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การพัฒนาบทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง Tense
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
*

ชาตินีย์ จิตรีธาตุ1 และ พัลลภ พิรยิ ะสุรวงศ์2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ () เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ โดย
อาศัยระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (LMS: Learning Management System) กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 เรือ่ ง Tense () เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม หลังจากเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บรูปแบบการ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือ เรือ่ ง Tense (3) เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
ทีม่ ตี ่อบทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เรือ่ ง Tense กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลองครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม จํานวน 36 คน ซึง่ ได้มาจากการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (MultiStage Random Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วย บทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
โดยอาศัยระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง Tense แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เรื่อง Tense
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน S.D. และการทดสอบค่าทีแบบไม่อสิ ระ (t-test Dependent)
ผลการวิจยั พบว่า () บทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เรื่อง Tense ทีอ่ อกแบบขึน้ มีประสิทธิภาพ
80.90/8.76 สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ () ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บรูปแบบการ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนบนเว็บ
รูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เรือ่ ง Tense อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีส่ ดุ
คําสําคัญ : บทเรียนบนเว็บ, รูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ, ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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The Development of Cooperative Web-Based Learning on the Topic of Tense
for Prathomsuksa  Students of the Schools Under the Bangkok Metropolitan
Administration: Bangplad District
Chatinee Jittreethat* and Pallop Piriyasurawong
Abstract
The objectives of the research study were: () develop and find an efficiency of the Cooperative WebBased Learning (CW-BL) using Learning Management System (LMS) of Foreign Language Department
(English Subject) for Prathomsuksa 5 students of the schools under the Bangkok Metropolitan Administration :
Bangplad District on the topic of Tense, () to study learning achievement of Prathomsuksa 5 students at
Wat Awutwikasitaram School after the learning with the Cooperative Web-Based Learning using LMS on the
topic of Tense, (3) to study the opinion of Prathomsuksa 5 students at Wat Awutwikasitaram School who
studied with the Cooperative Web-Based Learning using LMS. The studied samples were 36 Prathomsuksa 5
students of Wat Awutwikasitaram School. They were selected by using multi-stage random sampling. The
research tools consisted of () Web-Based Learning using cooperative learning methodology through LMS, )
achievement test, and 3) the opinion questionnaire. Data were analyzed using mean, standard deviation, and
t-test (Dependent).
The research findings were : () the efficiency of the Cooperative Web-Based Learning using LMS was
