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ผลการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2*
THE EFFECTS OF GROUP PROCESS LEARNING WITH WEB SUPPORT ON LEARNING
ACHIEVEMENT AND BEHAVIOR’S GROUP WORKING, BASIC WEBSITE DEVELOPMENT
SUBJECT OF MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS
เขมวันต์ กระดังงา**
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจาก
การเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรี ยน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น 2) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับ
เว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่ว มกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 โรงเรียนราชีบูรณะ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่
กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)แผนการ
จัดการเรียนรู้ 2)เว็บสนับสนุนการเรียน 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4)แบบประเมิน
พฤติ ก รรมการท างานกลุ่ ม และ 5)แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นด้ ว ย
กระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ ค่าเฉลี่ย
( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ทดสอบค่า t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการ
เรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. พฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม
ร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น อยู่ในระดับดี
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกันเว็บสนับสนุ นการเรียน
วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น อยู่ในระดับมาก

*

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2554 เรื่องผลการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บ
สนับสนุนการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทางานกลุ่ม วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
**
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ภาควิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร E-mail : nidjee@gmail.com โทรศัพท์ 086-7519163 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์
ธรรมเมธา

521

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Veridian E-Journal, SU Vol.5 No. 2 May - August 2012

Abstract

The purposes of this research : 1) to compare the achievement pre and post learning
group process with web support on learning, basic website development subject. 2) to study
behavior’s group working of Mathayomsuksa 2 by learning with group process through web
support on learning. 3) to study the student’s learning satisfaction with group process through
web support on learning, basic website development subject. The samples were 50 students
studied in Mathayomsuksa 2/13 from Rachineeburana School, Amphur Muang Nakornpathom,
in second semester of academic year 2011. The instruments in the research were; 1) lesson
plan, 2) web support on learning, 3) the achievement paper test, 4) questionnaire of behavior’s
group working, and 5) questionnaire student’s learning satisfaction with group process through
web support on learning. Data were analyzed by using statistic mean ( X ), standard deviation
(S.D) and t-test.
This research finding were:
1. The student’s learning achievement group process with web support on learning,
basic website development subject posttest learning is higher than pretest score learning
significant at level .05 .
2. Behavior’s group working of Mathayomsuksa 2 by learning with group process
through web support on learning, basic website development subject is in a good level.
3. The student’s learning satisfaction with group process through web support on
learning, basic website development subject is in a high level.
บทนา

การศึกษาถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง
การปกครอง และที่สาคัญยิ่งกว่า คือ ด้านการศึกษา จัดเป็นกระบวนการสาคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความสาเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่ กับ
ความสาเร็จของการพัฒนาหรือคุณภาพของคน เห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กล่าวว่า “คน” หรือ “ทุนมนุษย์” เป็นทุนสังคมที่สาคัญที่สุดและมีบทบาทเป็น
ผู้สร้างการพัฒนาและผู้ได้รับผลจากการพัฒนา จึงจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ และสติปัญญา โดยการพัฒนาคนให้มีสติปัญญามีความรอบรู้ รู้ตัวเองและรู้นอกตัวด้วยการเชื่อมโยง
ฐานความรู้ ในตัว ตนจากชีวิตจริงเข้ากับฐานความรู้ในหลั กวิชาการอย่างบูรณาการกระตุ้นให้ ใฝ่ รู้และ
ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญาในตัวคนที่มีหลากหลายและถ่ายทอดเป็นภูมิ
ปั ญ ญาเปิ ด เผยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ น นวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ
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สอดคล้ องกับ ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศนาไปสู่สั งคมแห่ งการเรียนรู้ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2549 : ด)
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545
มาตรา 22 กาหนดไว้ ว่า “การจั ดการศึกษาต้องยึดหลั ก ว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้
สามารถพัฒ นาตนเองได้แ ละถือว่าผู้ เ รียนมีความส าคัญที่สุ ด การจัดการศึก ษาต้องส่ งเสริมให้ ผู้ เรีย น
สามารถพัฒ นาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2542 : 7) สอดคล้องกับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมี
จิ ต ส านึ ก ในความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก ยึ ด มั่ น ในการปกรองตามระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทัก ษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษา การ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรีย นเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 3)
ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการที่รวดเร็วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดย เฉพาะ
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ท าให้ ร ะบบการศึ ก ษาของไทยพั ฒ นาขึ้ น และมี ก ารน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา ที่เรียกว่า เทคโนโลยีการศึกษา
(Educational Technology) ซึ่งได้นาเข้ามาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ของระบบการศึกษา เพื่อให้เท่า
เทียมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและสังคมโลก และสอดคล้องกับบทพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 65 ว่าด้วย ให้มีการพัฒนา
บุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุ ณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดการศึกษาทุกระบบ
ทุกระดับมีการยอมรับและนาเทคโนโลยีการศึกษามาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการเรียนรู้ยุคใหม่ในโลกแห่งความรู้ (World of Knowledge) แหล่งความรู้
สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและกระจายอยู่ทั่วโลก การเรียนรู้ในยุคใหม่ต้องเรียนรู้ได้มากและรวดเร็ว
อีกทั้งสามารถแยกแยะ ค้นหาข่าวสารได้ตรงกับความต้องการในการดารงชีวิต จึงเป็นเหตุผลหนึ่งของการ
พยายามนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษา โดยเป็น
เครื่องมืออันสาคัญที่สามารถทาคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาได้อย่างดีเลิศหากนามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม (พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ 2542 : 8)
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูต้องเป็นครูมืออาชีพที่รอบรู้ทั้งเนื้อหาวิชาการและวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสั งคมและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและสังคมไทยมี
คุณภาพ สามารถแข่งขันกับสังคมโลก (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2543 : บทสรุป) ดังนั้น การปรับเปลี่ยนวิถี
คิดของครู ซึ่งมีความหมายมากกว่าการพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอนที่จูงใจให้ เกิดการเรียนรู้ แต่
หมายถึงการสร้างการเรียนรู้ด้วยการให้โอกาสและสนับสนุนผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรอย่าง
เต็มศักยภาพของผู้เรียน การปรับวิถีคิดของครูจากการสอนแบบเดิมมาเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
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เป็นสาคัญ สอนวิธีการเรียนรู้ (Learning How to learn) จะทาให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็นระบบ
และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนก็มีการปรับวิถีคิดด้วยเช่นกั น คือนักเรียนมี
ความกล้าแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
2 ทาง (Two Ways) เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ ต่อกันในระหว่างเรียนก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้เรียน ในด้านการสร้างระบบความคิด การทางานเป็นกลุ่ม ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้ให้คาชี้แนะและเพิ่มพูน
ประสบการณ์เพิ่มเติมแก่ผู้เรียน เน้นการพัฒนาคนเป็นสาคัญ การพัฒนาคนจะประสบความสาเร็จได้ต้องมี
การพัฒนาทั้งด้านความรู้ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและคุณธรรม (จันทร์ชลี มาพุทธ 2546 : 3-4)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน ง 3.1 มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจเห็นคุณค่า
และใช้กระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การ
ทางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม คุณภาพผู้เรียน เมื่อจบช่วงชั้นที่ 3
ผู้เรียนเข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีแก้ปัญหา หรือ
การทาโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการค้นหาข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา สร้างชิ้นงานหรือ
โครงงานจากจินตนาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 182)
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 เป็นการเรียน
การสอนที่ต้องคานึงเสมอว่า ผู้เรียนจะต้องเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้ การให้เรียนด้านเนื้อหาความรู้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้พื้นฐาน ผู้เรียนต้องฝึก
ปฏิบัติตลอดจนกิจกรรมที่ผู้สอนและผู้ เรียนช่วยกันคิด จึงจะถือว่าเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร
ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนราชินี
บูรณะ จึงมุ่งพัฒนาให้ผู้เรีย นมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรมจากการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ก้าวทั น เทคโนโลยี ที่พั ฒ นาขึ้น ตลอดเวลา จึง ได้เปิด ให้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งสาระพื้นฐานและเพิ่มเติม ตามความเหมาะสมกับวัย
ของผู้ เรี ย น และได้ก าหนดรายวิช าการพั ฒ นาเว็บไซต์เบื้องต้ น เป็นรายวิช าหนึ่ง ในสาระเพิ่มเติม ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ เพื่อ
การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับต่อไป จากการสังเกต
และสัมภาษณ์ครูผู้สอนในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น พบว่าด้านผู้สอนจะมุ่งถ่ายทอดเนื้อหา
ในลักษณะเป็นผู้บอกและอธิบ ายหน้าชั้น แล้วผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามเพียงอย่างเดียวส่งผลให้การเรียนรู้
สามารถรู้และเข้าใจในขณะที่ปฏิบัติ เท่านั้น ยังขาดทักษะการลองผิดลองถูกในการปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้
ผู้สอนไม่สามารถตอบสนองผู้เรียนทุกคนให้เรียนรู้ได้อย่างเสมอภาคกัน ด้วยปัจจัยเรื่องเวลาและจานวน
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นั ก เรี ย นในชั้ น เรี ย น จึ ง ท าให้ ผู้ ส อนดู แ ลนั ก เรี ย นไม่ ทั่ ว ถึ ง ส่ ว นปั ญ หาด้ า นผู้ เ รี ย น คื อ สื่ อ ที่ ค รู น ามา
ประกอบการสอนไม่ ชั ด เจน เนื่ อ งจากห้ อ งเรี ย นมี ข นาดใหญ่ และผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคนมี ทั ก ษะทางด้ า น
คอมพิวเตอร์ต่างกัน บางส่วนปฏิบัติตามผู้สอนไม่ทัน จึงเกิดความเบื่อหน่ายและเครียด ส่งผลให้ไม่สนใจ
เรี ย น ขาดความกระตือ รื อร้ น จากปั ญ หาดั งกล่ า วจะเห็ น ว่า การเรีย นการสอนการปฏิ บั ติทั ก ษะทาง
คอมพิวเตอร์ หากเป็นการเรียนปฏิบัติด้วยตนเองเพียงคนเดียวย่อมเกิดความแตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ละคน
เรียนรู้ไม่เท่าเทียมกัน การใช้เวลาเรียนรู้ทาความเข้าใจย่อมต่างกัน เกิดช่องว่างของเวลาที่ใช้ในการสอน
ยากต่อการจัดการและควบคุมชั้นเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจาเป็นต้องจัดกระบวนการสอนและรูปแบบการสอนที่
ช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ เพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากกว่าระดับความรู้ความจา มี ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนาไปใช้ รวมทั้งต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจ การจัดการ
เรียนการสอนที่นากระบวนการเรียนรู้แบบต่างๆ นาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม จะช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการทางานร่วมกัน รู้จักการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กล้าแสดงความคิดเห็น และเป็นการสร้างความสนใจในการเรียนอีกด้วย สอดคล้องกับ ประพันธ์ศิริ
สุเสารัจ (2540 : 29) แสดงความเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มก่อให้เกิดความ
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนได้สูงสุดเพราะเป็นการศึกษาจากประสบการณ์จริง โดยที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่น ๆ อันทาให้การเรียนรู้ต่าง ๆ เต็มไปด้วยความสนุกสนานมี
ชีวิตชีวา เป็นผลให้ผู้เรียนซาบซึ้งและจดจาได้นาน ตลอดจนสามารถฝึกนิสัยให้สามารถเข้าสังคมและ
ทางานร่วมกับคนอื่นได้ดี
นอกจากนี้ การจั ด การเรี ย นการสอนร่ ว มกั บ การใช้ เ ว็ บ สนั บ สนุ น การเรี ย นผ่ า นเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นามาจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาขั้นตอน
และกิจ กรรมในการเรี ย นรู้ ของผู้ เรี ย นให้ มีคุณภาพ ซึ่ง สอดคล้ องกับการเรียนที่เน้นผู้ เรี ยนเป็นส าคัญ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็ม ตามศักยภาพ มีความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ รู้จักการคิด
วิเคราะห์และทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ จัดเป็นการเรียนที่ผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี ปัจจุบันกับ
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจากัดทางด้าน
สถานที่และเวลา สอดคล้องกับ พาร์สัน (Parson, 1997) กล่าวไว้ว่า เว็บสนับสนุนการเรียนหรือเว็บ
สนับสนุนรายวิชา เป็นเว็บรายวิชาที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม สามารถเป็นการสื่อสารสองทางที่มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน มีแหล่งทรัพยากรทางการศึกษามาก มีการกาหนดงานให้ทาบนเว็บ กาหนดให้
อ่าน การร่วมกันอภิปราย การตอบคาถาม การสื่อสารอื่น ๆ และมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ
โดยการประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ ในการเรียนการสอนด้วยเว็ บสนับสนุนการ
เรี ย นนี้ อาจมีการจั ดเป็ น บางส่ ว นหรื อทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ไ ด้ การเรียนด้ว ยเว็ บ
สนับสนุนการเรียนเป็นการเรียนผ่านระบบบริหารจัดการเรียนการสอน ช่วยส่งผลทาให้ผู้เรียนมีความ
สนใจและสนุกกับการเรียน เนื่องจากเว็บสนับสนุนการเรียนเป็นสื่อที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์บนเครือข่าย
อิน เทอร์ เ น็ ต สามารถน าข้ อ มูล ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว วีดิ โ อหรือ กราฟิก อื่น ๆ มาสร้า งไว้ ในสื่ อ ได้
นอกจากนี้ ผู้สอนสามารถติดตามผลการเรียนของนักเรียนได้โดยมีระบบบริหารจัดการเรียนการสอนช่วย
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ในการจัดการเรียนการสอน ทาให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทุกเวลาได้ตามความ
ต้องการและความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กั บความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียนในรายวิชานั้น ๆ ด้วย
ผู้เรียนสามารถจัดการเรียนของตนเองได้ เป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กว้างมากขึ้น (เฉลิมพล
ภุมรินทร์, 2550 : 5)
ดังนั้น ผู้วิจัยได้เห็นความสาคัญของการจัดรูปแบบการเรียนการสอน จึงได้ทาการศึกษาการ
จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีการเรียนแบบเผชิญหน้าร่วมกับการเรียนด้วยเว็บสนับสนุน
การเรียนที่เรียนผ่านระบบบริหารจัด การเรียนการสอน รายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการบูรณาการวิธีการสอน การเลือกสื่อที่เหมาะสมกับการเรียนเพื่ อให้ได้รูปแบบ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสามารถนาไปใช้ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและ
มีปฏิสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่ม ส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ดีขึ้นและมีความ
น่าสนใจมากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการเรียนด้วยกระบวน การ
กลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทางานกลุ่ มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการเรียนด้วย
กระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับ เว็บ
สนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ที่เรียนวิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น จานวน 13
ห้อง นักเรียน 658 คน
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 จานวน 50 คน ที่
กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random
Sampling)
การดาเนินการวิจัย
1. แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีแบบแผนการวิจัย
แบบ One - Group Pretest - Posttest Design
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ง20223 การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
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Veridian E-Journal, SU Vol.5 No. 2 May - August 2012

