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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเ พ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหา 
เปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ตพัฒนาความรับผิดชอบตอการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ 
รับผิดชอบกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขาย 
และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน 
บนเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาจํานวน  30 คน ไดมา 
โดยวิธีการสุมอยางงาย  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสอบถามความคิดเห็นในการ 
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 2) แบบประเมินความรับผิดชอบแบบใชปญหาเปนฐานบน 
เครือขายอินเทอรเน็ต 3) บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน 4) แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5) แบบประเมินตนเองในการเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ตและ 6) แบบวัด 
ความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนการสอน 
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  ผลการศึกษาพบวา   
 1. ผลการศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
พัฒนาความรับผิดชอบตอการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร จากการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญมีคาเฉล่ียในภาพรวมเทากับ 4.85 และคาเบ่ียงเบน 
มาตรฐานเทากับ 0.35 โดยแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด  
  2.  ผลการศึกษาความรับผิดชอบและผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 
กับหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา   
    2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหา 
เปนฐานหลังเรียนมีคาเฉล่ียสูงกวากอนเรียนท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
     2.2 ผลการประเมินความรับผิดชอบท่ีมีตอการเรียนท่ีเรียนผานกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต ดานความรับผิดชอบตอตนเองมี คาเฉล่ียเทากับ 3.29 
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 โดยแปลผลอยูในระดับมาก ดานความรับผิดชอบตอผูอ่ืนมีคาเฉล่ีย 
เทากับ 3.00 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 โดยแปลผลอยูในระดับมาก และ 
     2.3  ผลการประเมินตนเองสําหรับการเรียนบนเครือขายดานความรับผิดชอบทางการเรียน 
ของนักศึกษาผานกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ตในภาพ 
รวมมีคาเฉล่ียเทากบั 4.49 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 สามารถแปลผลอยูในระดับมาก  
   3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปน 
ฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต คาเฉล่ียในภาพรวมเทากับ 4.22 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 
โดยแปลผลอยูในระดับมาก 
  
คําสําคัญ : การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน, บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต, ความรับผิดชอบ 
 
ABSTRACT 

  The objectives of this research were  to : 1) develop anile instruction by problem-

based develop learning responsibility of undergraduate students from Faculty of 

Education, Silpakorn University; 2) compare students’ pre-test and post-test learning 

achievement and responsibility before and after using the online instruction by problem-

based learning activities and 3) study students’ opinions on the online instruction by 

problem-based learning activities. The sample was 30 students from faculty of Education, 

Silpakorn University. They enrolled in Computer in Education. They were selected by 
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simple random sampling. The research instruments were; 1) a questionnaire on students 

opinions to wards the development of teaching and learning activities, 2) a responsibility 

evalvaion for in, 3) online problem-based lessons, 4) an achievement test. 5) a self-

assessment form and 6) a cvestionnaire on students’ opinions towards the teaching and 

learning activities. The data were analyzed by  mean, standard deviation and t-test. 

  The results of the research were: 

  1. The result of the experts’ overall evaluation of the use of online instruction by 

problem-based learning to develop learning responsibility of undergraduates from  

Faculty of Education, Silpakorn University by was totally at 4.85 and the standard 

deviation was 0.35. It was interpreted as the highest level. 

  2. The results of the study of responsibility and the comparison of the learning 

achievement before and after learning through online instruction by problem-based 

learning activities for undergraduates from Faculty of Education. Silpakorn University 

revealed that:   

  3. Students opinion by towards the online instruction by problem-based learning 

activities was 4.22 and the standard deviation was 0.55. It was interpreted as a nigh level.   

 
ความสําคัญและทีมาของปัญหาการวิจัย 

  พร ะ บา ท สม เ ด็จ พ ร ะเ จ าอ ยู หัว ไ ด มี 
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญา 
บัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2519 เกี่ยวกับความรับผิดชอบของ 
บัณฑิตโดยมีใจความสําคัญดังนี้  สําคัญท่ีสุด 
ตองเขาใจความหมายของคําวา “ความรับผิดชอบ” 
ใหถูกตองขอใหเขาใจวา “รับผิด” ไมใชการ 
รับโทษหรือถูกลงโทษ “รับชอบ” ไมใชรางวัล 
หรือรับคําชมเชย การรูจักรับผิด หรือยอมรับวา 
อะไรผิดพลาดเสียหายและเสียหาย เพราะอะไร 
เ พี ย งใ ด นั้ น มี ป ร ะโ ย ชน ทํ า ให บุ ค คลรู จั ก      
พิจาร ณาตนเองยอมรั บควา มผิดข องต นเอง 

