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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค์ ดังน้ี 1) เพื่อพฒันาบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้
เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและหนา้ท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนบนเวบ็โดยใช้เทคนิคบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ โดยใชสู้ตร E1/E2 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทเรียนแบบ
ร่วมมือบนเวบ็ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นหนองแสน 
จ านวน 28 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี บทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใช้เทคนิค
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและหน้าท่ีของค า  ก ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ
บทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ t - test (Dependent 
Samples) 
 ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพของบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและหน้าท่ีของค า ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดยรวมอยู่ในระดบั
เหมาะสมมากท่ีสุด ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ E1/E2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้83.11/81.43 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
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เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนดว้ยบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและ
หนา้ท่ีของค าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงันั้น บทเรียนแบบร่วมมือ
บนเว็บ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถ
น าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ : เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและหนา้ท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) The development on web-based using STAD 
techniques on subject of types and duty of word on thai learning strand for pratomsuksa 6,  
2) The efficiency on web-based instruction using STAD techniques on subject of types and 
duty of word on thai learning strand for pratomsuksa 6 with a criterion of 80/80, 3) Compare 
the pre-test scores to the post-test scores of the achievement of the students who studied with 
the developed on web-based using STAD techniques and 4) Survey the satisfaction of the 
students with the developed web-based instruction using STAD techniques. Research sample 
were 28 pratomsuksa 6 student of bannongsaen school. Research instruments consisted 
instruction using STAD techniques on subject of types and duty of word on thai learning 
strand for pratomsuksa 6 Including.The quality is assessment on web-based 
instruction,achievement testing paper, and student satisfaction questionnaire, statistical 
methodologies used for analyzing the data were mean, standard deviation. The statistics used 
for hypothesis testing t-test (dependent sample) 
 The results of the research were as follows. The average opinion of the experts on the 
web-based instruction was very high. The efficiency of learning activity used in the web-
based instruction was 83.11/81.43 higher than the assigned criteria of the efficiency 
80/80.The academic achievement was significantly higher than before learning at the 0.5 
level and The students’ overall satisfaction with the learning was in the high level. 
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In conclusion, the findings indicate that the developed web-based instruction have quality, 
efficiency, achieve objectives all and can be used in teaching efficiency. 
 
Keywords : techniques on subject of types and duty of word on thaib learning 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
 ภาษานบัวา่เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์เพราะภาษาเป็นทั้ง
มวลประสบการณ์และเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารระหวา่งมนุษย ์ถา้ขาดส่ือส าคญัน้ีแลว้มนุษยค์ง
ไม่สามารถรวมกนัเป็นสังคมได ้ภาษาไทยยงัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรม อนั
ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็น
เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน ท าให้สามารถ
ประกอบกิจธุระ การงานและด ารงชีวิตร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็น
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพฒันาความรู้ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 31) ดงันั้นจะเห็นว่า
ภาษามีความส าคญัและจ าเป็นในการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตประจ าวนัของเรา อีกทั้งยงัเป็น
เคร่ืองมือในการคน้ควา้หาความรู้ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ  อีกดว้ย และเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
พฒันาเยาวชนของชาติเข้าสู่ยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีคนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้ งแต่ชั้ นอนุบาลไปจนถึง
มหาวิทยาลยัและตลอดชีวิต เพื่อพฒันาทกัษะให้เยาวชนสามารถอ่านออกเขียนได ้คิดเลขเป็น การ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณ การแกปั้ญหา การสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม มีความเขา้ใจต่างวฒันธรรมต่าง
กระบวนทศัน์ ความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า มีทกัษะดา้นการส่ือสาร สารสนเทศ 
และรู้เท่าทนัส่ือ ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร ทกัษะอาชีพ 
และทกัษะการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2555, น. 19) ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 
2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ซ่ึงได้ให้ความส าคญัต่อการ
เรียนรู้ภาษาไทย โดยก าหนดให้ภาษาไทยเป็นวิชาท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษา
เพื่อส่ือสารและเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริง สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 12) ซ่ึงการท่ีจะท าใหผู้เ้รียน
อ่านเขียนได้ดี ผูเ้รียนจะต้องมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองหลักภาษาได้อย่างกระจ่างชัดถูกตอ้งและ
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แม่นย  า ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งรู้จกัจ  าแนกหรือวิเคราะห์ค า จึงจะสามารถใชค้  าไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคใ์น
การส่ือสาร ด้วยความส าคญัดงักล่าวทกัษะการใช้ภาษาจึงมีส่วนส าคญัในการด ารงชีวิตและการ
ติดต่อส่ือสารในชีวติประจ าวนัเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีเหมาะสมนั้น จ าเป็น
มากท่ีครูจะตอ้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนเห็นคุณประโยชน์จากการเรียนภาษาไทย สอนให้ผูเ้รียนไดท้ราบ
กฎเกณฑ์ทางภาษาเฉพาะท่ีจ าเป็น เช่นประโยคและโครงสร้างของประโยคในภาษาไทย ค าและ
หนา้ท่ีของค าในภาษาไทย รูปลกัษณ์ค าไทย เป็นตน้ เพื่อใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้เหล่านั้นไปใชใ้นการ
ส่ือสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้หลกัภาษาไทยไดเ้กิดความสัมพนัธ์กบัการใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้ง 
และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของสาระการเรียนรู้ ผูจ้ดัการศึกษาจะตอ้งเปล่ียนแปลงบทบาท
จากการเป็นผูช้ี้น า ผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็นผูช่้วยเหลือ ส่งเสริมและสนบัสนุนผูเ้รียนในการแสวงหา
ความรู้จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นไป
ใชส้ร้างสรรคค์วามรู้ของตน 
 จากการศึกษาขอ้มูลและสอบถามผูส้อนการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในกลุ่ม
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 4 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
จ านวน 13 โรงเรียน และจากการรายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
2556 พบว่า คะแนนวิชาภาษาไทยอยู่ในระดบัต ่ากว่าเกณฑ์จ านวน 11 โรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนบา้น
หนองแสนมีผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ต ่าสุดของกลุ่มเครือข่ายฯ คือ 34.37 และจากรายงานการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2556 คะแนนผลสัมฤทธ์ิต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (โรงเรียนบา้น
หนองแสน, 2556, น. 10) สาเหตุเน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ผูเ้รียนขาดทกัษะการ
ใช้ภาษาไทยท่ีถูกตอ้ง และผูส้อนยงัขาดส่ือท่ีใช้ประกอบในการเรียนการสอนท่ีจะสนับสนุนให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้นอกห้องเรียน หรือนอกเวลาเรียน ขาดกระบวนการท่ีจะท าให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั
จริง ผูเ้รียนไม่มีความกระตือรือร้นมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมน้อยผูเ้รียนไม่สามารถทบทวน
ความรู้ท่ีผ่านมาได้ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวควรได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเน่ือง โดยควร
เปล่ียนแปลงการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากยึดครูผูส้อนเป็นศูนยก์ลางมาเป็นให้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงคิดเป็น ท าเป็น และร่วมกนัปัญหา ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเพื่อยกระดบัคุณภาพผูเ้รียน และเป็นลกัษณะการพฒันานวตักรรมการ
เรียนรู้หรือการพฒันาต่อยอดท่ีสามารถใชเ้ป็นแบบอยา่ง และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษา
โดยรวม (ส านกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2554, น. 4) 
 การจดัการเรียนการสอนท่ีดีควรตอบสนองต่อผูเ้รียน ซ่ึงในปัจจุบนัได้มีการน านวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาเขา้มาผสมผสานกนั โดยอยู่ในรูปแบบของส่ือการเรียนการสอนและ
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เทคนิควิธีการ วิธีการเรียนการสอนท่ียึดนักเรียนเป็นส าคญั และเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนบนเวบ็เป็นทางเลือกหน่ึงในการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความ
เท่าเทียมกนัไม่วา่จะอยูส่ถานท่ีใด อีกทั้งยงัสนบัสนุนให้เกิดสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง กวา้งขวางข้ึนไม่จ  ากดัทั้งเวลาและสถานท่ี (อนิรุทธ์ สติมัน่, 2551, 
น. 8) ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายได้ดว้ยตนเองเป็นการสนบัสนุนแนวคิดการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ท าให้บทบาทของผูส้อนเปล่ียนแปลงจากผูส้อนท่ีท าหน้าท่ี
ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผูส้ร้าง ผูอ้  านวยความสะดวก ผูใ้หค้  าแนะน า และผูส้ร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
(บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์, 2552, น. 55) การเรียนการสอนผา่นเวบ็ไซด์ จึงเป็นการผสมผสานกนัระหวา่ง
เทคโนโลยีปัจจุบันกบักระบวนการออกแบบ การเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการ
เรียนรู้ และแกปั้ญหาในเร่ืองขอ้จ ากดัทางดา้นสถานท่ีและเวลา ซ่ึงรัฐบาลไดมี้การก าหนดไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในหลกัเกณฑ์การด าเนินการหาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนในหน่วยงานและ
สถาบันทางการศึกษาของรัฐ และน าประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาเป็นการน าส่ือการสอนท่ีเป็น
เทคโนโลยรีะดบัสูงมาใชใ้นการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนท่ีจะท าให้ผูเ้รียนสามารถค้นพบความรู้ต้องมีเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั และเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพื่อเกิดผลลพัธ์ทางการเรียนรู้
อย่างสูงสุด ซ่ึงจากสภาพปัญหาในการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว ผูว้ิจยัสนใจรูปแบบการสอน
แบบร่วมมือ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถต่างกนั ไดร่้วมมือกนั
ท างานกลุ่มด้วยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน ท าให้งานของ
กลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได ้(อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2550, น. 121) และเป็นรูปแบบท่ีเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดร่้วมกิจกรรมและไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน โดยระบบการเรียนเป็นกลุ่ม ท าให้ผูเ้รียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในกลุ่ม เกิดความเขา้ใจท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกรูปแบบการเรียนโดย
ใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยท่ีแบ่งผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัออกเป็นกลุ่มเพื่อท างานร่วมกนั โดย
ก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มไดเ้รียนรู้ในเน้ือหาสาระท่ีผูส้อนจดัเตรียมไวแ้ลว้ท าการทดสอบความรู้
คะแนนท่ีได้จากการทดสอบของสมาชิกแต่ละคนน าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีมผูส้อน
จะตอ้งใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้รางวลั ค าชมเชย เป็นตน้ ดงันั้นสมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีการ
ก าหนดเป้าหมายร่วมกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อความส าเร็จของกลุ่ม (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 
2550, น. 28-30)  
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 การเรียนโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เป็นการเรียนแบบร่วมมือกนัรูปแบบหน่ึงท่ี
นิยมใชใ้นการสอน วธีิการรู้ในลกัษณะน้ีมีประโยชน์หลายประการทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณ์
เรียนรู้ การสร้างสรรคผ์ลงาน การท างานและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น ผูเ้รียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิด ฝึกทกัษะทางสังคมและเป็นการเรียนท่ีสนุก (ทิศนา แขมมณี, 2552, น. 98-99) และจาก
การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ของประนอม โพธ์ิกนั (2550, น. 174) และพิมสิริ บุญมาก (2554, น. 123) พบว่า การสอนโดยใช้
เทคนิค STAD มีประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึง
เป็นเพราะนกัเรียนเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้ใน
เร่ืองท่ีศึกษามากท่ีสุด โดยอาศยัการร่วมมือ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและแลกเปล่ียนความรู้กนั และ
ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทยและงานผลวิจยัดงักล่าวเป็นส่ิงยืนยนัว่าการสอนโดยใช้
เทคนิค STAD นั้นช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี สร้างความเป็นมิตร มีการช่วยเหลือซ่ึง
กันและกัน  มีความผูกพันกัน เป็นหน่ึงเดียวและสนุกสนาน  จึงท าให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาขอ้มูลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ 
โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและหน้าท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นหนองแสน โดยการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ี
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียนโดยการเรียนรู้เป็นกลุ่มมีการ
ช่วยเหลือกนัในการท ากิจกรรมและแบบฝึกหดั เพื่อสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองจากส่ือการเรียนการ
สอนท่ีเป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้จากผูส้อนไปยงัผูเ้รียน เพื่อวตัถุประสงค์ท่ีให้ผูเ้รียนเกิด
ความส าเร็จและมีความสุขในการเรียน 
 

1.2 วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 
  1.2.1 เพื่อพฒันาบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิด
และหนา้ท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
  1.2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ โดยใชสู้ตร E1/E2 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
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  1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัไดรั้บ 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  
  1.2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนแบบร่วมมือ 
บนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
 

1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
 
  ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิค
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

1.4 ขอบเขตกำรวจิัย 
 
  1.4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
    1.4.1.1   ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาท่ี 4 จ  านวน 13 โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 จ านวน 180 คน    
    1.4.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 โรงเรียนบา้นหนองแสน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557 จ านวน 28 คน 
ไดม้าโดยวธีิแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
  1.4.2 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 
    การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาการวิจยัในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ระหวา่งเดือน
พฤศจิกายน-มกราคม จ านวน 16 ชั่วโมง โดยการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ชั่วโมง ด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน 14 ชัว่โมง และท าแบบทดสอบหลงัเรียน 1 ชัว่โมง 
  1.4.3 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 
    1.4.3.1  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใช้
เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและหน้าท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
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    1.4.3.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
       1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
       2)  ความพึงพอใจของผูเ้รียน 
  1.4.4 เน้ือหาในการวจิยั 
    เน้ือหาการวจิยั มุ่งใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาบทเรียนแบบร่วมมือกนั โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง ชนิดและหนา้ท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ประกอบดว้ยเน้ือหาต่างๆ ดงัน้ี 
    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ค านาม หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ค านาม ความหมายของค านาม 
ชนิดและหนา้ท่ีของค านามในประโยค จ านวน 2 ชัว่โมง 
    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ค าสรรพนาม ความหมายของค าสรรพนาม ชนิดและหนา้ท่ีของ
ค าสรรพนามในประโยค จ านวน 2 ชัว่โมง 
     หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ค ากริยา ความหมายของค ากริยา ชนิดและหน้าท่ีของค าสรรพ
นามในประโยค จ านวน 2 ชัว่โมง 
     หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ค าวิเศษณ์ ความหมายของค าวิเศษณ์ ชนิดและหน้าท่ีของค า
วเิศษณ์ในประโยค จ านวน 2 ชัว่โมง 
    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 ค าบุพบท ความหมายของค าบุพบท ชนิดและหนา้ท่ีของค าบุพ
บทในประโยค จ านวน 2 ชัว่โมง 
    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ค าสันธาน ความหมายของค าสันธาน ชนิดและหน้าท่ีของ
ค าสันธานในประโยค จ านวน 2 ชัว่โมง 
    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 ค าอุทาน ความหมายของค าอุทาน ชนิดและหนา้ท่ีของค าอุทาน
ในประโยค จ านวน 2 ชัว่โมง 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 “บทเรียนบนเว็บ” หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตน าเสนอ
บทเรียนในการส่งความรู้ไปยงัผูเ้รียน โดยจดักิจกรรมให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและให้
โอกาสผูเ้รียนท่ีเท่าเทียมกนัในการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ถึงบทเรียนและติดต่อส่ือสารระหวา่ง
ผูเ้รียนโดยไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี และสามารถเช่ือมโยงกบัขอ้มูลภายนอกได ้ทั้งน้ีไดส้อดแทรก
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เน้ือหาวชิาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดแ้ก่ หน่วยท่ี 1 ค านาม หน่วยท่ี 2 ค าสรรพนาม หน่วย
ท่ี 3 ค  ากริยา หน่วยท่ี 4 ค  าวเิศษณ์ หน่วยท่ี 5 ค  าบุพบท หน่วยท่ี 6 ค  าสันธาน และหน่วยท่ี 7 ค  าอุทาน 
 “การเรียนแบบร่วมมือ” หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผู ้เรียนเป็น
ศูนยก์ลางท่ีผูเ้รียนมีความสามารถแตกต่างกนัโดยแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในการเรียนร่วมกนัมี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึง
ผูเ้รียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเม่ือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มไปถึงเป้าหมาย
เช่นเดียวกนั ความส าเร็จของตนเองก็คือความส าเร็จของกลุ่มดว้ย 
 “เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ” หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดให้
ผูเ้รียนมีความสามารถแตกต่างกนัท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ 4 - 5 คน ประกอบดว้ย
นกัเรียนท่ีเก่ง 1 คน นกัเรียนท่ีเรียนปานกลาง 2-3 คน นกัเรียนท่ีเรียนอ่อน 1 คน โดยด าเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงมี
ขั้นตอนการเรียนรู้ทั้งส้ิน 5 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 น าเสนอบทเรียน  
ขั้นท่ี 2 การเรียนกลุ่มยอ่ย ขั้นท่ี 3 การทดสอบยอ่ย ขั้นท่ี 4 คะแนนความกา้วหน้าของสมาชิกแต่ละ
คน และขั้นท่ี 5 การเสริมแรงการยกยอ่งกลุ่มท่ีไดร้างวลั 
 “บทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ” หมายถึง การจัด
กระบวนการการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ย
การท างานเป็นทีม การให้รางวลัเป็นทีม ทุกคนมีความรับผดิชอบในศึกษาเรียนรู้หน่วยการเรียนทั้ง 
7 หน่วยอยา่งเท่าเทียมกนั และสามารถช่วยเหลือกนัในทีมดว้ยการโตต้อบผา่นกระดานสนทนาโดย
ไม่จ  ากดัสถานท่ีและเวลา เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในส่วนบุคคลและทีม
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 “ประสิทธิภาพของบทเรียน” หมายถึง ระดบัคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละท่ีแสดงถึงผลการ
เรียนรู้จากการเรียนดว้ยบทเรียนบนเวบ็ โดยค านวณจากคะแนนท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมแบบฝึกหดั
ระหวา่งเรียน และคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน โดยใชเ้กณฑ์การหาประสิทธิภาพ 
E1/E2 ซ่ึงผูว้จิยัก าหนดเกณฑก์ารหาประสิทธิภาพเป็น 80/80  
  E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ คะแนนรวมของการท ากิจกรรม แบบฝึกหัด
ระหวา่งเรียน โดยคิดเป็นค่าร้อยละ 80 
  E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนโดยคิด
เป็นค่าร้อยละ 
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 “คุณภาพบทเรียนบนเวบ็” หมายถึง ระดบัคะแนนตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อความ
เหมาะสมของบทเรียนบนเว็บท่ีพฒันาข้ึน การประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บแบ่งระดบัความ
เหมาะสมเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
 “ผลสัมฤทธ์ิ” หมายถึง คะแนนของผูเ้รียนจากการท าแบบทดสอบความรู้ท่ีสร้างข้ึน เร่ือง
ชนิดและหนา้ท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 30 ขอ้ 
 “ความพึงพอใจ” หมายถึง ความรู้สึกชอบ พอใจ ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อบทเรียนบนเว็บ 
โดยวดัค่าเป็นคะแนนจากการท าแบบประเมินความพึงพอใจ หลงัจากท่ีไดร่้วมปฏิบติักิจกรรมการ
เรียนการสอน จนบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ 
 

1.6 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 
 1.6.1  ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิท่ี
พฒันาข้ึน มีความรู้ความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้ ส่งผลใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 1.6.2  ผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยเทคนิควิธีการแบบใหม่ๆ ท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่
จ  ากัดสถานท่ีและเวลา สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ในส่ิงท่ีสนใจร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีในการท างานเป็นทีม 
 1.6.3  ผูส้อนมีส่ือการสอนท่ีเป็นเทคโนโลยีทนัสมยัท าให้เพิ่มทกัษะด้านต่างๆ ของการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ผูส้อนสามารถวางแนวทางการสอนและการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 1.6.4  เป็นแนวทางในการน าไปประยุกตใ์ชก้บัการวิจยัและจดัท านวตักรรมเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนในรายวชิาอ่ืนๆต่อไป 



 

บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 
 การวิจยัเพื่อพฒันาบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิด

และหน้าท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจยัได้ศึกษา
คน้ควา้เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เขา้ใจแนวทางและทฤษฎีตลอดจนผลการวิจยัต่าง ๆ
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั โดยแบ่งเป็นสาระส าคญัดงัน้ี 

  1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
  2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3.  บทเรียนบนเวบ็ 
  4.  การเรียนรู้แบบร่วมมือกนั 
  5.  เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  
  6.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  7.  ความพึงพอใจ 
  8.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 3) ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ดงัน้ี 
 2.1.1 วสัิยทศัน์ 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็น
มนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  และ
เป็นพลเมืองโลก ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  มี
ความรู้ และทักษะขั้นพื้นฐานรวมทั้ งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถมีความรู้
และพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ 
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 2.1.2 หลกัการ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 4) มีหลกัการท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 
   2.1.2.1  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มี จุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติและ
คุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
   2.1.2.2  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน  ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาอยา่งเสมอภาค  และมีคุณภาพ 
   2.1.2.3 เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ  ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา  ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
   2.1.2.4 เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้  เวลา
และการจดัการเรียนรู้ 
   2.1.2.5  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
   2.1.2.6  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตาม
อธัยาศยั  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 2.1.3 จุดหมาย 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญามีความสุข  มี
ศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน  เม่ือจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 5) 
   2.1.3.1  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินยั
และปฏิบติัตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1.3.2  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ี
และมีทกัษะชีวติ  
   2.1.3.3  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
   2.1.3.4  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถี
ชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
   2.1.3.5  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัใน
สังคมอยา่งมีความสุข 
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 2.1.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะ
ส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 6-7) 
   2.1.4.1  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มี
วฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม  
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
   2.1.4.2  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่
การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   2.1.4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรม และขอ้มูล
สารสนเทศ  เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
   2.1.4.4  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ
ต่าง ๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองการท างาน
และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล  การจดัการปัญหา
และความขัดแยง้ต่างๆ อย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
   2.1.4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมี
คุณธรรม 
 2.1.5 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 7) กล่าวว่า การพฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 
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    2.1.5.1  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
    2.1.5.2  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
    2.1.5.3  มีวนิยั 
    2.1.5.4  ใฝ่เรียนรู้ 
    2.1.5.5  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
    2.1.5.6  มุ่งมัน่ในการท างาน 
    2.1.5.7  รักความเป็นไทย 
    2.1.5.8  มีจิตสาธารณะ 
   นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้
สอดคลอ้งตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง 
 2.1.6 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 7) 
   2.1.6.1  ภาษาไทย 
   2.1.6.2  คณิตศาสตร์ 
   2.1.6.3  วทิยาศาสตร์ 
   2.1.6.4  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
   2.1.6.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 
   2.1.6.6  ศิลปะ 
   2.1.6.7  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
   2.1.6.8  ภาษาต่างประเทศ 
 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน  มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้  ปฏิบติัได้  มีคุณธรรมจริยธรรม  
และค่านิยมท่ีพึงประสงคเ์ม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไก
ส าคญั  ในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ  เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้ทราบ
วา่ตอ้งการอะไร  จะสอนอยา่งไร  และประเมินอยา่งไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อ
การประกนัคุณภาพการศึกษา  โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  และการทดสอบระดบัชาติ  ระบบการ
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ตรวจสอบเพื่อประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาวา่  สามารถ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
 สรุปไดว้า่ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดมุ้่งเนน้ให้ผูเ้รียนมี
ความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ  สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพของตนเอง  ทั้ง
ด้านการส่ือสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี และการมีทกัษะชีวิตเพื่อท่ีจะพฒันา
ตนเองให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  และมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได ้ โดยไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และจาก
การศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานดงักล่าว  ผูว้จิยัพบวา่ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองไดน้ั้น  เคร่ืองมือท่ีส าคญัพื้นฐานในการส่ือสารคือ ผูเ้รียนควรตอ้งอ่านออก เขียนได ้
ซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญั ดงันั้นมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงเป็น
มาตรฐานท่ีมีความส าคญัท่ีผูเ้รียนควรจะเรียนรู้และมีทกัษะท่ีดี ก่อนท่ีจะเรียนรู้ในมาตรฐาน 
อ่ืน ๆ ต่อไป 

 

2.2 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และ
ด ารงชีวิตร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  
ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพฒันาความรู้  พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์  
วิจารณ์  และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม  และความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  ตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัเป็น
ส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ เป็นสมบติัล ้าค่าควร
แก่การเรียนรู้ อนุรักษ ์และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 31) 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็น
มนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้
และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพบนพื้นฐานความเช่ือว่า 
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 6) 
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 2.2.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 44-55) ไดก้ าหนดสาระและมาตรฐานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยไวด้งัน้ี 
    สาระท่ี  1  การอ่าน 
    มาตรฐาน ท  1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้
ตดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
    สาระท่ี  2  การเขียน 
    มาตรฐาน ท  2.1  ใช้กระบวนการเขียน  เขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  
และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
    สาระท่ี  3  การฟัง  การดู  และการพดู 
    มาตรฐาน ท  3.1  สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  
ความคิด  และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
    สาระท่ี  4  หลกัการใชภ้าษาไทย 
    มาตรฐาน  ท  4.1  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลง
ของภาษาและพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
    สาระท่ี  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
    มาตรฐาน  ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดี  และวรรณกรรม
ไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 2.2.2 คุณภาพผู้เรียน 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 39) ไดก้ าหนดคุณภาพผูเ้รียนเม่ือจบชั้นประถมศึกษา    
ปีท่ี 6 ไวด้งัน้ี 
    2.2.2.1  อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้ง  
อธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัของค า ประโยค ขอ้ความ ส านวนโวหาร จากเร่ือง
ท่ีอ่าน เข้าใจค าแนะน า ค าอธิบายในคู่มือต่าง ๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้ งจับ
ใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน  และน าความรู้ความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาในการ
ด าเนินชีวติได ้มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าส่ิงท่ีอ่าน 
    2.2.2.2  มีทักษะในการคดัลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด เขียน
สะกดค า  แต่งประโยคและเขียนขอ้ความ  ตลอดจนเขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค าชดัเจนเหมาะสม ใช ้
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แผนภาพ โครงเร่ืองและแผนภาพความคิด เพื่อพฒันางานเขียน เขียนเรียงความ ยอ่ความ  จดหมาย
ส่วนตวั กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เขียนเร่ืองตามจินตนาการ
อยา่งสร้างสรรค ์ และมีมารยาทในการเขียน 
    2.2.2.3  พดูแสดงความรู้ ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู  เล่าเร่ืองยอ่หรือสรุปจาก
เร่ืองท่ีฟังและดู  ตั้งค  าถาม  ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีฟังและดู  รวมทั้งประเมินความน่าเช่ือถือจากการ
ฟังและดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล  พูดตามล าดับขั้นตอนเร่ืองต่าง ๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรือ
ประเด็นคน้ควา้จาก การฟัง การดู การสนทนา และพูดโนม้น้าวไดอ้ยา่งมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาท
ในการดูและพดู 
    2.2.2.4  สะกดค าและเขา้ใจความหมายของค า ส านวน ค าพงัเพยและสุภาษิต รู้และ
เขา้ใจ ชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค ชนิดของประโยค และค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
ใช้ค  าราชาศพัท์และค าสุภาพได้อย่างเหมาะสม แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนส่ี 
กลอนสุภาพ และกาพยย์านี 11 
    2.2.2.5  เขา้ใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  เล่านิทานพื้นบา้น  
ร้องเพลงพื้นบา้นของทอ้งถ่ิน  น าขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และท่องจ า
บทอาขยานตามท่ีก าหนดได ้
 2.2.3 สาระที ่4 หลกัการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและ
พลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
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ตารางที ่2.1   
สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
ชั้น                    ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1.  วเิคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของค าใน 

      ประโยค 
 

ค านาม 
ค าสรรพ 
ค ากริยา 
ค าวเิศษณ์ 

  ค าบุพบท 
ค าเช่ือม 
ค าอุทาน 

 2.  ใชค้  าไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะและ 
      บุคคล 

ค าราชาศพัท ์
ระดบัภาษา 
ภาษาถ่ิน 

 3.  รวบรวมและบอกความหมายของค า 
     ภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย 

ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

 4.  ระบุลกัษณะของประโยค กลุ่มค าหรือวลี 
ประโยคสามญั ประโยครวม  
ประโยคซอ้น 

ป.6 5.  แต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ 
 6.  วเิคราะห์และเปรียบเทียบส านวนท่ี 

          เป็นค าพงัเพย และสุภาษิต 
ส านวนท่ีเป็นค าพงัเพย  และ 
สุภาษิต 

 
 2.2.4 โครงสร้างรายวชิา 
 โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบา้นหนองแสน อ าเภอวาปีปทุม  
จงัหวดัมหาสารคาม 
   สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  ช่วงชั้นท่ี 1  (ป.1 – ป.3) 
    ท11101 ภาษาไทย   จ านวน 240  ชัว่โมง 
    ท12101 ภาษาไทย   จ านวน 240  ชัว่โมง 
    ท13101 ภาษาไทย   จ านวน 240  ชัว่โมง 
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   สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  ช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4 – ป.6) 
    ท14101 ภาษาไทย   จ านวน 160  ชัว่โมง 
    ท15101 ภาษาไทย   จ านวน 160  ชัว่โมง 
    ท16101 ภาษาไทย   จ านวน 160  ชัว่โมง 
 2.2.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาลกัษณะของค าเพื่อสร้างเป็นกลุ่มค าและประโยค การสังเกตต าแหน่งและหนา้ท่ีของค า
ในประโยค เขา้ใจหน้าท่ีและชนิดของค าในประโยค สามารถเลือกใช้ค  าให้ถูกตอ้งตามชนิดและ
หน้าท่ี ฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค  ใช้ค  าได้เหมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ ส่ือสารไดถู้กตอ้ง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 
 2.2.6 หน่วยการเรียนรู้ 
 หน่วยการเรียนรู้ในเร่ืองชนิดและหน้าท่ีของค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้และจ านวนเวลาท่ีใช ้ดงัตารางท่ี 2.2 

 
ตารางที ่2.2   
หน่วยการเรียนรู้เร่ืองชนิดและหน้าท่ีของค า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วย 
ท่ี 

ช่ือหน่วย              สาระการเรียนรู้ จ านวนเวลา  
(ชัว่โมง) 

1   ค านาม 1.  อธิบายความหมายและลกัษณะของค านามได ้
2.  จ าแนกชนิดและหนา้ท่ีของค านามในประโยคได ้
3.  ยกตวัอยา่งและน าค านามไปใชใ้นการส่ือสารได ้

2 

2 ค า 
สรรพนาม 

1.  อธิบายความหมายและลกัษณะของค าสรรพนามได ้
2.  จ าแนกชนิดและหนา้ท่ีของค าสรรพนามในประโยค 
3.  ยกตวัอยา่งและน าค าสรรพนามไปใชใ้นการส่ือสาร 

2 

3 ค ากริยา 1.  อ ธิบ ายความหมายและลักษณ ะของค าก ริยาได้ 
2.  จ าแนกชนิดและหน้าท่ีของค ากริยาในประโยคได้ 
3.  ยกตวัอยา่งและน าค ากริยาไปใชใ้นการส่ือสารได ้

2 

4 ค าวิเศษณ์ 1.  อธิบายความหมายและลกัษณะของค าวิเศษณ์ได ้
2.  จ าแนกชนิดและหนา้ท่ีของค าวิเศษณ์ในประโยคได ้
3.  ยกตวัอยา่งและน าค าวิเศษณ์ไปใชใ้นการส่ือสารได ้

 
 

(ต่อ) 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
หน่วย 
ท่ี 

ช่ือหน่วย              สาระการเรียนรู้ จ านวนเวลา  
(ชัว่โมง) 

5 ค าบุพบท 1.  อธิบายความหมายและลักษณะของค าบุพบทได้ 
2.  จ าแนกชนิดและหนา้ท่ีของค าบุพบทในประโยคได ้
3.  ยกตวัอยา่งและน าค าบุพบทไปใชใ้นการส่ือสารได ้

2 

6 ค าสนัธาน 1.  อธิบายความหมายและลักษณะของค าสันธานได้ 
2.  จ าแนกชนิดและหน้าท่ีของค าสันธานในประโยคได ้
3.  ยกตวัอยา่งและน าค าสนัธานไปใชใ้นการส่ือสารได ้

2 

7 ค าอุทาน 
 

1.  อ ธิบายความหมายและลักษณะของค าอุทานได้ 
2.  จ าแนกชนิดและหน้าท่ีของค าอุทานในประโยคได้ 
3.  ยกตวัอยา่งและน าค าอุทานไปใชใ้นการส่ือสารได ้

2 

 

 จากการศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนบ้านหนองแสน พบว่า โรงเรียนได้ตั้งเป้าหมายคุณภาพของผูเ้รียนให้ตระหนักเห็นถึง
ความส าคญัของภาษาไทย เพราะภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร  
เพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั และมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถ
ใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูล
สารสนเทศต่าง ๆ ดงันั้นควรจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดเ้กิดทกัษะทางภาษาท่ีดีตามคุณภาพ
ผูเ้รียนตามท่ีก าหนดไว ้และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  ผูว้ิจยัจึงมีความตั้งใจท่ี
จะพฒันาและเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเป็นผูช้ี้น า ผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็นผูช่้วยเหลือส่งเสริม
และสนับสนุนผูเ้รียนในการแสวงหาความรู้ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูล
เหล่านั้ นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตนด้วย การพัฒนาบทเรียนบนเว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

2.3 บทเรียนบนเวบ็ 
 

 2.3.1 ความหมายของการเรียนการสอนบนเวบ็ 
   ทวนทอง  ชูละออง (2553, น. 14) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนการสอนบนเวบ็ไวว้า่  
เป็นการจดัระบบบทเรียนในลกัษณะส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชเ้ทคโนโลยีเป็นส่ือในการน าเสนอมาใช้
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ในการจดัการเรียนรู้ โดยใชป้ระโยชน์จากลกัษณะและทรัพยากรอยา่งหลากหลายผา่นเวลิด์ไวด์เวบ็
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถปรับปรุงพฒันาขอ้มูลสารสนเทศให้ทนัสมยัได้อย่างรวดเร็ว
และตลอดเวลา 
   นนัทิวนั  พนัดุง (2554, น. 17) ไดใ้หค้วามหมายบทเรียนบนเวบ็ไวว้า่ บทเรียนบนเวบ็
หรือ WBI เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีน าเสนอผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใชเ้วบ็เบราเซอร์เป็น
ตวัจดัการน าเสนอในลกัษณะส่ือหลายมิติ ใช้คุณลกัษณะต่าง ๆ ของการส่ือสารท่ีมีอยู่ในระบบ
อินเตอร์เน็ตมาช่วยเป็นส่ือสนบัสุนนการเรียนการสอน ช่วยในการสืบคน้ขอ้มูลและมีการเช่ือมโยง
เครือข่ายท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางการเรียนท่ีผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้างองคค์วามรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และเรียนดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน 
   มนต์ชัย  เทียนทอง (2554, น. 316) กล่าวว่า บทเรียนบนเว็บ หมายถึง  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ท่ีน าเสนอผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใชเ้วบ็บราวเซอร์เป็นตวัจดัการ 
   Khan (1997, อา้งถึงใน  มนต์ชัย  เทียนทอง, 2554, น. 316) ได้ให้นิยามบทเรียนบน
เวบ็ไวว้า่ เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนท่ีน าเสนอในรูปแบบไฮเปอร์มีเดีย ท่ีน าคุณลกัษณะและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่บนเครือข่าย WWW มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจดัสภาพแวดล้อมเพื่อ
สนบัสนุนการเรียนรู้ 
   Clark (1996, อา้งถึงใน  หทยัณัฐ  แกว้บวัดี, 2551, น. 49) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการ
เรียนการสอนบนเว็บไว้ว่า เป็นการเรียนการสอนรายบุคคลท่ีน าเสนอโดยการใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือส่วนบุคคล และแสดงผลในรูปของการใชเ้วบ็บราวเซอร์สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลท่ีติดตั้งไวไ้ดโ้ดยผา่นเครือข่าย 
   สรุปได้ว่า บทเรียนบนเวบ็ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีน าเสนอผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้และใช้ส่ือท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้องตลอดเวลา 
 2.3.2 ลกัษณะและประเภทของบทเรียนบนเวบ็ 
 การเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็สามารถท าไดใ้นหลายลกัษณะโดยแต่ละเน้ือหาของหลกัสูตรก็
จะมีวิธีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เวบ็ท่ีต่างกนัออกไป Parson (1997, น, 76) ไดแ้บ่งประเภท
ของการเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็ออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 

   1.  เวบ็ช่วยสอนแบบรายวิชาเดียว (Stand Alone Courses) เวบ็รายวิชาเป็นเวบ็ท่ีมีการ
บรรจุเน้ือหา (Content) หรือเอกสารในรายวิชาเพื่อการสอนเพียงอย่างเดียว เป็นเว็บรายวิชาท่ีมี
เคร่ือง มือ และแหล่งท่ีเขา้ไปถึง และเขา้หาไดโ้ดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ลกัษณะของการเรียนการ
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สอนผา่นเวบ็ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบวิทยาเขต มีนกัศึกษาจ านวนมากท่ีเขา้มาใชง้านจริง แต่มีลกัษณะ
การส่ือสารส่งขอ้มูลระยะไกลและมกัจะเป็นการส่ือสารทางเดียว 
   2.  เวบ็ช่วยสอนแบบสนบัสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) เป็นเวบ็รายวิชาท่ีมี
ลกัษณะเป็นรูปธรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการส่ือสารสองทางท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
และมีแหล่งทรัพยากรทางการศึกษาให้มาก มีการก าหนดงานให้ท าบนเวบ็การก าหนดให้อ่านมีการ
ร่วมกนัอภิปราย การตอบค าถามมีการส่ือสารอ่ืนๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีให้ท าใน
รายวชิา มีการเช่ือมโยงไปยงัแหล่งทรัพยากรอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
   3.  เว็บ ช่วยสอนแบบศูนย์การศึกษา (Web Pedagogical Resouresc) เป็นเว็บ ท่ี มี
รายละเอียดทาง การศึกษาการเช่ือมโยงไปยงัเวบ็อ่ืนๆ เคร่ืองมือ วตัถุดิบ และรวมรายวิชาต่าง ๆ ท่ีมี
อยูใ่นสถาบนัการศึกษาไวด้ว้ยกนั และยงัรวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัสถาบนัการศึกษาไวบ้ริการทั้งหมด  
และเป็นแหล่งสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษา ทั้งทางดา้นวิชาการ และไม่ใช่วิชาการโดย
การใชส่ื้อท่ีหลากหลาย รวมถึงการส่ือสารระหวา่งบุคคลดว้ย ซ่ึงทั้งน้ีในกระบวนการการเรียนการ
สอนจะถือเป็นลกัษณะท่ี 1 และ 2 เป็นการเรียนการสอน ผา่นเวบ็ท่ีมีแนวคิดท่ีช่วยในการเรียนการ
สอนในรายวิชา แต่ในขณะท่ีลกัษณะท่ี 3 จะเป็นในรูปของการให้บริการการจดัการในการบริหาร 
และช่วยสนบัสนุนในกิจกรรมการเรียนของสถาบนั โดยมองภาพรวมของการจดัการทั้งสถาบนั 
   นอกจากน้ี Hannum (1998, pp. 155-165) ได้แบ่งประเภทของการเรียนการสอนโดย
ใชเ้วบ็ออกเป็น 4 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 
    1.  รูปแบบการเผยแพร่ รูปแบน้ีสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 ชนิด คือ 
     1.1  รูปแบบห้องสมุด  (Library Mode) เป็น รูปแบบท่ีใช้ประโยชน์จ าก
ความสามารถในการเขา้ไปยงัแหล่งทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่หลากหลาย โดยวิธีการจดัหา
เน้ือหาให้ผูเ้รียนผ่านการเช่ือมโยงไปยงัแหล่งเสริมต่าง ๆ เช่น สารานุกรม วารสาร หรือหนังสือ
ออนไลน์ทั้งหลาย ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการน าเอาลกัษณะทางกายภาพของหอ้งสมุดท่ีมีทรัพยากรจ านวน
มหาศาลมาประยุกตใ์ช้ ส่วนประกอบของรูปแบบน้ี ไดแ้ก่ สารานุกรมออนไลน์ วารสารออนไลน์  
หนังสือออนไลน์ สารบัญการอ่านออนไลน์ (Online Reading List) เว็บห้องสมุด เว็บงานวิจัย  
รวมทั้งการรวบรวมรายช่ือเวบ็ท่ีสัมพนัธ์กบัวชิาต่าง ๆ 
     1.2  รูปแบบหนังสือเรียน (Textbook Model) การเรียนการสอนผ่านเว็บ
รูปแบบน้ี เป็นการจดัเน้ือหาของหลกัสูตรในลกัษณะออนไลน์ให้แก่ผูเ้รียน เช่น ค าบรรยาย สไลด ์ 
นิยามค าศพัท ์และส่วนเสริมผูส้อนสามารถเตรียมเน้ือหาออนไลน์ท่ีใช้เหมือนกบัท่ีใช้ในการเรียน
ในชั้นเรียนปกติ และสามารถท าส าเนาเอกสารให้กบัผูเ้รียนได ้รูปแบบน้ีต่างจากรูปแบบห้องสมุด
คือ  รูปแบบน้ีจะเตรียมเน้ือหาส าหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ขณะท่ีรูปแบบห้องสมุดช่วยให้
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ผูเ้รียนเข้าถึงเน้ือหาท่ีต้องการ  จากการเช่ือมโยงท่ีได้เตรียมเอาไว ้ ส่วนประกอบของรูปแบบ
หนังสือเรียนน้ีประกอบด้วย  บนัทึกของหลักสูตร  บนัทึกค าบรรยาย ข้อแนะน าของห้องเรียน  
สไลด์ท่ีน าเสนอ  วิดีโอ  และภาพท่ีใช้ในชั้นเรียน  เอกสารอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัชั้นเรียน  เช่น  
ประมวลรายวิชา รายช่ือในชั้น กฎเกณฑ์ขอ้ตกลงต่าง ๆ ตารางการสอบและตวัอยา่งการสอบคร้ังท่ี
แลว้  ความคาดหวงัของชั้นเรียน งานท่ีมอบหมาย เป็นตน้ 
     1.3  รูปแบบการสอนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Instruction Model) รูปแบบน้ี
จดัให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ จากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเน้ือหาท่ีไดรั้บ โดยน าลกัษณะ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาประยุกต์ใช้เป็นการสอนแบบออนไลน์ท่ีเน้นการมี
ปฏิสัมพนัธ์ มีการใหค้  าแนะน า การปฏิบติั การใหผ้ลยอ้นกลบั รวมทั้งการใหส้ถานการณ์จ าลอง 
    2.  รูปแบบการส่ือสาร (Communication  Model) การเรียนการสอนผ่านเว็บ
รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีอาศัยคอมพิวเตอร์มาเป็นส่ือเพื่อการส่ือสาร  (Computer  Mediated  
Communications  Model) ผูเ้รียนสามารถท่ีจะส่ือสารกบัผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ ผูส้อนหรือกบัผูเ้ช่ียวชาญ
ได้  โดยรูปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลายในอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม
อภิปรายการสนทนาและการอภิปราย และการประชุมผา่คอมพิวเตอร์ เหมาะ ส าหรับการเรียนการ
สอนท่ีตอ้งการส่งเสริมการส่ือสาร และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
    3.  รูปแบบผสม (Hybrid Model) รูปแบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็รูปแบบน้ีเป็น
การน าเอารูปแบบ 2 ชนิด คือ รูปแบบการเผยแพร่กบัรูปแบบการส่ือสารมารวมเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น  
เวบ็ไซตท่ี์รวมเอารูปแบบห้องสมุดกบัรูปแบบหนงัสือเรียนไวด้ว้ยกนั เวบ็ไซตท่ี์รวบรวมเอาบนัทึก
ของหลกัสูตรรวมทั้งค  าบรรยายไวก้บักลุ่มอภิปรายหรือเวบ็ไซตท่ี์รวมเอารายการแหล่งเสริมความรู้
ต่าง ๆ  และความสามารถของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไวด้ว้ยกนั เป็นตน้รูปแบบน้ีมีประโยชน์เป็น
อยา่งมากกบัผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนจะไดใ้ช้ประโยชน์ของทรัพยากรท่ีมีในอินเทอร์เน็ตในลกัษณะท่ี
หลากหลาย 
    4.  รูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom Model) รูปแบบห้องเรียนเสมือน
เป็นการน าเอาลกัษณะเด่นหลาย ๆ ประการของแต่ละรูปแบบท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นมาใช้ Hiltz 
(1993, pp. 71-78) ได้นิยามว่าห้องเรียนเสมือนเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนท่ีน าแหล่ง
ทรัพยากรออนไลน์มาใชใ้นลกัษณะการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยการร่วมมือระหวา่งนกัเรียน
ดว้ยกนั  นักเรียนกบัผูส้อน ชั้นเรียนกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน และกบัชุมชนท่ีไม่เป็นเชิงวิชาการ  
ส่วน Turoff (1995, pp. 15-20) กล่าวถึงห้องเรียนเสมือนว่า เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน
ท่ีตั้งข้ึนภายใต้ระบบการส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์ในลักษณะของการเรียนแบบร่วมมือ ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีเนน้ความส าคญัของกลุ่มท่ีจะร่วมมือท ากิจกรรมร่วมกนั  นกัเรียนและผูส้อนจะไดรั้บ
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ความรู้ใหม่ ๆ จากกิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้มูลลกัษณะเด่นของการเรียน
การสอนรูปแบบน้ี ก็คือความสามารถในการลอกเลียนลกัษณะของห้องเรียนปกติมาใช้ในการ
ออกแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยความสามารถต่าง ๆ ของ
อินเทอร์เน็ต โดยมีส่วนประกอบคือ ประมวลรายวิชา เน้ือหาในหลกัสูตร รายช่ือแหล่งเน้ือหาเสริม  
กิจกรรมระหวา่ง ผูเ้รียนผูส้อน ค าแนะน าและการให้ผลป้อนกลบั การน าเสนอในลกัษณะมลัติมีเดีย  
การเรียนแบบร่วมมือ รวมทั้งการส่ือสารระหวา่งกนั รูปแบบน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์จาก
การเรียน โดยไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี 
   การจดัการเรียนการสอนโดยใช้เวบ็ มีหลายลกัษณะโดยแต่ละเน้ือหาของหลกัสูตรก็
จะมีวิธีการจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ท่ีแตกต่างกนั มนตช์ยั เทียนทอง (2554, น. 318) ไดจ้  าแนก
บทเรียนบนเวบ็ออกเป็น 3 ประเภท ตามระดบัความยาก ดงัน้ี 
    1.  Embedded WBI เป็นบทเรียนบนเว็บท่ีน าเสนอด้วยขอ้ความและกราฟิกเป็น
หลกั  จดัว่าเป็นบทเรียนขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาจากบทเรียน CAI/CBT ส่วนใหญ่พฒันาข้ึนดว้ยภาษา 
HTML   ซ่ึงปัจจุบนัน้ีไดล้ดบทบาทในการใชง้านลงแลว้ 
    2.  IWB (Interactive WBI) เป็นบทเรียนบนเว็บท่ีพฒันามาจากบทเรียนประเภท
แรก  โดยเนน้ให้มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน  นอกจากจะน าเสนอดว้ยส่ือต่าง ๆ ทั้งขอ้ความ กราฟิกและ
ภาพเคล่ือนไหวแลว้ การพฒันาบทเรียนในระดบัน้ีจึงตอ้งใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ยุคท่ี 4 ไดแ้ก่ ภาษา
เชิงวตัถุ (Object Oriented Programming) เช่น Visual Basic, Visual C++ รวมทั้ งภาษา XML, Pert 
เป็นตน้ 
    3.  IMMWBI (Interactive  Multimedia WBI) เป็นบทเรียนบนเว็บท่ีน าเสนอโดย
ใช้คุณสมบัติทั้ ง 5 ด้าน ของมัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการ
ปฏิสัมพนัธ์ เน่ืองจากการปฏิสัมพนัธ์ เน่ืองจากการปฏิสัมพนัธ์เพื่อจดัการทางดา้นภาพเคล่ือนไหว
และเสียงของบทเรียนโดยใชเ้วบ็บราวเซอร์นั้น มีความยุง่ยากมากกวา่บทเรียนท่ีน าเสนอแบบเพียง
ล าพัง ผูพ้ ัฒนาบทเรียนต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วยเพื่อให้การตรวจปรับบทเรียนจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและราบร่ืน เช่น การเขียนคุกก้ี (Cookies) เพื่อช่วย
ติดต่อส่ือสารระหวา่งเวบ็เซิร์ฟเวอร์กบับทเรียนท่ีอยูใ่นไคลเอนท ์หรือการใชป้ลัก๊อิน (Plugin) ช่วย
ในการน าเสนอวดีีทศัน์ เป็นตน้ ตวัอยา่งภาษาท่ีใชพ้ฒันาบทเรียนระดบัน้ีไดแ้ก่ Java, ASP, JSP and 
PHP เป็นตน้ 
   ซ่ึงลกัษณะการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนบนเวบ็ มนตช์ยั เทียนทอง (2554, น. 321)  
ไดแ้บ่งบทเรียนบนเวบ็ออกเป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 
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    1.  บทเรียนบนเว็บแบบรายวิชาอย่างเดียว (Stand-alone Courses) หมายถึง การ
เรียนการสอนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีเน้ือหาบทเรียน  และส่วนประกอบทั้งหมดถูกน าเสนอบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูเ้รียนเพียงแต่เช่ือมเคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้กบัระบบโดยป้อนช่ือผูใ้ช้ และ
รหสัผา่นก็สามารถเขา้ใชบ้ทเรียนได ้ ซ่ึงจะเป็นหลกัสูตรรายวชิาครบทั้งหมดของกระบวนการเรียน
การสอน 
    2.  บทเรียนบนเวบ็แบบเวบ็สนบัสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) หมายถึง  
การใช้บทเรียนบนเวบ็สนบัสนุนหรือสอนเสริมการเรียนการสอนปกติแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน  เพื่อใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลเพิ่มเติม  ท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ท่ีหลากหลายข้ึนเป็น
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
    3.  บทเรียนบนเวบ็แบบร่วมมือ (Collaborrative Learning) หมายถึง การเรียนการ
สอนแบบร่วมมือโดยใช้บทเรียนบนเวบ็  ซ่ึงผูเ้รียนจากชุมชนต่าง ๆ ทั้งในและนอกต่อเช่ือมเขา้สู่
บทเรียนในเวลาเดียวพร้อมกนัหลายคนและศึกษาเร่ืองเดียวกนั สามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได ้
    4.  บทเรียนบนเว็บแบบศูนย์การศึกษา (Web Pedagogical Resources) หมายถึง  
การน าแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีอยูบ่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใชใ้นการสนบัสนุนการเรียนการสอน
ในรายวชิาต่าง ๆ 
   จากการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้่า ลกัษณะและประเภทของบทเรียนบนเวบ็ เป็น
การจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถท าได้ในหลายลกัษณะ โดยแต่ละเน้ือหาของหลกัสูตรก็จะมี
วิธีการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็ท่ีต่างกนัออกไป ซ่ึงผูส้อนควรตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบั
ผูเ้รียนและสอดคลอ้งวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร เพื่อให้ผูเ้รียนสมารถเรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ีในการเรียนรู้ 
 2.3.3 การออกแบบและการพฒันาบทเรียนบนเวบ็ 
 การออกแบบและการพฒันาบทเรียนบนเวบ็ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีนั้น นกัวิชาการการศึกษา
ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ  และพฒันาบทเรียนบทเวบ็ไวห้ลายท่าน
ดงัน้ี 
   มนต์ชัย  เทียนทอง (2554, น. 322-323) ได้ให้แนวคิดในการตั้ งข้อก าหนดของ
บทเรียนบนเวบ็ไว ้ ดงัน้ี 
    1.  เน้ือหา (Content)  ตอ้งมีความเป็นสารสนเทศซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ไม่ใช่ขอ้มูลดิบ  
อนัเป็นคุณสมบติัพื้นฐานของการน าเสนอเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
    2.  การออกแบบการเรียนการสอน (Instruction Design) จะตอ้งผ่านกระบวนการ
วเิคราะห์  ออกแบบและพฒันาเป็นระบบการเรียนการสอน 



24 
 

    3.  การปฏิสัมพัน ธ์  (Interactivity) องค์ความ รู้ต่าง ๆ  ควรเกิดข้ึนจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนกบับทเรียน 
    4.  การสืบท่องขอ้มูล (Navigation) ควรประกอบดว้ยเน้ือหาหลกัและเน้ือหายอ่ยท่ี
สามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีสัมพนัธ์กนัได ้
    5.  ส่วนของการน าเขา้สู่บทเรียน (Motivational Components) ควรมีกิจกรรมต่าง 
ๆ เช่น ค าถาม เกม แบบทดสอบ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนก่อนเร่ิมเรียน 
    6.  การใชส่ื้อ (Use Of Media) ควรมีความหลากหลายในการใชส่ื้อ  และเหมาะสม
กบัผูเ้รียน เช่น เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ 
    7.  การประเมินผล (Evaluation) จะต้องมีส่วนของค าถาม แบบฝึกหัดหรือ
แบบทดสอบ เพื่อใชใ้นการประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน รวมทั้งการรวบรวมคะแนนการตรวจวดั  
และการรายงานผลการเรียน เป็นตน้ 
    8.  ความสวยงาม (Aesthetics) พิจารณาด้านความสวยงามทัว่ ๆ ไปของบทเรียน
บนเวบ็เก่ียวกบัตวัอกัษร ภาพ กราฟิก และการใชสี้ 
    9.  การเก็บบนัทึก ( Record Keeping )  ไดแ้ก่  การเก็บบนัทึกประวติัผูเ้รียน  การ
บนัทึกผลการเรียนและการจดัระบบฐานขอ้มูลท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน 
    10.  เสียง (Tone) พิจารณาลกัษณะของเสียง ปริมาณการใชแ้ละความเหมาะสม 
  ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540, อา้งถึงใน สรรรัชต์ ห่อไพศาล, 2544, น. 93-104) กล่าวว่าการ
ออกแบบโครงสร้างของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ควรจะประกอบดว้ย 
    1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัรายวชิา ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) แสดงวตัถุประสงค์
ของรายวชิา สังเขปรายวชิาค าอธิบาย  เก่ียวกบัหวัขอ้การเรียน หรือหน่วยการเรียน 
    2.  การเตรียมตวัของผูเ้รียนหรือการปรับพื้นฐานผูเ้รียน เพื่อท่ีจะเตรียมตวัเรียน 
    3.  เน้ือหาบทเรียน พร้อมทั้ งการเช่ือมโยงไปยงัส่ือสนับสนุนต่าง ๆ ในเน้ือหา
บทเรียนนั้น ๆ 
    4.  กิจกรรมท่ีมอบหมายให้ท าพร้อมทั้งการประเมินผล การก าหนดเวลาเรียนการ
ส่งงาน 
    5.  แบบฝึกหดัท่ีผูเ้รียนตอ้งการฝึกฝนตนเอง 
    6.  การเช่ือมโยงไปแหล่งทรัพยากรท่ีสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้ 
    7.  ตวัอยา่งแบบทดสอบ ตวัอยา่งรายงาน 
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     8.  ข้อมูลทัว่ไป (Vital Information) แสดงขอ้ความท่ีจะติดต่อผูส้อนหรือผูท่ี้
เก่ียวข้องการลงทะเบียนค่าใช้จ่าย การได้รับหน่วยกิต และการเช่ือมโยงไปยงัสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานและมีการเช่ือมโยงไปสู่รายละเอียดของหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     9.  ส่วนแสดงประวติัของผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
     10.  ส่วนของการประกาศข่าว (Bulletin Board) 
     11.  หอ้งสนทนา (Chat Room) ท่ีเป็นการสนทนาในกลุ่มผูเ้รียนและผูส้อน 
   มนตช์ยั  เทียนทอง (2554, น. 90-94) กล่าววา่ แบบ ADDIE เป็นรูปแบบการสอนท่ีถูก
ออกแบบข้ึนมา เพื่อใชใ้นการออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอนโดยอาศยัหลกัของวธีิการ
ระบบ (System Approach) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่าสามารถน าไปใช้ออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ไดดี้ไม่ว่าจะเป็น CAI/CBT, WBI/WBT หรือ E-Learning ก็ตาม เน่ืองจากเป็นขั้นตอน
ท่ีควบคุมทุกกระบวนการและเป็นระบบปิด (Closed System) โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ในขั้น
ประเมินผลซ่ึงเป็นขั้นสุดทา้ยแลว้น าขอ้มูลไปตรวจปรับ (Feedback) ขั้นตอนท่ีผา่นมาทั้งหมด 
    ADDIE มาจากตวัอกัษรตวัแรกของขั้นตอนต่าง ๆ จ านวน 5 ขั้น ไดแ้ก่ Analysis, 
Design, Development, Implement and Evaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1  รูปแบบการสอน  ADDIE Model. ปรับปรุงจาก การออกแบบและการพัฒนาคอร์สแวร์
ส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ (น.92). โดย มนตช์ยั  เทียนทอง. 
 
   รูปแบบการสอน ADDIE ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
    1.  การวิเคราะห์ (A : Analysis) เป็นขั้นตอนแรกของรูปแบบการสอน ADDIE ซ่ึง
มีความส าคญัยิ่งเน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ีส่งผลไปยงัขั้นตอนอ่ืน ๆ ทั้งรูปแบบ ถา้การวิเคราะห์ไม่
ละเอียดเพียงพอ จะท าใหข้ั้นตอนต่อไปน้ีขาดความสมบูรณ์ ในขั้นตอนน้ีจึงใชเ้วลาค่อนขา้งมากเม่ือ
เปรียบเทียบขั้นตอนอ่ืน ๆ โดยจะต้องพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ คุณลักษณะของผูเ้รียน  

