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การเปรียบเทียบบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
และกิจกรรมแบบปัญหาเป็นฐาน เรือ่ งการเขียนโปรแกรม
สราวุธ เอี่ยมสวัสดิ์1* และ ศศิฉาย ธนะมัย2
บทคัดย่อ
การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือและกิจกรรมแบบ
ปัญหาเป็นฐานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือและกิจกรรมแบบปัญหาเป็น
ฐาน และ 3) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนแบบร่วมมือและกิจกรรมแบบปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 64 คนที่เรียนวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ บทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือและกิจกรรมแบบปัญหาเป็นฐาน และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า
1) บทเรี ยนออนไลน์ โดยใช้ กิ จกรรมการเรี ยนแบบร่ วมมื อและกิ จกรรมแบบปั ญหาเป็ นฐาน มี คุ ณภาพระดั บดี มาก
ค่าเฉลี่ย = 4.76 และ 4.77 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.12/85.45 และ 83.06/81.45 ตามลําดับ 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือและกิจกรรมแบบปัญหาเป็น
ฐานสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และ 3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือและกิจกรรมแบบปัญหาเป็นฐาน แตกต่างกัน โดยที่คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรม
แบบปัญหาเป็นฐาน
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน์, กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ, กิจกรรมแบบปัญหาเป็นฐาน
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Comparison of Online Learning Instruction Using Cooperative
Learning and Problem-based Learning Activities on Programming
Sarawut Iamsawat1* and Sasichaai Tanamai2
Abstract
The objectives of this research are to 1) develop online learning instruction using cooperative
learning and problem-based learning activities so that the online learning instruction is of the quality
and is efficient according to 80/80 efficiency criterion; 2) make comparison between pre-test score and
learning achievement score of students who have learned from online learning instruction using
cooperative learning and problem-based learning activities; and 3) make comparison between learning
achievement score of students who have learned from online learning instruction using cooperative
learning and problem-based learning activities. The sample group consisted of 64 students from 2
Mattayomsuksa 3 classes at Princess Sirindhorn's College in the second semester of academic year 2016
who took data structure and algorithm class. The research tools used were online learning instruction
using cooperative learning and problem-based learning activities and learning achievement test. The
data were analyzed using mean, standard deviation and t-test. The results revealed that 1) the quality
of online learning instruction by using cooperative learning and problem-based activities is very good,
average = 4.76 and 4.77; efficiency = 87.12/85.45 and 83.06/81.45 respectively); 2) the learning
achievement scores of students who have learned from online learning instruction using cooperative