80.90/8.76 which was higher than the set criterion 80/80, () the students learning achievement after
learning with the Cooperative Web-Based Learning using LMS was higher than the pretest at statistically
significant level .05, and (3) compared means of the opinion of sampling group towards learning with the
Cooperative Web-Based Learning using LMS were at the highest level.
Keywords : Web-Based Learning, Cooperative Learning, Learning Management System
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1. บทนํา
ตามหลัก สู ต รการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน พุ ท ธศัก ราช
544 ซึ่งปจั จุบนั พัฒนาไปสู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 55 กําหนดให้สถานศึกษา
และหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องดํา เนิ นการให้ก ารสนับสนุ น
ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรีย นรู้ ให้มีค วามหลากหลาย ทัง้ สื่อ ธรรมชาติ สื่อ
สิ่ง พิม พ์ สื่อ เทคโนโลยี และสื่อ อื่น ๆ ให้ผู้เ รีย นได้
ศึกษาค้นคว้าหาความรูด้ ้วยตนเอง มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่ อ งตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุก
สถานที่ อีเลิรน์ นิ่ง (e-Learning) จึงเป็ นอีกหนึ่งแนวทาง
ของการจัดการเรียนรูท้ จ่ี ะสนองตอบนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 55-56) โดยเน้น
ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงใน 4 ใหม่ ได้ แ ก่ การพัฒ นา
คุ ณภาพคนไทยยุ คใหม่ ครูยุ ค ใหม่ สถานศึ ก ษาและ
แหล่งเรียนรูใ้ หม่ และระบบบริหารจัดการใหม่ [] ซึง่ จะ
เป็ นจัดกระบวนการและการใช้ป ระโยชน์ จ ากสื่อ ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยเฉพาะคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ทัง้ ยังสอดคล้องกับนโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร ทีต่ ้องการเปิ ดประตูสโู่ ลกแห่งการ
เรีย นรู้ ไ ร้ พ รมแดน ซึ่ ง กรุ ง เทพมหานครได้ ใ ห้ ก าร
สนับสนุ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารแก่
นักเรียน โดยติดตัง้ อินเทอร์เน็ ตความเร็วสูง (Hi-Speed
Internet) ให้กบั ทุกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข นั ้ พื้นฐาน
(Ordinary National Educational Test : O-NET) ช่วงชัน้ ที่
 (ป.6) ปี ก ารศึ ก ษา 550 ของสถาบัน ทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานครในเขตบางพลัดจํานวน  โรงเรียน
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.93 และค่าคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับประเทศ คือ 38.67 (อ้างอิงจากผลการทดสอบโอ
เน็ต (O-NET) ปี การศึกษา 550 โรงเรียนในสังกัด
สํ านั กงานเขตบางพลัดกรุ งเทพมหานคร) อยู่ ในระดับ
ค่อนข้างตํ่า และจากผลการทดสอบตรวจสอบคุ ณภาพ
การศึ ก ษา สํ า นั ก การศึ ก ษา กรุ ง เทพ มหานคร ของ
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิ
ตาราม สํานั กงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในปี
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การศึกษา 55 – 553 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษา
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีค่าร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับดี ตํ่ าลงทุ กปี คือ 3.33,
4.64 และ 5.3 (อ้างอิงจากผลการทดสอบตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปี
การศึกษา 55 – 553) ผูว้ จิ ยั เห็นว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระนี้ ควรจะได้รบั การแก้ไขและพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน โดยเฉพาะในเรือ่ ง Tense ซึ่งมีเนื้อหาทีค่ ่อนข้าง
ยาก มีความจําเป็ นต่อการนํ าไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้
และจํ า เป็ น ต่ อ การเตรียมผู้ เ รีย นให้ พร้อ มสํ า หรับการ
ทดสอบตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษา สํานักการศึกษา