โดยใจจริงเปนทางท่ีจะชวยแกไขความผิดได 
และใหรูวาจะตองปฏิบัติแกไขใหม สวนการ 
รูจักรับชอบหรือรูวาอะไรถูกอันไดแก ถูกตาม 
คว า ม มุ ง ห ม า ย  ถูก ต า ม ห ลัก วิ ช า  ถูก ต า ม 
วิ ธีการนั้น มีประโยชน ทําใหทราบแจงว า 
จะทําใหงานเสร็จสมบูรณไดอยางไร จักไดถือ 
ปฏิบัติตอไป ความรับผิดชอบคือ หนาท่ีท่ีได 
รับมอบหมายใหทําจะหลีกเล่ียงละเลยไมได 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาต,ิ 2551) 
  การปรับรูปแบบการเรียนการสอนจะทํา 
ให ผู เรียนสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา ซ่ึง     
สอด คล อ งกับ  ยืน  ภู ว รวร รณแ ละสมชา ย        
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นําประเสริฐชัย (2546: 2) ท่ีกลาววาการพัฒนา 
ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร สอ น โ ด ย ก า ร นํ า เ ท ค 
โนโลยีอินเทอรเน็ตมาชวยทําใหรูปแบบของ 
การเรียนการสอนเปล่ียนไป ชวยอํานวยความ 
สะดวกในการเขาถึงแหลงความรูตาง ๆ ชวย 
สามารถทําใหขยายเวลาเรียนไดท้ัง 24 ช่ัวโมง 
ขยายสถานท่ีเรียนเปนท่ีใดก็ได ขยายขอบเขต 
ของเนื้อหาไมมีจํากัด ขยายการเรียนการสอน 
ไดตามความตองการของผูเรียนในลักษณะ      
ท่ีเรียกวาเรียนไดทุกท่ีทุกเวลามีการสรางระบบ 
การเรียนรูแบบออนไลนในท่ีต าง ๆ มากข้ึน 
อยางไรก็ตามในปจจุบันนักศึกษาในประเทศไทย 
ไดมีโอกาสรูจักและใชอินเทอรเน็ตมากขึ้น 
ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
โดยรัฐบาลไดมีการกําหนดกลยุทธการพัฒนา 
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ เพ่ือการ 
พัฒนาดานการศึกษา (e-Education) เพ่ือใหผูเรียน 
ได ใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการเรียนรู แหล งและวิธีการท่ีหลากหลาย 
โดยจัดใหมีการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกสพัฒนา 
ผูสอน และบุ คลาก รท าง กา รศึ กษ าพั ฒน า 
หลักสูตรใหเอ้ือตอการประยุกตใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการเรียนทางไกลจัดใหมีศูนย 
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Courseware Center) 
ใหมีการเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส  
(e-Learning) จัดใหมีหองสมุด อิเล็กทรอนิกส 
(e-Library) เ พ่ือสงเสริมให เกิดการเรียนรู 
ไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง (Lifelong Learning) 
นําไปสู สังคมแหงคุณธรรมและสังคมแหง 
ภูมิปญญาและการเรียน (ปรัชญนันท  นิลสุข, 
2542: 33-34) 

  บทบาทของสําหรับครูและผู เรียนใน 
การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
ดังกลาวมีความสอดคลองกับพฤติกรรมสําหรับ
ผูเรียนท่ีควรไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมซ่ึง 
สอดคลองกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสาร 
สนเทศแหงชาติ (IT 2010) ไดกําหนดใหการ 
พัฒนาไอซีทีในภาคการศึกษา (e-education) 
โดยท่ีรัฐบาลตระหนักวาไอซีทีเปนเครื่องมือ 
สําคัญในการกาวสูยุคขาวสารขอมูลการใช 
ไอซีทีมีวัตถุประสงค เ พ่ือพัฒนาสังคมไทย 
ไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูท่ีสนอง
ตอคุณภาพชีวิตโดยตรง เทคโนโลยีการเรียนรู 
จะชวยปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย 
ในศตวรรษท่ี 21  
 ก า ร เ รี ย น รู แ บ บ ใ ช ป ญ ห า เ ป น ฐ า น 
(Problem-based learning) เปนรูปแบบการเรียน 
รู ท่ี เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียน 
รูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยให 
ผูเรียนสรางความรูใหมจากการใชปญหาท่ีเกิด 
ขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของ  
การเรียนรู เพ่ือใหผู เรียนเกิดทักษะในการคิด 
วิเคราะหและคิดแกปญหารวมท้ังไดความรูตาม 
ศาสตรในสาขาท่ีตนศึกษาอยูดวยการเรียนรู 
โดยใชปญหาเปนหลักจึงเปนผลมาจากกระบวน
การทํางานท่ีตองอาศัยความเขาใจและการแกไข
ปญหาเปนฐาน (มัณฑรา ธรรมบุศย, 2545: 11-
17) ซ่ึงในการเรียนการสอนแบบใชปญหา 
เปนฐานของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดนําแนวคิด
ของลินดา (Lynda, 2002) นํามาใชกับผูเรียน 
เพ่ือฝกการคิด วิเคราะหทําใหเกิดการเรียนรู 
อยางมีขั้นตอนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
พวงรัตน บุญญานุรักษ (2544: 123 - 128) กลาว 
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ถึงการประเมินผลของการเรียนรูโดยใชปญหา 
เปนฐานวาเม่ือไดมีการพัฒนาวิธีการเรียนรู   
โดยใชปญหาเปนฐานเครื่องมือการประเมินผล 
สอดคลองกับแนวทฤษฎีท่ีตองใชในการประเมิน 
การพัฒนาของผูเรียนไดมีการบูรณาการวิ ธี 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเขาไวเปนการ 
พัฒนาวิ ธีการประเมินผลการเรียนรูโดยใช 
ปญหาเปนฐานมีการประเมิน 5 แบบ ไดแก 
การใชแฟมงานการเรียนรู (The Learning Portfolio)  
การบันทึกการเรียนรู (Learning Log) การประเมิน 
ตนเอง (Self Assessment) ขอมูลยอนกลับจาก 
เพ่ือน (Peer Feedback) และการประเมินผล 
รวบยอด (Overall Evaluation) จะเห็นไดวาการ 
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนี ้เปนแนวความคิด 
ในการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมุงเนน 
ใหผูเรียนไดเกิดทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต 
หลายอยางไมวาจะเปนทักษะในการแกไข 
ปญหาทักษะในการทํางานรวมกันกับผู อ่ืน 
ทักษะในการนําพาตัวเองในการเรียนรูทักษะใน
การรับผิดชอบ 
 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาเทคโนโลย ี
การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมี 
สวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนในยุค 
ปจจุบันและมีสวนชวยใหเกิดการเรียนรูท่ีดีได 
อยางตอเนื่องและตลอดเวลาสอดคลองกับความ
ตองการในการพัฒนาคนของประเทศใหมี 
คุณภาพการกําหนดกิจกรรมจะชวยใหผูเรียน 
เกิดการคิดและมีการพัฒนาการโดยกิจกรรม 
ท่ีจะชวยสําหรับการเรียนการสอนบนเครือขาย 
อินเทอรเน็ตไดอยางเหมาะสมคือกิจกรรมท่ีมี 
การทํางานรวมกันและมีการกําหนดโจทย     
ในการแกไขปญหาเ พ่ือให ผู เรี ยนทราบและ 

