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เอกสารฉบบัน้ี  จดัท าข้ึนเพื่อรายงานการพฒันาบทเรียนออนไลน์  วชิา สังคมศึกษา  
เร่ือง  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) เพื่อใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนครบุรี  อ าเภอครบุรี
จงัหวดันครราชสีมา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2558  จ  านวน  30  คน  ผลการทดลองบทเรียน
ออนไลน ์ วชิา  สังคมศึกษา  เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  
83.20/81.16  และท าใหน้กัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนสูงข้ึน   
 การทดลองคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดีจากความช่วยเหลือ  แนะน าของบุคคลากรหลายฝ่าย  
ผูร้ายงานขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยเหลือในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ผศ.ดร.วาสนา  ภานุรักษ ์ 
อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวชิาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา   
นางทิชานนท ์ คนรู้  ครูเช่ียวชาญโรงเรียนครบุรี  นายศิลป์ประสิทธ์ิ  กรวยสวสัด์ิ  ครูเช่ียวชาญ
โรงเรียนบวัใหญ่  นางราตรี  พิชยัพงษ ์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนครบุรี  นางนาจตะยา  นาม
วงค ์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนเสิงสาง  ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญและใหค้ าปรึกษา  แนะน า  ตรวจ
แกไ้ข  ปรับปรุงใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  และขอขอบพระคุณนายพิชยั  ใจเสือ  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนครบุรี  คณะครูทุกท่านและครอบครัว  ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจตลอดมาท า
ใหผ้ลงานส าเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี  
 คุณค่าและประโยชน์ทั้งหลายท่ีไดจ้ากผลงานทางวชิาการท่ีจดัท าข้ึน  ขอมอบเป็นท่ีระลึก
แทนพระคุณบิดา-มารดา  ครู-อาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่าน 
 
        กาญจนา  เพียงกระโทก 
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ช่ือเร่ือง การพฒันาบทเรียนออนไลน์  วิชา สังคมศึกษา  เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ (STAD)   

ผูร้ายงาน กาญจนา  เพยีงกระโทก  โรงเรียนครบุรี  อ าเภอครบุรี  
บทคัดย่อ 

 การรายงานคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
ออนไลน์  วชิา  สังคมศึกษา  เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  (STAD)  2) หาค่าดชันีประสิทธิผล 
ของบทเรียนออนไลน์  วชิา สังคมศึกษา  เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ระดบัชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  (STAD)   
และ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์  วชิา สังคมศึกษา  เร่ือง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ  นกัเรียนชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4/1  จ  านวน 30 คน  ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน 
ครบุรี  อ าเภอครบุรี  จงัหวดันครราชสีมา  เคร่ืองมือทดลอง  คือ  บทเรียนออนไลน์ วชิา สังคมศึกษา 
เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน 
เร่ืองละ  20  ขอ้  1 เร่ือง  เร่ืองละ  30  ขอ้  2  เร่ือง  รวม  80  ขอ้  แบบประเมินความพึงพอใจของ 
นกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์  วชิา สังคมศึกษา  เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในการหาค่าสถิติไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่บทเรียนออนไลน์  เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
วชิา สังคมศึกษา  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม 
ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั  83.20/81.16 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
คือ 80/80 ดชันีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  วชิา  
สังคมศึกษา  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม 
ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) มีค่าเท่ากบั 0.70  และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์  เร่ือง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  วชิา สังคมศึกษา  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ร่วมกบัการ 
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเฉล่ีย  4.55   
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สารบัญ 
 

                  หน้า 
บทคดัยอ่  ข 
กิตติกรรมประกาศ  ค 
สารบญั ง 
สารบญัตาราง  ช 
สารบญัภาพ  ซ 
บทที่ 1 บทน า  1 

1.1  ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา  1 
1.2  วตัถุประสงคข์องการศึกษา  4 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 5 

1.4  นิยามค าศพัทเ์ฉพาะ                  6 

1.5  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 8 
บทที่ 2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  9 

2.1 หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   10 
2.2 การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ 

วฒันธรรม         19 
2.3 รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ  (Cooperative  Learning)    22 

- ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้    22 
- ลกัษณะส าคญัของวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้   24 
- องคป์ระกอบและเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 25 
- หลกัการและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
- รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
- ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

- รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  
(STAD : Student Team Achievement Division) 

2.4 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนออนไลน์ 
  -  ความเป็นมาและความหมายของบทเรียนออนไลน์ 
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  -  การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
  -  ความหมายของบทเรียนออนไลน์ 
  -  ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 
  -  รูปแบบของบทเรียนออนไลน์ 
  -  ประโยชน์ของบทเรียนออนไลน์ 
  -  ประเภทของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 

2.5 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวทิยาการเรียนรู้ 
 2.6  ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

2.7  เอกสารงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
  -  งานวจิยัในประเทศ 

-  งานวจิยัต่างประเทศ 
บทที่ 3 วธีิด าเนินการวจัิย  60  

3.1  วธีิด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ       
3.2  การสร้างบทเรียนออนไลน์ 

