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  ใชเ้วลาในการเรียน 8 สปัดาห์: กระบวนการปฏิสมัพนัธข์องการส่ือสาร 
  แบบมีส่วนร่วมในการเเรียนรู้แบบร่วมกนัดว้ยเวบ็เควสทเ์ชิงสมรรถนะ 
ตารางที่ 4.4 แสดงความถ่ีของพฤติกรรมการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  103 
  แบบร่วมกนัดว้ยเวบ็เควสทเ์ชิงสมรรถนะ จ านวน 4 หน่วยเรียน ที่ผูเ้รียน 
  ใชเ้วลาในการเรียน 8 สปัดาห์: ปัญหาที่เกิดขึ้นของการส่ือสารแบบมี 
  ส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมกนัดว้ยเวบ็เควสทเ์ชิงสมรรถนะ 

  
 



 ญ 

สารบัญภาพ 
 

หนา้ 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั      7 
ภาพที่ 2.1 แสดงการจ าแนกกิจกรรมดา้นการส่ือสารของบุคคลโดยค านึงถึง    27 
  วตัถุประสงคแ์ละหนา้ที่ในการส่ือสาร  
ภาพที่ 2.2 แสดงเวบ็เควสทเ์ชิงสมรรถนะ (Competency – based Webquest    41 
ภาพที่ 2.3 แสดงขั้นที่ 1 ขั้นน า ของ Competency – based Webquest    43 
ภาพที่ 2.4 แสดงขั้นที่ 2 ขั้นภารกิจ ของ Competency – based Webquest    43 
ภาพที่ 2.5 แสดงขั้นที่ 3 ขั้นกระบวนการ ของ Competency – based Webquest    44 
ภาพที่ 2.6 แสดงขั้นที่ 4 ขั้นวางแผน ของ Competency – based Webquest    44 
ภาพที่ 2.7 แสดงขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบติัการ ของ Competency – based Webquest    45 
ภาพที่ 2.8 แสดงขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล ของ Competency – based Webquest    45 
ภาพที่ 2.9 แสดงขั้นที่ 7 ขั้นสรุปของ Competency – based Webquest    46 
ภาพที่ 4.1 แสดงจ านวนคร้ังที่เขา้เวบ็เควสทเ์ชิงสมรรถนะไดใ้นการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน    64 
ภาพที่ 4.2 แสดงจ านวนคร้ังที่ไม่สามารถเขา้ใชเ้วบ็เควสทไ์ดใ้นการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน    65 
ภาพที่ 4.3 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกกล่าวถึงปัญหาที่ไม่สามารถเขา้ใชเ้วบ็เควสทไ์ดอ้ยา่ง    66 
  สะดวกและรวดเร็วในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.4 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มเขา้ร่วมการสนทนา (Chat) ครบทุกคน    66 
  ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.5 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มเขา้ร่วมการสนทนา (Chat) มากกวา่ 3 คน    67 
  จากสมาชิก 6 คนในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.6 แสดงจ านวนสมาชิกในกลุ่มเขา้ร่วมการสนทนา (Chat) นอ้ยกวา่ 3 คน    68 
  จากสมาชิก 6 คน ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.7 แสดงจ านวนสมาชิกในกลุ่มเขา้ร่วมเขียนบนกระดานสนทนา (Webboard)    68 
  ทุกคน ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.8 แสดงจ านวนสมาชิกในกลุ่มเขา้ร่วมเขียนบนกระดานสนทนา (Webboard)    69 
  มากกวา่ 3 คนจากสมาชิก 6 คนในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.9 แสดงจ านวนสมาชิกในกลุ่มเขา้ร่วมเขียนบนกระดานสนทนา (Webboard)    70 
  นอ้ยกวา่ 3 คนจากสมาชิก 6 คนในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 



 ฎ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

หนา้ 
ภาพที่ 4.10 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งหนา้ที่กนัคน้ควา้และท างาน    71

ที่ไดรั้บมอบหมายตามขั้นภารกิจที่เวบ็เควสทเ์ชิงสมรรถนในแต่ละหน่วย 
  เรียนก าหนดในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.11 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มมีการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ    71 
  ร่วมกนับนเควบ็เควสทเ์ชิงสมรรถนะ ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.12 แสดงจ านวนคร้ังสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัก าหนดนโยบาย หรือแนวทาง    72 
  หรือขั้นตอนในการปฏิบติังานในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.13 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัวางแผนการท างาน    73 
  ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.14 แสดงจ านวนคร้ังสมาชิกในกลุ่มมีการนดัหมายกนัก่อนการออกปฏิบติังาน    73 
  หรือท างาน ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.15 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัหาขอ้มูลมาน าเสนอใน    74 
  เวบ็เควสทเ์ชิงสมรรถนะ ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรี 
ภาพที่ 4.16 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มคิดและน าเสนอแนวความคิดของตนเอง    75 
  บนเวบ็เควสทเ์ชิงสมรรถนะ ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.17 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเป็นผูรั้บขอ้มูลและแสดง    75 
  ความคิดเห็นโตต้อบกนัะในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.18 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มมีการนดัหมายเวลาในการสนทนา (Chat)    80 
  ล่วงหนา้ ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.19 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มท างานร่วมกนัดว้ยการสนทนา (Chat)    80 
  ก่อนส่งงานขึ้นกระดานสนทนา (Webboard) ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.20 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มสนทนา (Chat) เก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่งาน    81 
  ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.21 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มสนทนา (Chat) เก่ียวกบัเร่ืองงานเท่านั้น    82 
  ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
 
 



