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บทคัดยอ
  การศึกษานี้มุงพัฒนารูปแบบการสอนผานเว็บตามทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึมเพื่อสรางเสริมทักษะ     
การแกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยรูปแบบการสอน         
ผานเว็บที่พัฒนาขึ้นนี้เรียกวา pbCONNEC Model ในการวิจัยเชิงทดลอง ประชากรคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 97 คน กลุมตัวอยางไดโดยใชวิธีการสุมแบบกลุม จํานวน     
2 หองเรียน หองเรียนหนึ่งเปนกลุมทดลองซ่ึงสอนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บดวย pbCONNEC Model  จํานวน 
30 คน อีกหองเรียนหนึ่งเปนกลุมควบคุมซึ่งสอนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บแบบปกติ จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่
ใชเกบ็รวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน เปนขอสอบแบบปรนัย 60 ขอ แบบทดสอบ
วัดทักษะการแกปญหา เปนขอสอบแบบอัตนัย 6 ขอ  และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบ
การสอนผานเว็บดวย pbCONNEC Model แบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนแรกเปนผูอาํนวยการเรียนรู ประกอบดวย
กําหนดกรอบแนวคิดและการกระตุนการเรียนรู สวนที่สองเปนคอนเน็คติวิซึม: การเรียนรูคือกระบวนการเชื่อมโยง 
ประกอบดวยวัฎจักรการจําแนกการเรียนรูคอนเน็คติวิซึม วัฎจักรการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และสวนที่สาม   
เปนผลการเรียนรู ประกอบดวยความรู เจตคติและทักษะ 2) บทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บ มีประสิทธิภาพ 
88.12/87.67 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคะแนนเฉล่ียแตกตางกันอยางมี     
นยัสาํคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพนัธเชงิบวกกับทักษะการแกปญหาของนักศกึษา
ที่เรียนรูดวย pbCONNEC Model อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 5)  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี     
ตอบทเรียนดวย pbCONNEC Model มีคาเฉลี่ย 4.33 อยูในระดับมาก
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Abstract
  This study aimed to develop web-based instruction model based on connectivism learning    
theory to enhance problem-solving skill in ICT of higher education students which have been called     
pbCONNEC model. This experimental research was used for evaluating the effectiveness of the model. 
The population was 97 first- year undergraduate students in the second semester of the 2013 academic 
year, Faculty of Science, Maejo University in Chiang Mai province. The samples were two classrooms by 
cluster random sampling. One classroom was 30 students. It was serving as an experimental group taught 
with the pbCONNEC model whereas the other was serving as a control group taught with the traditional 
web-based instruction. This research instruments were achievement test which was 60 items of multiple 
choice question, problem-solving skill test which was 6 problems of question, and satisfaction questionnaire. 
They were used to assess students’ achievement before and after treatment. The findings suggested that 
1) the web-based instruction model composed of three parts: the first part is the learning facilitator, the second 
part is connectivism: learning as connecting process including connectivism taxonomy and problem-based 
learning cycle, and the third part is learning outcomes: knowledge, attitude, and skills 2) the efficacy of 
the pbCONNEC model was 88.12/87.67  3) the mean score of achievement between    experimental and 
control group was different with statistical significance at .01 level  4) the score of achievement was 
positive relation with the problem-solving skill score of experimental students with     statistical significance 
at .01 level  and 5) there was a high level of satisfaction   ( X = 4.33) taught with the pbCONNEC model.    

Keywords 
     ICT,  WBI,  Connectivism Learning Theory,  PBL,  Problem - Solving Skill 

