1 วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้
หลักเกณฑ์การเสนอผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 7 หัวข้อ “โรงเรียนบันดาลใจ: CREATIVE SCHOOLS”

1. ข้ อ กํ า หนดการนํ า เสนอผลงานในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ เป็ น ผลงานทางด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี การจัดการและบริหารธุรกิจ สารสนเทศศาสตร์ การศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านพลังงาน และด้านอื่นๆ ที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรือนําเสนอในที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ใน
ระหว่างพิจารณาการตีพิมพ์หรือนําเสนอในวารสารหรือที่ประชุมใด
2. ผลงานที่นําเสนอจะต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
และการนําเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ความยาวไม่เกิน 8 หน้า บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษภาษาละไม่เกิน 300 คํา บทคัดย่อ แบ่ง 1 คอลัมน์ สําหรับเนื้อหา แบ่ง 2 คอลัมน์ ขนาด A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรม
Microsoft Word 2007 ขึ้นไป ใช้แบบอักษรพื้นฐาน TH Sarabun PSK ขนาด 14 pts
3. เงื่อนไข/รูปแบบการส่งบทความ ที่นําเสนอในงานประชุมวิชาการฯ จะต้องส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็มและ
บทคัดย่อ เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานในการนําเสนอ โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นําเสนอทั้ง
ภาคบรรยายและโปสเตอร์ จะได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มใน Proceedings ทั้งนี้ผู้นําเสนอจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับบทความให้
ถูกต้องตามข้อกําหนดโดยเคร่งครัด หากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนเจ้าของผลงาน เพื่อแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาต่อไป
ส่งต้นฉบับตามแบบฟอร์มการจัดบทความของการประชุม ส่งไฟล์ข้อมูลทาง E-mail ไปยัง research@sct.ac.th
ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 (รูปแบบของไฟล์ .doc เท่านั้น หากมีรูปภาพประกอบใช้ .Jpg เท่านั้น)
4. เกณฑ์การพิจารณาผลงาน มีดังนี้
4.1 ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาสาระ และคุณภาพทางวิชาการ
4.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานในการประชุม กรณีที่บทคัดย่อ บทความและโปสเตอร์
ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กําหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
5. การตอบรับหรือปฏิเสธจะแจ้งเจ้าของบทความผ่านทางอีเมลเป็นหลัก
6. ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพ์ซ้ําจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร
7. ข้อปฏิบัติการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย
7.1 ผู้วิจัย โดยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมโครงการวิจัย จะต้องมานําเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและ
โปสเตอร์ด้วยตนเองเท่านั้น
7.2 เวลาในการนําเสนอ 10 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 15 นาที
7.3 ผลงานที่นําเสนอ ควรจัดทําด้วยโปรแกรม MS PowerPoint 2007 ขึ้นไป และส่งมาให้เจ้าหน้าที่บันทึกลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนอย่างน้อย 3 วัน หากต้องการใช้โปรแกรมอื่นนอกเหนือจาก MS PowerPoint 2007 ต้องติดต่อ
เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนนําเสนอ หรือกรุณานําคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาเอง
8. ข้อปฏิบัติสําหรับการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ การเตรียมโปสเตอร์ตามรูปแบบที่ผู้จัดกําหนด ขนาดโปสเตอร์
มีขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 120 ซม. จํานวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง โดยจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
9. เนื้อหาในการเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้โดยพิมพ์ในรูปแบบของ
รายงานการวิจัย
9.1 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
9.2 ชื่อผู้วิจัย ประกอบด้วยผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
9.3 บทคัดย่อ ประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 300 คํา
9.4 บทนํา ประกอบด้วย (1) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา (2) วัตถุประสงค์ และ/หรือสมมติฐานและ
ประโยชน์ของงานวิจัย
9.5 วิธีวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
9.6 ผลการวิจัย เสนอผลวิจัยตามวัตถุประสงค์ และอาจเสนอตารางประกอบเท่าที่จําเป็น
9.7 อภิปรายผล ต้องมีการอ้างอิงงานวิจัยหรือทฤษฎีที่สอดคล้องกับผลการวิจัยนั้นด้วย
9.8 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใช้ และการวิจัยในครั้งต่อไป
9.9 เอกสารอ้างอิง ใช้เฉพาะที่มีการอ้างอิงในบทความเท่านั้น (ใช้รูปแบบการอ้างอิง APA Style)
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หมายเหตุ สําหรับบทความที่ไม่ใช่รายงานวิจัยให้มีข้อ 9.1 ถึง 9.3 ตามที่กําหนด ส่วนข้ออื่น ๆ สามารถกําหนดเองตามความ
เหมาะสม และในกรณีที่ผู้นําเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ไม่ไ ด้มานําเสนอผลงานในวันประชุมด้วยตนเอง ทาง
วิทยาลัยฯ จะดําเนินการแจ้งไปยังต้นสังกัดของผู้นําเสนอให้ทราบ

