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การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน
เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ธนากร ไพบูลย์1* ณรงค์ สมพงษ์2 และ เชิดพงษ์ ขีระจิตต์3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือ
แข่งขัน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ 3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดย
ใช้การเรียนแบบร่วมมือ และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 40 คน
ซึ่งได้จากการจับสลากสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนบนเว็บ
เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนแบบ
ร่วมมือ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML มีประสิทธิภาพ 83.92/83.75 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ( X =4.47, S.D.=0.45) และ 4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้งานบทเรียน
บนเว็บอยู่ในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ( X =4.50, S.D.=0.57)
คําสําคัญ: บทเรียนบนเว็บ, การเรียนแบบร่วมมือ, เทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน, การสร้างเว็บเพจ
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Development of Web-Based Instruction on Webpage Construction with HTML
by Cooperative Learning Teams Game Tournament Method for
Matthayomsuksa 2 Students
Thanakorn Paibool1* Narong Sompong2 and Cherdpong Kheerajit3
Abstract
The objectives of this research were: 1) to development of Web-Based Instruction on
webpage construction with HTML by cooperative learning Teams Game Tournament method for
Matthayomsuksa 2 students at the efficiency 80/80 criteria, 2) to compare the learning
achievement score with pretest score, 3) to study the students’ behaviors during the learning
Instruction on webpage construction with HTML by cooperative learning Teams Game Tournament
method, and 4) to study the students’ opinions toward Web-Based Instruction on webpage
construction with HTML by cooperative learning Teams Game Tournament method. The sample
group in this research were 40 Matthayomsuksa 2 students of Thanyarat school, Pathumthani
province, in the second semester of 2016 academic year by cluster random sampling. The research
instruments were Web-Based Instruction on webpage construction with HTML by cooperative
learning Teams Game Tournament method, the achievement test, observation of the students’
learning behaviors form and questionnaire about the student opinions on Web-Based Instruction.
The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test. The results were as
follow: 1) the efficiency of webpage construction with HTML by cooperative learning Teams Game
Tournament method was at 83.92/83.75 that according to the criteria, 2) the learning achievement
score was significantly greater than the pre-test score at .05 level, 3) the students’ cooperative
behaviors during the learning were at a high performance level ( X = 4.47, S.D.=0.45), and 4) the
students opinions on Web-Based Instruction were at a high agreement level ( X = 4.50, S.D.=0.57).
Keywords: web-based, cooperative learning, team game tournament, webpage
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1. บทนํา
ในยุคศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนการสอนมีการ
เปลี่ยนแปลง นักเรียนจะเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย และสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทําให้การเรียนรู้เทคโนโลยีจึง
เป็นสิ่งสําคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษา
เพื่อก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่าง
ชาญฉลาด ซึ่ง ICT (Information Communication
Technology) นับเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กั บชี วิ ตของมนุ ษย์ ในปั จจุ บั นเป็ นอย่ างมาก และเป็ น
เทคโนโลยีสําคัญที่ต้องเรียนรู้และนําเทคโนโลยีนั้นมาใช้
ในวงการต่าง ๆ รวมถึงประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ [1] การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
โดยใช้รูปแบบของไฮเปอร์มีเดียที่อาศัยคุณสมบัติและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ของเวิลด์ไวด์เว็บมาใช้เป็นสื่อกลางใน
การถ่ายทอดเนื้อหา เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
การสอนที่ ส นั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพ ใช้เว็บเป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าเพิ่มเติมทั้ง
ในชั้ น เรี ย นและในลั ก ษณะการศึ ก ษาทางไกล ซึ่ ง ลด
ข้อจํากัดในด้านเวลา สถานที่ และระยะทางในการเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนบนเว็บจําเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้สอนจะต้องมีการออกแบบการเรียนการสอนที่ทําให้
นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบของนักเรียน
กับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับผู้สอน ซึ่งรูปแบบที่
เป็นการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) จึง
เป็ น อี ก วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ส ามารถทํ า ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด
ปฏิสัมพันธ์ได้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
นั ก เรี ยนร่ วมมื อกั นช่ วยเหลื อซึ่ ง กั นและกั น มี
กระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม รู้จักมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน อัน
จะนําไปสู่การพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา ความมี
วินัยในตนเองและทักษะทางสังคม ซึ่งจะจัดนักเรียนเป็น
กลุ่ ม เล็ ก เพื่ อ ที่ นั ก เรี ย นจะสามารถทํ า งานร่ ว มกั น ได้
โดยสะดวก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในตนเองและระหว่าง
นักเรียนด้วยกันอย่างสูงสุด [2] รูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือมีหลายรูปแบบ เช่น แบบจิกซอว์ (Jigsaw) แบบ
บูรณาการด้านการอ่านและการเขียน (CIRC) แบบกลุ่ม
ช่วยสอนเป็นรายบุคคล (TAI) และแบบกลุ่มร่วมมือ
แข่งขัน (TGT) เป็นต้น
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
กลุ่มร่วมมือแข่งขัน (Teams Game Tournament :
TGT ) เป็นเทคนิคในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ที่จัดให้
นักเรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดย
แบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ซึ่งเป็น