 3.3  การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ของบทเรียนออนไลน์ร่วมกบักิจกรรมการเรียนรู้ 
 แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  (STAD)   

3.4  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
3.5  แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ 
และกิจกรรมการเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  (STAD)    
3.6  วธีิด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.7  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

บทที่  4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 4.1  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.2  ตอนท่ี  1  วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์   
วชิา  สังคมศึกษา  เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 4  ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  (STAD ) 
4.3  ตอนท่ี 2  การวเิคราะห์หาค่าดชันีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์   
วชิา  สังคมศึกษาเร่ือง  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 4  ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบมีร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  (STAD) 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 

4.4  ตอนท่ี 3  การวเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ย 
บทเรียนออนไลน์  วชิา  สังคมศึกษา  เร่ือง  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ  (STAD) 

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
5.1  สรุปผลการวจิยั   
5.2  อภิปรายผลการวจิยั   
5.3  ปัญหาและอุปสรรคการวจิยั   
5.4  ขอ้เสนอแนะ   

บรรณานุกรม   
ภาคผนวก ก   
             - รายนามผูเ้ช่ียวชาญประเมินผลเคร่ืองมือวิจยั  
             - หนงัสือราชการ   
             - แบบประเมินส่ือการเรียนดา้นเทคนิคและวธีิการ   
             - แบบประเมินส่ือการเรียนดา้นเน้ือหา   
             - แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคลของนกัเรียนในกลุ่ม  
ภาคผนวก ข   110 
             - รายละเอียดการวเิคราะห์หลกัสูตร เร่ืองภูมิศาสตร์ วชิาสังคมศึกษา  
                ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   111 
ภาคผนวก ค   116 
             - การวเิคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบ   117 
ภาคผนวก ง   124 
             - คู่มือการใชบ้ทเรียนออนไลน์  125 
ภาคผนวก จ  146 
             - แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  147 
ประวตัิผู้จัดท ารายงาน   155 
 



ช 
 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่ หน้า 
2-1 แสดงการเปรียบเทียบการเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ กบัการเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิม   
2-2 แสดงการจดันกัเรียนเขา้กลุ่ม  
2-3 แสดงการคิดคะแนนความกา้วหนา้   
2-4 แสดงเกณฑก์ าหนดทีมท่ีไดรั้บการยกยอ่ง   
2-5 แสดงแบบรายงานการทดสอบยอ่ย และคะแนนความกา้วหนา้   
3-1 การจดักลุ่มผูเ้รียนโดยให้คนเก่ง ปานกลาง อ่อนอยูก่ลุ่มเดียวกนั   
3-2 ตารางแสดงค่าความเช่ือมัน่ท่ีหาไดใ้นขอ้สอบแต่ละชุด   
3-3 ผลการประเมินคุณภาพ โดยผูเ้ช่ียวชาญ   
3-4 แบบแผนการทดลอง  
3-5 การทดลอง และการเก็บขอ้มูลผูเ้รียน   
4-1 รายละเอียดของเน้ือหาบทเรียนและวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้   
4-2 ผลการหาประสิทธิภาพ  
4-3 ตารางแสดงความกา้วหนา้ทางการเรียนของผูเ้รียน   
4-4 ผลการเปรียบเทียบความกา้วหนา้ทางการเรียนของผูเ้รียนรายบุคคล   
4-5 ตารางเปรียบเทียบผลต่างของคะแนน ผูเ้รียนในกลุ่ม A   
4-6 ตารางเปรียบเทียบผลต่างของคะแนน ผูเ้รียนในกลุ่ม B   
4-7 ตารางเปรียบเทียบผลต่างของคะแนน ผูเ้รียนในกลุ่ม C   
4-8 ตารางเปรียบเทียบผลต่างของคะแนน ผูเ้รียนในกลุ่ม D  
4-9 ตารางเปรียบเทียบผลต่างของคะแนน ผูเ้รียนในกลุ่ม E   
4-10 ตารางเปรียบเทียบผลต่างของคะแนน ผูเ้รียนในกลุ่ม F   
4-11 ตารางเปรียบเทียบผลต่างของคะแนน ผูเ้รียนในกลุ่ม G   
4-12 ตารางเปรียบเทียบผลต่างของคะแนน ผูเ้รียนในกลุ่ม H   
 
 
 
 
 



ซ 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่ หน้า 
2-1กกแสดงส่วนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่าย   
2-2กกแสดงสถาปัตยกรรมของระบบ   
2-3กกแสดงเป้าหมายและลกัษณะของผลผลิตของรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้   
2-4กกรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้แบบต่างๆ   
2-5กกรูปแบบการจดัตวัแทนของกลุ่มการเขา้แข่งขนั   
3-1กกภาพการออกแบบระบบการท างานของระบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมแบบ STAD   
4-1กกหนา้ Homepage แรก เม่ือเขา้สู่เวบ็ไซท ์www.krunui.net    

http://www.krunui.net/

