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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎี
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 40 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ 1) รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์  
2) แผนการจัดการเรียนรู้ จ�านวน 12 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน 40 ข้อ 
4) แบบสอบถามความพงึพอใจ สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า 

1. รปูแบบการสอนตามแนวคดิทฤษฎแีบบร่วมมอืกนัเรียนรู้ รายวิชาคอมพวิเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของ 
รูปแบบ 3) กระบวนการเรียนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผล โดยมีกระบวนการเรียนการสอน  
3 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1 ขัน้เตรียมการสอน ขัน้ที ่2 ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประกอบด้วยข้ันย่อย 1) ข้ันเตรยีม
ความพร้อม (Prepare) 2) ขั้นศึกษาองค์ความรู้และฝึกหัด (Knowledge and practice) 3) ขั้นปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม (Activities) 4) ขั้นประเมินความรู้ (Knowledge assessment) และขั้นที่ 3 ขั้นประยุกต์ใช้ 

2. ผลการใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์  
โดยใช้เว็บไซต์ มีผลดังนี้ 

2.1 ประสทิธภิาพของรปูแบบการสอนตามแนวคดิทฤษฎแีบบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้รายวชิาคอมพวิเตอร์ 
โดยใช้เว็บไซต์ (E

1
/E

2
) มีค่าเท่ากับ 83.27/82.92 

2.2 ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์ มีค่าเท่ากับ 0.4131 

1	 โรงเรียนเทศบาล	2	“อิสาณธีรวิทยาคาร”	กองการศึกษา	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จังหวัดบุรีรัมย์
1	 Tessaban2	“Isandheerawittayakan”	School	Municipality	of	Buriram,	Buriram
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2.3 นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่าง มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.66, S.D.=0.48)

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการสอน การเรียนรู้แบบร่วมมือ

Abstract

The objectives of the research were to develop a Developing a teaching model  
based on the concept of collaborative learning theory computer course by using the website.  
The sample subjects of the study were forty 9th grade students of class 1 at Tassaban  
2 Esantheerawittayakan School in the second semester of 2018. 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: 

1. The study showed that the Develop a teaching model based on the concept of 
collaborative learning theory. computer course by using the website 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. 

2. The effects of the Develop a teaching model based on the concept of  
collaborative learning theory computer course by using the website were as follows. 

2.1 The average efficiency of the collaborative learning model regarding the  
standardized criteria was 83.27/82.92. 

2.2 The average effectiveness of the web-based collaborative learning model  
in learning was 0.4131. 

2.3 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. 

2.4 The overall satisfaction of the students with the web-based collaborative learning 
model was at the highest level ( =4.66, S.D.=0.48)

Keywords: Collaborative Learning, Web-Based Instruction
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บทนำา 

การร่วมมือกันเรียนรู ้ (cooperative  
learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีช่วย
ให้ผูเ้รยีนได้ร่วมมอืกนัแก้ปัญหาต่างๆ ให้บรรลผุล
ส�าเร็จลงได้โดยที่สมาชิกในกลุ่มตระหนักว่าแต่ละ
คนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ดังนั้นความส�าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของกลุม่สมาชกิทุกคนในกลุม่จะต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน สมาชิกจะมีการพูดคุยกันและ
ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั ผูเ้รียนจะได้รับความรู้จาก
เพื่อน สิ่งที่เป็นผลพลอยได้จากการใช้วิธีการสอน
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ประการหนึ่ง ก็คือ นักเรียน
จะรูส้กึถงึคณุค่าของตนเองมากขึน้ เกดิความมัน่ใจ
ในตนเอง ทั้งนี้ก็เพราะว่านักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การท�ากจิกรรมกลุม่ ซึง่แต่ละคนจะมบีทบาทส�าคญั
ต่อความส�าเรจ็ของกลุม่และเมือ่กลุม่ประสบความ
ส�าเร็จก็จะท�าให้ผู้เรียนเข้าใจว่าตนเองก็มีความ
สามารถที่จะช่วยให้กลุ่ม ประสบความส�าเร็จได้
เช่นเดียวกับคนอื่นๆ และเมื่อผู้เรียนตระหนักถึง
คุณค่าของตนเองแล้วก็จะมีความกระตือรือร้น
ที่จะเรียนรู้มากขึ้นท้ังน้ีเพื่อจะได้ช่วยเหลือกลุ่ม 
ต่อไป นอกจากน้ีวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  
ยังก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีนักเรียนทุกคนได้พูดคุย
กนั ได้ช่วยเหลอืเกือ้กลูต่อกนั ได้ฝึกการท�างานร่วม
กนั ซึง่เป็นการพฒันาทางด้านสงัคมให้แก่ผูเ้รยีนได้
เป็นอย่างดี (Slavin and Sickle, 1984 อ้างถึงใน 
ปสาสน์ กงตาล, 2534: 19-23) 