Analysis 

Evaluate 

Development 

Implement Design 
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วตัถุประสงค ์ความรู้ ทกัษะ พฤติกรรมท่ีคาดหวงั ปริมาณความลึกของเน้ือหา และแหล่งขอ้มูลท่ีมี
อยู ่ ประกอบดว้ยการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 
     1.  ประเมินความตอ้งการของผูเ้รียน 
     2.  ก าหนดเน้ือหาทั้งหมดและเป้าหมาย 
     3.  ระบุระบบนิพนธ์และระบบการส่งบทเรียน 
     4.  วางแผนขอบเขตของโครงการทั้งหมด 
     5.  วางแผนกลยทุธ์การประเมินผลทั้งหมด 
    ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
     1.  รายงานผลการประเมินความตอ้งการ 
     2.  คุณลกัษณะของผูเ้รียน 
     3.  โครงร่างของเน้ือหา 
     4.  ขั้นตอนการเรียนรู้ 
     5.  วธีิการออกแบบ 
     6.  ขอ้ก าหนดทางเทคนิค 
     7.  กลยทุธ์การประเมินผล 
     8.  ตารางเวลาของโครงการ 
    บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับขั้นตอนน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหารโครงการ ผูจ้ดัการโครงการ  
ผูอ้อกแบบระบบการสอน ผูป้ระเมินโครงการ โปรแกรมเมอร์ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ 
     2.  การออกแบบ  (D : Design) เป็นขั้นตอนของการด าเนินการท่ีจะน าไปสู่
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยออกแบบบทเรียนตามกลยุทธ์และผลลัพธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการวิเคราะห์ ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นการท างานดา้นเอกสารเช่นกนั โดยพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ วตัถุประสงค์
ของบทเรียน การเรียงล าดับเน้ือหา วิธีการน าเสนอเน้ือหา การเลือกใช้ส่ือและการน าเสนอ
แบบทดสอบ เป็นตน้ ประกอบดว้ยการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 
      1.  เขียนวตัถุประสงคข์องแต่ละหน่วย 
      2.  ระบุการปฏิสัมพนัธ์ของบทเรียน 
      3.  สร้างแบบทดสอบวดัผล 
      4.  ออกแบบหนา้จอและกราฟิก 
      5.  ออกแบบเทมเพลทของบทเรียน 
      6.  เขียนผงังานบทเรียน 
      7.  เขียนบทด าเนินเร่ือง 
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      8.  สร้างบทเรียนตน้แบบ 
     ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
      1.  วตัถุประสงคข์องบทเรียน 
      2.  เน้ือหาบทเรียนท่ีออกแบบ 
      3.  แบบฝึกหดัและแบบทดสอบวดัผล 
      4.  ตน้แบบของการเรียนการสอน 
      5.  ผงังานบทเรียน 
      6.  บทด าเนินเร่ือง 
      7.  บทเรียนตน้แบบ 
     บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนน้ี ได้แก่ ผูจ้ดัการโครงการ ผูอ้อกแบบระบบ 
การสอน ผูป้ระเมินโครงการ โปรแกรมเมอร์ ผูอ้อกแบบกราฟิกและผูผ้ลิตบทเรียน 
      3.  การพฒันา (D : Development) เป็นขั้นตอนท่ีน าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอน
ออกแบบมาด าเนินการต่อเป็นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาเป็นบทเรียนตามออกแบบและ
วเิคราะห์ไวใ้นสองขั้นตอนแรก โดยใชร้ะบบนิพนธ์บทเรียนหรือระบบจดัการเรียนการสอน (LMS)  
เพื่ อให้ได้มาซ่ึงบทเรียนต้นแบบ  พ ร้อมท่ีจะน าไปทดลองในขั้ นทดลองใช้ในขั้ น ต่อไป  
ประกอบดว้ยการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 
       1.  เตรียมวสัดุประกอบบทเรียน 
       2.  เขียนบทเรียน ประกอบด้วยการสร้างสรรค์กราฟิก   การสร้างการ
ปฏิสัมพนัธ์บทเรียน  และการสร้างบทเรียนพร้อมแบบทดสอบ 
       3.  ด าเนินการผลิต ในขั้นน้ีประกอบด้วยการผลิตขั้นตน้ การผลิตจริง
และการด าเนินการหลงัการผลิต 
      ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการพฒันามีดงัน้ี 
       1.  วสัดุประกอบการเรียน 
       2.  ตวับทเรียน ประกอบดว้ยขอ้ความ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว เสียง วีดี
ทศัน์และการปฏิสัมพนัธ์ รวมทั้งเอกสารประกอบบทเรียน 
       3.  โปรแกรมการจัดการบทเรียน  บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในขั้นตอนน้ี  
ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการโครงการ ผูอ้อกแบบระบบการสอน ผูป้ระเมินโครงการ โปรแกรมเมอร์ ผูอ้อกแบบ
กราฟิก และผูผ้ลิตบทเรียน 
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      4.  การทดลองใช้ (I : Implementation) เป็นการน าบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนไป
ใช้กับผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายตามวิธีการท่ีวางแผนไวต้ั้ งแต่ตน้ ประกอบด้วยการด าเนินการต่าง ๆ  
ดงัน้ี 
       1.  ติดตั้งบทเรียน 
       2.  จดัตารางเวลาพร้อมหลกัสูตร 
       3.  ลงทะเบียนเรียนและบริหารบทเรียน 
       4.  ปฐมนิเทศผูเ้รียน 
       5.  วางแผนสนบัสนุนจากผูส้อน 
       6.  จดัส่ิงสนบัสนุนบทเรียน 
      ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการทดลองใช ้มีดงัน้ี 
       1.  บญัชีรายช่ือนกัเรียน 
       2.  การเรียนการสอน 
       3.  แผนการสนบัสนุนจากผูส้อน 
      บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนน้ี  ไดแ้ก่  ผูส้อน  ผูเ้รียน  ผูบ้ริหารหลกัสูตร  
และฝ่ายสนบัสนุนดา้นเทคนิค 
       5.  การประเมินผล (E : Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของรูปแบบการ
สอน ADDIE เพื่อประเมินผลบทเรียนและน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้บทเรียนท่ีมี
คุณภาพ ประกอบดว้ยการด าเนินการต่างๆดงัน้ี 
       1.  จดัท าเอกสารโครงการ 
       2.  ทดสอบบทเรียน 
       3.  ปรับบทเรียนใหใ้ชง้านได ้
       4.  ประเมินผลกระทบ 
      ผลลทัธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการประเมิน มีดงัน้ี 
       1.  เอกสารโครงการ ไดแ้ก่ บนัทึกขอ้มูลดา้นเวลา รายงานผูใ้ชบ้ทเรียน
และควบคุม และผลสรุปของขอ้ค าถามบทเรียน เป็นตน้ 
       2.  คุณภาพผูเ้รียน ได้แก่ ประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนและความพึงพอใจ 
       3.  รายงานผลกระทบของบทเรียน 
      บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการโครงการ ผูอ้อกแบบระบบ
การสอน ผูป้ระเมินโครงการ โปรแกรมเมอร์ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ 
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   Dillon and Zhu (1997, p. 28) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัขั้นตอนในการสร้างบทเรียนท่ีมี
ลกัษณะเป็นส่ือหลายมิติ (Hypermedia) ซ่ึงหลกัการน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
และพฒันาเวบ็เพื่อการเรียนการสอน แนวคิดดงักล่าวมีขั้นตอน  ดงัน้ี 
    1.  ศึกษาเก่ียวกบัผูเ้รียนและเน้ือหาท่ีจะน ามาพฒันาเพื่อก าหนดวตัถุประสงคแ์ละ
หาแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียน  
    2.  วางแผนเก่ียวกบัการจดัรูปแบบโครงสร้างของเน้ือหา ศึกษาคุณลกัษณะของ
เน้ือหาท่ีจะน า มาใชเ้ป็นบทเรียนวา่ควรจะน าเสนอในลกัษณะใด 
    3.  ออกแบบโครงสร้างเพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูอ้อกแบบ
ควรศึกษาท าความเขา้ใจกบัโครงสร้างของบทเรียนแบบต่าง ๆ โดยพิจารณาจากลกัษณะผูเ้รียนและ
เน้ือหาวา่โครงสร้างลกัษณะใดจะเอ้ืออ านวยต่อการเขา้ถึงขอ้มูลของผูเ้รียนไดดี้ท่ีสุด 
    4.  ทดสอบรูปแบบเพื่อหาขอ้ผิดพลาด จากนั้นท าการปรับปรุงแกไ้ขและทดสอบ
ซ ้ าอีกคร้ังจน แน่ใจวา่เป็นบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพก่อนท่ีจะน าไปใชง้าน 
   Jones and Farquar (1997, p. 25) ไดแ้นะน าหลกัการออกแบบเบ้ืองตน้ท่ีจะเป็นจุดเร่ิม
ในการพฒันาเวบ็เพื่อการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
    1.  ควรมีการจดัโครงสร้างหรือจดัระเบียบข้อมูลท่ีชัดเจน การท่ีเน้ือหามีความ
ต่อเน่ืองไปไม่ส้ินสุดหรือกระจายมากเกินไปอาจท าให้เกิดความสับสนต่อผูใ้ช้ได้ ฉะนั้นจึงควร
ออกแบบใหมี้ลกัษณะท่ีชดัเจนแยกยอ่ยออกเป็นส่วนต่างๆจดัหมวดหมู่ในเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กนั รวมทั้ง
อาจมีการแสดงใหผู้ใ้ชเ้ห็นแผนท่ีโครงสร้างเพื่อป้องกนัความสับสนได ้
    2.  ก าหนดพื้นท่ีส าหรับการเลือก (Selectable Areas) ให้ชัดเจนซ่ึงโดยทัว่ไปจะมี
มาตรฐานท่ีชัดเจนอยู่แล้ว  เช่น  ลกัษณะของไฮเปอร์เท็กซ์ท่ีเป็นค าสีฟ้าและขีดเส้นใต้  พยายาม
หลีกเล่ียงการออกแบบท่ีขดัแยง้กบัมาตรฐานทัว่ไปท่ีคนส่วนใหญ่ใช ้ ยกเวน้จะมีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ใช้  นอกจากน้ียงัรวมไปถึงการท าให้ตวัเลือกเกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงปกติเม่ือมีการคลิกค าหรือ
ขอ้ความใด ๆ  เม่ือกลบัมาท่ีหน้าเดิมค าหรือขอ้ความนั้น ๆ ก็จะเปล่ียนจากสีฟ้าเป็นสีแดงเขม้  เพื่อ
บอกใหท้ราบวา่ผูใ้ชไ้ดเ้ลือกส่วนนั้นไปแลว้  ในการออกแบบจึงควรใชม้าตรฐานเดิมแบบน้ีเช่นกนั 
    3.  ก าหนดให้แต่หน้าจอภาพสั้ น ๆ ทั้งน้ีจากการวิจยัพบว่าผูใ้ช้ไม่ชอบการเล่ือน
ข้ึนลง (Scroll) (Nielsen, 1996, อา้งถึงใน Jones and Farquar, 1997) อีกทั้งยงัเสียเวลาในการโหลด
นานและยุง่ยาก ต่อการพิมพท่ี์ผูใ้ชต้อ้งการเน้ือหาเพียงบางส่วน แต่ถา้มีความจ าเป็นตอ้งใชห้นา้ยาว
ก็ควรก าหนดเป็นพื้นท่ีแต่ละส่วนของหน้า โดยให้ผูเ้รียนสามารถเลือกไปยงัจุดต่าง ๆ ไดใ้นหน้า
เดียวในลกัษณะของ Bookmark 
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    4.  ลักษณะการเช่ือมโยงท่ีปรากฏในแต่ละหน้า  หากมีทั้งการเช่ือมโยงในหน้า
เดียวกนั และการเช่ือมโยงไปยงัหน้าอ่ืน ๆ หรือออกจากหน้าจอไปยงัหนา้จอใหม่จะก่อให้เกิดการ
สับสนได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้ผูเ้รียนใช้ปุ่มมาตรฐานท่ีมีอยูใ่นโปรแกรมคน้ผา่น (Web Browser)  
อาจท าใหผู้เ้รียนหลงทางได ้ฉะนั้นจึงตอ้งออกแบบใหมี้ความแตกต่างและชดัเจน 
    5.  ตอ้งระวงัเร่ืองของต าแหน่งในการเช่ือมโยง การท่ีจ านวนการเช่ือมโยงมากและ
กระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปในหนา้อาจก่อให้เกิดความสับสน การออกแบบท่ีดีควรจดัการเช่ือมโยงไป
ยงัหน้าอ่ืน ๆ อยู่รวมกันเป็นสัดส่วนมีล าดับก่อนหลังหรือมีหมายเหตุประกอบ เช่น จดัรวมไว้
ส่วนล่างของหนา้จอ เป็นตน้ 
    6.  ความเหมาะสมของค าท่ีใช้เช่ือมโยง ค าท่ีใช้ส าหรับการเช่ือมโยงจะตอ้งเขา้ใจ
ง่ายมีความชดัเจนและไม่สั้นจนเกินไป 
    7.  ความส าคญัของขอ้มูลควรอยูส่่วนบนของหนา้จอภาพ หลีกเล่ียงการใชก้ราฟิก
ดา้นบนของหนา้จอ เพราะถึงแมจ้ะดูดีแต่ผูเ้รียนจะเสียเวลาในการไดรั้บขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
   Quinlan (1997, p. 72) ได้เสนอวิธีด าเนินการ 5 ขั้ นตอนเพื่ อการออกแบบและ
พฒันาการเรียนการสอนผา่นเวบ็ท่ีมีประสิทธิภาพ คือ 
    1.  ท าการวเิคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน รวมทั้งจุดแขง็และจุดอ่อนของผูเ้รียน 
    2.  การก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และกิจกรรม 
    3.  ควรเลือกเน้ือหาท่ีจะใชน้ าเสนอพร้อมกบัหางานวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและช่วย
สนบัสนุนเน้ือหา 
    4.  การวางโครงสร้างและจดัเรียงล าดบัขอ้มูลรวมทั้งก าหนดสารบญั เคร่ืองมือการ
เขา้สู่เน้ือหา (Navigational Aids) โครงร่างหนา้จอและกราฟิกประกอบ 
    5.  ด าเนินการสร้างเวบ็ไซตโ์ดยอาศยัแผนโครงเร่ือง 
     จากการศึกษาเอกสารงานวจิยัดงักล่าว สรุปไดว้า่ การออกแบบบทเรียนบนเวบ็
มีเป้าหมายเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ดงันั้นในการออกแบบบทเรียนเวบ็จึงตอ้งพิจารณาให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละการจดัระเบียบของเน้ือหาในบทเรียนท่ีสร้างข้ึน เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ของผูเ้รียน
เป็นไปอย่างมีระบบ และจากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวผูว้ิจยัสนใจท่ีจะน าแนวคิดของ ADDIE  
Model มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบทเรียนบทเว็บท่ีจะพฒันาข้ึน เพื่อจดัการเรียนการสอนท่ี
สามารถพฒันาการเรียนของนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเพิ่มข้ึน 
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 2.3.4 ประโยชน์ของบทเรียนบนเวบ็ 
 ประโยชน์ของบทเรียนบทเวบ็ท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมีมากมายหลายประการ 
ซ่ึงมีผูไ้ดก้ล่าวถึงประโยชน์ของบทเรียนบนเวบ็ไวด้งัน้ี 
   มาร์ค (อา้งถึงใน มนต์ชยั  เทียนทอง, 2554, น. 335-336) ไดส้รุปประโยชน์เก่ียวกบั
บทเรียนบนเวบ็ หรือ E-Learning ดงัน้ี 
    1.  ลดค่าใช้จ่ายการใช้ E-Learning เพื่อการเรียนการสอนจะมีค่าใช้จ่ายลดลง เม่ือ
เปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบปกติ 
    2.  ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานท่ี สามารถใช้เวลาว่างจากงานเช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์ส่วนตวัเขา้ไปศึกษาบทเรียนไดต้ลอดเวลา 
    3.  สนับสนุนการศึกษาแบบขยายวง ไม่ว่าผูเ้รียนจะมากน้อยเพียงใด ก็สามารถ
สนบัสนุนการศึกษาได ้
    4.  สร้างชุมชนการเรียนรู้ใหเ้สมอภาค  มีการกระจายไปทัว่ทุกสังคม เป็นการสร้าง
มาตรฐานการศึกษาใหเ้ท่าทียมกนั โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูเ้รียน 
    5.  เน้ือหามีความยืดหยุน่มากกวา่ สามารถแกไ้ขปรับปรุงไดง่้ายเน่ืองจากเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีอยูบ่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    6.  สนบัสนุนการเรียนรู้รายบุคคลท่ีมีความเป็นส่วนตวัมากกวา่ 
    7.  มีความเป็นสากล สามารถใชง้านไดท้ัว่ไปบนคอมพิวเตอร์ทุกเพลทฟอร์ม 
    8.  ตอบสนองต่อสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
    9.  ผูเ้รียนไม่ต้องเสียเวลารอคอย สามารถศึกษาได้ตามสภาพความพร้อมและ
ความสามารถของตนเอง 
    10.  ช่วยยกระดบัการลงทุนในระบบอินเตอร์เน็ต 
   ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2544, น. 48) ได้กล่าวถึงการสอนบนเว็บมีขอ้ดีอยู่หลาย
ประการ กล่าวคือ 
    1.  การสอนบนเวบ็เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนท่ีอยูห่่างไกล หรือไม่มีเวลาในการ
มาเขา้ชั้นเรียนไดเ้รียนในเวลาและสถานท่ี ๆ ตอ้งการซ่ึงอาจเป็นท่ีบา้น ท่ีท างาน หรือสถานศึกษา
ใกล้เคียงท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ไปใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้ การท่ีผูเ้รียนไม่จ าเป็นตอ้งเดินทาง
มายงัสถานศึกษาท่ีก าหนดไวจึ้งสามารถช่วยแกปั้ญหาในดา้นของขอ้จ ากดัเก่ียวกบัเวลาและสถานท่ี
ศึกษาของผูเ้รียนเป็นอยา่งดี 
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    2.  การสอนบนเว็บยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
ผูเ้รียนท่ีศึกษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาในภูมิภาคหรือในประเทศหน่ึงสามารถท่ีจะศึกษา ถกเถียง 
อภิปราย กบัอาจารย ์ครูผูส้อนซ่ึงสอนอยูท่ี่สถาบนัการศึกษาในนครหลวงหรือในต่างประเทศก็ตาม 
    3.  การสอนบนเว็บน้ี ยงัช่วยส่งเสริมแนวคิดในเร่ืองของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เน่ืองจากเวบ็เป็นแหล่งความรู้ท่ีเปิดกวา้งให้ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง สามารถเขา้มา
คน้ควา้หาความรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและตลอดเวลาการสอนบนเวบ็ สามารถตอบสนองต่อผูเ้รียนท่ีมี
ความใฝ่รู้รวมทั้งมีทกัษะในการตรวจสอบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Meta-Cognitive Skills) ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
    4.  การสอนบนเว็บ ช่วยทลายก าแพงของห้องเรียนและเปล่ียนจากห้องเรียน 4  
เหล่ียมไปสู่โลกกวา้งแห่งการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
สะดวกและมีประสิทธิภาพสนบัสนุนส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนท่ีเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกบัปัญหาท่ีพบ
ในความเป็นจริง  โดยเนน้ให้เกิดการเรียนรู้ตามบริบทในโลกแห่งความเป็นจริง (Contextualization)  
และการเรียนรู้จากปัญหา (Problem-Based Learning) ตามแนวคิดแบบ Constructivism 
    5.  การสอนบนเว็บเป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีมีศักยภาพ  เน่ืองจากท่ีเว็บได้
กลายเป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลทางวิชาการรูปแบบใหม่ครอบคลุมสารสนเทศทัว่โลก โดยไม่จ  ากดั
ภาษาการสอนบนเวบ็ช่วยแกปั้ญหาของขอ้จ ากดัของแหล่งคน้ควา้แบบเดิมจากห้องสมุด อนัไดแ้ก่  
ปัญหาทรัพยากรการศึกษาท่ีมีอยู่จ  ากัดและเวลาท่ีใช้ในการค้นหาข้อมูล เน่ืองจากเว็บมีข้อมูลท่ี
หลากหลายและเป็นจ านวนมาก  รวมทั้งการท่ีเวบ็ใชก้ารเช่ือมโยงในลกัษณะของไฮเปอร์มิเดีย (ส่ือ
หลายมิติ) ซ่ึงท าใหก้ารคน้หาท าไดส้ะดวกและง่ายดายกวา่การคน้หาขอ้มูลแบบเดิม 
    6.  การสอนบนเว็บจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีกระตือรือร้น ทั้ งน้ีเน่ืองจาก
คุณลักษณะของเว็บท่ีเอ้ืออ านวยให้เกิดการศึกษา ในลักษณะท่ีผูเ้รียนถูกกระตุ้นให้แสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยูต่ลอดเวลา โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนท่ีแทจ้ริง ตวัอยา่งเช่น การให้ผูเ้รียนร่วมมือ
กนัในการท ากิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่ายการให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น และแสดงไว้
บนเวบ็บอร์ดหรือการใหผู้เ้รียนมีโอกาสเขา้มาพบปะกบัผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ อาจารย ์หรือผูเ้ช่ียวชาญใน
เวลาเดียวกนัท่ีหอ้งสนทนา เป็นตน้ 
    7.  การสอนบนเวบ็เอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงการเปิดปฏิสัมพนัธ์น้ีอาจท าได ้2 
รูปแบบ คือ ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนดว้ยกนัและ/หรือผูส้อน ปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนในเน้ือหาหรือส่ือ
การสอนบนเวบ็ ซ่ึงลกัษณะแรกน้ีจะอยูใ่นรูปของการเขา้ไปพูดคุย พบปะ แลกเปล่ียนความคิดเห็น
กนั ส่วนในลกัษณะหลงันั้นจะอยูใ่นรูปแบบของการเรียนการสอน แบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบท่ี
ผูส้อนไดจ้ดัหาไวใ้หแ้ก่ผูเ้รียน 
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    8.  การสอนบนเว็บยงัเป็นการเปิดโอกาสส าหรับผูเ้รียนในการเขา้ถึงผูเ้ช่ียวชาญ
สาขาต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถาบนัจากในประเทศและต่างประเทศทัว่โลก โดยผูเ้รียนสามารถ
ติดต่อสอบถามปัญหาขอขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีตอ้งการศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญจริงโดยตรงซ่ึงไม่สามารถท า
ไดใ้นการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม นอกจากน้ียงัประหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
การติดต่อส่ือสารในลกัษณะเดิม ๆ 
    9.  การสอนบนเวบ็เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงผลงานของตน  สู่สายตา
ผูอ่ื้นอย่างง่ายดาย ทั้งน้ีไม่ได้จ  ากดัเฉพาะเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนหากแต่เป็นบุคคลทัว่ไปทัว่โลกได ้
ดงันั้นจึงถือเป็นการสร้างแรงจูงใจภายนอกในการเรียนอยา่งหน่ึงส าหรับผูเ้รียน ผูเ้รียนจะพยายาม
ผลิตผลงานท่ีดีเพื่อไม่ให้เสียช่ือเสียงตนเอง นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัมีโอกาสไดเ้ห็นผลงานของผูอ่ื้นเพื่อ
น ามาพฒันางานของตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน 
    10.  การสอนบนเวบ็เปิดโอกาสให้ผูส้อนสามารถปรับปรุงเน้ือหาหลกัสูตร ให้
ทนัสมยัไดอ้ยา่ง สะดวกสบายเน่ืองจากขอ้มูลบนเวบ็มีลกัษณะเป็นพลวตัร (Dynamic) ดงันั้นผูส้อน
สามารถอพัเดตเน้ือหาหลกัสูตรท่ีทนัสมยัแก่ผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ีการให้ผูเ้รียนไดส่ื้อสาร
และแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา ท าให้เน้ือหาการเรียนมีความยืดหยุน่มากกวา่การเรียน
การสอนแบบเดิม และเปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส าคญั การสอนบนเว็บ
สามารถน าเสนอเน้ือหาในรูปของมลัติมีเดีย ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง เสียงภาพเคล่ือนไหว วีดีทศัน์  
ภาพ 3 มิติ โดยผูส้อนและผูเ้รียนสามารถเลือกรูปแบบของการน าเสนอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดทางการเรียน 
   จากการศึกษาเอกสารดงักล่าว สรุปไดว้า่ การเรียนการสอนผา่นเวบ็เป็นมิติใหม่ส าคญั
ทางการศึกษา ซ่ึงเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเปิดประตูการศึกษาจาก
ห้องเรียนไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้อนักวา้งใหญ่ นบัวา่เป็นการจดัการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีมี
ประโยชน์มาก ซ่ึงผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะน ามาพฒันาการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยการน าเอา
เทคโนโลยปัีจจุบนัร่วมกบักระบวนการออกแบบการเรียนการสอน  มาพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรู้ต่อไป 
 2.3.5 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเวบ็ 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บเป็นความสามารถของบทเรียนบนเว็บ  ในการสร้าง
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตามวตัถุประสงค์ในเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงมีผูไ้ดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพของ
บทเรียนบนเวบ็ไวด้งัน้ี 
   บุญชม  ศรีสะอาด (2553, น. 103) การหาประสิทธิภาพท่ีวดัส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก
เปอร์เซ็นตก์ารท าแบบฝึกหดัหรือกระบวนการเรียนหรือแบบทดสอบยอ่ย โดยแสดงเป็นค่าตวัเลข 2  
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ตวั  เช่น  E1/ E2 = 80/ 80, E1/ E2 = 85/ 85  เป็นตน้  และเกณฑ์ 80/ 80 ในความหมาย  80  ตวัแรก  
(E1)  คือ  นกัเรียนทั้งหมดท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบยอ่ยไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ  80  ถือเป็น
ประสิทธิภาพของกระบวนการ  ส่วนตวัเลข  80  ตวัหลงั (E2) คือนกัเรียนทั้งหมดท่ีท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน (Post - test)  ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 
   มนต์ชัย  เทียนทอง (2554, น. 287-288) ไดก้ล่าวถึงการหาประสิทธิภาพโดยใช้สูตร  
E1/E2  เป็นวิธีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเวบ็ ท่ีไดรั้บการยอมรับแพร่หลายวา่เป็นเกณฑ์
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเวบ็ท่ีตรงท่ีสุด โดยท่ี E1/E2 ไดจ้ากค่าระดบัคะแนนคือ  E1 ได้
จาก คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทั้งหมดจากการท าแบบฝึกหดั (Exercise) หรือแบบทดสอบ (Test) หรือ 
ใบงาน (Worksheet) ของแต่ละหวัเร่ืองยอ่ย หรือคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทั้งหมดจากการตอบค าถาม
ระหวา่งบทเรียนของแต่ละหวัเร่ืองยอ่ย และ E2 ไดจ้าก คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทั้งหมดจากการท า
แบบทดสอบหลงับทเรียน (Pottest) ขอ้พิจารณาส าหรับเกณฑก์ าหนดประสิทธิภาพของบทเรียนบน
เว็บคือ  ถ้าก าหนดเกณฑ์ยิ่งสูงจะท าให้บทเรียนมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนมากข้ึน โดยทัว่ไป
อยา่งไรก็ตามไม่ควรก าหนดใหต้ ่ากวา่ร้อยละ 80 
   เผชิญ   กิจระการ  (2544, น . 49-52) ได้กล่าวว่า  เกณฑ์ประสิทธิภาพ  (E1/E2) มี
ความหมาย แตกต่างกันหลายลักษณะ เช่น เกณฑ์  E1/E2  =  80/80 มีความหมายดังน้ีคือ เกณฑ ์ 
80/80 ในความหมาย ตวัเลข 80 ตวัแรก (E1) คือ นักเรียนทั้งหมดท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
ย่อยได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ถือเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการส่วน 80 ตวัหลัง (E2) คือ
นกัเรียนทั้งหมดท่ีท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 
   ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2556, น. 9-10) ได้กล่าวว่า การใช้สูตร Event 1/Event 2 เป็น
วิธีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ ท่ีได้รับการยอมรับแพร่หลายว่าเป็นเกณฑ์การหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเวบ็ท่ีตรงท่ีสุด โดยท่ี E1/E2 ไดจ้ากค่าระดบัคะแนนประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ของบทเรียนตามเกณฑ์ E1/E2 ตั้งเกณฑ์ไวท่ี้  
80/80 โดยยอมรับความคลาดเคล่ือน  2.5 
   จากการศึกษาการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ  สรุปได้ว่า เป็นวิธีการ
ประเมินผลส าหรับการจดัการเรียนการสอน เพื่อดูผลสะทอ้นของผูเ้รียนและดูผลท่ีคาดหวงัไว ้อนั
จะน าไปปรับปรุงการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
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2.4 การเรียนรู้แบบร่วมมอื 
 
 2.4.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 
 มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการเรียนแบบร่วมมือ ดงัน้ี 
   Artzt and Newman (1990, pp. 448–449) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธี ท่ี
ผูเ้รียนท าการแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความส าคญัต่อความส าเร็จ
หรือความลม้เหลวของกลุ่ม  เพื่อบรรลุเป้าหมายสมาชิกทุกคนจึงช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัให้เกิดการ
เรียนรู้และแกปั้ญหาครูไม่ใช้เป็นแหล่งความรู้ท่ีคอยป้อนแก่นกัเรียน แต่จะมีบทบาทเป็นผูค้อยให้
ความช่วยเหลือจดัหาและช้ีแนะแหล่งขอ้มูลในการเรียนตวันกัเรียนเองจะเป็นแหล่งความรู้ซ่ึงกนั
และกนัในกระบวนการเรียนรู้ 
   Johnson and Johnson (1991, pp. 6-7) กล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือเป็นการเรียนท่ีจดั
ข้ึนโดยการคละกนัระหวา่งนกัเรียนท่ีมีความสามารถต่างกนันกัเรียนท างานร่วมกนัและช่วยเหลือ
กนัเพื่อใหก้ลุ่มของตนประสบผลส าเร็จในการเรียน 
   Slavin (1995, pp. 2-7) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีสอนท่ีน าไป
ประยุกตใ์ชไ้ดห้ลายวิชาและหลายระดบัชั้น โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยโดยทัว่ไปมีสมาชิก 
4 คน ท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัเป็นนกัเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน นกัเรียน
ในกลุ่มท่ีต้องเรียนและรับผิดชอบงานกลุ่มร่วมกัน นักเรียนจะประสบผลส าเร็จก็ต่อเม่ือเพื่อน
สมาชิกในกลุ่มทุกคนประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายร่วมกนั จึงท าให้นกัเรียนช่วยเหลือพึ่งพากนั 
และสมาชิกในกลุ่มจะไดรั้บรางวลัร่วมกนั เม่ือกลุ่มท าคะแนนไดถึ้งเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
   จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การเรียนแบบร่วมมือเป็น
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงนกัเรียนแต่ละคนมีความสามารถทางการ
เรียนแตกต่างกนั แต่ทุกคนในกลุ่มเล็ก ๆ ตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของ
การเรียนรู้ และความส าเร็จของตนเองและของกลุ่ม 
 2.4.2 ลกัษณะการเรียนแบบร่วมมือ 
 นกัการศึกษาหลายคนไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการเรียนแบบร่วมมือไวด้งัน้ี 
   Johnson and Johnson (1994, pp. 55-59) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการเรียนแบบ
ร่วมมือ ไว ้5 ประการ ดงัน้ี 
    1.  การสร้างความรู้สึกพึ่ งพากันทางบวกให้เกิดข้ึนในกลุ่มนักเรียน (Positive 
Interdependence) วิธีการท่ีท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกพึ่งพากนัจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีการพึ่งพากนัในดา้นการไดรั้บประโยชน์จากความส าเร็จของกลุ่มร่วมกนั เช่น รางวลัหรือ
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คะแนน  และพึ่งพากนัในดา้นกระบวนการท างานเพื่อให้งานกลุ่มสามารถบรรลุไดต้ามเป้าหมาย
โดยมีการก าหนดบทบาทของแต่ละคนท่ีเท่าเทียมกนัและสัมพนัธ์ต่อกนัจึงจะท าให้งานส าเร็จและ
การแบ่งงานให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มให้มีลกัษณะท่ีต่อเน่ืองกนั ถา้ขาดสมาชิกคนใดจะท าให้
งานด าเนินต่อไปไม่ได ้
    2.  การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างนักเรียน (Face-to-Face Promotive 
Interaction) คือ นกัเรียนในแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปราย อธิบาย ซกัถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง
กนัและกนั เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้เหตุผลซ่ึงกนัและกนั ให้
ข้อมูลยอ้นกลับเก่ียวกับการท างานของตน สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือสนับสนุน กระตุ้น  
ส่งเสริมและให้ก าลังใจกัน และกันในการท างานและการเรียนเพื่อให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ
เป้าหมายของกลุ่ม 
    3.  ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual Accountability) คือ ความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนโดยต้องท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ตอ้งรับผดิชอบในผลการเรียนของตนเองและของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม และทุกคนใน
กลุ่มจะรู้ว่าใครตอ้งการความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนในเร่ืองใด มีการกระตุน้กนัและกนัให้
ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ มีการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลหรือไม่โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มตอ้งมีความมัน่ใจ และพร้อมท่ีจะไดรั้บการทดสอบเป็น
รายบุคคลเพื่อเป็นการประกนัวา่สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความรับผดิชอบร่วมกนักบักลุ่ม 
    4.  ทกัษะระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มย่อย (Interpersonal and Small 
Group Skills) การท างานกลุ่มยอ่ยจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนทกัษะทางสังคมและทกัษะในการท างาน
กลุ่ม เพื่อให้สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้นนกัเรียนควรจะตอ้งท าความรู้จกั
กนั เรียนรู้ลกัษณะนิสัยและสร้างความไวว้างใจต่อกนัและกนั รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นอย่างมีเหตุผล  รู้จกัติดต่อส่ือสาร และสามารถตดัสินใจแก้ปัญหา ขอ้ขดัแยง้ในการท างาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    5.  กระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอนหรือ
วิธีการท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายได ้โดย
สมาชิกกลุ่มตอ้งท าความเขา้ใจในเป้าหมายการท างาน วางแผนปฏิบติังานและด าเนินงานตามแผน
ร่วมกัน และท่ีส าคัญจะต้องมีการประเมินผลงานของกลุ่ม ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  
ประเมินบทบาทของสมาชิกวา่ สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถปรับปรุงการท างานของตนให้ดีข้ึน
ไดอ้ยา่งไร สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกนัแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจวา่ควรมีการปรับปรุง หรือ



37 
 

เปล่ียนแปลงอะไร และอย่างไรดังนั้ นกระบวนการกลุ่มจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จของกลุ่ม 
   Kagan (1994, pp. 1-11) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือว่าตอ้งมี
โครงสร้างท่ีชดัเจนโดยมีแนวคิดส าคญั 6 ประการ สรุปไดด้งัน้ี 
    1.  เป็นกลุ่ม (Team) ซ่ึงเป็นกลุ่มขนาดเล็ก  ประมาณ 2-6 คน เปิดโอกาสให้ทุกคน
ร่วมมืออยา่งเท่าเทียมกนั ภายในกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีแตกต่างกนั 
    2.  มีความตั้งใจ (Willing) เป็นความตั้งใจท่ีร่วมมือในการเรียนและท างาน  โดย
ช่วยเหลือกนัและกนัมีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
    3.  มีการจดัการ (Management) การจดัการเพื่อให้การท างานกลุ่มเป็นไปอย่าง
ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
    4.  มีทกัษะ (Skills) เป็นทกัษะทางสังคมรวมทั้งทกัษะการส่ือความหมายการช่วย
สอนและการแกปั้ญหาความขดัแยง้ ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีจะช่วยใหส้ามารถท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    5.  มีหลกัการส าคญั 4 ประการ (Basic Principles) เป็นตวับ่งช้ีวา่เป็นการเรียนเป็น
กลุ่มหรือการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบร่วมมือตอ้งมีหลกัการ 4 ประการ ดงัน้ี 
     5.1  การพึ่ งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเชิงบวก  (Positive Interdependence) การ
ช่วยเหลือพึ่ งพาซ่ึงกันและกัน เพื่อสู้ความส าเร็จและตระหนักว่าความส าเร็จของแต่ละคน คือ
ความส าเร็จของกลุ่ม 
     5.2  ความรับผิดชอบรายบุคคล (Individual Accountability) ทุกคนในกลุ่มมี
บทบาทหน้าท่ี  ความรับผิดชอบในการค้นควา้ท างาน สมาชิกทุกคนต้องเรียนรู้ในส่ิงท่ีเรียน
เหมือนกนัจึงถือวา่เป็นความส าเร็จของกลุ่ม 
     5.3  ความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม (Equal Participation) ทุกคนต้องมี
ส่วนร่วมในการท างาน ซ่ึงท าไดโ้ดยก าหนดบทบาทของแต่ละคน 
     5.4  การมีปฏิสัมพนัธ์ไปพร้อม ๆ  กนั (Simultaneous Interaction) สมาชิกทุก
คนจะท างาน คิด อ่าน ฟัง ฯลฯ ไปพร้อม ๆ กนั 
    6.  มีเทคนิคหรือรูปแบบการจดักิจกรรม (Structures) รูปแบบการจดักิจกรรมหรือ
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือเป็นส่ิงท่ีใช้เป็นค าสั่งให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนั เทคนิคต่าง ๆ  จะตอ้ง
เลือกใชใ้หต้รงกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการ แต่ละเทคนิคนั้นออกแบบไดเ้หมาะกบัเป้าหมายท่ีต่างกนั 
   Slavin (1995, pp. 12-111) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือไว ้ 6 
ประการ ดงัน้ี 
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    1.  เป้าหมายของกลุ่ม (Group goals) หมายถึงกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกนัคือ  การ
ยอมรับผลงานของกลุ่ม 
    2.  การรับผิดชอบเป็นบุคคล (Indidual Accountability) หมายถึง ความส าเร็จของ
กลุ่ม ซ่ึงข้ึนกับผลการเรียนรู้รายบุคคลของสมาชิกในกลุ่ม และงานพิเศษท่ีได้รับผิดชอบเป็น
รายบุคคลผลของการประเมินรายบุคคล จะมีผลต่อคะแนนความส าเร็จของกลุ่ม 
    3.  โอกาสในความส าเร็จเท่าเทียมกนั (Equal Opportunities for Success)  หมายถึง 
การท่ีนกัเรียนไดรั้บโอกาสท่ีจะท าคะแนนใหก้บักลุ่มของตนไดเ้ท่าเทียมกนั 
    4.  การแข่งขนัเป็นทีม (Team Competition) การเรียนแบบร่วมมือจะมีการแข่งขนั
ระหวา่งทีม ซ่ึงหมายถึงการสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนภายในทีม 
    5.  งานพิเศษ (Task Specialization) หมายถึง การออกแบบงานย่อย ๆ ของแต่ละ
กลุ่มให้นกัเรียนแต่ละคนรับผิดชอบ ซ่ึงนกัเรียนแต่ละคนจะเกิดความภูมิใจท่ีไดช่้วยเหลือกลุ่มของ
ตนใหป้ระสบผลส าเร็จลกัษณะงานจะเป็นการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
    6.  การดัดแปลงความต้องการของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม (Adaptation to  
Individual Needs) หมายถึง การเรียนแบบร่วมมือแต่ละประเภทจะมีบางประเภทได้ดดัแปลงการ
สอนใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
   จากการศึกษาลกัษณะของการเรียนแบบร่วมมือท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่  ลกัษณะ
การเรียนแบบเป็นกลุ่มท่ีเป็นล าดบัขั้นตอน สมาชิกมีความสามารถแตกต่างกนัร่วมท ากิจกรรม โดย
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้กลุ่มของตนเองประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 2.4.3 รูปแบบการจัดการเรียนแบบร่วมมือ 
 การจดัการเรียนแบบร่วมมือเป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอน  ท่ีใช้หลกัการการท างาน
ร่วมกันโดยมีเป้าหมายท่ีจะประสบความส าเร็จร่วมกัน  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นมีการ
ช่วยเหลือกนั  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม ซ่ึง Slavin (1995, pp. 4 - 11) ไดเ้สนอการเรียน
แบบร่วมมือโดยใชรู้ปแบบต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
   1.  วิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธ์ิ (Student Teams 
Achievement Division : STAD) เทคนิคน้ีพฒันาเพิ่มเติมจากเทคนิค TGT แต่จะใชก้ารทดสอบแทน
การแข่งขนั โดยสมาชิกในกลุ่ม 4 คน ระดบัสติปัญญาต่างกนั เช่น เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และ
อ่อน 1 คน ครูก าหนดบทเรียนและงานของกลุ่มไวแ้ลว้ ครูท าการสอนบทเรียนให้นักเรียนทั้งชั้น
แลว้ให้กลุ่มท างานตามท่ีก าหนด  นกัเรียนในกลุ่มช่วยเหลือกนั เด็กเก่งช่วยและตรวจงานของเพื่อน