รูปแบบการพิมพ์ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
“เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 7 หัวข้อ “โรงเรียนบันดาลใจ: CREATIVE SCHOOLS”
ตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาด A4 ขอบบน 2.5 ซ.ม.ขอบล่าง 2.5 ซ.ม.
ขอบซ้าย 2.5 ซ.ม. ขอบขวา 2.5 ซ.ม.

ผลของการใช้บทเรียนเว็บเควสท์เรื่องระบบย่อยอาหารเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี∗
ณัฐธยาน์ ปณิธานรักชัย∗∗ และ ธเนศ พงศ์ธีรัตน์∗∗∗
บทคัดย่อ
(ประกอบด้วยย่อหน้าแรก บอกถึงวัตถุประสงค์ ประชากร เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ย่อหน้าที่สองบอกถึงผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนเว็บเควสท์ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อย
อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ (E1/E2) เท่ากับ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและ
หลังจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเว็บเควสท์ วิชาชีววิทยา เรื่องระบบย่อยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ
(3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเว็บเควสท์ วิชาชีววิทยา เรื่องระบบย่อยอาหารของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนโรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี จํานวน
1 ห้องเรียน รวม 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนเว็บเควสท์ เรื่องระบบย่อยอาหาร แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ ค่าทดสอบที
ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของบทเรียนเว็บเควสท์ วิชาชีววิทยา เรื่องระบบย่อยอาหาร (E1/E2) เท่ากับ
83.33/80.31 (2) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรีย นที่ ไ ด้ รั บการจัด การเรี ยนรู้ ด้ว ยบทเรี ย นเว็ บเควสท์ วิช าชี ววิ ท ยา
เรื่องระบบย่อยอาหาร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเว็บเควสท์ เรื่องระบบย่อยอาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.21, S.D.=0.74)
คําสําคัญ: บทเรียนเว็บเควสท์ ระบบย่อยอาหาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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The Effects of Web Quest-Based Instruction to Support
Learning Achievement on Digestive System in Biology of Grade
10 Students at Kanaratbamrungpathumthani School∗
Natthaya Panithanrakchai∗∗ and Tanett Pongtheerat∗∗∗
Abstract
The purposes of this research were (1) to find out the effectiveness of Web Quest-Based in
Biology of Digestive System of Grade 10 student was higher than the criteria 80/80 (2) to compare the
academic achievement pre-learning and post-learning of Web Quest-Based learning process in Biology of
Digestive System of Grade 10 Students and (3) to study students’ satisfaction with Web Quest-Based
learning process in Biology. Thirty-two Grade 10 students in Kanaratbamrungpathumthani School were
used as the subjects in this study during their first semester of academic year the 2014. The research tools
used included Web Quest-Based in Biology of Digestive System, learning achievement test, lesson plan,
and students’ satisfaction questionnaire. The statistical analysis used consisted of percentage, mean,
standard deviation and t-test (Dependent Samples).
The research results showed that: (1) The E1/E2 efficiency of Web Quest-Based in Biology of
Digestive System of Grade 10 students was 83.33/80.31. (2) The academic achievement of students after
