
ผลของการเรยีนแบบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ TAI ผา่นเวบ็โดยใชก้ารจดัการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
สามารถในการทำางานเป็นทีม ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Effects of Web - Based Using Project Based Learning  
Management with Cooperative Learning with Team Accelerated  
Instruction in Career and Technology 1 Subject Upon Learning  
Achievement and Team Working Ability of Seventh Grade 
Students

จงจิตร์ คุณสา1, รัชนีวรรณ ตั้งภักดี2, ณัฐกร สงคราม3

Jongjit Koonsa1, Ratchaneewan Tangpakdee2, Nutthakorn Songkram3 

บทคัดย่อ
การวจัิยครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย	1)	เพ่ือเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปทีี	่1	ทีม่รีะดับผลการเรยีนแตกต่างกนั	ทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนแบบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ	TAI	ผา่น
เวบ็โดยใชก้ารจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	ในรายวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลย	ี1	และ	2)	เพือ่
เปรียบเทียบความสามารถในการทำางานเป็นทีม	ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ที่มีระดับความ
สามารถในการทำางานเปน็ทมีแตกตา่งกนัทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนแบบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ	TAI	ผา่นเวบ็โดยใช้
การจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	ในรายวชิา	การงานอาชพีและเทคโนโลย	ีกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการ
วิจัย	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/6	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย	
อำาเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(cluster	random	sampling)	
จำานวน	40	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	4	ชนิด	ได้แก่	1)	แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วม
มือด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	 มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ	
1.00	ทุกข้อ	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	0.50	2)	 เว็บแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TAI	ผ่านเว็บ
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โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 85.08/84.69	 3)	 แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	มีค่าความยากง่ายรายข้อ	(p)	ตั้งแต่	0.33	–	0.67	ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	
(r)	ตั้งแต่	0.56	–	0.94	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.99	และ	4)	แบบประเมินพฤติกรรมการทำางาน
เป็นทีม	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	(r)	ตั้งแต่	0.49	–	0.85	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.93	สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้	t	–	test	dependent	sample	

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้

1.	ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1	ทีม่รีะดบั
ผลการเรยีนแตกตา่งกนั	ทีเ่รยีนด้วยการเรยีนแบบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ	TAI	ผา่นเวบ็โดยใชก้ารจดัการเรยีน
การสอนแบบโครงงาน	ดังนี้

1.1	นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูงที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TAI	ผ่านเว็บ
โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	 ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 1	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 1.2	 นักเรียนที่มีระดับ
ผลการเรียนปานกลางที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน	 ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 1	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	1.3	นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่ำาที่เรียนด้วย
การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TAI	ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	ในรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 1	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	.01	

2.	ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทำางานเป็นทีมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
1	ที่มีระดับความสามารถในการทำางานเป็นทีมแตกต่างกัน	ที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	
TAI	ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	ดังนี้

2.1	นกัเรยีนทีม่รีะดับความสามารถในการทำางานเปน็ทมีสงูทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนแบบรว่มมอืดว้ย
เทคนคิ	TAI	ผา่นเวบ็โดยใช้การจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	ในรายวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลย	ี
1	มีความสามารถในการทำางานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	
2.2	นักเรยีนทีม่รีะดับความสามารถในการทำางานเปน็ทมีปานกลางทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนแบบรว่มมอืดว้ย
เทคนคิ	TAI	ผา่นเวบ็โดยใช้การจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	ในรายวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลย	ี
1	มีความสามารถในการทำางานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	
2.3	นักเรยีนทีม่รีะดบัความสามารถในการทำางานเปน็ทมีต่ำาทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนแบบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ	
TAI	ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	1	มี
ความสามารถในการทำางานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