39 
 

ให้ถูกตอ้งก่อนน ามาส่งครู  นกัเรียนต่างคนต่างท าขอ้สอบแลว้เอาคะแนนของทุกคนมารวมกนัเป็น
คะแนนของกลุ่ม  ครูจดัล าดบัของคะแนนทุกกลุ่มปิดประกาศใหทุ้กคนทราบ 
   2.  วิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขนัระหว่างกลุ่มด้วยเกม  (Teams 
Games Tournament : TGT) จัดกลุ่มเช่นเดียวกับ  STAD แต่ไม่ มีการสอบทุกสัปดาห์  ทีมท่ี มี
ความสามารถเท่ากนัจะแข่งขนักนัตอบปัญหา  จะมีการจดักลุ่มใหม่ทุกสัปดาห์ โดยพิจารณาจาก
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
   3.  วิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคการสอนเป็นกลุ่มท่ีช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 
(Team Assisted Individualization : TAI) กิจกรรมน้ีเน้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนมากกวา่การ
เรียนรู้ในลกัษณะกลุ่ม เหมาะส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ การจดักลุ่มผูเ้รียนจะคล้ายกบัเทคนิค 
STAD และ TGT แต่เทคนิคน้ีผูเ้รียนแต่ละคนจะเรียนรู้และท างานตามระดบัความสามารถของแต่
ละคน เม่ือท างานในส่วนของตนเสร็จแลว้จึงไปจบัคู่หรือเขา้กลุ่มท างานโดยสมาชิกของกลุ่มมี 4 
คน มีระดบัความรู้ต่างกนั ใชส้ าหรับระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3–6 ครูเรียกเด็กท่ีมีความรู้ระดบัเดียวกนั
ของแต่ละกลุ่มมาสอน  ความยากง่ายของเน้ือหาวิชาท่ีสอนจะแตกต่างกนั เด็กกลบัไปยงักลุ่มของ
ตน และต่างคนต่างท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย แต่ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทุกคนสอบขอ้สอบโดยไม่
มีการช่วยเหลือกนั มีการใหร้างวลัส าหรับทีมท่ีท าคะแนนไดดี้กวา่เดิม 
   4.  วิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการบูรณาการการอ่าน และการเขียน 
(Cooperative Integrated Reading and Composition CIRC) เป็นแนวทางการน าเทคนิคการเรียน
แบบร่วมมือไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนภาษา โดยใชส้ าหรับวชิาอ่านเขียนและทกัษะ 
อ่ืน ๆ ทางภาษา สมาชิกในกลุ่มมี 4 คน มีพื้นฐานความรู้เท่ากนั 2 คน อีก 2 คนก็เท่ากนั แต่ต่างระดบั
ความรู้กบั 2 คนแรก ครูจะเรียกคู่ท่ีมีความรู้ระดบัเท่ากนัจากทุกกลุ่มมาสอน ให้กลบัเขา้กลุ่ม แลว้
เรียกคู่ต่อไปจากกลุ่มมาสอน คะแนนของกลุ่มพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียผลการสอบของสมาชิก
ภายในกลุ่ม 
   5.  วิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการต่อบทเรียน (Jigsaw) ไดรั้บการพฒันา
โดยจอห์นสันและคณะ (Johnson and Others) เป็นเทคนิคท่ีพฒันาข้ึนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและ
ถ่ายทดความรู้ระหวา่งเพื่อนในกลุ่ม เทคนิคน้ีใชก้นัมากในรายวิชาท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนเน้ือหาวิชาจาก
ต าราเรียน ซ่ึงการเรียนประกอบดว้ยสมาชิก 6 คน สมาชิกมีความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ ใชส้อน
นกัเรียน เกรด 3-6 สมาชิกของแต่ละทีมไปศึกษาร่วมกบัสมาชิกทีมอ่ืนไม่ซ ้ ากนั  แลว้กลบัมาสอน
เพื่อนในทีมในส่ิงท่ีตนไดเ้รียนรู้มา วิธีใช้กบัการเรียนความรู้ใหม่  และการทบทวนความรู้เก่าเป็น
วธีิการเรียนท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัในฐานะเท่าเทียมกนั 
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   6.  วิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการต่อบทเรียน2 (Jigsaw II) ได้รับการ
พฒันาโดย  Slavin (1995, p. 122) นักเรียนในทีมมีความแตกต่างกนัเช่นเดียวกบั STAD และ TGT  
นกัเรียนในแต่ละทีมจะไดรั้บมอบหมายงานหรือให้อ่านหนงัสือ และช่วยกนัสรุปประเด็นท่ีส าคญั
ในส่ิงท่ีไดศึ้กษาแลว้ส่งสมาชิกของทีมคนหน่ึงไปร่วมศึกษาอภิปรายกบัสมาชิกทีมอ่ืน และกลบัมา
หาสมาชิกในทีมซ่ึงในท่ีสุดสมาชิกทุกคนก็จะไดศึ้กษาเร่ืองต่าง ๆ ไดค้รอบคลุม และนกัเรียนแต่ละ
คนจะไดรั้บการทดสอบ 
   7.  วิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบปรึกษาภายในกลุ่ม (Group 
Investigation) ได้ รับก ารพัฒน าโดยสลาโมและ เยล  ชารัน  (Slavin.1995, p. 11) แ ต่ละ ที ม
ประกอบดว้ยสมาชิก 2-6 คน ทีมเลือกหวัขอ้ท่ีจะศึกษาและแต่ละคนแบ่งงานกนัไปศึกษาแลว้ให้แต่
ละทีมเสนอรายงานต่อเพื่อนร่วมชั้น 
   8.  วิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคการเรียนแบบร่วมกนัคิด (Numbered Heads 
Together) เร่ิมจากครูผูส้อนถามค าถาม เปิดโอกาสให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยคิดหาค าตอบ  จากนั้น
ครูผูส้อนจึงเรียกให้นักเรียนคนใดคนหน่ึง  จากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือทุก ๆ กลุ่มตอบค าถามเป็น
วธีิการท่ีนิยมใชใ้นการทบทวนหรือตรวจสอบ ความเขา้ใจและขอ้สรุปต่าง ๆ 
   9.  วิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการร่วมกลุ่ม (Co-op-Co-op) เป็นเทคนิคท่ี
เนน้การท างานร่วมกนัโดยสมาชิกของกลุ่มมีความสามารถ และความถนดัต่างกนัไดแ้สดงบทบาท
หนา้ท่ีท่ีตนถนดัเต็มท่ี ผูเ้รียนเก่งไดช่้วยเหลือผูท่ี้เรียนอ่อน เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการคิดระดบัสูง ทั้ง
การวเิคราะห์ และการสังเคราะห์ และเป็นวธีิการท่ีสามารถน าไปใชส้อนวชิาใดก็ได ้
   สรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือมีการพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ตอบสนองต่อผูเ้รียนและเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยการเรียนแบบร่วมมือมีหลายรูปแบบ
และเทคนิควิธีการเฉพาะท่ีแตกต่างกนัไป แต่การจะเลือกรูปแบบใดนั้นตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม
ของเน้ือหาวิชา วตัถุประสงคใ์นการเรียนและตวัผูเ้รียน ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีความสนใจ
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เพราะมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนั แต่ทุกคนตอ้งช่วยเหลือกนัในเรียนรู้ เพื่อ
ไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม ซ่ึงเทคนิคน้ีจะช่วยแกปั้ญหาผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนให้มีความกระตือรือร้นใน
การเรียนมากข้ึน และยงัสามารถใชไ้ดก้บัทุกวชิา ทุกระดบัชั้น และเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการสอนท่ี
มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน เช่น การค านวณทางคณิตศาสตร์ การใชภ้าษา เป็นตน้ 
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 2.4.4 ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือ 
 การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ท าให้นักเรียนได้ท างาน
ร่วมกนั มีเป้าหมายในการท างานร่วมกนั ซ่ึงจะท าให้มีทกัษะในการท างานกลุ่ม ซ่ึงมีนกัการศึกษา
ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือไว ้ดงัน้ี 
   กรมวิชาการ (2543, น. 45-46) กล่าวถึง ประโยชน์ท่ีส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือ 
สรุปไดด้งัน้ี 
    1.  สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิก เพราะทุก ๆ คนร่วมมือในการท างาน
กลุ่มทุก ๆ คน มีส่วนร่วมเท่าเทียมกนัท าใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
    2.  ส่งเสริมใหส้มาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น  ลงมือ
กระท าอยา่งเท่าเทียมกนั 
    3.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่น เด็กเก่งช่วยเด็กท่ีเรียนไม่เก่ง  
ท าให้เด็กเก่งภาคภูมิใจ รู้จกัสละเวลา ส่วนเด็กอ่อนเกิดความซาบซ้ึงในน ้ าใจของเพื่อนสมาชิก
ดว้ยกนั 
    4.  ท าใหรู้้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น การร่วมคิด การระดมความคิด น าขอ้มูล
ท่ีไดม้าพิจารณาร่วมกนัเพื่อหาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดเป็นการส่งเสริมใหช่้วยกนัคิดหาขอ้มูลให้มา
คิดวเิคราะห์และเกิดการตดัสินใจ 
    5.  ส่งเสริมทกัษะทางสังคม ท าให้ผูเ้รียนรู้จกัปรับตวัในการอยูร่่วมกนัดว้ยอยา่งมี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เขา้ใจกนัและกนั 
    6.  ส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 
   Arends (1994, pp. 345–346) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือไว ้ สรุป
ได ้5 ประการ ดงัน้ี 
    1.  ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การเรียนแบบร่วมมือน้ีเป็นการเรียนท่ีจดัให้
นักเรียนได้ร่วมมือกันเรียนเป็นกลุ่มเล็กประมาณ 2 - 6 คน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเรียน
ร่วมกนันับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น และแสดงออก
ตลอดจนลงมือกระท าอย่างเท่าเทียมกนั มีการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่น นักเรียนท่ีเก่ง
ช่วยนกัเรียนท่ีไม่เก่ง ท าให้นกัเรียนท่ีเก่งมีความรู้สึกภาคภูมิใจ  รู้จกัสละเวลา และช่วยให้เขา้ใจใน
เร่ืองท่ีดีข้ึน ส่วนนักเรียนท่ีไม่เก่งก็จะซาบซ้ึงในน ้ าใจเพื่อน มีความอบอุ่น รู้สึกเป็นกันเอง กล้า
ซักถามในขอ้สงสัยมากข้ึน จึงง่ายต่อการท าความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนท่ีส าคญัในการเรียนแบบ
ร่วมมือน้ีคือ นกัเรียนในกลุ่มไดร่้วมกนัคิด ร่วมกนัท างาน จนกระทัง่สามารถหาค าตอบท่ีเหมาะสม
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ท่ีสุดได ้ถือว่าเป็นการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ช่วยให้ความรู้ท่ีไดรั้บเป็นความรู้ทีมีความหมายต่อ
นกัเรียนอยา่งแทจ้ริง จึงมีผลท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน 
    2.  ดา้นการปรับปรังความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล การเรียนแบบร่วมมือเปิดโอกาส
ให้นักเรียนท่ีมีภูมิหลังต่างกนัได้มาท างานร่วมกนัพึ่ งพาซ่ึงกันและกนัมีการรับฟังความคิดเห็น 
เขา้ใจและเห็นใจสมาชิกในกลุ่ม ท าให้เกิดการยอมรับกนัมากข้ึนเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  ซ่ึงจะ
ส่งผลใหมี้ความรู้สึกท่ีดีต่อผูอ่ื้นในสังคมมากข้ึน 
    3.  ด้านทักษะในการท างาน ร่วมกัน ให้ เกิดผลส าเร็จ ท่ี ดี  และการรักษา
ความสัมพนัธ์ท่ีดีทางสังคม การเรียนแบบร่วมมือช่วยปลูกฝังทกัษะในการท างานเป็นกลุ่มท าให้
นกัเรียนไม่มีปัญหาในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และส่งผลให้งานกลุ่มประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ร่วมกนั ทกัษะทางสังคมท่ีนกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้ า การสร้างความไวว้างใจ
กนั การตดัสินใจ การส่ือสาร การจดัการกบัขอ้ขดัแยง้ ทกัษะเก่ียวกบัการจดักลุ่มสมาชิกภายในกลุ่ม  
เป็นตน้ 
    4.  ดา้นทกัษะการร่วมมือกนัแกปั้ญหา ในการท างานกลุ่มสมาชิกกลุ่มจะไดรั้บท า
ความเขา้ใจในปัญหาร่วมกัน จากนั้นก็ระดมความคิดช่วยกนัวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เม่ือ
ทราบสาเหตุของปัญหาสมาชิกในกลุ่มก็จะแสดงความคิดเห็น เพื่อหาวิธีการแกไ้ขปัญหาอภิปราย
ให้เหตุผลซ่ึงกันและกันจนสามารถตกลงร่วมกันได้ว่า จะเลือกวิธีการใดในการแก้ปัญหาจึง
เหมาะสมพร้อมกับลงมือร่วมกันแก้ปัญหาตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ตลอดจนท าการประเมิน
กระบวนการแกปั้ญหาของกลุ่มดว้ย 
    5.  ดา้นการท าใหรู้้จกัและตระหนกัในคุณค่าของตนเอง ในการท างานกลุ่มสมาชิก
กลุ่มทุกคนจะไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนั  การท่ีสมาชิกในกลุ่มยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อน
สมาชิกดว้ยกนั ยอ่มท าให้สมาชิกในกลุ่มนั้นมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และคิดวา่ตนเองมีคุณ
ค่าท่ีสามารถช่วยใหก้ลุ่มประสบผลส าเร็จได ้
   จากการศึกษาประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือสรุปไดว้า่ ประโยชน์ของการเรียน
แบบร่วมมือต่อผูเ้รียน มีทั้งในดา้นการมีส่วนร่วมในการเรียน การมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและการท าให้
ผูเ้รียนรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เพราะการเรียนแบบร่วมมือเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบร่วมกนั มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นการปลูกฝังคุณลกัษณะท่ีดีของนกัเรียนท่ีมี
คุณภาพในอนาคต 
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2.5 เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
 
 2.5.1 ความหมายของเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ หรือ STAD (Student  Teams  
Achievement  Divisions)  เป็นการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคหน่ึงของการเรียนแบบร่วมมือท่ี
พฒันาข้ึนโดย Robert ซ่ึงเป็นรูปแบบการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีการปรับตวั รู้จกัการท างานเป็นกลุ่ม 
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมี
การช่วยเหลือกนัในกลุ่ม ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ
โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ ดงัน้ี 
   วมิลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2550, น. 28-30) กล่าวถึงกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูส้อนจดักลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มๆละ 4 - 5 
คน ให้สมาชิกมีความสามารถคละกนั มีทั้งความสามารถสูง ปานกลาง และต ่า แต่ละกลุ่มร่วมกนั
ศึกษาทบทวนเน้ือหาจนเขา้ใจ และผูเ้รียนทุกคนในกลุ่มท าแบบทดสอบ เพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจ
ในเน้ือหาท่ีเรียน และน าคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มท่ีได้
คะแนนรวมสูงสุด (ในกรณีท่ีแต่ละกลุ่มมีจ านวนสมาชิกไม่เท่ากนัให้ใชค้ะแนนเฉล่ียแทนคะแนน
รวม) จะไดรั้บค าชมเชย 

   ทิศนา  แขมมณี (2552, น. 266) กล่าววา่ กระบวนการการจดัการเรียนการสอนท่ีจดั
ผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง กลาง อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียกกลุ่มน้ีวา่กลุ่มบา้นของเรา  
สมาชิกในกลุ่มบา้นของเรา ไดรั้บเน้ือหาสาระและศึกษาเน้ือหาสาระนั้นร่วมกนั เน้ือหาสาระนั้น
อาจมีหลายตอน ซ่ึงผูเ้รียนอาจตอ้งท าแบบทดสอบในแต่ละตอนและเก็บคะแนนของตน ผูเ้รียนทุก
คนท าแบบทดสอบคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงเป็นการทดสอบรวบยอดและน าคะแนนของตนไปหาคะแนน 
พฒันาการ สมาชิกในกลุ่มบา้นของเรา น าคะแนนพฒันาการของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกนัเป็น
คะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดไดค้ะแนนพฒันาการของกลุ่มสูงสุด กลุ่มนั้นไดร้างวลั 
   สุวิทย์ ค  ามูล และอรทยั ค ามูล (2545, น. 170-171) ได้กล่าวถึง การจดักิจกรรมการ
เรียนแบบร่วมมือกนัดว้ยเทคนิค STAD ไดก้ล่าววา่ รูปแบบของการเรียนการสอนของกระบวนการ
กลุ่มร่วมมือ STAD เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบหน่ึงท่ีแบ่งผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ
แตกต่างกนัออกเป็นกลุ่มเพื่อท างานร่วมกนั กลุ่มละประมาณ 4 – 5 คน โดยก าหนดให้สมาชิกของ
กลุ่มไดเ้รียนรู้ในเน้ือหาสาระท่ีผูส้อนจดัเตรียมไวแ้ลว้ท าการทดลองความรู้ คะแนนท่ีไดจ้ากการ
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ทดสอบของสมาชิกแต่ละคนน าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม  ผูส้อนจะตอ้งใช้เทคนิคการ
เสริมแรงเช่น  ใหร้างวลั ค าชมเชย เป็นตน้ 
   Stevens (1991) ไดก้ล่าวถึง การจดักิจกรรมการเยนแบบร่วมมือกนัดว้ยเทคนิค STAD  
ไวว้่า  เป็นการเรียนเป็นกลุ่มท่ีมีสมาชิก 4-5 คน การเรียนตอ้งค านึงถึงผลสัมฤทธ์ิในระดบัสูงสุด
นักเรียนจะต้องช่วยกนั นักเรียนจะตอ้งสอบด้วยตวัของนักเรียนเอง ทีมท่ีได้รับการยกย่องหรือ
รับรองจะตอ้งมีคะแนนความกวา้วหนา้ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด 
   Slavin (1992, p. 288) ได้กล่าวถึง การจดัการเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
STAD ว่าเป็นการเรียนเป็นทีมท่ีผสมความรู้ความสามารถ สนุกสนาน มีการปฏิสัมพนัธ์กนัหรือ
ไดรั้บรางวลัส าหรับทีมท่ีมีสมาชิกท่ีสามารถท าคะแนนมากกวา่คะแนนฐานของตวัเอง 
   สรุปไดว้า่ การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
จดักลุ่มผูเ้รียนคละความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มมีการร่วมมือ
และช่วยเหลือกนั มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหก้ารท างานกลุ่ม
ของตนเองประสบความส าเร็จ 
 2.5.2 รูปแบบของเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
   จนัทรา  ตนัติพงศานุรักษ์ (2544, น. 37) เป็นรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้  
มีขั้นตอนและรายละเอียดในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ดงัน้ี 
    1.  การน าเสนอบทเรียน (Class Presentation) น าเสนอความคิดรวบยอดใหม่หรือ
บทเรียนใหม่ โดยการบรรยายจากครูผูส้อน หรืออภิปรายโดยใช้ส่ือต่าง ๆ ในการน าเสนอความคิด
รวบยอดหรือบทเรียน 
    2.  การจดัทีม  (Team)  จดันกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 4 – 5 คน สมาชิกของ
กลุ่มจะตอ้งมีเพศและความสามารถคละกนั เพื่อร่วมกนัศึกษาเน้ือหา และปฏิบติักิจกรรมตามกติกา
ของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เช่น เป็นผูอ่้าน เป็นผูห้าค าตอบ เป็นผูส้นบัสนุน เป็นผูจ้ดบนัทึก  
เป็นตน้ สมาชิกทุกคนในกลุ่มตอ้งช่วยเหลือกนัเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ และสมาชิกทุกคนตอ้งพยายาม
ท าให้ดีท่ีสุดเอความส าเร็จร่วมกนัของทีม เพื่อความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั เพื่อความภาคภูมิใจและ
เพื่อใหไ้ดก้ารยอมรับ 
    3.  การยอมรับความส าเร็จของทีม เม่ือเสร็จการทดสอบจะน าคะแนนของแต่ละคน
ในกลุ่มมารวมกนัเป็นคะแนนของทีมและหาค่าเฉล่ีย ทีมท่ีมีคะแนนหรือค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด จะไดรั้บ
การยอมรับให้เป็นทีมชนะเลิศและทีมท่ีไดอ้นัดบัรองลงมา หลงัจากนั้นควรประกาศผลการทดสอบ
ในท่ีสาธารณะ เช่น ติดบอร์ดในชั้นเรียน และควรบนัทึกสถิติไวด้ว้ย 
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   สุลดัดา  ลอยฟ้า (2545, น. 8, อา้งถึงใน  Slavin, 1995, น. 71-73) STAD เป็นรูปแบบ
การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ท่ี Robert  Slavin และคณะไดพ้ฒันาข้ึนเป็นรูปแบบท่ีง่ายท่ีสุด และ
ใช้กันแพร่หลายท่ีสุด เหมาะส าหรับครูผูส้อนท่ีเลือกใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือในระยะ
เร่ิมแรก STAD มีส่วนประกอบ 5 ประการ ดงัน้ี 
    1.  การน าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น (Classroom Presentation) เน้ือหาในบทเรียนจะ
ถูกเสนอต่อนักเรียนทั้ งห้องโดยครูผูส้อน ซ่ึงครูจะใช้เทคนิควิธีการสอนรูปแบบใด ข้ึนอยู่กับ
ลกัษณะของเน้ือหาของบทเรียน และการตดัสินใจของครูเป็นส าคญัท่ีจะเลือกเทคนิควิธีการสอนท่ี
เหมาะสม ในขั้นน้ีผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ใจและตั้งใจเรียน เพราะจะมีผลต่อการท าแบบทดสอบยอ่ยและ
ผลจากการทดสอบจะเป็นตวัก าหนดคะแนนความกา้วหนา้ของตนเองและของกลุ่มดว้ย 
    2.  การเรียนกลุ่มย่อย (Tem Study) กลุ่มจะประกอบด้วยนักเรียนประมาณ 4 – 5  
คน ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทั้งในผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเพศ หลงัจากการสอนเน้ือหาครูจะให้
นกัเรียนแยกท างานเป็นกลุ่มเพื่อศึกษาตามบตัรงาน หรือบตัรกิจกรรมท่ีครูก าหนดให้หนา้ท่ีท่ีส าคญั
ของกลุ่มคือ การเตรียมสมาชิกของกลุ่มใหพ้ร้อมท่ีจะท าแบบทดสอบ 
    3.  การทดสอบย่อย (Test)  กระท าหลงัจากเรียนไปประมาณ  1 – 2 คาบ นักเรียน
จะตอ้งไดรั้บการทดสอบในระหว่างท าการทดสอบนกัเรียนในกลุ่มไม่อนุญาตให้ช่วยเหลือกนัทุก
คนจะตอ้งท าดว้ยความสามารถของตนเอง 
    4.  คะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคน (Individual Improvement Scores)  
นกัเรียนทุกคนมีโอกาสไดค้ะแนนสูงสุดเพื่อช่วยเพื่อน ซ่ึงจะท าไม่ไดเ้ลยถา้คะแนนในการสอบต ่า
กวา่คะแนนท่ีไดใ้นคร้ังก่อน นกัเรียนแต่ละคนจะมีคะแนนเป็น “ฐาน” ซ่ึงไดจ้ากการเฉล่ียคะแนน
ในการสอบคร้ังก่อน หรือคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบท่ีคลา้ยคลึงกนั คะแนนความกา้วหนา้ของ
นกัเรียนส าหรับกลุ่มข้ึนอยูว่า่ คะแนนของเขาห่างจากคะแนนฐานมากนอ้ยเพียงใด 
    5.  กลุ่มท่ีไดรั้บการยกย่องหรือการยอมรับ (Team  Recognition) กลุ่มแต่ละกลุ่ม
จะไดรั้บการรับรองหรือไดรั้บรางวลัต่าง ๆ ก็ต่อเม่ือสามารถท าคะแนนของกลุ่มไดม้ากกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้
   การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เป็นวิธีการเรียนท่ีเปิดโอกาสให้
นกัเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ยท่ีคละทั้งความสามารถ และเพศ กิจกรรมการเรียนส่วนมากจะ
ให้นกัเรียนเป็นผูป้ฏิบติัคน้ควา้ดว้ยตวัเอง ทุกคนในกลุ่มมีการร่วมมือกนัท างานตามท่ีรับมอบหมาย  
โดยมีรางวลัเป็นส่ิงกระตุ้นความส าเร็จในการเรียนรู้ และยงัเป็นการส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั รวมถึงการเรียนรู้สภาพอารมณ์ การปรับตวั  
อาจเป็นแนวทางในการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดต้ามความเหมาะสมแต่ละบุคคลต่อไป 
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 2.5.3 ประโยชน์ของการเรียนรู้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
   ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน (2543, น. 171 – 173) ไดก้ล่าวถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์แก่ผูเ้รียนดงัน้ี 
    1.  ประสบความส าเร็จทางดา้นวชิาการ ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั และแลกเปล่ียนความรู้ โดยมุ่งให้ผลการเรียนของกลุ่มมีคะแนนสูง เม่ือมีการวดัผลท า
ให้สมาชิกกลุ่มตอ้งสนใจศึกษาในเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมาย และผูเ้รียนประสบความส าเร็จทางดา้น
วชิาการสูงกวา่การเรียนการสอนปกติ 
    2.  เพิ่มความมัน่ใจให้แก่ผูเ้รียน การจดัการสอนในลกัษณะกลุ่มการเรียนจะท าให้
ผูเ้รียนแต่ละคน รู้ถึงคุณค่า และความส าคญัของตนเอง ในการเป็นสมาชิก รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
การท างานกลุ่มท าให้เพิ่มความมัน่ใจในการท างาน และการเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน มีอิสระท่ีจะ
คิดและเสนอความคิดเห็นต่อกลุ่ม 
    3.  ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียน เน่ืองจากธรรมชาติและลกัษณะของการเรียน
แบบร่วมมือจะสนับสนุนและส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดถ้กเถียงปัญหา และเสนอความคิดเห็นต่อกลุ่ม
อธิบายหรือบอกเล่าส่ิงท่ีรู้ให้แก่เพื่อนร่วมกลุ่มให้เขา้ใจ ซ่ึงจะท าให้ผูส้อนหรือผูบ้อกเล่ามีความ
เข้าใจเน้ือหาวิชาเป็นอย่างดีและชัดเจนมากข้ึน ผูรั้บฟังก็จะสามารถเข้าใจในอีกแนวคิดหน่ึง
นอกเหนือจากความคิดเห็นของตนเอง 
    4.  พฒันาทกัษะทางดา้นสังคม การเรียนการสอนแบบร่วมมือจะท าให้สมาชิกใน
กลุ่มไดป้รึกษาหารือกนั พูดคุยเสนอความคิดเห็น ซ่ึงก่อให้เกิดพฤติกรรมทางดา้นสังคมท่ีดีต่อกนั  
มีความเขา้ใจกัน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน รวมทั้ งเป็นการฝึกทกัษะท่ีดีให้แก่ผูเ้รียน ในด้านการ
ส่ือสารและก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั 
    5.  เป็นท่ียอมรับของเพื่อน  และก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั การเรียนแบบ
ร่วมมือก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อนร่วมชั้นเรียน แมก้ระทัง่เพื่อนท่ีเรียนร้อยในชั้นเรียน 
เม่ือจดัให้เรียนแบบร่วมมือก็จะแสดงความสามารถของตนเองท าให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อนได ้
และเม่ือมีการเปล่ียนกลุ่มการเรียนเป็นระยะ ๆ ท าให้เพื่อนในชั้นเรียน ไดรู้้จกัคุน้เคยกนั ท าให้ทุก
คนในชั้นเรียนไม่วา่ผูท่ี้เรียนดีหรือเรียนดอ้ย มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัมากกวา่การเรียนแบบปกติ 
   สุวิทย์  มูลค า  และอรทัย  มูลค า (2545, น. 175) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิไวด้งัน้ี 
    1.  ผูเ้รียนมีความเอาใจใส่ รับผดิชอบตวัเองและกลุ่มร่วมกบัสมาชิกอ่ืน 
    2.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนั ไดเ้รียนรู้ร่วมกนั 
    3.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูน้ า 
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    4.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กและเรียนรู้ทกัษะทางสังคมโดยตรง 
    5.  ผูเ้รียนมีความต่ืนเตน้ สนุกสนานกบัการเรียนรู้ 
   การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุน
และส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง ผูส้อน ผูเ้รียน  รวมทั้ ง ผูเ้รียน ผูเ้รียน ซ่ึงผูส้อนก าหนด
บทเรียนและงานของกลุ่ม  รวมทั้ งเป็นผู ้อ  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน  เพื่อ
สนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูเ้รียนแต่ละคนมีอิสระในการคิด เสนอความคิดเห็นรวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การท างานกลุ่ม ร่วมมือและช่วยเหลือกนัเพื่อใหก้ารท างานกลุ่มของตนเองประสบความส าเร็จตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจและเล็งเห็นวา่การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เร่ืองชนิดและหนา้ท่ีของ
ค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อไป 
 2.5.4  พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   วชัรา  เล่าเรียนดี (2547, น. 13) ให้ความหมายของพฤติกรรมการท างานกลุ่มไวว้่า
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม (Group  Working  Behaviors) หมายถึง การแสดงออกดว้ยค าพดูและการ
ปฏิบติั  เพื่อให้งานกลุ่มประสบผลส าเร็จสูงสุด  ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนัการ
เรียนรู้นั้น  สมาชิกกลุ่มทุกคนตอ้งยอมรับว่าผลงานกลุ่มหรือผลส าเร็จของงานกลุ่มทุกคร้ังนั้นเป็น
ผลงานของทุกคนในกลุ่ม  มีความรับผิดชอบเท่าเทียมกนัต่อผลงานกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มจึงตอ้งมี
ส่วนร่วมในการคิด  ปฏิบติั  ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน  สนบัสนุนแนวคิดเพื่อร่วมเสนอความ
คิดเห็นและปฏิบติัดว้ยความเต็มใจ  ครูตอ้งคอยติดตามดูแลการปฏิบติังานของกลุ่ม  คอยช่วยเหลือ  
ปรับและแกไ้ขพฤติกรรมไม่เหมาะสม  และกระตุน้การเสริมก าลงัใจให้ทุกคนร่วมกนัคิดและปฏิบติั
อยา่งสนุกสนาน  พฤติกรรมท่ีนกัเรียนฝึกและสังเกตไดมี้ดงัน้ี  ไดแ้ก่  การแสดงความคิดเห็น  การ
ให้ก าลงัใจเพื่อน  การสนบัสนุนความคิดเห็น  การรับฟังความคิดเห็น  การร่วมมือกนัของกลุ่มและ
ความตั้งใจในการท างานกลุ่ม 
   มลัลิกา  วิชชุกรอิงครัต (2553, น. 11) ให้ความหมายไวว้า่ บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป
มาร่วมทากิจกรรม  โดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั  สนบัสนุนช่วยเหลือ ใชท้กัษะประสบการณ์ร่วมกนั
อยา่งเต็มความสามารถ  และมีการประสานงานอยา่งดี เพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ และพฒันาให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของทีมได ้
   จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกในกลุ่มอยา่งเป็น
ระบบขั้นตอน ร่วมกนัปฏิบติังานอย่างใดอย่างหน่ึงโดยมีเป้าหมายร่วมกัน และทุกคนในกลุ่มมี
บทบาทในการช่วยด าเนินงานของกลุ่มมีการติดต่อส่ือสาร ประสานงานและตดัสินใจร่วมกัน  
เพื่อใหง้านบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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 2.5.5 องค์ประกอบของการท างานกลุ่ม 
   กนกพร  แสงสว่าง (2540, น. 36) กล่าวถึง องค์ปะกอบส าคญัท่ีจะท าให้การท างาน
ร่วมกนัมีประสิทธิภาพไวด้งัน้ี 
    1.  สมาชิกมีเป้าหมายร่วมกนัอยา่งชดัเจน 
    2.  บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกมีความชดัเจน ทุกคนมีความเขา้ใจและความเคารพ
ในบทบาทหนา้ท่ีของกนัและกนั 
    3.  สมาชิกทุกคนเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมท่ีตรงกนัอยา่งชดัเจน 
    4.  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจของกลุ่ม 
   อรพรรณ  พรสีมา (2540, น. 67) กล่าวถึงทกัษะการอยูร่่วมกนัและการท างานเป็นกลุ่ม  
ดงัน้ี 
    1.  การใหค้วามส าคญัและเอาใจใส่ต่อทุกคนเท่าเทียมกนั 
    2.  สมาชิกหลีกเล่ียงขอ้ขดัแยง้ 
    3.  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
    4.  มีน ้าใจและความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
    5.  รู้จกัใหก้ าลงัใจเพื่อน ๆ 
    6.  การเป็นผูน้ าท่ีดี การช้ีแนะการท างานกลุ่ม 
    7.  การเป็นผูต้ามท่ีดี 