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.2 เว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น เรื่อง เริ่มต้น
กับการสร้างเว็บไซต์ เป็นแบบเลือกตอบ จานวน 20 ข้อ
2.4 แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม ร่วมกับ
เว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
3. การดาเนินการวิจัยและการเก็บข้อมูล
3.1 ขั้นเตรียมการ
3.1.1 จัดเตรี ยมห้องสาหรับ ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ซึ่งเป็นปฏิบัติทางคอมพิว เตอร์
โรงเรียนราชินีบูรณะ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3.1.2 แบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละผลการเรียน จานวน 12 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน โดย
เรียงลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย นักเรียนผลการเรียนสูง 12 อันดับแรกจัดเป็นกลุ่มเก่ง นักเรียนผล
การเรียนต่า 12 อันดับสุดท้ายจัดเป็นกลุ่มอ่อน การจัดกลุ่มต้องคานึงถึงความขัดแย้งของนักเรียน
3.2 ขั้นดาเนินการทดลอง
3.2.1 การทดลองครั้งนี้ ดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยใช้เวลาใน
การทดลองรวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง คือ การเรียนด้วยเว็บสนับสนุนการเรียน 4 ชั่วโมง และการเรียนในชั้น
เรียนปกติ 6 ชั่วโมง ดาเนินการดังนี้
ตารางที่ 1