คำาสำาคัญ:	 บทเรียนบนเว็บ,	 การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI,	 การเรียนรู้แบบโครงงาน,	 ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน,	ความสามารถในการทำางานเป็นทีม	
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Abstract
The	purposes	of	this	research	1)	were	to	compare	learning	achievement	of	seventh	

grade	students	with	different	 level	before	and	after	 study	by	web	 -	based	using	project	
based	 learning	management	with	 cooperative	 learning	with	 team	accelerated	 instruction	
in	career	technology	1	subject	of	seventh	grade	students,	and	2)	were	to	compare	team	
working	ability	of	seventh	grade	students	with	different	level	before	and	after	studying	by	
web	-	based	using	project	based	learning	management	with	cooperative	learning	with	team	
accelerated	instruction	in	career	technology	1	subject	of	seventh	grade	student.	The	sample	
was	40	seventh	grade	students	in	the	first	semester	of	2013	academic	year	at	Ratchasima	 
witthayalai	 School	NakhonRatchasima	Province.	 The	 sample	was	 from	a	cluster	 random	 
sampling.	The	instruments	used	in	the	study	4	types	were:	1)	the	lesson	plans	which	web	
-	 based	 using	 project	 based	 learning	management	 with	 cooperative	 learning	with	 team	 
accelerated	 instruction	 consistency	 were	 1.00,	 which	 is	 higher	 than	 the	 all	 the	 0.50,	 
2)	the	web	-	based	using	project	based	learning	management	with	cooperative	learning	with	
team	accelerated	instruction	efficiencies	85.08/84.69,	3)	a	learning	achievement	test	with	
item	difficulties	(p)	ranging	0.33	–	0.67,	item	discriminating	power	(r)	ranging	0.56	–	0.94,	
and	reliability	of	0.99	and	4)	team	working	ability	with	item	discriminating	power	(r)	ranging	
0.49	–	0.85,	and	reliability	of	0.93.	The	statistics	used	in	this	research	testing	used	t	–	test	
dependent	sample.	

The	research	results	were	as	follows:

1.	The	comparison	learning	achievement	of	seventh	grade	students	with	different	
level	before	and	after	study	by	web	-	based	using	project	based	learning	management	with	
cooperative	 learning	with	 team	accelerated	 instruction	 in	career	 technology	1	subject	of	
seventh	grade	students:	

1.1	The	students	had	learning	achievement	of	seventh	grade	students	with	higher	
level	 who	 learned	 by	 the	 web	 -	 based	 using	 project	 based	 learning	management	 with	 
cooperative	learning	with	team	accelerated	instruction	in	career	technology	1	subject	had	
learning	achievement	after	higher	before,	It	was	significantly	different	at	the	level	of	.01	1.2	The	
students	had	learning	achievement	of	seventh	grade	students	with	medium	level	who	learned	
by	the	web	-	based	using	project	based	learning	management	with	cooperative	learning	with	
team	accelerated	instruction	in	career	technology	1	subject	had	learning	achievement	after	
higher	before,	It	was	significantly	different	at	the	level	of	.01	1.3	The	students	had	learning	 
achievement	of	seventh	grade	students	with	 low	 level	who	 learned	by	 the	web	 -	based	 
using	project	based	learning	management	with	cooperative	learning	with	team	accelerated	
instruction	 in	career	 technology	1	subject	had	 learning	achievement	after	higher	before,	 
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It	was	significantly	different	at	the	level	of	.01.

2.	The	comparison	 team	working	ability	of	seventh	grade	students	with	different	
level	before	and	after	study	by	web	-	based	using	project	based	learning	management	with	
cooperative	 learning	with	 team	accelerated	 instruction	 in	career	 technology	1	subject	of	
seventh	grade	students:	

2.1	The	students	had	team	working	ability	of	seventh	grade	students	with	higher	level	
who	learned	by	the	web	-	based	using	project	based	learning	management	with	cooperative	
learning	with	team	accelerated	instruction	in	career	technology	1	subject	had	team	working	
ability	after	higher	before,	It	was	significantly	different	at	the	level	of	.01	2.2	The	students	
had	team	working	ability	of	seventh	grade	students	with	medium	level	who	learned	by	the	
web	-	based	using	project	based	learning	management	with	cooperative	learning	with	team	
accelerated	instruction	in	career	technology	1	subject	had	team	working	ability	after	higher	
before,	It	was	significantly	different	at	the	level	of	.01	2.3	The	students	had	team	working	
ability	of	seventh	grade	students	with	low	level	who	learned	by	the	web	-	based	using	project	
based	learning	management	with	cooperative	learning	with	team	accelerated	instruction	in	
career	technology	1	subject	had	team	working	ability	after	higher	before,	It	was	significantly	
different	at	the	level	of	.01.

