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การศึกษาทักษะการเขียนภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสรางสรรค
โดยใชการเรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
A study of Writing HTML Language Skill, Learning Achievement
and Creative Thinking using the Blended Project-Based Learning
for Matthayomsuksa 5 Students
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 และหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานและ
แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความคิดสรางสรรคกอนและหลังเรียน ของการเรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน
และการเรียนแบบโครงงาน และ 4) เปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคิดสรางสรรค ระหวางการเรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานกับการเรียนแบบโครงงาน กลุมตัวอยาง
ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 จํานวน 41 คน และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 จํานวน 40 คน รวม
จํานวนทั้งสิ้น 81 คน โรงเรียนคํามวง อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ซึ่ง
ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) แลวสุมอยางงายดวยการจับสลากเพื่อแยกกลุม
ทดลอง โดยกลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 เรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน
และกลุมทดลองที่ 2 คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 เรียนแบบโครงงาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1) บทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน 2) แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ
ตั้งแต 0.21-0.81 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.91 4) แบบวัดทักษะการเขียนภาษา HTML เปนแบบ
สเกล Rubrics 3 ระดับ จํานวน 12 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.27-0.76 และคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทากับ 0.82 และ 5) แบบวัดความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของ Torrance โดยอาศัยรูปภาพแบบ ข
จํานวน 1 ชุด 3 กิจกรรม มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.60-0.70 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.71
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน และการทดสอบสมมุติฐานใชสถิติ t-test (Dependent Samples) และ Hotelling T2

1

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
รองศาสตราจารย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2

276 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. บทเรี ย นโครงงานบนเว็ บ แบบผสมผสานและแผนการจั ด การเรี ย นรู แ บบโครงงาน ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 87.43/ 85.65 และ 84.63/81.59 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
2. คาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานและแผนการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานที่พัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 0.8261 และ 0.7797 ตามลําดับ ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความกาวหนา
ทางการเรียนรอยละ 82.61 และรอยละ 77.97 ตามลําดับ
3. นักเรียนที่เรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานและเรียนแบบโครงงาน มีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการเขียนภาษา HTML ความคิดสรางสรรค และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นแบบโครงงานบนเว็ บ แบบผมผสาน มี ทั กษะการเขี ย นภาษา HTML
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสรางสรรคสูงกวาการเรียนแบบโครงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
โดยสรุป บทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน สามารถพัฒนาทักษะการเขียนภาษา HTML
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสรางสรรคของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรสนับสนุน
ใหครูผูสอนใชรูปแบบการเรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานสําหรับการเรียนการสรางเว็บดวยภาษา
HTML ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
คําสําคัญ

: ทักษะการเขียนภาษา HTML, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความคิดสรางสรรค, การเรียน
แบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน, การเรียนแบบผสมผสาน, การเรียนแบบโครงงาน

ABSTRACT
This research aimed to 1) Find out an efficiency of blended project-based learning
lessons with a required efficiency of 85/85, and for efficiency of instructional plans for
project-based learning with a required efficiency of 80/80, 2) Find out an effectiveness index
of the blended project-based learning lessons and instructional plans for project-based
learning entitled creating web pages with HTML language for matthayomsuksa 5 Students,
3) Compare the pretest and posttest writing HTML Language skill, learning achievement
and creative thinking of the blended project-based learning and the project-based learning
and 4) Compare writing HTML language skill, learning achievement and creative thinking
between the blended project-based learning and the project-based learning. The sample
consisted of 41 matthayomsuksa 5/2 Students and 40 matthayomsuksa 5/3 Students
respectively, a total of 81 students in khammuang school, khammuang district, kalasin
province, in the second semester of the academic year 2014, they were obtained using the
cluster random sampling technique, with simple random to assign the experimental groups,
group 1 was the class 5/3 of 41 students using the blended project-based Learning and
group 2 was the class 5/2 of 40 students using the project-based learning. The instruments
used in this research were : 1) the blended project-based learning lessons, 2) instructional
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plans for project-based learning, 3) 40 items of multiple choice learning achievement test
with discriminating powers (B) ranging 0.21 to 0.81 and a reliability (rcc ) of 0.91, 4) a 12
items of the writing HTML language skill test, 3 level rubric scale with discriminating powers
(rxy) ranging 0.27 to 0.76 and a reliability (α-Coefficient) of 0.82 and 5) 3 activities for creatively
thinking with pictures in concept of Torrance with discriminating powers (rxy) ranging 0.60 to
0.70 and a reliability (α-Coefficient) of 0.71. The statistics used for analyzing data were
percentage, mean, standard deviation, pearson product moment correlation, t-test
(Dependent Samples) and Hotelling T2 were employed for testing hypotheses.
The research findings revealed the followings :
1. The blended project-based learning lessons and instructional plans for
project-based learning, the efficiency (E1/E2) were 87.43/ 85.65 and 84.63/81.59 respectively,
which met the criteria.
2. The effectiveness index (E.I.) of the blended project-based learning lessons
and instructional plans for project-based learning were 0.8261 and 0.7797 respectively,
which showed that these students progressed their learning at 82.61 percent and 77.97
percent respectively.
3. The students who learned using the blended project-based learning and
those using project-based learning showed gains in posttest writing HTML language skill,
learning achievement and creative thinking from before learning at the .05 level of
significance.
4. The students who learned using the blended project-based learning showed
higher writing HTML language skill, learning achievement and creative thinking than the
students who learned using project-based learning at .05 the level of significance.
In conclusion, the blended project-based learning lessons can develop writing
HTML language skill, learning achievement and creative thinking of students effectively.
Therefore, the teachers should be supported to use a blended learning project to create
web pages with HTML language for matthayomsuksa 5 students.
Keywords : Writing HTML Language Skill, Learning Achievement, Creative Thinking,
Blended Project-Based Learning, Blended Learning, Project-Based Learning
บทนํา

เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553) สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ จึงพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเปนกรอบในการจัดการศึกษาของทุกโรงเรียนในสังกัด
โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียนไว 5 ประการ ไดแก 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถ
ในการคิด 3) ความสามารถในการแกปญหา 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี (กรมวิชาการ. 2551 : 4) ซึ่งสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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จากการรายงานผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3 ป การศึ กษา 2556 ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลปรากฎวาโรงเรียนคํามวง อําเภอคํามวง
จังหวัดกาฬสินธุ ทุกมาตรฐานมีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดี ยกเวนมาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียน
คิดเปน ทําเปน มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับปรับปรุง และตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน (O-net) มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับพอใช ประกอบกับการรายงานผลการจัดการเรียนรูของ
กลุมบริหารงานวิชาการโรงเรียนคํามวง อําเภอ คํามวง จังหวัดกาฬสินธุ รายวิชาการสรางเว็บเพจดวย Text
Editor ระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรีย นรู การงานอาชี พและเทคโนโลยี คาเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่ทางโรงเรียนกําหนด คือ มีคาเฉลี่ยไมถึง 3.00 และยังต่ํากวา
ทุกรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เนื่องจากนักเรียนไมเขาใจรูปแบบคําสั่งภาษา
HTML ไมมีการฝกปฏิบัติการเขียนภาษา HTML อยางตอเนื่อง จึงสงผลใหขาดทักษะการเขียนภาษา HTML
และขาดความคิดสรางสรรคในการออกแบบเว็บเพจ จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
จากสภาพปญหาดังกลาว ผูส อนจําเปน ตองคิดค นและหาเทคนิควิธี การในการจัดการเรียนรูที่ห ลากหลาย
เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนมากที่สุด (Keefe. 1984) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น พัฒนาทักษะ
การเขียนภาษา HTML ซึ่งเปนทักษะปฏิบัติอยางหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร (เชษฐา อาษาราช. 2557: 49-64)
ควบคูไปกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยในฐานะผูสอนราย
วิชาการสรางเว็บเพจดวย Text Editor ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จึงไดนํารูปแบบการเรียนแบบโครงงานบนเว็บ
แบบผสมผสานและการเรียนแบบโครงงานมาประยุกตใชในการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษา
HTML ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 สําหรับเปน
แนวทางในการศึกษาคนควารูปแบบการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เพื่อ
เปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานตามเกณฑที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รับรอง ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนแบบโครงงาน (Project-based Instruction) เปนรูปแบบ
การเรียนหนึ่งที่ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคและทักษะดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี เพราะนักเรียนไดรับ
ประสบการณโดยตรง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548 : 33) ประกอบกับการเรียนการสอนบนเว็บ
(Web-based Instruction) เปนการผนวกคุณสมบัติไฮเปอรมีเดียเขากับคุณสมบัติของเครือขายเวิลดไวดเว็บ
เพื่อการเรียนในมิติที่ไมมีขอบเขตจํากัดและระยะทางและเวลาที่แตกตางกันของผูเรียน (Learning Without
Boundary) (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2555 : 19-20) และแมวาการจัดการเรียนการสอนบนเว็บจะไดรับความ
นิยมอยางรวดเร็ว แตก็ยังพบปญหาวาการเรียนการสอนบนเว็บไมเหมาะสมกับรูปแบบการเรียน (Learning
Style) และรูปแบบการคิด (Cognitive Style) ของผูเรียนทุกรูปแบบ เนื่องจากการเรียนบนเว็บแตกตางไป
จากการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม คุณภาพของการเรียนไมไดขึ้นอยูกับสื่อและรูปแบบการเรียนที่ใชแตยัง
รวมถึงความตั้งใจที่จะเรียนใหสําเร็จของผูเรียนดวย การแกปญหาขอจํากัดของการเรียนบนเว็บและการเรียน
ในหองเรียนดังกลาวขางตนสามารถทําไดโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนบนเว็บหรือการเรียนใน
หองเรียนอยางใดอยางหนึ่งแตเพียงอยางเดียวเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานการเรียนบนเว็บและ
การเรียนในหองเรียนเขาดวยกัน โดยการนําเอาจุดแข็งของการเรียนในหองเรียนมารวมกับขอดีของการเรียน
บนเว็บ ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปนทางเลือกใหมสําหรับการจัดการศึกษาทุกระดับ (ปณิตา
วรรณพิรุณ. 2554 : 44)
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ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานและแผนการจัดการเรียนรู แบบ
โครงงานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 และ 80/80 ตามลําดับ
2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน และแผนการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสรางสรรค
กอนและหลังเรียน ของการเรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานและการเรียนแบบโครงงาน
4. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสรางสรรค
ระหวางการเรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานกับการเรียนแบบโครงงาน
สมมุติฐานการวิจัย
1. ทักษะการเขียนภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคจากการเรียน
แบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานและการเรียนแบบโครงงานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนที่เรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานมีทักษะการเขียนภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความคิดสรางสรรคสูงกวาการเรียนแบบโครงงาน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียน
คํามวง อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 6 หอง รวมทั้งสิ้น 246 คน โดยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 เปน
นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับสูง สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 โรงเรียนไดใช
วิธีการคละนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา จัดอยูในทั้ง 5 หองเรียน จึงทําใหมีพื้นฐานความรู
ไมแตกตางกัน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 จํานวน 41 คน และชั้นมัธยมศึกษา ปที่
5/3 จํานวน 40 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 81 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) แลว
สุมอยางงายดวยการจับสลากเพื่อแยกกลุมทดลอง โดยมีขั้นตอนในการสุมกลุมตัวอยาง คือ ทดสอบนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 จํานวนทั้งสิ้น 204 คน ดวยแบบทดสอบ เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน แลวทําการ
วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนน โดยใช One-way ANOVA ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คาความ
แปรปรวนของคะแนนสอบ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 5 หองเรียน
มีความรูพื้นฐานไมแตกตางกัน จากนั้นจึงทําการสุมแบบกลุม(Cluster Random Sampling) จาก 5 หองเรียน
กําหนดเปนกลุมทดลอง 2 กลุม โดยกลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 เรียนแบบโครงงาน
บนเว็บแบบผสมผสาน และกลุมทดลองที่ 2 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 เรียนแบบโครงงาน
เครื่องมือที่ใชใชในการวิจัย
1. บทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน ใชกับกลุมทดลองที่1 ซึ่งเรียนในหองเรียนรอยละ 70
(11ชั่วโมง) ของเวลาเรียน 16 ชั่วโมง เพื่อฝกทักษะการเขียนภาษา HTML และปฏิบัติภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
และเรียนบนเว็บ (นอกหองเรียน) รอยละ 30 (5 ชั่วโมง) เพื่อศึกษาสาระความรูและรับทราบภาระงานจาก
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ขั้นตอนของโครงงาน 6 ขั้น ไดแก 1) การคัดเลือกหัวขอโครงงาน 2) การศึกษาเอกสารและแหลงขอมูล 3)
การทําขอเสนอโครงงาน 4) การลงมือทําโครงงาน 5) การเขียนรายงาน 6) การนําเสนอโครงงาน
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน จํานวน 1 แผน ใชกับกลุมทดลองที่ 2 ที่เรียนแบบ
โครงงานในหองเรียน จํานวนทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง ซึ่งมีข้ันตอน 6 ขั้นเหมือนกับขั้นตอนในบทเรียนโครงงานบน
เว็บ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
4. แบบวัดทักษะการเขียนภาษา HTML เปนแบบสเกล Rubrics 3 ระดับ จํานวน 12 ขอ
5. แบบวัดความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของ Torrance อาศัยรูปภาพแบบ ข จํานวน 1 ชุด 3
กิจกรรม
การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน และแผนการจัดการเรียนรู
แบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 และ 80/80 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานและแผนการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน
ตอนที่ 3 วิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิด
สรางสรรค กอนและหลังเรียนของการเรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานและการเรียนแบบโครงงาน
สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และ t-test (Independent Samples)
ตอนที่ 4 วิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิด
สร า งสรรค ร ะหว า งการเรี ย นแบบโครงงานบนเว็ บ แบบผสมผสานและการเรี ย นแบบโครงงานโดยใช ส ถิ ติ
Hotelling T2
ผลการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน มีคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียน คิดเปนรอยละ
87.43 และมีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ 85.65 ดังนั้นบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบ
ผสมผสานมีประสิทธิภาพเทากับ 87.43/85.65 และนักเรียนที่เรียนแบบโครงงาน มีคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียน
คิดเปนรอยละ 84.63 และมีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียน คิดเปนรอยละ 81.59 ดังนั้น แผนการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีประสิทธิภาพเทากับ 84.63/81.59 ดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ (E1/E2) ของบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานและแผนการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงาน
รูปแบบการเรียน
โครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน
โครงงาน