ดังนั้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางการร่วมมอืกนัเรยีนรูจ้งึเป็นหน้าทีโ่ดยตรง
ของผู้สอนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้
เกิดทักษะการปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
หรือส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจากการลงมือปฏิบัติจริง และ
แสวงหาความรู้ได้อย่างรู้เท่าทันได้ทุกหนทุกแห่ง
เพื่อให้สามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และเกิด
การเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอ

ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 
2552-2561) ทีว่่าการปฏริปูการศึกษาน้ันเป็นการ
ศึกษาแบบใหม่ทีเ่อือ้อ�านวยให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู ้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยเป็นผู ้
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
แก้ปัญหาและมีคุณธรรมน�าความรู้

การสอนโดยใช้เว็บไซต์สนับสนุนให้ผูเ้รยีน
ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
สามารถร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ กับผู้เรียนคนอื่นๆ 
และกับผู้สอนได้รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนคนอืน่ๆ ผูเ้รยีนกบัผูส้อน
และผู้เรียนกับเนื้อหา โดยการเสาะแสวงหาข้อมูล 
จากบริการในอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองจากบริการ
เวิลด์ไวด์เว็บ (world wide web) การโต้ตอบ 
จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ (e-mail) การสนทนา (chat) 
และกระดานสนทนา (web board) เป็นต้น ท�าให้ 
ผู้เรยีนมโีอกาสแสดงความคดิเหน็ได้มากขึน้ กิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นลักษณะ
การเรยีนทีต่อบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล
และศักยภาพทางการเรียนรู้ของ ผู้เรียน เนื่องจาก
ผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษา ทบทวนเนื้อหาและ 
ฝึกท�าแบบฝึกหัดบนเว็บได้ทุกที่ 

จากสภาพปัญหาการจดัการเรยีนรายวชิา
คอมพวิเตอร์ โรงเรยีนเทศบาล 2 “อสิาณธรีวทิยาคาร” 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์
บางปัญหา เช่น ปัญหาการสอนให้ครบตามหัวข้อ
ไม่ทันตามเวลา ปัญหาเวลาที่ใช้ในการสอนภาค
ปฏบิตัมิน้ีอยเนือ่งจากต้องสอนเนือ้หาทีเ่ป็นทฤษฎี
จ�านวนมาก ปัญหานักเรียนติดตาม การสาธิต 
การปฏิบัติไม่ทัน นักเรียนไม่สามารถทบทวนการ
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถ
แก้ไขได้โดยการน�าเอาเนื้อหาวิชาที่เป็นทฤษฎีน�า
เสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียรวมทั้งสาธิตการปฏิบัติ 
เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาผ่านทางเว็บได้ ผู้ศึกษาจึงได้
พัฒนารูปแบบการสอนให้เข้ากับสภาพธรรมชาติ
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วิชา และตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียน 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการ
สอน จึงได้น�าแนวคิด และหลักการรวมท้ังองค์
ประกอบต่างๆ ของการเรียนบนเวบ็ (Web-based 
Learning) ซึง่เป็นการใช้เทคโนโลย ีในการจดัสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ (Driscoll, 1997) ที่ประยุกต์
ใช้คณุลกัษณะของอินเทอร์เนต็มาเป็นส่ือกลางเพือ่
ส่งเสรมิสนับสนุนให้เกดิการเรียนรู้ และมทัีกษะใน
การแก้ปญัหาดยีิง่ขึน้ (Khan,1997) เป็นกระบวน
การทีเ่น้นใหผู้้เรียนแสวงหาและเปน็ผูส้ร้างความรู้
ด้วยตนเองมาใช้ในการพฒันาจดัการศึกษา ผูเ้รยีน
สามารถท�างานร่วมกนัส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื  
(Cooperative Learning) (Slavin, 1990 ;  
ทิศนา แขมมณี, 2552) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ 
ในยุคปฏิรูปผู้เรียนเป็นส�าคัญ การเรียนรู้น�าไปสู่
การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักคิด
เป็นแก้ปัญหาเป็น

จากเหตุผลดังกล่าวจึงพัฒนารูปแบบ
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
รายวิชาคอมพวิเตอร์ โดยใช้เวบ็ไซต์ มาพฒันาผูเ้รยีน 
และเพื่อช่วยให้การวางแผนการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสมเกดิประสทิธภิาพสงูสดุในการเรยีน 
การสอน ซึง่เป็นการพัฒนาคณุภาพของผู้เรียนพร้อม
กบัการเปลีย่นแปลงของโลกในยคุเทคโนโลย ีรวมทัง้ 
เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้พฒันา
ส่ือการสอนรายวชิาคอมพวิเตอร์ให้มปีระสทิธภิาพ
สูงขึ้นอีกด้วย