บทนํา
  ทกัษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ทีค่นทกุคนตองเรียนรูตัง้แตชัน้อนบุาลไปจนถงึมหาวิทยาลัยและตลอดชีวติ 
คือ 3R x 7C โดยที่การศึกษา 3R ไดแก อานออก (Reading) เขียนได (wRiting) และคิดเลขเปน (aRithmetics)        
ทักษะ 7C ไดแก 1) ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking & 
Problem-Solving Skills ) 2) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity & Innovation Skills) 3) ทักษะ  
ดานความเขาใจตางวฒันธรรมตางกระบวนทัศน (Cross-Cultural Understanding Skills) 4) ทกัษะดานความรวมมอื 
การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork & Leadership Skills) 5) ทักษะดานการสื่อสาร 
สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ (Communications, Information & Media Literacy Skills) 6) ทักษะดานคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & ICT Literacy Skills) และ 7) ทักษะอาชีพ และทักษะ      
การเรียนรู (Career & Learning Skills) (วจิารณ  พานิช, 2555) การศึกษาในยุคนีต้องเตรียมคนออกไปเปนคนทํางาน
ที่ใชความรู (Knowledge Worker) และเปนบุคคลพรอมเรียนรู (Learning Person) ดังนั้น ทักษะสําคัญที่สุด                
ในศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนจําเปนตองมีทักษะของการเรียนรู (Learning Skills)
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  คุณลักษณะของผูเรียนนอกจากจะตองมีความรูพื้นฐานที่จําเปนและคุณธรรมจริยธรรมแลว ควรมีทักษะ
กระบวนการคิดและความสามารถในการใช ICT ตามแนวคิด Siemens (2005)  ผูเสนอทฤษฎีการเรยีนรูคอนเน็คติวซิมึ
เห็นวา  ทฤษฎกีารเรยีนรูใหมนีเ้หมาะสมกับยคุดจิทิลัทีเ่นนการเรยีนรูเปนกระบวนการเช่ือมโยงเขาแสวงหาในเครือขาย
อินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลจํานวนมหาศาล ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอายุสั้น Siemens (2004) ที่วาความรู                    
ที่ทันสมัยในปจจุบันกลายเปนความรูที่ลาสมัยในเวลาอันรวดเร็ว เน่ืองจากเทคโนโลยีมีการเปล่ียนอยางรวดเร็ว      
ตลอดเวลาจึงทําใหเราจําเปนตองมีการเรียนรูตลอดชีวิต Siemens (2008) กลาววาในยุคดิจิทัลมีขอมูลเกิดข้ึนใหม
อยางตอเนื่อง มีพัฒนาการกระจายและการสืบคน ทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึมจําเปนตองเขามามีบทบาท 
  การวิจัยนี้ซึ่งตองการใหผูเรียนภายใตสภาพแวดลอมการเรียนการสอนผานเว็บเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะ       
การแกปญหาโดยใชปญหาเปนฐานดวยอาศัยหลักการของทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึมเปนเคร่ืองมือสนับสนุน
ชวยเหลือกับการเรียนรูเปนกระบวนการเชื่อมโยงคนควาหาความรูโดยใชทักษะและกระบวนการ ไดแก อาน                  
คิดไตรตรอง การแกปญหา การปฏิสัมพันธทางสังคมและเครือขายอินเทอรเน็ตดวยการสื่อสารระหวางกัน เปนตน 
โดยผูเรียนกระทําผานจอภาพของคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือเขาถึงแลกเปล่ียนเรียนรู   
กับแหลงความรู โดยใชปญหาเปนตัวนําทางไปสูทักษะการแกปญหาของผูเรียนตอไป 

วัตถุประสงค 
  1. เพือ่พฒันารปูแบบการสอนผานเวบ็ตามทฤษฎกีารเรยีนรูคอนเนค็ตวิซิมึเพือ่สรางเสรมิทกัษะการแกปญหา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  2. เพื่อสรางบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้นใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 
  3. เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษาระหวางกลุมนกัศกึษาท่ีใชรปูแบบการสอนผานเว็บ
แบบปกติกับรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น
  4. เพือ่ศกึษาความสัมพนัธระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับทกัษะการแกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น
  5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น