ลักษณะการรวมกลุ่มย่อยอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน มี
การทํางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้กลุ่มประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งมีจุดประสงค์ของกิจกรรม
ในการส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางสังคม
เช่น ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะการเป็นผู้นํา เป็นต้น
และฝึกความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อการเรียนของตนเอง
และกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันได้
เรี ยนรู้ ร่ วมกั น นั กเรี ยนมี ความตื่ นเต้ นสนุ กสนานกั บ
การเรียน [3]
จากสภาพการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา
2558 พบว่ า เนื้ อ หาในรายวิ ช ามี ป ริ ม าณมากและมี
ข้ อ จํ า กั ด ทางด้ า นระยะเวลาเรี ย นเพี ย ง 2 ชั่ ว โมงต่ อ
สัปดาห์ รวมทั้งความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน
ที่ มี ค วามสามารถในการรั บ รู้ ไ ม่ เ ท่ า กั น นั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถในการรับรู้ได้รวดเร็วจะสามารถทํางานและ
ฝึกปฏิบัติได้ดี แต่สําหรับนักเรียนที่มีการรับรู้ช้ากว่าจะ
ไม่สามารถทํางานและฝึกปฏิบัติได้ ซึ่งนักเรียนไม่ได้มี
ปฏิสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงส่งผลให้นักเรียน
ที่มีการรับรู้ช้ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํา ประกอบ
กับบทเรียนบนเว็บจะนําเสนอเนื้อหารายละเอียดของ
บทเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้เพียงรายบุคคล
ซึ่งยังขาดการส่งเสริมการเรียนและการทํางานเป็นกลุ่ม
จากปั ญหาดั งกล่ าว ผู้ วิ จั ยจึ งมี ความสนใจที่ จะนํ า
รู ปแบบการเรี ยนแบบร่ วมมื อด้ วยเทคนิ คกลุ่ มร่ วมมื อ
แข่งขัน มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน
บนเว็บ เพื่อให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กั นในการศึ กษาเนื้ อหา ฝึ กปฏิ บั ติ และทํ าแบบฝึ กหั ด
ตามที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะกระบวนการทํางานเป็น
กลุ่มและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน เรื่อง การสร้าง
เว็บเพจด้วย HTML สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
กลุ่มร่วมมือแข่งขัน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML
2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือ
แข่งขัน
2.4 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
กลุ่มร่วมมือแข่งขัน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML
3. สมมติฐานการวิจยั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือ
แข่งขัน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML จะมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ขอบเขตการวิจยั
4.1 การวิจัยครัง้ นี้เป็นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง
(Quasi-Experimental Research)
4.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จํานวน 40 คน จากนักเรียนทั้งหมด 13
ห้ อ งเรี ย น ใช้ วิ ธี ก ารจั บ สลากสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster
Random Sampling)
4.3 ตัวแปรที่ศกึ ษา
4.3.1 ตัวจัดกระทํา คือ การเรียนด้วยบทเรียน
บนเว็ บ โดยใช้ ก ารเรี ย นแบบร่ ว มมื อ ด้ ว ยเทคนิ ค กลุ่ ม
ร่ ว มมื อ แข่ ง ขั น เรื่ อ ง การสร้ า งเว็ บ เพจด้ ว ย HTML
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4.3.2 ผลการจัดกระทํา คือ
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน
บนเว็ บ โดยใช้ ก ารเรี ย นแบบร่ ว มมื อ ด้ ว ยเทคนิ ค กลุ่ ม
ร่วมมือแข่งขัน
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2) พฤติกรรมการเรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือ
แข่งขัน
3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
กลุ่มร่วมมือแข่งขัน
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
บทเรี ย นบนเว็ บ เรื่ อ ง การสร้ า งเว็ บ เพจด้ ว ย HTML
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนแบบร่วมมือ และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 การสร้างบทเรียนบนเว็บ
5.1.1 ศึกษาทฤษฎีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักแนวคิดของ Gagne [4] เกี่ยวกับการ
พัฒนาบทเรียนบนเว็บ และใช้ระบบจัดการเรียนรู้ LMS
ด้วยโปรแกรม Moodle
5.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอนเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ เนื้อหา วิธีการสอน การวัด
และประเมินผล แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วย
5.1.3 กําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของ
เนื้อหา
5.1.4 นําเนื้อหาจัดทําเป็นโครงเรือ่ ง และให้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเนื้ อ หาประเมิ น คุ ณ ภาพของเนื้ อ หา
จํานวน 3 คน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา
อยู่ในระดับดี ( X = 4.44, S.D.=0.58)
5.1.5 นําโครงเรื่องเนื้อหาที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาเป็นบทเรียนบนเว็บ เรื่อง
การสร้างเว็บเพจด้วย HTML
5.1.6 นําบทเรียนบนเว็บให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิ คการผลิ ตประเมิ นคุ ณภาพของบทเรี ยนบนเว็ บ
จํานวน 3 คน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของ
บทเรียนบนเว็บอยู่ในระดับดี ( X = 4.45, S.D.=0.58)
5.1.7 นําบทเรียนบนเว็บไปทดลองใช้ (try out)
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างดังนี้
การทดลองใช้แบบรายบุคคล นําบทเรียนบน
เว็บไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มรี ะดับผลสัมฤทธิท์ างการ
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เรียนสูง ปานกลาง และอ่อน ระดับละ 1 คน รวมจํานวน
3 คน เพื่อตรวจสอบวิธีการเข้าสูบ่ ทเรียน ความเข้าใจใน
เนื้อหาของนักเรียนจากข้อความ ภาพ สื่อมัลติมเี ดีย และ
การมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน
การทดลองใช้กับกลุ่มขนาดเล็ก นําบทเรียนบน
เว็บไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง ปานกลาง และอ่อน ระดับละ 3 คน รวมจํานวน
9 คน เพื่อจับเวลาที่ใช้ในการศึกษาเนื้อหาของบทเรียน
แต่ละหน่วยของนักเรียนแต่ละคน และหาค่าเฉลี่ยของ
เวลาที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นทั้ ง หมด พบว่ า
นักเรียนทั้งหมดใช้เวลาในการเรียนเฉลี่ย 60 นาที และใช้
เวลาเฉลี่ ย ในการทํ า กิ จ กรรมและการแข่ ง ขั น เฉลี่ ย
40 นาที
การทดลองใช้ภาคสนาม นําบทเรียนบนเว็บไป
ทดลองใช้กับนักเรียนทีม่ ีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ปานกลาง และอ่อนคละกัน จํานวน 40 คน พบว่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บเพจ
ด้วย HTML มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.92/83.75
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้