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่พฒันารปูแบบการสอนตามแนวคดิ
ทฤษฎแีบบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้รายวชิาคอมพวิเตอร์ 
โดยใช้เว็บไซต์

2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน
ตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์ โดยศึกษา

2.1 ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบ

2.2 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบ

2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

2.4 ศึกษาความพึงพอใจ

สมมติฐานการวิจัย

นักเรียนที่ได้เรียนโดยใช้รูปแบบการสอน
ตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาคอมคอมพิวเตอร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้แบ่งขั้นตอนการด�าเนินการ
วิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 ก�รศึกษ�ข้อมูลพื้นฐ�น
สำ�หรับก�รพัฒน�รูปแบบก�รสอน

1. ประช�กรและกลุม่ตวัอย�่ง ซึง่แบง่
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1.1 ครผููส้อนรายวชิาคอมพวิเตอร์โรงเรยีน
ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนรายวิชา
คอมพวิเตอร์ โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงบรุรีมัย์ 
จ�านวน 10 ท่าน เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น 
เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาคอมพวิเตอร์ 
ด้านสภาพปัญหาการจัดการเรียนสอน และด้าน
ความต้องการในการจัดการเรียนสอน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง
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1.2 นักเรียน

ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 121 
คน จาก 4 ห้องเรียน

กลุม่ตวัอย่าง คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 92 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Krejcie & Morgan)

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

2.1 แบบสอบถามครูผู ้สอนรายวิชา
คอมพวิเตอร์ทีม่ต่ีอสภาพปัจจบุนัและความต้องการ
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์

2.2 แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้รยีน 
ที่มีต่อสภาพปัจจุบัน และความต้องการในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์

3. ก�รสร้�งและห�คุณภ�พเครื่องมือ

3.1 ศึกษาเอกสาร ต�าราที่เกี่ยวกับการ
สร้างแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structured 
interview) 

3.2 ก�าหนดจุดประสงค์ของการสอบถาม 
และสร้างแบบสอบถามครูผู้สอนรายวิชารายวิชา
คอมพิวเตอร์ ตามประเด็นที่ก�าหนด

3.3 น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นน�าเสนอ 
ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)

3.4 น�าแบบสอบถาม ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปสอบถามครู
ผู้สอน และนักเรียนตามประเด็นที่ก�าหนด

4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
สถิติพื้นฐาน คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะที ่2 ก�รพฒัน�รปูแบบก�รสอน 
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบ

น�าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ในระยะที่ 1 มา
สังเคราะห์รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎี
แบบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้รายวชิาคอมพวิเตอร์ โดยใช้
เว็บไซต์ โดยก�าหนดองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ องค์
ประกอบที ่2 วตัถปุระสงค์ของรปูแบบ องค์ประกอบ
ที่ 3 กระบวนการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 4 
การวัดและประเมิน 

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้เครื่องมือ

2. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

2.1 ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความ 
เหมาะสมของต้นแบบการพัฒนารูปแบบการสอน

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญในการ
ประเมินความเหมาะสมของต้นแบบ

การพฒันารปูแบบการสอน ซึง่ด�าเนินการ 
โดยผู้วิจัยที่คัดเลือกผู้เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติ 
ที่ก�าหนด จ�านวน 5 คน 

2.2 นักเรียน

ประชากร คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
3 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 121 คน

กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 42 
คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ส�าหรับทดลองใช ้
เครื่องมือ (try-out)
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3. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

3.1 รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎี
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้เว็บไซต์

3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์

3.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ

4. ก�รสร�้งและห�คณุภ�พของเครือ่งมอื 

4.1 รูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วม
มือกันเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนการ
ด�าเนินการ ดังนี้

ผูศ้กึษาได้น�าข้อมลูทีไ่ด้วเิคราะห์ในระยะที่ 
1 มาสงัเคราะห์รปูแบบการสอนตามแนวคดิทฤษฎี
แบบร่วมมอืกนัเรียนรู ้รายวิชาคอมพวิเตอร์ โดยใช้
เว็บไซต์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้ดังนี้

 องค์ประกอบท่ี 1 หลักการของ 
รูปแบบ

 องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ

 องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการเรียน
การสอน

 องค์ประกอบที ่4 การวดัและประเมนิ
ผล

ขั้นตอนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขัน้ที ่1 ขัน้เตรียมการสอน เป็นข้ันกระตุน้
ให้ผูเ้รยีนเกดิแรงจงูใจในการเรยีน ชีแ้จงจดุประสงค์
ในการเรียนแต่ละครั้ง สร้างข้อตกลงในการเรียน
แนะน�าวธีิการเรียน มีการแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนตามคละ
ความสามารถ