Keywords:	web-based	 instruction,	 cooperative	 learning	with	TAI,	 project	 based	 learning,	
learning	achievement,	team	learning	ability	

บทนำา
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารได้สง่ผลใหว้งการศกึษา
ต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาท	 หน้าที่	 และการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเจริญ
ก้าวหน้าที่เกิดขึ้น	เช่น	การเปลี่ยนบทบาทครูจาก
ผู้สอนมาเป็นผู้อำานวยความสะดวกในการเรียน	
เพื่อคอยช่วยเหลือผู้เรียนเมื่อเกิดปัญหาในการ
เรียนรู้	 ต้องรู้จักการบูรณาการวิธีการสอน	 บูรณ
าการสื่อ	 และกิจกรรมไอซีทีเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการเรียนรู้ของผู้เรียน	(กิดานันท์	มลิทอง,	
2548)	 และสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ท่ี
นิยมนำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้	คือ	บทเรียนบน

เว็บ	(web	–	based	instruction:	WBI)	บทเรียน
บนเวบ็	เปน็สือ่ทีใ่ชก้ารจดัการเรยีนรูท้ีม่ลีกัษณะมุง่
เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	โดยผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้
ตลอดเวลาแมอ้ยูต่า่งสถานทีห่รอือยูห่า่งไกล	มกีาร
จดัเตรยีมสือ่ทีห่ลากหลาย	เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดค้น้ควา้
ข้อมูลในรูปแบบการนำาเสนอแบบข้อความ	 ภาพ
นิ่ง	ภาพเคลื่อนไหว	เสียง	และวีดิทัศน์	ซึ่งเป็นการ
ค้นหาความรู้ที่ไม่มีพรมแดนกีดขวางภายใต้ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 (ธนดล	 ภูสีฤทธิ์,	 2551)	
แต่ในการออกแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ	
ผูส้อนจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งศกึษาหาวธิกีารจดัการเรยีน
การสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	โดยเนน้ผูเ้รยีนให้
แสวงหาความรู้	 การปฏิบัติในสภาพจริงของการ
ทำางาน	มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการ
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ประยุกต์ใช้	 มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้
ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 ประเมิน	 และ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ	 (ศศิธร	 เวียงวะลัย,	 2556)
นอกจากน้ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถตนตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยสะท้อนจากที่ผู้
เรยีนสามารถเลอืกเรยีนรายวชิาหรอืเลอืกทำาโครง
งานหรอืชิน้งานในหวัขอ้ทีส่นใจในขอบเขตเน้ือหาวิ
ชานั้นๆ	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551)

การเรยีนรูแ้บบโครงงาน	เปน็กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
จากแหลง่ขอ้มลูทีห่ลากหลายและลงมอืปฏิบติังาน
จรงิดว้ยตนเองหรอืกลุม่เพ่ือนอย่างเปน็ระบบ	มขีัน้
ตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนจนได้ข้อสรุป
และผลงานของตนเองหรือกลุ่ม	(ลัดดา	ภู่เกียรติ,	
2547)	 ดังนั้นการทำาเทคนิคการเรียนรู้ร่วมมือจึง
จำาเป็นในการนำามาใช้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้โครง
งาน	 ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคนิคการเรียนรู้ร่วมมือ
แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพ่ือนเป็นรายบุคคล	 เป็นวิธี
การสอนทีผ่สมผสานระหวา่งการเรยีนแบบรว่มมอื	
(cooperative	 learning)	และการสอนรายบุคคล	
(individualized	instruction)	เข้าด้วยกัน	เพื่อแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนด้วยตนเอง	 เน้นการ
ทำางานเป็นกลุ่ม	 โดยผู้เรียนในกลุ่มจำาศึกษาและ
เรียนรู้ร่วมกัน	 มีการตรวจสอบร่วมกัน	 และช่วย
เหลือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเรียน	 (Slavin,	
1995)	 ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วม
กับเทคนิคการเรียนรู้ร่วมมือแบบกลุ่มเพ่ือนช่วย
เพื่อนเป็นรายบุคคลนี้	 จะสามารถส่งเสริมความ
สามารถในการทำางานเป็นทีม	 เพราะการจัดการ
เรียนรู้ในลักษณะนี้	 จะทำาให้ผู้เรียนที่มีความแตก
ต่างกัน	มารวมกลุ่มกัน	แล้วนำาเอาจุดเด่น	ความรู้	 
ความสามารถที่แตกต่างกันในส่วนที่ดีที่สุดของ
แตล่ะคนมาทำางานร่วมกนั	และช่วยเหลอืกนัในการ
แก้ปัญหาต่างๆ	เพ่ือใหบ้รรลตุามเปา้หมายของทมี	 
(วราภรณ์	ตระกูลสฤษดิ์,	2549)

จากการศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎีดังกล่าว	
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	 1	 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	
1	 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย	 จึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยนำาแนวคิดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TAI	 ร่วมกับการสร้างสื่อ
บทเรยีนบนเวบ็โดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครง
งาน	 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนระบบเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำาการสืบค้น
ข้อมูลความรู้ต่างๆ	 เพื่อนำามาวิเคราะห์และสร้าง
องค์ความรู้	 นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางแก่ผู้สนใจ
ในการนำาสื่อบทเรียนบนเว็บนี้ไปพัฒนาต่อเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่
มีระดับผลการเรียนแตกต่างกัน	 ที่เรียนด้วยการ
เรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TAI	ผ่านเว็บโดยใช้
การจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	ในรายวชิา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	1

2.	เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ทำางานเปน็ทมีของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่	1	ที่มีระดับความสามารถในการทำางานเป็นทีม
แตกต่างกันที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน	 ในรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี	1

สมมติฐานของการวิจัย
1.	 นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูงที่

เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI	
ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครง
งาน	 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
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สูงกว่าก่อนเรียน	

2.	 นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนปาน
กลางที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	
TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน	 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

3.	 นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่ำาที่
เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI	
ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครง
งาน	 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน	

4.	นักเรยีนทีม่รีะดับความสามารถในการ
ทำางานเปน็ทมีสงูทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนแบบรว่มมอื
ด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน	มีคะแนนความสามารถใน
การทำางานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

5.	 นักเรียนที่มีระดับความสามารถใน
การทำางานเป็นทีมปานกลางที่เรียนด้วยการเรียน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	 มีคะแนน
ความสามารถในการทำางานเป็นทีมหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน

6.	นักเรยีนทีม่รีะดับความสามารถในการ
ทำางานเปน็ทมีต่ำาทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนแบบรว่มมอื
ด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน	มีคะแนนความสามารถใน
การทำางานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ ง น้ี 	 คือ	
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย	 ที่ เรียนรายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	 1	ภาคเรียนที่	 1	ปีการศึกษา	2556	
จำานวน	775	คน	จากจำานวน	16	ห้องเรียน	กลุ่ม
ตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1/6	
ได้มาโดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม	 (cluster	 random	
sampling)	จำานวน	1	หอ้งเรยีน	รวมทัง้สิน้	40	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	 ในรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 1	 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	1	จำานวน	2	แผน	

2.	การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TAI	
ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครง
งาน	 ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 1	
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

3.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ชนิดปรนัย	4	ตัวเลือก	จำานวน	40	ข้อ	มีค่า
ความยากงา่ยตัง้แต่	.33	ถงึ	.67	คา่อำานาจจำาแนก
ตัง้แต	่.56	ถงึ	.94	และคา่ความเชือ่มัน่เทา่กบั	.99

4.	 แบบประเมินพฤติกรรมการทำางาน
เป็นทีม	 เป็นลักษณะข้อคำาถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า	 จำานวน	 12	 ข้อ	 มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ	.93

การดำาเนินการวิจัย

1.	 ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน	 ในรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี	1	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

2.	 กลุ่มทดลอง	 ทดสอบก่อนเรียน	 
(pre	 -	 test)	 โดยทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 และแบบประเมินพฤติกรรมการ
ทำางานเป็นทีม



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 38 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2558

3.	กลุม่ทดลอง	ศกึษาและปฏิบตักิจิกรรม
การเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามด้วยการเรียนแบบร่วม
มอืดว้ยเทคนคิ	TAI	ผา่นเวบ็โดยใช้การจดัการเรยีน
การสอนแบบโครงงาน	ใช้เวลาในการเรยีนทัง้หมด	
9	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	2	ชั่วโมง	รวม	18	ชั่วโมง