learning and problem-based learning activities are significantly higher than their pre-test scores; 3) the
learning achievement scores of students using cooperative learning activities and problem-based
learning activities are significantly different with the former being higher.
Keywords: online learning instruction, cooperative learning activity, problem-based learning activity
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1. บทนํํา
ั นาคนไทยยุคใหม่
ค จําเป็นต้องสร้
อ างและเตรีรียม
การพัฒ
เยาวชนขอองชาติเข้าสู่โลกยุ
ล คศตวรรษทีที่ 21 เพื่อพร้ออมที่
จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่ตางๆและสามาารถดํารงตนให้ห้อยู่
รอดได้ ใ นนกระแสโลกาาภิ วั ฒ น์ โดยยผู้ เ รี ย นจะต้ อองมี
สมรรถนะะที่สําคัญอันได้ด้แก่ความสามารถในการสื่อสสาร
ความสามมารถในการคิด ความสามารถถในการแก้ปัญญหา
ความสามมารถในการใช้ทัทกษะชีวิตและะความสามารถถใน
การใช้เทคคโนโลยี [1]
ประเ ทศไทยได้ มี การนํ
ก า คอมพิ วเตอร์ ม าใช้ เเป็ น
ง ่ อ การเรี ยนการสอนมาเ
น
เป็ น
เครื่ อ งมื ออในการสร้ า งสื
เวลานานพพอสมควร โดยยเริ่มต้นตั้งแต่การใช้
ก คอมพิวเตตอร์
เป็ นเครื่ อองมื อ ในการเรีรี ย นการสอนวิวิ ช าคอมพิ ว เตตอร์
ต่ อ มาได้ พพั ฒ นาสื่ อ การรเรี ย นการสออน ที่ เ รี ย กว่ า สื่ อ
คอมพิ วเตตอร์ ช่ วยสอน หรื อ CAI ปั จจุ บั นสถานศึ กกษา
หลายแห่ งได้ หั นมาใช้ เครื อข่ ายที่ เรียกชื
ย ่ อกั นแตกตต่ าง
W ที่เป็นการรจัดระบบการเรีรียน
หลากหลาาย เช่น WBI WBL
การสอนเเพื่อรับส่งข้อมูล เนื้อหาความมรู้ระหว่างผู้เรี ยน
และผู้สอนนผ่านเครือข่ายออินเทอร์เน็ตแลละได้รับการพัฒ
ฒนา
ปรับปรุงรูปแบบมาเป็นสื
น ่อการเรียนการสอนในรูปแแบบ
e-learninngเป็นรูปแบบกการเรียนการสออนออนไลน์ที่กําลัง
ได้รับความมนิยมอย่างสูง เช่
เ นเดียวกับอีกหลายประเทศ [2]
การเรีรียนรู้แบบมีส่วนร่
ว วมแบบ STTAD (Student
Team Acchievement Division)
D
วิธีนเหมาะสมกั
ี้เ
บวิชชาที่
มีการกําหหนดจุดประสงคค์เอาไว้ชัดเจนแและมีคําตอบทีที่ถูก
คําตอบเดียว เช่นในวิชาทที่มีการคํานวณ
ณ การใช้ภาษา มมโน
แ ดหลักของงวิธี
มติและข้ออเท็จจริงทางวิวิทยาศาสตร์ แนวคิ
STAD คือการจูงใจจนักเรียนให้รู้จัจักให้กําลังใจแและ
ช่วยเหลื ออเพื่อนในการเรียนรู้ เนื้ อหาที่ครูถ่ ายทอด ถ้ า
นักเรียนต้ต้องการให้ทีมตนได้
ต รับรางวัล ก็ต้องช่วยสมาาชิก
ในทีมเรียนนรู้เนื้อหานั้น [3]
การจัดดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
น เป็นกระบบวน
การจัดกาารเรียนรู้ที่เริ่มต้ตนจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสสร้าง
ความรู้จากกระบวนการรทํ างานกลุ่ม เพื่อแก้ปั ญหาหหรื อ
สถานการรณ์ จากชี วิ ตประจํ
ป าวั นและมี ความสํ าคั ญญต่ อ
ผู้เรียน ตัววปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกกระบวนการเรียยนรู้
และเป็นตั วกระตุ้นการพัฒนาทักษะกการแก้ปัญหาด้ด้วย
เหตุผลแลละการสืบค้นหาข้
ห อมูลเพื่อเขข้าใจกลไกของงตัว
ปัญหา รววมทั้งวิธีการแก้้ปัญหา [4]
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จากผลการเรียนวิชาโครงสรร้างข้อมูลและะอัลกอริธึม
ในปีปีการศึกษา 25558 พบว่าการรจัดการเรียนกการสอนยัง
ไม่ประสบความสํ
ป
าเร็
า จเท่าที่ควร จากการวิเคราาะห์ผลการ
เรียนตั
ย ้งแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นนร้อยละ 44.799 ซึ่งต่ํากว่า
เป้าหมายที
า
่โรงเรียนกํ
ย าหนด คือร้ อยละ 80 ดังรูปที่ 1