รูปที่ 1 บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML
5.2 การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และผลการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5.2.2 สร้างตารางวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติข้อสอบ
(Table of Test Specifications) เรื่อง การสร้างเว็บเพจ
ด้วย HTML
5.2.3 สร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 53 ข้อ ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
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ทั้ง 13 จุดประสงค์การเรียนเรียนรู้
5.2.4 นําแบบทดสอบไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน เพื่อประเมินความสอดคล้องของข้อคําถาม
กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึง่ ใช้วิธกี ารของ Rovinelli
and R.K. Hambleton [5]
5.2.5 นําแบบทดสอบที่ผ่านการประเมินความ
สอดคล้องจํานวน 49 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 40 คน ที่เคยศึกษาเนื้อหา
มาแล้ว
5.2.6 นําคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบ
ไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และอํานาจจําแนก
(r)
5.2.7 คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่
ในช่วงระหว่าง 0.30 - 0.76 และมีค่าอํานาจจําแนกตัง้ แต่
0.25 – 0.89 นํามาใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรี ยนจํ านวน 20 ข้ อ และข้ อสอบที่ ใช้ ในกิ จกรรมการ
แข่งขันจํานวน 12 ข้อ ซึ่งคลอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ทั้ง 13 จุดประสงค์การเรียนรู้
5.2.8 วิเคราะห์หาค่าความเชือ่ มั่น (Reliability)
ด้วยวิธกี ารของ Kuder – Richardson โดยใช้สตู ร KR20
พบว่า แบบทดสอบมีค่าความเชือ่ มั่นเท่ากับ 0.85
5.2.9 นําแบบทดสอบที่มีคุณภาพไปใช้ในการ
ทดลอง โดยจัดทําแบบทดสอบเป็น 2 ชุด เพื่อใช้เป็น
แบบทดสอบก่อนการเรียนและแบบทดสอบหลังการเรียน
ซึ่งการสลับข้อคําถามและตัวเลือก
5.3 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ
5.3.1 ศึ กษาเอกสารด้ านการวั ดผลทางการ
ศึกษา เรื่อง การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
5.3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเป็น 2
ด้าน คือ ด้านบทเรียนบนเว็บ และด้านการเรียนแบบ
ร่ ว มมื อ ด้ ว ยเทคนิ ค กลุ่ ม ร่ ว มมื อ แข่ ง ขั น ซึ่ ง เป็ น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่าจํานวน 15 ข้อ โดยแบ่งระดับ
คะแนนความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ
5.3.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ประเมินความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคําถามกับลักษณะเฉพาะพฤติกรรม
5.3.4 นําผลที่ได้จากแบบประเมินผลของ
ผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2561