กรุ ง เทพมหานคร สืบ เนื่ อ งจากการตรวจสอบจํ า นวน
ข้อสอบจากแบบ ทดสอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 55 ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 วิชาภาษาอังกฤษ
พบว่ามีขอ้ สอบในเนื้อหานี้ ถึง 5 ข้อ จากจํานวนข้อสอบ
ทัง้ หมด 40 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 37.5 (อ้างอิงจากแบบ
ทดสอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 55)
และในปีการศึกษา 550-55 จํานวนชัวโมงในการจั
่
ดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษมีเพียง  ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
โดยจะต้องแบ่งเวลาเรียน  ชัวโมง
่
ให้แก่ครูชาวต่างชาติ
ตามนโยบายสนับสนุ นการศึกษาของกรุงเทพมหานครทีใ่ ห้
นักเรียนได้เรียนรูภ้ าษา ต่างประเทศกับเจ้าของภาษา จึง
เหลือเวลาเพียง  ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ทค่ี รูประจําวิชาจะใช้
ในการจัดการเรียนการสอน สําหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ ่เี น้นให้ผเู้ รียนได้เรียนรูร้ ว่ มกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่ง
แต่ละกลุม่ จะประกอบด้วยสมาชิกทีม่ คี วามรูค้ วาม สามารถ
แตกต่ า งกั น [] คื อ รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ
(Cooperative Learning) จะส่งเสริมให้ผเู้ รียนแลกเปลีย่ น
ความรู้และประสบการณ์ ร่วมกัน ได้ทํางานที่รบั ผิดชอบ
ด้วยกันในบรรยากาศของมิตรภาพ
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วจิ ยั จึงเห็นว่าการจะ
ั หาในเรื่องเวลาเรียนซึ่งมีอยู่ จํ ากัดและการ
ช่ วยแก้ ป ญ
แก้ปญั หาพืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษของผูเ้ รียนแต่ละคนไม่
เท่ากัน จึงควรที่จะมีการออกแบบบทเรียนบนเว็บรูปแบบ
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ โดยอาศัยระบบการจัดการเรียนการ
สอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (LMS : Learning
Management System) ขึน้ เป็ นสือ่ ช่วยในการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ (ภาษา
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อังกฤษ) เนื่ องจากอีเลิร์นนิ่ งโดยอาศัยระบบการจัดการ
เรียนการสอนผ่ านเครือข่ า ยอิน เทอร์ เน็ ต เป็ น การจัด
กระบวนการเรียนการสอนต่ า ง ๆ ตัง้ แต่ เนื้ อ หา การ
ลงทะเบียน การเก็ บข้อมู ลซึ่ งมีระบบของฐานข้อมู ลที่
สนั บ สนุ นการจั ด การเนื้ อหาวิ ช า (Content) การมี
ปฏิ ส ัมพันธ์ ร ะหว่ า งผู้ ส อนและผู้ เ รีย น เช่ น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ กระดานข่าว และห้องสนทนา บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ ต ซึ่งการเรียนการสอนในลักษณะนี้ จะเน้ น
ผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง จากเหตุ ผลที่กล่าวมายังเป็ นการ
สนองตอบนโยบายของกรุงเทพ มหานครที่ต้องการ
สนับสนุ นให้ผู้เรียนได้พฒ
ั นาทักษะด้านเทคโนโลยีควบคู่
ไปกับการพัฒนาทักษะด้านภาษา อังกฤษ โดยผู้เรียน
สามารถใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชัน้
เรียน ศึกษาค้นคว้า และทบทวนความรูด้ ว้ ยตนเอง และ
เพื่อการปรับเปลีย่ นบรรยากาศในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้
มีความน่าสนใจและทันสมัยยิง่ ขึน้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บ
รู ป แบบการเรีย นรู้แ บบร่ ว มมือ โดยอาศัย ระบบการ
จัดการเรียนการสอนผ่า นเครือข่า ยอินเทอร์เ น็ ต กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เรือ่ ง Tense
. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 5 โรงเรีย นวัด อาวุ ธ วิก สิต าราม
หลังจากเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือเรือ่ ง Tense ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
.3 เพื่อศึก ษาความคิด เห็น ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม หลังจากเรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเรื่อง