จํานวน
นักเรียน
41
40

(E1)
(E2)
E1/E2
(100 คะแนน)
(136 คะแนน)
รอยละ
รอยละ
X
X
87.43 87.43 116.48 85.65 87.43/85.65
84.63 84.63 110.97 81.59 84.63/81.59
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2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน มีคาเทากับ 0.8261 และดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีคาเทากับ 0.7797 ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานและ
แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
รูปแบบการเรียน
โครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน
โครงงาน

จํานวน คะแนน
นักเรียน เต็ม
41
40

136
136

คะแนน
รอยละ
E.I.
กอน
หลัง
กอน
หลัง
เรียน เรียน
เรียน
เรียน
973.67 4775.67 17.46 85.65 0.8261
894.00 4438.67 16.43 81.59 0.7797

3. นักเรียนที่เรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานและนักเรียนที่เรียนแบบโครงงาน มีคะแนน
เฉลี่ยทักษะการเขียนภาษา HTML หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังตาราง 3
ตาราง 3 การเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษา HTML กอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบโครงงาน
บนเว็บแบบผสมผสานและเรียนแบบโครงงาน
รูปแบบการเรียน
โครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน
โครงงาน

ทักษะการเขียน
ภาษา HTML
กอนเรียน
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน

N

X

S.D.

41
41
40
40

2.84
31.32
2.23
29.02

1.08
3.18
0.91
3.97

t

Sig.

56.416

.000*

48.513

.000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานและนักเรียนที่เรียนแบบโครงงาน มีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 4
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบโครงงานบนเว็บ
แบบผสมผสานและเรียนแบบโครงงาน
รูปแบบการเรียน
โครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน
โครงงาน

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน

N

X

S.D.

41
41
40
40

12.10
34.20
10.60
32.05

3.43
3.66
3.82
3.88

t

Sig.

31.032

.000*

31.231

.000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. นักเรียนที่เรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานและนักเรียนที่เรียนแบบโครงงาน มีคะแนน
เฉลี่ยความคิดสรางสรรคหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 5
ตาราง 5 การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบโครงงานบนเว็บ
แบบผสมผสานและเรียนแบบโครงงาน
รูปแบบการเรียน
โครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน
โครงงาน

ความคิด
สรางสรรค
กอนเรียน
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน

N

X

S.D.

41
41
40
40

8.81
50.97
9.72
49.89

2.13
2.30
2.17
2.05

t

Sig.