แสดงการจัดการเรียนด้วยกระบวนกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนา
เว็บไซต์เบื้องต้น
การเรียนด้วยเว็บสนับสนุน

การเรียนในชั้นเรียนปกติ

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูแนะนาชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
ด้วยกระบวนกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน
วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น เป็นการเรียนด้วย
เว็บสนับสนุนที่สร้างด้วยระบบบริหารจัดการเรียน
การสอนคู่กับการเรียนในชั้นเรียนปกติ
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน แบบคละ
ความสามารถ นักเรียนเป็นเก่ง กลาง อ่อน ในอัตรา
1 : 2 : 1 ตามที่กาหนดไว้ ซึ่งจัดโดยครูผู้สอน และ
ควรคานึงถึงความขัดแย้งกันภายในกลุ่ม

ชั่วโมงที่ 5-6
1. ครูสุ่มเลือกนักเรียน 2 คน ด้วยโปรแกรมสุ่ม และถาม
คาถามในประเด็น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์
โปรแกรมสาหรับสร้างเว็บไซต์แล้วนาตัวอย่างการ
ออกแบบเว็บไซต์ให้นักเรียนได้ศึกษาเป็นแนวทาง
2. นักเรียนเข้ากลุ่มตามที่แบ่งไว้ นั่งประจาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดย 1 กลุ่มใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
3. แจกเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มละ 2 ชุด แล้ว
เริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรม Macromedia Dreamweaver
ตามลาดับขั้นตอน ครูอธิบายโครงสร้างของโปรแกรม
พร้อมสาธิตการสร้างเว็บเพจตามหัวข้อดังนี้

ตารางที่ 1 (ต่อ)
การเรียนด้วยเว็บสนับสนุน
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3. นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน
ต่อ 1 เครื่อง เข้าสู่เว็บสนับสนุนการเรียนที่สร้างด้วย
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน ได้จาก
http://www3.rn.ac.th/moodle/
3.1 นักเรียนสมัครสมาชิกใหม่ และยืนยันการใช้งาน
จากอีเมล์ของตนเอง แล้วเข้าสู่ระบบโดยใช้
Username และ Password ที่กาหนดไว้
3.2 เลือกกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ในรายวิชา ง20223
การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
3.3 เลือกเมนู “สมัครเป็นนักเรียนในรายวิชานี้” เพื่อ
ลงทะเบียนเข้าเรียนวิชานี้
4. ครูผู้สอนมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และการเข้า
ใช้เว็บสนับสนุนการเรียน
5. นักเรียนและครู ร่วมกันสรุปขั้นตอนการใช้เว็บ
สนับสนุนการเรียน
ชั่วโมงที่ 3-4
1. นักเรียนเข้าสู่เว็บสนับสนุนการเรียนได้จาก
http://www3.rn.ac.th/moodle/ แล้วเข้าสู่ระบบ
ด้วย Username และ Password และเลือกรายวิชา
การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
2. นักเรียนศึกษาคาแนะนาการใช้บทเรียน และทา
แบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 20 ข้อ พร้อมทั้ง
ดูการรายงานผลการทดสอบก่อนเรียนจากระบบ
3. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในเว็บสนับสนุนการเรียน ตาม
หัวข้อที่กาหนดไว้ ดังนี้
3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์
3.2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
3.3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Macromedia
Dreamweaver
ทั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดให้นักเรียนศึกษาพร้อมกันในชั้น
เรียน เนื่องจากผู้สอนต้องการสังเกตพฤติกรรมในการ
เรียนและนักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมอีกได้นอกเวลา
เรียน ซึ่งผู้วิจัยดูการรายงานผลจากระบบได้