 ฏ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

หนา้ 
ภาพที่ 4.22 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มที่แสดงความพอใจในการสรุปประเด็น    82 
  เน้ือหาออกมาเป็นองคค์วามรู้สุดทา้ยดว้ยการสนทนา (Chat) ในการเรียน 
  ทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.23 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกใชก้ารสนทนา (Chat) อ่ืน หรือช่องทางอ่ืน    83 
  ในการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.24 แสดงจ านวนคร้ังที่แสดงความพงึพอใจในการมีปฏิสมัพนัธก์บัเพือ่น    84 
  และอาจารยใ์นการสนทนา (Chat)ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.25 แสดงจ านวนคร้ังในการส่งงานขึ้นกระดานสนทนา (Webboard) ครบทุกภาระ    84 
  งานที่ไดรั้บมอบหมาย ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.26 แสดงจ านวนคร้ังในการส่งงานขึ้นกระดานสนทนา (Webboard) ไม่ครบ    85 
  ทุกภาระงานที่ไดรั้บมอบหมายในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.27 แสดงแสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มท างานร่วมกนัดว้ยกระดาน    86 
  สนทนา (Webboard) ก่อนส่งงานขึ้นสมุดรายงานเวบ็เควสท ์(กระดาน 
  สนทนาส าหรับส่งงาน) ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.28 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกไม่ครบทุกคนในกลุ่มท างานร่วมกนัดว้ยกระดาน    87
  สนทนา (Webboard) ก่อนส่งงานขึ้นสมุดรายงานเวบ็เควสท ์(กระดานสนทนา 
  ส าหรับส่งงาน) ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.29 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่    88 
  งานบนกระดานสนทนา (Webboard) ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.30 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มสนทนาเฉพาะเร่ืองงานบนกระดานสนทนา    88 
  (Webboard) เท่านั้น ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.31 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มที่แสดงความพอใจในการสรุปประเด็น    89 
  เน้ือหาออกมาเป็นองคค์วามรู้สุดทา้ยบนกระดานสนทนา (Webboard) 
  ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.32 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกใชก้ระดานสนทนา (Webboard) อ่ืน หรือ    90 
  ช่องทางอ่ืนในการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
                    



 ฐ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

หนา้ 
ภาพที่ 4.33 แสดงจ านวนคร้ังที่มีการตอบสนองบนกระดานสนทนา (Webboard)    90 
  ทนัที ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.34 แสดงจ านวนคร้ังที่มีการตอบสนองบนกระดานสนทนา (Webboard)    91 
  โดยทิ้งช่วงเวลา ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.35 แสดงจ านวนคร้ังที่แสดงความพงึพอใจจากการมีปฏิสมัพนัธก์บัเพือ่น    92 
  และอาจารยบ์นกระดานสนทนา (Webboard) ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.36 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มแสดงความเป็นมิตรในการสนทนา    95 
  ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.37 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มมีการแสดงการบรรเทาความตึงเครียด    95 
  โดยการพดูตลก หรือแสดงอารมณ์ขนั ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.38 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มแสดงความเห็นคลอ้ยตามกนั    96 
  ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.39 แสดงจ านวนจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มมีค  าแนะน าใหเ้พือ่นสมาชิกอ่ืนๆ    97 
  ในกลุ่ม ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.40 แสดงจ านวนคร้ังที่มีการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกอ่ืนๆในกลุ่ม    97 
  ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.41 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มมีการน าขอ้มูลมาแสดงใหส้มาชิกอ่ืนๆ    98 
  ในกลุ่มดู ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.42 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มมีการขอขอ้มูลจากสมาชิกอ่ืนในกลุ่มดู    99 
  ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.43 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มมีการขอความคิดเห็นจากสมาชิกอ่ืนๆ    99 
  ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.44 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มมีการขอค าแนะน าจากสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุ่ม 100 
  ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.45 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มแสดงความไม่เห็นดว้ยในการเรียน  101 
  ทั้ง 4 หน่วยเรียน 
                    



 ฑ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

หนา้ 
ภาพที่ 4.46 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มแสดงความตึงเครียด กงัวลใจ ในการเรียน  101 
  ทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.47 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มแสดงความไม่เป็นมิตร  102 
  ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.48 แสดงจ านวนคร้ังที่คอมพวิเตอร์ที่ใชใ้นการเรียนไม่พร้อม/ไม่เพยีงพอ  105 
  ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.49 แสดงจ านวนคร้ังที่ระบบเครือข่ายไม่เสถียร สญัญาณหลุดบ่อย/ไม่มี  106 
  เครือข่ายที่บา้น ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.50 แสดงจ านวนคร้ังที่มีการน าส่ืออ่ืนๆ มาใชร่้วมกบัเวบ็เควสทติ์ดขดั  106 
  หรือมีปัญหา ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.51 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มมีปัญหาเร่ืองวลาในการสนทนาไม่ตรงกนั  107 
  ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.52 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มใชภ้าษาที่ไม่สุภาพหรือวกวน  108 
  จนสมาชิกอ่ืนไม่เขา้ใจ ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.53 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มไม่เขา้ใจวธีิการเรียนที่มีความแตกต่าง  108 
  ระหวา่ง การสนทนา (Chat) และกระดานสนทนา (Webboard) ที่ใชท้  างาน 
  แตกต่างกนัในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.54 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มไม่มีการระดมสมองเพือ่สรุป  109 
  องคค์วามรู้สุดทา้ยก่อนส่งขึ้นสมุดรายงานเวบ็เควสทใ์นการเรียน 
  ทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.55 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มไม่มีการระดมสมองเพือ่แกไ้ขปัญหา  110 
  ร่วมกนั ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
ภาพที่ 4.56 แสดงจ านวนคร้ังที่สมาชิกในกลุ่มไม่มีการด าเนินการปรับพฤติกรรม  110 
  เพือ่แกไ้ขปัญหาของการท างานร่วมกนั ในการเรียนทั้ง 4 หน่วยเรียน 
 