receiving the learning process with Web Quest in Biology of Digestive System generally increased with the
level of statistical significance at .001 level, and (3) students’ learning satisfaction including learning activity
with Web Quest Biology instruction was high ( X =4.21, S.D.=0.74).
Key words: Web Quest-Based; Digestive System
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บทนํา (ระบุที่มาของความสําคัญและมูลเหตุที่นําไปสู่การ
วิจัยและต้องมีการอ้างอิงที่มาของบทนําด้วย)
ปัจจุบัน Social Network เป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส
แม้ แ ต่ ว งการศึ ก ษาเองก็ ส ามารถนํ า อิ น เทอร์ เ น็ ต ไป
ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ผ่าน Weblog, Facebook,
Twitter และ YouTube เป็นต้น การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ครูต้องต้องสอนให้น้อยลง แต่ต้องออกแบบ
การเรี ย นรู้ และอํ า นวยความสะดวกในการเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ
ผู้เรียน ผู้เรียนจึงจะเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ซึ่งถือว่า
สําคัญ กว่าความรู้ และกระบวนการหาคําตอบสําคั ญกว่ า
คําตอบ นอกจากนั้น ยังมีผู้ให้ความเห็นไว้ว่าเด็กยุคใหม่เป็น
คนยุคเจนเนอเรชัน (Generation Z) เป็นพวกที่ชอบใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า เป็ น ชาวเน็ ต (Netizen)
(วิจารณ์ พานิช, 2555) และความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
ระบบอินเทอร์เน็ตยังทําให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
ข่ า วสารต่ า ง ๆ ได้ ง่ า ย สะดวก และรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น
(อํานวย เดชชัยศรี, 2553) ซึ่งการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มี ร ายละเอี ย ดของเนื้ อ หามากโดยเฉพาะเรื่ อ งระบบย่ อ ย
อาหารของสิ่ ง มี ชี วิ ต นั ก เรี ย นจะเข้ า ใจเนื้ อ หาได้ ย ากไม่
สามารถจินตนาการภาพและความเชื่อมโยงของเนื้อหาได้
เนื่องด้วยรายละเอียดที่มีความซับซ้อนต้องท่องจํามาก จึงทํา
ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่ง
สอดคล้องกับพรพีระ สังข์กระแสร์ (2548) กล่าวว่าปัญหา
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนไม่ชอบเรียน
วิทยาศาสตร์เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างมากและต้องท่องจํา
มาก โดยขาดนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน
ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการสอนวิชา
ชี ว วิ ท ยาเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง เป็ น ยุ ค ที่
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเป็น
อย่างมาก การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมีการใช้สื่อหรือการ
จั ด นวั ต กรรมเทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต เข้ า มาช่ ว ยในการ
จั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความสนใจ อี ก
รูปแบบหนึ่งเรียกว่า เว็บเควสท์ (Webquest) ถูกสร้างและ
พัฒนาโดย Dodge (1997) แห่ง San Diego State
University. เว็บเควสท์ (Webquest) เป็นเว็บที่มีการ
ออกแบบนวัตกรรมการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ในลักษณะ
Inquiry oriented activities ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมดจาก World Wide Web เป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นการแสวงหาความรู้ สนับสนุนผู้เรียนในการเรียนรู้
ขั้นตอนการคิดอย่างวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า โดยครูผู้สอนไม่ไ ด้ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เพียงอย่าง
เดียวแต่เป็นผู้อํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้