3.1 การสร้างหน้าเว็บเพจใหม่ และบันทึกหน้าเว็บเพจ
3.2 การแทรกข้อความ รูปภาพ และตาราง
3.3 การเชื่อมโยงทั้งภายในและนอกเว็บเพจ
4. นักเรียนฝึกการใช้โปรแกรม และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มทากิจกรรมใบงาน เรื่อง “กิจกรรม
สร้างสรรค์เว็บไซต์ตามความสนใจ” ซึ่งได้รับโจทย์จาก
การเรียนในหัวข้อที่ 2 ด้วยเว็บสนับสนุนการเรียน
วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น พร้อมส่งตามกาหนด

ชั่วโมงที่ 7 - 8
1. ครูทบทวนเกี่ยวกับโปรแกรมสาหรับสร้างเว็บเพจให้
นักเรียน และคืนใบงาน เรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์งาน
เว็บไซต์ตามความสนใจ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
การสร้างเว็บไซต์
2. นักเรียนเข้ากลุ่มตามที่แบ่งไว้ นั่งประจาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดย 1 กลุ่มใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 2
เครื่อง แต่ละกลุ่มทากิจกรรมการสร้างชิ้นงานเว็บเพจ
ตามที่ออกแบบไว้ด้วยโปรแกรม Macromedia
Dreamweaver
3. ผู้สอนและครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ รวม 3 คน
ร่วมกันสังเกตและประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ของนักเรียน ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม
4. ในขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ผู้สอนมีบทบาท
เป็นผู้แนะนาผู้เรียนเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม

ตารางที่ 1 (ต่อ)
การเรียนด้วยเว็บสนับสนุน
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ชั่วโมงที่ 9 -10
1. ครูนาตัวอย่างเว็บไซต์ 2 ตัวอย่าง ให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น บอกลักษณะการออกแบบ จุดเด่น
จุดด้อยของแต่ละเว็บไซต์เป็นอย่างไร
2. นักเรียนนาเสนองาน โดยแต่ละกลุ่มกาหนดเวลาให้
ไม่เกิน 5 นาที ผู้สอนประเมินการนาเสนองานกลุ่ม
ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
3. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 20 ข้อ
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนทั้งการเรียน
แบบกลุ่ม และการเรียนด้วยเว็บสนับสนุน

3.2.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด แล้วนาผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
รวมทั้งผลประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียน และผลการสอบถามความพึ งพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง ไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
4.1 การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้ ว ยกระบวนการกลุ่ ม ร่ ว มกั บ เว็ บ สนั บ สนุ น การเรี ย น วิ ช าการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ เ บื้ อ งต้ น นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) และค่าสถิติ (t-test) แบบ Dependent Group
4.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการทางานกลุ่ มของนักเรียนที่เรียนด้ว ยกระบวนการกลุ่ ม
ร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ใช้เกณฑ์การประเมินรูบริคส์
(Rubric Score)
4.3 การวิเคราะห์ ห าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้ว ยกระบวนการกลุ่ ม
ร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)ของลิเคิร์ท
(Likert) แบบ 5 ระดับ
ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม
ร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม
ร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
การทดสอบ
ทดสอบก่อนเรียน

จานวน (คน)

คะแนนเต็ม

X

S.D

t-test

50

20

10.36

1.64

21.626*
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ทดสอบหลังเรียน

50

20

15.20

1.51

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับ
เว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น เรื่อง เริ่มต้นกับการสร้างเว็บไซต์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนแตกต่างกับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสังเกตจากตาราง ผลการทาแบบทดสอบ
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.51 ซึ่งสูงกว่าผลการทา
แบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.36 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.64
2. ผลการเรีย นด้ว ยกระบวนการกลุ่ มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3

2.67
2.67
2.33
2.67
2.67
2.67
2.67
3.00
2.33
2.33
3.00
2.67
2.64

2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.33
2.67
2.67
2.67
2.64

2.33
2.33
3.00
2.67
3.00
2.67
2.00
3.00
2.33
2.67
3.00
2.33
2.61

15.00
14.33
16.01
16.02
16.68
15.34
14.34
17.01
14.66
14.67
16.68
14.66
15.45

2.50
2.39
2.67
2.67
2.78
2.56
2.39
2.84
2.44
2.45
2.78
2.44
2.58

ระดับคุณภาพ

2.33
2.00
2.67
2.67
2.67
2.33
2.67
2.67
2.33
2.33
2.67
2.33
2.47

เฉลี่ย (3 คะแนน)

2.33
2.33
2.67
2.67
3.00
2.67
2.00
2.67
2.67
2.67
2.67
2.33
2.56

การนาเสนอผลงาน
(3 คะแนน)
รวม (18 คะแนน)

ความรับผิดชอบใน
หน้าที่
(3 คะแนน)

2.67
2.33
2.67
2.67
2.67
2.33
2.33
3.00
2.67
2.00
2.67
2.33
2.53

อรือร้นใน
ความกระตื
(3 คะแนน)
การทางาน
(3 คะแนน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เฉลี่ย

การแสดงความ
คิดเห็น

กลุ่มที่

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนจากเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม
ร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน

การวางแผนการ
ทางาน
(3 คะแนน)
การให้ความร่วมมือ
(3 คะแนน)