ตระหนักบทบาทของตนเองในการสรางความ 
รับผิดชอบตอหนาท่ีอันเปนคุณลักษณะท่ีพึง 
ประสงคของผูเรียนในระดับอุดมศึกษาดวยเหตุ
นี้ผูวิจัยจึงมีความมุงหวังการพัฒนากิจกรรม 
การ เรี ยนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน       
บนเค รือข ายอินเทอร เน็ต เ พ่ือพัฒนาความ 
รับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอไป 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย  
   1.1 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
พัฒนาความรับผิดชอบตอการเรียนของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 
  1.2 เพ่ือศึกษาความรับผิดชอบทางการเรียน 
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ เรี ยน 
กอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขาย 
อินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1.3   เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา 
ท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหา 
เปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
  2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษา-
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีลงทะเบียน 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 140   คน   
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    กลุมตัวอยางกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัย ศิลปากร ท่ีลงทะเบียนเรียน 
ในรายวิชาคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา จํานวน  
30 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) 
 2.2  ตัวแปรท่ีศึกษา  
   ตัวแปรอิสระไดแก กิจกรรมการเรียน 
การสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหา
เปนฐาน เร่ือง จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
กับคอมพิวเตอร 
  ตัวแปรตาม ไดแก  
  1) คะแนนความรับผิดชอบทาง 
การเรียนบนเครือขาย  
  2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
จริยธรรมและกฎหมายที่เก ี ่ยวของกับคอม 
พิวเตอร 
  3)  ความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอ 
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช 
ปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

 

3. เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

  3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นในการ 
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.2 แบบประเมินความรับผิดชอบดวย 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปน 
ฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
  3.3 บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
แบบใชปญหาเปนฐาน 
  3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3.5 แบบประเมินตนเองในการเรี ยน     
บนเครือขายอินเทอรเน็ต 

  3.6 แบบสอบถามค ว า ม คิ ด เ ห็ น ท่ี มี ต อ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
  4.1 ผูวิจัยไดศึกษาหลักการทฤษฏีเอกสาร 
ท่ี เ ก่ียวข องกับการพัฒนาความรับผิดชอบ 
การเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต การเรียน 
โดยใชปญหาเปนฐานและการวัดและประเมิน 
ผลการเรียน  
  4.2 ดําเนินการออกแบบสัมภาษณแบบ 
เปนทางการ (Structure Interview)โดยสัมภาษณ 
ผูเช่ียวชาญจํานวน 10 ทาน แบงเปน 2 ดาน 
ไดแก ดานเนื้อหาและการพัฒนาความรับผิด 
ชอบและดานการเรียนบนเครือขาย อินเทอรเน็ต  
  4.3 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
และพัฒนาบทเรียนบนเครือขายโดยใหผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 5 ทาน  ประเมินคุณภาพของบทเรียน  
  4.4  สรางแบบประเมินความรับผิดชอบ 
ตอการเรียนแบบประเมินตนเองในการเรียน 
และขอสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ประเมินคุณภาพของแบบทดสอบจากผูเช่ียวชาญ 
และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
กอนไปทดลองตอไป   
 4.5 ขั้นการทดลองผูวิจัย ใหนักศึกษา 
ทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู ซ่ึงเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ท่ีผานการวิเคราะห 
ตรวจสอบหาคุณภาพของขอสอบแลว 
  4.6 ผูวิจัยใหนักศึกษาเรียนดวยบทเรียน 
บนเครือขายอินเทอรเน็ตดวยกิจกรรมการเรียน 
การสอนแบบใชปญหาเปนฐานเรื่อง จริยธรรม 
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และกฎหม ายท่ี เกี่ ยว ของกับคอ มพิว เตอ ร 
จากนั้นใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
ในแตละตอนตามหลักการการใชปญหาเปน 
ฐานและบันทึกการเรียนในแตละสัปดาห 
  4.7 ดําเนินการทดสอบหลังเรียนดวยแบบ 
ทดสอบวัดผลการเรียนรู จริยธรรมและกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนแบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
ท่ีผานการวิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพของ 
ขอสอบแลว 
  4.8 ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามความ 
คิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
ดวยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหา 
เปนฐานเรื่องจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอร 
  4.9 ใหนักศึกษาทําแบบประเมินตนเอง 
สําหรับการเรียนบนเครือขาย  
  4.10 นําผลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลเพ่ือ 
นําเสนอในงานวิจัยตอไป 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใช้ 
 5.1 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ   
    5.1.1  การวิ เคราะหค าดัชนีความ 
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
(Index of item Objective Congruence : IOC) 
    5.1.2  การหาคาความยากงาย (p) 
และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ   
    5.1.3  ก า ร ห า ค า ค ว า ม เ ช่ื อ ม่ั น ใ ช   
สูตร KR-20 ของคูเดอร - ริชารดสัน (Kuder 
Richardson) 

  5.2 สถิติท่ีใชในการตอบวัตถุประสงค 
การวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ 
ดังนี้  
    5.2.1 การประเมินคุณภาพกิจกรรม 
ของบทเรียนบนเครือข ายอินเทอร เน็ต การ 
ประเมินตนเองในการเรียนและความคิดเห็น 
ท่ีมีตอบทเรียนใชคาคะแนนเฉล่ีย (x̄) สวน 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 5.2.2) การเปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใชคา คะแนนเฉล่ีย (x̄) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  และ t - test แบบ 
Dependent  
 