รูปที
ป ่ 1 ผลการเรียนวิชาโครงสร้ร้างข้อมูลและออัลกอริธึม
ปีการศึกษา 2558
จากปั ญ หาดัั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย จึ งมี แนวคิ ดที่ จ ะพั ฒนา
บททเรียนออนไลนน์โดยใช้กิจกรรรมการเรียนแบบบร่วมมือ
และกิจกรรมแบบบปัญหาเป็นฐานนมาใช้ในหน่วยการเรี
ย ยนรู้
อ
ยนโปปรแกรม โดยศึศึกษาผลสัมฤททธิ์ทางการ
เรื่องการเขี
เรียน
ย เพื่อนําผลกการวิจัยมาพัฒฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิ
ข
จยั
2.1 พัฒนาบททเรียนออนไลนน์โดยใช้กิจกรรมการเรียน
น
มี
แบบบร่ ว มมื อ และกิ จ กรรมแบบบปั ญ หาเป็ นฐานให้
คุณภาพ
ณ และมีประสิ
ร ทธิภาพตามมเกณฑ์ 80/800
2.2 เปรียบเทียบคะแนนกก่อนเรียนกับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางกาารเรียนของนัก เรียนที่เรียนด้วยบทเรี
ว
ยน
อออนไลน์ โ ดยใช้้ กิ จ กรรมการรเรี ย นแบบร่ วมมื
ว อ และ
กิจกรรมแบบปัญหาเป็
ห นฐาน
2.3 เปรียบเที
บ ยบคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้
ย วยบทเรียนนออนไลน์โดยใใช้กิจกรรม
การเรียนแบบร่วมมื
ม อและกิจกรรรมแบบปัญหาเเป็นฐาน
3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 คะแนนผลลสัมฤทธิ์ทางกาารเรียนของนักเรีเ ยี นที่เรียน
ด้วยบทเรียนออนไไลน์โดยใช้กิจกกรรมการเรียนแแบบร่วมมือ
และกิจกรรมแบบปปัญหาเป็นฐานสสูงกว่าคะแนนกก่อนเรียน
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3.2 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ
ร่วมมือและกิจกรรมแบบปัญหาเป็นฐาน แตกต่างกัน
4. ขอบเขตการวิจยั
4.1 ตัวแปรที่ศึกษา
4.1.1 ตัวแปรต้น
(1) การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรม
การเรียนแบบร่วมมือ
(2) การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรม
แบบปัญหาเป็นฐาน
4.1.2 ตัวแปรตาม
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมแบบปัญหาเป็นฐาน
5. วิธีดําเนินการวิจยั
5.1 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 จํานวน 64 คน ที่เรียนวิชาโครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริธึม สุ่มแบบกลุ่ม จํานวน 2 ห้องเรียน โดยกําหนด
ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จํานวน 33 คน เรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
และนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3/2 จํ านวน 31 คน
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมแบบปัญหา
เป็นฐาน
5.2 การสร้างบทเรียนออนไลน์
การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียน
แบบร่ ว มมื อและแบบปั ญหาเป็ นฐานในช่ ว งแรกจะมี
ลักษณะเหมือนกัน ดังนี้
5.2.1 ศึกษาข้อมูลการสร้างบทเรียนด้วยระบบ
จัดการเรียน LMS โปรแกรม Graphic และตัดต่อวีดิทัศน์
5.2.2 ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5.2.3 วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนและวิเคราะห์
ระบบเพื่อพัฒนาระบบ
5.2.4 สร้างบทเรียนออนไลน์ โดยดําเนินการ
ดังนี้
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(1) ทําการติดตั้ง server และจดทะเบียน
โดเมนเนมชื่อ ezy-com.com เพื่อใช้เป็น URLในการให้