ตารางที่ 3

ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี

ตารางที่ 3 พบว่า พฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนทุกกลุ่ม โดยรวมมีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ
2.58 อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นด้านการวางแผนการทางานของทุกกลุ่ม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 อยู่ใน
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ระดับดี ด้านการให้ความร่วมมือการทางานของทุกกลุ่ม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.64 อยู่ในระดับดี ด้านการ
แสดงความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.56 อยู่ในระดับดี ด้านความกระตือรือร้นในการทางาน ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 2.47 อยู่ในระดับพอใช้ ด้านความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.64 อยู่ในระดับดี และการด้าน
การนาเสนอผลงานกลุ่ม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 อยู่ในระดับดี
3. ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกั บเว็บสนับสนุน
การเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับ
เว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
รายการประเมิน

1. ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหาเข้าใจง่าย ตรงประเด็น
1.2 ความเหมาะสมของการจัดลาดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก
1.3 ปริมาณเนื้อหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับเวลา
1.4 แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมตรงกับเนื้อหา และเข้าใจง่าย
เฉลี่ยด้านเนื้อหา
2. ด้านเว็บสนับสนุนการเรียน
2.1 รูปแบบมีความสวยงาม น่าสนใจ
2.2 สื่อมีเทคนิคในการนาเสนอที่เหมาะสมและน่าสนใจ
2.3 รูปแบบ ขนาด และสีตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม อ่านง่าย
2.4. รูปภาพ เสียง และสื่ออื่นๆ ที่นามาใช้มีความเหมาะสมน่าสนใจ
2.5 การใช้งานมีความสะดวก ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก
2.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บสนับสนุนการเรียนมีความเหมาะสม
เฉลี่ยด้านเว็บสนับสนุนการเรียน
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามความสามารถกล้าแสดงออกและรู้จัก
ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3.3 ผู้ เ รีย นรู้ สึก สนุก สนาน เพลิ ดเพลิ นและพึ งพอใจกั บการเรีย นด้ ว ย
กระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน
เฉลี่ยด้านกิจกรรมการเรียนรู้
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย

S.D

ระดับความ
พึงพอใจ

4.40
4.30
4.26
4.26
4.31

.67
.61
.69
.82
.69

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.14
4.32
4.10
4.22
4.10
4.18
4.18