วิธีการวิจัย
  ผูวิจัยไดกําหนดการวิจัยเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
และสวนที่ 2 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
  สวนท่ี 1 การวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนผานเว็บตามทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึม          
เพื่อสรางเสริมทักษะการแกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ประกอบดวยขั้นตอนการวิจัย 6 ขั้นตอน ดังนี้
  1. ศึกษาขอมูล แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เพื่อนํามาใชออกแบบการสอนผานเว็บในการเสริมใหผูเรียนเกิด
ทกัษะการแกปญหา ไดแก แนวคดิสาระสาํคญัการศกึษาในศตวรรษที ่ 21 รปูแบบการสอนผานเวบ็ ทฤษฎีการเรยีนรู
คอนเน็คติวิซึม การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและทักษะการแกปญหา
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  2. สรางรูปแบบการสอนผานเว็บจากการวิเคราะห สังเคราะหจากขอมูลที่ไดจากข้ันตอนแรกเพ่ือกําหนด  
รางรปูแบบการสอนท่ีเปนไปตามหลักการ สอดคลองกบัวตัถปุระสงค   มกีระบวนการเรียนการสอนท่ีสามารถสรางเสริม
ใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะตามท่ีตองการและมีวิธีการวัดและประเมินผลไดอยางถูกตอง สงผลใหรูปแบบการสอน   
ที่พัฒนาขึ้นเมื่อนําไปสรางบทเรียนแลวทําใหมีประสิทธิภาพสูง
  3. ปรับปรุงรางรูปแบบการสอนผานเว็บตามทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึมเพ่ือสรางเสริมทักษะการ              
แกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการตรวจสอบ                    
ความสอดคลองระหวางแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของท้ังหมดและความเหมาะสมกับผูเรียนกับอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและปรับปรุงแกไขตามขอแนะนํา
  4. ใสคาํอธบิายรายละเอียดรางรูปแบบการสอนผานเว็บตามทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คตวิซิมึเพือ่สรางเสริม
ทักษะการแกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
  5. ประเมินและรับรองรูปแบบการสอน นําสาระขององคประกอบของรูปแบบการสอนผานเว็บที่ไดพัฒนา
ขึ้น ไปจัดสนทนากลุมยอยโดยมีผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ดานหลักสูตรและการสอน ดานวัดผลและ
ประเมินผล ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 10 คน
  6. ปรับปรุงรางรูปแบบการสอนผานเว็บตามคําแนะนําหลังจากสนทนากลุมยอยใหมีความเหมาะสม              
กับสภาพแวดลอมการเรียนรูของนักศึกษา แสดงตามขั้นตอนตามภาพที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1: ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนผานเว็บ

    

2)   

4)  

3)  

5)  
 10  

6)  
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  สวนที่ 2 การวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรูโดยใชบทเรียนดวยรูปแบบ           
การสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้นใหมีประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ 85/85 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนระหวางกลุมนกัศกึษาทีส่อนดวยรูปแบบการสอนผานเวบ็แบบปกตกิบัรูปแบบการสอนผานเวบ็
ที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับทักษะการแกปญหาของนักศึกษาที่ใช     
บทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บท่ีพัฒนาขึ้น 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนดวย           
รูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
  1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 
   ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556 
จํานวน 97 คน กลุมตัวอยางไดโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) (บุญเรียง ขจรศิลป, 2543, 59) 
จํานวน 2 หองเรียน โดยการสุมหองเรียน หองแรกจัดใหเปนกลุมทดลองซึ่งเปนหองเรียนของนักศึกษาที่สอนดวย        
รูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้นและสุมนักศึกษาภายในหองเรียน จํานวน 30 คน และสุมหองเรียนที่สองจัดให
เปนกลุมควบคมุซ่ึงเปนหองเรยีนของนกัศกึษาทีส่อนดวยรูปแบบการสอนผานเวบ็แบบปกติและสุมนกัศกึษาภายใน
หองเรียน จํานวน 30 คน รวมทั้งหมด 60 คน
  2. เนื้อหาในรายวิชาที่ใชในการทดลอง
   การทดลองในคร้ังนี ้ใชเนือ้หารายวิชา คพ 212 วทิยาการคอมพิวเตอร 2 เร่ือง ระบบเลขฐาน ประกอบดวย 
1) ความรูเลขฐาน 2) การนับและการแปลงเลขฐาน 3) การคํานวณทางคณิตศาสตรและตรรกะของเลขฐานสอง 4) 
สีและการแทนรหัสสี โดยใหนักศึกษาเขาเรียนผานเว็บ 4 สัปดาห ๆ ละ 3 ชั่วโมง ระยะเวลา 12 ชั่วโมง 
  3.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนเปนขอสอบ
แบบปรนัย จํานวน 60 ขอ ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกจุดประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อใชทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
และหลังเรียน (Post-test) กับนักศึกษาทุกคน แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาเปนขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 6 
ขอ ผูสอนไดออกแบบโจทยปญหาเพ่ือใชทดสอบเสริมหลังเรียนจบแตละหัวขอ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น
  4.  แบบแผนการทดลอง
   การวิจยัในคร้ังน้ีเปนการดําเนินการทดลองแบบวิจยัทดลองแท (True Experimental Design) จะใชวธิี
การสุมแบบกลุมเขากลุมแบบสมบรูณ ตามแผนการทดลองแบบวจิยัทีม่กีลุมควบคมุและถกูวดักอน-หลัง (Randomization 
Pretest–Posttest Control Group Design) (พิสณุ ฟองศรี, 2553, 95) ดังตารางที่ 1 
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                 O1 X1 O2 
                 O1 X2 O2 