นั้น ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งในเว็บเควสท์มีองค์ประกอบ
6 อย่ าง คื อ ส่ว นนํ า ส่ว นภารกิ จ ส่ว นการชี้แ หล่ งความรู้
ส่วนกระบวนการส่วนประเมินผล และส่วนสรุป (ปิยนาถ
ศรบุญลา, 2552) ดังนั้นจึงนําเว็บเควสท์มาเป็นส่วนหนึ่งใน
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เรื่ อ งระบบย่ อ ยอาหาร เพื่ อ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนเว็บเควสท์ใน
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพของกระบวนการ
(E1) และประสิ ท ธิ ภ าพของผลผลิ ต (E2) ให้ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑ์ร้อยละ 80
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและ
หลังจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเว็บเควสท์ วิชาชีววิทยา
เรื่ อ งระบบย่ อ ยอาหารของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี
3. ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจั ดการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ วิชาชีววิทยา เรื่องระบบย่อยอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุง
ปทุมธานี

วิธีการวิจัย (ระบุ/อธิบายวิธีการดําเนินการวิจัย รวมทั้ง
ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือในการวิจัย วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้)
ประชากร เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
แผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ -คณิ ต ศาสตร์ โรงเรี ย นคณะ
ราษฎร์บํารุงปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 4 ห้องเรียน รวมนักเรียน 157
คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/1 โรงเรี ย นคณะราษฎร์ บํ า รุ ง ปทุ ม ธานี อํ า เภอเมื อ ง
ปทุ มธานี จั งหวั ดปทุม ธานี สํ านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน
นักเรียน 32 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ (1) บทเรียนเว็บเควสท์ เรื่องระบบ
ย่อยอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 คือเครื่องมือที่
ใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ เป็นเว็บที่ได้จัดทําขึ้นผ่าน
โปรแกรมของ Google (Google Sites) (2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40
ข้อ ค่าความยากง่าย (p) มีค่าตั้งแต่ .2 ถึง .8 ค่าอํานาจ

จําแนก (r) มีค่าตั้งแต่ .2 ถึง .8 และมีค่าความเชื่อมั่น .86
(3) แบบวั ด ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
บทเรียนเว็บเควสท์ วิชาชีววิทยา เรื่องระบบย่อยอาหารมี 5
ด้าน คือ ด้านรูปแบบและลักษณะของบทเรียนและบทนํา
ด้านงานและกิจกรรม ด้านกระบวนการ ด้านแหล่งค้นคว้า
และด้านการประเมินผล เป็นแบบสอบถามแบบเรียงลําดับ
(Ordinal Scales) แบบลิเคิร์ท (Likert’ Scale) 5 ระดับ มี
จํานวน 15 ข้อ ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
โดย 5 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 1 หมายถึง เห็น
ด้วยในระดับน้อยที่สุด
วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล (1) ชี้แจงให้กลุ่มที่
ศึกษาทราบถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเว็บเควสท์
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร เพื่อผู้เรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (2)
ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่ อง ระบบย่อยอาหาร (3) ทดลองใช้บทเรีย นเว็ บ
เควสท์ เรื่องระบบย่อยอาหาร จัดการเรียนรู้ให้กับห้องเรียน
กลุ่มตัว อย่าง โดยใช้เวลา 12 คาบ (4) ทดสอบหลั งเรีย น
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง ระบบ
ย่อยอาหาร
การวิเคราะห์ข้อมูล (1). การหาประสิทธิภาพของ
บทเรี ย นเว็ บ เควสท์ โ ดยการหาค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และร้อยละ (2) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนใช้บทเรียนเว็บเควสท์
เรื่ อ ง ระบบย่ อ ยอาหาร โดยใช้ t-test (Dependent
Samples) (3) วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล (ควรเสนอผลอย่างชัดเจน
ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบ โดยลําดับตามวัตถุประสงค์ที่
ศึกษาและมีการอ้างอิงงานวิจัยหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง)
ผลของการใช้บทเรียนเว็บเควสท์เรื่องระบบย่อย
อาหารเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของ
นักเรีย นชั้ นมั ธยมศึก ษาปีที่ 4 โรงเรี ยนคณะราษฎร์บํ ารุ ง
ปทุมธานี
1. ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนเว็บเควสท์ใน
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ (E1/E2) เท่ากับ 80/80
ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเว็บเควสท์
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/1 จํานวน 32 คน โดยให้ทําแบบทดสอบระหว่างเรียน
และหลังเรียน ได้ผลปรากฏ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนเว็บเควสท์เรื่อง ระบบ
ย่อยอาหารก่อนเรียนหลังเรียน
จํานวน
นักเรียน
32

