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การใช้บทเรียนเว็บเควสท์ เร่ือง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้วิชาชีววิทยาของนักเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนปทุมวิไล 
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บทคัดย่อ การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนเว็บเควสท์ เรื่อง ลายพิมพ์ 
ดีเอ็นเอ ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพสือ่ 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน
เว็บเควสท์ เรื่อง ลายพิมพ์ดเีอ็นเอ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนปทุมวิไล 
ปีการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน เป็นกลุ่มตัวอยา่งจากการเลือกแบบเจาะจง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนเว็บเควสท์  
เรื่อง ลายพิมพ์ดเีอ็นเอ มีค่าประสทิธิภาพ E1/E2  เท่ากับ 86.67/85.11 นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ 
เรื่อง ลายพิมพ์ดเีอ็นเอ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับน้อยกว่า 
.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอ่การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนเว็บเควสท์เรื่อง ลายพิมพ์ดเีอ็นเอ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ ด ี(X� = 4.42) 
คําสําคัญ : บทเรียนเว็บเควสท์ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ  
 
Abstract : The purpose of this study were to develop a Web Quest-based instruction on the DNA 
fingerprint topic with an efficiency of 80/80, to compare learning achievement of students who 
took a WebQuest lesson between before and after learning, and to study student’s satisfaction 
after learning from  WebQuest-based instruction on the DNA fingerprint topic. Thirty students in 
Muttayomsuksa 4, Pathumwilai School who studied in the first semester of academic year 2014 
were used as the sample of this study.  The sampling method was a purposive selection. The 
statistics used for analyzing data including mean, standard deviation, and t-test (dependent 
samples) were employed for hypothesis testing. The research findings showed the developed 
WebQuest-based instruction on the DNA fingerprint had an efficiency of 86.67/82.00, the students 
who learned by using the WebQuest lesson had statistically significant difference between post-
test mean scores and pre-test mean scores at .05 level, and the satisfaction of students to 
WebQuest lesson as a whole at the high level (X� = 4.42) 
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บทนํา ปัจจุบันเทคโนโลยสีารสนเทศได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดสังคมการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีมีข้อมูล
ความรู้ให้เรียนรู้อยา่งมหาศาล ดังน้ันการนําอินเทอร์เน็ตมาใช้จึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในการเรียนรู้  รูปแบบ 
การเรยีนรู้หน่ึงซึ่งนําอินเทอร์เน็ตมาใช้กระตุ้นใหผู้้เรยีนเกิดการเรยีนรู้เรียกว่า เว็บเควสท์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี 
ถูกพัฒนาข้ึนโดย Berdie Dodge แห่งภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา San Dieco State University  โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือนําแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ซึ่งต่อมา
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเว็บเควสท์ไดร้ับความนิยมอย่างแพร่หลายท้ังในสหรัฐอเมริกาและท่ัวโลก (วสันต์  
อติศัพท์. 2546 : 1) และจากสภาพปัญหาของการจัดการเรยีนการสอนปัจจุบัน พบว่านักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนลดลง โดยเฉพาะอย่ายิ่งในรายวิชาชีววิทยา เรื่องลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นเน้ือหาท่ีมคีวามสลบัซับซ้อน 
สูง ต้องอาศัยองค์ความรู้พ้ืนฐานหลายประการประกอบกัน ยากต่อการอธิบายของผู้สอน และไม่สามารถทํา 
การทดลองหรือเรียนรู้จากการบรรยายในห้องเรยีนไดโ้ดยตรง เน้ือหาเรื่องน้ีไมส่ามารถทําปฏิบตัิการได้ในระดับ
โรงเรียน เน่ืองจากอุปกรณ์และสารเคมีท่ีใช้มีราคาแพงมากทําให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลง ซึ่งเน้ือหา
เรื่องลายพิมพ์ดีเอ็นเอน้ีถูกกําหนดให้อยู่ในมาตรฐานการเรยีนรู้ช่วงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  ของสาระการเรยีนรู ้
ท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับการดํารงชีวิต  ดว้ยเหตผุลท่ีกลา่วมาผู้วิจัยจึงเลือกท่ีจะพัฒนาบทเรียนเว็บเควสท์เพ่ือเป็นสื่อ 
ในการถ่ายทอดเน้ือหาท่ียากใหเ้ข้าใจง่าย ด้วยสื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต นําไปสู ่
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) และสามารถใช้เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เรา้ความสนใจของผู้เรียนได้ด้วยการสมมติบทบาทต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการมสี่วนร่วมของ
ผู้เรยีน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่องลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพสื่อ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระหว่างก่อนเรียนกับหลงัเรียน ของนักเรียนท่ีเรยีนด้วย
บทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่องลายพิมพ์ดีเอ็นเอ  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่องลายพิมพ์ดีเอ็นเอ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action research) โดยใช้แบบ
แผนการวิจัยกลุ่มตัวอย่างเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน (One-group pretest posttest design)  
 ประชากรในการวิจยั คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์  
โรงเรียนปทุมวิไล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  
จํานวน 136 คน 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมวิไล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
จํานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกอย่างเจาะจง  (Purposive selection)  
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 โดยงานวิจัยน้ีมีข้ันตอนในการทําวิจัยดังต่อไปน้ี 
 1. ข้ันการวิเคราะห์ โดยทําการวิเคราะห์และทบทวนเน้ือหาทฤษฎตี่าง ๆ ท่ีจะนํามาใช้ในการ 
วิจัยให้พร้อม ท้ังเน้ือหาท่ีเป็นส่วนท่ีจะใช้ประกอบในบทเรียนเว็บเควสท์ เน้ือหาในข้อสอบและแบบฝกึหัด 
นอกจากน้ีแล้วผู้วิจัยก็วิเคราะห์ผูเ้รียนด้วยโดยวิเคราะห์ความสามารถของผู้เรียน และ 
 2. ข้ันการออกแบบ ทําการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการเรียน 
การสอนในห้องเรียน ตลอดจนออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรผ์่านเว็บให้ออกมามีรูปแบบท่ีดึงดดูความสนใจของ
ผู้เรยีน โดยออกแบบบทเรียนให้เป็นไปตามหลักการออกแบบท่ีถูกต้องตามแบบแผนของ Berdie Dodge  (Dodge. 
2001: 6-9) และสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนเว็บเควสท์ แผนการจัดการเรยีนรู้  
 3. ข้ันการพัฒนา โดยจัดทําบทเรียนเว็บเควสท์ เรื่องลายพิมพ์ดเีอ็นเอ จากโปรแกรม Google site 
จัดทําแบบฝึกหดัข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนเว็บเควสท์ 
แผนการจดัการเรียนรู้ ฉบับสมบรณู์  
 