ข้อคําถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม พบว่า ข้อ
คําถามที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่มีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 0.5 มีทั้งหมดจํานวน 15 ข้อ
5.4 การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
แบบร่วมมือ
5.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการทํางานแบบร่วมมือ
5.4.2 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
แบบร่ ว มมื อ สํ า หรั บ ผู้ ส อนใช้ ใ นการสั ง เกตนั ก เรี ย น
ระหว่างจัดการเรียนการสอนจํานวน 7 พฤติกรรม
5.4.3 นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานแบบ
ร่วมมือเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลจํานวน 3 คน
ประเมิ น ความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ คํ า ถามกั บ
ลั กษณะเฉพาะพฤติ กรรม (IOC) พบว่ า ข้ อคํ าถามที่ มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.5 มีทั้งหมดจํานวน 7 ข้อ
5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
5.5.1 ก่อนการทดลอง ผู้วจิ ัยชีแ้ จงวัตถุประสงค์
และวิธกี ารเรียนรู้ด้วยบทเรียน
5.5.2 นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน
จํานวน 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที
5.5.3 นําผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนมา
จั ด กลุ่ ม นั ก เรี ย นออกเป็ น 8 กลุ่ ม ๆ ละ 5 คน คละ
นักเรียนที่มีผลคะแนนสูง ปานกลาง และอ่อน สําหรับ
การเรียนแบบร่วมมือตามกระบวนการของ Slavin [6]
5.5.4 นักเรียนเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ
จํานวน 3 หน่วย ใช้เวลาในการเรียน 3 สัปดาห์ ซึ่งในแต่
ละสัปดาห์จะใช้เวลาในการศึกษาเนื้อหา 60 นาที ใช้เวลา
ทํากิจกรรมกลุ่ม 40 นาที จากนั้นนักเรียนตัวแทนแต่ละ
กลุ่ มจะเข้ าร่ วมการแข่ งขั นกั บนั กเรี ยนกลุ่ มอื่ น ๆ ที่ มี
ระดับความรู้ใกล้เคียงกันจํานวน 4 คน ได้กลุ่มแข่งขัน
ทั้งหมด 10 กลุ่ม และใช้เวลาในการแข่งขัน 40 นาที ซึ่ง
รูปแบบการแข่งขันจะเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันลําดับที่ 1 เป็น
ผู้เลือกคําถามและมีสิทธิ์ในการพิมพ์คําตอบก่อน จากนั้น
ผู้เล่นลําดับที่ 2 จะพิมพ์คําตอบก็ต่อเมื่อมีความคิดเห็น
แตกต่างจากผู้เล่นที่ 1 แต่ถ้าผู้เล่นลําดับที่ 2 เลือก
คําตอบเหมือนกันกับผู้เล่นในลําดับที่ 1 จะพิมพ์คําว่า
“ผ่าน” ทําเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงผู้เล่นลําดับที่ 4
และร่ วมกันเฉลยคําตอบ ผู้เล่นลําดับใดที่ตอบคําถาม
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ถูกต้องเป็นลําดับแรกจะได้รับคะแนนจากคําถามข้อนั้น ๆ
เพียงผู้ เดียว จากนั้นจะเปลี่ ยนข้ อคํ าถามและให้ผู้ เล่ น
ลําดับที่ 2 มีสิทธิ์เลือกคําถามและพิมพ์คําตอบก่อน ทํา
เช่นนี้จนครบคําถามทั้ง 4 ข้อ เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง
นักเรียนแต่ละคนจะกลับเข้ากลุ่มการเรียนรู้ของตนเอง
แล้วนําคะแนนที่ ได้ จากการแข่ งขันมารวมกัน และหา
กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดจากการแข่งขันเพื่อรับคะแนน
โบนัส ซึ่งในระหว่ างจัดการเรียนการสอนครูผู้ สอนจะ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และบันทึกลงใน
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ

รูปที่ 2 การเข้ากลุ่มเพื่อร่วมการแข่งขันตอบคําถาม
5.5.5 นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจํานวน 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที
5.5.6 นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ
5.5.7 นําข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัย
5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
รูปแบบ One Group Pre-test Post-test Design
6. ผลการวิจยั
6.1 พั ฒ นาบทเรี ย นบนเว็ บ โดยใช้ ก ารเรี ย นแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน เรื่อง การสร้าง
เว็บเพจด้วย HTML สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
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ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บ (n = 40)
รายการ

คะแนน คะแนน ร้อยละ
เต็ม เฉลี่ย
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 60
50.35 83.92
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
20
16.75 83.75

จากตารางที่ 1 พบว่า บทเรียนบนเว็บมีค่าประสิทธิภาพ
เท่ ากั บ 83.92/83.75 เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ ได้
กําหนดไว้
6.2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
กลุ่มร่วมมือแข่งขัน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
กับคะแนนทดสอบก่อนเรียน
(n = 40)

X
คะแนน
S.D. t
P
ทดสอบก่อนเรียน
11.50 1.32 28.19 .000*
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 16.93 1.23
P < .05

จากตารางที่ 2 พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 16.93 ซึ่งสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.50 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
6.3 ศึกษาพฤติกรรมการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ
โดยใช้ ก ารเรี ย นแบบร่ ว มมื อด้ ว ยเทคนิ ค กลุ่ มร่ ว มมื อ
แข่งขัน
ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บ
(n = 40)
รายการประเมิน

X

S.D.

ระดับ
พฤติกรรม

ด้านการเรียนบทเรียนบนเว็บ
1. ส่งงานตรงตามเวลาที่
4.95 0.22 มากที่สุด
กําหนด
2. ความกระตือรือร้นใน
4.78 0.42 มากที่สุด
การเรียน
3. การซักถามและการตอบ 4.48 0.51
มาก
คําถาม
เฉลี่ย
4.74 0.38 มากที่สุด
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ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บ (ต่อ)
(n = 40)
รายการประเมิน

X

ด้านการทํากิจกรรมแบบร่วมมือ
4. ร่วมมือกันทํางานให้สําเร็จ 4.60
เพื่อบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
5. มีการให้ความช่วยเหลือกัน 4.15
ในการทํากิจกรรมกลุ่ม
6. มีส่วนร่วมในการแสดงความ 4.03
คิดเห็น
7. การยอมรับฟังความคิดเห็น 4.03
ผู้อื่น
เฉลี่ย
4.20
ค่าเฉลี่ยรวม
4.47

S.D.