4.	กลุ่มทดลอง	ทดสอบหลังเรียน	(post	
-	 test)	 หลังจากการสอนสิ้นสุดลง	 โดยทำาแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบ
ประเมนิพฤติกรรมการทำางานเปน็ทมี	ซึง่เปน็ฉบบั
เดียวกับการทดสอบก่อนเรียน

5.	 นำาผลคะแนนจากการตรวจสอบแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบ
ประเมินพฤติกรรมการทำางานเปน็ทมี	มาวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชว้ธิกีารทางสถติิเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และ
ความสามารถในการทำางานเป็นทีม	 ระหว่างก่อน

เรียนและหลังเรียน	 ในรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี	 1	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	
โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานด้วย	t	–	test	แบบ	
dependent	sample	

ผลการวิจัย
1.	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	1	ที่มีระดับผลการเรียนแตกต่าง
กัน	ที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ	ด้วยเทคนิค	
TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน	ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	
1	 พบว่า	 นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูง	 ปาน
กลาง	 และต่ำา	 ที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน	 ในรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	 1	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.01	ดังตาราง	1	-	3

ตาราง 1	 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนของของนกัเรยีน
มีระดับผลการเรียนสูง

n X SD. t df p

ก่อนเรียน 9 26.33 2.96
10.009 8 .000

หลังเรียน 9 34.33 2.29
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2.	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
สามารถในการทำางานเป็นทีมของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่มีระดับความสามารถ
ในการทำางานเป็นทีมแตกต่างกันที่เรียนด้วยการ
เรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TAI	ผ่านเว็บโดยใช้
การจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	ในรายวชิา
การงานอาชพีและเทคโนโลยี	1	พบวา่	นกัเรยีนทีม่ี

ระดับความสามารถในการทำางานเป็นทีมสูง	ปาน
กลาง	 และต่ำา	 ที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน	 ในรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	 1	 มีความสามารถในการทำางาน
เปน็ทมีหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน	อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ	.01	ดังตาราง	4	–	6

ตาราง 2	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมี
ระดับผลการเรียนปานกลาง

n X SD. t df p

ก่อนเรียน 26 25.12 2.51
18.554 25 .000

หลังเรียน 26 33.73 1.61

ตาราง 3	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมี
ระดับผลการเรียนต่ำา

n X SD. t df p

ก่อนเรียน 5 23.20 2.77
6.380 4 .002

หลังเรียน 5 33.80 2.77

ตาราง 4	 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการทำางานเปน็ทมีระหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนของ
นักเรียนมีระดับความสามารถในการทำางานเป็นทีมสูง

n X SD. t df p

ก่อนเรียน 13 18.54 1.61
11.139 12 .000

หลังเรียน 13 22.69 0.63
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อภิปรายผล
1.	นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูง	ปาน

กลาง	 และต่ำา	 ที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน	 ในรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	 1	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.01	เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ข้อ	1	–	
3	ที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้นำารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	 และการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI	 มาประยุกต์
ใช้กับการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบน
เว็บ	 เป็นรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ที่เน้น
กระบวนการแสวงหาความรู้และการปฏิสัมพันธ์
ของผู้เรียนแบบเป็นกลุ่มย่อยที่คละความสามารถ

ทางการเรียน	 (สูง	ปานกลาง	ต่ำา)	กลุ่มๆ	ละ	4	
–	 5	 คน	 เพื่อช่วยกันทำางาน	 โดยทุกคนมีหน้าที่
รับผิดชอบต่องานของตนเองและงานภายในกลุ่ม	
เพื่อให้ตนเองและสมาชิกในกลุ่มบรรลุตามเป้า
หมายที่กำาหนดไว้	 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	 ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา	 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา	 และด้าน
การวัดและประเมินผล	อย่างเป็นขั้นตอน	และได้
นำาไปหาประสิทธิภาพจากนักเรียนที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง	 ซึ่งมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์สูงกว่า
เกณฑท์ีก่ำาหนดไว	้โดยนกัเรยีนไดเ้รยีนตามขัน้ตอน
การเรยีนแบบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ	TAI	ผา่นเว็บโดย
ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานที่ผู้วิจัย
ได้ออกแบบตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนบนเว็บของ	Ritchie	 and	Hoffman	
(1997)	และวิชุดา	รัตนเพียร	(2545)	สรุปเป็น	4	