 2.5.6 ประโยชน์ของการท างานกลุ่ม 
   สายฝน  เพง็เภา (2542, น. 59) ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของการท างานกลุ่มไว ้ดงัน้ี 

    1.  ช่วยให้เขา้ใจบทบาทการท างานกลุ่มร่วมกนั แลว้น าไปประยุกต์ใช้กบัเพื่อน
ร่วมงาน 
    2.  ช่วยให้ รู้จักเลือก รู้จักวางจุดมุ่งหมายและการเสนอแนะ ตลอดจนการ
ประเมินผลในการแกปั้ญหาในโครงการท่ีกระท า และสามารถด าเนินการตามโครงการต่อไปไดดี้ 
    3.  ช่วยให้สมาชิกเกิดความรู้สึกไวต่อปฏิกิริยาโตต้อบอยา่งดีจะช่วยให้กลุ่มพฒันา
อยา่งกวา้งขวาง  และไดรั้บแหล่งความรู้ของแต่ละคนในกลุ่มท่ีแสดงออกมา 
    4.  ช่วยใหค้นไดพ้ฒันาทั้งความรู้ และทกัษะในเร่ืองของประชาธิปไตย 
    สรุปไดว้่า การท างานกลุ่มมีประโยชน์และมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดทกัษะใน
การท างานร่วมกนั และปลูกฝังการสร้างลกัษณะนิสัยให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ี
ของตนเอง ช่วยใหเ้กิดรู้ความรักความสามคัคีในการท างาน  และสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในอนาคต 



49 
 

 

 

2.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 2.6.1  ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
 มีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไว ้ดงัน้ี 
   มนต์ชัย   เที ยนทอง  (2554, น . 289-290) ก ล่ าวว่ า  ผลสั ม ฤท ธ์ิท างก าร เรียน  
(Effectiveness) หมายถึง ความรู้ของผู ้เรียนท่ีแสดงออกในรูปแบบของคะแนน หรือระดับ
ความสามารถในการท าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหดัไดถู้กตอ้ง หลงัจากท่ีศึกษาเน้ือหาในบทเรียน
จบแลว้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสามารถแสดงผลไดท้ั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แต่มกัจะนิยม
น าเสนอเป็นค่าโดด ๆ มกัจะเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ เง่ือนไขต่าง ๆ หรือเปรียบเทียบกบักลุ่ม
ผูเ้รียนดว้ยกนั เช่น มีค่าท่ีสูงข้ึน หรือมีค่าไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัผูเ้รียน 2 กลุ่ม เป็นตน้ 
   ณัฐธยาน์  การุญ (2554, น. 32) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะและ
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้มท่ีสามารถจะพฒันาข้ึนไดโ้ดยการเรียนการสอน การฝึกฝน การอบรม และจาก
การได้ฝึกปฏิบัติจริง ซ่ึงวดัได้ในรูปแบบของคะแนนจากการตอบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
   สรุปไดว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะ ความรู้ ความสามารถของ
ผูเ้รียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้ การศึกษาคน้ควา้ มวลประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูเ้รียนท่ีแสดงออกในรูป
ของคะแนน โดยสามารถวดัไดจ้ากการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.6.2 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบั ประเภทของแบบทดสอบไว ้ ดงัน้ี 
   พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2544, น. 98) ไดแ้บ่งประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    1.  แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนเฉพาะกลุ่มท่ีครูสอน เป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนใชก้นัโดยทัว่ไปในสถานศึกษา
มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบขอ้เขียน ซ่ึงแบ่งออกได ้2 ชนิด คือ 
     1.1  แบบทดสอบอัตนัย  (Subjective  or  Essay  Test) เป็นแบบทดสอบท่ี
ก าหนดค าถามหรือปัญหาใหแ้ลว้ใหผู้ต้อบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
     1.2  แบบทดสอบปรนัยหรือแบบให้ตอบสั้ น  ๆ  (Objective Test or Short  
Answer ) เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดให้ผูส้อบเขียนตอบสั้ น ๆ หรือมีค าตอบให้เลือกแบบจ ากัด
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ค าตอบ ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดได้อย่างกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบอตันัย  
แบบทดสอบชนิดน้ีแบ่งออกเป็น 4 แบบคือ แบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบเติมค า แบบทดสอบ
จบัคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ 
    2.  แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนทัว่ 
ๆ ไป ซ่ึงสร้างโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอยา่งดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กล่าวคือ 
มีมาตรฐานในการด าเนินการสอบ วธีิการใหค้ะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
   บุญชม  ศรีสะอาด (2553, น. 56-57) ไดจ้  าแนกแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิออกเป็น 2 
ประเภท คือ 
    1.  แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced Test) หมายถึง  แบบทดสอบท่ี
สร้างข้ึนตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม มีคะแนนจุดตดัหรือคะแนนเกณฑ์สาหรับใชต้ดัสินวา่ผูส้อบ
มีความรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่  การวดัตรงตามจุดประสงคเ์ป็นหวัใจส าคญัของขอ้สอบใน
แบบทดสอบประเภทน้ี 
    2.  แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm Referenced Test) หมายถึง  แบบทดสอบท่ีมุ่ง
สร้างเพื่อวดัให้ครอบคลุมหลกัสูตร จึงสร้างตามตารางวิเคราะห์หลกัสูตร  ความสามารถในการ
จ าแนกผูส้อบตามความเก่งอ่อนไดดี้เป็นหัวใจส าคญัของขอ้สอบ ในแบบทดสอบประเภทน้ี การ
รายงานผลการสอบอาศัยคะแนนมาตรฐาน  ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีสามารถให้ความหมาย  แสดงถึง
สถานภาพความสามารถของบุคคลนั้น เม่ือเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืน ๆ ท่ีใชเ้ป็นกลุ่มเปรียบเทียบ 
 2.6.3 แนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 การท่ีจะสร้างให้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคุณภาพท่ีดีนั้น ควรจะตอ้งอาศยั
หลกัการสร้างท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยเช่นกนั ซ่ึง Gronlund (1993, pp. 8-11) ไดใ้ห้หลกัการการสร้าง
แบบทดสอบไวด้งัน้ี 
   1.  ตอ้งนิยามพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการจะวดัใหช้ดัเจน โดยก าหนดในรูป
ขอจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบทเรียน หรือรายวชิาดว้ยค าท่ีเฉพาะเจาะจงสามารถวดัและสังเกตได ้
   2.  ควรสร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ท่ีได้ก าหนดไวท้ั้งหมด ทั้งใน
ระดบัความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใชแ้ละระดบัท่ีซบัซอ้นมากข้ึน 
   3.  แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนควรจะวดัพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ท่ีเป็นตวัแทนของ
กิจกรรม โดยจะตอ้งก าหนดตวัช้ีวดั และขอบเขตของผลการเรียนรู้ท่ีจะวดัแลว้จึงเขียนขอ้สอบตาม
ตวัช้ีวดัจากขอบเขตท่ีก าหดไว ้
   4.  แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน ควรประกอบด้วยข้อสอบชนิดต่าง ๆ ท่ี เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัการวดัพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้หม้ากท่ีสุด 
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   5.  ควรสร้างแบบทดสอบโดยค านึงถึงแผนหรือวตัถุประสงค์ของการน าผลการ
ทดสอบไปใช้ประโยชน์ จะไดเ้ขียนขอ้สอบให้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และทนัใช้ตาม
แผนท่ีก าหนดไว ้
   6.  แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนจะตอ้งท าให้การตรวจให้คะแนนไม่มีความคลาดเคล่ือน
จากการวดั ซ่ึงไม่ว่าจะน าแบบทดสอบไปทดสอบกบัผูเ้รียนในเวลาท่ีแตกต่างกนัจะตอ้งไดผ้ลการ
เรียนเหมือนเดิม 
   สรุปไดว้า่ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีหลายประเภท ควรตอ้งเลือกรูปแบบ
ให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ซ่ึงแบบทดสอบท่ีดีมีคุณภาพ  ยอ่มจะท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดจ้ากวดัหรือการทดสอบมีประสิทธิภาพ  และมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

 

2.7 ความพงึพอใจ 
 
 2.7.1 ความหมายความพงึพอใจ 
 มีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 
   พรรณวดี  พิสิษฐพงศ์ (2554, น. 41) ไดใ้ห้ความเห็นวา่ ความพึงพอใจ คือ  ความรู้สึก
ของบุคคลต่อส่ิงต่าง ๆ ในทางบวก และความรู้สึกท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ เม่ือเวลาหรือ
สถานการณ์เปล่ียนไป จึงหมายถึง ความรู้สึกพอใจท่ีมีต่อการไดร่้วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนการ
สอนจนบรรลุผลหรือเป้าหมายในการเรียนรู้ 
   พิสุทธา  อารีราษฎร์ (2550, น. 178) กล่าวว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction)  หมายถึง  
ความรู้สึกของบุคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยเฉพาะความรู้สึกนั้นท าให้บุคคลเอาใจใส่และอาจ
กระท าการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีบุคคลมีต่อส่ิงนั้น ซ่ึงพอสรุปไดว้่า ความพึงพอใจ เป็นเร่ืองของ
ความรู้สึก ทศันคติหรือระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงนั้น สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือท า
ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายนั้น ๆ ได ้
   ปวีณา  เยาวนิจ (2549, น. 55) ได้ให้ความเห็นว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกบวก
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อนัเน่ืองมาจากความส าเร็จ ความประสงค์ในส่ิงท่ีตนคาดหมายไว้
เป็นความรู้สึกท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้เสมอข้ึนอยู่กับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ช่วงเวลาใน
ขณะนั้น ๆ ความพึงพอใจเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ สามารถกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจ  
มัน่ใจจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้ป็นไปในทางอนัพึงปรารถนา 
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   สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีในเชิงบวก มีความรู้สึกพึงพอใจ  
ชอบใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน หรือการท างานปฏิบติักิจกรรมนั้น ๆ อย่างมี
ความสุข 
 2.7.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
   สก๊อตต์  (สังคม  ไชยสงเมือง, 2547, น. 44) ไดเ้สนอแนวคิดในเร่ืองการจูงใจให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการท างานท่ีจะท าใหผ้ลในเชิงปฏิบติัมีลกัษณะ ดงัน้ี 
    1.  งานควรมีส่วนสัมพนัธ์กบัความปรารถนาส่วนตวั  และมีความหมายส าหรับผู ้
ท  างานนั้นตอ้งมีการวางแผนและวดัความส าเร็จได้  โดยใช้ระบบการท างานและการควบคุมท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
    2.  เพื่อให้ได้ผลในการสร้างส่ิงจูงใจภายในเป้าหมายของงาน  จะตอ้งมีลกัษณะ  
ดงัน้ี 
     2.1  คนท างานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
     2.2  ผูป้ฏิบติัไดรั้บทราบผลส าเร็จในการท างานโดยตรง 
     2.3  งานนั้นสามารถท าใหส้ าเร็จได ้
   เม่ือน าแนวคิดน้ีมาประยกุตใ์ชก้บัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ใหเ้กิดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน มีแนวทาง ดงัน้ี 
    1.  ศึกษาความต้องการ ความสนใจของผูเ้รียน  และระดับความสามารถหรือ
พฒันาการตามวยัของผูเ้รียน 
    2.  วางแผนการสอนอยา่งเป็นกระบวนการ และประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    3.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนมีส่วนร่วม และก าหนดเป้าหมายใน
การท างาน สะทอ้นผลงานหรือการท างานร่วมกนัได ้
   ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะกระตุน้ให้
ผูเ้รียนท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือท่ีตอ้งปฏิบติัให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ ครูผูส้อนจึงตอ้ง
ค านึงถึงความพอใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียนการท าให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจ (ศุภศิริ โสมาเกตุ, 
2550, น. 53) 
    1.  ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการของ
ผูป้ฏิบติังานจนเกิดความพึงพอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงกวา่
ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
    2.  ผลของการปฏิบติังานน าไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึง
พอใจ  และผลการปฏิบัติงาน จะถูกเช่ือมโยงด้วยปัจจยัอ่ืน  ๆ ผลการปฏิบัติงานท่ีดีจะน าไปสู่
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ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ซ่ึงในท่ีสุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบติังานยอ่ม
ได้รับการตอบสนองในรูปของรางวลั  หรือผลตอบแทนซ่ึงแบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายใน  
(Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) 
   จากเอกสารสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกในเชิงบวกของบุคคล
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีแตกต่างกนั และจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของบุคคลนั้นได ้
 

2.8 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 2.8.1 งานวจัิยในประเทศ 

   ประนอม  โพธ์ิกนั (2550, น. 74) ไดว้จิยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและเจตคติต่อการ
เรียนภาษาไทย เร่ืองค าและหนา้ท่ีของค า ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้เทคนิค STAD  
กบัการสอนแบบปกติ โรงเรียนวดัโบสถ ์อ าเภออินทร์บุรี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 ซ่ึงไดม้าดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย โดยวิธีการจบัสลากจ านวน 2 ห้องเรียน 
ไดน้กัเรียนห้องเรียนละ 38 คน รวมทั้งหมด 78 คน พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีไดรั้บ
การสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD สูงกวา่กลุ่มท่ีสอนดว้ยวธีิการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นเพราะนกัเรียนเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยมีผลการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัเก่ง 
ปานกลาง และอ่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
ช่วยเหลือกนัและกนัในการเช่ือมโยงความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่  ผูเ้รียนสามารถรู้ความกา้วหน้าของ
ตนเองตลอดเวลา และยงัเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีศึกษามากท่ีสุด โดยอาศยั
การร่วมมือ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและแลกเปล่ียนความรู้กนั ระหว่างกลุ่มเดียวกนั โดยวิธีการ
เสริมแรง และการให้รางวลัเป็นหลักเพื่อกระตุน้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของผูเ้รียนด้วย
ตนเอง และผูเ้รียนมีเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยสูงกวา่การเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 ผลการวิจยัดงักล่าวเป็นส่ิงยืนยนัว่าการสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD  นั้นช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี สร้างความเป็นมิตร มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  มีความผูกพนักนัเป็น
หน่ึงเดียวและสนุกสนาน จึงท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
   วลยัพร  ดวงดี (2551, น. 65) ได้ศึกษาวิจยั เร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค STAD วิชาการเขียนโปรแกรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
วชิาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลยัเทคนิคระยอง ผลการวจิยั
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ ากับ  
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82.27/83.11 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั
เรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผูเ้รียนมีความพึงพอใจใน
การเรียนโดยใชเ้ทคนิค STAD บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนในระดบัดีมาก 
   รัศมีแข  แสนมาโนช (2552, น. 81-82) ไดว้จิยัการพฒันาบทเรียนบนเครือข่าย เร่ืองค า
สรรพนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นชาด พบว่า  บทเรียน
บนเครือข่ายคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด บทเรียนบนเครือข่ายท่ีพฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 87.59/86.25 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เพราะมีการออกแบบและจดัระบบการเรียนการ
สอนสนบัสนุน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีสามารถเรียนไดทุ้กท่ี
ทุกเวลา จึงท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงข้ึน และผลการศึกษาความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก 
   พิมสิริ  บุญมาก (2554, น. 120) ได้วิจยัการพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เร่ืองการอ่านและเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม  พบว่า แบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดค ามี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 82.78/84.20 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
เรียนโดยรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ สูงกว่าการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนท่ีเรียนโดยรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกบั
การสอนแบบปกติมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาไทยอยูใ่นระดบัมาก 
   สุธาวลัย ์ จีนขี (2554, น. 72) ไดว้ิจยัการสร้างบทเรียนบนเวบ็เร่ืองทกัษะการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนรวมราษฎร์สามคัคี พบวา่  ประสิทธิภาพ
บทเรียนบนเวบ็ เท่ากบั 82.10 /82.90 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนบทเวบ็  เร่ืองทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  สูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียน และผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบทเวบ็  เร่ือ
ทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย อยูใ่นระดบัมาก 
   สุธีร์  นาทร (2554, น. 62) ได้ศึกษาวิจัย เร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ วิชา
ภาษาไทย  เร่ืองการสร้างค า ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพ
บทเรียนบนเวบ็ เท่ากบั 82.08 /82.00 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บวิชาภาษาไทย  เร่ืองการสร้างค า ของนักเรียนหลงัเรียนท่ีเรียนด้วย
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บทเรียนผา่นเวบ็สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   ศิริพร  จึงรัศมีพานิช (2554, น. 65) ไดว้ิจยัการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานระหวา่งเทคนิค
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) และเทคนิคกลุ่มกมแข่งขัน (TGT) โรงเรียนเทศบาล 5 วดัเกาะกลาง  
อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ทั้งหมด 2 ห้องเรียน จ านวน 35 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน  พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ ผสมผสานระหวา่งเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD)  
และเทคนิคกลุ่มกมแข่งขนั (TGT) เท่ากบั 80.80 /82.67 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงการ
เรียนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ ผสมผสานระหวา่งเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) และเทคนิค
กลุ่มกมแข่งขนั (TGT) ท าให้ผูเ้รียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตวัเองและกลุ่มรวมกบัสมาชิกอ่ืน 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนผลดัเปล่ียนกนัเป็น
ผูน้ า ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กและเรียนรู้ทกัษะทางสังคมโดยตรง ผูเ้รียนมีความต่ืนเตน้ สนุกสนาน
กบัการเรียนรู้ ส่งผลใหผ้ลงานกลุ่มและการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จ 
 2.8.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
 นอกจากน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนบนเวบ็และการสอนการ
เรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ รายละเอียดงานวจิยัท่ีศึกษาปรากฏดงัต่อไปน้ี 
   Karolick (2002) ได้ศึกษาความเข้าใจของผูเ้รียนต่อประสบการณ์ในบทเรียนบน
เครือข่ายระดบัปริญญาตรี พบว่า สามารถจ าแนกประเภทของผูเ้รียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย 3  
ประเภท ไดแ้ก่ ผูเ้รียนทางไกล และผูเ้รียนในมหาวิทยาลยัท่ีสมคัรใจ และผูเ้รียนในมหาวิทยาลยัท่ี
ไม่สมคัรใจ จุดส าคญัท่ีตอ้งการคือ การแสดงตวัเพื่อนมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน
และคณะ ทั้งดา้นสังคมและดา้นสติปัญญา และตอ้งการให้มีการเตรียมพร้อมส าหรับการปฏิบติังาน
ดา้นเทคโนโลยี และมีการบริการส่ือท่ีหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงผ่านความสามารถของ
อินเทอร์เน็ต ส่วนผู ้สอนพบว่าควรให้ความรู้สึกปลอดภัยและเก่ียวข้องกับผูเ้รียนรวมทั้ งให้
ประสบการณ์ท่ีพิเศษและส่งผลกระทบทางบวกแก่ผูเ้รียน  และการจดัการด้านเวลาและการใช้
ทกัษะของผูเ้รียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่าย 
   Armstrong (2003) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้แบบร่วมมือในการจดักลุ่ม
นกัเรียน โดยยึดเกณฑ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นทีม (STAD) ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้กบันกัเรียน  
47 คน ท่ีอยู่ในเกรด 12 ท่ีได้รับการสอนแบบดั้ งเดิมโดยใช้ต าราเรียน การอธิบาย การบรรยาย  
เอกสารประกอบการเรียน กบัการสอบแบบกลุ่มร่วมมือจดักลุ่มโดยใชผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย
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การสอนทั้งสองแบบน้ี มีการวดัผลและประเมินผล ผลการศึกษาพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้วธีิการ  
2  วธีิ ดงักล่าว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสะดวกต่อการเรียนรู้สังคมศึกษาไม่แตกต่างกนั และตาม
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการสอบถามของครูและนกัเรียน พบวา่ การเรียนแบบร่วมมือช่วยให้นกัเรียน
เรียนรู้ และเกิดความสนุกสนานกบัการเรียนมาก จึงควรน าไปใชใ้นการสอนให้เหมาะสมในการจดั
ตารางเรียนแบบเนน้บล็อกเวลา 
   Chen (2004) ได้ศึกษาผลของการใช้แบบเรียนแบบร่วมมือในการเรียนภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร โดยไดท้  าการทดลองกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในวิทยาลยัไตห้วนั จ านวน  110 คน ซ่ึง
ประกอบดว้ยนกัศึกษาชาย 34 คน และนกัศึกษาหญิง 76 คน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ 
STAD and Jigsaw กับกลุ่มการทดลองและใช้การเรียนไวยากรณ์ตามปกติกับกลุ่มควบคุม เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบทดสอบภาษาองักฤษส าหรับการ
ส่ือสารระหว่างประเทศ จ านวน 2 ฉบบั ส าหรับการสอบก่อนเรียน (Pre-test) และการสอบหลัง
เรียน (Post-test) จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS 10.00 ผลของการศึกษา
พบว่า กลุ่มทดลองมีผลการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเพศ
ชายสามารถเรียนรู้ไดดี้กวา่เพศหญิง 
   Graham (2006) ไดศึ้กษาวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
โดยมีผลการศึกษาหลายเร่ืองท่ีแสดงว่าการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลทางบวกต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมากกวา่ นกัเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนสูงข้ึน  และ
ท าให้ตดัสินใจไดว้า่ วิธีการน้ีท าให้การเรียนประสบความส าเร็จเพิ่มข้ึนมากกวา่วิธีการเรียนรู้แบบ
อ่ืน ๆ ในเรียนวชิาเดียวกนั 
   จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ทเรียนบนเวบ็และการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  ในการจดัการเรียนการสอนทั้ งงานวิจยัจากใน
ประเทศและต่างประเทศ  สรุปไดว้า่  ในปัจจุบนัไดน้ าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
มากข้ึน  โดยเฉพาะการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงปัจจุบนัระบบอินเทอร์เน็ตไดมี้บทบาท
ส าคัญอย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงมีความน่าสนใจ  สามารถกระตุ้นการเรียนรู้  
ส่งเสริมการเรียนรู้  ตลอดจนอ านวยความสะดวกทั้งผูเ้รียน  และผูส้อนท่ีจะใช้เป็นแหล่งในการ
เรียนรู้  หรือคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  สามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้
ได้ทุกท่ีทุกเวลา  ประกอบกับการใช้รูปแบบและเทคนิคในการสอน ซ่ึงพบว่าการใช้เทคนิค
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี  สร้าง
ความเป็นมิตรมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  มีความผูกพนักนัเป็นหน่ึงเดียวและ  สนุกสนานให้
ความส าคญักบัผูเ้รียนท่ีมีความรู้ความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนัท างานกลุ่มและรับผดิชอบใน



57 
 

บทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน  เพื่อให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายและเกิดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการเรียนสูงข้ึน 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคุณภาพและหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบ
ร่วมมือบนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและหนา้ท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
ผู ้เรียน  และศึกษาความพึงพอใจของผู ้เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน  มี
วธีิด าเนินการวจิยัเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 3.1.1  ประชากร 
 นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 4 จ านวน 12  
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ านวน 182 คน 
 3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นหนองแสน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ  านวน 1  ห้องเรียน จ านวน
นกัเรียน 28 คน ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
  3.2.1  บทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
  3.2.2  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเวบ็ 
  3.3.3  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3.2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 
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3.3 กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือแต่ละประเภท ตามรายละเอียดและขั้นตอน  
ดงัน้ี 
 การสร้างบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
  3.3.1 บทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและ
หนา้ท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตาม
ขั้นตอนการออกแบบตามรูปแบบการสอนแบบ ADDIE Model ดงัน้ี (มนตช์ยั เทียนทอง, 2554, น, 
123–129) 
    3.3.1.1  ขั้นการวเิคราะห์ ผูศึ้กษาไดศึ้กษารายละเอียดดงัน้ี 
        1)  ศึกษารายละเอียดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบา้นหนองแสน อ าเภอวาปีปทุม 
จงัหวดัมหาสารคาม 
        2)  ศึกษาหลกัการ วิธีการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีสร้างบทเรียนจากเอกสาร
ต่าง ๆ  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
        3)  เลือกหน่วยการเรียนรู้และเน้ือหาท่ีจะน ามาพฒันา วิเคราะห์เน้ือหา
บทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวดั ค าอธิบายรายวิชาจากหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง ชนิดและหน้าท่ีของค า ก าหนดวตัถุประสงค์ เขียนหัวขอ้เร่ืองตามล าดบั
ของเน้ือหา 
        4)  ก าหนดเน้ือหากบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเน้ือหาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสอดคลอ้ง แลว้น าค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุง
แกไ้ข ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา ไดแ้ก่ 
        นายสฤษด์ิ สุทธิยา กศ.บ.ภาษาไทย,กศ.ม. (หลกัสูตรและการสอน) 
ครูช านาญการพิเศษวชิาภาษาไทย โรงเรียนบา้นหนองแสน จงัหวดัมหาสารคาม 
        นายป ริญญา สุวรรณธาดา กศ.บ .ภาษาไทย , กศ.ม . (บ ริหาร
การศึกษา) ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นหนองแสน จงัหวดัมหาสารคาม 
        นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ ศศ.ม. (การศึกษา) รองผู ้อ  านวยการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 และอาจารยพ์ิเศษวิชาภาษาไทย โรงเรียน
ปริยติัสามญัวดัประชานิยม จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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        5)  ขั้นการออกแบบ ผูว้จิยัไดศึ้กษารายละเอียด ดงัน้ี 
        6)  ศึกษาหลกัการออกแบบและสร้างบทเรียน โดยศึกษาจากแหล่งขอ้มูล
ต่าง ๆ งานวจิยั บทความ หนงัสือวชิาการ เอกสารต่าง ๆ และเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
        7)  ด าเนินการออกแบบขั้นตอนการเรียนการสอนบทเรียนแบบร่วมมือบน
เวบ็ผูว้ิจยัได้น ารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ ของ Slavin 
(1990, p. 3) โดยการจัดล าดับในการศึกษาออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียน แบบทดสอบ 
แบบฝึกหดั/กิจกรรม เน้ือหาบทเรียน วตัถุประสงคข์องบทเรียน รูปแบบการน าเสนอปฏิสัมพนัธ์ ผงั
งานบทเรียน ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงัตารางท่ี 3.1 ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่3.1   
แสดงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนบนเวบ็ 
ขั้นตอนการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม

ผลสมัฤทธ์ิ 
กิจกรรมการเรียนการสอน เคร่ืองมือ 

1.  การน าเสนอบทเรียน 
     ( Class  Presentation ) 

-  แจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  
-  ศึกษาใบงาน , ใบค าถาม  
-  ขั้นตอนการท างานของกลุ่ม 

เวบ็ไซต ์http://sujittra.net, กระดาน 
    สนทนา,  ส่ือมลัติมีเดีย  

2.  การเรียนกลุ่มยอ่ย 
     (Tem  Study)   

-  แบ่งกลุ่มตามคะแนนจากการ 
   ทดสอบก่อนเรียน (เก่ง-ปลาน 
   กลาง-อ่อน) 
-  ศึกษาความรู้จากบทเรียนในแต่ 
   ละหน่วยยอ่ยเพ่ือตอบค าถามใน 
   ใบงาน 
 

บทเรียนประจ าหน่วยยอ่ย,กระดาน 
    สนทนา  

3.  การทดสอบยอ่ย (Test)    -  ท าแบบทดสอบในแต่ละหน่วย แบบทดสอบ 
4.  คะแนนความกา้วหนา้ 
     ของสมาชิกแต่ละคน 
     (Individual  Improvement   
    Scores)  

-  น าคะแนนการพฒันาหรือ 
   ความกา้วหนา้ของแต่ละคนคิด 
   รวมเป็นคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม 

เวบ็ไซต ์ http://sujittra.net 

5.  กลุ่มท่ีไดรั้บการยกยอ่งหรือ 
    การยอมรับ 
    (Team  Recognition)   

-  น าคะแนนการพฒันารวมของ 
   กลุ่มแต่ละกลุ่มไปเทียบกบั 
   เกณฑ ์เพื่อหาระดบัคุณภาพ 3   
   ระดบั คือ ดี ดีเด่น ดีเยีย่ม 