ระดับ
พฤติกรรม

0.50 มากที่สุด
0.36

มาก

0.58

มาก

0.62

มาก

0.52
0.45

มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่ า นั กเรี ยนมี พฤติ กรรมความ
ร่วมมือในการเรียนผ่านบทเรียนบนเว็บอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.47 โดยนักเรียนให้ความสนใจใน
การเรี ย นผ่ า นบทเรี ย นบนเว็ บ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และนักเรียนให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมแบบร่วมมืออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20
6.4 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
บนเว็ บ โดยใช้ ก ารเรี ย นแบบร่ ว มมื อ ด้ ว ยเทคนิ ค กลุ่ ม
ร่วมมือแข่งขัน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML
ตารางที่ 4 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
(n = 40)
บทเรียนบนเว็บ
รายการประเมิน
S.D. ระดับ
X
ด้านบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML
1. ผู้เรียนสามารถเข้าสูบ่ ทเรียน
4.65 0.48 เห็นด้วย
บนเว็บได้สะดวกและง่าย
อย่างยิ่ง
2. การเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บทํา 4.65 0.48 เห็นด้วย
ให้ผู้เรียนมีทกั ษะการใช้
อย่างยิ่ง
เทคโนโลยีในการเรียนเพิม่ ขึ้น
4.55 0.60 เห็นด้วย
3. ผู้เรียนสามารถทบทวนเนือ้ หา
อย่างยิ่ง
ได้ตลอดเวลา และตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านการเรียนรู้
4. บทเรียนบนเว็บมีการลําดับเนือ้ หา 4.60 0.50 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
จากง่ายไปหายากทําให้มีความ
เข้าใจได้งา่ ยขึน้

3/25/62 BE 11:58 AM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2561

ตารางที่ 4 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนบนเว็บ (ต่อ)
(n = 40)
รายการประเมิน

X

S.D. ระดับ

5. ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บทเรียน
4.33 0.62 เห็นด้วย
บนเว็บได้ทุกสถานทีและทุกเวลา
6. บทเรียนบนเว็บทําให้ผู้เรียนเกิด 4.33 0.62 เห็นด้วย
ความกระตือรือร้นในการเรียน
ทุกครั้ง
เห็นด้วย
เฉลี่ย
4.52 0.55
อย่างยิ่ง
ด้านการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดง
4.68 0.47 เห็นด้วย
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
อย่างยิ่ง
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน 4.63 0.49 เห็นด้วย
เรียนรู้ร่วมกัน
อย่างยิ่ง
9. การเรียนแบบร่วมมือส่งผลให้ 4.58 0.59 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงขึ้น
10. ทําให้ผู้เรียนรูส้ ึกภูมใิ จที่ได้มีสว่ น 4.50 0.64 เห็นด้วย
ร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนที่อ่อน
กว่า และรูส้ ึกดีใจเมื่อได้รับการ
ช่วยเหลือจากเพื่อนที่เก่งกว่า
4.45 0.68 เห็นด้วย
11. ทําให้ผู้เรียนมีการตรวจสอบ
ความรู้ของตนเองกับผู้เรียนอื่นๆ
จนได้รับความรู้ทถี่ ูกต้อง
12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการทํางาน 4.43 0.59 เห็นด้วย
เป็นกลุ่มและสร้างความสามัคคี
4.40 0.63 เห็นด้วย
13. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนานและเรียนรู้อย่างมี
ความสุข
14. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดมนุษย
4.40 0.59 เห็นด้วย
สัมพันธ์ทดี่ ีระหว่างผู้เรียน
15. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมัน่ 4.30 0.56 เห็นด้วย
ในการเรียนและความพยายาม
ที่จะนํากลุม่ ไปสู่ความสําเร็จ
เฉลี่ย
4.48 0.58 เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ยรวม
4.50 0.57 เห็นด้วย

จากตารางที่ 4 ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ
บทเรียนบนเว็บ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในด้าน
บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ใน
ด้านการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับเห็นด้วย และค่าเฉลี่ย
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รวมความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบทเรียนบน
เว็บเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับเห็นด้วย
7. สรุปผลและการอภิปรายผล
7.1 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บโดยใช้
การเรี ยนแบบร่ วมมื อด้ วยเทคนิ คกลุ่ มร่ วมมื อแข่ งขั น
เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมี
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.92/83.75 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ วริสรา [7]
ที่ทําการวิจัยเรื่อง การสร้างบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การ
ถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
พบว่า การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามหลักการออกแบบ
แนวคิ ด และทฤษฎี จะทํ า ให้ ไ ด้ บ ทเรี ย นบนเว็ บ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
7.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกับ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้การ
เรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน เรื่อง
การสร้างเว็บเพจด้วย HTML พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งกว่ าคะแนนทดสอบก่ อนเรี ยนอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมแข่งขัน
(TGT) ตามหลักแนวคิดของ Slavin [6] จะทําให้นักเรียน
เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ มีแรงจูงใจ
ในการที่ จะพยายามพั ฒนาตนเองเพื่ อให้ กลุ่ มประสบ
ความสํ าเร็ จ ดั งจะเห็ นได้ จากผลการแข่ งขั นในแต่ ละ
หน่วยการเรียนรู้
ตารางที่ 5 คะแนนของกลุ่มในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
กลุ่ม
A
B
C
D
E
F
G
H

