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บทคัดย่อ
งานวจิยันีม้คีวามมุง่หมาย 1) เพือ่พฒันารปูแบบการสอนบนเวบ็แบบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้รายวชิา

คอมพิวเตอร์ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่3/1 โรงเรยีนเทศบาลหนองหญ้ามา้ (โรงเรยีนกีฬาเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ 1) รูป
แบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ แผนการจัดการเรียนรู้ 
จำานวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 40 ขอ้ 4) แบบวัดความพึงพอใจ สถติิ
พื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

1. รปูแบบการสอนบนเวบ็แบบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้รายวชิาคอมพวิเตอร์ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
สำาคัญ 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการเรียน
การสอน และ 4) การวัดและประเมินผล โดยมีกระบวนการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้น
เตรียมการสอน ขั้นที่ 2 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นย่อย 1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Prepare) 
2) ขั้นศึกษาองค์ความรู้และฝึกหัด (Knowledge and practice) 3) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม (Activities) 
4) ขั้นประเมินความรู้ (Knowledge assessment) และขั้นที่ 3 ขั้นประยุกต์ใช้ 

2. ผลการใช้รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ มีผลดังนี้ 

2.1 ประสทิธภิาพของรูปแบบการสอนบนเวบ็แบบรว่มมอืกันเรยีนรู ้รายวชิาคอมพวิเตอร ์(E
1
/E

2
)  

มีค่าเท่ากับ 83.27/82.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2.2 ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
มีค่าเท่ากับ 0.4131 แสดงว่าหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา
คอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.31 จากก่อนการทดลอง

1 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) สำานักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
1 Nongyama School (Roi Et Municipality Sports School), Muangroiet, Roiet, Thailand
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2.3 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใชร้ปูแบบการสอนบนเวบ็แบบรว่มมอืกนัเรยีน
รู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

2.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสอนบนเว็บ

Abstract
The objectives of the research were to develop a web-based collaborative learning  

model for computer courses, and to assess the effects of the web-based collaborative  
learning model. The sample subjects of the study were forty 9th grade students of class 
1 at Nongyama Municipality School in the second semester of 2017. The research  
instrument was a web-based collaborative learning model, twelve lesson plans, forty items of 
an achievement test, and a questionnaire. The statistics used were the percentage, mean, 
and standard deviation. 

Results of the research were as follows:

The study showed that the web-based collaborative learning model for thecomputer 
subject consisted of four parts: 1) principles, 2) objectives, 3) an instructional process,  
and 4) evaluation. The instructional process consisted of three steps: 1) preparation,  
2) learning exchange with preparation, knowledge and practice, group activities, and  
knowledge assessment, and 3) application. 

The effects of the web-based collaborative learning model were as follows. The  
average efficiency of the collaborative learning model regarding the standardized criteria  
was 83.27/82.92 which was higher than the established criteria. 

The average effectiveness of the web-based collaborative learning model in learning 
was 0.4131. The results indicated that the percentage increase of the achievement of the 
students after using the web-based collaborative learning model was 41.31%.

The average score of the students after using the web-based collaborative learning 
model was significantly higher than that of before using the model at the.05 level. 

The overall satisfaction of the students with the web-based collaborative learning 
model was at the highest level.

Keywords: Collaborative learning, web-based instruction
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บทนำา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามา

มีบทบาทกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย 
โดยเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการปฏิรูปการศึกษา 
กำาหนดให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับ
การศึกษาในหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
มาตรา 63-69 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผล
ตอ่การจัดการศกึษา ทัง้การศึกษาขัน้พ้ืนฐานตัง้แต่
ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาและการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษา เพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีวามรู ้และทกัษะ
เพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2545) 

การร่วมมือกันเรียนรู้ (cooperative 
learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่ช่วย
ให้ผู้เรยีนไดร้ว่มมือกันแกป้ญัหาตา่งๆ ใหบ้รรลผุล
สำาเร็จลงได้โดยที่สมาชิกในกลุ่มตระหนักว่าแต่ละ
คนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ดังนั้นความสำาเร็จหรือ
ความล้มเหลวของกลุ่มสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะ
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน สมาชิกจะมีการพูดคุยกัน
และชว่ยเหลอื ซึง่กนัและกนั ผูเ้รยีนจะได้รบัความรู ้
จากเพื่อน สิ่งที่เป็นผลพลอยได้จากการใช้วิธีการ
สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ประการหนึ่ง ก็คือ 
นักเรียนจะรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองมากขึ้น เกิด
ความมั่นใจในตนเอง ทั้งนี้ก็เพราะว่านักเรียนได้
มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งแต่ละคนจะ
มีบทบาทสำาคัญต่อความสำาเร็จของกลุ่มและเมื่อ
กลุ่มประสบความสำาเร็จก็จะทำาให้ผู้เรียนเข้าใจว่า
ตนเองก็มีความสามารถที่จะช่วยให้กลุ่มประสบ
ความสำาเร็จได้เช่นเดียวกับคนอื่นๆ และเมื่อ 
ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเองแล้วก็จะมี
ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากขึ้นทั้งนี้เพื่อจะ
ไดช้ว่ยเหลอืกลุม่ตอ่ไป นอกจากน้ีวธิสีอนแบบร่วม

มือกันเรียนรู้ ยังก่อให้เกิดบรรยากาศที่นักเรียน
ทุกคนได้พูดคุยกัน ได้ช่วยเหลือเก้ือกูลต่อกัน ได้
ฝึกการทำางานร่วมกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้าน
สังคมให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี (Slavin and 
Sickle. 1984 อ้างถึงใน ปสาสน์ กงตาล, 2534: 
19-23) 

