
 

ชื่อเร่ือง   การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดวยชุดฝกปฏิบัติโดยใชเทคนิคแบบ PBL:  
    Problem Based Learning เรื่องการสรางเว็บไซต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6   
ผูวิจัย   นางสาวพัชรินทร  ใจเที่ยง 
ปการศึกษา   ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
สถานศึกษา  โรงเรียนไพรบงึวิทยาคม  อําเภอไพรบงึ  จังหวัดศรสีะเกษ 
    องคการบรหิารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

บทคัดยอ 
 
 การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดวยชุดฝกปฏิบัติโดยใชเทคนิคแบบ PBL: Problem Based 
Learning เรื่องการสรางเว็บไซต สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อ
พัฒนาชุดฝกปฏิบัติโดยใชเทคนิคแบบ PBL: Problem Based Learning เรือ่งการสรางเว็บไซต สําหรบั
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุด 
ฝกปฏิบัติโดยใชเทคนิคแบบ PBL: Problem Based Learning เรือ่งการสรางเว็บไซต สําหรบันักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 ที่ผูวิจัยพฒันาข้ึน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียน ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยชุดฝกปฏิบัติโดยใชเทคนิคแบบ PBL: Problem 
Based Learning เรื่องการสรางเว็บไซต 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  
ที่เรียนดวยชุดฝกปฏิบัติโดยใชเทคนิคแบบ PBL: Problem Based Learning เรื่องการสรางเว็บไซต 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 กลุมตัวอยางที่ใชในวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6/2 
จํานวน 25 คน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอ 
ไพรบึง จงัหวัดศรสีะเกษ องคการบริหารสวนจงัหวัดศรสีะเกษ ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) รูปแบบการวิจัยเปนรูปแบบการวิจัยแบบทดสอบกอน และหลงัการทดลอง  
(One Group Pretest - Posttest Design) ระยะเวลาในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2561 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรูไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู 
ดวยชุดฝกปฏิบัติโดยใชเทคนิคแบบ PBL: Problem Based Learning เรื่องการสรางเว็บไซต สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซต (ง33102) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 2) ชุดฝกปฏิบัติโดยใชเทคนิคแบบ PBL: Problem Based Learning เรื่องการสราง
เว็บไซต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน และเครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวม
ขอมูล ไดแก 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการสรางเว็บไซต รายวิชาการพัฒนาเว็บไซต 
(ง33202) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 40 ขอ ทีม่ีคาความยากงายอยูระหวาง 0.22 - 0.75 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.23 - 0.86 
และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากบั 0.81 2) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอชุดฝกปฏิบัติโดยใชเทคนิคแบบ PBL: Problem Based Learning เรื่องการ 
สรางเว็บไซต เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 0.21 – 0.75 มีคาความเช่ือมั่น ทั้งฉบบัเทากับ 0.84 สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
ขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติุฐานโดยใช สถิติ t-test 
(Dependent Samples) 



 

 
 ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 

  1. ชุดฝกปฏิบัติโดยใชเทคนิคแบบ PBL: Problem Based Learning เรื่องการสราง

เว็บไซต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ 85.46/82.24  

ซึ่งสงูกวาเกณฑที่ต้ังไว 
  2. ชุดฝกปฏิบัติโดยใชเทคนิคแบบ PBL: Problem Based Learning เรื่องการสราง
เว็บไซต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีคาดัชนีประสทิธิผลเทากับ 0.66  
แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 66 
  3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยชุดฝก
ปฏิบัติโดยใชเทคนิคแบบ PBL: Problem Based Learning เรื่องการสรางเว็บไซต หลงัเรียนสงูกวา 
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มผีลตอการเรียนดวยชุดฝกปฏิบัติ
โดยใชเทคนิคแบบ PBL: Problem Based Learning เรือ่งการสรางเว็บไซต โดยรวมอยูในระดับมาก  
( X  = 4.45, S.D. = 0.52) ดานที่มีความพึงพอใจมากทีสุ่ด 3 ลําดับแรก คือ ดานที่ 4 เน้ือหาของชุดฝก
ปฏิบัติ สามารถนําไปเปนพื้นฐานในระดับทีสู่งข้ึนได อยูในระดับมากทีสุ่ด ( X  = 4.66, S.D. = 0.72) 
รองลงมาคือ ดานที่ 2 การเรียนดวยชุดฝกปฏิบัติทําใหนักเรยีนมีความรูความเขาใจมากย่ิงข้ึน อยูใน
ระดับมากทีสุ่ด  ( X  = 4.55, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ ดานที่ 3 ชุดฝกปฏิบัติ ทําใหเกิดทักษะใน 

การปฏิบัติกิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.52) และดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
คือ ดานที่ 8 กิจกรรมในชุดฝกปฏิบัติเหมาะสมกับเวลา อยูในระดับมาก ( X  = 4.22, S.D. = 0.72) 

  สรปุผลการวิจัยครัง้น้ีช้ีใหเห็นวาชุดฝกปฏิบัติโดยใชเทคนิคแบบ PBL: Problem Based 
Learning เรื่องการสรางเว็บไซต สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 เปนสือ่ในการจัดการเรียนรู 
ที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญและเปนประโยชนกบันักเรียน ผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ทําใหการจัดการเรียนรูมปีระสทิธิภาพ และประสิทธิผล สามารถพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน ดังน้ันควรสงเสริมและสนับสนุนใหครู
สาระการเรียนรูอื่น ๆ หรอืระดับช้ันอื่น ๆ นําชุดฝกปฏิบัติโดยใชเทคนิคแบบ PBL ไปเปนนวัตกรรม 
ในการจัดการเรียนรู เพื่อพฒันาความรู ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามเจตนารมณ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตอไป 
 