 O1    O2   
 X1   
 X2   

  5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
   การวิจยัในคร้ังนี ้ผูวจิยัวเิคราะหขอมลูโดยใชวธิกีารวิเคราะหขอมูลและสถิตติาง ๆ  ดงัตอไปน้ี สถิตพิืน้ฐาน 
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก Paired Sample t-test 
ใชในการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรยีนและหลงัเรยีน t-test Sample Independent ใชในการเปรยีบเทียบ
คาเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) 
ใชในการหาเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหวางกลุมควบคมุและกลุมทดลอง โดยใชคะแนน
กอนเรียนเปนตัวแปรรวม เพื่อขจัดในกรณีคะแนนกอนเรียนทั้งสองกลุมแตกตางกัน สวนสหสัมพันธ (Correlation) 
ใชในการหาความสัมพันธระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนทักษะการแกปญหา  
 
ผลการวิจัย
  1. รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึมเพื่อสรางเสริมทักษะการแกปญหาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรียกวา pbCONNEC Model ดังภาพที่ 2

  

ตารางท่ี 1   
แผนการทดลองแบบวิจัยที่มีกลุมควบคุมและถูกวัด กอน - หลัง

ภาพที่ 2: รูปแบบการสอน pb CONNEC
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  รูปแบบการสอน pbCONNEC เปนรูปแบบการสอนผานเว็บเนนการเรียนรูแสวงหาองคความรูอยางอิสระ
ดวยตนเองจากแหลงเรียนรูในเครือขายอินเทอรเน็ตโดยใชปญหาเปนฐานชวยกระตุนการเรียนรูแกผูเรียนเพื่อ             
เกิดทักษะการแกปญหา โดยผูเรียนสรางความรูโดยใชกระบวนการเช่ือมโยงเขากับแหลงเรียนรูผานเครือขาย
อนิเทอรเนต็ในนเิวศการเรียนรู (Learning Ecology) รปูแบบน้ีแบงออกเปน 3 สวน ไดแก  สวนที ่1 ผูอาํนวยการเรียนรู 
(Learning Facilitator) ทําหนาที่สรางโจทยปญหาตามกรอบแนวคิดและกระตุนการเรียนรูใหเกิดการเสริมแรง          
สวนที่ 2 คอนเน็คติวิซึม: การเรียนรูคือกระบวนเชื่อมโยง (Connectivism: Learning  as Connecting Process)      
เปนวัฏจักรเชื่อมโยงสูการเรียนรู แสวงหาองคความรูดวยตนเอง (Connectivism Cycle) ประกอบดวย 1) สราง        
ความตระหนักที่จะเรียนรู (Awareness) 2) สรางการเชื่อมโยงแหลงเรียนรู (Connection) และ 3) สรางการเผยแพร 
(Contribution) ผูเรียนไดสะทอนความคิดออกมาทางใดทางหน่ึง โดยจัดการใหมีกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน (Problem-Based Learning) หรอื PBL ภายใน ประกอบ 4 ขัน้ตอน ไดแก กาํหนดปญหา ระบสุิง่จําเปนตองรู 
เรยีนสิง่ไมรูและนาํไปแกปญหา สวนที ่3 ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) เปนผลทีผู่เรียนไดคดิเปน  แกปญหาเปน   
จึงไดออกมาเปนความรู (Knowledge) เกิดเจตคติ (Attitude) และมีทักษะ (Skill) 
  2. นักศึกษาไดเรียนผานบทเรียนท่ีสอนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเปน 
88.12/87.67 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2525)
  3. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียนระหวางนักศึกษาทั้งสองกลุมมีความแตกตางกัน       
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (มีคาสถิติ t=2.27, df=58, p-value= .027)  เนื่องจากคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบ
กอนเรียนระหวางกลุมแตกตางกัน จึงใชการวเิคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) เพื่อปรับคะแนนทดสอบกอน
เรียนใหเทาเทียมกันกอนโดยกําหนดใหคะแนนทดสอบกอนเรียนเปนตัวแปรรวม พบวา คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหวางนักศึกษาทั้งสองกลุมมีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (มีคาสถิติ F=7.714, 
df=1, 57, p-value= .007) 
  4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับคะแนน ทักษะการแกปญหา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 (คาสหสัมพันธ r=0.85, df=29, p-value=.000)  
  5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 