ดังนั้น การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางการรว่มมอืกนัเรยีนรูจ้งึเปน็หนา้ทีโ่ดยตรง
ของผู้สอนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้
เกิดทักษะการปฏิบัติในการ จัดกระบวนการเรียน
รู ้หรือสง่เสริมการจดักระบวนการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีน
ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจากการลงมือปฏิบัติจริง และ
แสวงหาความรู้ได้อย่างรู้เท่าทันได้ทุกหนทุกแห่ง
เพื่อให้สามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และเกิด
การเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ ซึง่สอดคลอ้งกบั (วทิยากร 
เชียงกูล, 2553) กล่าวว่า การศึกษาแบบใหม่ที่ 
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ได้ทุกหนทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพและ 
หลากหลาย มีทั้งการศึกษาทางไกล การเรียน
ระบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง การร่วมมือกันเรียนรู้ 
ควรเป็นการปลูกฝังวิธีคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
เป็นระบบการเรียนรู้ ด้วยตนเองและส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
และส่ือของการเรยีนรู ้(พณิสดุา สิรธิรงัศร,ี 2552) 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ที่ว่าการ
ปฏิรูปการศึกษานั้นเป็นการศึกษาแบบใหม่ ที่เอื้อ
อำานวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและ
มีคุณธรรมนำาความรู้

การสอนบนเว็บสนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่
หาความรู้ด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
สามารถร่วมทำากิจกรรมต่างๆ กับผู้เรียนคนอื่นๆ 
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และกับผู้สอนได้รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ 
ระหวา่งผู้เรยีนกบัผูเ้รยีนคนอืน่ๆ ผูเ้รยีนกบัผูส้อน
และผู้เรียนกับเนื้อหา โดยการเสาะแสวงหาข้อมูล 
จากบริการในอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองจากบริการ
เวิลด์ไวด์เว็บ (world wide web) การโต้ตอบ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การสนทนา 
(chat) และกระดานสนทนา (web board) เปน็ต้น 
ทำาให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้มาก
ข้ึน กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างทั่วถึง  
เป็นลักษณะการเรียนที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและศักยภาพทางการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษา 
ทบทวนเนือ้หาและฝกึทำาแบบฝกึหัดบนเวบ็ได้ทุกท่ี 

ดังน้ัน เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้ก้าวทันความเจริญทางเทคโนโลยี ตอบ
สนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติในการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ อีกทั้งช่วยแก้
ปัญหาการเรียนการสอน จึงได้นำาแนวคิด และ
หลักการรวมทั้งองค์ประกอบต่างๆ ของการเรียน
บนเว็บ (Web-based Learning) ซึ่งเป็นการใช้
เทคโนโลยี ในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
(Driscoll, 1997) ที่ประยุกต์ใช้คุณลักษณะของ
อินเทอรเ์น็ตมาเปน็สือ่กลางเพือ่สง่เสรมิสนบัสนนุ
ให้เกิดการเรียนรู้ และมีทักษะในการแก้ปัญหาดี
ยิ่งขึ้น (Khan,1997) เป็นกระบวนการที่เน้นให้
ผู้เรียนแสวงหาและเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง
มาใช้ในการพัฒนาจัดการศึกษา ผู้เรียนสามารถ
ทำางานร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 (Slavin, 1990 ; ทิศนา แขมมณี, 2552) ซึ่ง
เป็นการจดัการเรยีนรูใ้นยุคปฏิรปูผูเ้รยีนเปน็สำาคัญ 
การเรียนรู้นำาไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 
มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น

จากเหตุผลดังกล่าวจึงพัฒนารูปแบบ
การสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา

คอมพิวเตอร์ มาพัฒนาผู้เรียนและเพื่อช่วยให้การ
วางแผนการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน ซึ่ง
เป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคเทคโนโลยี รวมทั้งเป็น
แนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนา
สือ่การสอนรายวชิาคอมพวิเตอรใ์หม้ปีระสทิธภิาพ
สูงขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนบนเว็บ

แบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 

2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน
บนเว็บแบบรว่มมอืกนัเรยีนรู้ รายวิชาคอมพวิเตอร์ 
โดยศึกษา

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

2.2 ความพึงพอใจของผู้เรียน

สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนที่ได้เรียนโดยใช้รูปแบบการ

สอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้  รายวิชา
คอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คอมคอมพิวเตอร์หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้ง น้ี เป็นการวิจัยเรื่องการ

พัฒนารูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกัน 
เรยีนรู้ รายวชิาคอมพวิเตอร ์ผูศ้กึษาไดด้ำาเนนิการ 
ตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน แบ่งขั้นตอน
การดำาเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
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ระยะที่ 1 ก�รศึกษ�ข้อมูลพ้ืนฐ�น
สำ�หรับก�รพัฒน�รูปแบบก�รสอน

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อศึกษาศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ทฤษฎี หลักการ เกี่ยวกับการสร้าง 
รูปแบบการสอนบนเว็บ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ด้านสภาพปัญหา
การจัดการเรียนสอน และด้านความต้องการ 
ในการจัดการเรียนสอน

2. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

2 .1 ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จำานวน 10 ท่าน เพื่อสอบถามข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ ด้านสภาพปัญหาการจัดการเรียน
สอน และด้านความต้องการในการจัดการเรียน
สอน โดยการเลือกแบบเจาะจง

2.2 นักเรียน

ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2560 จำานวน 121 คน

กลุ่มตัวอยา่ง คอื นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จำานวน 92 คน โดยใช้วิธีการ 
สุ่มอย่างง่าย (Krejcie & Morgan) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

3.1 แบบสอบถามครู ผู้สอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ที่มีต่อสภาพปัจจุบัน และความ
ต้องการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์

3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของ 
ผู้เรียนที่มีต่อสภาพปัจจุบัน และความต้องการ
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์

4. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

4.1 ผู้ศึกษาได้ขอความร่วมมือจากครู
ผู้สอนทั้ง 10 ท่าน ในการตอบแบบสอบถาม 
และขอความร่วมมือจากนักเรียนจำานวน 92 
คนในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ด้าน
สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนสอน และด้าน
ความต้องการในการจัดการเรียนสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
โดยเก็บแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามคืนด้วย
ตัวเอง