ระหว่างเรียน
คะแนนเต็ม
X
60
50.00
หลังเรียน
คะแนนเต็ม
X
40
32.13

SD
2.62
SD
3.71

E1
83.33
E2
80.31

จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิ ภาพของบทเรีย น
เว็บเควสท์ วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีค่ าประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
(E1) เท่ากับ 83.33 และมีค่าประสิทธิภาพของผลผลิต (E2)
เท่ากับ 80.31 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 แสดงว่า
บทเรียน เว็บเควสท์ วิชาชีววิทยา เรื่องระบบย่อยอาหาร มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ประสิทธิภาพของบทเรียนเว็บเควสท์ วิชาชีววิทยา
เรื่องระบบย่อยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ เนื่องจากในการสร้าง
บทเรียนเว็บเควสท์นั้น มีการสร้างและการปรับปรุงโดยผ่าน
ผู้ เ ชี ย วชาญ และมี ก ารประเมิ น เว็ บ เควสท์ โ ดยใช้ แ บบ
ประเมิ นเว็ บเควสท์ข องมหาวิทยาลั ยซานดิ เอโก (จุล ลดา
จุลเสวก, 2549) ซึ่งเว็บเควสท์ถูกสร้างและพัฒนาโดย เบอร์
นี่ดอดจ์ (Bernie Dodge) แห่ง San Diego State
University. โดยมีกระบวนการเรียนรู้อย่างมีลําดับขั้นตอน
ซึ่งในกิ จกรรมการเรี ยนรู้โ ดยใช้ บทเรี ย นเว็บ เควสท์ เรื่ อ ง
ระบบย่ อ ยอาหาร มีก ารแบ่ งองค์ ป ระกอบ6 อย่า ง ได้ แ ก่
ส่วนนํา (Introduction) ส่วนภารกิจ (Task) ส่วนการชี้
แหล่งความรู้ (Resources) ส่วนกระบวนการ (Process)
ส่วนประเมินผล (Evaluation) และส่วนสรุป (Conclusion)
(ปิยนาถ ศรบุญลา, 2552) ซึ่งเว็บเควสท์มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการสืบเสอบโดยมีแหล่งสารสนเทศที่นักเรียนจะ
มีปฏิสัมพันธ์ด้วยจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต
(Dodge, 1997) ส่งผลให้นักเรียนสามารถทํากิจกรรมได้
อย่างเป็นลําดับขั้นและทํางานที่ได้รับมอบหมายสําเร็จด้วยดี
จึงส่งผลให้ผู้เรียนทําคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนหลัง
เรียนได้ส่งผลให้ค่า E1/E2 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนาถ ศรบุญลา (2552) พบว่า
บ ท เ รี ย น แ บ บ เ ว็ บ เ ค ว ส ท์ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ท่ า กั บ
84.55/80.63 เป็นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวังไว้คือ 80/80
2. สรุ ป ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเว็บเควสท์
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลัง
เรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
การทด
สอบ
ก่อน
เรียน
หลัง
เรียน

คะ
แนน
เต็ม

X

S.D.

40

14.72

14.40

df

31
40

32.13

t

Sig.