นักเรียนเข้าไปศึกษาในบทเรียนออนไลน์
(2) ติดตั้งโปรแกรม Moodle ลงใน server ซึ่ง
ผู้วิจัยเลือกใช้ version 2.6 ซึ่งโปรแกรมมีความเสถียร
และมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้างบทเรียนออนไลน์
การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมแบบ
ร่วมมือ มีขั้นตอนดังนี้
(3) สร้างรายวิชา เรื่องการเขียนโปรแกรมโดย
ใช้ กิ จกรรมการเรี ยนแบบร่ วมมื อ โดยดํ าเนิ นการตาม
ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสอน ในขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้าง
สื่อการสอน เรื่องการเขียนโปรแกรม โดยสร้างวีดิทัศน์
หน้าเว็บเพจ เอกสารประกอบการเรียน แล้วนําไปใส่ใน
บทเรียนออนไลน์
ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนความรู้เป็นกลุ่ม เป็นขั้นตอน
ที่ นั กเรี ยนในกลุ่ มจะทํ าการแลกเปลี่ ยนความรู้ ระดม
ความคิ ด ผู้ วิ จั ย สร้ า งช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของ
นักเรี ยนกั บสมาชิ กในกลุ่ ม ได้ แก่ ห้ องสนทนา (chat)
กระดานสนทนา (webboard) สร้างกิจกรรมต่าง ๆ ลงใน
บทเรียนออนไลน์ สร้างช่องทางการส่งงาน และแบบฝึกหัด
ประจําบท
ขั้ น ที่ 3 ขั้ น ทดสอบย่ อ ย เป็ น ขั้ น ตอนที่ ใ ห้
นั ก เรี ย นทํ า แบบทดสอบย่ อ ย หลั ง จากเรี ย นเนื้ อ หา
เสร็ จ แล้ ว ผู้ วิ จั ย สร้ า งแบบทดสอบประจํ า บทลงใน
บทเรียนออนไลน์
ขั้นที่ 4 ขั้นหาคะแนนปรับปรุง คะแนนปรับปรุง
เป็นคะแนนที่ได้จากการพิจารณาความแตกต่างระหว่าง
คะแนนจากการทดสอบครั้งก่อน กับคะแนนการทดสอบ
ครั้ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี เ กณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนกํ า หนดไว้ ซึ่ ง
โปรแกรม moodle มีระบบการรายงานผลคะแนนสอบ
ของนักเรียนทุกคน ผู้วิจัยจะใช้ระบบนี้ในการหาคะแนน
ปรับปรุง
ขั้ น ที่ 5 ขั้ น ให้ ร างวั ล กลุ่ ม กลุ่ ม ที่ ไ ด้ ค ะแนน
ปรับปรุงตามเกณฑ์ที่กําหนดจะได้รับคําชมเชยโดยทํา
ป้ายประกาศไว้ในบทเรียนออนไลน์
ส่วนของบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมแบบ
ปัญหาเป็นฐาน มีขั้นตอน ดังนี้
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ขขั้ น ที่ 1 กํ า หนนดปั ญ หา เป็ปนขั้ น ที่ ผู้ ส อนนจั ด
สถานการรณ์ต่าง ๆ กระตตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ แและ
มองเห็นปัญหา สามารถถกําหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรี ยน
อยากรู้อยาากเรียนได้ และะเกิดความสนใจจที่จะค้นหาคําตตอบ
ซึ่งผู้วิจัยไดด้ให้ผู้เรียนได้เล่ลนเกมเกี่ยวกับการแก้
บ
ปัญหาา ซึ่ง
เป็นเกมเกีกี่ยวกับพาคนข้ามแม่
า น้ํา
ขขั้นที่ 2 ทําควาามเข้าใจปัญหาา ผู้เรียนจะต้องงทํา
ความเข้ า ใจปั ญหาที่ ต้ องการเรี
อ
ยนรู้ ซึ่ งผู้ เรี ยนจะตต้ อง
สามารถอธิิบายสิ่งต่างๆทที่เกี่ยวข้องกับปัปญหาได้ นักเรีรียน
จะได้รับใบบงาน ซึ่งบอกถึงปัปญหาที่นักเรียนต้องค้นหาคําตตอบ
ขขั้นที่ 3 ดําเนินการศึ
น กษาค้นคว้
ค า ผู้เรียนค้นคคว้า
ความรู้จากกสื่อการสอนทีที่อยู่ในบทเรียนออนไลน์
ขขั้นที่ 4 สังเครราะห์ความรู้ เป็ป็นขั้นที่ผู้เรียนนนํา
ความรู้ที่ไดด้ค้นคว้ามาแลลกเปลี่ยนเรียนรรู้ร่วมกัน อภิปราย