Tense ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
3. สมมติ ฐานของการวิ จยั
3. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บรูปแบบการ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือเรือ่ ง Tense ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
3. ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นของนัก เรีย นหลัง จาก
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
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เรื่ อ ง Tense ที่ พ ั ฒ นาขึ้ น สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี
นัยสําคัญทีร่ ะดับ .05
3.3 ความคิด เห็น ของนัก เรีย นที่มีต่อ บทเรีย นบน
เว็บรูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเรือ่ ง Tense ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
4. ขอบเขตของการวิ จยั
4. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นนักเรียน ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่กําลังเรียนอยู่ในปี การศึกษา 554
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
จํานวน 584 คน จาก  โรงเรียน สําหรับกลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทีก่ ําลังเรียนอยูใ่ นภาค
เรียนที่  ปี การศึกษา 554 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
จํานวน 36 คน จาก  ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยใช้การสุ่ม
ตั ว อย่ า งแบบหลายขั ้น ตอน (Multi-Stage Random
Sampling) เพื่อจัดกลุ่มผูเ้ รียนเป็ น 9 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน ใน
อัตราส่วนสูง ปานกลาง และตํ่า เท่ากับ  :  : 
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั ใช้เวลา  ภาคเรียน
(ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา 554)
4.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
4.3. ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ
การเรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือเรือ่ ง Tense
4.3. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ
) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หลังเรียนด้วย
บทเรีย นบนเว็บ รูป แบบการเรีย นรู้แ บบร่ว มมือ เรื่อ ง
Tense ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
) ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ
บทเรีย นบนเว็บ รู ป แบบการเรีย นรู้แ บบร่ ว มมือ เรื่อ ง
Tense ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
4.4 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในวิธกี ารวิจยั
4.4. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ บทเรียน
บนเว็บรูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ โดยอาศัยระบบการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Tense
ซึง่ พัฒนาขึน้ โดยใช้โปรแกรมมูเดิล (Moodle) โดยใช้พน้ื ที่
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เว็บ ไซต์ ข องมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
พระนครเหนือ คือ http:// www.e-learning.kmutnb.ac.th/
และนํ าเสนอเนื้ อหาของบทเรียนในรูปแบบของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ออนไลน์บนมูเดิล ซึ่งพัฒนาด้วย
โปรแกรม ฟลิปอัลบัม้ (FlipAlbum)
4.4. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มี 3 ส่วน คือ
) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense แบบปรนัย (Multiple
Choice) เลือกตอบ 4 ข้อ จํานวน 30 ข้อ
) แบบฝึ กหัดท้ายบทเรียน บทเรียนละ
0 ข้อ จํานวน 4 บทเรียน รวม 40 ข้อ
3) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มตี ่อการ
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
โดยอาศัยระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อิน เทอร์เ น็ ต กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ภ าษาต่ า งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) เรือ่ ง Tense
. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental
Research) โดยใช้แบบแผนการทดลอง แบบหนึ่งกลุ่มสอบ
ก่อนสอบหลัง (One - Group Pretest - Posttest Design)
ซึง่ มีวธิ กี ารดังนี้
5. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
5.. ประชากร คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 5 ทีก่ ําลังเรียนอยูใ่ นปีการศึกษา 554 ของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ทัง้ หมด
 โรงเรียน จํานวน 548 คน
5.. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ทีก่ ําลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 
ปี การศึกษา 554 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม จํานวน
36 คน จาก  ห้องเรียน ซึง่ ได้มาโดยใช้การสุม่ ตัวอย่าง
แบบหลายขัน้ ตอน เพือ่ จัดกลุ่มผูเ้ รียนเป็น 9 กลุ่ม ๆ ละ
4 คน ในอัตราส่วนสูง ปานกลาง และตํ่า เท่ากับ  :  : 
ตามขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ที่  ใช้การสุม่ อย่างง่าย (Simple
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Random Sampling) โดยวิธจี บั ฉลากโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางพลัด จํานวน  โรงเรียน ได้นักเรียน
จากโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม จํานวน 40 คน
ขัน้ ที่  ใช้การสุม่ อย่างเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยคัดเลือกนักเรียนทีเ่ ข้าเรียน
ใหม่ในภาคเรียนที่  ปี การศึกษา 554 และนักเรียนที่
เข้าเรียนใหม่ในภาคเรียนที่  ปีการศึกษา 554 ออก
จํานวน 4 คน เหลือจํานวน 36 คน
ขัน้ ที่ 3 ใช้การสุม่ แบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified
Random Sampling) โดยแบ่งนักเรียนทีไ่ ด้ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ในปี การศึกษา 553 ทีม่ รี ะดับผลการ
เรียนในระบบร้อยละตัง้ แต่รอ้ ยละ 75 ขึน้ ไป มาเรียงลําดับ
คะแนนจากมากทีส่ ุดไปหาน้อยทีส่ ุด แล้วเลือกนักเรียนที่
ได้คะแนนมากลําดับที่  ถึง ลําดับที่ 9 จัดเป็ นกลุ่มเก่ง
แบ่งออกเป็ น 9 กลุ่ม คือ กลุม่ A, กลุ่ม B, กลุ่ม C, กลุ่ม
D, กลุม่ E, กลุ่ม F, กลุม่ G, กลุม่ H และกลุ่ม I นําคะแนน
ของนักเรียนทีม่ รี ะดับผลการเรียนในระบบร้อยละตํ่ากว่า
ร้อยละ 64 มาเรียงลําดับคะแนนจากน้ อยทีส่ ุดไปหามาก
ทีส่ ดุ แล้วเลือกนักเรียนทีไ่ ด้คะแนนลําดับที่  ถึง ลําดับที่
9 จัดเป็ นกลุ่มอ่อน จํานวน 9 กลุ่มเช่นเดียวกับกลุม่ เก่ง
คือ กลุ่ม A, กลุ่ม B, กลุ่ม C, กลุ่ม D, กลุ่ม E, กลุ่ม F,
กลุ่ม G, กลุ่ม H และกลุ่ม I ส่วนนักเรียนทีเ่ หลือนํ า
คะแนนมาเรียงลําดับจากมากที่สุดไปหาน้ อยที่สุด แล้ว
จัดเป็ นกลุม่ ปานกลางจัดเข้ากลุม่ 9 กลุม่ ๆ ละ  คน
5. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
5.. บทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่ วมมือ โดยอาศัยระบบการจัดการเรียนการสอนผ่ าน
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษา
ต่ า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ) เรื่ อง Tense จํ า นวน 4
บทเรียน ประกอบด้วย Lesson  Present Simple
Tense, Lesson  Present Continuous Tense, Lesson
3 Future Simple Tense, Lesson 4 Past Simple Tense
ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ ผูว้ จิ ยั ได้
เลือกรูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ ์ (STAD) เนื่องจากเป็ น
รูปแบบของการจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือที่เหมาะกับการ
สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ [] และเหมาะกับเนื้อหาวิชา
ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในสิง่ ที่เป็ น
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 4 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2556

ข้อเท็จจริง เกิดความคิดรวบยอด ค้นหาสิ่งที่มีคําตอบ
ชัดเจน แน่ นอน [4] สําหรับกิจกรรมระหว่างเรียนบน
บทเรียนบนเว็บจะมีการมอบหมายงานให้ผูเ้ รียนได้ศกึ ษา
ด้วยกันในกลุ่ มของตนเองโดยจะมีการสรุ ปความรู้ก ัน