 
 

ภาพ 1 แสดงหน้าหลักของบทเรียนเว็บเควสท์เรื่อง ลายพิมพ์ดเีอ็นเอ 

 โดยภายในบทเรียนเว็บเควสท์ เรือ่ง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ มสี่วนประกอบหลัก 4 ส่วนดังน้ี 
 1. บทนํา (Introduction) เป็นหน้าเว็บเพจหลัก ในบทเรียนเว็บเควสท์น้ีใช้ช่ือว่า “PW Forensics 
Science Office” ซึ่งเป็นหน้าท่ีจะอธิบายเก่ียวกับ ภาพรวมของเว็บเควสท์ (หน้าปฐมนิเทศ) จดุประสงค์ของ
บทเรียนเว็บเควสท์ (สาส์นจากผู้อํานวยการ) ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน (Contact) และตาราง
ลงเวลาเรียนของนักเรยีน (Timestamp center) ซึ่งในหน้าน้ีจะอธิบายเพ่ือเป็นการจําลองสถานการณ์ โดยมีครเูป็น
ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้น้ี และให้นักเรียนเป็นนักศึกษาฝึกงานในศูนย์  
 2. กระบวนการ (Process) เป็นหน้าเว็บเพจท่ีแสดงข้ันตอนในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งในบทเรยีนน้ี 
ผู้วิจัยแบ่งเป็น Lab1 ถึง Lab5 ตามหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วยเน้ือหาเรื่อง 
โครงสร้างและหน้าท่ีของดีเอ็นเอ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การสกัดดีเอ็นเอ เทคนิคปฏิบัตกิาร  
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Gel Electrophoresis และการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอในคดฆีาตกรรม ซึ่งในแต่ละ Lab จะประกอบดว้ยกิจกรรม
การเรยีนรู้ท่ีหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมการศึกษาสื่อวิดีโอและภาพเคลื่อนไหว และกิจกรรมการตอบคําถาม 
นอกจากน้ีนักเรียนยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสอน เอกสารการเรยีนรู้เพ่ิมเตมิก่อนท่ีจะเข้าห้องเรียน  
เพ่ือใช้ในการเตรียมความพร้อมนักเรียน 
 3. ภาระงาน (Task) เป็นหน้าท่ีแสดงภาระงานท่ีนักเรียนต้องทําส่งครู เป็นช้ินงานท่ีใช้ในการ 
ประเมินผลการเรียนรู ้ในบทเรียนน้ีผู้วิจัยใช้สื่อวิดีโอสรุปความรู้ ในการประเมินผลการเรยีนรู้ระหว่างเรียนของ
นักเรียน นอกจากน้ีครจูะแสดงระดับคุณภาพท่ีใช้ในการประเมินช้ินงานในหน้าเว็บเพจด้วย 
 4. แหล่งการเรยีนรู้เพ่ิมเตมิ (Additional Resource) เป็นหน้าท่ีครูจะรวบรวมสื่อการเรยีนรู ้
เพ่ิมเตมิต่าง ๆ ให้นักเรยีนเข้าไปศึกษาเพ่ิมเตมิ ในบทเรียนเว็บเควสท์น้ีจะรวบรวมสื่อ ได้แก่ Youtube Education 
Google Application เว็บไซต์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอกาโฮมา สหรัฐอเมริกา Flipbooksolf. com  
issuu.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวม E-book โดยสื่อการเรียนรู้ท้ังหมดครูใหร้วบรวม เรียบเรียง และผ่าน 
การตรวจสอบว่ามมีาตรฐานสามารถนํามาใช้ในการจัดการเรยีนรูไ้ด ้
 หลังจากได้เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครบถ้วน ผู้วิจัยจําดําเนินการทดลองตามแผนการทดลองดังน้ี 
การทดลองครั้งท่ี 1 
 ทําการทดลองกับกลุม่ตัวอย่างจํานวน 15 คน จัดการเรียนโดยใช้สือ่บทเรียนเว็บเควสท์เป็นสื่อท่ีใช้ใน
ระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียนและใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยในการทดลองครัง้น้ีมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือหาข้อบกพร่องของบทเรียนผ่านเว็บวิชาชีววิทยา เรือ่งลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ในขณะท่ีกลุม่ตัวอย่าง 