ผลและสัั ง เคราะห์ ความรู้ ที่ ได้ มาว่ ามี ความเหมาะะสม
หรือไม่ เพีพียงใด ซึ่งสมาชิชิกในกลุ่มจะอภิภิปรายกันผ่านหห้อง
สนทนา
ขขั้นที่ 5 สรุปแลละประเมินค่าของคํ
ข าตอบ ผู้เรี ยน
แต่ ล ะกลุ่ มสรุ ป ผลงานนของกลุ่ ม ตนเอง สรุ ป เป็ น อองค์
ความรู้ใหมม่แล้วตอบลงไปปในใบงาน
ขขั้นที่ 6 นําเสนนอและประเมินผลงาน
น
หลังจจาก
แต่ละกลุ่มมสรุปเป็นองค์ค์ความรู้และตออบลงไปในใบงงาน
แล้ว นักเรียนนําเสนอผผลงานผ่านช่องทางที
อ
่กําหนดดใน
บทเรียนอออนไลน์
((4) สร้างแบบททดสอบก่อนเรียนและแบบทดสสอบ
วัดผลสัมฤฤทธิ์
((5) สร้างระบบช่วยเหลือ ไดด้แก่ เอกสารคูคู่มือ
การใช้บทเรียนออนไลน์ Link แหล่งเรียนรู้ภายนอก
((6) เมื่อสร้างบทเรียนออนไไลน์เสร็จ ทดสสอบ
ระบบและะแก้ไขข้อบกพรร่อง
((7) ให้ อาจารรย์ ที่ ปรึ กษาตรรวจสอบบทเรีรี ยน
ออนไลน์
((8) ให้ผู้เชี่ยวชชาญด้านเนื้อหาจํ
ห านวน 3 คน
ประเมินคุณภาพของบททเรียนออนไลนน์ โดยใช้กิจกรรรม
การเรียนแแบบร่วมมือแลละปัญหาเป็นฐาานผลการประเมิน
คุณภาพด้้านเนื้อหาอยู่ในระดั
น บดีมาก ค่คาเฉลี่ย = 4.600
((9) ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสื่ อเทคนิ
อ
ค วิ ธี กการ
จํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพของบททเรียนออนไลน์โ์ ดย
ใช้กิจกรรมการเรียนแบบบร่วมมือและปัปัญหาเป็นฐาน ผล
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การประเมินคุณภาพอยู
ภ ่ในระดับั ดีมาก ค่าเฉลีลี่ย = 4.76
าบ
และ 4.77 ตามลําดั
(10) นําบทเรียนออนนไลน์ ที่ผ่านกาารประเมิน
ณ
้ เชี่ ยวชาญ ไปท ดลองใช้ กั บนัั กเรี ยนชั้ น
คุณภาพจากผู
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
3 ซึ่งใกล้เคียงงกับกลุ่มตัวอย่าง
การทดลองครั้งที่ 1 กการทดลองใช้้รายบุคคล
โดยยเลือกนักเรียน ที่มีผลการเเรีี ยนอ่อน จํานวน
น 1 คน
ปาานกลาง 1 คนน และ เก่ ง 1 คน ทดลองใชช้ บทเรี ยน
ออนไลน์ตามลําดัับ เพื่อตรวจสออบความเข้าใจเนื้อหาของ
นักเรี
ก ยน ภาพ เสียง การนําเสน อของสื่อ ปฏิสัสมั พันธ์ของ
สื่อแบบต่
อ
างๆ ไมม่มี การจํากัดเววลา จากการสัสังเกตและ
สัมภาษณ์
ม
นักเรียนพบว่
น า นักเรียยนที่มีผลการเรีรียนอ่อนยัง
ไม่ค่คอยเข้าใจ เกี่ยวกับปุ่มและระะบบของบทเรียนออนไลน์
ย
ยังต้องการคําแนะนําในการใช้บบทเรียน ทางผูผู้วิจัยแก้ไข
โดยยการทําคําแนนะนําในการใช้ช้บทเรียนออนนไลน์ไว้บน
หน้น้าหลัก เพื่อให้นันกเรียนได้ศึกษษาวิธีใช้ด้วยตนนเอง
การทดลลองครั้งที่ 2 กการทดลองใช้กักับกลุ่มเล็ก
โดยเลื อกนั กเรี ยนที่ มี ผลการเรีรี ยนอ่ อน จํ านวน
น 3 คน
ปานกลาง 3 คน และ เก่ง 3 คคน รวม 9 คน เรียนผ่าน
บททเรียนออนไลน์น์ พบว่ามีนักเรีรียนบางคนทํากิจกรรมไม่
ทันตามเวลาที
น
่กําหนด
ห จึงได้ทํากการปรับเปลี่ยนแบบฝึกหัด
ให้มีมความกระชับ และเหมาะสมมกับเวลาที่กําหนด
ห
การทดลองครั้งที่ 3 กการทดลองใช้ภาคสนาม
เป็นการทดลองใช
น
ช้บทเรียนออนนไลน์กับนักเรียน
ย จํานวน
22 คน ให้นักเรียนเรียนด้วยบททเรียนออนไลน์ในลั
ใ กษณะ
เสมืมือนจริง เพื่อตรวจสอบระบบบอินเทอร์เน็ตเมืมื่อมีการใช้
งานนของนักเรียนทัทั้งห้อง และหาปประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ตามเกณ
ณฑ์ 80/80