4.2 ผลการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผู้ศกึษาได้
สัมภาษณ์ผู้สอนทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ100 
ของแบบสัมภาษณ์ และได้รับแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาคืนจำานวน 92 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด

4.3 ผู้ศึกษารวบรวมแบบแบบสอบถาม
ทั้งหมดที่ได้ มาดำาเนินการตามขั้นตอนการวิจัย
ต่อไป

5. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จาก
แบบสอบถามครูผู้สอนที่มีต่อสภาพปัจจุบัน และ
ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ และแบบสอบถามผู้เรียนที่มีต่อ
ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์
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5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
สถติิพืน้ฐาน คอื คา่ความถี ่รอ้ยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
จากแบบสอบถามผูเ้รยีนทีม่ต่ีอสภาพปัจจบุนั และ
ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์

ระยะที่ 2 ก�รพัฒน�รูปแบบก�รสอน 

1. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนบนเว็บแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์

2. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง แบ่งออก
เป็น 2 ส่วนดังนี้

2.1 ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความ
เหมาะสมของต้นแบบการพัฒนารปูแบบ การสอน

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญในการ
ประเมินความเหมาะสมของต้นแบบ

การพัฒนารูปแบบการสอน ซึ่งดำาเนิน
การโดยผู้วิจัยท่ีคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ 
ที่กำาหนด จำานวน 5 คน 

2.2 นักเรียน

ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่3 โรงเรยีนเทศบาลหนองหญา้มา้ (โรงเรยีนกฬีา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 จำานวน 121 คน

กลุ่มตัวอยา่ง คอื นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที ่3/1 โรงเรียนเทศบาลหนองหญา้มา้ (โรงเรยีน
กีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ภาคเรียนที่ 1 ปีการ 
ศึกษา 2560 จำานวน 42 คน โดยใช้วิธีการ 
สุ่มอย่างง่าย สำาหรับทดลองใช้เครื่องมือ (try-out) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

3.1 รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์

3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา
คอมพิวเตอร์    

3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

3.4 แบบวัดความพึงพอใจ

4.  ก�รส ร้�งและห�คุณภ�พของ 
เครื่องมือ 

4.1 รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วม
มือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนการ
ดำาเนินการ ดังนี้

1) นำาข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ในระยะที่ 1 
มาสังเคราะห์รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งปรากฏผล ดังนี้

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอนผู้ศึกษาได้นำาระบบการเรียน การสอน ได้แก่ 
วชิดุา รตันเพยีร (2548), Khan (1997), Parson  
 (1997) โดยนำาหลักการแนวคิดกำาหนดเป็น 
องค์ประกอบของรูปแบบการสอนบนเว็บ ได้ดังนี้

 องคป์ระกอบที ่1 ความเปน็วธิรีะบบ 

 องค์ประกอบที่ 2 ความเป็นเงื่อนไข 

 องค์ประกอบที่ 3 การสื่อสาร 

 องค์ประกอบที่ 4 การกำาหนดแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 

ขั้นตอนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ซึง่มคีวามสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื และงานวจิยัการ
พัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือ (ปานทิพย์ 
ดอนขันไพร, 2551 ; สายันต์ โพธิ์เกตุ, 2554 ; 
ปิยนันท์ ปานนิ่ม, 2559) ดังนี้ 

ขั้นที่  1 ขั้นเตรียมการสอน เป็นข้ัน
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ชี้แจง
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จุดประสงค์ในการเรียนแต่ละครั้ง สร้างข้อตกลง
ในการเรียนแนะนำาวิธีการเรียน มีการแบ่งกลุ่ม 
ผู้เรียนตามคละความสามารถ

ขั้นที่ 2 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบ
ด้วยขั้นย่อย ดังนี้

2.1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Prepare) 
เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีความ
เข้าใจในเน้ือหาที่เรียน ขั้นนี้ผู้สอนเป็นผู้ดำาเนิน
การนำาเสนอความรู้ อธิบายและสาธิต

2.2 ขั้นศึกษาองค์ความรู้และฝึกหัด 
(Knowledge and practice) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียน
ศึกษาความรู้เน้ือหา อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันภายในกลุ่ม

2.3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม (Activities) 
เป็นขั้นที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม  
ซ่ึงข้ันนี้ผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนในกลุ่ม 
ร่วมมือกันช่วยเหลือกันในการทำากิจกรรม

2.4 ขั้นประเมินความรู้ (Knowledge  
assessment) ข้ันนี้จะเป็นการประเมินความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และผู้เรียนแต่ละคน
จะทำาแบบทดสอบด้วยตนเอง เป็นการประเมินว่า
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

ขั้นที่ 3 ขั้นประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียน
เชือ่มโยงความรูท้ีไ่ด้จากการเรยีนไปปรบัใช้ในชีวติ
ประจำาวัน

2) นำาผลที่ได้จากการสังเคราะห์รูปแบบ
การสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา
คอมพวิเตอร ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือให้ขอ้เสนอแนะ 
ในประเด็นของความเช่ือมโยงของแนวคิด และ 
องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 

3) ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง
คุณวุฒิจากการจัดการสนทนากลุ่ม 

4.2 แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือการจัดการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีหนงัสอื ผงัมโนทศันแ์ละสาระการเรยีนรู ้
แกนกลางกลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ และ
เทคโนโลยีเพื่อให้ทราบความสำาคัญ ธรรมชาติ/
ลักษณะเฉพาะ คุณภาพผู้เรียน สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด คำาอธิบายรายวิชา 
และการประเมินผลการเรียนรู้ 

2) ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวทาง
ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้

3) ศึกษาเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วิธีวัดและ
ประเมินผลและแนวการสอน จากคู่มือครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้ในการวิจัย