31.988 .000

13.79

จากตารางที่ 2 พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเว็บ
เควสท์ วิ ช าชี ว วิ ท ยา เรื่ อ งระบบย่ อ ยอาหาร นั ก เรี ย นมี
คะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบก่ อ นเรี ย นเท่ า กั บ 14.74
คะแนน เมื่อทดสอบหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 32.13
แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .001
ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนการทดสอบ เรื่ อ ง
ระบบย่อ ยอาหารของนัก เรีย นหลั งเรี ยนสูงกว่าก่ อนเรีย น
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .001 เนื่องจากการที่นักเรียน
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเว็บเควสท์ ซึ่งมีการใช้
รูปภาพและภาพเคลื่อนไหวช่วยประกอบการทําความเข้าใจ
และนักเรียนสามารถหาความรู้ได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด้วยตนเอง ดังที่ นพดล บุญภา (2551) ได้กล่าวว่า เว็บเพื่อ
การศึกษานักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา เป็น
นวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่เป็นสื่อการเรียนผ่าน
เว็บทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่และกําลังอยู่
ในความสนใจของนักเรียน อีกทั้งรูปแบบการนําเสนอเนื้อหา
มี คํ า อธิ บ ายและมี ภ าพประกอบ ซึ่ ง มี ทั้ ง ภาพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่ อ นไหว สามารถอธิ บ ายลั ก ษณะเนื้ อ หาที่ เ ป็ น
นามธรรม ให้การแสดงผลในรูปธรรมได้ชัดเจนขึ้น และใน
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เว็บเควสท์ เรื่องระบบย่อยอาหาร
มีการให้ทํากิจกรรมและภาระงานเป็นกลุ่ม ซึ่งทําให้นักเรียน
ได้สร้างความรู้ใหม่จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น
ระหว่ า งเพื่ อ นสมาชิ ก ในกลุ่ ม ที่ ทํ า งานร่ ว มกั น อาศั ย การ
เรียนรู้แบบร่วมมือจากการทํากิจกรรม สอดคล้องกับพิชยุชย์
ธีรปรีชาวิศว์ (2553) ได้กล่าวว่าบทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดย
ใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือสามารถทําให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะที่สําคัญได้แก่ มีการติดต่อระหว่างกัน เกิดการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เกิดการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและ
กัน นอกจากนี้ ทํา ให้นั กเรีย นได้ศึ กษาทํา ความเข้ าใจและ
ฝึกฝนจนเกิดแนวคิดที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงทําให้นักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเว็บเควสท์ เรื่องระบบย่อย
อาหาร มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .001 สอดคล้องกับผลการวิจัยของปิยนาถ ศร

บุ ญ ลา (2552) และลดารั ต น์ สงวรรณา (2553) พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเว็บเควสท์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ บ ทเรี ย นเว็ บ เควสท์ วิ ช าชี ว วิ ท ยา เรื่ อ งระบบย่ อ ย
อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ผลปรากฏ ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้บทเรียนเว็บเควสท์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
พิจารณารายด้าน
รายการประเมินความพึงพอใจ
ต่อบทเรียนเว็บเควสท์
1. ด้านรูปแบบและลักษณะของ
บทเรียนและบทนํา
2. ด้านงานและกิจกรรม
3. ด้านกระบวนการ
4. ด้านแหล่งค้นคว้า
5. ด้านการประเมินผล
เฉลี่ย

X

SD

แปล
ความหมาย

4.30

0.76

มาก

4.15
4.15
4.18
4.30
4.21

0.79
0.79
0.71
0.63
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เว็บเควสท์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกเป็นรายด้านมีความพึงพอใจดังนี้ ด้านรูปแบบและ
ลั ก ษ ณะข องบ ทเรี ยนแ ละบ ทนํ า อยู่ ในร ะดั บ มา ก
( X =4.30, S.D.=0.76) ด้านงานและกิจกรรม อยู่ในระดับ
มาก ( X =4.15, S.D.=0.79) ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ
มาก ( X =4.15, S.D.=0.79) ด้านแหล่งค้นคว้า อยู่ในระดับ
มาก ( X =4.18, S.D.=0.71) ด้านการประเมินผล อยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.30, S.D.=0.63)
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้บทเรียนเว็บเควสท์ เรื่องระบบย่อยอาหาร โดยรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก เนื่ อ งจากบทเรี ย นเว็ บ เควสท์ ประกอบด้ ว ย
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และสีสันสดใส องค์ประกอบ
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
ซึ่งทําให้นักเรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการเรียนรู้
จากบทเรียนเว็บเควสท์ ซึ่งเป็นสื่อที่ทันสมัยและแปลกใหม่
(MacGregor & Lou, 2004) ส่งผลให้นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เว็บเควสท์ เรื่องระบบ
ย่อยอาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปิ ย นาถ ศรบุ ญ ลา (2552) พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง
พอใจต่อการเรียนแบบเว็บเควสท์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( X =4.36, S.D.=0.74)