รูปที่ 2 ตัวอย่างบทเเรียนออนไลน์

3/25/62 BE 12:00 PM

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

5.3 การสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียน
ออนไลน์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
การสร้ างแบบประเมิ น คุ ณภาพบทเรี ยนออนไลน์
สําหรับประเมินด้านเนื้อหาและประเมินด้าน สื่อ เทคนิค
และวิธีการ มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า (rating scale)
ของ Likert 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้
และปรับปรุง
5.4 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
5.4.1 วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา และจุดประสงค์
การเรียนรู้
5.4.2 สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดย เป็นข้อสอบปรนัย 4
ตัวเลือก ซึ่งสร้างไว้จํานวน 40 ข้อ
5.4.3 นําแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา และการวัดและประเมินผล ตรวจสอบค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
และข้อสอบ โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5
ขึ้นไป
5.4.4 นําแบบทดสอบที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
แล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน
30 คน ที่เคยผ่านการเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมมาแล้ว
ดําเนินการวิเคราะห์หาดัชนีความยากง่าย (p) โดยผลที่ได้
คือ แบบทดสอบชุดนี้มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง
0.40-0.77 และค่าอํานาจจําแนก (r) มีค่า 0.27 - 0.60
ถือว่าผ่านเกณฑ์
5.4.5 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR - 20 ข้อสอบชุดนี้มี
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88
5.4.6 นําแบบทดสอบที่มีคุณภาพไปใช้ในการ
ทดลอง
5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
5.5.1 นําหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลการวิจัย
ยื่นไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เพื่อขอ
ใช้สถานที่และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
5.5.2 จัดเตรียมสถานที่ ห้องเรียน และอุปกรณ์
ที่ใช้ในการวิจัย
5.5.3 ชี้แจงนักเรียน เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย วิธีการจัดการเรียนรู้
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5.5.4 ทําการจัดกลุ่มให้กับนักเรียน โดยแต่ละ
กลุ่ม มีสมาชิก 5 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนอ่อน
1 คน ปานกลาง 3 คน และเก่ง 1 คน โดยในกลุ่มให้มีทั้ง
ผู้หญิงและผู้ชาย
5.5.5 นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งทํา
เป็นรายบุคคลไม่มีการช่วยเหลือกัน เว้นไป 1 สัปดาห์จึง
เริ่มเรียนเนื้อหา
5.5.6 ผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียน
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ
ร่ วมมื อเทคนิ ค STAD และอี กกลุ่ มเรี ยนด้ วยบทเรี ยน
ออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
5.5.7 หลังจากนักเรียนเรียนเนื้อหาจากบทเรียน
ออนไลน์ครบหมดแล้ว ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุ ดเดี ยวกั บ
แบบทดสอบก่อนเรียนแต่มีการสลับข้อและตัวเลือก
5.5.8 รวบรวมคะแนนจากการทดสอบแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผลการวิจัย
5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สํ าเร็ จรู ป ซึ่ งใช้ ค่ าสถิ ติ ดั งนี้ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test
6. ผลการวิจัย
การวิจัยเรือ่ งการเปรียบเทียบบทเรียนออนไลน์โดยใช้
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือและกิจกรรมแบบปัญหา
เป็นฐาน เรื่องการเขียนโปรแกรม ผู้วิจยั เสนอผลการวิจัย
ดังนี้
6.1 การหาคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ โ ดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ และ
กิจกรรมแบบปัญหาเป็นฐาน
คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ด้านเนื้อหา มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพด้านสื่อ
เทคนิค และวิธกี ารของบทเรียนออนไลน์
โดยใช้กจิ กรรมการเรียนแบบร่วมมือ
รายการประเมิน
1. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
2. ด้านการจัดการบทเรียน
3. ด้านการออกแบบ
ค่าเฉลี่ยรวม


4.87
4.75
4.67
4.76

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพด้านสื่อ เทคนิค และวิธี
การของบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ
ร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.76 คุณภาพอยู่ในระดับ
ดีมาก
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพด้านสื่อ
เทคนิค และวิธกี ารของบทเรียนออนไลน์
โดยใช้กจิ กรรมแบบปัญหาเป็นฐาน
 ระดับคุณภาพ
4.87
ดีมาก
4.78
ดีมาก
4.67
ดีมาก
4.77
ดีมาก

รายการประเมิน
1. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
2. ด้านการจัดการบทเรียน
3. ด้านการออกแบบ
ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 2 พบว่า คุณภาพด้านสื่อ เทคนิค และ
วิธีการของบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ
ปั ญ หาเป็ น ฐาน ด้ า นการออกแบบ ด้ า นการจั ด การ
บทเรียน และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.77 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ได้ผลดังนี้
บทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือมี
ประสิทธิภาพ 87.12/85.45 และบทเรียนออนไลน์โดยใช้
กิจกรรมแบบปัญหาเป็นฐานมีประสิทธิภาพ 83.06/81.45
6.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับ
คะแนนทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย น
หลังจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกกรมการ
เรียนแบบร่วมมือและกิจกรรมแบบปัญหาเป็นฐาน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน
กับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (n = 33)
คะแนนทดสอบ



ก่อนเรียน
9.00
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 17.09
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D.
1.06
1.49

t
25.69*

Sig.
t-tailed
0.0000

จากตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ
ก่อนเรียนและคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยการหาค่า t-test เท่ากับ 25.69 สรุปได้ว่า คะแนน
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน
กับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน
(n = 31)


คะแนนทดสอบ

ก่อนเรียน
8.16
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 16.29
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D.

t

1.21
1.67

Sig.
t-tailed

20.99*

0.0000

จากตารางที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการหาค่า t-test
เท่ า กั บ 20.99 สรุ ป ได้ ว่ า คะแนนทดสอบผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งกว่ าคะแนนทดสอบก่ อนเรี ยนอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนแบบร่วมมือ และกิจกรรมแบบปัญหาเป็นฐาน
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดย
ใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ และกิจกรรม
แบบปัญหาเป็นฐาน
คะแนนทดสอบ

n



S.D.