ตาราง 5	 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการทำางานเปน็ทมีระหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนของ
นักเรียนมีระดับความสามารถในการทำางานเป็นทีมปานกลาง

n X SD. t df p

ก่อนเรียน 13 24.62 2.46
10.733 12 .000หลังเรียน 13 34.08 1.55

ตาราง 6	 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการทำางานเปน็ทมีระหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนของ
นักเรียนมีระดับความสามารถในการทำางานเป็นทีมต่ำา

n X SD. t df p

ก่อนเรียน 14 6.36 1.27
14.955 13 .000

หลังเรียน 14 11.43 1.28
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ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นที่	1	ผู้สอนปฐมนิเทศแนะนำาวิธี
การเรยีนและแนะนำาความรูเ้กีย่วกบัการเรยีน	ขัน้ที	่
2	 ผู้สอนสอนความรู้ให้กับผู้เรียนและทำากิจกรรม
ร่วมกันผ่าน	e-mail	webboard	และ	chatroom	
ซึ่งผู้วิจัยได้นำาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงการตามแนวคิดของ	 วิมลรัตน์	 สุนทรโรจน์	
(2544),	วัชรา	เล่าเรียนดี	(2549)	และสำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา	 (2550)	 สรุปเป็น	 4	 
ขั้นตอน	ได้แก่	1)	ขั้นนำาเสนอ	คือ	ผู้เรียนศึกษาใบ
ความรู้	 หรือคำาถามจากผู้สอน	 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการกำาหนดหัวข้อโครงงาน	2)	ขั้นวางแผน	คือ	 
ผู้เรียนร่วมกันระดมความคิดเพื่ออภิปรายหรือหา
ขอ้สรปุของกลุม่เพือ่ใช้เปน็แนวทางในการทำาโครง
งาน	จากนั้นนักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนและทำา
แบบทดสอบเป็นรายบุคคล	และแลกแบบทดสอบ
กับสมาชกิในกลุม่เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้ง	โดย
มเีงือ่นไขวา่	ถา้สมาชิกคนใดมคีะแนนผา่นจะได้ทำา
กิจกรรมการเรยีนรูใ้นหวัขอ้ตอ่ไป	สว่นสมาชิกทีไ่ม่
ผ่านเกณฑ์	 หัวหน้ากลุ่มจะให้สมาชิกในกลุ่มที่มี
ระดับผลการเรียนที่สูงกว่าคอยให้คำาแนะนำาและ
ช่วยเหลือ	 ซ่ึงถ้ายังไม่ผ่านครูผู้สอนจะเข้ามาช่วย
เหลือและให้คำาแนะนำา	3)	ขั้นปฏิบัติ	คือ	ผู้เรียน
ปฏิบัติกิจกรรม	 เขียนสรุป	 และรายงานผล	 และ	 
4)	ขั้นประเมินผล	คือ	ผู้สอน	และผู้เรียนร่วมกัน
ประเมินผลงาน	ขัน้ที	่3	ผูเ้รยีนทดสอบความรู้	โดย
นกัเรยีนทกุคนทำาแบบทดสอบสดุทา้ย	และแลกกบั
เพือ่นตา่งกลุม่ตรวจสอบ	แลว้นำาคะแนนของแตล่ะ
คนภายในกลุ่มรวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย	 จากนั้นครู
ผู้สอนประกาศผลและให้รางวัลกลุ่มที่ได้คะแนน
สูงสุด	และขั้นที่	4	ผู้สอนสรุปบทเรียน	นอกจากนี้
ผูว้จิยัไดน้ำาการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ	TAI	
จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มๆ	 แต่ละ
กลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถสูง	
ปานกลาง	และต่ำา	คละอยูใ่นกลุม่เดียวกนั	สมาชิก
ในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ
ต่อการทำางานกลุ่ม	 มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 

มีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเรียนของเพื่อน	
ตลอดจนมีการประเมินผล	 และการประกาศ
ผลเรียนของแต่ละกลุ่มทำาให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน	 เปิดโอกาสให้นักเรียน
ที่มีระดับผลการเรียนสูง	 ได้อธิบายเนื้อหาให้กับ
นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่ำา	 ให้เข้าใจเนื้อหา
เพิ่มมากข้ึน	 เด็กอ่อนมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ถูก
ทอดทิ้ง	 ดังคำากล่าวของปิยะภรณ์	 ชัยสงค์	 และ
คณะ	 (2552)	 ว่า	 การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ	
TAI	 เป็นวิธีการเรียนการสอนที่สนองความแตก
ต่างระหว่างบุคคล	 โดยการลงมือทำากิจกรรม
การเรียนด้วยตนเองตามความสามารถจากแบบ
ฝึกทักษะ	 ส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม	 โดย
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 จึงทำาให้นักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของวีระชาต	ิภาษชีา	(2550)	
พบว่า	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการ
สอนบนเว็บแบบโครงงาน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง	
3	 กลุ่ม	 สูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญที่	 .05	 สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลา
วัลย์	สุคำาภา	และคณะ	(2552)	พบว่า	นักเรียน
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
และการจัดกิจกรรมตามปกติ	 เรื่อง	 ภูมิศาสตร์
ประเทศไทย	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.05	

2.	นกัเรยีนทีม่รีะดบัความสามารถในการ
ทำางานเป็นทีม	สูง	ปานกลาง	และต่ำา	ที่เรียนด้วย
การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บ
โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	 ใน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 1	 มีความ
สามารถในการทำางานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	
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เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ข้อ	4	–	6	ประเมิน
โดยผู้วิจัย	 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย	ีจำานวน	2	คน	ไดด้ำาเนนิการสงัเกต
พฤติกรรมการทำางานเป็นทีมของนักเรียน	 ที่ผล
วิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากการจัดกลุ่มนักเรียนแบบ
คละความสามารถในการทำางานเป็นทีมและนำา
ไปคละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 มีสมาชิกกลุ่มละ	
4	 –	 5	 คน	 ประกอบด้วยนักเรียนความสามารถ
ในการทำางานเป็นทีมสูง	 ปานกลาง	 และต่ำา	 และ
ระดับผลการเรียนสูง	ปานกลาง	และต่ำา	โดยข้อดี
ของการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TAI	ว่า	ช่วย
ให้เกิดแรงจงูใจและกระตุน้ใหน้กัเรยีนได้เรยีนตาม
ความสามารถของตนเอง	 สนองความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี	
นักเรียนที่เรียนช้ามีเวลาศึกษาและฝึกฝนในเรื่อง
ที่ไม่เข้าใจมากขึ้น	 และนักเรียนที่เรียนเร็วใช้เวลา
ศึกษาน้อยและมีเวลาไปทำาอย่างอื่น	 เช่น	 ช่วย
เหลือเพื่อนที่อ่อนในกลุ่ม	 ส่งเสริมและกระตุ้นให้
เกิดความความช่วยเหลือกันในกลุ่มของนักเรียน	
ชว่ยใหเ้กดิการยอมรบัในกลุม่	โดยนักเรยีนทีเ่กง่จะ
ยอมรับนักเรียนที่อ่อน	และนักเรียนที่อ่อนจะเห็น
คุณค่าของนักเรียนที่เก่ง	 ส่งเสริมเร้าความสนใจ
หรืออภิปรายปัญหากบันกัเรยีนเปน็รายบคุคลหรอื
เป็นกลุ่มย่อย	 ช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น	 และทราบความ

ก้าวหน้าของตนเองตลอดเวลา	 (Slavin,	 1995)	
จึงทำาให้ความสามารถในการทำางานเป็นทีมสูงขึ้น	

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1	 ครูผู้สอนควรจัดคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ชุดหูฟังให้ครบถ้วน	 และคอยช่วยเหลือ
นักเรียนเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างเรียน

1.2	ครผููส้อนควรจดัเวลาเสรมิใหน้กัเรยีน
ได้สอบถามเมื่อเกิดข้อสงสัยและปัญหาในการ
เรยีนผา่นทาง	webboard	และทำาตารางนดัหมาย
เวลาในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างชัดเจน

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป

2.1	 ควรศึกษาเทคนิคการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้	 เพื่อนำาไปใช้จัดการเรียนการ
สอนบนเวบ็ใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที่	21

2.2	 ควรนำาการเรียนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน	 ไปศึกษากับตัวแปรอื่นๆ	 เพิ่ม
เติม	 เช่น	 ทักษะการคิดขั้นสูง	 ความพึงพอใจใน
การเรียนรู้	เป็นต้น
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