เวบ็ไซต ์http://sujittra.net 
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        8)  น าบทเรียนบนเวบ็ท่ีออกแบบเรียบร้อยแลว้  ไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบและแกไ้ข  จากนั้นน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคนิควิธีการ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสมก่อนน าไปสร้างบทเรียนบทเวบ็  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิควธีิการ  ไดแ้ก่ 
         ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ประวิทย์   สิมมาทัน  ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา)อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
         นายปรัชญา  บุตรวงษ์  ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา  ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนนาข่าวทิยาคม  อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวดัมหาสารคาม 
         นางสาธุตา  เล่ือมใส  ค .ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา  ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบา้นหนองแสน  อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวดัมหาสารคาม 
        9)  ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบของบทเรียนบางส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์  ตามท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ 
    3.3.1.3  ขั้นการพฒันา  ผูว้ิจยัได้ด าเนินการพฒันาบทเรียนบนเว็บตามขั้นตอน  
ดงัน้ี 
        1)  การเตรียมการ ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเตรียมการเก่ียวกับองค์ประกอบ  
ดงัน้ี ขอ้ความ รูปแบบตวัอกัษร เตรียมภาพ เตรียมเสียง เตรียมโปรแกรมจดัการบทเรียน  เตรียม
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
        2)  สร้างและพฒันาบทเรียนบนเวบ็ตามบทด าเนินเร่ืองท่ีออกแบบไว  ้ และ
น าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อขอค าแนะน าและแกไ้ขปรับปรุง ตามท่ีออกแบบไว้
โดยใชร้ะบบการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชโ้ปรแกรม Moodle  
        3)  น าบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิท่ี
ตรวจสอบความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป ซ่ึงสามารถเขา้
ไปใชง้านไดท่ี้ http://sujittra.net 
    3.3.1.4  ขั้นการทดลองใช้บทเรียนบนเว็บ เป็นการประเมินในเบ้ืองต้น เพื่อหา
ขอ้บกพร่องและท าการปรับปรุง โดยน าไปทดลองใชก้บักลุ่มต่อไปน้ี 
        1)  การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to One Testing) โดยน าไปทดลอง
ใช้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
บ้านไก่นา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีมี
ส่ิงแวดลอ้มและบริบทใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 6 คน คดัเลือกโดยวธีิเจาะจง ให้ไดผู้เ้รียนท่ี
มีความสามารถทางการเรียน ระดบัเก่ง ปานกลาง และอ่อน จ านวนระดบัละ 2 คน ใชค้ะแนนเฉล่ีย
สะสมในภาคเรียนท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ังเกตการใช้บทเรียนของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 

http://sujittra.net/
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เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และข้อบกพร่องของบทเรียน จากนั้นสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงบทเรียน ผลท่ีไดจ้ากการสังเกตและสอบถาม
นกัเรียน คือ ตอ้งท าการปรับปรุงเก่ียวกบัตวัอกัษรมีขนาดเล็กเกินไป มีการพิมพต์วัหนงัสือตกหล่น
และภาพประกอบ ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ขเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
        2)  การทดลองกบักลุ่มนักเรียนขนาดเล็ก (Small group testing) โดยการ
น าบทเรียนมาทดลองใช้กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา  2557  โรงเรียนบา้นไก่นา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  
ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีมีส่ิงแวดลอ้มและบริบทใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 12 คน คดัเลือกโดยวิธี
เจาะจง ให้ไดผู้เ้รียนท่ีมีความสามารถทางการเรียน ระดบัเก่ง ปานกลาง และอ่อน จ านวนระดบัละ  
4 คน ใช้คะแนนเฉล่ียสะสมในภาคเรียนท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ เพื่อดูความเหมาะสม และหา
ขอ้บกพร่องของบทเรียน แลว้น าขอ้บกพร่องเหล่านั้นไปปรับปรุงแกไ้ข ผลการสังเกตและสอบถาม
นักเรียนพบว่า ขาดสีสันไม่น่าสนใจ และควรเพิ่มขนาดตวัหนังสือและปรับสีสันให้สวยงาม ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ขเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ก่อนน าไปใชใ้นการทดลองจริงกบักลุ่มตวัอย่าง
ต่อไป 
    3.3.1.5  ขั้นการประเมินผล 
    ผูว้ิจยัน าบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  เร่ืองชนิด
และหนา้ท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดป้รับปรุงแลว้
ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหาและการด าเนินเร่ือง ดา้นการจดัการบทเรียนและดา้น
การออกแบบดว้ยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคและวธีิการ ไดแ้ก่ 
        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประวิทย ์ สิมมาทนั ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
        นายปรัชญา  บุตรวงษ์ ค .ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูช านาญการพิ เศษ  
โรงเรียนนาข่าวทิยาคม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
        นางสาธุตา  เล่ือมใส  ค .ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา  ครูช านาญการพิ เศษ  
โรงเรียนบา้นหนองแสน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
      ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนแยกเป็นรายด้าน พบว่า การ
ประเมินดา้นเน้ือหาและการด าเนินเร่ือง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.57) ดา้นการจดัการบทเรียน 
อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.48) และดา้นการออกแบบดว้ยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ( x  = 4.51)  
   3.3.2  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเวบ็  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นดงัน้ี 
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     3.3.2.1  ศึกษาเอกสารต ารา  ท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบประเมินจากหนงัสือ การ
วิจัยทางการศึกษา (ไพศาล  วรค า , 2554, น. 229–254)  และจากหนังสือระเบียบวิธีวิจัยทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษาของ (มนตช์ยั  เทียนทอง, 2555, น. 377–408 ) 
     3.3.2.2  ออกแบบประเมินโดยการก าหนดกรอบท่ีจะประเมิน โดยแบ่งประเด็น
ประเมินเป็น 3 ดา้น มาปรับปรุงใช้ จากนั้นน าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง และ
ความครอบคลุมประเด็นท่ีจะประเมิน โดยแบ่งประเด็นท่ีจะประเมินเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
         1)  ดา้นเน้ือหาและการด าเนินเร่ือง 
         2)  ดา้นการจดัการบทเรียน 
         3)  ดา้นการออกแบบดว้ยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
     3.3.2.3  พฒันาแบบประเมินบทเรียนบนเวบ็ 
     หลงัจากนั้นน าแบบประเมินให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง และ
ความครอบคลุมประเด็นท่ีจะประเมินปรับปรุงแล้ว  น าแบบประเมินคุณภาพท่ีสร้างข้ึนให้
ผู ้เช่ียวชาญ ประเมินความสอดคล้องประเด็นการประเมินกับรายการประเมิน และประเมิน
ตรวจสอบความสอดคลอ้ง (IOC) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคและวธีิการ ไดแ้ก่ 
        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประวิทย์  สิมมาทัน ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
        นายปรัชญา  บุตรวงษ์ ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนนาข่าวทิยาคม  อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวดัมหาสารคาม 
        นางสาธุตา  เล่ือมใส ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบา้นหนองแสน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
  ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบบทเรียนท่ี
พฒันาข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ความสอดคลอ้งของแบบประเมินมีค่า IOC อยูใ่นช่วง 1.00 ซ่ึงค่า  
IOC ท่ียอมรับไดจ้ะอยูใ่นช่วง 0.6 ข้ึนไป ดงันั้นขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบบทเรียนฉบบั
น้ี  จึงมีความสอดคลอ้งและสามารถน าไปใชไ้ด ้ 
     3.3.2.4  ปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเวบ็ตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ และจดัท าแบบประเมินเป็นฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชใ้นการวจิยัต่อไป 
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   3.3.3  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบตามจุดมุงหมาย ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก โดยศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ เพื่อใหเ้ป็นแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ โดยมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
     3.3.3.1  ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยศึกษา
วธีิการและวิเคราะห์หลกัสูตรและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  และสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร  วิเคราะห์
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
     3.3.3.2  ออกแบบตารางวิเคราะห์จ านวนข้อสอบ จากท่ีได้ศึกษาการออก
แบบทดสอบของ มนต์ชัย  เทียนทอง (2554, น. 213) และก าหนดตัวช้ีวดั เพื่อก าหนดขอบเขต
เน้ือหาแต่ละหน่วยในการเรียนใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
     3.3.3.3  สร้างตารางวิเคราะห์ออกแบบจ านวนขอ้สอบ โดยยึดตามตวัช้ีวดัเพื่อ
ก าหนดขอ้สอบและก าหนดขั้นตอนการวดัผล 
     3.3.3.4  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาไทย เร่ืองชนิด
และหนา้ท่ีของค า โดยครอบคลุมผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั จ  านวน 50 ขอ้ ตอ้งการใชจ้ริง 30 ขอ้  เป็น
ขอ้สอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 1 ฉบบั เพื่อน าไปจดัท าเป็นแบบทดสอบย่อยท้าย
บทเรียนและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     3.3.3.5  น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน น าไปเสนอให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและความครอบคลุมของขอ้สอบ เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไข และ
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาและการสอน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างขอ้สอบกับ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
     3.3.3.6  น าแบบทดสอบท่ีผ่านการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ไปหาค่าความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใช้สูตร IOC อยู่ในช่วง 0.67 ทั้งน้ีค่า  
IOC ท่ียอมรับไดจ้ะอยูใ่นช่วง 0.6 ข้ึนไป ซ่ึงแบบทดสอบน้ีมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมท่ีสามารถน าไปใชไ้ดท้ั้ง 50 ขอ้  
     3.3.3.7  น าแบบทดสอบไปทดสอบกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบา้นหนองแสน  ท่ีเคยเรียนเน้ือหาน้ีมาก่อน จ านวน 24 คน 
     3.3.3.8  วิเคราะห์ค่าความยากง่ายค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั  
จากผลการทดสอบ พบว่าแบบทดสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.21 ถึง 0.79 ดงันั้นจึงเป็นค่า
ความยากง่ายท่ียอมรับได้ ซ่ึงค่าท่ียอมรับได้อยู่ในช่วง 0.2 ถึง 0.8 ส่วนค่าอ านาจจ าแนกพบว่า  
แบบทดสอบมีค่าจ าแนกอยู่ในช่วง 0.17 ถึง 0.58 ซ่ึงค่าจ าแนกท่ีไม่ดีต้องตดัทิ้งจะอยู่ในช่วงค่า
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จ าแนกน้อยกว่า 0.19 ส่วนช่วงท่ีมีค่าจ าแนกพอใช้ แต่ควรน าไปปรับปรุงใหม่อีกคร้ังจะอยูใ่นช่วง  
0.20 ถึง 0.29 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตดัแบบทดสอบจ านวน 16 ขอ้ จึงคงเหลือขอ้สอบ 34 ขอ้และน าไปใช้
จริง 30 ขอ้ จากนั้นผูว้ิจยัน าขอ้มูลไปค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั โดยใชว้ิธีของคูเดอร์และริ
ชาร์ดสัน KR – 20 และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการค านวณ พบวา่แบบทดสอบมีค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.91 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่แบบทดสอบฉบบัน้ีมีความเช่ือมัน่สูง 
     3.3.3.9  น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิมาแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้บกพร่องท่ีพบ  
และน ามาจดัพิมพ ์ใหเ้ป็นฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชใ้นการวจิยัต่อไป 
   3.3.4  แบบสอบถามความพึงพอใจ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้น ดงัน้ี 
     3.3.4.1  ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความพึงพอใจ  
และวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากหนังสือการวิจยัเบ้ืองตน้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2553, น. 100–103) เพื่อก าหนดกรอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
     3.3.4.2  ออกแบบและก าหนดกรอบท่ีจะสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน ท่ีมี
ต่อบทเรียนบนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ จ านวน 10 ขอ้ 
     3.3.4.3  การพฒันาผูว้ิจยัจดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
บทเรียนบนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ 
         พึงพอใจมากท่ีสุด  ระดบัคะแนน 5 
         พึงพอใจมาก   ระดบัคะแนน 4 
         พึงพอใจปานกลาง  ระดบัคะแนน 3 
         พึงพอใจนอ้ย   ระดบัคะแนน 2 
         พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  ระดบัคะแนน 1 
     3.3.4.4  น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อของบทเรียนบนเวบ็ท่ีสร้างข้ึน  
ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้ครอบคลุมของขอ้ค าถามความพึงพอใจท่ีจะ
สอบถาม  และท าการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
     3.3.4.5  น าแบบประเมินท่ีพฒันาข้ึน ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคประเมินคุณภาพ
เก่ียวกบัความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม โดยใชส้ถิติ IOC ผลการวเิคราะห์พบวา่ ความสอดคลอ้งของ
แบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าอยู่ในช่วง 1.00 ซ่ึงค่า IOC ท่ียอมรับได้จะอยู่ในช่วง 0.6 ข้ึนไป  
ดงันั้นขอ้ค าถามของแบบประเมินความพึงพอใจฉบบัน้ี จึงมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบบทเรียนท่ี
พฒันาข้ึนและสมารถน าไปใชไ้ด ้
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     3.3.4.6  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจตามค าแนะน าของผู ้เช่ียวชาญ  
จดัพิมพแ์บบสอบถามความพึงพอใจเป็นฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในขั้นตอน
ต่อไป 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
  3.4.1  แบบแผนการทดลอง 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัท่ีมีรูปแบบการวิจยัเป็นก่ึงทดลอง โดยใชแ้บบแผนการทดลอง 
One-Group Pre-test Post-test Design (มนต์ชัย  เทียนทอง , 2554, น . 279–280) รายละเอียด ดัง
ตารางท่ี  4.2 
 
ตำรำงที ่ 3.2   
แบบแผนการทดลอง 
กลุ่มตวัอยา่ง ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 
E T1 X T2 

 
    โดยท่ี  E หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่ง 
       T1 หมายถึง  การทดสอบก่อนท่ีจะด าเนินการทดลอง 
       T2 หมายถึง  การทดสอบหลงัจากด าเนินการทดลอง 
       X หมายถึง  จดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนบนเวบ็ท่ีพฒันาข้ึน 
   3.4.2  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัคร้ังน้ี โดยทดลองใชก้บัผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบา้นหนองแสน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
     3.4.2.1  การเตรียมการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
         1)  ผูว้ิจยัเตรียมความพร้อมของบทเรียนบนเวบ็ เร่ืองชนิดและหน้าท่ี
ของค า  โดยตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ ก่อนน าไปใชใ้นการทดลอง 
         2)  เตรียมห้องเรียน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง
ในการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี โรงเรียนบา้นหนองแสน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 28 คน 
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         3)  ก าหนดเวลาท่ีจะท าการทดลองโดยผูว้ิจยัท าการทดลองในภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 16 ชัว่โมง 
     3.4.2.2  การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
         1)  ระยะเวลาในการท าการทดลอง ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองระหวา่ง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 
         2)  ชัว่โมงท่ี  1  ท าการแนะน ากลุ่มทดลองในการศึกษาบทเรียนแบบ
ร่วมมือบนเวบ็โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  เร่ืองชนิดและหนา้ท่ีของค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โดยใชเ้วลาประมาณ  10  นาที 
         3)  น าแบบทดสอบก่อนเรียนท่ีผู ้วิจ ัยหาประสิทธิภาพแล้ว มาให้
นกัเรียนทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ขอ้ เพื่อการแบ่งกลุ่มนกัเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ  
4 คน และเก็บคะแนนท าการวเิคราะห์ต่อไป 
         4)  ชัว่โมงท่ี 2 ถึงชัว่โมงท่ี 16 ท าการทดลองดว้ยบทเรียนแบบร่วมมือ
บนเวบ็โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและหน้าท่ีของค า ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จน
ครบทั้ง 16 ชัว่โมง พร้อมทั้งท ากิจกรรมย่อยระหว่างเรียน เพื่อเก็บคะแนนรายบุคคลและรวบรวม
เฉล่ียเป็นคะแนนกลุ่ม 
         5)  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน  
ซ่ึงเป็นชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียน
บทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและหน้าท่ีของค า ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และรวบรวมขอ้มูลจากการทดลองน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป          

     3.4.2.3  ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
     ในการด าเนินการทดลองการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึน ผูว้ิจยัมี
ก าหนดระยะเวลาในการทดลองและเก็บขอ้มูลดงัรายละเอียดท่ีแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตำรำงที ่ 3.3  
ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

                    สัปดาห์ท่ี 
กิจกรรม 

พฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1) ปฐมนิเทศ  - - - - - - - - - - - 

2) ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน -        - - - - 

3) ทดสอบหลงัเรียน - - - - - - - -  - - - 

4) วดัความพึงพอใจ - - - - - - - - -  - - 

5) การวเิคราะห์ขอมูล - - - - - - - - - -   

 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีจดัเก็บและรวบรวมไดม้าท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  3.5.1  วเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเวบ็ 
    3.5.1.1  ผูว้ิจยัน าแบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บ ท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญ มา
วเิคราะห์ระดบัความเหมาะสมโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์
จะใชค้่าเฉล่ียเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี (พิสุทธา  อารีราษฎร์, 2550, น. 143-151) 
    ในการวิจยัไดก้ าหนดการประเมินแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 
Scale) ตามวธีิของลิเคิร์ท ดงัน้ี 
       ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50-5.00 หมายความวา่ เหมาะสมมากท่ีสุด 
       ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50-4.49 หมายความวา่ เหมาะสมมาก 
       ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50-3.49 หมายความวา่ เหมาะสมปานกลาง 
       ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.50-2.49 หมายความวา่ เหมาะสมนอ้ย 
       ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00-1.49 หมายความวา่ เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
  3.5.2  วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเวบ็ 
  ผูว้ิจยัได้น าคะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนบนเว็บแต่ละหน่วย
จ านวน 7 หน่วยการเรียนรู้ และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน มา
ค านวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดต้ั้งเกณฑ์ของประสิทธิภาพในงานวิจยัคร้ังน้ี
เท่ากบั 80/80 โดยยอมรับความคลาดเคล่ือน  2.5 
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  3.5.3  วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ผูว้ิจยัได้น าคะแนนทั้ งก่อนเรียนและหลังเรียนของผูเ้รียน 28 คน จากการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนบนเว็บท่ีพฒันาข้ึน มาค านวณดว้ยสถิติ t-test (Dependent) โดยได้ตั้งระดบันัยส าคญัทาง
สถิติไวท่ี้ระดบั .05 เม่ือค านวณค่าสถิติ t-test ดว้ยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปท่ีไดจ้ากการค านวณ  และ
จากตารางมาเปรียบเทียบกนัเพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยไดต้ั้งสมมุติฐานไวด้งัน้ี 
     H0  :  คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของผูเ้รียนไม่สูงกวา่ก่อนเรียน 
     H1  :  คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของผูเ้รียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
  3.5.4  วเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียน 
  ผูว้ิจยัน าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีไดจ้ากผูเ้รียน มาวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจโดย
ใช้สถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉล่ียเทียบกบัเกณฑ์การ
ประเมินดงัน้ี 
     ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50-5.00 หมายความวา่ พึงพอใจมากท่ีสุด 
     ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50-4.49 หมายความวา่ พึงพอใจมาก 
     ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50-3.49 หมายความวา่ พึงพอใจปานกลาง 
     ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.50-2.49 หมายความวา่ พึงพอใจนอ้ย 
     ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00-1.49 หมายความวา่ พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
    เกณฑ์เฉล่ียของระดับความพึงพอใจของผูเ้รียนในงานวิจัยน้ี ใช้ค่าเฉล่ียของ
คะแนนตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล โดยเลือกใชส้ถิติดงัน้ี 
  3.6.1  สถิติท่ีใชค้  านวณหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
    3.6.1.1  หาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหาของแบบทดสอบ ค านวณได้จากค่าดชันี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ จุดประสงค์  โดยใช้ สู ตร  IOC (Index of Item Object  
Congruence)  (มนตช์ยั  เทียนทอง, 2554, น. 194)  ดงัน้ี 

 

IOC = 
N

R                                                             (3-1) 
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     เม่ือ IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัวตัถุประสงค ์
         แทน ผลรวมคะแนนการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ 
       N   แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
    3.6.1.2  การหาค่าความยากและอ านาจจ าแนก โดยใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553, น. 84) ดงัน้ี 
 

                                                          P = 2

PLPU

                                                    (3-2) 
 
       R = PU – PL 
     เม่ือ P  แทน ค่าความยาก 
       r  แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
       PU  แทน สัดส่วนคนตอบถูกในกลุ่มสูง 
       PL  แทน สัดส่วนคนตอบถูกในกลุ่มต ่า 
    3.6.1.3  การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยวธีิคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder–
Richardson Methods) ใชสู้ตร KR20 ดงัน้ี (ไพศาล  วรค า, 2554, น. 281) 
 

                                                KR20 = 











1k
k


















 2
tS

 qipi1

                                                    (3-3) 

 

     เม่ือ KR-20 แทน เป็นสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

       K  แทน เป็นจ านวนขอ้สอบ 

       pi  แทน เป็นสัดส่วนของคนท่ีตอบขอ้สอบถูกในขอ้ท่ี i 

       qi  แทน เป็นสัดส่วนของคนท่ีตอบขอ้สอบผดิในขอ้ท่ี i  หรือ 1- pi 

       S2
t  แทน เป็นความแปรปรวนของคะแนนรวม t 

 
 
 



71 

  3.6.2  สถิติท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนบนเวบ็ 
  การหาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนบนเวบ็ โดยใชสู้ตร E1/E2   
(มนตช์ยั  เทียนทอง, 2554, น. 287) ดงัน้ี 
 

  E1  =                         E1  X 100                                              (3-4) 
 
     เม่ือ E1  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
       X  แทน  คะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
       A  แทน  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
       N  แทน  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 

                                                  E2 X 100                                            (3-5) 
 

     เม่ือ E2  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
       Y  แทน  คะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
       B  แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
       N  แทน  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
  3.6.3  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 
    ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติสอบค่า t (Dependent Sample) บุญชม ศรีสะอาด (2545, น. 
112-113) สูตรท่ีใชใ้นการค านวณค่า 
 

                                                           )1(

)(

D
    

22






 



n

DDn
t

                                         (3-6) 
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     เม่ือ t  แทน  ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤติ 
       D  แทน  ค่าผลต่างระหวา่งคู่คะแนน 
       N  แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
       ∑  แทน  ผลรวม 



 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 

 การพฒันาบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและ
หนา้ท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษา
ตามขั้นตอนการวจิยั และปรากฏผลการวจิยั ดงัน้ี 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 
  1. ผลการพฒันาบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง
ชนิดและหนา้ท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
  2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิค
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและหน้าท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของผูเ้รียนหลัง
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
  4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนแบบร่วมมือบน
เวบ็ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและหน้าท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

4.1 ผลการพฒันาบทเรียนแบบร่วมมอืบนเวบ็ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
 
 ผลการพฒันาบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและ
หนา้ท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจยัได้พฒันาบทเรียน
บนเว็บบนระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมมู เดิล (Moodle) โดยใช้ช่ือโดเมน  
http://sujittra.net ผูว้ิจยัไดศึ้กษารูปแบบในการจดัการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิของ  
Slavin (1995, น. 42–43) ดงัน้ี 
  4.1.1 ขั้นตอนการเรียนรู้บทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
    4.1.1.1  การน าเสนอบทเรียน บทเรียนมีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มสมาชิกในกลุ่มทุกคนจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองเท่า ๆ กบัรับผิดชอบต่อกลุ่มทราบ
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เป้าหมายของกลุ่มเพื่อความส าเร็จในการเรียน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืน ๆ  
ในกลุ่มให้เรียนรู้ไดเ้หมือนตน มอบหมายงานใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่ม แนะน ารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้
ส่ือน าเสนอในรูปแบบของขอ้ความ ภาพกราฟิก และภาพเคล่ือนไหว รายละเอียด ดงัภาพท่ี 4.1 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 4.1  การน าเสนอบทเรียน 
 
    4.1.1.2  การเรียนกลุ่มยอ่ย บทเรียนมีระบบสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ซ่ึงแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิก 4 คน ซ่ึงสมาชิกกลุ่มจะมีความแตกต่างกนัเร่ืองระดบัสติปัญญา  
กิจกรรมของกลุ่มจะศึกษาหัวข้อท่ีเรียนจากส่ือมัลติมีเดีย ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
ร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ และร่วมกนัท างานใบงาน กลุ่มจะตอ้งช่วยสมาชิกแต่ละคนของกลุ่มเพื่อให้
เพื่อนในกลุ่มเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน ซ่ึงการท างานของกลุ่มเน้นความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม  
รายละเอียดดงัภาพท่ี  4.2 
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ภาพที ่ 4.2  การเรียนกลุ่มยอ่ยของหน่วยการเรียนรู้ 
 
    4.1.1.3  การทดสอบย่อย หลังจากศึกษาเน้ือหา บทเรียนมีระบบให้ผูเ้รียนท า
แบบทดสอบยอ่ย เพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมาแลว้ ผูเ้รียนทุกคนจะท าแบบทดสอบ
ยอ่ยตามความสามารถของตน โดยไม่มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
    4.1.1.4  ความกา้วหน้าของกลุ่ม ประเมินผลคะแนนในการพฒันาตนเองและของ
กลุ่ม ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบคะแนนท่ีสอบไดก้บัคะแนนฐาน (Base Score) โดย
คะแนนท่ีไดจ้ะเป็นคะแนนความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
    4.1.1.5  ประกาศยกย่องกลุ่ม ประเมินผลการท างานของกลุ่ม คะแนนการพฒันา
ตนเองและของกลุ่มจะไดรั้บรางวลัหรือยกยอ่ง ตอ้งไดค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
  4.1.2  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่ 4.1  
ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ  โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่ มผลสัมฤทธ์ิโดย
ผู้เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
เน้ือหาและการด าเนินเร่ือง 4.57 0.51 มากท่ีสุด 
การจดัการบทเรียน 4.48 0.51 มาก 
การออกแบบดว้ยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 4.48 0.51 มาก 
รวมเฉล่ีย 4.51 0.50 มากท่ีสุด 

  

   จากตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บ ท่ีพฒันาข้ึน พบว่า ความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อบทเรียนบนเวบ็ท่ีจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ อยู่
ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.51 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 
เม่ือพิจารณารายดา้นการเมินดา้นเน้ือหาและการด าเนินเร่ือง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.57) ดา้น
การจัดการบทเรียนอยู่ในระดับมาก ( x = 4.48)และด้านการออกแบบด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.48)  
 

4.2 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของของบทเรียนแบบร่วมมอืบนเวบ็  โดยใช้เทคนิค 

แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 

 

 ผูว้ิจยัได้ทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 28 คน โดยเร่ิมจากท าการทดสอบก่อนเรียน  
จากนั้นจึงทดลองใช้บทเรียนจนครบทุกหน่วยการเรียนแล้วจึงทดสอบหลังเรียนแล้วน าผลมา
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซ่ึงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนแสดงได้ ดงั
ตารางท่ี  4.2 
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ตารางที ่ 4.2    
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบร่วมมือกันบนเว็บ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่ ม
ผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและหน้าท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

คะแนน n คะแนนเตม็ X  S.D. ร้อยละ 
คะแนนจากการท าแบบทดสอบ  (E1) 28 70 58.17 4.40 83.11 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก 
   การทดสอบหลงัเรียน (E2) 

28 30 24.43 1.48 81.43 

 
   จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบร่วมมือกนับนเว็บ  
โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ พบว่า คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบฝึกทกัษะรวมทุกหน่วยคิด
เป็นร้อยละ 83.11 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อย
ละ 81.43 จึงกล่าวไดบ้ทเรียนท่ีพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.11/81.43 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีตั้งไว ้80/80  
 

4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนแบบร่วมมอืบนเวบ็  โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียน ผูว้ิจยัได้
ทดลองกบันกัเรียน 28 คน โดยทดสอบก่อนเรียน จากนั้นจึงทดลองใช้บทเรียนจนครบทุกแบบฝึก
ทกัษะแลว้จึงทดสอบหลงัเรียน แลว้นาผลมาวเิคราะห์ ซ่ึงผลการวเิคราะห์แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิคะแนนทดสอบทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย S.D. df t-valve 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 30 12.89 1.23  

27 
 
39.97* คะแนนทดสอบหลงัเรียน 30 24.43 1.48 

หมายเหต.ุ* P < .05 
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  จากตารางท่ี 4.3 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนแบบร่วมมือบน
เว็บ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ มีค่าของคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 12.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.23 หลังการเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ีย 24.43 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.48 เม่ือค านวณการทดสอบค่า t แลว้ปรากฏวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t =39.97, P < .05)  
 

4.4 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้เรียนทีม่ต่ีอบทเรียนแบบร่วมมอืบนเวบ็   
โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
 
 การส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิค
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ หลงัจากเรียนดว้ยบทเรียนบนเวบ็น้ีไปแลว้ ผูว้ิจยัไดส้ ารวจความพึงพอใจของ
นกัเรียน โดยใชแ้บบสอบถามวดัความพึงพอใจ มาตราส่วน 5 อนัดบั ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจ
แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่ 4.4   
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ 
โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 

 
รายการประเมิน 

ค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นของนกัเรียน 

ระดบั 
ความพึงพอใจ 

     X  S.D. 
1.  บทเรียนบนเวบ็มีสีสันสวยงาม น่าสนใจ 4.50 0.51   พอใจมากท่ีสุด 
2.  บทเรียนบนเวบ็สามารถศึกษาคน้ควา้ในเวลาวา่ง 4.54 0.51   พอใจมากท่ีสุด 
3.  บทเรียนบนเวบ็ช่วยใหน้กัเรียนมีความ  
     กระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 

 
4.64 

 
0.49 

   
  พอใจมากท่ีสุด 

4.  บทเรียนบนเวบ็ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย 4.50 0.51   พอใจมากท่ีสุด 
5.  บทเรียนบนเวบ็มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ 4.54 0.51   พอใจมากท่ีสุด 
6.  ช่วยใหน้กัเรียนมีโอกาสทบทวนและคน้ควา้ 
     ขอ้มูลในการเรียนเพิ่มข้ึน 

 
4.50 

 
0.51 

(ต่อ) 
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ตารางที ่ 4.4  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นของนกัเรียน 

ระดบั 
ความพึงพอใจ 

     X  S.D. 
6.  ช่วยใหน้กัเรียนมีโอกาสทบทวนและคน้ควา้ 
     ขอ้มูลในการเรียนเพิ่มข้ึน 

 
4.50 

 
0.51 

   
  พอใจมากท่ีสุด 

7.  บทเรียนบนเวบ็มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อน 
    กบันกัเรียนท าใหมี้ความสนุกสนานและน่าสนใจ 

 
4.50 

 
0.51 

   
  พอใจมากท่ีสุด 

8.  บทเรียนบนเวบ็ท าใหจ้ดจ าเน้ือหาสาระไดเ้ร็วข้ึน 4.54 0.51   พอใจมากท่ีสุด 
9.  เน้ือหาสาระในบทเรียนบนเวบ็มีประโยชน์ 4.54 0.51   พอใจมากท่ีสุด 
10.  ฉนัชอบเรียนรู้ เร่ืองชนิดและหนา้ท่ีของค า 
      โดยใชบ้ทเรียนบนเวบ็ 

 
4.61 

 
0.50 

  
  พอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.54 0.50   พอใจมากท่ีสุด 
 

  จากตารางท่ี 4.4 ผูว้ิจยัไดส้ ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน โดยมีแบบประเมินจ านวน 10  
ขอ้ โดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจ มาตราส่วน 5 ระดบั ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ พบวา่ ผูเ้รียน
มีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนบนเวบ็ท่ีพฒันาข้ึน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.54)  



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการพัฒนาบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและหนา้ท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ซ่ึงมีขั้นตอนการวจิยั และผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

 

5.1 สรุป 
 
 การศึกษาเพื่อพฒันาบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง
ชนิดและหนา้ท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้จิยัไดส้รุปผล
การศึกษาตามล าดบัขั้นตอนการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
  5.1.1  บทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและหนา้ท่ี
ของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีการน าเสนอเน้ือหาเป็น
ล าดบัขั้นตอน ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนโดยผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด 
  5.1.2  ประสิทธิภาพบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง
ชนิดและหน้าท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6 โดยผล
ประสิทธิภาพบทเรียนบนเวบ็มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.11/81.43 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
  5.1.3  ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  
เร่ืองชนิดและหน้าท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่ามี
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  5.1.4  ความพึงพอใจของผู ้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิค
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ ท่ีพฒันาข้ึน พบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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5.2 อภิปรายผล 
 
 การพฒันาบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและ
หน้าท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประเด็นท่ีน ามา
อภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี 
  5.2.1  คุณภาพบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ ผลการ
ประเมินคุณภาพบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและหนา้ท่ี
ของค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยผูเ้ช่ียวชาญอยู่ในระดับ
เหมาะสมมากท่ีสุด  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัไดพ้ฒันาบทเรียนอยา่งเป็นระบบโดยยึดหลกัการและทฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียน ตามรูปแบบการสอน ADDIE ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มนต์ชยั  เทียนทอง (2554, 
น. 91-94) กล่าวว่ารูปแบบการสอน  ADDIE สามารถน าไปใช้ออกแบบและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นอย่างดี  เพราะครอบคลุมกระบวนการทั้งหมด ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้าง
บทเรียนบนเว็บตามขั้นตอนท่ีจดัไวอ้ย่างเป็นระบบแบบแผน มีเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัระดบัของ
ผูเ้รียน มีภาพและเสียงบรรยายประกอบบทเรียน ท าให้น่าสนใจชวนติดตาม และผูเ้รียนได้มีการ
ปฏิสัมพนัธ์และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเรียนรู้ พร้อมทั้งผา่นการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ผูเ้ช่ียวชาญ จึงท าให้บทเรียนบนเวบ็ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ รัศมีแข แสนมาโนช (2552, น. 82) ท่ีไดศึ้กษาผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนบน
เครือข่าย เร่ืองค าสรรพนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงพบว่าบทเรียน
บนเครือข่ายมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธาวลัย ์จีนขี (2554, น. 72)  
ได้วิจัยผลการสร้างบทเรียนบนเว็บเร่ืองทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ส าหรับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนรวมราษฎร์สามคัคี พบวา่บทเรียนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ ธี ร์ นาทร (2554, น . 62) ได้ศึกษาผลการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ วิชาภาษาไทย เร่ืองการสร้างค า ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 
  5.2.2  ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
เร่ืองชนิดและหน้าท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ผลปรากฏว่าประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บ ท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 83.11/81.43 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูว้จิยัไดท้  าการ
การวเิคราะห์เน้ือหา วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
การออกแบบบทเรียนบนเว็บ  และการวดัผลประเมินผล  ซ่ึงเป็นการพฒันาตามหลกัทฤษฎีและ
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พัฒนาจนมีประสิทธิภาพ  ซ่ึ งบทเรียนบนเว็บมีลักษณะแบบ  IWBI (Interactive Web Based  
Instruction) (มนต์ชัย เทียนทอง, 2554, น. 74–75) และบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนได้ผ่านการ
ตรวจสอบทุกขั้นตอนและปรับปรุงโดยมีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาอย่างต่อเน่ือง  
นอกจากนั้นแลว้ผูว้จิยัไดท้  าการทดลองอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอนและมีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ท่ีพบจากการสังเกต และสัมภาษณ์ผูเ้รียน ก่อนท่ีจะน ามาใช้ในการทดลองกับกลุ่มตวัอย่างจริง  
ดงันั้นบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวท่ี้ 80/80 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของสุธาวลัย์ จีนขี (2554, น. 72) ท่ีได้ท าการวิจยัเร่ืองการสร้างบทเรียนบนเว็บเร่ือง
ทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ ประสิทธิภาพบทเรียน
บนเวบ็ เท่ากบั 82.10 /82.90 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวลยัพร  
ดวงดี (2551, น. 65) ไดว้ิจยัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใชเ้ทคนิค  
STAD วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิค
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ี
พฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.27/83.11 สูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้
  5.2.3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนแบบร่วมมือ
บนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองชนิดและหนา้ท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เน่ืองมาจาก
บทเรียนท่ีพฒันาข้ึนจะเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการวางแผนและการ
ออกแบบบทเรียนอยา่งเป็นระบบ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิท่ีมีการจดัการเรียนรู้เป็นทีมทุก
คนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกนั มีการช่วยเหลือกนัและกนั และแลกเปล่ียนความรู้กนัระหว่าง
กลุ่มเดียวกนั และการให้รางวลัเป็นหลกัเพื่อกระตุน้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของผูเ้รียนดว้ย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประนอม โพธ์ิ
กนั (2550, น. 68) ไดว้ิจยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย เร่ืองค าและ
หน้าท่ีของค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้เทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ  
โรงเรียนวดัโบสถ์ อ าเภออินทร์บุรี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค STAD สูงกว่ากลุ่มท่ีสอนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวลยัพร  ดวงดี (2551, น. 65) เร่ือง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค STAD วิชาการเขียน
โปรแกรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร์ วิทยาลยัเทคนิคระยอง ผลการวิจยัพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค  
STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พิมสิริ  บุญมาก (2554, น. 120) ไดว้ิจยัการพฒันาการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ืองการอ่านและเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยรูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  5.2.4  ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใช้เทคนิค
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  เร่ืองชนิดและหน้าท่ีของค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ( X =  4.54, S.D. = 0.50) ทั้ งน้ีเป็นเพราะบทเรียนจดัการเรียนรู้เป็นทีมท่ีผสมความรู้
ความสามารถและความสนุกสนาน ผู ้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเรียนได้ตลอดเวลา  
ตามความพร้อมและความสนใจของตนเอง มีผลแสดงความกา้วหน้าทางการเรียนเป็นระยะ ๆ ทา้
ทายให้นักเรียนเกิดความพยายามถึงระดับหน่ึงก็จะได้รับความส าเร็จในทนัที ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิด  Strauss and Sayless (1960, น. 56) กล่าวว่า เพื่อให้ได้ผลในการสร้างส่ิงจูงใจภายใน
เป้าหมายของงาน ผูท้  างานตอ้งมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย มีผลกลบัมาให้ผูท้  างานไดท้ราบโดยตรง 
และงานนั้นเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา  มีลกัษณะทา้ทายและสามารถท าให้ส าเร็จ ดงันั้นผูเ้รียนท่ีเรียน
ดว้ยบทเรียนบนเวบ็ท่ีพฒันาข้ึนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
พิมสิริ  บุญมาก (2554, น. 120) ได้วิจยัการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  
STAD  เร่ืองการอ่านและเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1  
พบวา่  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับงานวิจยัของสุธีร์  นาทร (2554, น. 62) ได้
ศึกษาวิจยั เร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บวิชาภาษาไทย เร่ืองการสร้างค า ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้
   5.3.1.1  ควรเตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองมือให้พร้อม ช้ีแจงขั้นตอนและวตัถุประสงค์ให้
ชดัเจน  และแบ่งเน้ือหาใหช้ดัเจนเหมาะสมกบัระดบัความสามารถตามศกัยภาพของผูเ้รียน 
   5.3.1.2  การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ๆ ซ่ึงในการท ากิจกรรมผูเ้รียน
แต่ละคนจะมีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นในการเรียนรู้ผูเ้รียนบางคนอาจใช้
เวลานาน ควรมีการปรับเวลาใหย้ดืหยุน่ตามความเหมาะสม 
 5.3.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
   5.3.2.1  ควรมีการพฒันาบทเรียนบนเว็บโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิร่วมกบั
เทคนิควิธีการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ในรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์ในการพฒันาการจดัการเรียน
การสอน 
   5.3.2.2  ควรมีการศึกษาการใช้บทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิในเน้ือหารายวชิาและในระดบัชั้นอ่ืน ๆ และศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพิ่มเติมเก่ียวกบั
เน้ือหา ความแตกต่างของอายุนักเรียน ระดบัปัญญา ทศันคติของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนเว็บ  
เป็นตน้ 



 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 

บรรณานุกรม 
 

กนกพร  แสงสวา่ง. (2540). การศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและทักษะการท างานร่วมกัน 
 ในวิชา ส 305 โลกของเรา ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยการเรียน 
 แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอร์กับการสอนแบบปกติ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 
 กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
กรมวชิาการ. (2543). เอกสารชุดเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนส าคัญท่ีสุด การจัด 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา.  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  
จนัทรา  ตนัติพงศานุรักษ.์ (2544). การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ. กรุงเทพฯ : ศูนยพ์ฒันาวชิาการ. 
ชยัยงค ์ พรหมวงศ.์ (2556). การทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากร 
 ศึกษาศาสตร์วิจัย. 5(1). 
ณฐัธยาน์  การุญ. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสนใจใน 
 การเรียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีสอนโดยบทเรียนส าเร็จรูปกับ 
 การสอนตามคู่มือครู (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง. (2544). การสอนบนเวบ็ (Web-based instruction) นวตักรรมเพื่อ 
 คุณภาพการเรียนการสอน. วารสารศึกษาศาสตร์. 28 (1) : 87-94 
ทองทวน  ชูละออง. (2553). ผลการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็ร่วมกันกับกระบวนการเรียนแบบ 
 ศูนย์การเรียน  เร่ือง  “พืชสมุนไพร”  ระดับมธัยมการศึกษาปีท่ี 3  กรณีศึกษา 
 ห้องเรียนท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).  
 นครราชสีมา : มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา. 
ทิศนา  แขมมณี. (2552). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือการจัดการกระบวนการเรียนรู้ท่ีมี 
 ประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
นนัทิวนั  พนัดุง. (2554). การพัฒนาบทเรียนบนเวบ็เร่ืองจักรวาลและอวกาศ ส าหรับช้ัน 
 ประถมศึกษา ปีท่ี 6. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา.  
บุญชม  ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : สุวริียาสาสน์. 
บุปผชาติ  ทฬัหิกรณ์. (2552). การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน.  
 กรุงเทพฯ : ส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน. 
 