ขั้นที่ 2 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบ
ด้วยขั้นย่อย ดังนี้

2.1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Prepare) 
เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีความ
เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ขั้นนี้ผู้สอนเป็นผู้ด�าเนิน
การน�าเสนอความรู้ อธิบายและสาธิต

2.2 ขั้นศึกษาองค์ความรู ้และฝึกหัด 
(Knowledge and practice) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียน
ศึกษาความรู้เนื้อหา อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันภายในกลุ่ม

2.3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม (Activities) 
เป็นขั้นที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม ซึ่ง
ขั้นนี้ผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนในกลุ่มร่วมมือ
กันช่วยเหลือกันในการท�ากิจกรรม

2.4 ขั้นประเมินความรู้ (Knowledge  
assessment) ขั้นนี้จะเป็นการประเมินความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และผู้เรียนแต่ละคน
จะท�าแบบทดสอบด้วยตนเอง เป็นการประเมินว่า
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

ขั้นที่ 3 ขั้นประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียน
เชือ่มโยงความรูท้ีไ่ด้จากการเรยีนไปปรบัใช้ในชวีติ
ประจ�าวัน

2) น�าผลที่ได้จากการสังเคราะห์รูปแบบ
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
รายวชิาคอมพวิเตอร์ โดยใช้เวบ็ไซต์ เสนอผูเ้ชีย่วชาญ
เพือ่ให้ข้อเสนอแนะ ในประเดน็ของความเชือ่มโยง
ของแนวคดิ และองค์ประกอบของรปูแบบการสอน 

3) ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง
คณุวฒุจิากการจดัการสนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.2 แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 คูม่อืการจดัการเรยีนรู้  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพ่ือให้ทราบความส�าคญั ธรรมชาต/ิลกัษณะเฉพาะ 
คณุภาพผู้เรียน สาระการเรยีนรู ้มาตรฐานการเรยีนรู้  
ตัวช้ีวัด ค�าอธิบายรายวิชา และการประเมินผล
การเรียนรู้ 

2) ศกึษาทฤษฎ ีหลักการ และแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3) ศึกษาเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้  
กจิกรรมการเรยีนรู ้สือ่การเรยีนรู ้วธิวีดัและประเมนิ
ผลและแนวการสอน จากคู่มือครกูลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
การงานอาชพีและเทคโนโลยี ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 

4) ศกึษาขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรยีน
การสอนตามรปูแบบการสอนบนเวบ็แบบร่วมมอืกนั
เรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อก�าหนดขั้นตอน
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบั
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น

5) ด�าเนนิการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้  
จ�านวน 12 แผน แล้วน�าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อ 
ตรวจสอบความถกูต้องของสาระส�าคญั จดุประสงค์
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

6) น�าแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปให้ผูเ้ชีย่วชาญ
เพื่อ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content  
Validity) ผลการประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้มค่ีาเฉลีย่ 
โดยรวม ( =4.64)

7) จดัพิมพ์แผนการจดัการเรยีนรูท้ีป่รบัปรงุ
แล้วเพื่อน�าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

4.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

1) ศึกษาหลักสูตร คู่มือครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวัดผล
ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เพือ่ศกึษามาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ศึกษาวิธีการ

สร้างข้อสอบ วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์
การเรียนรู้

2) น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพร้อมแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้

3) น�าแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจ
สอบแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 30 คน  
ที่เคยเรียนเนื้อหานี้มาแล้ว

4) น�ากระดาษค�าตอบมาตรวจให้คะแนน
เพื่อวิเคราะห์หาค่า ความยาก (P) และค่าอ�านาจ
จ�าแนกรายข้อ (B) ด้วยวิธขีองเบรนแนน (Brennan)  
ปรากฏว่ามค่ีาความยาก (P) ตัง้แต่ 0.47 ถึง 0.80 
และค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.38  
ถึง 0.78

5) น�าแบบทดสอบทีคั่ดเลอืกไว้ มาวเิคราะห์
หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัตามวิธี
ของโลเวทท์ (Lovett) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบเท่ากับ 0.97 

6) จัดพิมพ์แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจ
สอบคุณภาพแล้ว จ�านวน 40 ข้อ เพื่อน�าไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป

4.4 การสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ

การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
รายวชิาคอมพวิเตอร์ โดยใช้เวบ็ไซต์ มลีกัษณะเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ�านวน 20 ข้อ ผู้ศึกษาด�าเนินการสร้างและหา
คุณภาพตามขั้นตอน ดังนี้

1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เนื้อหาแนวคิดทฤษฎีและขั้นตอนในการสร้างแบบ
วัดความพึงพอใจ 
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2) สร้างแบบวัดความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ของนักเรียน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 