6. ผลการวิจัย 
  ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยเปน 3 ตอน 
ดังนี้ 
  6.1 ตอนท่ี 1 ผลพัฒนากิจกรรมการเรียน 
การสอนแบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขาย 
อินเทอรเน็ตพัฒนาความรับผิดชอบตอการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษา- 
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยแบงออกดังนี้ 
   6.1.1 ผลการประเมินคุณภาพของ 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปน 
ฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือพัฒนาความ 
รับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ระดับ 
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ท้ังหมด 7 ขั้นตอน พบวา ขั้นท่ีจัดกระบวนการ 
กลุมมีคาเฉล่ียเทากับ 5.00 คา เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.00 แปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด ขั้นท่ี 
2 ขยายรายละเอียด ของปญหา มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.60 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 แปลผล 
อยูในระดับมาก ท่ีสุด ขั้นท่ี 3 สรางและขยาย 
แนวคิดคาเฉล่ีย เทากับ 4.80 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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เทากับ 0.40  แปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด ขั้นท่ี 
4 หัวขอใน การเรียนรูมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.90 
คาเบ่ียงเบน มาตรฐานเทากับ 0.30 แปลผลอยูใน
ระดับมาก ขั้นท่ี 5 เรียนรูดวยตนเองคาเฉล่ีย 
เทากับ 4.80 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 
แปลผลอยูในมากท่ีสุด ขั้นท่ี 6 สังเคราะหและ 
นํามาใชมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.84 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.37 แปลผลอยูในระดับมาก 
ท่ีสุด ข้ันท่ี 7 สะทอนกับการเรียนโดยใชกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานบน 
เครือขาย อินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาต รี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   6.2.1 ผลความรูจากการทดลองใช 
กิจกรรมจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและ
หลังจากการเรียนคะแนนเฉล่ียดานความรูหลัง 
เรียนและคะแนนเฉล่ียกอนเรียนแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ีย 
หลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน  
   6.2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลในการ 
ทดลองใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช 
ปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือ 
พัฒนาความรับผิดชอบ โดยคาเฉล่ียของคะแนน 
ความรับผิดชอบตอตนเองมีคาเฉล่ียเทากับ 3.29 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 สามารถ 
แปลผลอยูในระดับปานกลางความรับผิดชอบ 
ตอผูอ่ืนมีคาเฉล่ียเทากับ 3.00 และสวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐานเทากับ 0.53 
   6.2.3 ผลการประเมินตนเองของ 
ผูเรียนท่ีมีตอการเรียนบนเครือขาย มีคาเฉล่ีย 
ในภาพรวมเทากับ 4 .49  และค า เ บ่ียงเบน 
มาตรฐานเทากับ 0.58 แปลผลอยูในระดับมาก 
โดยการประเมินตนเองท่ีมีคามากท่ีสุดใน 3 

อันดับแรกคือ ความเคารพตอผูสอน และ 
เพ่ือนรวมช้ันเรี ยน มีคา เฉล่ีย เท ากับ  4.93 
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 แปลผล 
อยู ในระดับมาก ท่ีสุด  การ เขา ช้ันเรี ยนบน 
เครือขายอินเทอรเน็ตอยางสมํ่าเสมอโดยไม 
ตองมีใครเตือน ค าเฉล่ียเทากับ 4.93 และ 
คาเ บ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 แปลผล 
อยู ในระดับมากท่ี สุด การบันทึกการเรียน 
และมีการทบทวนการเรียนของตนเองอยูเสมอ 
คาเฉล่ียเทากับ 4.86 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.35 แปลผลอยูในระดับ มากท่ีสุด 
  6.3 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของผูเรียนจาก 
การเรียนดวยบทเรียนจากกิจกรรมการเรียน 
การสอนแบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขาย 
อินเทอรเน็ตเพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบและ 
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูเรียน 
ไดแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนในภาพรวม 
เทากับ 4.22 และคาเบ่ียงเบน มาตรฐานเทากับ 
0.55 แปลผลอยูในระดับมาก โดยความคิดเห็น 
ใน 3 อันดับแรกคือ การออกแบบหนาเว็บเพจ 
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.52 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทากับ  0.69 ระดับ ความคิดเห็นอยูในระดับ 
มากท่ีสุดการดําเนิน เนื้อหามีความกระชับ 
เหมาะสม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 คาเบ่ียงเบน 
มาตรฐานเทากับ 0.51 ระดับ ความคิดเห็นอยู 
ในระดั บมาก  ลักษณ ะ การประเ มินผลกั บ 
กิจกรรมมีความสอดคลอง คาเฉล่ียเทากับ 4.48 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.51 ระดับความ 
คิดเห็นอยูในระดับมาก 
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7. สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
  7.1 การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
เพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบตอการเรียนของ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวาผลการประเมิน 
คุณภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช 
ปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือ 
พัฒนาความรับผิดชอบตอการเรียนของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ท้ังหมด 7 ขั้นตอนมีคาเฉล่ีย 
เทากับ 4.85 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35 
แปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเปนผลมาจาก 
การดําเนินการมีกระบวนการออกแบบและพัฒนา 
ระบบอยางเปนขั้นตอน เนื่องจากการกิจกรรม 
การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน เปน 
กิจกรรมหลักท่ีสําคัญสําหรบัการนํามาประยุกต 
ใชรวมกับการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
บนเครือขายอินเทอรเน็ตและจะตองศึกษาในเร่ือง 
ความรับผิดชอบตอการเรียนของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี จึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนา 
ขั้นตอนและกระบวนการให เหมาะสมมากท่ีสุด 
ผานการตรวจสอบจากผู เช่ียวชาญการศึกษา 
กิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว สอดคลอง  
กับกระบวนการวิจัย และพัฒนาโดยใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศและวิธีการใหม (สุมาลี ชัยเจริญ. 
2547; วิจารณ   พานิช. 2540) และรูปแบบ 
การพัฒนากา รเรี ยนการ สอนไดออก แบบ 
อยางเปนระบบมุงเนน ผู เรียนเปนสําคัญ 
เช น เ ดี ย วกั บ ท ฤษ ฎี กา ร สร า ง อง ค ค ว า ม รู 
ใหมโดยผูเรียน (Constructivism) สอดคลองกับ 
ทิศนา แขมณี (2545) กลาววา ลักษณะการจัด 
การเรียนการสอนอยางเปนระบบนอกเหนือ 