4) ดำาเนนิการเขยีนแผนการจัดการเรยีนรู ้
จำานวน 12 แผน แลว้นำาเสนอผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ตรวจ
สอบความถกูตอ้งของสาระสำาคญั จดุประสงค์การ
เรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้กระบวนการจดัการเรยีนรู้

5) นำาแผนการจัดการเรียนรู้ ไปให้ผู้
เชี่ยวชาญเพื่อ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง  
ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยโดยรวม

6) นำาพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ปรบัปรงุแลว้เพือ่นำาไปใชจ้รงิกับกลุม่ตัวอย่างตอ่ไป

4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน

1) ศกึษาหลกัสตูร คูม่อืครกูลุม่สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวัดผล
ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
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ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จากหนังสือการ
จัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ศึกษาวิธีการสร้างข้อสอบ วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้

2) นำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนพร้อมแบบประเมินเสนอผู้เช่ียวชาญ เพ่ือ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุด
ประสงค์การเรียนรู้

3) วิ เคราะห์ข้อมูลหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมด้วยสูตร IOC

4) นำาแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบ
แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬา
เทศบาล เมอืงรอ้ยเอด็) ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 
2560 จำานวน 30 คน ที่เคยเรียนเนื้อหานี้มาแล้ว

5) นำานำากระดาษคำาตอบมาตรวจให้
คะแนนเพื่อวิเคราะห์หาค่า ความยาก (P) และ
คา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ (B) ด้วยวธิขีองเบรนแนน 
(Brennan) ปรากฏว่ามีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 
0.37 ถึง 0.80 และค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ (B) 
ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.77

6) นำาแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้ มา
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับตามวิธีของโลเวทท์ (Lovett) ได้ค่าความเชื่อ
มั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.97 

7) จัดพิมพ์แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจ
สอบคุณภาพแล้ว จำานวน 40 ข้อ เพื่อนำาไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป

4.5 การสร้างเนื้อหาบนเว็บ

การสอนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นใช้บนระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอนมูดเด้ิล (Moodle 
LMS) รายวิชาคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนการสร้าง
ดังนี้

1) เขยีนผงัโครงสรา้ง (Flowchart) และส
ตอรีบ่อรด์ (Storyboard) โดยผงัโครงสรา้งเวบ็ไซต์
มีโครงสร้างหลัก ประกอบด้วย ส่วนของการลง
ทะเบยีน สว่นของการ นำาเสนอเนือ้หา สว่นการนำา
เสนอปญัหา สว่นการนำาเสนอความรูเ้พิม่เตมิ และ
ส่วนของการ ติดต่อสื่อสาร

2) นำาผังการสร้างเว็บไซต์และสตอรี่
บอร์ดไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเหมาะ
สมก่อนการสร้างเป็นบทเรียนบนเว็บ 

3) ปรับปรุงแก้ไขผังโครงสร้าง (Flow-
chart) และสตอรี่บอร์ด (Storyboard) ตาม
คำาแนะนำาของผู้เช่ียวชาญ โดยเสนอให้ปรับผัง
โครงสรา้งทีเ่ปน็ชอ่งทางการสือ่สารบนเวบ็บางสว่น
เพราะยงัไมช่ดัเจน ควรเพิม่หนา้เวบ็ในสตอรีบ่อรด์ 
(Storyboard) ใหเ้หมาะสมกบัขอบเขตของเนือ้หา 
และเลือกภาพให้สอดคล้องกับเนื้อหา 

4) สร้างบทเรียนบนเว็บที่ใช้ในระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอนมูดเด้ิล (Moodle 
LMS) และสรา้งคูม่อืการใชง้านสำาหรบัผูเ้รยีนและ
ผู้สอน นำาไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญทำาการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมของการใช้งาน 

5) นำาแบบประเมินด้านเนื้อหา และด้าน
การออกแบบการอนบนเว็บและเนื้อหาที่พัฒนา
ขึ้นในระบบบริหารจัดการเรียนการสอนมูดเดิ้ล 
(Moodle LMS) เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
บนเว็บ เพือ่ทำาการตรวจสอบคณุภาพของบทเรยีน
บนเว็บเก่ียวกับความเหมาะสมของเนื้อหา และ
ดา้นการออกแบบการสอนบนเวบ็ ผลการประเมนิ
พบวา่ ดา้นเนือ้หาอยูใ่นระดบัมาก ( =4.68) และ
ดา้นการออกแบบการสอนบนเว็บ อยูใ่นระดบัมาก 
( =4.68) 
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4.6 การสร้างแบบวัดความพึงพอใจ

การสร้างแบบวัดความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน
บนเวบ็แบบร่วมมือกนัเรยีนรู้ รายวชิาคอมพิวเตอร์ 
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ จำานวน 19 ข้อ ผู้ศึกษาดำาเนิน
การสร้างและหาคุณภาพตามขั้นตอน ดังนี้

1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เนือ้หาแนวคดิทฤษฎแีละขัน้ตอนในการสรา้งแบบ
วัดความพึงพอใจ 

2) สร้างแบบวัดความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ของนักเรียน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 

3) นำาแบบวดัความพึงพอใจในการเรยีนรู้
ที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ ชุดเดิมตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสมและประเมินความ
สอดคล้องของข้อคำาถามกับนิยามประเด็นหลักท่ี
ต้องการวัดในแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้

4) วิ เคราะห์ข้อมูลหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งระหวา่งข้อคำาถามกบันิยามประเด็นหลกั

5) ปรับปรุงข้อคำาถามของแบบสอบถาม
ความพงึพอใจของนกัเรยีน เกีย่วกบัการเรยีนตาม
รปูแบบการสอนบนเวบ็โดยใช้วธิกีารจัดการความรู ้ 
ที่พัฒนาข้ึน แล้วนำาไป ทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็) เทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ 
จำานวน 30 คน 

6) หาคุณภาพของแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับการเรียนตามรูป
แบบการสอนบนเว็บโดยใช้วิธีการการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ ท่ีพัฒนาขึ้นเป็นรายข้อ และนำา
แบบสอบถามความพึงพอใจที่คัดเลือกไว้มาหา
ค่าความ เชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.97

5. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1) การหาความเที่ยงตรงภายนอก (Ex-
ternal Validation) ผู้ศึกษานำารูปแบบการสอนบน
เว็บโดยใช้ร่วมมือกันเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
โดยผู้ศึกษานำาไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหา
ประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 จำานวน 42 คน โดยทำาการทดลองแบบการ
ทดลองแบบหนึง่ตอ่หนึง่ การทดลองกลุม่เลก็ และ
การทดลองแบบภาคสนาม 

6. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1) การวิเคราะห์ข้อมูลความเที่ยงตรง
ภายใน (Internal Validation) วิเคราะห์ ข้อมูล
จากแบบประเมนิรปูแบบการสอนบนเวบ็แบบรว่ม
มือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยการหา ค่า
เฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลความเที่ยงตรง
ภายนอก (External Validation) โดยการหารอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ ( ) และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ระยะที่ 3 ศึกษ�ผลก�รใช้รูปแบบก�ร
สอน

1. วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนบน
เว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบ
การสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา
คอมพิวเตอร์ 
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2. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

2.1 ประชากร ได้แก่  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า  
 (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 121 คน

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที ่3/1 โรงเรยีนเทศบาลหนองหญา้มา้  
 (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 40 คน

3. ตัวแปรที่ใช้ในก�รศึกษ� ได้แก่ 

1) ตัวแปรตน้ ไดแ้ก ่การจดัการเรยีนการ
สอนโดยใชร้ปูแบบการสอนบนเวบ็แบบรว่มมอืกนั
เรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 

2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูป
แบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้รายวชิา
คอมพิวเตอร์ 

4. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

รูปแบบ One–Group Pre-test-Post-test 
Design จากแบบแผนการทดลอง อธิบายขั้นตอน
การทดลอง ได้ดังนี้

4.1 การเตรียมการก่อนการทดลอง

 1) เตรียมความพร้อมก่อนการเรียน
การสอน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ตารางการ
เรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และวิธี
การประเมินผล 

 2) เตรียมความพร้อมของเว็บการ
สอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน และ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

4.2 ใช้รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วม
มือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ท่ีพัฒนาขึ้น 
โดยใช้เวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์

4.3 เมื่อเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้ผู้
เรียนทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน และทำาแบบวัดความพึงพอใจ

5. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

5.1 ผู้ศึกษาได้ดำาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้ 

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ใช้ทดสอบนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียน
จบเน้ือหา โดยให้นักเรียนทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) และ
แบบวัดความพึงพอใจ 

6. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

6.1 วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณจากวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน ของผูเ้รยีน โดยการ
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

6.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการทำาแบบวัด
ความพึงพอใจโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลก�รศึกษ�ข้อมูลพื้นฐ�น

สำ�หรับก�รพัฒน�รูปแบบก�รสอน ปรากฏผล
ดังนี้

1. ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ
ปัจจุบันและความต้องการในการ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด

2. นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและความต้องการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ตอนที ่2 ผลก�รพฒัน�รปูแบบก�รสอน 
ปรากฏผลดังนี้
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ขั้นที่  1 ขั้นเตรียมการสอน เป็นข้ัน
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ชี้แจง
จดุประสงคใ์นการเรียนในแตล่ะคร้ัง สรา้งขอ้ตกลง
ในการเรียน มีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามคละความ
สามารถ

ขั้นที่ 2 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบ
ด้วยขั้นย่อย ดังนี้

2.1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Prepare) 
เป็นการเตรียมความพร้อม ของผู้เรียนให้มีความ
เข้าใจในเนือ้หาทีเ่รยีน ขัน้น้ีผูส้อนเปน็ผูด้ำาเนินการ
หลัก นำาเสนอความรู้ อธิบาย และสาธิต

2.2 ขั้นศึกษาองค์ความรู้และฝึกหัด 
(Knowledge and practice) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียน
ศึกษาความรู้เน้ือหา อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันภายในกลุ่ม

2.3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม (Activities) 

ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม ซึ่งข้ันนี้ 
ผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนในกลุ่มร่วมมือกัน
ช่วยเหลือกันในการทำากิจกรรม

2.4 ขั้นประเมินความรู้ (Knowledge  
assessment) ข้ันนี้จะเป็นการประเมินความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และผู้เรียนแต่ละคน
จะทำาแบบทดสอบด้วยตนเอง เป็นการประเมินว่า
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

ขั้นที่ 3 ขั้นประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียน
เชือ่มโยงความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนไปปรบัใชใ้นชวีติ
ประจำาวัน

ตอนที่ 3 ผลก�รใช้รูปแบบก�รสอน

1. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา
คอมพวิเตอร ์กบันกัเรยีนกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 40 
คน ปรากฏผลดังตาราง 1 

ต�ร�ง 1 แสดงประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 40 คน

ก�รประเมิน n คะแนนเต็ม คะแนนรวม S.D. ร้อยละ

ระหว่างเรียน 40 120 2990 99.67 2.04 83.27

หลังเรียน 40 40 995 33.17 1.88 82.92

จากตาราง 1 คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการ
ทำาแบบทดสอบย่อยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จำานวน 40 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.27 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.92 และ
ประสทิธภิาพโดยรวมรปูแบบการสอนบนเวบ็แบบ