3) น�าแบบสอบถามความพงึพอใจในการ
เรยีนรูท้ีป่รบัปรงุแล้ว เสนอผูเ้ชีย่วชาญ ชดุเดมิตรวจ
สอบความถกูต้อง ความเหมาะสมและประเมนิความ
สอดคล้องของข้อค�าถามกับนิยามประเด็นหลักท่ี
ต้องการวัดในแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้

4) วเิคราะห์ข้อมลูหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�าถามกับนิยามประเด็นหลัก

5) ปรับปรุงข้อค�าถามของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียน เกี่ยวกับการเรียนตาม
รปูแบบการสอนบนเวบ็โดยใช้วธิกีารจดัการความรู้  
ที่พัฒนาขึ้น แล้วน�าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2561 
โรงเรยีนเทศบาล 2 “อสิาณธรีวทิยาคาร” เทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ จ�านวน 30 คน 

6) หาคณุภาพของแบบสอบถามความพงึ
พอใจของนกัเรียนเกีย่วกบัการเรยีนตามรปูแบบการ
สอนบนเวบ็โดยใช้วธิกีารการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืกนั
เรยีนรู้ ทีพ่ฒันาข้ึนเป็นรายข้อ และน�าแบบสอบถาม
ความพงึพอใจทีค่ดัเลอืกไว้มาหาค่าความ เชือ่ม่ันทัง้
ฉบบัด้วยสมัประสิทธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) พบว่า มีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97

4.5 การสร้างเนื้อหาบนเว็บ

1) เขียนผังโครงสร้าง (Flowchart) และ 
สตอรีบ่อร์ด (Storyboard) โดยผงัโครงสร้างเวบ็ไซต์
มีโครงสร้างหลัก ประกอบด้วย ส่วนของการลง
ทะเบยีน ส่วนของการ น�าเสนอเนือ้หา ส่วนการน�า
เสนอปัญหา ส่วนการน�าเสนอความรู้เพ่ิมเตมิ และ
ส่วนของการ ติดต่อสื่อสาร

2) น�าผงัการสร้างเว็บไซต์และสตอรีบ่อร์ด
ไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสม 
ก่อนการสร้างเป็นบทเรียนบนเว็บ 

3) ปรบัปรงุแก้ไขผงัโครงสร้าง (Flowchart) 
และสตอรีบ่อร์ด (Storyboard) ตามค�าแนะน�าของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยเสนอให้ปรับผังโครงสร้างที่เป็น 
ช่องทางการสื่อสารบนเว็บบางส่วนเพราะยังไม่
ชดัเจน ควรเพิม่หน้าเวบ็ในสตอรีบ่อร์ด (Storyboard)  
ให้เหมาะสมกบัขอบเขตของเนือ้หา และเลอืกภาพ
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 

4) สร้างบทเรียนบนเวบ็ทีใ่ช้ในระบบบริหาร
จดัการเรยีนการสอนมูดเดิล้ (Moodle LMS) และ
สร้างคูม่อืการใช้งานส�าหรบัผูเ้รยีนและผูส้อน น�าไป
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญท�าการตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสมของการใช้งาน 

5) น�าแบบประเมินด้านเนื้อหา และด้าน
การออกแบบการอนบนเว็บและเน้ือหาที่พัฒนา
ขึ้นในระบบบริหารจัดการเรียนการสอนมูดเดิ้ล  
(Moodle LMS) เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน 
บนเวบ็ เพือ่ท�าการตรวจสอบคณุภาพของบทเรยีนบนเวบ็ 
เกี่ยวกับความเหมาะสมของเนื้อหา และด้านการ
ออกแบบการสอนบนเว็บ ผลการประเมินพบว่า 
ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ( =4.68) และด้าน
การออกแบบการสอนบนเว็บ อยู่ในระดับมาก  
( =4.68)

5. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาน�ารูปแบบการสอนตามแนวคิด
ทฤษฎแีบบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้รายวชิาคอมพวิเตอร์ 
โดยใช้เวบ็ไซต์ โดยผูศ้กึษาน�าไปทดลองใช้ (Try out) 
เพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 42 คน 
โดยท�าการทดลองแบบการทดลองแบบหนึง่ต่อหนึง่ 
การทดลองกลุม่เลก็ และการทดลองแบบภาคสนาม 

6. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1) การวิเคราะห์ข้อมูลความเที่ยงตรง
ภายใน (Internal Validation) วิเคราะห์ ข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญในการประเมินรูปแบบการสอน
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ตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์ โดยการหาค่าเฉลี่ย  
( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลความเที่ยงตรง
ภายนอก (External Validation) โดยการหาร้อย
ละ ค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
จากการทดลองใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด
ทฤษฎแีบบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้รายวชิาคอมพวิเตอร์ 
โดยใช้เว็บไซต์