หน่วยที่ 1
160
190
140
220
200
170
220
180

หน่วยที่2
160
220
210
210
230
190
200
210

หน่วยที่3
190
220
220
220
250
200
220
210

จากตารางที่ 5 คะแนนของนักเรียนแต่ละกลุ่มในการ
เรียนรู้หน่วยที่ 1-3 พบว่า นักเรียนทัง้ 8 กลุ่ม มีคะแนนที่
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ได้จากการเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจํานวน
6 กลุ่ม ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสารสิน [8] ที่ทําการวิจัยเรื่อง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียน
สะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
สอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอน
แบบปกติ และกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT
เน้ น การใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั นและกั น
พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามพยายามที่ จ ะเรี ย นให้ บ รรลุ
เป้าหมาย เป็นผลให้ผลการเรียนรู้สูงขึ้น และสอดคล้อง
กับ พนิ ดา [9] ที่ ทําการวิจั ยเรื่ อง การพั ฒนาบทเรี ยน
แสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา
โครงสร้ างระบบสารสนเทศ ระดั บอุ ดมศึ ก ษา พบว่ า
กระบวนการเรียนรู้แบบร่ วมมือเป็นส่วนสําคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็น
ผลทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
7.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิคกลุม่ ร่วมมือแข่งขัน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย
HTML พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมให้ความสนใจในการ
เรียนเป็นอย่างมาก มีการทํางานเป็นกลุ่ม มีการแสดง
และรับฟังความคิดเห็น เพือ่ ให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนดไว้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ( X =4.47, S.D.=0.45)
ซึ่งสอดคล้องกับ ทัศนา [10] ทีท่ ําการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรือ่ ง ศีลศักดิ์สทิ ธิ์ 7 ประการ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) ร่วมกับเทคนิค
KWL-PLUS พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานเป็น
กลุ่ม มีการแสดงและรับฟังความคิดเห็น มีการปรึกษา
และช่วยเหลือกันจนเกิดปฏิสัมพันธ์ทดี่ ี
7.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี ่อ
บทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
กลุ่มร่วมมือแข่งขัน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML
พบว่า นักเรียนเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการเข้าสู่บทเรียนบน
เว็บสะดวกได้ทุกสถานที่ และเห็นด้วยว่าการเรียนแบบ
ร่วมมือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ( X =4.50, S.D.=0.57) ซึ่งสอดคล้อง
กับ ศศต์ภรณ์ [11] ที่ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษบูรณาการวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
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ด้ ว ยการเรี ย นร่ ว มมื อ แบบแข่ ง ขั น โดยใช้ เ ว็ บ เควสท์
สําหรับนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเตรียม
ทหาร พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
8. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากผลการวิ จั ยพบว่ า การเรี ยนแบบร่ วมมื อด้ วย
เทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขันไปจัดการเรียนการสอนบน
บทเรี ย นบนเว็ บ เรื่ อ ง การสร้ า งเว็ บ เพจด้ ว ย HTML
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน
จึงควรนําไปพัฒนาเป็นต้นแบบ (Model) ของการใช้
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือบน
ระบบเครือข่าย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน และในด้านพฤติกรรมการเรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ในเรื่องของการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น นักเรียนยังมีการแสดงออกทาง
พฤติกรรมการเรียนไม่มากเท่าที่ควร ครูผู้สอนจึงควรเพิ่ม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแสดงความคิดเห็น
กับสมาชิกในกลุ่มให้มากขึ้น และเน้นให้นักเรียนมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขันบนระบบเครือข่าย
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