อภิปรายผลการวิจัย 
  1. รูปแบบการสอนผานเว็บตามทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึมเพ่ือสรางเสริมทักษะการแกปญหา               
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดรับการตรวจสอบโดยวิธีการเสวนากลุมยอยจากผูเช่ียวชาญหลาย       
สาขาวิชา จํานวน 10 ทาน จนกระทั่งไดออกมาเปนรูปแบบการสอนผานเว็บที่เรียกวา pbCONNEC  Model               
(Snit Sitti, Saroch Sopeerak, and Narong Sompong, 2013) สอดคลองกับ Siemens (2002) ทีก่ลาววาการพฒันา
รปูแบบการเรยีนการสอนเพ่ือนกัศกึษาและองคกรใดจะประสบความสําเรจ็ได ขึน้อยูกบัใหผูเรียนมคีวามสามารถเขาถงึ  
แหลงความรูทีต่รงความตองการและจาํเปนตอตลาดเทคโนโลย ี (Marketplace) ไดรบัผลกระทบ เนือ่งจากการเรยีนรู  
สวนบุคคล (Personalized Learning) จะตองออกแบบการเรียนรูตามจุดประสงคและใหมีความรับผิดชอบ           
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(Learning Objects and Repositories) มีการประเมินผลการเรียนรูกอน (Prior Learning Assessment) สื่อเรียนรู
มีหลากหลายสามารถบูรณาการเรียนรูเขากับงาน (Work & Learning Integration) มีระบบการสนับสนุนสมรรถนะ
ทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Performance Support) สรางการจัดการความรูใหเกิด  การซึมซับกับเทคโนโลยีไป
กับกิจกรรมการเรียนการสอน แผนการเรียนรูมีแนวโนมเรียนสาระที่จําเปนตอวันขางหนาของผูเรียน ซึ่งมีความเปน
อิสระ ไมเปนแบบเดิมและเนนการเรียนรูเพื่อนํามาใชงานไดทันที
  2. ประสิทธิภาพของบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้นเปน 88.12/87.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดไว คือ 85/85 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2525) ทั้งนี้เพราะผูสอนไดมีการวางแผน ออกแบบ      
ตามกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการทําบทเรียน สรางเครื่องมือใหมีคุณภาพไดแก แบบทดสอบ     
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวดัทกัษะการแกปญหา การพฒันาเคร่ืองมือการสอนผานเวบ็ไดทาํการทดลองซ้ํา
ตามกระบวนการจากรายบุคคล กลุมเล็กจนถึงกลุมใหญ มีการปรับปรุงแกไขตลอดทุกขั้นตอน ตลอดจนวิเคราะห   
คาสถิติที่ถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผล จนไดเนื้อหาสาระท่ีนักศึกษาไดศึกษา มีแบบฝกทักษะท่ีสะดวก      
ในการใชงานและแสดงผลทางจอภาพไดทันทีสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรเมศวร รัตนเวฬุ (2544) ที่ไดมีการนําสื่อ
การสอนเขามาใชในการเรียนการสอนหากผูสอนสามารถจดัการเรียนการสอนใหเหมาะสมกบันักศกึษาแตละคนแลว
กจ็ะเปนประโยชนตอการเรยีนการสอนได เชนเดยีวกบังานวจิยัของ สราวธุ ศรีเกษม (2548) ทีไ่ดทดลองสรางบทเรยีน
ออนไลนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 85/85  
  3. บทเรียนในรูปแบบการสอนผานเว็บทีพ่ฒันาข้ึนในภาพรวมมีความเหมาะสมกับผูเรยีนสามารถเพ่ิมทักษะ
การแกปญหา ทั้งน้ีเปนเพราะวารูปแบบการสอนผานเว็บมีการสรางบทเรียนใหมีความหลากหลายสะดวกตอ             
การเรียนรู สามารถศึกษาไดตลอดเวลา มีการเสริมแรง เนื้อหาบทเรียน เอกสารประกอบตัวอยางการทําแบบฝกหัด 
เกม แบบฝกเสรมิความรู ทาํแบบทดสอบจาํนวนหลายครัง้ การทาํแบบทดสอบสามารถรูผลทันททีนัใด สามารถตรวจ
สอบความผิดพลาดไดทันที การเสริมดวยการกระตุนการเรียนรูดวยปญหาใหเกิดทักษะการแกปญหาเปนแนวคิดที่
เรียกวา คิดเปนแกปญหาเปน Siemens (2005) กลาววา แตละบุคคลโดยเฉพาะท่ีมีจุดประสงคการเรียนรูเฉพาะจะ
ถูกกระตุนเราความสนใจมากเปนการเชื่อมโยงใหมโดยใชจุดประสงคเปนฐาน (Based on Objectives) การเปดเผย
จะเกีย่วของกบัการทาํซํา้ (Repetition) หมายถงึการเชือ่มโยงทีม่คีวามแขง็แรง โหนดใดทีม่ชีือ่เสยีงมากจะมกีารเชือ่มโยง
จากโหนดอ่ืนมาก ความรูสกึแตละคนทาํใหมอีารมณภายในโหนด ประสบการณแตละคนเปนการชวยกาํหนดเครือขาย
อยางสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึม การเรียนรูเกิดจากการตัดสินใจของผูเรียน                     
ที่จะเลือกสรรทรัพยากรการเรียนรูตาง ๆ ที่อยูรอบตัวในเครือขายมาคัดกรองและทําใหเกิดความตระหนักเปน  
กระบวนการเชื่อมโยงทรัพยากรเหลานั้นใหมีความหมายสําหรับตนเอง ผูเรียนสามารถแสดงออกดวยสรางการ           
เผยแพรขึ้นสูเครือขายเปนลําดับขั้นในการจําแนกการเรียนรูคอนเน็คติวิซึม (Siemens, 2006) และสอดคลองกับ
สาโรช โศภีรักข (2546) ที่วาพฤติกรรมมนุษยนั้นเกิดจากการเรียนรู   สังเกต การแสดงพฤติกรรมไดหลายรูปแบบ        
หากกระตุนดวยปญหาเปนการเสริมแรง (Reinforcement) จะชวยใหเกิดพฤติกรรมตามตองการได 
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  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยกําหนดใหมีการทดสอบกอน
และหลัง พบวา นักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่อง ระบบเลขฐาน คะแนนทดสอบกอนเรียนมีความแตกตางกันจาก
คะแนนทดสอบกอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวา นักศึกษาที่เรียนรูโดยใชบทเรียนดวย       
รปูแบบการสอนผานเวบ็ทีพ่ฒันาขึน้และใชบทเรยีนดวยรูปแบบการสอนผานเวบ็แบบปกต ิไดรบัความรูความเขาใจ
เน้ือหาระบบเลขฐานเพ่ิมขึน้ เนือ่งจากกระบวนการเรียนการสอนและบทเรียนดวยรปูแบบการสอนผานเวบ็ทีพ่ฒันาขึน้ 
มีประสิทธิภาพ 88.12/87.67 ตามเกณฑ 85/85 โดยสอดคลองกับงานวิจัยที่มีการสอนผานเว็บของ สราวุธ ศรีเกษม 
(2548) สชัฌุเศรษฐ  เรอืงเดชสุวรรณ (2555) ทาํใหผูเรยีนไดรบัความรูความเขาใจเพ่ิมขึน้จากกระบวนการเรียนรูและ
การจัดการเรียนการสอนดวยการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยสรางความรูจากทรัพยากรที่อยูรอบตัวทั้งภายใน
และนอกเว็บภายใตสภาพแวดลอมเครือขายอินเทอรเน็ต 
  5. การเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนระหวางนกัศกึษาในกลุมทดลองและกลุมควบคมุ 
พบวา นักศึกษากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกับนักศึกษากลุมควบคุม อยางมี       
นยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01 โดยคะแนนเฉล่ียของกลุมทดลอง 87.67 คะแนนสูงกวาคะแนนเฉล่ียของกลุมควบคุม 
80.33 คะแนน แสดงวา นกัศกึษาทีเ่รยีนรูโดยใชบทเรยีนดวยรูปแบบการสอนผานเวบ็ทีพ่ฒันาข้ึนไดรบัการเสรมิแรง
จากการกระตุนดวยปญหาทําใหเกิดทักษะการแกปญหา สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระ สาธุพันธ (2548) พบวา 
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น นอกจากนั้นการเรียนการสอนผานเว็บยังสามารถตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบคุคลได โดยทีผู่เรยีนสามารถเลอืกเนือ้หาบทเรียนทีน่าํเสนออยูในรปูแบบบทเรยีนบนเครอืขายอินเตอรเนต็ 
ซึง่เปนเทคนิคการเช่ือมโยงเน้ือหาหลัก ดวยเน้ือหาอ่ืนท่ีเกีย่วของ สอดคลองกับงานวิจยัของ  ภควิชญ  ดาํรงเกียรติศกัด์ิ
และจักรภพ วงศละคร (2555) ทีไ่ดเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูเชิงพุทธพิสิยั จติพิสยัและทกัษะพสิยัจากการเรียน
รูผานส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธที่มีเทคนิคการบรรยายตางกัน พบวา ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของกลุมเรียนท่ีใช      
สือ่มลัตมิเีดยีแบบมปีฏสิมัพนัธแบบปกตกิบักลุมผูเรยีนทีใ่ชสือ่มลัตมิเีดยีแบบมปีฏสิมัพนัธแบบมผีูเชีย่วชาญบรรยาย
กอนใชสื่อ มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  6. ความสัมพันธของคะแนนระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับทักษะการแกปญหาของนักศึกษาที่เรียนรู
โดยใชบทเรียนตามรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาข้ึน มีความสัมพันธกันเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญ .01 แสดงวา 
ทักษะการแกปญหาของนักศึกษาสรางเสริมใหเกิดความรูความเขาใจ เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning by 