.88
.68
.54
.58
.88
.83
.73

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.52

.65

มากที่สุด

4.42

.57

มาก

4.40

.57

มาก

4.45
4.31

.59
.67

มาก
มาก

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกระบวนการ
กลุม่ ร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น จานวน 50 คน พบว่า นักเรียนมีความ
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พึงพอใจต่อการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม ร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .67 อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาด้านเนื้อหาสาระ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .69 อยู่ในระดับมาก ด้านเว็บสนับสนุนการเรียน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .73 อยู่ในระดับมาก ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .59 อยู่ในระดับมาก
อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง ผลการเรียนด้ว ยกระบวนการเรียนกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียนที่มีต่อ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นและพฤติกรรมการทางานกลุ่ มวิช าการพัฒ นาเว็บไซต์เบื้ องต้น นักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถนาไปสู่การอภิปรายผลดังนี้
1. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นด้ว ยกระบวนการกลุ่ มร่ว มกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิช าการ
พัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น เรื่อง เริ่มต้น
กับการสร้างเว็บไซต์หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.51 สูงกว่าก่อน
เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.64 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ อาจเป็นเพราะเหตุผล 2 ประการ คือ ประการที่ 1 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นโดยมีการสร้างข้อคาถามให้ตรงกับวัตถุ ประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
กาหนดไว้และได้นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของ
เนื้ อ หา ได้ วิ เคราะห์ ค่ า ความยากง่ า ย อ านาจจ าแนก และค่ า ความเชื่ อมั่ น ของแบบทดสอบทาให้ ไ ด้
แบบทดสอบที่มีคุณภาพตรงกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ประการที่ 2 เว็บสนันสนุนการเรียนที่นามาใช้ใน
การทดลองนี้ ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้วิจัยได้นาคาแนะนามาปรับปรุงเว็บสนับสนุน
การเรียนนี้ ดังนั้น การเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน ทาให้นักเรีย นได้รู้จักการ
เรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ด้านเว็บสนับสนุนการเรียน นักเรียนศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับเว็บไซต์ การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมสาหรับสร้างเว็บไซต์ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บสนับสนุนการเรียนโดยใช้ช่องทางการสนทนาออนไลน์ ที่เป็นสิ่งดึงดูดใจใน
การใช้เว็บสนับสนุนการเรียน ทาให้นักเรียนรู้และสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์ ที่จะ
เชื่อมโยงกับการเรียนในชั้นเรียนปกติเน้นการปฏิบัติด้วยกระบวนการกลุ่ม นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มในการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสาหรับสร้างเว็บไซต์ ในการเรียนด้วยกระบวนการ
กลุ่มนี้ มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ เป็นนักเรียนเก่ง กลาง อ่อน ซึ่งสามารถทาให้
ได้ผลคะแนนที่สูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนเก่ง จะมีเป้าหมายในการเรียนคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู ง
ผลงานที่มีคุณภาพ ดังนั้นในการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม นักเรียนเก่งมักจะเป็นผู้นาช่วยแนะนาและ
แก้ปัญหาให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ เสมอเพราะนักเรียนเก่งสามารถเรียนรู้และรับรู้ได้เร็วกว่า จึงเป็นข้อดี
สาหรับนักเรียนที่อ่อนกว่า ที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึน้ และมีทักษะการทางานดีขึ้นด้วย
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การเรียนด้วยเว็บสนับสนุนการเรียนในลักษณะดังกล่าว จะเห็นว่าสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544 : 90) ที่กล่าวว่า การสอนบนเว็บช่วยส่งเสริมแนวคิ ดในเรื่องการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากเว็บเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสามารถ
เข้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การสอนออนไลน์สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนที่มี
ความใฝ่รู้ รวมทั้งมีทักษะในการตรวจการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Liang (2006) ได้ทาการวิจัยถึงอิทธิพลของเว็บช่ วยที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและการ
เรียนรู้ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน ผลวิจัยพบว่า นักศึกษามีความเข้าใจดีขึ้นในสาม
ประการ ได้แก่ ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ การเขียนสรุป และกลวิธีในการนาไปใช้ นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีทัศนคติในเชิงบวกต่อรายวิช าที่มีการนาเว็บเข้ามาช่ว ยสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Li (2007) ได้ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนาเว็บสนับสนุนไปใช้ในการสอน
วิ ช าภู มิ ทั ศ น์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย Texas A& ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มทาการทดลองมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เป็นการเรียนใน
ชั้นเรียนตามปกติโดยมีผู้สอน 2 คน เป็นผู้นาชั้นเรียนร่วมกับการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ WebCT โดย
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ประกอบไปด้วย การเรียนออนไลน์แ บบห้องเรียนเสมือน
สื่อการเรียนต่าง ๆ ได้แก่ ประมวลรายวิชา วีดิทัศน์การบรรยายของผู้สอน เนื้อหาการเรียน การสั่งงาน/
การบ้าน และการทดสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้บริการเครือข่าย โดยผู้เรียนสามารถเข้ามาดาวน์โหลด
และทาการศึกษา โดยในแต่ละสัปดาห์ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
2. พฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม
ร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
พฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุน
การเรียนอยู่ในระดับดี โดยผู้วิจัยและครูสอนคอมพิวเตอร์รวมจานวน 3 คน ได้ดาเนินการสังเกตเพื่อ
ประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ มของนักเรียน โดยผลการประเมิน ด้านต่างๆ เป็นดังนี้ การวางแผนการ
ทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 อยู่ในระดับดี การให้ความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 อยู่ในระดับดี การ
แสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 อยู่ในระดับดี ความกระตือรือร้นในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.47 อยู่ในระดับปานกลาง ความรับผิดชอบในหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 อยู่ในระดับดี การนาเสนอ
งานกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 อยู่ในระดับดี และในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 อยู่ในระดับดี ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม เป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติจริงร่วมกับ
สมาชิกภายในกลุ่ม โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นแบบคละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวนสมาชิก 4 คน