ระยะที่ 3 ศึกษ�ผลก�รใช้รูปแบบ
ก�รสอน

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากร ได้แก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 121 
คน จาก 4 ห้องเรียน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณ
ธีรวิทยาคาร” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ�านวน 40 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling)

ตวัแปรทีใ่ช้ในการศกึษา ได้แก่ ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อรูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วม
มือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์ 

2. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

2.1 การเตรียมการก่อนการทดลอง

 2.1.1 เตรียมความพร้อมก่อนการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย 

 2.1.2 วตัถปุระสงค์การเรยีนการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการประเมิน
ผล เตรียมความพร้อมของเว็บการสอน เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล

2.2 ใช้รปูแบบการสอนตามแนวคดิทฤษฎี
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้เว็บไซต์ ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้เวลาในการทดลอง 
12 สัปดาห์

2.3 เมื่อเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 
ผู้เรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน และท�าแบบวัดความพึงพอใจ

3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ใช้ทดสอบนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียน
จบเน้ือหา โดยให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) และ
แบบวัดความพึงพอใจ 

4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

4.1 วเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณจากวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของผูเ้รยีน โดยการ
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

4.2 วเิคราะห์ข้อมลูจากการท�าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย

ระยะท่ี 1 ก�รศึกษ�ข้อมูลพื้นฐ�น
สำ�หรับก�รพัฒน�รูปแบบก�รสอน

ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการ
พัฒนารูปแบบการสอน ปรากฏผลดังนี้

1. ครมูคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพปัจจบุนั
และความต้องการในการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนรายวชิาคอมพวิเตอร์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากที่สุด ( =4.73) 

2. นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและความต้องการในการจัดกิจกรรมการ
เรยีนการสอนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.20)
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ระยะที่ 2 ผลก�รพัฒน�รูปแบบก�ร
สอน ปร�กฏผลดังนี้

รปูแบบการสอนตามแนวคดิทฤษฎแีบบร่วม
มือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์
ประกอบด้วย องค์ประกอบส�าคัญ 4 องค์ประกอบ 
คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ 3) กระบวนการเรียนการสอน และ  
4) การวัดและประเมินผล โดยมีกระบวนการ
เรียนการสอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม
การสอน ขั้นที่ 2 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบ

ด้วยขั้นย่อย 1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Prepare)  
2) ขัน้ศกึษาองค์ความรูแ้ละฝึกหดั (Knowledge and 
practice) 3) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม (Activities) 
4) ขัน้ประเมนิความรู ้(Knowledge assessment) 
และขั้นที่ 3 ขั้นประยุกต์ใช้ 

ระยะที่ 3 ผลก�รใช้รูปแบบก�รสอน

1. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์ กับนักเรียน
กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 40 คน ปรากฏผลดงัตาราง 1 

ต�ร�ง 1 แสดงประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 40 คน

การประเมิน 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
ท�าแบบทดสอบย่อยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 จ�านวน 40 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.27 และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.92 และประสทิธภิาพ
โดยรวมรูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้
เว็บไซต์ (E

1
/E

2
) มีค่าเท่ากับ 83.27/82.92 ซึ่ง

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ผลการหาดัชนปีระสทิธผิลของรปูแบบ

การสอนตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์

จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูค่าดชันปีระสทิธผิล
ของรูปแบบการสอนตามแนวคดิทฤษฎีแบบร่วมมอื 
กันเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์  
มีค่าเท่ากับ 0.4131 

3. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด
ทฤษฎีแบบร่วมมือกันเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์
โดยใช้เว็บไซต์ผลปรากฏดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการสอนตามแนวคดิทฤษฎี
แบบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้รายวชิาคอมพวิเตอร ์โดยใชเ้วบ็ไซตข์องนกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่ง จ�านวน 
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
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จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน 40 คน มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรยีนมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 
18.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.88 และ
คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิ ์หลังเรยีนมค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 
33.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 และ
ค่า t-test เท่ากับ 37.651 

4. ผลการศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียน
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.66,  
S.D.= 0.48) เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการค้นหาข้อมูลและ
แหล่งข้อมลู ( =4.69, S.D.= 0.47) ด้านความชอบ  
( =4.68, S.D.= 0.47) และด้านความน่าสนใจ
แปลกใหม่ ( =4.67, S.D.= 0.47) ตามล�าดับ