87 

 

ปทีป  เมธาคุณาวฒิุ. (2540). ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยการใช้การ   
 เรียนการสอนแบบเวบ็เบสต์ : เอกสารประกอบการสอนวิชา 2710643 หลักสูตรและ 
 การเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา. ภาควชิาอุดมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ปวณีา  เยาวนิจ. (2549). การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายสาระคณิตศาสตร์   
 เร่ืองระบบสมการเชิงเส้น  ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี  3. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 
 มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ประนอม  โพธ์ิกนั. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย เร่ืองค า 
 และหน้าท่ีของค า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้เทคนิค STAD  กับการ 
 สอนแบบปกติ. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตรี.  
เผชิญ  กิจระการ. (2550). การวิจัยและเทคโนโลยี. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).  
 มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  
พรรณวดี  พิสิษฐพงศ.์ (2554). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจักร 7 ขัน้ โดยใช้หนังสือ 
 ประกอบการเรียนรู้ เร่ือง โลกและการเปล่ียนแปลง  ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2. 
 (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 
พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ. (2544). หลักการวดัและประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์สถาบนั 
 ราชภฏัพระนคร. 
พิมสิริ  บุญมาก. (2554). การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD   
 เร่ืองการอ่าน  และเขียนสะกดค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษา 
 ปีท่ี 1. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 
พิสุทธา  อารีราษฎร์. (2550). การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม :    
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  
ไพศาล  วรค า. (2550). การวิจัยทางการศึกษา. มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม.  
มลัลิกา  วชิชุกรอิงครัต. (2553). การศึกษาการท างานเป็นทีมของพนักงานครูเทศบาลสังกัดเทศบาล 
 เมืองชลบุรี. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยับูรพา. 
มนตช์ยั  เทียนทอง. (2553). การออกแบบและการพัฒนาคอร์สแวร์ส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์. 
 กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 
รววิรรณ  ศรีคร้ามครัน. (2543). เทคนิคการสอน. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามค าแหง.  
 
 



88 

 

รัศมีแข  แสนมาโนช. (2552). การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย  เร่ืองค าสรรพนาม  กลุ่มสาระการ 
 เรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).  
 มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม.  
โรงเรียนบา้นหนองแสน. (2556). รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2556. มหาสารคาม.  
วลยัพร ดวงดี. (2551). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เนต็โดยใช้เทคนิค 
 STAD วิชาการเขียนโปรแกรม หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง. กรุงเทพฯ :  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ.  

วชัรา  เล่าเรียนดี. (2547). เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการปฐมนิเทศ. นครปฐม :  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร.  
วจิารณ์ พานิช. (2555). วิธีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ :  
 มูลนิธิสดศรีสฤษด์ิวงศ.์  
วมิลรัตน์  สุนทรโรจน์. (2550). นวตักรรมตามแนวคิกแบบ Backward Design. กรุงเทพฯ :  
 ส านกัพิมพช์า้งทอง.  
ศิริพร  จึงรัศมีพานิช. (2554). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานระหว่างเทคนิคกลุ่ม 
 ผลสัมฤทธ์ิและเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขนั. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 
 มหาวทิยาลยั ราชภฏัวไลยอลงกรณ์.  
ศุภศิริ  โสมาเกตุ. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน 

 ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างการเรียนรู้โดยโครงงานกับ 

 การเรียนรู้ตามคู่มือครู. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาสารคาม :  
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  
สรรรัชต ์ห่อไพศาล. (2544). นวตักรรมและการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในสหัสวรรษ 
 ใหม่ : กรณีการจัดการเรียนการสอนผ่านเวบ็. วารสารศรีปทุมปริทศัน์.  
สังคม  ไชยสงเมือง. (2547). การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย วิชาระบบส่ือสารข้อมลูและเครือข่าย 
 คอมพิวเตอร์  เร่ืองเครือข่ายอินเตอร์เนต็ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย. 
 (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
สายฝน  เพง็เภา. (2542). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการท างานกลุ่มและ 
 ความคงทนในการเรียนรู้กลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนช้ันประถม 
 ศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้ส่ิงท่ีช่วยขจัดมโนมติล่วงหน้าและการร่วมมือกันเรียนรู้. 
 (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 



89 

 

ส านกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. (2554). ประกาศสนับสนุนทุน 
 โครงการส่งเสริมนวตักรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา คร้ังท่ี 1/2554.  
 กรุงเทพฯ. 
สุธาวลัย ์ จีนขี. (2554). การสร้างบทเรียนบนเวบ็  เร่ืองทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย   
 ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).  
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  
สุธีร์  นาทร. (2553). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเวบ็วาภาษาไทย เร่ืองการสร้างค า ส าหรับ 
 นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). ปทุมธานี :  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี.  
สุลดัดา  ลอยฟ้า. (2554). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบ 
 ร่วมมือกันเรียนรู้ ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
สุวทิย ์ มูลค า และอรทยั มูลค า. (2545). วิธีจัดการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร : ภาพการพิมพ.์  
หทยัณฐั  แกว้บวัดี. (2554). การพัฒนาบทเรียนผ่านเวบ็ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนตามแนววิถี 
 พุทธ เร่ืองอริยมรรค ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา. 
 กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศิลปากร.  
อนิรุทธ์ สติมัน่. (2554). การจดัการเรียนการสอนโดยการประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ 
 โครงงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 6 : (1-2). 
อาภรณ์  ใจเท่ียง. (2550). หลกัการสอน (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮา้ส์.  
อรพรรณ  พรสีมา. (2554). การเรียนแบบร่วมมือร่วมใจ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน.  
 กรุงเทพฯ : โอ.เพส พร้ินต้ิงเฮา้ส์.  
Armstrong, David Scott. (1990). The  Effects of Student Team Achievement Divisions  
 Cooperative Learning Technique on Upper Secondary Social Studies  
 Student Academic Achievement and Attitude Towards Social  
 Studies’Class. Dissertation  Abstracts  Internationnal.59 : (2). 
Arends, Richard I. (1994). Learning to Teach (3rd ed). New York:Mezraw-Hill,Inc. 
Artzt,Alice F. and Chaire M.Newman. (1990). Cooperrative Learning. The Mathematics  
 Teacher  83,6 (September 1990). 
Chen, Mei-Ling. (2004). A Study of the Effects  of  Cooperative  Learning Strategies on  
 Student Achievement in English as a Foreign Language in a Taiwan  
 College. Dissertaion Abstracts Internationnal. 59(2). 



90 

 

Dillon, A., and Zhu, E. (1997). Design web-based instruction : a human computer  
 interaction  perspective. InBadrul H.Khan (Ed.), Web-based instruction.  
 Englewood  Cliffs,NJ : Educational Technologies Publications. 
Graham, C.J., & Bonk, C.R. (2006). The handbook of blended learning : global  
 perspectives,local deaigns. San Francisco,CA : Pfeiffer publishing. 
Gronlund,N.E. (1993). How to make Achievement Tests and Assessments.5th ed.  
 Needham  Heights,MA.Allyn and Bacon.  
Hannum, W. (1998). Web-based Instruction Lessons. Re-trieved October 5, 2012, from  
 http://www.soe.uncedui111/8-98/index_wbi2.htm. 1998. 
Hiltz, S. (1993). Correlates of learning in a virtual classroom. International Journal of    
  Man-Machine Studies.1993. 
Johnson, D.W. and Johnson,R.T. (1991). Learning Together Alone. New Jersey Jersey :  
 Prentice  Hall.  
Jones, M.G., and Farquhar, J. (1997). Use Interface Design for web-based instruction. 
 In  Badrul  H.Khan (Ed.),Web-based instruction .E: a human-computer  
 interaction  perspective. InBadrul H.Khan (Ed.),Web-based instruction.  
 Englewood Cliffs,NJ : Educational Technologies Publications.  
Kagan,S. (1994). Cooperative Learning. San Juan Capistrano : Resources for Teach.  
Karolick, Dolores,M. (2002). The Leamer’s  Perception  of  Their  Experiences in a  
 Web-Based Graduate  Level  Course.  Retrieved  October 28, 2015 from  
 http://www.lib.hmi.com/disseertations/fullcit/3025096. 
Khan, Badrul H. (1997). Web-Based Instruction. Englewood Cliffs. New jersey :  
 Educational Technology Publications.  
Parson, R. (1997). An investigation into instruction available on the World Wide Web.  
 1997. Available : http : //www.osie.on.ca/-rparson/out I d.htm, Retrieved :  
 February  18, 2015.  
Quinlan,L.A. (1997). Creating a classroom kaleidoscope with the World wide web.  
 Educational Technology.  
 

http://www.soe.uncedui111/8-98/index_wbi2.htm.%201998
http://www.lib.hmi.com/disseertations/fullcit/3025096


91 

 

Slavin, Robert E. (1995). Cooperative Learning : Theory, Research and Practice.  
 New Jersy : Prentice-Hall.  
Stevens,R.T., Slavin, R.E.,and Marie,A. (1991). The effects of cooperative learning and  
 direct instruction in reading comprehension strategies on main idea  
 identification. Journal of Education Psychology.  
Strauss, G & Sayles. (1960). L. R. Personal the Human Problems of Management.  
 New Jersey:Prentice-Hall. 1960. 
Turoff, M. (1995). Designing a Virtual Classroom. Available from :    
 http://www.njit.edu /njIT/Department/CCCC/VC/Papers/Design.html.1995. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 
 

ผู้เช่ียวชาญในการประเมินด้านเนือ้หา/ผู้เช่ียนชาญด้านเทคนิคและวธีิการ 

1.  นายปริญญา  สุวรรณธาดา  กศ.บ.ภาษาไทย,  กศ.ม. (บริหารการศึกษา)  ผูอ้  านวยการ 

   โรงเรียนบา้นหนองแสน 

2.  นายสฤษด์ิ  สุทธิยา  กศ.บ.ภาษาไทย, กศ.ม. (หลกัสูตรและการสอน)  ครูช านาญการพิเศษ 

   วชิาภาษาไทย  โรงเรียนบา้นหนองแสน 

3.  นายกฤตชญา  วเิชียรเพริศ  กศ.บ.ภาษาไทย, ศศ.ม. (การศึกษา)  รองผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ี 

   การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1  และอาจารยพ์ิเศษวชิาภาษาไทย   

   โรงเรียนปริยติัสามญัวดัประชานิยม 

4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประวทิย ์  สิมมาทนั  ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  อาจารยป์ระจ า

สาขาวชิา 

   คอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

5.  นายปรัชญา  บุตรวงษ ์ ค.ม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)  ครูช านาญการพิเศษ   

   โรงเรียนนาข่าวทิยาคม  อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวดัมหาสารคาม 

6.  นางสาธุตา  เล่ือมใส  ค.ม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)  ครูช านาญการพิเศษ   
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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 แบบประเมนิคุณภาพบทเรียนบนเวบ็ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
เร่ืองชนิดและหน้าทีข่องค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

1.ช่ือหัวข้อวจัิย  การพฒันาบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็  โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
เร่ืองชนิดและหนา้ท่ีของค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
2.ช่ือผู้วจัิย นางสาวสุจิตรา  นาครัตน์   รหสั 548210080109 
  นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
  โทรศพัท ์ 087 – 9795515 E-mail : sutranaka@gmail.com 
3.อาจารย์ทีป่รึกษา ผศ.ดร.ทรงศกัด์ิ  สองสนิท 
   ดร.พงศธ์ร  โพธ์ิพลูศกัด์ิ 
4.ช่ือผู้ประเมิน ………………………………..……………….……  
ต าแหน่ง ……………………………………   
5.ค าช้ีแจง 
 5.1 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ
เร่ืองชนิดและหนา้ท่ีของค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
แบ่งประเด็นการประเมิน  3  ดา้นดงัน้ี 
  5.1.1 ดา้นเน้ือหาและการด าเนินเร่ือง 
  5.1.2 ดา้นการจดัการบทเรียน 
  5.1.3 ดา้นการออกแบบดว้ยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
 5.2 โปรดพิจารณาแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเวบ็และแสดงความ
คิดเห็นของท่าน โดยท าเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน ตามระดบัค่าการวดั  5  
ระดบั โดยมีความหมายของระดบัคะแนนดงัน้ี 
  เหมาะสมมากท่ีสุด ระดบัคะแนน 5 
  เหมาะสมมาก  ระดบัคะแนน 4 
  เหมาะสมปานกลาง ระดบัคะแนน 3 
  เหมาะสมนอ้ย  ระดบัคะแนน 2 
  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ระดบัคะนน 1 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนเพือ่สอบถามความคิดเห็นส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องวา่ง  ตามความคิดเห็นของท่าน 

 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1.ด้านเนือ้หาและการด าเนินเร่ือง      

   1.1 ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัจุดประสงค ์      

   1.2 รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาเป็นล าดบัขั้นตอน    
        เรียนรู้ง่าย 

     

   1.3 ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย  เหมาะสมกบัผูเ้รียน      

   1.4 ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา      

   1.5 ความเหมาะสมของเน้ือหากบัผูเ้รียน      

   1.6 ความน่าสนใจของการด าเนินเร่ือง      

   1.7 เน้ือหาและการด าเนินเร่ืองโดยรวม      

2.ด้านการจัดการบทเรียน      

   2.1 หนา้จอมีความเหมาะสมดึงดูดความสนใจ      

   2.2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการเรียนรู้ตั้งแต่ 
        ตน้จนจบ 

     

   2.3 ภาพท่ีใชป้ระกอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหา      

   2.4 สีและขนาดตวัอกัษรอ่านไดง่้าย      

   2.5 การออกแบบหนา้จอโดยรวม      

   2.6 ความชดัเจนของค าสั่งการใชง้านบทเรียน      

   2.7 ความเหมาะสมของการจดัการบทเรียนโดยรวม      
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

3.ด้านการออกแบบด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่ม 
  ผลสัมฤทธ์ิ 

     

   3.1 ผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้ในการเรียนไดด้ว้ย 
        ตนเอง 

     

   3.2 การออกแบบบทเรียนมีความน่าสนใจ      

   3.3 สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา      

   3.4 โครงสร้างบทเรียนน้ีมีความเหมาะสมกบั    
        เน้ือหา 

     

   3.5 บทเรียนน้ีสามารถท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย      

   3.6 สามารถปรึกษาหรือสอบถามขอ้สงสัยกบั 
        ผูส้อน 

     

   3.7 สามารถปรึกษากบัเพื่อนในกลุ่มตนเอง      

 
ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
 ............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
 
    ลงช่ือ ................................................ ผูป้ระเมิน 
      (...........................................................) 
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แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เร่ือง  ชนิดและหน้าทีข่องค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 

 
1.ช่ือหัวข้อวจัิย  การพฒันาบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็  โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
  เร่ืองชนิดและหนา้ท่ีของค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
   ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
2.ช่ือผู้วจัิย 
 นางสาวสุจิตรา   นาครัตน์  รหสั 548210080109 
 นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 โทรศพัท ์ 087 – 9795515 E-mail : sutranaka@gmail.com 
3.อาจารย์ทีป่รึกษา 
 ผศ.ดร.ทรงศกัด์ิ  สองสนิท 
 ดร.พงศธ์ร  โพธ์ิพลูศกัด์ิ 
4.ช่ือผู้ประเมิน………………………………..…………………………….……………… 
 ต าแหน่ง ………………………………………………………………….....…… 
 สถานท่ีท างาน……………………………………………………………………. 
5.ค าช้ีแจง 
โปรดพิจารณาวา่ขอ้สอบแต่ละขอ้วดัตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีระบุไวห้รือไม่  แลว้เขียนผล
การพิจารณาของท่าน  โดยท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง    ในตารางระดบัคะแนน 
การพิจารณา  ตามความคิดเห็นของท่านดงัน้ี 
 กา  /  ในช่อง +1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นั้นวดัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีระบุไวจ้ริง 
 กา  /  ในช่อง   0  ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นั้นวดัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีระบุไว ้
 กา  /  ในช่อง  -1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นั้นไม่ไดว้ดัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีระบุไว ้
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แบบประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์กบัแบบทดสอบ 
ค าช้ีแจง  โปรดตอบแบบประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
   โดยท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่อง    ตรงตามความคิดเห็นของท่าน 

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

ข้อสอบ ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 
1.บอกความหมาย
และลกัษณะของ
ค านามได ้

1.ค  านาม  หมายถึงขอ้ใด 
   ก.ค าเรียกช่ือสามญัทัว่ไป 
   ข.ค าเรียกช่ือเฉพาะ 
   ค.ค าเรียกส่ิงท่ีมีตวัตนเป็นรูปธรรม 
   ง.ค าเรียกช่ือ  คน  สัตว ์ ส่ิงของ  และสถานท่ี 

   

2.ขอ้ใดบอกความหมายของค านามไดถู้กตอ้ง  
   ก.ค าท่ีใชแ้ทนช่ือของคน สัตว ์สถานท่ี ส่ิงของ 
   ข.ค าท่ีใชเ้รียกช่ือคน สัตว ์สถานท่ี ส่ิงของ 
   ค.ค าท่ีสร้างมาจากค ากริยา โดยมีค าวา่การ”  
     หรือ  “ความ”  น าหนา้ค า 
   ง.ค าท่ีแสดงลกัษณะของคน สัตว ์สถานท่ี   
     ส่ิงของ 

   

2.จ  าแนกชนิด
และหนา้ท่ีของ
ค านามใน
ประโยคได ้

3.ประหยดัและประนอม ไปซ้ือกบัขา้วท่ีตลาดสด
มหาสารคาม”  ประโยคน้ีมีค าวสิามานยนามก่ีค า 
   ก.  2  ค า           ข.  3  ค  า 
   ค.  4  ค า           ง.  5  ค  า 

   

4.ค าท่ีขีดเส้นใตใ้นประโยคต่อไปน้ีค าใดเป็นค านาม 
   ก.สมรักเป็นคนภาคใต ้
   ข.เขามาอยา่งรวดเร็ว 
   ค.สมเกียรติเดินบนถนนสายน้ี 
   ง.ภูเขาสูงแค่ไหนก็ยงัวดัได ้
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จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 
3.ยกตวัอยา่งและ
น าค านามไปใช้
ในการส่ือสารได ้

5.ขอ้ใดใชล้กัษณนามไดถู้กตอ้ง 
   ก.กองลูกเสือก าลงัเดินทางไกล 
   ข.บริษทัสยามไทยปิดกิจการแลว้ 
   ค.โขลงชา้งก าลงัเดินผา่นทางน้ี 
   ง.ฉนัซ้ือลูกไก่มาเล้ียง  3  ตวั 

   

6.จงเติมค านาม “.....ท่านคือพอ่ของคุณพ่อ” 
   ก.ตา                 ข.ปู่  
   ค.ลุง                  ง.นา้ 

   

7.ประโยคต่อไปน้ีประโยคใดมีค านามมากท่ีสุด 
   ก.คนเดินบนถนน 
   ข.ฟ้ามืดท่าทางฝนจะตก 
   ค.เดือนดาวก าลงัจะลบัจากฟ้า 
   ง.สายนัตไ์ม่เคยลืมสัญญาของเขาเลย 

   

4. บอก
ความหมายและ
ลกัษณะของค า
สรรพนามได ้

8.ขอ้ใดคือความหมายของค าสรรพนาม 
   ก.ค าท่ีใชเ้รียกช่ือ คน สัตว ์ ส่ิงของ  สถานท่ี   
   ข.ค าท่ีใชเ้รียกแทนช่ือ  คน สัตว ์ ส่ิงของ   
     และสถานท่ี 
   ค.ค าท่ีบอกอาการแสดงออกของคนและสัตว ์
   ง.ค  าท่ีใชเ้ช่ือมต่อประโยคใหไ้ดใ้จความ 
     สมบูรณ์ 

   

9.ค  าสรรพนาม  คืออะไร 
   ก.ค าท่ีใชเ้รียกช่ือ คน  สัตว ์ ส่ิงของ สถานท่ี 
   ข.ค าท่ีใชเ้รียกแทนช่ือคน  สัตว ์ ส่ิงของ   
     และสถานท่ี 
   ค.ค าท่ีบอกจ านวนของคน  สัตว ์ ส่ิงของ 
     และสถานท่ี 
   ง.ค าท่ีบอกลกัษณะอาการของคนและสัตว ์
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จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 
5.จ  าแนกชนิด
และหนา้ท่ีของค า
สรรพนามใน
ประโยคได ้

10.ประโยคในขอ้ใดมีค าสรรพนามท่ีใชถ้าม 
   ก.เพื่อนของฉนัท่ีป่วยเป็นไขห้ายแลว้ 
   ข.เธอท าอะไรเช่นนั้น 
   ค.บา้นของคุณอยูท่ี่ไหน 
   ง.น่ีคือบา้นของฉนั 

   

11.ค าต่อไปน้ี  “น่ี  นัน่  โน่น”  คือค าสรรพนามชนิดใด 
   ก.ปฤจฉาสรรพนาม  
   ข.วภิาคสรรพนาม 
   ค.นิยมสรรพนาม  
   ง.อนิยมสรรพนาม 

   

6. ยกตวัอยา่งและ
น าค าสรรพนาม
ไปใชใ้นการ
ส่ือสารได ้

12.ค าในขอ้ใดเป็นค าสรรพนามเช่ือมประโยค 
   ก.ท่ี  ซ่ึง  อนั   
   ข.ใคร  อะไร  ท่ีไหน 
   ค.คุณ  ท่าน  เธอ   
   ง.ผม  ฉนั  ดิฉนั 

   

13.ค าวา่   “กนั”    ในขอ้ใดเป็นบุรุษสรรพนาม 
   ก.กนัจะไปหาพรุ่งน้ี 
   ข.เขากนัไม่ใหไ้ก่ จิกขา้ว 
   ค.เราเป็นเพื่อนกนั  
   ง.เขากนัคิ้วใหเ้พื่อน 

   

14.จงน าค าสรรพนามน้ี  กระผม  ไปเติมในขอ้ใดจึงจะ
เหมาะสม 
   ก.สวสัดีค่ะ.......ช่ือสมศรี 
   ข.สวสัดี........ทุกคน 
   ค............นางสาวสมฤดี 
   ง..............ช่ือสมชาย  
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จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 
7.อธิบาย
ความหมายและ
ลกัษณะของ
ค ากริยาได ้
 

15.ขอ้ใด คือค ากริยา 

   ก.ค าชนิดหน่ึงท่ีใชเ้รียกช่ือ  คน  สัตว ์ ส่ิงของ  
      ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   ข.ค าท่ีใชเ้รียกแทนช่ือคน  สัตว ์ ส่ิงของ   
      และสถานท่ี 

   ค.ค าท่ีแสดงอาการของนามหรือสรรพนาม 

   ง.ค  าท่ีบอกหมวดหมู่หรือส่ิงท่ีมีจ  านวนมาก 

   

16.ค าคลอ้งจองคู่ใดเป็นกริยาทั้งคู่ 
   ก.เวลา  หาของ       ข.ใส่บาตร  ขาดเงิน 
   ค.จบัปู  ชูมือ          ง.ไปลา  ขาเก 

   

8.จ าแนกชนิด
และหนา้ท่ีของ
ค ากริยาใน
ประโยคได ้
 

17.ขอ้ความใดไม่มีค  ากริยา 
   ก.อยา่อยูอ่ยา่งอยาก 
   ข.นอนดึกท าใหป่้วย 
   ค.มา้ลาเป็นของฉนั 

   ง.แจกนับนโตะ๊ 

   

18.”ฉนัเคยไปเท่ียวกระบ่ี”  ประโยคน้ีเป็นกริยาชนิดใด 
   ก.กริยานุเคราะห์       ข.วกิตรรถกริยา 
   ค.อกรรมกริยา ง.        ง.สหกรรมกริยา 

   

9.ยกตวัอยา่งและ
น าค ากริยาไปใช้
ในการส่ือสารได ้

19.ขอ้ใดเป็นกริยาไม่มีกรรม 
   ก.จกัจัน่ร้องไพเราะ ข.ครูลงโทษนกัเรียน 
   ค.ตุก๊แกกินแมลง ง.แมวกดัหนูตวัโต 

   

20.ค าวา่ “ดี”   ในขอ้ใดท าหนา้ท่ีเป็นกริยา 
   ก.เขาดีจนฉนัตายใจ 
   ข.ความดีเป็นส่ิงไม่ตาย 
   ค.ดีเป็นลูกก านนั 
   ง.คนรู้ดีมกัพดูมาก 
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จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 
 21.“ จ้ิงจก……จระเข ้ แต่ตวัเล็กกวา่ ”ควรเติมค ากริยา

ใด 
   ก.ตก    ข.คลา้ย    ค.กบั    ง.และ 

   

10.อธิบาย
ความหมายและ
ลกัษณะของค า
วเิศษณ์ได ้
 

22.ขอ้ใดคือความหมายของ ค าวเิศษณ์ 
   ก.เป็นค ามีความส าคญั เพราะช่วยให ้
      ขอ้ความในประโยคมีความหมายท่ี    
      ชดัเจนและแตกต่างกนัไป 
   ข.เป็นค าท่ีท าหนา้ท่ีประกอบค านาม  
      ค  าสรรพนาม ค ากริยา หรือค าวเิศษณ์ 
      ดว้ยกนั 
   ค.ค าชนิดหน่ึงท่ีใชเ้รียกช่ือ คน สัตว ์   
       ส่ิงของ  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   ง.ค านามช้ีเฉพาะ  เช่น ผูห้ญิงใส่เส้ือสีแดง 

   

23.ขอ้ใดคือลกัษณะของค าวิเศษณ์ 
   ก.ค  าขยายหรือประกอบค านามและ 
      ค  าสรรพนาม 
   ข.ค าขยายหรือประกอบค านามและ     
       ค  ากริยา 
   ค.ค าขยายหรือประกอบค านามและ 
      ค  าสรรพนาม  และค ากริยา 
   ง.ค  าขยายหรือประกอบค านามและ 
      ค  าสรรพนาม ค ากริยา และค าวเิศษณ์ 

   

11.จ าแนกชนิด
และหนา้ท่ีของค า
วเิศษณ์   
ในประโยคได ้

24.ค าในขอ้ใดมีค าวิเศษณ์บอกเวลา 
ก.เม่ือวานผมเจอเธอหนา้โรงเรียน 
ข.เราช่วยกนัท าการบา้นท่ีครูสั่งไว ้
ค.เม่ือท าการบา้นเสร็จเราก็ไปกินขา้ว 
ง.เราสามารถส่งการบา้นตามท่ีคุณครูสั่งไว ้
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จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 
 25.“นกตวัน้ีบินสูง”ประโยคน้ีมีค าใดเป็นค าวิเศษณ์ 

   ก.ตวั              ข.น้ี        ค.บิน        ง.สูง 
   

26.ขอ้ใดเป็นปฤจฉาวเิศษณ์ 
   ก.คนไหนอยากไปก็ตามมา 
   ข.คนไหนไม่กินเน้ือหมู 
   ค.คนไหนก็มองเหมือนกนั 
   ง.ฉนัไม่ชอบคนไหนเลย 

   

12.ยกตวัอยา่ง
และน าค าวเิศษณ์
ไปใชใ้นการ
ส่ือสารได ้

27.ขอ้ใดเรียงค าวเิศษณ์เหมาะสมท่ีสุด 
    ก.เขาต่ืนเชา้มาก       ข.เขาต่ืนมากเชา้ 
    ค.  เชา้มากเขาต่ืน     ง.เชา้เขาต่ืนมาก 

   

28. “พระอาทิตยท์รงกลด…..ทอ้งฟ้า”  จากขอ้ความน้ี
ควรเติมค าวเิศษณ์ใด 
    ก.ใน             ข.อยู ่
    ค.บน            ง.ข้ึน 

   

29.ขอ้ใดใชค้  าวเิศษณ์บอกสถานท่ีถูกตอ้ง 
   ก.บา้นเขาอยูไ่กล 
   ข.พดัลมวางอยูบ่นโตะ๊ 
   ค.กาบินไปเกาะคอน 
   ง.บา้นฉนัใกลบ้า้นเธอ 

   

13.อธิบาย
ความหมายและ
ลกัษณะของค า
บุพบทได ้
 

30.ขอ้ใด  คือความหมายของค าบุพบท 
   ก.ค าท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมค า 
   ข.บอกหมวดหมู่ หรือส่ิงท่ีมีจ  านวนมาก 
   ค.ค าชนิดหน่ึงท่ีใชเ้รียกช่ือ  คน สัตว ์ส่ิงของ 
   ง.เป็นค าทีใชแ้สดงความสัมพนัธ์ 
       ระหวา่งค า หรือประโยค 
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จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 
 31.ขอ้ใด คือความหมายของค าบุพบท 