จากหลักปรัชญา  ทฤษฎี  หลักการแนวคิดและ 
ความเช่ือตางๆ แลวจะตองอาศัยเทคนิควิธี 
การตางๆ เขามาชวยดวยผลการศึกษาความเห็น 
ของผูเช่ียวชาญดานความรับผิดชอบ สําหรับ 
การเรียนการสอนบนเครือขาย จากการสอบ 
ถามผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน พบวา การจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความ 
รับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีควรมี 
การจัดกิจกรรมในรูปแบบการใชสถานการณ 
ปญหาเปนฐานในการจัดการเรียนการสอน 
โดยผูสอนควรเลือกใชขาวสารประจําวันมา 
กําหนดเปนสถานการณมีการสอนภาคทฤษฏี 
และกรณีศึกษาโดยผูสอนควรมีการต้ังประเด็น 
ปญหาท่ีสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ และความรับผิดชอบ 
มีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการเรียน 
การสอนโดยลักษณะของเนื้อหาควรมีการกลาว
ถึงบทบาททางการเรียนท่ี ชัดเจนท้ังทางตรง 
และทางออม การดําเนินกิจกรรมควรมีกิจกรรม 
ท่ีสงเสริมการทํางาน กลุม มีการอภิปรายรวมกัน 
ซ่ึงผูสอนควรดําเนินการจัดการปญหาจากการ 
กําหนดประเด็นเพ่ือใหผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนได
ทําความเขาใจกับปญหาและมีการอธิบายถึง 
ปญหาใหผูเรียนท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนควรมีการ
ทําความเขาใจปญหารวมกันและมีทิศทางใน 
การแกไขปญหาในทางเดียวกันมีความชัดเจน 
ในการจัด เรี ยนรูสอดคลองกับ  อรจรีย  ณ 
ตะกั่วทุง (2543) ท่ีกลาววาการวิเคราะหเนื้อหา 
เป น วิ ธี ก าร แ ย ก แ ย ะแ จ ก แ จ ง เนื้ อ ห า ห รื อ 
แนวคิดท่ีปรากฏในเอกสารขาวสารคําพูดหรือ 
ภา พทํ าใ หท รา บโ คร งสร า งแ ละ ขอ บเ ข ต 
เนื้อหาอยางละเอียด รวมท้ังทําใหผูสอนเห็น 
การเปล่ียนแปลงของเนื้อหาในแตละชวงเวลาท่ี
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ทําการวิเคราะหดวย และผลจากการแยกแยะ     
แจกแจงเนื้อหาชวยใหสามารถแบงเนื้อหาวิชา 
ออกเปนหัวเรื่องหัวเรื่องยอยและหัวขอยอย 
ผูสอนตองทําความเขาใจกับเนื้ อหาสาระ 
เพ่ือกําหนดใหชัดเจนวาจะใหผูเรียนเรียนเนื้อ 
หาอะไรบางเรียนอะไรกอน อะไรหลัง ไมใหส่ิง 
ท่ีตองเรียนนั้นมากหรือนอยเกินไปยากหรือ 
งายเกินไป 
  กิจกรรมการเรียนการสอนผูสอนมีการ 
แนะนําในการกําหนดประเด็นท่ีตองการศึกษา 
และเรียนรูรวมกัน ทําความเขาใจในการทําแผน 
ปฏิบัติการรวมกัน โดยผูสอนเปนผูแนะนํา 
แหลง คนคว าขอมู ลใน การสืบคนมี ควา ม 
หลากหลายในทางเลือก นอกจากนี้ผู เรียน 
ในช้ันเรียนมีการหาขอสรุปท่ีตรงกันโดยศึกษา 
เปรียบเทียบประเด็นท่ีใกล เคียงกันกระตุน 
ใหผู เรียนไดแสดงความคิดเห็นในประเด็น    
ตางๆ รวมถึงการตัดสินใจในการแกไขปญหา 
และการให เหตุผลในการแกปญหาท้ังของ 
ตนเองและเพ่ือนรวมช้ันเรียนท้ังนี้ผูสอนอธิบาย
และอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนดําเนินการ
จัดกิจกรรมโดยใชปญหาเปนฐานท่ีสอดคลอง 
กับบริบทของการเรียนรู โดยจําแนกประเด็น 
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและความรับผิดชอบ
ตอผู อ่ืน เปนตน นอกจากกิจกรรมการเรียน 
การสอนท่ีมีการดําเนินการรวมกันแลวการ 
ประเมินผลความรับผิดชอบก็ไดมีการกําหนด 
เกณฑในประเมินอยางชัดเจนและแจงใหผูเรียน
ไดทราบและมีการประเมินอยางรอบดานท้ังการ
ประเมินตนเองและการประเมินจากผูอ่ืน  
  จากการศึกษาความเห็นของผูเช่ียวชาญ 
ด า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น บ น เ ค รื อ ข า ย จาก         

การสอบถามผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน พบวา 
การออกแบบบทเรียน โดยใชปญหาเปนฐานบน 
เครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบ 
ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคดานการพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับ  
การจัดการเรียนรูมีการลําดับความยากงายใน 
การเรียนท้ังในภาคทฤษฏีและการประยุกต 
ใชมีการดําเนินเนื้อหาท่ีกระชับและออกแบบ 
เว็บใหมีความยืดหยุนสอดคลองกับความตอง 
การของผูเรียนในระดับปริญญาตรี สรางแรง 
จูงใจใหกับผูเรียนผานการออกแบบเครื่องมือ 
ส่ือสารบนอินเทอรเน็ต เชน การใชกระดาน 
สนทนาเว็บบล็อก มีภาพประกอบท่ีมีความ 
ชัดเจน คํานึงถึงความเร็วในการนําเสนอขอมูล 
และการดาวนโหลด การออกแบบตัวอักษร 
ควรมีความชัดเจนและคํานึงมาตรฐานของ 
รูปแบบตัวอักษร ส่ือการจัดการเรียนรูควร 
กระตุนความสนใจใหกับผูเรียนและตอบสนอง 
ความแตกตางระหวางบุคคลควรมีสถานการณ 
ตัวอยางเพ่ือใหผูเรียนไดมีการตัดสินใจและมี 
วีดิทัศนท่ีใหผูเรียนไดมีความเขาใจอยางเปน 
รูปธรรมการส่ือสารระหวางผูเรียนและผูสอน 
ควรมีการส่ือสารท้ัง 2 ลักษณะท้ังการส่ือสาร       
แบบประสานเวลา (Synchronous) และไมประสาน 
เวลา (Asynchronous) นอกจากนี้ ผูสอนควรมี 
การจัดสรรเวลาในการส่ือสารกับผูเรียนอยาง 
ชัดเจนสอดคลองกับดริสคอล (Driscoll 1997) 
กล าววาการท่ีผู เรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอน 
หรือกับกลุมผูเรียนดวยกันเองชวย ทําใหการจัด 
การเรียนการสอนนาสนใจมากยิ่งขึ้นการใช 
เว็บสนับสนุนการเรียนการสอนพบวาการปฏิสัมพันธ 
โตตอบกันชวยสนับสนุน นักศึกษาในการใช 
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ทักษะการตัดสินใจมากขึ้น นอกจากนี้ควรมี 
การจัดเตรียมความพรอมระบบสนับสนุนการเรียน 
การสอนการนําเสนอเนื้อหาทางการเรียนควรมี 
การนําเสนอในลักษณะโมดูลมีการลําดับเน้ือหา 
ท่ีเรียงจากเนื้อหาท่ีงายไปสู เนื้อหาท่ียากและ 
มีแนวทางการในจัดการเรี ยนการสอนเพ่ือทํา 
ความเขาใจท่ีตรงกัน ท้ังนี้ผูออกแบบแนวทางใน 
การจัดกิจกรรมในแตละขั้นตอน เพ่ือใหผูเรียนทํา
ความเขาใจท่ีตรงกันกอนท่ีจะเร่ิมดําเนินการ 
จัด กิจกรรมการประเมินผลการเ รียน ผ า น 
ใน ร ะบ บ เค รื อ ข า ย คว ร มีก า ร ปร ะ เมิ น ผ ล 
ดานเนื้อหาในลักษณะความรู เพ่ือใหผูเรียนมี 
ความเขาใจท่ีตรงกันและมีหลักการในการเรียนรูท่ี
ตรงกันมีการนําเสนอสถานการณ เพ่ือประยุกต 
ใชสําหรับการเรียนการสอนและมีการประเมินผล
ท่ีรอบดานระหวางผูสอนกับผูเรียนและผูเรียน 
กับผูเรียนท้ังทางตรงและทางออม ดังนั้น การ 
ศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหา 
เปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ตพัฒนาความรับ
ผิดชอบตอการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
น้ันจึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิง ดังท่ี สรรรัชต  
หอไพศาล (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ 
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเว็บวิชา 
ศึกษาท่ัวไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของ
ผูเรียนพบวารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในดานตางๆ เชน ผลสัมฤทธ์ิ 
ทา ง ก าร เ รี ย นก า ร คิด อ ย า งมี วิ จ าร ณ ญ า ณ 
คุณธรรมจริยธรรม ของผูเรียนได 
  7.2 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนและความรับผิดชอบกอนเรียน 
กับหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการศึกษาพบวา  
ผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดลองใช 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปน 
ฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ตจากการทําแบบ 
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนคะแนนเฉล่ีย 
ดานความรูหลังเรียนและคะแนนเฉล่ียกอนเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดย 
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวา คะแนนเฉล่ีย 
กอนเรียนและผลการประเมินพฤติกรรมจาก 
การทดลองใชกิจกรรมจากการประเมินผล 
ความรับผิดชอบตอตนเองมีคาเฉล่ีย เทากับ 3.29 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 สามารถ 
แปลผลอยูในระดับมาก ความรับผิดชอบตอ 
ผูอ่ืนมีคาเฉล่ียเทากับ 3.00 และสวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 0.53 ซ่ึงผลของการประเมินความ 
รับผิดชอบซ่ึงอยูในระดับมากนี้เปนผลมาจากกิจ
กรรมการเรียนการสอนแบบ ใชปญหาเปนฐาน 
บนเครือขายอินเทอรเน็ตไดออกแบบกิจกรรม 
โดยใชหลักการและแนวทางการเรียนรูจาก 
ปญหามีการวิเคราะหขอมูลคนหาคําตอบและ 
กําหนดใหมีการประเมินผลท่ีรอบดานจาก 
สภาพแวดลอมจริง ซ่ึงสอดคลองกับ สมโภชน 
เอ่ียมสุภาษิต (2550: 61) ไดกลาววา การประเมิน 
พฤติกรรมสามารถสรุปไดดังนี้  ในการปรับ 
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามส่ิงสําคัญ ประการแรกท่ี 
จะตองดําเนินการคือ การประเมินพฤติกรรม 
ขอมูลท่ีไดจากการประเมินพฤติกรรมน้ีจะชวย
ทําใหสามารถวิเคราะหถึงความสัมพันธ ของ 
ตัวแบงตาง ๆ ในสภาพแวดลอมและสภาวะ 
ของอินทรียท่ีมีผลตอพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดง 
ออกทําใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมท่ีบุคคล
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แสดงออกซ่ึงผลท่ีไดจากการวิเคราะหพฤติกรรม  
นี้เองจะชวยทําใหสามารถกําหนดพฤติกรรม 
เปาหมายท่ีเหมาะสมและเลือกเทคนิคการปรับ 
พฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพในการปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมเปาหมายดังกลาว สอดคลองกับ 
สุรางค โควตระกูล  (2545: 143) ไดกลาววา 
มนุ ษ ยไ ม มี เ สรีภ า พแ ต ปร ะ กา ร ใด  เ พราะ 
พฤติกรรมของมนุษยจะถูกควบคุมดวยเง่ือนไข
แหงการเสริมแรง และเง่ือนไขแหงการลงโทษ 
โดยจะเปนผลจากก ารกระทําของตนเอ ง 
ผลการกระทําของคน เ ร า ท่ี ไ ด รั บ จ ะ เ ป น  2 
ลักษณะคือผลการกระทําท่ีทําให เกิดความ 
พึงพอใจจะเปนตัวทําใหคนเรากระทําพฤติกรรม 
เชนนั้นลดลง หรือหยุดไปในท่ีสุดสอดคลอง 
กับพรทิพย นิ่มแสง (2549: บทคัดยอ) กระบวน 
การกลุมจะชวยใหผู เรียนมีความรับผิดชอบ 
เพราะมีการคิดในการแกไขปญหารวมกันการ 
พัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ 
ตอตนเองและสังคมสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสํา คัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ัง ในแตละระดับและ 
ภาพรวมยกเวนดานการชอบการนําเสนองาน 
หนาช้ันเรียนของผูเรียนอยูในระดับปานกลาง  
  จากผลการทดลองพบวาผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและผล 
จริยธรรมดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก 
ซ่ึงสอดคลองกับพาลอฟและแพรต (Palloff and 
Pratt 2003) และไวทและเวท (White, Ken E. 
and Weight Bob H. 2000) ไดกลาวถึงความ 
สําเร็จในการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตไววา 
การเรียนในบนเครือขายอินเทอรเน็ตอาจไมไดมี
ความชัดเจนไดเทากับการเรียนแบบช้ันปกติ 
ส่ิงท่ีจะทําให ผู เรียนประสบความสําเร็จใน 