ร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ (E
1
/E

2
) มี

ค่าเท่ากับ 83.27/82.92

2. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนบนเว็บแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ผลปรากฏ
ดังตาราง 2
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 จากตาราง 2 แสดงใหเ้หน็วา่ นกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 40 คน มีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบ
การสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา
คอมพิวเตอร์ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.97 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.88 และคะแนน
เฉล่ียผลสมัฤทธิ ์หลงัเรยีนมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 33.17 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.15 และคา่ t-test 
เท่ากับ 37.651 ซึ่งมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชใ้ช้รปูแบบการสอนบนเวบ็แบบรว่มมือกนัเรยีนรู้ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ ผลปรากฏดังตาราง 3

ต�ร�ง 2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบการสอนบนเว็บแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 40 คน

ก�รประเมิน n คะแนนเต็ม S.D. t

ระหว่างเรียน 40 40 18.97 1.88
37.651**หลังเรียน 40 40 33.17 1.15

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�ง 3 ความพึงพอใจของนกัเรียนทีม่ตีอ่การจัดกจิกรรมการเรียนรูโ้ดยใชใ้ชร้ปูแบบการสอนบนเว็บ
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์

ร�ยก�รประเมิน S.D.
ระดับ 

คว�มพึงพอใจ

1. ด้�นคว�มน่�สนใจ แปลกใหม่

 1.1 ข้าพเจ้าคิดว่าการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วย รูปแบบการสอน 
บนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ น่าสนใจมากกว่าการเรียนแบบเดิมที่ครู  
สอนโดยตรง

4.78 0.42 มากที่สุด

 1.2 รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ช่วยให้ข้าพเจ้าสนใจ 
เรียนมากขึ้น

4.68 0.47 มากที่สุด

 1.3 ข้าพเจ้ารู้สึกชอบความแปลกใหม่ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
จากรูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้

4.55 0.50 มากที่สุด

เฉลี่ย 4.67 0.47 มากที่สุด

2. ด้�นก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง

 2.1 การเรียนกับรูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ทำาให้ 
ข้าพเจ้าได้เรียนอย่างเต็มที่

4.60 0.50 มากที่สุด

 2.2 รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ช่วยให้ข้าพเจ้ามีความ 
รับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น

4.70 0.46 มากที่สุด

 2.3 การเรียนด้วยรูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ทำาให้ข้าพเจ้า
มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น

4.65 0.48 มากที่สุด
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ร�ยก�รประเมิน S.D.
ระดับ 

คว�มพึงพอใจ

 2.4 รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ช่วยให้ข้าพเจ้า 
ทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองตามความต้องการ

4.70 0.46 มากที่สุด

 2.5 การเรียนด้วยรูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้  
ทำาให้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกว่าถูกควบคุม

4.63 0.49 มากที่สุด

เฉลี่ย 4.66 0.48 ม�กที่สุด

3. ด้�นไม่จำ�กัดสถ�นที่และเวล�

 3.1 รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ทำาให้ข้าพเจ้าสามารถ
เรียนจากทุกสถานที่ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้

4.65 0.48 มากที่สุด

 3.2 รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ทำาให้ข้าพเจ้าได้เรียน 
ทุกเวลาที่อยากเรียน

4.63 0.49 มากที่สุด

เฉลี่ย 4.64 0.49 มากที่สุด

4. ด้�นก�รติดต่อสื่อส�ร

 4.1 การเรียนด้วยรูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ทำาให้
ข้าพเจ้าติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนและเพื่อนด้วยกันเอง สะดวกยิ่งขึ้น

4.63 0.49 มากที่สุด

 4.2 รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ มีเครื่องมือในการติดต่อ
สื่อสารหลายอย่าง ทำาให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่ามีครูคอยช่วยเหลือตลอดเวลา

4.63 0.49 มากที่สุด

เฉลี่ย 4.63 0.49 ม�กที่สุด

5. ด้�นก�รค้นห�ข้อมูลและแหล่งข้อมูล

 5.1 การเรียนด้วยรูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้  
ทำาให้ข้าพเจ้าค้นหาข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น

4.68 0.47 มากที่สุด

 5.2 รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูลให้ 
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้มากกว่าการเรียนแบบเดิมที่ครูสอนโดยตรง

4.70 0.46 มากที่สุด

เฉลี่ย 4.69 0.47 ม�กที่สุด

6. ด้�นก�รมีส่วนร่วม

 6.1 รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้า 
มีส่วนร่วม ในการกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้มากขึ้น

4.65 0.48 มากที่สุด

 6.2 รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ทำาให้ข้าพเจ้ามีส่วนร่วม
กับกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น

4.63 0.49 มากที่สุด

 6.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้  
มีความเหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.70 0.46 มากที่สุด

เฉลี่ย 4.66 0.48 ม�กที่สุด

ต�ร�ง 3 ความพึงพอใจของนกัเรียนทีม่ตีอ่การจัดกจิกรรมการเรียนรูโ้ดยใชใ้ชร้ปูแบบการสอนบนเว็บ
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
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ร�ยก�รประเมิน S.D.
ระดับ 

คว�มพึงพอใจ
7. ด้�นคว�มชอบ

 7.1 ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยรูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกัน 
เรียนรู้ ในโอกาสต่อไป

4.65 0.48 มากที่สุด

 7.2 ในภาพรวมข้าพเจ้าชอบเรียนกับรูปแบบการสอนบนเว็บแบบ 
ร่วมมือกันเรียนรู้

4.70 0.46 มากที่สุด

เฉลี่ย 4.68 0.47 ม�กที่สุด

โดยรวม 4.66 0.48 ม�กที่สุด

ต�ร�ง 3 ความพึงพอใจของนกัเรียนทีม่ตีอ่การจัดกจิกรรมการเรียนรูโ้ดยใชใ้ชร้ปูแบบการสอนบนเว็บ
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.66) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการค้นหาข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 ( =4.69) ด้านความชอบ ( =4.68) และด้าน
ความน่าสนใจแปลกใหม่ ( =4.67) ตามลำาดับ

อภิปรายผล
จากผลการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน

บนเวบ็แบบร่วมมือกนัเรยีนรู้ รายวชิาคอมพิวเตอร์ 
สามารถอภิปรายผลได้ในประเด็นดังต่อไปนี้

รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ รายวชิาคอมพิวเตอร ์ได้พัฒนาขึน้ตามหลกั
การแนวคดิ ทฤษฎตีา่งๆ โดยผูศ้กึษาวเิคราะหแ์ละ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา และนำาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเคราะห์มากำาหนดองค์ประกอบ 4 องค์
ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) 
กระบวนการ และ 4) การประเมินผล ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ ด้านหลักสูตรและกา
รอสน ด้านเนื้อหา และด้านการวิจัยและประเมิน
ผล มีการปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ สามารถนำา

ไปใช้ได้จริง และอาจเนื่องมาจากรูปแบบการ
สอนตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือได้พัฒนา
ข้ึนอย่างเป็นระบบ และตามหลักการทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ มีการดำาเนินการตามข้ันตอน
อย่างเป็นระบบโดยนำาองค์ประกอบของต้นแบบ
รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์มาจัดเรียงลำาดับเน้นองค์
ประกอบกระบวนการ ขั้นตอนที่มีความเป็นระบบ 
และแสดงความสัมพนัธซ์ึง่กนัและกนัตาม ADDIE 
Model ของเควิน ครูส (Kevin Kruse, 2008: 1) 
ร่วมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
ยังเน้นถึงการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกลุ่มมีการ
ช่วยเหลือกัน มีการร่วมกันคิด วิเคราะห์ วางแผน
ทำางานรว่มกนั และสรปุความรู ้ซึง่รปูแบบการสอน
บนเว็บแบบรว่มมอืกนัเรยีนรู้ รายวิชาคอมพวิเตอร์ 
ยังสอดคล้องกับงานวิจัย ของปิยนันท์ ปานนิ่ม 
(2559:121-129) การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบ
การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการ
เรยีนการสอนแบบรว่มมอืในรายวชิาการออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษาที่พัฒนาข้ึน มี
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ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 3 
ข้ันตอน คอื ขัน้ตอนกอ่นการจดัการเรยีนการสอน 
ขั้นตอนระหว่างการจัดการเรียนการสอน และขั้น
ตอนหลังการเรียนการสอน 

ส่วนกระบวนการเรียนการสอน 3 ขั้น
ตอน คือ ขั้นเตรียมการสอน ขั้นแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ ประกอบด้วยขั้นย่อย 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 
(Prepare) เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ให้มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ขั้นนี้ผู้สอนเป็น
ผู้ดำาเนินการนำาเสนอความรู้ อธิบายและสาธิต 
สอดคล้องกับไดรเวอรแ์ละเบลล ์(Driver and Bell. 
1986: 5-7) ที่กล่าวว่าทำาให้ผู้เรียนรู้สึกตื่นเต้น 
สงสัยอยากเรียนรู้อยากค้นหาคำาตอบ 

2) ขั้นศึกษาองค์ความรู้และฝึกหัด 
(Knowledge and practice) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียน
ศึกษาความรู้เน้ือหา อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันภายในกลุ่ม สอดคล้องกับ ศยามน อินสะอาด 
(2553: 252) ผู้เรียนทำางานเป็นกลุ่มเพื่อศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อ
หาแนวทางตอบคำาถาม ค้นหาแหล่งข้อมูลรวม
ทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้เรียนจะ
ได้ลงมือปฏิบัติ ทำาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ได้ค้นพบวิธีการดำาเนินการด้วยตนเองโดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ผู้เรียนที่เรียน
เก่งมีโอกาสได้ ช่วยเหลือผู้เรียนซักถาม โต้ตอบ 
อภิปราย แสดงเหตุผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน

3) ข้ันปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม (Activities) 
เป็นขั้นที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม ซึ่ง
ขั้นนี้ผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนในกลุ่มร่วมมือ
กันช่วยเหลือกันในการทำากิจกรรม สอคล้องกับ  
 (นนทชนนปภพ ปาลนิทร. 2544: 103-105) จริะ 
ดีช่วย (2554: 167–170) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนทำา
กิจกรรมตามทีผู่ส้อนจดัเตรยีมไว ้โดยเน้นกจิกรรม
กลุ่มที่ผู้เรียนร่วมมือกันเรียนรู้ 

4) ขั้นประเมินความรู้ (Knowledge as-
sessment) และข้ันประยุกต์ใช้ ข้ันนี้จะเป็นการ
ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และ
ผู้เรียนแต่ละคนจะทำาแบบทดสอบด้วยตนเอง 
เป็นการประเมินว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
ไม่ ซึ่งสอดคล้องกับ (นนทชนนปภพ ปาลินทร. 
2554: 103- 105) ที่ว่าเป็นขั้นที่ผู้เรียนวิเคราะห์
วิจารณ์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยใช้
ข้อมูลท่ีค้นคว้ามาเป็นพื้นฐานอ้างอิง เปรียบ
เทียบ ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ผู้เรียนได้สะท้อน
ประสบการณ์ โดยการอภิปราย วิเคราะห์และ คิด
เชือ่มโยง ซึง่เปน็กระบวนการสรา้งความเขา้ใจและ
ตีความสิ่งที่ได้ปฏิบัติและนำาความรู้ ข้อค้นพบข้อ
สรุปที่ได้จากการเรียนรู้มาสร้างเป็นช้ินงานในรูป
แบบต่างๆ 

2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนบน
เว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
(E