อภิปรายผล

1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์ (E

1
/E

2
) มีค่าเท่ากับ 

83.27/82.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และจาก
การท�ากจิกรรมร่วมกัน โดยเฉลีย่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก�าหนด ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นผลมาจากที่ผู้เรียน
เห็นประโยชน์จากการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  
ผู้เรยีนไดร้บัการฝึกทางคอมพวิเตอร์จากการเรยีน
รู้ดว้ยตนเองและการถ่ายทอดจากเพือ่นรว่มกันใน
ขณะเดียวกันการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นวิธีการเรียนที่
ปลกูฝังการท�างานเป็นกลุม่มทีกัษะในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์
ต่างๆ มากทั้งทางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ 
สงูขึน้ และความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างบคุคล นอกจาก
นั้นการเรียนการสอนบนเว็บเป็นการสอนท่ีท�าให้
นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยที่นักเรียน
เป็นผู้เสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท�าให้

นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน และเรียนอย่างมี
เป้าหมาย โดยนักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ 
ทกุทีท่กุเวลา ทัง้ยงัสามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วม
กับเพือ่นได้อกีด้วย ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดขีึน้ 
สอดคล้องกบั Khan (1997) กล่าวว่า การสอนให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้เป็นจุดเร่ิมต้นของการท�าความ
เข้าใจการเรยีน ซึง่นกัเรยีนทีแ่สวงหาความรูใ้นการ
เรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ และเรียนอย่างมี
เป้าหมายส่งผลให้สามารถเรียนได้ดีกว่าสามารถ
จดจ�าสิ่งที่เรียนได้นานกว่าและน�าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ดีกว่าผู้ที่ได้รับจากผู้สอนเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งสอดคล้องกับ Joyce & Weil (2004) 
กล่าวถงึการสอนควรจะส่งผลกระทบต่อผูเ้รยีนให้
เขาได้สามารถศึกษาด้วยตนเอง เน้นความส�าคัญ 
ของการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนากลวิธีการเรียนรู้  
(Learning Strategies) ของผู้เรียน ซึ่งถือเป็น 
เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามแนวใหม่ 

2. ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์ มีค่าเท่ากับ 0.4131 
หมายความว่า หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนเพิม่ขึน้ร้อยละ 41.31 จากก่อนเรยีน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการสอนตามแนวคิด
ทฤษฎแีบบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้รายวชิาคอมพวิเตอร์ 
โดยใช้เว็บไซต์ ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น ได้พัฒนาตาม
ขั้นตอนอย่างมีระบบ เริ่มตั้งแต่ศึกษาเอกสาร งาน
วิจัยที่เก่ียวข้องและยังได้ผ่านการประเมินจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ และพิจารณาแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะทุกข้ันตอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ได้จดัเรยีงล�าดบัจากเนือ้หาง่ายไปหายาก ครผููส้อน
ก็เอาใจใส่ดูแลการจัดกิจกรรมของนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด มีการเสริมแรงและให้รางวัล นักเรียนที่จัด
กิจกรรมได้ถูกต้องเป็นที่น่าพอใจ และยังให้ก�าลัง
ใจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการสอน
บนเว็บที่การจัดการเรียนการสอนช่วยสนับสนุน
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนได้ทุก
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เวลา ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นกับบทเรียน 
บนเว็บกับผู้สอนและกับกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน เป็น
ปัจจัยส�าคัญในการจัดการสอนบนเว็บ ดังนั้น จึง
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนและผู้สอนสามารถ
ตดิต่อสือ่สารกนัหรอืเข้าถงึบทเรยีนบนเวบ็ได้ตลอด
เวลาด้วยความสะดวก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสายันต์ โพธิ์เกตุ (2554: 77-86) การพัฒนา 
รปูแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืบนเวบ็ วชิาฟิสกิส์ท่ีส่ง
เสรมิทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัศกึษา
วศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อสีาน พบว่า ดชันปีระสทิธผิลมค่ีาเท่ากบั 0.4521

3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 กล่าวคือการเรียนแบบร่วมมอืส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ได้ค้นหา ค�าตอบวธิกีารด้วยการอภปิรายร่วมกนัใน
กลุ่ม ท�าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่มาของหลักการ 
น้ันๆ ด้วยตนเองมากกว่าการทีผู่ส้อนบอกให้ผูเ้รยีน
ทราบ ซึง่ส่งผลให้ผูเ้รียนเข้าใจท่ีมาของหลกัการอย่าง
แท้จริง เป็นการเรียนโดยใช้ความเข้าใจ มิใช่เพียง
การเรยีนจากการท่องจ�าตามแนวทางของการศกึษา
ในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเองซึง่ยังสอดคล้องกบัลักษณะส�าคญัของ
การเรียนแบบร่วมมือ (Slavin,1990) นอกจากนี้
แล้วการเรยีนการสอนบนเว็บเป็นการเรยีนการสอน
ที่มกีารผสมผสานเทคโนโลยีการเรยีนการสอนทุก
รปูแบบกับการเรียนการสอนในชัน้เรยีนแบบ ดัง้เดมิ
ที่มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ซึ่งเป็น
มุมมองท่ีมีผู้ยอมรับกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด 
(Driscoll, 2002) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ปิยนันท์ ปานนิ่ม (2559: 121-129) การพัฒนา 
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน 
ด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ผลการวิจัย  
พบว่า ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ
แบบผสมผสานด้วยการเรยีนการสอนแบบร่วมมอื

ในรายวชิาการออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิกเพือ่การ
ศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้พัฒนาขึ้น พบว่า  
หลังการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการ
เรียนการสอนอย่างมีนัยส�าคัญ ที่ระดับ .05 

4. จากการศึกษาความพึงพอใจของ 
ผูเ้รยีนต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้พบว่า มคีวาม 
พงึพอใจต่อการเรยีนตามรปูแบบการสอนตามแนวคดิ
ทฤษฎแีบบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้รายวชิาคอมพวิเตอร์ 
โดยใช้เวบ็ไซต์ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ผูเ้รยีนมคีวาม
คิดเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนนี้เป็นการน�า
เทคโนโลยมีาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  
รวมถึงกิจกรรมบนเว็บช่วยให้การเรียนการสอน 
น่าสนใจมากยิง่ขึน้ เนือ่งจากการเรยีนการสอนบน
เวบ็ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู ้เนือ่งจาก
เป็นสิง่ทีแ่ปลกใหม่เป็นสือ่การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีน
ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  
การเรยีนรู ้ซึง่แตกต่างจาการเรยีนการสอนในช้ันเรยีน
ปกตจิงึส่งผลให้ผูเ้รยีนทีไ่ม่ค่อยมโีอกาสแสดงออก
ในการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนปกต ิมีส่วนรว่มใน
การจัดการเรียนการสอนมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ  
คริสคอล (Driscoll, 2002) ที่กล่าวเกี่ยวกับการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการเรียนบนเว็บไว้ว่า ช่วย
ท�าให้ ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่าง 
เท่าเทียมกัน ซึ่งท�าได้ยากในการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนปกติ และยังตอบสนองความแตก
ต่างระหว่างบคุคลอกีด้วย และสอดคล้องกับ นิศากร 
ไพบลูย์สนิ (2559: 91-101) การพฒันาการเรยีน
การสอนบนเว็บโดยบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกัน
กับการแก้ปัญหาเป็นฐานส�าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่เรียน 
โดยใช้การเรียนการสอนบนเว็บโดยบูรณาการการ
เรียนรู้ร่วมกันกับการแก้ปัญหาเป็นฐาน มีความ 
พงึพอใจในรปูแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็ระดับ
มากที่สุด



134 Journal	of	Educational	Administration	and	Supervision,	Mahasarakham	University		Volume	13	Number	1	January	-	April	2022

ข้อเสนอแนะ

ขอ้เสนอเกีย่วกบัก�รนำ�ผลก�รวจิยัไปใช้

1. ผู้สอนควรมีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรม เพราะนักเรียนจะ
มีความสุขและสนุกกับการท�ากิจกรรมนั้นๆ เช่น 
การน�าเอาเทคโนโลยีเฟสบุ๊ค (Facebook) ที่เป็น
สังคมออนไลน์ (Online Social Network) มารใช้
ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนได้แลก
เปลี่ยนความรู้กัน

2. รูปแบบการสอนบนเวบ็แบบร่วมมอืกนั
เรยีนรู ้รายวชิาคอมพิวเตอร์ เป็นการสร้างผลงานท่ี
ให้เกดิความรูด้้วยตนเอง โดยผูส้อนมบีทบาทเพยีง
เป็นผู้ให้แนวทางที่ปรึกษา และเป็นผู้อ�านวยการ
ความสะดวกให้กับนักเรียน ดังนั้นผู้สอนจึงต้อง
มีเวลาในปฏิสัมพันธ์โต้ตอบผ่านเครื่องมือส่ือสาร

บนเวบ็ และกระตุน้ให้นกัเรยีนได้เกดิความ อยากรู้ 
และค้นหาความรู้ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการวิจยัครัง้นี ้ผูศ้กึษาได้ใช้การเรยีน
การสอนแบบร่วมมือกับรูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่
เนื่องจากการเรียนการสอนแบบร่วมมือมีเทคนิค
ในการจัดการเรียนการสอนมากมาย ในการวิจัย 
ครั้งต่อไปอาจลองน�าเทคนิคอื่นๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้ 

2. ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาพัฒนา 
รปูแบบการเรยีนการสอนเพือ่หาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนเพยีงอย่างเดยีว ในการวจิยัครัง้ต่อไปอาจลอง
พัฒนารูปแบบเพื่อพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น ความ
สามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น 
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