ข้อเสนอแนะ (บอกถึงข้อเสนอแนะของการวิจัย)
1. ครูผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน
เว็ บ เควสท์ ความรู้ ใ นการใช้เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเตอร์เน็ต เพื่อสามารถเป็นที่ปรึกษาและแก้ปัญหาในการ
เรียนให้กับนักเรียนได้
2. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเว็บเควสท์
ควรมีการแนะนําบทเรียนเว็บเควสท์ วิธีการใช้และปฏิบัติ
ให้นักเรียนได้ทราบ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. ในการสร้ างบทเรีย นเว็ บเควสท์ ก ารศึก ษา
เนื้อหาวิชาประยุกต์เข้ากับในชีวิตประจําวัน และเทคนิคใน
การแต่งเว็บ การตัดต่อวีดิทัศน์ ช่วยทําให้การนําข้อมูลมา
ออกแบบกิจกรรมมีความน่าสนใจดึงดูดผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น
เช่น หัวข้อการย่อยอาหารของมนุษย์ จัดกิจกรรมในบทเรียน
เว็ บ เควสท์ โ ดยการสร้ า งสถานการณ์ จํ า ลองให้ นั ก เรี ย นดู
วีดิทัศน์ในบทเรียน เกี่ยวกับการกินเหรียญ และสมมติให้
นักเรียนเป็นคุณหมอเพื่ออธิบายเหตุการณ์ในทางเดินอาหาร
เมื่อมีเหรียญเปรียบเทียบกับการกินอาหารธรรมดาว่าเป็น
เช่นไร นอกจากกิจกรรมเช่นนี้ทําให้นักเรียนมีความสนใจ
และกระตือรือร้นที่จะหาคําตอบแล้ว ยังกระตุ้นให้นักเรียนมี
บทบาทเป็นผู้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนทํา
หน้าที่คอยให้คําปรึกษาแนะนํา

เอกสารอ้างอิง (ใช้รูปแบบการอ้างอิง Apa Sytle และ
ควรเป็นอ้างอิงที่ ไม่เกิน 5-8 ปี จากปีปัจจุบัน และควรหา
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8 ชื่อเรื่อง : มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
9 ชื่อคณะผู้วิจัย และหน่วยงานที่สังกัด
10 บทคัดย่อ : เขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่อง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย และผลการวิจัยเป็นร้อย
แก้วโดยไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ
11 บทนํา (โดยสังเขป) : กล่าวถึง ที่มา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ เหตุผลในการศึกษา หรือแนวคิดทฤษฎีที่
ต้องการพิสูจน์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นต้น
12 วิธีการวิจัย : สรุปสั้นๆ ถึงหลักการ การวางแผนสําหรับกระบวนการวิจัย ระบุถึงเครื่องมือที่ใช้เป็นต้น
13 ผลการวิจัยและอภิปรายผล : ระบุถึงการศึกษาที่สําคัญซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา
ข้อมูลการค้นพบที่โดดเด่นที่สุดของผลงานที่สามารถใช้ตอบคําถามของงานวิจัยที่ได้ตรงประเด็นที่สุด
14 ข้อเสนอแนะ : กล่าวถึงข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
15 เอกสารอ้างอิง : ใส่เฉพาะที่มีเนื้อหาสาระในบทความเท่านั้น

หมายเหตุ การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 08.30-16.00 น.)
และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 7.30-8.30 น.)