Doing) ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory) ของ Skinner (1957) ที่วากฎการใหการเสริมแรง
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดพฤติกรรมตอบสนองไดและทําใหผลการเรียนรูดีขึ้น 
  7. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาข้ึน พบวา นักศึกษามี
ความพึงพอใจตอบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาข้ึน อยูในระดับมาก เนื่องจากผูเรียนเปล่ียนจาก      
การเรียนตามผูสอน (Passive Learner) มาเปนการเรียนรูวิธีเรียน (Learning How to Learn) ที่ผูเรียนจะเปน                
ผูกําหนดการกระทําดวยตนเอง (Active Learner) (ณรงค สมพงษ, 2544) สอดคลองกับการเรียนรูจากการลงมือทํา
แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง (วิจารณ  พานิช, 2555) 
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สรุป
  รูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บตามหฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึมนี้ ผูสอนตองสรางและกําหนดโจทย
ปญหาข้ึนเอง ดังนั้นผูสอนควรไดรับการฝกฝนในการสรางโจทยปญหาใหเชื่อมโยงระหวางเน้ือหาบทเรียนกับขอมูล
ในชีวิตจริง ๆ เพื่อสรางความสนใจและกระตุนการเรียนรูใหผูเรียนอยากแกปญหา นอกจากน้ีผูสอนควรเสริม              
แบบฝกหัดใหมีจํานวนหลายครั้งระหวางการเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจ แบบฝกหัดที่ใชเสริม   
ควรเปนแบบเตมิคาํมากกวาจะใชแบบทดสอบปรนัยชนดิตวัเลอืกเพ่ือตองการใหผูเรียนตัง้ใจตอบคําถาม ลดปญหา
การช้ีนาํและเดาคําตอบ รวมท้ังการใชรปูแบบการสอนน้ีควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีความเปนอิสระ ใหเรียนรูดวยตนเอง
ภายในเว็บการสอนพรอมกับเปดโอกาสใหแสวงหาความรูเพื่อนําไปแกปญหาไดจากแหลงในเครือขายอินเทอรเน็ต
  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปควรนํารูปแบบการสอนนี้ไปทดลองกับรายวิชาอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
ธรรมชาติของวิชาที่แตกตางกันเพ่ือพัฒนาผูเรียนในสรางเสริมทักษะการแกปญหาและควรทําวิจัยลักษณะนี้กับ    
ทักษะอื่น ๆ ไดแก ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะใชเรียนรูการดํารงชีวิตตามทักษะ     
ในศตวรรษท่ี 21 รวมทัง้ควรมรีปูแบบการสอนท่ีมกีารเรียนรูรวมกนัโดยใชเครือขายสงัคมกอใหเกดิสังคมแหงการเรียนรู 
เกิดการประสานรวมมือกัน   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและแบงปนกัน โดยการวิจัยลักษณะน้ีควรใชเว็บ                
ใหเปนระบบเปด เพื่อใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ผูเรียนที่ใฝรูใฝเรียนสามารถศึกษาคนควา       
สวนผูเรียนที่เรียนชาสามารถทบทวนบทเรียนไดบอยครั้งเทาที่ตองการ
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