การเรียนแบบร่วมมือ 33 17.09 1.49
แบบปัญหาเป็นฐาน 31 16.29 1.67
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t

Sig.
t-tailed

2.024 0.047*

จากตารางที่ 5 แสดงผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการ
เรี ย นแบบร่ ว มมื อ และกิ จ กรรมแบบปั ญ หาเป็ น ฐาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
7.1 บทเรียนออนไลน์โดยใช้กจิ กรรมการเรียนแบบ
ร่วมมือและกิจกรรมแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคุณภาพใน
ระดับดีมาก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.12/85.45 และ
83.06/81.45 ตามลํ าดั บ ผู้ วิ จั ยได้ ออกแบบบทเรี ยน
ออนไลน์ตามแนวคิดของ ถนอมพร [5] ซึ่งประกอบด้วย
1. เนื้อหาบทเรียน (Content) 2. ระบบการจัดการเรียนรู้
3. การติดต่อสื่อสาร 4. การสอบและวัดผลการเรียน ซึ่ง
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ในส่วนของเนื้อหาบทเรียนนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์หลักสูตร
และวิเคราะห์เนื้อหา มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้ อ หาจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ จึ ง ทํ า ให้ ไ ด้ เ นื้ อ หาที่ มี ค วาม
สมบู รณ์ ส่ วนของระบบจั ดการเรี ยนรู้ ผู้ วิ จั ยเลื อกใช้
โปรแกรม moodle ซึ่งเป็น LMS ที่ได้รับความนิยมอย่าง
สู ง มี เ ครื่ อ งมื อ ในการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ค รบถ้ ว นและ
หลากหลายไม่ ว่ าจะเป็ นระบบการลงทะเบี ยนผู้ เรี ยน
ระบบจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผล
การเรียน การติดตามพฤติกรรมการเรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่า
โปรแกรม moodle มีความสามารถที่เหมาะสมนํามาใช้
เป็ นระบบจั ดการเรี ยนรู้ ส่ วนช่ องทางการสื่ อสารนั้ น
บทเรียนออนไลน์มีความโดดเด่นและแตกต่างไปจากการ
เรียนทางไกลอื่น คือเป็นการนําการติดต่อสื่อสารสองทาง
มาใช้ในการเรียน สามารถติดต่อได้แบบ real time ใน
ส่วนสุดท้ายการสอบและวัดผลการเรียน ในตัวบทเรียน
ออนไลน์มีส่วนของการสอบทั้งการสอบก่อนเรียน – หลัง
เรียน ข้อสอบทบทวนความรู้เดิม และข้อสอบประจําบท
มีระบบการแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ อีกทั้งบทเรียน
ออนไลน์ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้าน
เนื้ อ หา สื่ อ และเทคนิ ค วิ ธี ก าร มี ค วามถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ โดยได้รับ
การประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อาชิรญาณ์ [6] ได้
ทํ าการพั ฒนาบทเรี ยนออนไลน์ ผ่ านระบบการจั ดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาโปรแกรมนําเสนอ
ข้อมูล ซึงผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา
และสื่อการนําเสนอ อยู่ในระดับดี และมีการออกแบบ
อย่ า งเป็ น ระบบ ทํ า ให้ ไ ด้ บ ทเรี ย นออนไลน์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ 82.02/70.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
และยั งสอดคล้ องกั บ ลภั ส และ มานิ ต [7] ได้ พั ฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิ ช าวงจรไฟฟ้ า กระแสสลั บ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
81/80.06
7.2 นั กเรี ยนที่ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์ โดยใช้
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือและแบบปัญหาเป็นฐานมี
คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ สู ง กว่ า คะแนนก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 เนื่ อ งจากบทเรี ย น
ออนไลน์สามารถตอบสนองการเรียนการสอนรายบุคคล
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง มี
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การนํามัลติมีเดียเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการนําเสนอ
บทเรียน ทําให้การเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์มี
ประสิทธิภาพ การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์สามารถ
ประเมินผลการทดสอบได้ทนั ที นักเรียนสามารถรู้คะแนน
ของตนเมื่ อทํ าข้ อสอบเสร็ จสิ้ น ทํ าให้ นั กเรี ยนมี ความ
สนใจ เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน สอดคล้องกับ