   ก.ค าชนิดหน่ึงท่ีใชเ้รียกช่ือ  คน  สัตว ์ 
      ส่ิงของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   ข.บอกหมวดหมู่ หรือส่ิงท่ีมีจ  านวนมาก 
   ค.เป็นค าทีใชแ้สดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
     ค  าหรือประโยค เพื่อบอกความเก่ียวขอ้ง 
     และหนา้ท่ี ของค าเหล่านั้น  
   ง.ค าท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมค า  มีค  าวา่  ดว้ย   
     โดย  น าหนา้ค านาม  ค าสรรพนาม   
     ค  ากริยา  หรือค าวเิศษณ์  

   

14.จ าแนกชนิด
และหนา้ท่ีของค า
บุพบทใน
ประโยคได ้
 

32.ขอ้ใดเป็นค าบุพบทบอกความเป็นเจา้ของ 
   ก.สวนรถไฟเป็นสวนสาธารณะส าหรับ 
     ประชาชน 
   ข.รถคนันั้นวิง่เร็วกวา่รถคนัน้ี 
   ค.บา้นฉนัอยูใ่กลโ้รงเรียน 
   ง.หนงัสือเล่มน้ีเป็นของฉนั 

   

33.ขอ้ใดเป็นค าบุพบทบอกเวลา 
   ก.โดย  ทั้ง  ดว้ย       ข.ส าหรับ  กบั  แก่ 
   ค.เม่ือ ตั้งแต่  จน กระทัง่ 
   ง.บน  ใน  ใต ้

   

15.ยกตวัอยา่ง
และน าค าบุพบท
ไปใชใ้นการ
ส่ือสารได ้

34. เราถวายปัจจยั....พระสงฆ ์ควรเติมค าใด 
   ก.แก่     ข.แด่    ค.ส าหรับ    ง.เพื่อ 

   

35.ขอ้ใดใชค้  าบุพบทไดเ้หมาะสมท่ีสุด 
   ก.ฉนัต่ืนเม่ือเชา้ทุกวนั 
   ข.จงท าใหส้ าเร็จโดยเร็ว 
   ค.คุณมาไม่ตามเวลาอีกแลว้ 
   ง.คนยโุรปกินอาหารโดยส้อม 
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จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 
16.อธิบาย
ความหมายและ
ลกัษณะของ
ค าสันธานได ้

36.ขอ้ใดเป็นความหมายของค าสันธาน 
   ก.เป็นค าท่ีท าหนา้ท่ีประกอบค านาม  
      ค  าสรรพนาม  
   ข.ค าชนิดหน่ึงท่ีใชเ้รียกช่ือ คน สัตว ์ส่ิงของ 
   ค.เป็นค าท่ีใชเ้ช่ือมประโยค ๒  ประโยคให้ 
      เป็นประโยคเดียวกนั  
   ง.มีความส าคญัมากเพราะช่วยใหข้อ้ความ 
     ในประโยค มีความหมายท่ีชดัเจน 

   

37.ค าสันธานขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
   ก.เช่ือมค าใหมี้ความหมายชดัเจนข้ึน 
   ข.เช่ือมค าหรือกลุ่มค าเพื่อแสดง 
      ความสัมพนัธ์ ระหวา่งค าหรือกลุ่มค านั้น 
   ค.เช่ือมค า  กลุ่มค า  หรือประโยคและ 
      ประโยค ใหร้วมเป็นประโยคเดียวกนั 
   ง.เช่ือมประโยคต่างชนิดกนัใหเ้ป็นประโยค 
     เดียวกนั 

   

17.จ าแนกชนิด
และหนา้ท่ีของ
ค าสันธานใน
ประโยคได ้

38. “เธอจะซ้ือตัว๋ชั้นท่ีหน่ึงหรือชั้นท่ีสอง” 
ประโยคน้ีมีค าใดเป็นสันธาน 
   ก.จะ                         ข.ท่ี 
   ค.ชั้นท่ี                      ง.หรือ 

   

39.ขอ้ใดมีค าสันธานแสดงความเป็นเหตุผล 
   ก.นกเขาขนัเสียงเพราะ 
   ข.พี่พดูเพราะกวา่นอ้ง 
   ค.เพราะขยนัเขาจึงประสบความส าเร็จ 
   ง.เพราะอะไรคนไทยจึงไม่มีวนิยั 
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จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 
18.ยกตวัอยา่ง
และน าค าสันธาน
ไปใชใ้นการ
ส่ือสารได ้

40.ควรใชส้ันธานในขอ้ใดเช่ือมประโยคต่อไปน้ีใหมี้
ความคลอ้ยตามกนั 
“….ท าการบา้นเสร็จ  ฉนั…รู้สึกโล่งใจ” 
   ก.เม่ือ….จึง              ข.เพราะ….จึง 
   ค.พอ….ก ็                ง. แลว้…ก็ 

   

41.ขอ้ความต่อไปน้ีขอ้ใดใชค้  าสันธานไม่ถูกตอ้ง 
   ก.สมชายเรียนและเล่น 
   ข.สมรักดีใจเพราะไดไ้ปเท่ียว 
   ค.สมศกัด์ิเล้ียงหมากบัแมว 
   ง.สมบติัท าผดิแต่ไม่ยอมรับผดิ 

   

42.“คุณแม่ไปฟังเทศน์ท่ีวดั….คุณพอ่ไปเล่นกอลฟ์”  
ควรเติมสันธานในขอ้ใดลงในขอ้ความ 
   ก.และ                ข.แต่ 
   ค.จึง                  ง.หรือ 

   

19.อธิบาย
ความหมายและ
ลกัษณะของค า
อุทานได ้
 

43.ขอ้ใด คือความหมายของค าอุทาน  
   ก.บอกหมวดหมู่ หรือส่ิงท่ีมีจ  านวนมาก 
   ข.ค าชนิดหน่ึงท่ีใชเ้รียกช่ือ คน สัตว ์ส่ิงของ  
   ค.เป็นค าท่ีแสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ของ 
     ผูพ้ดู  
   ง.เสียงค าท่ีเปล่งออกมาเวลาตกใจ  ดีใจ  เสียใจ   
     ของผูพ้ดู 

   

44.ค าอุทานหมายถึงขอ้ใด 
   ก.ค าท่ีใชต้กัเตือน 
   ข.ค าท่ีใชเ้ปรียบเทียบ 
   ค.ค าท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่ง 
   ง.ค  าท่ีใชบ้อกอาการ ความรู้สึก 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อสอบ 
ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 
 45.ค าอุทานขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

   ก.ค าท่ีใชส้ั่งสอน 
   ข.ค าท่ีใชเ้ปรียบเทียบ 
   ค.ค าท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่ง 
   ง.ค าท่ีใชบ้อกอาการ ความรู้สึก 

   

20.จ าแนกชนิดและหนา้ท่ี
ของค าอุทานในประโยคได ้
 

46.ขอ้ใดมีอุทานเสริมบท 
   ก.โอย!  เจบ็เหลือเกิน 
   ข.เขาเป็นลมเป็นแลง้ไปแลว้ 
   ค.แหม!  นึกวา่เธอจะไม่มา 
   ง.โอห้นอชีวติ 

   

47.ขอ้ใดไม่ใช่ค าอุทานบอกอาการ   
   ก.วุย้  วา้ย                ข.โอย๊  อุย๊ 
   ค.ตกใจ  อะไรน้ี      ง.โธ๋  พุทโธ่ 

   

21.ยกตวัอยา่งและน าค า
อุทานไปใชใ้นการส่ือสารได ้

48.ค าอุทานในขอ้ใดเหมาะสมท่ีจะน ามาเติม
หนา้ขอ้ความ   "  ฉนัชนะแลว้" 
   ก.โอย๊ !                   ข.ไชโย ! 
   ค.โธ่เอ๋ย !                ง.อนิจจา ! 

   

49. ขอ้ใดใชค้  าอุทานเสริมบทไม่ถูกตอ้ง 
   ก.กินน ้ากินท่าเสียก่อนสิ  
   ข.ไปท่งไปเท่ียวอะไรกนับ่อย ๆ เปลืองเงิน  
   ค.ไปอาบน ้าอาบท่าซะที  
   ง.โอโ้ฮใ้หญ่โตมาก 

   

50.ควรเติมค าอุทานในขอ้ใดหนา้ขอ้ความน้ี 
 " ………….. ใครมาท าหอ้งเรียนสกปรกอีก
แลว้" 
   ก.อุย๊ !                   ข.อ้ือ! 
   ค.เอะ๊ !                  ง.โอโ้ฮ!้ 
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ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
     (ลงช่ือ).......................................................... 
            (...........................................................) 
       ผูป้ระเมิน 
 
    ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหค้วามอนุเคราะห์  
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ตัวอย่างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รายวชิาภาษาไทย  เร่ืองหน้าทีแ่ละชนิดของค า  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

ค าช้ีแจง  1.แบบทดสอบน้ีเป็นแบบเลือกตอบ 4  ตวัเลือก  จ านวน 30  ขอ้  ใชเ้วลา  60 นาที 
      2.จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งพียงค าตอบเดียว 
1.ขอ้ใดบอกความหมายของค านามไดถู้กตอ้ง 
 ก.ค าท่ีใชแ้ทนช่ือของคน  สัตว ์ สถานท่ี  ส่ิงของ 
 ข.ค าท่ีใชเ้รียกช่ือคน สัตว ์สถานท่ี ส่ิงของ 
 ค.ค าท่ีสร้างมาจากค ากริยา โดยมีค าวา่  “การ” หรือ “ความ”  น าหนา้ค า 
 ง.ค าท่ีแสดงลกัษณะของคน  สัตว ์ สถานท่ี  และส่ิงของ 
2.“ประหยดัและประนอมไปซ้ือกบัขา้วท่ีตลาดสดมหาสารคาม”ประโยคน้ีมีค าวสิามานยนามก่ีค า 
 ก.  2  ค า   ข.  3  ค  า 
 ค.  4 ค า   ง.  5  ค  า 
3.ค าท่ีขีดเส้นใตใ้นประโยคต่อไปน้ีค าใดเป็นค านาม 
 ก.สมรักเป็นคนภาคใต ้  ข.เธอมาอยา่งรวดเร็ว 
 ค.สมเกียรติเดินบนถนนสายน้ี ง.ภูเขาสูงแค่ไหนก็ยงัวดัได ้
4.ขอ้ใดใชล้กัษณนามไดถู้กตอ้ง 
 ก.กองลูกเสือก าลงัเดินทางไกล 
 ข.บริษทัสยามไทยปิดกิจการแลว้ 
 ค.โขลงชา้งก าลงัเดินผา่นทางน้ี 
 ง.ฉนัซ้ือลูกไก่มาเล้ียง  3  ตวั 
5.ขอ้ใดคือความหมายของค าสรรพนาม 
 ก.ค าท่ีใชเ้รียกช่ือ  คน  สัตว ์ ส่ิงของ  และสถานท่ี 
 ข.ค าท่ีใชเ้รียกแทนช่ือ  คน  สัตว ์ ส่ิงของ  และสถานท่ี 
 ค.ค าท่ีบอกอาการแสดงออกของคนและสัตว ์
 ง.ค าท่ีใชเ้ช่ือมต่อประโยคให้ไดใ้จความสมบูรณ์ 
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6.ประโยคในขอ้ใดมีค าสรรพนามท่ีใชถ้าม 
 ก.เพื่อนของฉนัท่ีป่วยเป็นไขห้ายแลว้ 
 ข.เธอท าอะไรเช่นนั้น 
 ค.บา้นของคุณอยูท่ี่ไหน 
 ง.น่ีคือบา้นของฉนั 
7.ค าวา่  “กนั”  ในขอ้ใดเป็นบุรุษสรรพนาม 
 ก.  กนัจะไปหาพรุ่งน้ี 
 ข.เขากนัไม่ใหไ้ก่จิกขา้ว 
 ค.เราเป็นเพื่อนกนั 
 ง.เขากนัคิ้วใหเ้พื่อน 
8.ขอ้ใดคือค ากริยา 
 ก.ค าชนิดหน่ึงท่ีใชเ้รียกช่ือ  คน  สัตว ์ ส่ิงของ  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ข.ค าท่ีใชเ้รียกแทนช่ือคน  สัตว ์ ส่ิงของ  และสถานท่ี 
 ค.ค าท่ีแสดงอาการของนามหรือสรรพนาม 
 ง.ค าท่ีบอกหมวดหมู่หรือส่ิงท่ีมีจ  านวนมาก 
9.ขอ้ใดเป็นกริยาไม่มีกรรม 
 ก.จกัจัน่ร้องไพเราะ 
 ข.ครูลงโทษนกัเรียน 
 ค.ตุก๊แกกินแมลง  
 ง.แมวกดัหนูตวัโต 
10.ค าวา่  “ดี”  ในขอ้ใดท าหนา้ท่ีเป็นกริยา 
 ก.เขาดีจนฉนัตายใจ 
 ข.ความดีเป็นส่ิงไม่ตาย 
 ค.ดีเป็นลูกก านนั 
 ง.คนรู้ดีมกัพดูมาก 
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แบบสอบถามวดัความพงึพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6   
ทีม่ีต่อบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็  โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ   

เร่ืองชนิดและหน้าทีข่องค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
…………………………………………………………………………………… 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบแบบสอบถามภายหลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยบทเรียนบนเวบ็แลว้ 
โดยท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องระดบัความพึงพอใจ  ท่ีตรงกบัความพึงพอใจของ    

  นกัเรียนมากท่ีสุด  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงัน้ี 
  ให ้ 5 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
  ให ้ 4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
  ให ้ 3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  ให ้ 2 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
  ให ้ 1 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

หัวข้อประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1.บทเรียนบนเวบ็มีสีสันสวยงาม น่าสนใจ      

2.บทเรียนบนเวบ็สามารถศึกษาคน้ควา้ในเวลาวา่ง      
3.บทเรียนบนเวบ็ช่วยใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนมากข้ึน 

     

4.บทเรียนบนเวบ็ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย      

5.บทเรียนบนเวบ็มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ      

6.ช่วยใหน้กัเรียนมีโอกาสทบทวนและคน้ควา้ขอ้มูล
ในการเรียนเพิ่มข้ึน 

     

7.บทเรียนบนเวบ็มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อน กบั
นกัเรียนท าใหมี้ความสนุกสนานและน่าสนใจ 
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หัวข้อประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

8.บทเรียนบนเวบ็ท าใหจ้ดจ าเน้ือหาสาระไดเ้ร็วข้ึน      

9.เน้ือหาสาระในบทเรียนบนเวบ็มีประโยชน์      
10.ฉนัชอบเรียนรู้ เร่ืองชนิดและหนา้ท่ีของค าโดยใช้
บทเรียนบนเวบ็ 

     

 
ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
     ลงช่ือ ................................................ ผูป้ระเมิน 
         (.....................................................) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ตารางที่  ค.1  
ผลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อบทเรียนแบบ
ร่วมมือบนเวบ็โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 

 
รายการประเมิน 

  
SD 

 
ระดบัความ
คิดเห็น 

1. ดา้นเน้ือหาและการด าเนินเร่ือง    
1.1 ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัจุดประสงค ์ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
1.2 รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาเป็นล าดบัขั้นตอน   
     เรียนรู้ง่าย 

 
4.33 

 
0.58 

 
มาก 

1.3ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย  เหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
1.4 ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.33 0.58 มาก 
1.5 ความเหมาะสมของเน้ือหากบัผูเ้รียน 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
1.6 ความน่าสนใจของการด าเนินเร่ือง 4.33 0.58 มาก 
1.7 เน้ือหาและการด าเนินเร่ืองโดยรวม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.51 มากท่ีสุด 

2.  ดา้นการจดัการบทเรียน    

2.1  หนา้จอมีความเหมาะสมดึงดูดความสนใจ 4.33 0.58 มาก 
2.2  ความเหมาะสมของขั้นตอนการเรียนรู้ 
       ตั้งแต่ตน้จนจบ 

 
4.67 

 
0.58 

 
มากท่ีสุด 

2.3  ภาพท่ีใชป้ระกอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.33 0.58 มาก 
2.4  สีและขนาดตวัอกัษรอ่านไดง่้าย 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
2.5 การออกแบบหนา้จอโดยรวม 4.33 0.58 มาก 
2.6 ความชดัเจนของค าสั่งการใชง้านบทเรียน 4.33 0.58 มาก 
2.7  ความเหมาะสมของการจดัการบทเรียน   
       โดยรวม 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 4.48 0.51 มาก 
   (ต่อ) 
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ตารางที่  ค.1 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
  

SD 
 

ระดบัความ
คิดเห็น 

3. ดา้นการออกแบบดว้ยเทคนิคแบ่งกลุ่ม 
    ผลสัมฤทธ์ิ   

  
 

3.1  ผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้ในการเรียนไดด้ว้ย 
       ตนเอง 

 
4.67 

 
0.58 

 
มากท่ีสุด 

3.2  การออกแบบบทเรียนมีความน่าสนใจ 4.33 0.58 มาก 
3.3  สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
3.4  โครงสร้างบทเรียนน้ีมีความเหมาะสมกบั 
        เน้ือหา 

 
4.67 

 
0.58 

 
มากท่ีสุด 

3.5  บทเรียนน้ีสามารถท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย 4.33 0.58 มาก 
3.6  สามารถปรึกษาหรือสอบถามขอ้สงสัยกบั 
        ผูส้อน 

 
4.00 

 
0.00 

 
มาก 

3.7  สามารถปรึกษากบัเพื่อนในกลุ่มตนเอง 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
รวม 4.48 0.51 มาก 
โดยเฉล่ียรวม 4.51 0.50 มากท่ีสุด 
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ตารางที่  ค.2  
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถปุระสงค์ของรูปแบบบทเรียนแบบร่วมมือบน
เวบ็โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 

 
หวัขอ้ประเมิน 

ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ รวม    ค่า  
   IOC คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 1.1 ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบั
จุดประสงค ์

1 1 1 3 1.00 

1.  ดา้น
เน้ือหาและ
การด าเนิน
เร่ือง 

1.2 รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาเป็น
ล าดบัขั้นตอน เรียนรู้ง่าย 

1 1 1 3 1.00 

1.3ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย  เหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

1 1 1 3 1.00 

1.4 ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา 1 1 1 3 1.00 
1.5 ความเหมาะสมของเน้ือหากบั

ผูเ้รียน 
1 1 1 3 1.00 

 1.6 .ความน่าสนใจของการด าเนินเร่ือง 1 1 1 3 1.00 
 1.7 เน้ือหาและการด าเนินเร่ืองโดยรวม 1 1 1 3 1.00 
2.  ดา้น 
การจดัการ
บทเรียน 

2.1  หนา้จอมีความเหมาะสมดึงดูด
ความสนใจ 

1 1 1 3 1.00 

2.2  ความเหมาะสมของขั้นตอนการ
เรียนรู้ตั้งแต่ตน้จนจบ 

1 1 1 3 1.00 

2.3  ภาพท่ีใชป้ระกอบสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา 

1 1 1 3 1.00 

 2.4  สีและขนาดตวัอกัษรอ่านไดง่้าย 1 1 1 3 1.00 
 2.5 การออกแบบหนา้จอโดยรวม 1 1 1 3 1.00 
 2.6 ความชดัเจนของค าสัง่การใชง้าน

บทเรียน 
1 1 1 3 1.00 

 2.7  ความเหมาะสมของการจดัการ
บทเรียนโดยรวม 

1 1 1 3 1.00 

3. ดา้นการ
ออกแบบ
ดว้ย
เทคนิค
แบ่งกลุ่ม  

3.1  ผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้ในการ
เรียนไดด้ว้ยตนเอง 

1 1 1 3 1.00 

3.2  การออกแบบบทเรียนมีความ
น่าสนใจ 

1 1 1 3 1.00 

3.3  สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 1 1 1 3 (ต่อ) 



126 

ตารางที่  ค.2 (ต่อ) 
 

หวัขอ้ประเมิน 
ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ รวม    ค่า  

   IOC คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

3. ดา้นการ
ออกแบบ
ดว้ย
เทคนิค
แบ่งกลุ่ม
ผลสมัฤ
ทธ์ิ   

3.3  สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 1 1 1 3 1.00 
3.4  โครงสร้างบทเรียนน้ีมีความ

เหมาะสมกบั เน้ือหา 
1 1 1 3 1.00 

3.5  บทเรียนน้ีสามารถท าใหเ้ขา้ใจ
เน้ือหาไดง่้าย 

1 1 1 3 1.00 

3.6  สามารถปรึกษาหรือสอบถามขอ้
สงสยักบั ผูส้อน 

1 1 1 3 1.00 

3.7  สามารถปรึกษากบัเพ่ือนในกลุ่ม
ตนเอง 

1 1 1 3 1.00 

 
ตารางที ่ ค.3    
ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วดั(IOC)     

ขอ้สอบขอ้
ท่ี 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
รวม ค่าเฉล่ีย สรุปผล คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 

1 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 0 +1 +2 0.67 ใชไ้ด ้
7 0 +1 +1 +2 0.67 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 0 +2 0.67 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
11 0 +1 +1 +2 0.67 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้

      (ต่อ) 
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ตารางที่  ค.3 (ต่อ) 
ขอ้สอบขอ้

ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม ค่าเฉล่ีย สรุปผล คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 
13 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
15 0 +1 +1 +2 0.67 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 0 +2 0.67 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
18 0 +1 +1 +2 0.67 ใชไ้ด ้
19 0 +1 +1 +2 0.67 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
21 0 +1 +1 +2 0.67 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 0 +2 0.67 ใชไ้ด ้
23 +1 0 +1 +2 0.67 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 0 +2 0.67 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
26 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
31 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
32 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
33 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
34 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
35 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
36 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
37 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้

      (ต่อ) 
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ตารางที่  ค.3 (ต่อ) 
ขอ้สอบขอ้

ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม ค่าเฉล่ีย สรุปผล คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 
38 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
39 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
40 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
41 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
42 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
43 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
44 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
45 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
46 +1 0 +1 +2 0.67 ใชไ้ด ้
47 0 +1 +1 +2 0.67 ใชไ้ด ้
48 +1 +1 0 +2 0.67 ใชไ้ด ้
49 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
50 +1 +1 +1 +3 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่ ค.4    
การวิเคราะห์ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและผลการคัดเลือก 
 

ขอ้สอบขอ้ท่ี ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ผลการคดัเลือก 
1 0.21 0.17 ไม่ผา่น 
2 0.58 0.33 ผา่น 
3 0.41 0.35 ผา่น 
4 0.50 0.46 ผา่น 
5 0.49 0.33 ผา่น 
6 0.29 0.17 ไม่ผา่น 
7 0.79 0.42 ไม่ผา่น 
8 0.61 0.48 ผา่น 
9 0.81 0.50 ไม่ผา่น 

10 0.63 0.50 ผา่น 
11 0.38 0.30 ไม่ผา่น 

12 0.92 0.17 ไม่ผา่น 

13 0.55 0.50 ผา่น 
14 0.63 0.25 ผา่น 
15 0.67 0.33 ผา่น 
16 0.79 0.42 ไม่ผา่น 
17 0.44 0.28 ผา่น 
18 0.87 0.42 ไม่ผา่น 
19 0.67 0.50 ผา่น 
20 0.53 0.33 ผา่น 

   (ต่อ) 
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ตารางที ่ ค.4 (ต่อ) 
ขอ้สอบขอ้ท่ี ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ผลการคดัเลือก 

21 0.61 0.25 ผา่น 
22 0.78 0.28 ไม่ผา่น 
23 0.43 0.25 ผา่น 
24 0.51 0.42 ผา่น 
25 0.48 0.36 ผา่น 
26 0.58 0.33 ผา่น 
27 0.57 0.30 ผา่น 
28 0.23 0.28 ไม่ผา่น 
29 0.61 0.42 ผา่น 
30 0.63 0.42 ผา่น 
31 0.37 0.33 ไม่ผา่น 
32 0.51 0.42 ผา่น 
33 0.67 0.50 ผา่น 
34 0.58 0.33 ผา่น 
35 0.47 0.42 ผา่น 
36 0.51 0.48 ผา่น 
37 0.38 0.29 ไม่ผา่น 
38 0.53 0.48 ผา่น 
39 0.81 0.38 ไม่ผา่น 
40 0.60 0.25 ผา่น 

   (ต่อ) 
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ตารางที ่ ค.4 (ต่อ) 
ขอ้สอบขอ้ท่ี ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ผลการคดัเลือก 

41 0.55 0.50 ผา่น 
42 0.67 0.40 ผา่น 
43 0.24 0.28 ไม่ผา่น 
44 0.61 0.42 ผา่น 
45 0.53 0.58 ผา่น 
46 0.57 0.33 ผา่น 
47 0.46 0.58 ผา่น 
48 0.85 0.30 ไม่ผา่น 
49 0.53 0.42 ผา่น 
50 0.79 0.29 ไม่ผา่น 

 
จากสูตร  KR-20   
       

       KR20    =      
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                   =       1.02(1-0.10) 
                   =       1.02(0.9) 
                   =       0.91 
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ตารางที ่ ค.5  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

 
 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน D D2 
1 14 28 14 196 
2 13 24 11 121 
3 13 24 11 121 
4 11 22 11 121 
5 15 25 10 100 
6 14 25 11 121 
7 13 24 11 121 
8 11 23 12 144 
9 12 22 10 100 

10 13 23 10 100 
11 12 23 11 121 
12 12 22 10 100 
13 13 26 13 169 
14 14 26 12 144 
15 11 26 15 225 
16 12 27 15 225 
17 15 24 9 81 
18 12 24 12 144 
19 13 25 12 144 
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ตารางที ่ ค.5 (ต่อ) 
คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน D D2 
20 12 25 13 169 
21 16 25 9 81 
22 12 25 13 169 
23 13 24 11 121 
24 13 24 11 121 
25 14 26 12 144 
26 13 25 12 144 
27 13 24 11 121 
28 12 23 11 121 
รวม 361 684 323 3789 

 12.89 24.43 11.54 135.32 
ร้อยละ 42.98 81.43 38.45 451.07 
S.D. 1.23 1.48 1.53 36.80 

จ านวน ก่อนเรียน หลงัเรียน สถิติ t-valve 
28 12.89 24.43 39.97*  (df = 27) 

หมายเหตุ.*  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่ ค.6   
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ 

คนท่ี 

คะแนนระหวา่งเรียน /หน่วย 

คะแนนหลงัเรียน 1 2 3 4 5 6 7 รวม 
10 10 10 10 10 10 10 70 30 

1 10 9 9 9 9 9 10 65 28 
2 9 9 9 9 9 9 9 63 24 
3 8 8 8 8 8 8 8 57 24 
4 8 8 8 8 7 8 8 55 22 
5 9 8 8 9 9 8 8 59 25 
6 8 8 8 8 8 7 9 56 25 
7 8 8 8 8 8 8 8 56 24 
8 8 7 7 7 8 8 8 53 23 
9 9 9 8 8 8 9 9 60 22 

10 8 8 8 8 8 9 9 58 23 
11 8 8 8 8 8 9 9 58 23 
12 7 8 8 7 8 8 8 54 22 
13 10 9 9 9 9 10 10 66 26 
14 9 9 9 9 9 9 9 63 26 
15 9 9 9 8 8 8 9 60 26 
16 8 8 8 8 8 8 8 56 27 
17 9 9 8 9 8 8 9 60 24 
18 8 8 8 9 8 8 8 57 24 
19 8 8 8 8 8 8 9 57 25 
20 7 8 8 7 7 8 7 52 25 

         (ต่อ) 
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ตารางที ่ ค.6 (ต่อ) 

คนท่ี 

คะแนนระหวา่งเรียน /หน่วย 

คะแนนหลงัเรียน 1 2 3 4 5 6 7 รวม 
10 10 10 10 10 10 10 70 30 

21 9 8 9 8 9 9 8 60 25 
22 8 9 8 8 8 9 8 58 25 
23 8 8 8 8 9 8 8 57 24 
24 8 8 8 7 8 7 8 54 24 
25 9 9 9 9 8 9 8 61 26 
26 9 9 8 9 9 9 8 61 25 
27 8 8 9 9 8 8 8 58 24 
28 8 8 8 8 8 8 7 55 23 

 8.39 8.32 8.25 8.21 8.21 8.36 8.43 58.18 24.43 

SD 0.74 0.55 0.52 0.69 0.57 0.68 0.74 3.46 1.48 

ร้อยละ 83.93 83.21 82.50 82.14 82.14 83.57 84.29 83.11 81.43 
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ตารางที่  ค.7   
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็โดยใช้เทคนิค
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
 

หวัขอ้ประเมิน x̄  S.D. ความหมาย 
1. บทเรียนบนเวบ็มีสีสันสวยงาม น่าสนใจ 4.50 0.51 พึงพอใจมาก 
2.  บทเรียนบนเวบ็สามารถศึกษาคน้ควา้ในเวลาวา่ง 4.54 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.  บทเรียนบนเวบ็ช่วยใหน้กัเรียนมีความ       
     กระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 

4.64 0.49 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4.  บทเรียนบนเวบ็ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย 4.50 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 
5.  บทเรียนบนเวบ็มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ 4.54 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 
6.  ช่วยใหน้กัเรียนมีโอกาสทบทวนและคน้ควา้  
     ขอ้มูลในการเรียนเพิ่มข้ึน 

4.50 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 

7.  บทเรียนบนเวบ็มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อน  
     กบันกัเรียนท าใหมี้ความสนุกสนานและน่าสนใจ 

4.50 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 

8.  บทเรียนบนเวบ็ท าใหจ้ดจ าเน้ือหาสาระไดเ้ร็วข้ึน 4.54 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 
9.  เน้ือหาสาระในบทเรียนบนเวบ็มีประโยชน์ 4.54 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 
10.  ฉนัชอบเรียนรู้ เร่ืองชนิดและหนา้ท่ีของค า 
      โดยใชบ้ทเรียนบนเวบ็ 

4.61 0.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 

                                            เฉล่ียรวม 4.54 0.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ตวัอย่างการออแบบบทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็  
โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
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ตัวอย่างบทเรียนแบบร่วมมอืบนเวบ็  โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
เร่ืองชนิดและหน้าทีข่องค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 

ข้อมูลทัว่ไป 

 บทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็  โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  เร่ืองชนิดและหนา้ท่ี 
ของค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ผลิตข้ึนเพื่อใช้
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาภาษาไทย  เร่ืองชนิดและหนา้ท่ีของค า  มีเน้ือหา
ทั้งส้ิน  7  หน่วยการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนบนเวบ็  โดยใชเ้ทคนิค
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  และตอ้งใชค้วบคู่กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบมลัติมีเดีย  และเช่ือมต่อ
ระบบอินเทอร์เน็ตในการเปิด  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ขั้นตอนการใช้บทเรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
 1.เขา้บทเรียนท่ีเวบ็ไซต ์ URL : sujittra.net  และปฏิบติัตามค าแนะน าในการเขา้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่ง.1  การออกแบบหนา้แรกของบทเรียน 
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 2.ลงทะเบียนเขา้เรียน  ให้นกัเรียนกรอก  ช่ือผูใ้ช ้(User)  และรหสัผา่น (Password)   
พิมพล์งในช่องวา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่ง.2  การออกแบบหนา้ลงทะเบียนเขา้เรียน 

 3.น าเสนอบทเรียน  ศึกษาบทเรียนจ านวน  7  หน่วยการเรียนรู้  ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่ง.3  การออกแบบการเขา้บทเรียน 
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 4.การเรียนกลุ่มยอ่ย  โดยการศึกษาจากบทเรียนในแต่ละหน่วย  รวมทั้งส้ิน  7  หน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ง.4  การออกแบบหน่วยการเรียนทั้ง  7  หน่วย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่ง.5 ตวัอยา่งหน่วยการเรียนท่ี  1 
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 5.การเรียนนกัเรียนในกลุ่ม  สามารถใชก้ระดานสนทนาในการปรึกษา  พดูคุย
ช่วยเหลือกบัเพื่อนเฉพาะในกลุ่ม  หรือสนทนากบัทุกคนในหอ้งเรียน  หรือสนทนากบัครูได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ง.6 การออกแบบหนา้กระดานสนทนา 
 
 6.นกัเรียนศึกษาบทเรียน  และท าแบบทดสอบประจ าหน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ง.7 การออกแบบหนา้แบบทดสอบยอ่ย 
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 7.นกัเรียนทุกคนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่ง.8 การออกแบบหนา้แบบทดสอบ 

 8.นกัเรียนสามารถดูคะแนนความกวา้หนา้ของกลุ่ม 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่ง.9 การออกแบบหนา้คะแนนความกา้วหนา้ 
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 9.นกัเรียนสามารถดูคะแนนความรวมของกลุ่มและรางวลัท่ีไดรั้บ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่ง.10 การออกแบบหนา้ผลคะแนนรวมของกลุ่ม 
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