ภายในกลุ่มโดยใช้กระดานถาม-ตอบ (Web board) และ
ห้องสนทนา (Chat room) เป็ นสื่อกลางในการมี
ปฏิส มั พันธ์ระหว่ างผู้เรียนกับสมาชิกกลุ่ ม มีคําถามให้
ผูเ้ รียนแต่ละกลุ่มได้อภิปราย โดยทีส่ มาชิกในกลุ่มเป็ นผูใ้ ห้
ความคิดเห็นผ่านโพลล์ (Poll) ว่าควรจะตอบข้อใด แต่ไม่มี
สิทธิ ์ในการตอบคําถามจะให้หวั หน้ากลุม่ เป็ นผูต้ อบคําถาม
แต่ถา้ สมาชิกในกลุ่มยังไม่ได้รว่ มกันอภิปราย หัวหน้ากลุ่ม
จะไม่สามารถตอบคําถามได้ การทํากิจกรรมระหว่างเรียน
จะต้องทํากิจกรรมให้ผ่าน ถ้าไม่ผ่านจะต้องกลับไปศึกษา
เนื้อหาใหม่แล้วจึงกลับมาทํากิจกรรมระหว่างเรียน
5.. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense จํานวน 30 ข้อ และ
แบบทดสอบท้ายบทเรียน บทเรียนละ 0 ข้อ จํานวน 4
บทเรียน รวม 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง
0.44 - 0.75 และมีคา่ อํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง 0.5 - 0.63
5..3 แบบสอบถามความคิด เห็น ที่มีต่ อ การ
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
เรือ่ ง Tense ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
5.3 การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.3. ผูว้ จิ ยั นําบทเรียนบนเว็บทีผ่ า่ นการ
ประเมินความตรงตามเนื้อหา (Content validity) จาก
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้านเนื้อหามาทดลองใช้กบั
นั ก เรีย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 5 โรงเรีย นวัด บางพลัด
สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ทีก่ ําลังเรียนใน
ภาคการศึกษาที่  ปี การศึกษา 554 เพื่อตรวจความ
เชื่อมัน่ (Reliability) โดย [5] ทดลองรายบุคคล (One to
one testing) โดยคัดเลือกจากนักเรียนกําลังเรียนในภาค
การศึกษาที่  ปี การศึกษา 554 ทีส่ นใจเป็ นกลุ่มทดสอบ
บทเรี ย นเพื่ อ สํ า รวจข้ อ บกพร่ อ งของเนื้ อ หา และการ
นํ าเสนอจากบทเรียน โดยละเอียด นํ าไปทดลองกับ
นักเรียนข้างต้นครัง้ ละ  คน คนละวัน จํานวน 5 ครัง้ เป็ น
จํานวน 5 คน จากนั น้ นํ าข้อเสนอแนะของนักเรียนกลุ่ม
ทดสอบบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไข จากนัน้ ทดลองกับกลุ่ม
ย่อย (Small Group) เพือ่ สํารวจข้อบกพร่องของบทเรียน
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บนเว็ บรู ป แบบการเรีย นรู้แ บบร่ ว มมื อ เรื่อ ง Tense ที่
พัฒนาขึ้น และกิจกรรมระหว่างเรียนจากบทเรียนบนเว็บ
โดยละเอียด นําไปทดลองกับนักเรียน จํานวน 4 คน พร้อม
กันเป็ นกลุ่มร่วมมือ ซึ่งเป็ นคนละกลุ่มกันกับกลุ่มทดลอง
รายบุ คคล จํ านวน  ครัง้ จากนั น้ นํ ามาปรับปรุงแก้ไข
ก่อนนําไปทดลองในกลุม่ ทดลองต่อไป
5.3. ขัน้ การทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้
) นั ด หมายเวลา เพื่อ ทํา การทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนเป็ นเวลา 3
สัปดาห์ สัปดาห์ละ  วัน วันละ  ชัวโมง
่
) ปฐมนิเทศการเรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บรูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเรือ่ ง Tense ในสัปดาห์
ที่  เป็ นเวลา  ชัว่ โมง เพื่อแนะนํ า วิธีก ารเรีย นด้ วย
บทเรียนบนเว็บ และการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียน
3) ผูว้ จิ ยั เตรียมห้องทดลองและเครือ่ ง
คอมพิว เตอร์ สํ า หรับ การเรีย นด้ ว ยบทเรีย นบนเว็บ
จํานวน 36 เครือ่ ง ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์  คนต่อ  เครือ่ ง
4) ในสัปดาห์ท่ี 3- สัปดาห์ละ 
ชั ว่ โมง เป็ นเวลาทั ง้ สิ้ น 0 ชั ว่ โมง ผู้ เ รี ย นทุ ก คน
ลงทะเบียนเข้าใช้งานบทเรียนบนเว็บตามชื่อผู้ใ ช้งาน
ระบบ (Username) พร้ อ มรหัส ผ่ า น (Password) ที่
ผูส้ อนแจ้งในสัปดาห์ท่ี  จากนัน้ ผูเ้ รียนทุกคนศึกษา
เนื้ อ หาบทเรี ย นที่ นํ า เสนอในรู ป แบบของหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ทีอ่ อนไลน์บนบทเรียนบนเว็บ
แล้วผูเ้ รียนร่วมทํากิจกรรมกลุม่ ย่อย ในเวลา  ชัวโมง
่
5.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ได้แก่