เรียนเน้ือหาผ่านเว็บผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณผ์ู้เรียนเก็บเป็นข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางมาปรับปรุงแก้ไข 
ครั้งท่ี 1 การทดลองครั้งท่ี 2 
 นําบทเรียนผ่านเว็บวิชาชีววิทยา เรื่องลายพิมพ์ดเีอ็นเอ ท่ีไดร้ับการปรับปรุงแล้วไปให้ผูเ้ช่ียวชาญได้
ทดลองใช้บทเรียนเว็บเควสท์ เรื่องลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ในการทดลองครั้งน้ีเพ่ือเป็นการทดสอบประสิทธิภาพสื่อ
บทเรียนเว็บเควสท์และเป็นการหาข้อบกพร่องเพ่ือนําผลท่ีได้ไปปรบัปรุงแก้ไขครั้งท่ี 2 เพ่ือให้บทเรียนเว็บเควสท์
สมบรณู์ท่ีสดุก่อนท่ีจะทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง  
การทดลองครั้งท่ี 3 
 นําบทเรียนผ่านเว็บวิชาชีววิทยา เรื่องลายพิมพ์ดเีอ็นเอ ท่ีไดร้ับการปรับปรุงในครั้งท่ี 2 แล้ว ไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน จัดการเรียนโดยใช้บทเรียนเว็บเควสท์เป็นสื่อการสอนท่ีใช้ในห้องเรียนเพ่ือ
อธิบายเน้ือหาและใช้นอกห้องเรียนเพ่ือใช้เป็นแหล่งการเรียนรูเ้พ่ิมเติมของนักเรียน เมื่อเรียนจบบทเรยีนเรื่องท่ี 1 
แล้วให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบฝึกหดัในบทเรียนเว็บเควสท์ทันที ทําเช่นน้ีจนกระท่ังครบ 5 เรื่อง (จํานวนเรื่องละ 4-5 
ข้อ) หลังจากเรียนจบ ครบหมดทุกเรื่อง ครูจัดให้มีการสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แล้วนําคะแนนแบบฝึกหัด
ระหว่างเรยีนกับคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะเรื่องมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนเว็บ
เควสท์โดยใช้สูตร E1/E2 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยมดีังน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรยีนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ลายพิมพ์ดเีอ็นเอ สําหรับนักเรียนช้ัน 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากการประเมนิโดยผู้เช่ียวชาญ  แสดงดังตาราง 1 พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนแบบเว็บ 
เควสท์ เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าประสิทธิภาพสื่อ E1/ E2 เท่ากับ 
86.67/85.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ท่ี 80/80  
 
ตาราง 1 ประสิทธิภาพของบทเรยีนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
            ปีท่ี 4 

 

กลุ่มตัวอย่าง E1 E2 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2  
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

 86.67 85.11 

 
 2. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรยีนท่ีเรียนด้วยบทเรียน 
เว็บเควสท์ เรื่อง ลายพิมพ์ดเีอ็นเอ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แสดงดังตาราง 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ี .05 
 
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียนของนักเรียน 
            ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ  
 

การทดสอบ N �� S.D. t df Sig. 