ประกอบด้วยนักเรียนเก่ง กลาง อ่อน ทาให้กิจกรรมการเรียนของกลุ่มนักเรียนมีลักษณะแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน การจัดการเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมการปรึกษาแลก เปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม มีการ
พูดคุยปัญหาในการทากิจกรรม แสดงความคิดเห็นและมีการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อ นในกลุ่มดี เป็นที่
สังเกตว่านักเรียนที่เก่งมักจะเป็นผู้นาของกลุ่มเสมอและจะพยายามช่วยเหลือนักเรียนที่อ่อนกว่าภายใน
กลุ่ม เพื่อให้ได้คะแนนสูงหรือผลการทากิจกรรมของกลุ่มดี จึงส่งผลให้กิจกรรมการเรียน การปฏิบัติและ
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การทากิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นได้จากผลลัพธ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติ นั่นคือ ผลงาน
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์และสร้างเว็บไซต์ของกลุ่มนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วัฒนา
พร ระงับทุกข์ (2545 : 174) กล่าวว่า การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยแต่ละ
กลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้
และในความสาเร็จของกลุ่ม โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการ
เป็ น ก าลั ง ใจแก่ กั น และกั น คนที่ เรี ย นเก่ ง จะช่ ว ยเหลื อ คนที่ อ่ อ นกว่า สมาชิ ก ภายในกลุ่ ม ไม่ เ พี ย งแต่
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุก
คนในกลุ่ม และสอดคล้องกับการวิจัยของ สาคร ปั้นแอ (2547 : 113) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือกัน
แบบกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์
ทางบวกและได้ ร่ ว มกลุ่ ม ท างานกั บ ครู ที่ นั ก เรี ย นพอใจ รองลงมาเท่ า กั น คื อ นั ก เรี ย นมี ก ารรั บ ฟั ง ใน
กระบวนการสอนและการร่ว มมือกับกลุ่ม มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง นักเรียนมีความตั้งใจมีการ
ทางาน มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง และต่าที่สุดคือนักเรียนมีการให้คาชมกาลังใจ มีการปฏิบัติ ระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็น มีการทางานร่วมกับผู้อื่นภายในกลุ่ม และได้มีการฝึกฝนให้นักเรียนมีการคิดแก้โจทย์ปัญหา
อย่างเป็นระบบ ทาให้นักเรียนสามารถดาเนินการแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้องตามกระบวนการ และสามารถ
หาคาตอบได้ถูกต้องมากขี้น โดยมีเพื่อนและครูคอยช่วยเหลือ แต่เนื่องจากนักเรียนที่เรียนอ่อนบางคน
มักจะไม่กล้าแสดงออกความคิดเห็นในการทากิจกรรมกลุ่มมากนัก ทาให้ขาดการให้กาลังใจหรือให้คาติชม
ต่อสมาชิกภายในกลุ่ม
3. ความพึงพอใจของนั กเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ ม
ร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับ
เว็บสนับ สนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น ในด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 อยู่ในระดับมาก ด้านเว็บสนับสนุนการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 อยู่ในระดับมาก ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 อยู่ในระดับมาก ดังนั้น โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การ
จัดการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียนนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา
ค้ น คว้ า สาระความรู้ จ ากเว็ บ สนั บ สนุ น การเรี ย นที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ได้ ผ่ า นกระบวนการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และพัฒนาตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ คู่กับการเรียนในชั้นเรียนปกติที่เน้น
กระบวนการกลุ่ม ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่วนมากยังไม่เคยได้เรียนจากเว็บสนับสนุนการเรียนนี้
ทาให้เกิดการเปรียบเทียบในหลายๆ ด้าน เช่น การบูรณาการใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ด้วยเอง ลดการ
เรียนการสอนแบบเผชิญหน้ากับผู้สอนเพียงอย่างเดียว เป็นต้น เมื่อนักเรียนได้เรียนจากเว็บสนับสนุนการ
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เรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น ทาให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนจากเว็บสนับสนุนการเรียน
รู้จักการช่วยเหลือกันในการเรียน อาทิเช่น การใช้งานและเข้าสู่ระบบเว็บสนับสนุนการเรียน การเลือก
คาสั่งต่าง ๆ ในระบบ เนื่องจากทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่าง
กัน นั กเรีย นที่เก่งจะช่วยเป็ นผู้ แนะน าของกลุ่ มในการเรียน นักเรียนได้รู้จักแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนร่วมกัน อีกทั้ง การเรียนด้วยเว็บสนับสนุนการเรียนช่วยให้นักเรียนรู้จักการค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเอง ช่วยพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถควบคุมการ
เรี ย นตามความสามารถของตนเองได้ นอกจากนี้ การจั ด การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นปกติ ที่ เ น้ น
กระบวนการกลุ่มนั้น สามารถทางานกลุ่มร่วมกันได้ ปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนร่วมกันอยู่ในระดับดี เห็น
ได้จากนักเรียนสามารถสร้างผลงานเว็บไซต์ของกลุ่มได้สาเร็จตามเป้าหมาย และเป็นที่น่าพึงพอใจของกลุ่ม
นักเรียน ทาให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม สอดคล้องกับ รุ่ง แก้วแดง (2541 :
29) ได้กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมหลากหลาย สนุกสนานจะทาให้นักเรียน
เกิดความสนใจและเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ชอบการทางานกลุ่มเพราะได้ทา
กิจกรรมต่างๆ ได้ปรึกษาหารือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ ซู (Su 1999) ที่
กล่าวว่า การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต
คติของวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในประเทศไต้หวัน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการ
สอนผ่านเว็บมีเจตคติในทางบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์ และพบว่านักเรียนชายมีเจตคติในทางบวกต่อการ
เรียนมากกว่านักเรียนหญิง
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ควรจัดทาคู่มือการใช้เว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น แจกให้
นักเรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง
1.2 ควรให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์บ่อย ๆ ก่อนเรียน โดยเฉพาะ
การเรียนด้วยเว็บสนับสนุนการเรียนที่สร้างโดยระบบบริหารจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความคุ้นเคยและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว
1.3 การจัดการเรียนด้วยเว็บสนับสนุนการเรียน ผู้สอนควรคานึงถึงความพร้อมในด้าน
ต่าง ๆ อาทิเช่น ห้องเรียน สมรรถนะของเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน
1.4 การแบ่งกลุ่มนักเรียน ผู้สอนควรกาหนดเกณฑ์การแบ่งให้ชัดเจนในการจัดกลุ่มนักเรียน
กลุ่ มเก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อให้ ได้นั กเรียนตรงตามประสิ ทธิภ าพ และควรคานึงถึงความขัดแย้งของ
นักเรียนเป็นสาคัญ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
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2.1 ควรมีการศึกษาวิธีการเรียนด้วยกระบวนการเรียนกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียนที่
ส่งผลกับตัวแปรอื่นๆ เช่น ความทงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่
เรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม ระหว่างการจัดแบ่งกลุ่มตามที่ครูกาหนดให้กับการจัดแบ่งกลุ่มตามความพอใจ
ของนักเรียน
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