ค่าเฉลีย่ (  ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบค่าที (t – test Dependent)
6. ผลการวิ จยั
6. ผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือเรือ่ ง Tense ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ
E/E เท่ากับ 80.90/8.76 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไว้ คือ 80/80
6. การวิเคราะห์เ ปรีย บเทียบผลสัม ฤทธิท์ างการ
เรียนจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียนปรากฏว่า คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลัง
เรีย นสูงกว่าคะแนนจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
6.3 ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี ่อบทเรียนบนเว็บ
รูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเรือ่ ง Tense ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
โดยรวมอยู่ใ นระดับ เห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งเป็ น ไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
7. อภิ ปรายผล
7. การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ
รูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเรื่อง Tense ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
พบว่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ จากการทําแบบฝึ กหัดท้าย
บทเรี ย นแต่ ล ะบท ซึ่ ง เป็ นค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการระหว่างเรียน (E) และร้อยละของคะแนน
เฉลี่ ย จากการทํ า แบบทดสอบหลัง เรีย น ซึ่ ง เป็ น ค่ า
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E) มีค่า 80.90/8.76 ทําให้
ทราบว่ า บทเรี ย นที่ ผู้ วิ จ ัย พัฒ นาขึ้น มี ป ระสิท ธิ ภ าพ
สามารถนํ าไปใช้งานได้ สําหรับค่าประสิทธิภาพ E ซึ่งมี
ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.90 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไว้ คือ 80 ทัง้ นี้เพราะว่าในการเรียนการสอนด้วย
บทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ โดยอาศัย
ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มีการนํ าเสนอเนื้ อหา เรื่อง Tense ในรูปแบบหนังสือ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบหนั ง สื อ สื่ อ ประสม (Multimedia
Books) ประกอบ ด้วยข้อความ เสียง รูปภาพ และภาพ
เคลื่อนไหว ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตัง้ ใจและสนใจ
เรีย น ซึ่ ง ตรงกั บ การพัฒ นาหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Book) เรื่อง บทสนทนาในชีวิตประจําวัน วิชาภาษา
อังกฤษ สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 [6] ที่ว่า
ความสําคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประการหนึ่ง คือ
การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ท่ีให้ท งั ้ สีส นั
ภาพ และเสียง ทําให้เกิดความตื่นเต้น และไม่เบื่อหน่ าย
รวมถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้มกี ารร่วมมือกันภายใน
กลุ่ ม มี ก ารแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ซ่ึ ง กัน และกัน ตรงกับ
หลักการและข้อตกลงเบื้องต้นของการสอนแบบร่วมมือ
กันเรียนรูข้ อง Slavin [7] ทีก่ ล่าวว่า การสอนแบบร่วมกัน
เรียนรูเ้ ป็ นวิธกี ารจัดการเรียนการสอนทีช่ ่วยให้ผเู้ รียนใช้
ความสามารถเฉพาะตัว และศักยภาพในตนเองร่วมมือ
กันแก้ปญั หาต่าง ๆ ให้บรรลุผลสําเร็จได้ โดยทีส่ มาชิกใน
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กลุ่ มต้องรับผิดชอบร่วมกัน สมาชิกจะมีการพูดคุ ยกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนได้มสี ่วนร่วมในการทํา
กิ จ กรรมกลุ่ ม ซึ่ ง แต่ ล ะคนจะมี บ ทบาทสํ า คั ญ ต่ อ
ความสําเร็จของกลุม่ สําหรับค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์
(E) หลังการเรียนด้วยด้วยบทเรียนบนเว็บรูปแบบการ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือ โดยอาศัยระบบการจัดการเรียนการ
สอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ
8.76 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ําหนดไว้ คือ 80 ทัง้ นี้
เพราะว่าผูเ้ รียนได้ร่วมทํากิจกรรมการเรียนการสอนครบ
ทุกบทเรียนและได้นําความรูค้ วามเข้าใจทีไ่ ด้จากบทเรียน
ไปใช้ในการทําแบบทดสอบหลังเรียน
7. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในระยะ
ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียน ปรากฏว่า ค่าเฉลีย่ คะแนนการ
สอบก่อนเรียน มีค่าเฉลีย่ 9. 33 ค่าเฉลีย่ คะแนนการสอบ
หลังเรียน มีค่าเฉลีย่ 4.53 และเมื่อเปรียบเทียบแล้ว พบว่า
มีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐาน ทัง้ นี้เพราะว่า
ผู้ เ รี ย นได้ มี ก ารศึ ก ษาเนื้ อ หาด้ ว ยตนเองจากหนั ง สือ
อิเล็กทรอนิกส์ตามความสนใจ และสามารถย้อนกลับมา
ทบทวนเนื้ อ หาที่ ไ ม่ เ ข้ า ใจได้ ทุ ก ที่ทุ ก เวลาที่ นั ก เรีย น
ต้ อ งการ ตรงกั บ การพั ฒ นาหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Book) เรื่อง บทสนทนาในชีวิตประจํ าวัน วิชาภาษา
อัง กฤษ สํ า หรับ นั กเรียนชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6 [6] ที่
กล่าวถึงประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผเู้ รียน
สามารถย้อนกลับเพื่อทบทวนบทเรียนหากไม่เข้าใจ และ
สามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาและสถานทีท่ ต่ี นเองสะดวก
และในการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือเรือ่ ง Tense ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผูเ้ รียนจะมีการปฏิสมั พันธ์
กันภายในกลุ่ม เพื่อสอบถามข้อสงสัย เนื้ อหาที่ไม่เข้าใจ
ผ่านกระดานถาม-ตอบ และห้องสนทนา ตรงกับหลักการ
ออกแบบและประเมิน(Instructional Design
and
Assessment) [5] ได้ เ สนอแนวคิ ด ว่ า หากผู้ เ รีย นได้ มี
โอกาสร่วมคิด ร่วมกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา การ
ถามการตอบด้านการจํานั น้ ย่อมดีกว่าเรียนที่อ่านหรือ
คัดลอกข้อความมาจากผู้อ่ืนอย่ างเดียว สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของสราวุธ ศรีเกษม [8] ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรีย น เรื่อ งการสื่อ สารมวลชนหลัง เรีย นด้ ว ย

7/18/13 6:59:01 PM

27

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 4 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2556

บทเรียนออนไลน์ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.5
7.3 ด้านความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี ่อบทเรียนบน
เว็ บ รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เรื่ อ ง Tense ที่
พัฒนาขึน้ พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากทีส่ ุด ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สอดคล้อ งกับผลการวิจ ัย ของวราภรณ์ ตระกู ล สฤษดิ ์
[9] ได้ศกึ ษาเรื่องการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอน
บนเว็บด้วยการเรียนรูแ้ บบโครงงานเพื่อการเรียนรูเ้ ป็ น
ทีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการเรียนรูเ้ ป็ นทีม
ประสิทธิภาพในการทํางานเป็ นทีม และความร่วมมือใน
การทํางานเป็ นทีม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบในระดับมาก
8. ข้อเสนอแนะ
8. ควรส่ง เสริม ให้ผู้ส อนมีบ ทบาทในการจัด การ
เรียนการสอนผ่านเครือข่ายเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะการ
ติดต่อสื่อสารกับผูเ้ รียนในหลายช่องทาง เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ กระดานถาม-ตอบ ห้องสนทนา เพื่อ
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ติดต่อสือ่ สารระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียนได้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์
8. ควรออกแบบกิจกรรมและการประเมินให้
หลากหลาย มีการใช้งานแหล่งทรัพยากร (Resources)
เพื่อ เชื่อ มโยงเนื้ อ หากับ แหล่ง อื่น ๆ เพื่อให้ผู้เ รีย นไป
ค้นคว้าเพิม่ เติมได้
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