การเรียนการสอน ผูเรียนจะตองมีคุณสมบัติ  
ตาง ๆ การแบงเวลาในการเรียนการสอนใน 
แตละสัปดาหอยางเหมาะสม มีความรับผิดชอบ 
ตอตนเองโยมีการวางแผนการเรียนแบบนํา 
ตนเองเลือกเนื้อหาทางการเรียนรูนอกหองเรียน 
อยางเหมาะสม มีปฏิสัมพันธกับผูสอนและ 
ผูเรียนในระบบอ่ืน ๆ นอกจากนี้ผูวิจัยไดใช 
หลักการสรางความกระจางในคานิยมซ่ึงจะ 
เปนผลใหผูเรียนไดมีความกระจางในการเรียน 
และเลือกเปาหมายทางการเรียนดวยตนเองและ
สามารถเรียนรูไดอยางประสบผลสําเร็จและมี  
จริยธรรมท่ีส งผลถึงคุณลักษณะนิ สัยทา ง      
การเรียนท่ีดีสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ 
สุรพล บุญลือ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย 
เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหอง 
เรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลักใน 
ระดับอุดมศึกษา การวิจัยซ่ึงผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียน 
จากหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลัก
มีผลการเรียนสูงกวานักศึกษาท่ีเรียนจากหอง 
เรียนปกติโดยใชปญหาเปนหลักอยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นักศึกษาท่ีเรียนผาน 
หองเรียนเสมือน จริงแบบใชปญหาเปนหลัก 
ในระดับอุดมศึกษามีความคงทนในการเรียนรู 
ไม แ ต ก ต า ง กั น แ ละ นั ก ศึ ก ษ า ท่ี เ รี ย น ผ า น 
หองเรียนเสมือนจริงมีความพึงพอใจตอการเรียน 
การสอนดวยหองเรี ยนเสมือนจริงแบบใช 
ปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษาอยู ใน 
ระดับพึงพอใจมาก 
 7.3  การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา 
ท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหา 
เปนฐานบนเครือขายอินเทอร เน็ต พบวามี       
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คาเฉล่ียในภาพรวมเทากับ 4.22 และคาเบ่ียงเบน 
มาตรฐานเทากับ 0.55 โดยแปลผลอยูในระดับ 
มาก  ซ่ึงจากการทดลองพบว า  นัก ศึกษามี 
คว าม เป นอิ สร ะใ นก าร เรี ยน มีค วา มช อ บ 
ท่ีไดทํางานกลุมกับเพ่ือนจากการอภิปรายใน 
แบบสอบถามพบวานักศึกษารูสึกอิสระท่ีได 
ศึกษาและอิสระท่ีไดไปศึกษาคนควาดวยตนเอง
ผูเรียนไดทดลองดวยตนเองวิธีการเรียนแบบใช
ปญหาเปนฐานเม่ือนักศึกษาเขาสูเว็บไซตบทเรียน 
บนเครือขายอินเทอรเน็ต ก็จะพบเพ่ือนหรือ 
ไดเห็นประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการเรียนของ 
ตนเองและไดเขาไปรวมแลกเปล่ียนความคิด 
และเห็นการเรียนของกลุมเพ่ือนๆ ในระบบ  
และนักศึกษายังไดสัมผัสและควบคุมส่ือไดดวย
ตนเองสามารถเรียนรูตามระดับความกาวหนา 
ของตนเองได ส่ือท่ีใชมีความหลากหลายจาก 
ส่ือท่ีมีอยูในรูปแบบของส่ือออนไลน ไดแก  
วีดิทัศนบรรยายโดยอาจารยผูสอนประกอบ 
สไลด, เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ  
ต างๆ เช น  PDF, PTT, และแหล ง เร ียนร ู   
(Learning Resource) ในรูปแบบการเช่ือมโยง 
เว็บ (Web Link) ท่ีผูสอนไดไปคนหาและจัดทํา 
เปนสารบัญในหัวขอตางๆท่ีเกี่ยวของไวใหมาก
มายทําใหนักศึกษารูสึกอิสระและพึงพอใจท่ีมี 
ส่ือหลากหลายใหเลือกใชได  นอกจากนั้น 
นักศึกษายังไดมีโอกาสไดซักถามหรืออภิปราย 
จากการเรียนในหองเรียนท่ีนักศึกษาอาจไมกลา
ท่ีจะซัก ถาม เ นื่ องจ ากไม มี เวลา ห รือก ลัว 
สมาชิกในกลุมจะตําหนิหรือตอวาแตการเรียน 
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตนักศึกษาจะมีอิสระ 
และสามารถซักถามไดตลอดเวลาจากการสง 
ขอความถึงผูสอนหรือสงถึงเพ่ือนเปนรายบุคคล

ไดและการอภิปรายในช้ันเรียนหากผูเรียนตอง 
การอภิปรายหากคิดและแสดงออกมาไมทัน 
เนื่องจากถูกสมาชิกคนอ่ืนชิงอภิปรายไปแลว 
ผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดแมวาจะ 
ผานเวลาอภิปรายไปแลวยังมีโอกาสท่ีจะแสดง 
ความคิดเห็นไดสอดคลองกับยืน  ภูวรวรรณ 
และสมชาย  นําประเสริฐชัย  (2546: 2) กลาววา 
การเรียนการสอนแบบออนไลนบนเครือขาย 
อินเทอรเน็ตผูเรียนจะพอใจกับการเรียนรูเนื่อง 
จากมีความอิสระและคลองตัวสามารถเลือก 
หัวขอในการเรียนไดกําหนดเวลาเรียนใดก็ได 
ตามความตองการ 
 

8. ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการวิจัยท่ีเสนอไปแลวนั้น ผูวิจัย 
มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 8.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
   8.1.1 ผูท่ีนํากิจกรรมการเรียนการสอน 
ไปใชควรมีการศึกษากระบวนการสอนโดย    
ใชปญหาเปนฐานเพ่ือนําไปปรับใชกับการจัด 
การเรียนรูบนเครือขายไดอยางเหมาะสม 
   8.1.2 ควรมีการคํานึงถึงโครงสราง 
พ้ืนฐาน ไดแก ลักษณะการใชงานความเร็ว 
ของระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือความสอดคลองกับ 
การจัดการเรียนรูตอไป 
   8.1.3 ควรทําความเขาใจกับผูเรียน 
ในระบบการเรียนบนเครือขายการจัดการเรียนรู
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและกระบวนการเรียน 
การสอนแบบใชปญหาเปนฐานเพ่ือใหผูเรียนมี 
ความเขาใจท่ีถูกตองและทราบถึงบทบาทของ 
ตนเองทางการเรียน 
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  8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
   8.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
กับการพัฒนากิจกรรมการเรียนในดานอ่ืนๆ 
สําหรับการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

   8.2.2 ควรมีการวิจัยจิกรรมการเรียน 
การสอนในหมวดวิชาอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจาก 
หมวดวิชาคอมพิวเตอร 
   8.2.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรดาน 
สภาพแวดลอมท่ีสงผลตอการพัฒนาความรับผิด
ชอบท่ีมีตอการเรียนในลักษณะอ่ืน ๆ  

 
 

เอกสารอ้างอิง 

ชัยอนันต สมุทวณิช. (2540). วัฒนธรรมคือทุน. กรุงเทพฯ : บริษัทสุขุมและบุตร จํากัด. 
ทิศนา  แขมมณี. (2545). รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกทีหลากหลาย. พิมพครั้งท่ี 1 

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
ทองจันทร  หงสลดารมภ . (2531). การเรียนรูโดยพ่ึงตนเอง. สารพัฒนาคณาจารย์. 1 พฤศจิกายน – 

ธันวาคม : หนา 1-7. 
ปรัชญนันท  นิลสุข.  (2542,  มิถุนายน - ตุลาคม ). การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในคอมพิวเตอรชวยสอน    
  Learner Center in Computer-Assisted Instruction.  เอกสารทางวิชาการ เทคโนฯ-ทับแก้ว. (2) 

33-44. 
พรทิพย นิ่มแสง. (2549). การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

โดยใช้กระบวนการกลุ ่มแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงปีที 1. 
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต. 

พวงรัตน  บุญญานุรักษ. (2544). ทิศทางใหม่ของครูศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ  :  โครงการพัฒนาวิชาชีพ 
อุดมศึกษา ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

มัณฑรา  ธรรมบุศย. (2545). การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูโดยใช PBL (Problem – Based  Learning). 
วารสารวิชาการ. 5(2)  :  11 – 17.  

ยืน ภูวรวรรณ  และสมชาย  นําประเสริฐชัย. (2546). ไอซีทีเพือการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ :  ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
วัลลภา จันทรเพ็ญ. (2544). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา 

ช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา. วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎี 
บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต.  (2550). ทฤษฏีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร. 



วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย                              การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญญาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555)                                                       เอกนฤน บางทาไม – อนิรุทธ สติมั่น – มณฑิรา พันธุอน 

 100

สรรรัชต  หอไพศาล. (2544). การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาศึกษาทัวไปเพือเพิม 

ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ของผู ้ เรียน. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย. 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-

2559): ฉบับสรุป.  เขาถึงเม่ือ 22 กุมภาพันธ 2551. เขาถึงไดจาก 
http://www.onec.go.th/plan/surang/ s_shortplan/index_splan.htm 

วิจารณ พานิช. (2540).  การบริหารงานวิจัย : แนวคิดจากประสบการณ์. พิมพครั้งท่ี 2 กรุงเทพฯ : 
ดวงกมล. 

สุมาลี  ชัยเจริญ  และคณะ. (2547).  การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ. 
ขอนแกน: โครงการวิจัยประเภททุนอุดหนุนท่ัวไป คณะศึกษาศาสตร 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ . (2551). พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 16 กรกฎาคม 2519. 
(ออนไลน). เขาถึง เม่ือ 22 สิงหาคม 2551. เขาถึงไดจาก  

   http://www.sufficiencyeconomy.org/mfiles/1072323831/File%2014_K.pdf 
สุมาลี  ชัยเจริญ. (2545). การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิส. มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
สุรางค โควตระกูล.  (2545). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการาพิมพ. 
สุรพล บุญลือ. (2550). การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนเสมือนจริงแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก 

ในระดับอุดมศึกษา. วิทยานิพนธระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
อรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2543). การวิเคราะห์เนือหาเพือการผลิตสือการสอน. เขาถึงเม่ือ 22 กุมภาพันธ 

2553. เขาถึงไดจาก http://www.train355311.freehomepage.com/link/Analysis-media.htm. 
Driscoll Margaret. (1997). Defining Internet-Based and Web-Based Training. Performance 

improvement. 36 (April 1997) : 5-9. 
Lynda Keng Neo. (2002). Authentic Problem-Based Learning: Rewriting Business  Education, 

Megan. 
Palloff and Pratt. (2008). The Virtual Student : A Profile and Guide to Working with Online 

Learners. [Online] accessed 20 July 2008. Available from 
http://www.uwsp.edu/natres/rwilke/eetap/Tips.htm 

Walton, H. & Matthews, M. (1989). Essentials of problem-based learning. Medical Education, 
23,542-558. 

White, Ken E., & Weight, Bob H. The online teaching guide: A handbook of attitudes, strategies, 

and techniques for the virtual classroom. [Online] accessed 20 July 2008. Available form 
http://www.ion.uillinois.edu/weblogs/varvel/pdfs/White-OnlineTeachingGuide.pdf. 