ผลการวิ จั ย ของ เนื้ อ ทิ พ ย์ [8] ที่ ไ ด้ พั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาการเขียนโปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการ GUI พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
7.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
และกิ จ กรรมแบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เรื่ อ งการเขี ย น
โปรแกรม พบว่าผลสัมฤทธิ์ทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่าการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
โดยใช้กิจกรรมแบบร่วมมือ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงกว่า
การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมแบบปัญหา
เป็นฐาน เนื่องจาก รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD นั้นจะมีการแบ่งกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย
นักเรียนที่เก่ง 1 คน เรียนปานกลาง 2-3 คนและนักเรียน
ที่เรียนอ่อน 1 คน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1)
ขั้นสอน 2) ขั้นทบทวนความรู้เป็นกลุ่ม 3) ขั้นทดสอบย่อย
นักเรียนทําแบบทดสอบคนเดียวไม่มีการช่วยเหลือกัน
4) ขั้นหาคะแนนปรับปรุง 5) ขั้นให้รางวัลกลุ่ม กิจกรรม
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD นั้น จะทําให้สมาชิก
ในกลุ่ มเกิ ดการพึ่ งพาอาศั ยกั น นั กเรี ยนจะรู้ สึ กว่ าตน
จําเป็นต้องอาศัยผู้อื่นในการที่จะทํางานกลุ่มให้สําเร็จ
การเรี ยนโดยใช้ กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิ ค
STAD จะถือว่าไม่สําเร็จจนกว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะ
ได้เรียนรู้เรื่องในบทเรียนทุกคน ดังนั้นคนเก่งต้องคอย
ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นที่ ยั ง ไม่ เ ข้ า ใจบทเรี ย นให้ ส ามารถทํ า
ข้อสอบได้ เพราะคะแนนของสมาชิกในกลุ่มทุกคนจะถูก
นําไปแปลงเป็นคะแนนกลุ่ม นักเรียนทุกคนเข้าใจดีว่า
คะแนนของตนมีส่วนช่วยเพิ่มหรือลดคะแนนกลุ่ม ดังนั้น
นักเรียนทุกคนจะพยายามอย่างเต็มที่ จึงทําให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียานลิน [9]
พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของกลุ่ ม ทดลองที่ จั ด
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กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนบทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 ส่วนกิจกรรมแบบใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นเป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยสร้ า งความรู้ จ ากกระบวนการทํ า งานกลุ่ ม เพื่ อ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิต ประจําวัน ซึ่ง
ประกอบด้ วย 6 ขั้ นตอน ได้ แก่ 1) กํ าหนดปั ญหา 2)
ทํ าความเข้ าใจปั ญหา 3) ดํ าเนิ นการศึ กษาค้ นคว้ า 4)
สังเคราะห์ความรู้ 5) สรุปและประเมินค่าของคําตอบ 6)
นําเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนอาจจะมีความไม่
มั่นใจในความรู้ที่ตนเองค้นคว้ามา อาจจะเนื่อง มาจาก
การนิ ย ามปั ญ หา หรื อ อธิ บ ายสถานการณ์ ปั ญ หาไม่
ถูกต้อง นักเรียนอาจจะคุ้นชินกับการเรียนแบบครูบอก
เมื่อมาเจอกิจกรรมที่นักเรียนต้องค้นคว้าองค์ความรู้ด้วย
ตนเองทําให้ความมั่นใจในความรู้ได้มานั้นลดลง เวลาใน
การศึกษาค้นคว้าอาจจะน้อยเกินไป เพราะว่าเป็นการ
ค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองจึ ง ต้ อ งการเวลามากขึ้ น จึ ง ทํ า ให้
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนน้ อยกว่ านั กเรี ยนที่ เรี ยนด้ วย
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
8. ข้อเสนอแนะสําหรับทําวิจัยต่อไป
8.1 ควรเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิคอื่น ๆ เช่น แบบ TGT หรือ TAI เพื่อศึกษาว่าจะ
ให้ผลเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
8.2 ควรเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ในเนื้ อหาอื่น ๆ ที่ไม่ ใช่คอมพิวเตอร์
เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
8.3 ควรศึกษาผลกระทบที่เกิดกับนักเรียนในการเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์
8.4 ควรมีการเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ และกิจกรรมแบบ
ปัญหาเป็นฐาน กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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