1
/E

2
) มีค่าเท่ากับ 83.27/82.92 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ และจากการทำากิจกรรมร่วมกัน 
โดยเฉล่ียเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นผลมาจากที่ผู้เรียนเห็นประโยชน์จากการ
เรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทางคอมพิวเตอร์จากการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การถ่ายทอดจากเพื่อนร่วมกันในขณะเดียวกัน
การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นวิธีการเรียนที่ปลูกฝังการ
ทำางานเป็นกลุ่มมีทักษะในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ต่างๆ 
มากทั้งทางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน และ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล นอกจากนั้นการ
เรียนการสอนบนเว็บเป็นการสอนที่ทำาให้นักเรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยที่นักเรียนเป็นผู้เสาะ
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำาให้นักเรียน
มีแรงจูงใจในการเรียน และเรียนอย่างมีเป้าหมาย 
โดยนักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
ทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนได้
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อีกด้วย ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น สอดคล้อง
กับ Khan (1997) กล่าวว่า การสอนให้เกิด
กระบวนการเรยีนรูเ้ป็นจุดเริม่ตน้ของการทำาความ
เขา้ใจการเรยีน ซ่ึงนกัเรยีนทีแ่สวงหาความรูใ้นการ
เรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ และเรียนอย่างมี
เป้าหมายส่งผลให้สามารถเรียนได้ดีกว่าสามารถ
จดจำาสิ่งที่เรียนได้นานกว่าและนำาความรู้ ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ดีกว่าผู้ที่ได้รับจากผู้สอนเพียงอย่าง
เดียว และสอดคล้องกับสายันต์ โพธิ์เกตุ (2554: 
77-86) การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
บนเว็บวิชาฟิสิกส์ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลการ
วิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือบน
เว็บ วิชาฟิสิกส์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมีประสิทธิภาพ 80.03/80.22 เป็น
ไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด 

3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 กล่าวคือการเรียนแบบร่วมมือส่งเสริมให้ผู้
เรยีนไดค้น้หา คำาตอบวธิกีารด้วยการอภปิรายรว่ม
กนัในกลุม่ ทำาให้ผู้เรยีนมคีวามเขา้ใจทีม่าของหลกั
การนัน้ๆ ดว้ยตนเองมากกวา่การทีผู่ส้อนบอกใหผู้้
เรียนทราบ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจที่มาของหลัก
การอย่างแท้จริง เป็นการเรียนโดยใช้ความเข้าใจ 
มิใชเ่พยีงการเรยีนจากการทอ่งจำาตามแนวทางของ
การศกึษาในปจัจบุนัตามพระราชบัญญติัการศกึษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง 
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองซ่ึงยังสอดคล้องกับ 
ลักษณะสำาคัญของการเรียนแบบร่วมมือ (Slavin, 
1990) นอกจากนี้แล้วการเรียนการสอนบนเว็บ
เป็นการเรยีนการสอนทีม่กีารผสมผสานเทคโนโลยี
การเรยีนการสอนทกุรปูแบบกบัการเรยีนการสอน
ในชั้นเรียนแบบ ดั้งเดิมที่มีการเผชิญหน้าระหว่าง 

ผู้เรียนกับผู้สอน ซึ่งเป็นมุมมองที่มีผู้ยอมรับกัน
อย่างแพร่หลายมากที่สุด (Driscoll, 2002) 

4. จากการศึกษาความพึงพอใจของ 
ผู้เรียนในการเรียนด้วยรูปแบบการสอนบนเว็บ
แบบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้รายวชิาคอมพวิเตอร ์พบวา่ 
มีความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการสอน
บนเว็บแบบรว่มมอืกนัเรยีนรู้ รายวิชาคอมพวิเตอร์
อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่ารูป
แบบการเรียนการสอนนี้เป็นการนำาเทคโนโลยี
มาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี รวมถึง
กิจกรรมบนเว็บช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจ
มากยิง่ขึน้ เนือ่งจากการเรยีนการสอนบนเว็บทำาให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นสิ่ง
ที่แปลกใหม่เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนทุก
คนไดม้โีอกาสเรยีนรู ้ได้มีส่วนรว่มในกิจกรรม การ
เรยีนรู ้ซึง่แตกตา่งจาการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน
ปกตจึิงสง่ผลใหผู้เ้รยีนทีไ่มค่อ่ยมโีอกาสแสดงออก
ในการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนปกต ิมสีว่นรว่มใน
การจัดการเรียนการสอนมากข้ึนซึ่งสอดคล้องกับ  
คริสคอล (Driscoll, 2002) ที่กล่าวเกี่ยวกับการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการเรียนบนเว็บไว้ว่า ช่วย
ทำาให้ ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งทำาได้ยากในการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนปกติ และยังตอบสนองความแตก
ต่างระหว่างบุคคลอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอเกี่ยวกับง�นวิจัย 

1.1 ผู้สอนควรวิเคราะห์พื้นฐานของผู้
เรียน และออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย
ตนเอง เนื่องจากผู้สอนเป็นผู้ที่รู้ถึงพื้นฐานของผู้
เรียนที่สุด และพื้นฐานของผู้เรียนน้ีจะเป็นส่วน
สำาคัญในการนำาไปออกแบบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
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1.2 ผู้สอนควรฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ
ตา่งๆ บนเวบ็ การแกปั้ญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ ตลอด
จนมารยาทในการใช้เวบ็เพ่ือการเรยีนรู ้รวมถึงต้อง
มีการสำารวจสมรรถนะ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนบริการ อินเทอร์เน็ตของผู้เรียน 

1.3 การนำารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรจะมีการกระ
ตุน้ใหผู้เ้รยีน ทกุคนมสีว่นร่วมในกจิกรรมการเรยีน
การสอนให้มากที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้การ

เรียนการสอนแบบร่วมมือกับรูปแบบการเรียน
การสอน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน แต่เน่ืองจากการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
มีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนมากมาย ใน
การวิจัยคร้ังต่อไปอาจลองนำาเทคนิคอ่ืนๆ มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

2.2 ในการวจิยัในครัง้นี ้ผูศ้กึษาพฒันารปู
แบบการเรียนการสอนเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพียงอย่างเดียว ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจ
ลองพฒันารปูแบบเพือ่พฒันาด้านอืน่ๆ เชน่ ความ
สามารถ ในการแก้ปัญหา เป็นต้น 
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