94.508

.000*

125.873

.000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ทักษะการเขียนภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสรางสรรค ระหวางนักเรียน
ที่เรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานกับการเรียนแบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงไดทําการทดสอบเปรียบเทียบแยกทีละตัวแปร (Univariate Test) ดังตาราง 6
ตาราง 6 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิด
สรางสรรค ระหวางการเรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานกับการเรียนแบบโครงงาน
สถิติทดสอบ
Value
Pillai's Trace
.109
Wilks' Lambda
.902
Hotelling's Trace
.109
Roy's Largest Root
.123
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

F
2.804a
2.804a
2.804a
2.804a

Hypothesis df
3.00
3.00
3.00
3.00

Error df
77.00
77.00
77.00
77.00

Sig.
.045*
.045*
.045*
.045*
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7. นักเรียนที่เรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานและเรียนแบบโครงงาน มีทักษะการเขียน
ภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเมื่อพิจารณารวมกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของทักษะการเขียนภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคิดสรางสรรค พบวา นักเรียนที่เรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน มีทักษะการเขียนภาษา
HTML ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรค สูงกวานักเรียนที่เรียนแบบโครงงาน ดังตาราง 7
ตาราง 7 วิเคราะหเปรียบเทียบแยกทีละตัวแปร ของนักเรียนที่เรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน
กับการเรียนแบบโครงงาน (Univariate Test Results)
Dependent Variable
ทักษะการเขียนภาษา HTML
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคิดสรางสรรค

Source
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error

SS
106.461
1019.680
93.167
1122.339
23.454
375.562

df
1
79
1
79
1
79

MS
106.461
12.907
93.167
14.207
23.454
4.754

F
8.248

Sig.
.005*

8.248

.012*
.
.029*

4.934

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากการวิจัย สามารถอภิปรายสรุปผลไดดังนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา
HTMLมีประสิทธิภาพเทากับ 87.43/85.65 หมายความวา บทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 87.43 และทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูหลังเรียนคิดเปน
รอยละ 85.65 แสดงวาบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
85/85 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของคชากฤษ เหลี่ยมไธสง (2554 : 162) ที่พบวาการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน โดยใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคเพื่อ
พัฒนาความคิดสรางสรรคและการแกปญหาของนิสิตระดับอุดมศึกษา มีประสิทธิภาพเทากับ 87.52/85.23 ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ Chen (2007 : Unpaged) ที่ไดศึกษาวิธีการ
พัฒนาครูประจําการใหมีคุณวุฒิการศึกษาสูงขึ้นในระดับบัณฑิตศึกษาดวยวิธีการใชโครงงานออนไลน เก็บ
รวบรวมขอมูลจากบันทึกประจําวัน การสํารวจโครงงานและสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวา ผูเขารวมที่ไดรับ
ประสบการณจากวิธีการเรียนรูแบบใหมจะลดความวิตกกังวลและมีทักษะในการเรียนรูมากขึ้น ดังนั้นโครงงาน
บนเว็บแบบผสมผสานที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชเปนบทเรียนได ผลการวิจัยปรากฏ
เชนนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้ นไดผานการตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางเปนขั้นตอนและไดนําไปทดลองใช ปรับปรุงจนทําใหโปรแกรม
บทเรียนที่สรางขึ้นมีความนาสนใจและตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML
มีประสิทธิภาพเทากับ 84.63/81.59 หมายความวา แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 84.63 และทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.59
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แสดงวา แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของณรงค ทวมไธสง (2552 : 105) ที่พบวา ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.06/80.83 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Sidman-Taveau (2006 : Unpaged) ที่ไดศึกษาการเรียนรูแบบโครงงานโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน ในการเรียนภาษาที่ 2 : กรณีศึกษาสําหรับการศึกษาผูใหญ ESL ผลการวิจัย พบวา ผูเรียนไดพัฒนา
อยางอิสระ ใชความคิดระดับสูง ใชอิเล็กทรอนิกสในการพัฒนาทักษะการอานและการเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จากที่แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด อาจเนื่องมาจาก
แผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการสรางตามขั้นตอนอยางเปนระบบ ผานการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ และทดลองใชกอนที่จะนําไปใชจริง
2. ดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีคาเทากับ 0.8261 หรือคิดเปนรอยละ 82.61 ซึ่งแสดงวาบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบ
ผสมผสาน ทําใหนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน คิดเปนรอยละ 82.61 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของวรวัฒน บุญดี (2554 : 312) ที่พบวา บทเรียนโครงงานบนเว็บเพื่อเสริมสรางทักษะปฏิบัติและการทํางาน
แบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.89 ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจ
เนื่ องมาจากบทเรี ย นโครงงานบนเว็ บ แบบผสมผสานที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มี รู ป แบบการนํ าเสนอเนื้ อหาและ
กิจกรรมที่ตองปฏิบัติอยางเปนลําดับขั้นตอน งายตอการเรียนรู
ดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีคาเทากับ 0.7797 หรือคิดเปนรอยละ 77.97 ซึ่งแสดงวาแผนการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานทําใหนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน คิดเปนรอยละ 77.97 สอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงค
ทวมไธสง (2552 : 140) ที่พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคาดัชนี
ประสิทธิผลเทากับ 0.7223 ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเนื่องมาจากการออกแบบการเรียนรูที่สงเสริมให
นั กเรี ย นได ศึกษาความรู แ ละฝ กปฏิ บั ติ อย างต อเนื่ อง จากแหล งเรี ย นรู ที่ห ลากหลายสามารถเรี ย นรู ได ทั้ ง
รายบุคคลและเปนกลุม
3. นักเรียนที่เรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน มีทักษะการเขียนภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของคชากฤษ เหลี่ยมไธสง (2554 : 175) ที่พบวา การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช
กระบวนการแกปญ
 หาอยางสรางสรรค สงผลใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคหลังการทดลองสูงกวาการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของจักรกฤษณ ไวจันทร (2556 : 37) ที่พบวา
นิสิตที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายรายวิชา 0503723 ระบบการศึกษาทางไกลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนเพิ่มขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจเนื่องมาจาก
บทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นนั้น เมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยในบทเรียนหรือ
ภาระงานที่ตองปฏิบั ติก็สามารถพูดคุยซั กถามจากเพื่อนผานทางเว็ บบอรดหรื อสนทนาออนไลนได ทําให
นักเรียนมีความเขาใจบทเรียนยิ่งขึ้น สามารถคิดสรางสรรคการปฏิบัติงานไดอยางหลากหลาย
นักเรียนที่เรียนแบบโครงงาน มีทักษะการเขียนภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความคิดสรางสรรคหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัย
ของสุกัญญา วิเศษรัตน (2550 : 232) ที่พบวา นักเรียนกลุมที่ไดเรียนตามวิธีสอนแบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Gerlach (2009 : Unpaged) ที่ไดศึกษาการเรียนรูดวยโครงงานเพื่อกํากับตนเองของโรงเรียน
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มัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวา การทําโครงงานชวยใหการกํากับตนเองดีขึ้น สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนสูงขึ้น ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนแบบโครงงานเปนกระบวนการเรียนรูที่
เปดโอกาสใหนักเรียนไดสรางประสบการณดวยตนเองจนเกิดองคความรูและตอยอดความรูสูการปฏิบัติงานได
(สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา. 2545 : 84-92)
4. นักเรียนที่เรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานมีทักษะการเขียนภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบโครงงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (sig. <
.05) ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของวรวัฒน บุญดี (2554 : 251) ที่พบวา ผลจาก
การฝกทักษะปฏิบัติจากกระบวนการเรียนการสอนดวยโครงงานบนเว็บเพื่อเสริมสรางทักษะปฏิบัติและการ
ทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ที่พัฒนาขึ้น คาเฉลี่ยของคะแนนทักษะปฏิบัติมีคาเทากับ
109.06 จากคะแนนเต็ม 120 คิดเปนรอยละ 90.88 ผลการประเมินอยูในระดับมาก การที่ผลวิจัยเปนเชนนี้
อาจเนื่องมาจากการเรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานเปนการเรียนที่ผสมผสานระหวางการเรียนใน
หองเรียนรอยละ 70 (Traditional Approach) เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะการเขียนภาษา HTML และปฏิบัติ
ภาระงานตามที่ไดรับมอบหมาย และการเรียนบนเว็บนอกหองเรียนรอยละ 30 (Web-based Instruction) เพื่อให
นักเรียนศึกษาสาระความรูและควบคุมการเรียนดวยตนเองบนเว็บ (Self Pace E-learning) (ถนอมพร
เลาหจรัสแสง. 2544 : 89) ดวยเหตุผลนี้ การเรียนแบบโครงงานบนเว็บแบบผสมผสานจึงทําใหนักเรียนมี
ทักษะการเขียนภาษา HTML ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบ
โครงงาน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ครูควรกระตุนใหนักเรียนใชเครื่องมือการสื่อสารบนเว็บใหคุมคาและเกิดประโยชนตอการเรียนรู
ใหมากที่สุด ควรมีการแบงกลุมบนเว็บเพื่อตั้งกระทูบนเว็บบอรดหรือสนทนาออนไลนในลักษณะของกลุมที่ได
แบงไว
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการวิจัยโดยใชบทเรียนโครงงานบนเว็บแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนานักเรียนในหลาย ๆ ดาน
เพื่อใหสอดคลองกับสมรรถนะที่สําคัญ 5 ประการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21
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