ก่อนเรียน 30 5.83 1.46 21.34 29 .000 

หลังเรียน 30 12.77 0.97 

 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่องลายพิมพ์ 
ดีเอ็นเอสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แสดงดังตาราง 3 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้านภาพรวม
ของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ รวมคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 4.42 โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดี 
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่องลายพิมพ์ดีเอ็นเอ  
            สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้านภาพรวมของบทเรียนเว็บเควสท์  
 

รายการประเมิน �� 
(ค่าเฉลี่ย) 

S.D. 
(ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน) 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

บทเรียนเว็บเควสท์เร่ือง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (ภาพรวม) 

1) นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากเรียน 
ด้วยบทเรียนเว็บเควสท์เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 

4.43 0.56 ดี 

2) บทเรียนเว็บเควสท์เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ  
สามารถใช้ประกอบการเรียนได ้

4.33 0.69 ดี 

3) นักเรียนต้องการให้การสอนแบบน้ีมาแทนการสอนแบบ
บรรยาย 

4.53 0.62 ดีมาก 

4) เว็บเควสท์เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอมีความเหมาะสมต่อการ
เรียนรูด้้วยตนเองของนักเรียน 

4.40 0.76 ดี 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.42  ดี 

 
อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบเว็บเควสท์เร่ือง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ  
 จากผลการวิจัยพบว่า บทเรียนแบบเว็บเควสท์เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพสื่อท่ีกําหนดไว้ 80/80 โดยมีค่า E1/E2 เท่ากับ 86.67/85.11 
ท้ังน้ีเป็นเพราะผู้วิจัยได้มีการศึกษาหลักการและวิธีการออกแบบและการจัดการเรียนรูด้้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ 
ท่ีถูกต้อง มีการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เก่ียวกับสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
ชีววิทยา จุดประสงค์การเรียนรู้และตัวช้ีวัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ นอกจากน้ี
บทเรียนแบบเว็บเควสท์เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ได้มีการวางแผนการสร้างอย่าง
เป็นระบบ และมีการตรวจสอบและแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญ จึงนําไปสู่การสร้างบทเรียนแบบเว็บเควสท์ท่ีดี สอดคล้อง
กับวริพัสย์ แก้วฉาย (2549) ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนการแสวงรู้บนเว็บ หน่วยมนุษย์กับสภาวะแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ เท่ากับ 81.00/81.16 ผ่านเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ 80/80 และสอดคล้องกับพิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์ 
(2553) ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรูบ้นเว็บ เรื่อง ซากดึกดําบรรพ์ สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 เท่ากับ 81.69/82.78 ผ่านเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ 80/80 
 2. ผลการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 
 ผลการวิจัย พบว่านักเรยีนท่ีเรียนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาชีววิทยาหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 สาเหตุท่ีสนับสนุนให้นักเรยีนท่ีเรียนด้วยบทเรยีนเว็บเควสท์ เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน มีดังน้ี 
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     2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดการสืบสอบหาความรู้ (constructivism) กล่าวคือ 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จะไดส้ืบค้นและสืบสอบหาความรู้จากคําถามท่ีไดร้ับ 
โดยในบทเรยีนเว็บเควสท์จะมีการกระตุ้นนักเรียนด้วยคําถามและภารกิจท่ีท้าทายความสามารถของนักเรียน  
การเรยีนรู้แบบสืบสอบจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรยีนพินิจพิจารณาสารสนเทศ และหาวิธีการตอบคําถามหรือ 
แก้ไขปัญหาท่ีอยู่ในบทเรียนด้วยตนเอง ท้ังน้ีก็เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ให้อยากท่ีจะเรียนรู้ 
(ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชต.ิ 2549) ดังน้ันการทําให้นักเรียนเกิดความสนใจจึงนับว่าเป็นบันไดข้ันแรกท่ีจะทําให้
นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู ้
     2.2 ยึดหลักการเรียนรู้จากง่ายไปยาก กล่าวคือในบทเรียนแบบเว็บเควสท เรื่อง ลายพิมพ์ 
ดีเอ็นเอ จะออกแบบบทเรยีนให้เรยีงลําดับเน้ือหาจากพ้ืนฐาน ไปหาเน้ือหาท่ีประยุกต์ โดยให้นักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นข้ันตอนตามภารกิจท่ีมอบหมายให้ ซึ่งในบทเรียนเว็บเควสท์จะให้นักเรียนทําภารกิจ
ท้ังหมด 5 ภารกิจ ให้นักเรยีนประสบความสําเร็จกับภารกิจทีละข้ันตอน และมีการเสริมแรงนักเรยีนดว้ยรางวัล
หลังจากทําภารกิจสําเร็จ เพ่ือให้นักเรียนเกิดกําลังใจ และมีความอดทนในการท่ีจะเรียนรู้ และควบคุมตนเองใน 
การเรยีนรู้ด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ โดยไม่มีการบังคับจากครู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชิต หวังประสพกลาง 
(2554) 
     2.3 ภายในบทเรียนเว็บเควสท์ มีสื่อท่ีสามารถแสดงเน้ือหาท่ีมีความซับซ้อนยุ่งยาก ให้นักเรียน 
เกิดความเข้าใจในเน้ือหาได้แก่ สื่อคลิปวิดีโอ สื่อภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ หลังจากท่ีนักเรยีนเข้าใจเน้ือหาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนจึงเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีในบทเรียนเว็บเควสท์มีการใช้สถานการณ์จําลอง และใช้ปฏิบัติ 
การจําลอง (Virtual Lab) ทําให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาท่ียากได้ด้วยการทําปฏิบัติการซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอลิสา เสนามนตรี (2551) ซึ่งพบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อใช้นวัตกรรมสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมภีาพเคลือ่นไหว  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนเว็บเควสท์ เร่ือง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
 ในด้านความพึงพอใจท่ีนักเรียนมีตอ่บทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ นักเรียน 
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัดี ด้วยเหตุผลดังต่อไปน้ี 
     3.1 มีสื่อท่ีตอบสนองความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 
โดยมสีื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซึ่งเปิดโอกาสใหผู้้เรียนท่ีมรีูปแบบการเรยีนรู้ท่ีต่างกันสามารถใช้เรียนรู้ร่วมกันได้ 
นอกจากน้ีสื่อการเรียนรูย้ังนําเสนอในรูปแบบท่ีน่าสนใจ สังเกตจากการสนุกในการทํากิจกรรมของผู้เรียน  
     3.2 นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถเรยีนรู้บทเรยีนเว็บเควสท์น้ีได ้
ในทุกเวลา มีความอิสระเรื่องเวลาในการเรียนรู้ นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูเน้ือหาท่ีไม่เข้าใจได้ซ้ําหลายรอบ 
เท่าท่ีนักเรียนต้องการ จึงสามารถลดความตึงเครยีดท่ีจะเกิดข้ึนในระหว่างการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์ (2553)  
     3.3 นักเรียนช่ืนชอบในสื่อการเรียนรู้ท่ีดึงดดูความสนใจ ตัวอย่างเช่น การนํารูปดารานักแสดง
เกาหลีท่ีนักเรียนช่ืนชอบ มาเป็นบทบาทสมมติในบทเรียนเว็บเควสท์ หรือการใช้สื่อประสมท่ีหลากหลายท้ังคลิป
วิดีโอท่ีน่าสนใจ รูปแบบตัวอักษร สี รูปภาพ รวมท้ังรูปแบบการนําเสนอท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม (แบบฝึกหดั 
กิจกรรมนอกบทเรียนเว็บเควสท์)  
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ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูสามารถสรุปผลการวิจัยไดด้ังน้ี  
 1. ประสิทธิภาพของบทเรยีนแบบเว็บเควสท์ เรื่องลายพิมพ์ดเีอ็นเอ สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ 86.67/85.11 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คอื 80/80 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มคีวามพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้ด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์
เรื่อง ลายพิมพ์ดเีอ็นเอ โดยรวมอยู่ในระดับ ด ี
 
ข้อเสนอแนะ ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน สําหรับงานวิจัยน้ีผู้วิจัยใช้แบบฝึกหัดเพ่ือเป็นการตรวจสอบความ
เข้าใจของผู้เรียนในข้ันต้น ซึ่งตรวจสอบได้แต่ความรู้พ้ืนฐานเท่าน้ัน แต่ไมส่ามารถตรวจสอบความรู้ในเชิงลึกจริง ๆ 
ของนักเรียนได้ วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการตรวจสอบความรู้ของผู้เรียนคือ การสอบ แต่งานวิจัยน้ียังไม่มีการจัดสอบ 
ในบทเรียนเว็บเควสท์ ในการวิจัยครั้งถัดไป ควรจัดทําเว็บเควสท์ใหส้ามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้ในระดับ
ความรู้ท่ีสูงข้ึน โดยใช้การสอบ 
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