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การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนา

โปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP สําหรับจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการ
เรียนรู้โครงงานเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วย
กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP 
และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 1/2559 ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบกลุ่ม จํานวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือสําหรับทดลอง ได้แก่ แผนการสอนฐาน
สมรรถนะ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP ที่ผ่านการประเมินความ
สอดคล้องและความเหมาะสมของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน 2) เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแผนการสอนฐาน
สมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบก่อนเรียน แบบ
บันทึกคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียน แบบประเมินโครงงานด้วยวิธีรูบริค แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความ 
พึงพอใจของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP 
สําหรับจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานที่
พัฒนา มีประสิทธิภาพทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.82, S.D. = 0.33) 2) การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตาม
แผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
พัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP ได้ผลการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของเน้ือหาจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน
ระดับดีมาก มีประสิทธิภาพ 88.30/84.34 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสานตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   
(X̅ = 4.73, S.D. = 0.46) งานวิจัยนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
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Blended learning through competency-based teaching plan                               
integrating a project-based learning process and computer assisted instruction 

on Web application development with PHP language 
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Abstract 
The aims of the research were 1) to develop an effective a computer-assisted instruction on web 

application development with PHP language, web programming course for blended learning through 
competency-based teaching plan integrating a project-based learning process, 2) to implement blended 
learning module through competency-based teaching plan integrating a project-based learning process 
and computer-assisted instruction on web application development with PHP language, and 3) to study 
the learners' satisfaction with blended learning module through competency-based teaching plan 
integrating a project-based learning process and computer-assisted instruction. Twenty seven third-year 
students, who were studying in computer science program, Nakhon Pathom Rajabhat University in the 
first semester of academic year 2016 were targeted participants of this study. The instruments in the 
study consisted of 1) experimental instruments, including a competency-based teaching plan, a 
computer-assisted instruction on web application development with PHP language which was approved 
by 3 experts and 2) data collection instruments for statistical analysis, which comprised performance 
evaluation forms for the effects of blended learning through competency-based teaching plan 
integrating a project-based learning process and computer-assisted instruction, pre-test, formative 
scoring forms, a project evaluation rubric, post-test, and a satisfactory survey. The findings of the study 
were as follows. 1) The average score of a computer-assisted instruction was highly positive (X̅ = 4.82, 
S.D. = 0.33). 2) The average IOC score of blended learning through competency-based teaching plan 
integrating a project-based learning process and computer-assisted instruction on web application 
development with PHP language was highly positive and the effective score a computer-assisted 
instruction was 88.30/84.34 which were higher than the expected criterion. Students’ learning 
achievement after blended learning through competency-based teaching plan integrating a project-
based learning process and computer-assisted instruction was significantly higher at .05 level and 3) The 
students’ satisfaction was highly positive (X̅ = 4.73, S.D. = 0.46). This research accomplished the 
intended purpose. 
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1. บทนํา 
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีทําให้ความต้องการทางด้านการพัฒนา
บุคลากรของประเทศเปลี่ยนไป ดังจะเห็นได้จากการให้
ความสําคัญด้านการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษา ซึ่งเป็น
การเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะให้
ผู้เรียนเกิดความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ จนกระทั่ง
สามารถนําความรู้และทักษะนั้นไปประกอบอาชีพได้ ซึ่ง
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติเป็นส่ิงสําคัญสําหรับการเพิ่ม
สมรรถนะ ทําให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อสาขา
วิชาชีพของผู้เรียน [1] โดยในการประกอบอาชีพอาจเจอ
กับปัญหาที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลายด้านในการหา
แนวทางแก้ปัญหาด้วยการตัดสินใจร่วมกัน จัดการเรียนรู้
โครงงานเป็นฐานจึงเป็นการเรียนรู้ที่เน้นการให้ผู้เรียนได้
ฝึกปฏิบัติและตัดสินใจเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาด้วย
ตัวเองหรือการร่วมกันตัดสินใจเม่ือทํางานร่วมกับสมาชิก
ในกลุ่ม ซึ่งผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลที่สําคัญจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้คําแนะนํา
เพื่อให้ ผู้ เรียนสามารถตัดสินใจร่วมกันหาแนวทาง
แก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ [2] ทั้งนี้ การจัดการเรียน 
การสอนในปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย โดยมี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้ามามี
บทบาทมากขึ้น [3] และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579 ได้เน้นให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ตลอดเวลา [4] การสอนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการนําเสนอเน้ือหาที่
ได้รับความนิยมและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งขึ้นอยู่
กับการออกแบบและพัฒนาบทเรียนเพื่อทําให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและให้ความสนใจมากกว่า
การสอนด้วยวิธีปกติทั่วไป [5] 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ร่วมกับแผนการ
สอนฐานสมรรถนะและกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็น
ฐานมีผู้นําไปใช้ในการวิจัยอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการนําเสนอแบบ
ฐานสมรรถนะ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน [6] การเรียนรู้โครงงานเป็นฐานเพื่อจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหา

และค้นหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง [7] การจัดการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านระบบ
บริหารการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเมฆที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์ [8] การ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพ
พื้นฐานแบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์
ผู้เรียน [9] ซึ่งพบว่า การวิจัยต่าง ๆ ได้ผลการวิจัยตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของผู้เรียนได้ และผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับดีถึงระดับดีมาก 
 จากการค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วย
กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วย
ภาษา PHP ซึ่งเป็นวิชาที่มีทั้งเนื้อหาภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังมีส่วนของการพัฒนาระบบด้วยการ
เขียนโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP เชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล MySQL จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนควรได้รับ
การฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอน 
ต่าง ๆ และการทํางานร่วมกันเป็นทีมในการร่วมกัน
วิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
การพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP ที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสําหรับจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตาม
แผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้
โครงงานเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ  
 2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วย
กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วย
ภาษา PHP  
 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแผนการสอน
ฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน
ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสําหรับจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้
โครงงานเป็นฐาน  
 3.2 การเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแผนการสอน
ฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน
ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแผนการสอน
ฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน
ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
 3.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP 
ในระดับดีขึ้นไป 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยซึ่งประกอบด้วย แบบแผนการ
ทดลอง ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยและการประเมินผล [10] ดังน้ี 
 4.1 การวิจัยครัง้น้ีเป็นการวจิัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนสอบหลัง (One-
Group Pretest-Posttest Design) [5]   
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สําหรับการวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการ
เรียนรู้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม จํานวนทั้งส้ิน 109 คน โดยกลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เรียนรายวิชา 
การเขียนโปรแกรมเว็บ ภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 27 
คน ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster sampling)
 4.3 เครื่องมือสําหรับการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือสําหรับ

ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือสําหรับรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ [11] ดังนี้ 

1) เครื่องมือสําหรับทดลอง ได้แก่ การจัด 
การเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแผนการสอน 
ฐานสมรรถนะ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
พัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP ที่ผ่านการประเมิน
ความความสอดคล้องและความเหมาะสมของเน้ือหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ  

2) เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแผนการ
สอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็น
ฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบ
ก่อนเรียน แบบบันทึกคะแนนกจิกรรมระหว่างเรียน แบบ
ประเมินโครงงานด้วยวิธีรูบริค แบบทดสอบหลังเรียน 
และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน โดยนําผล 
ที่ได้จากเครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาทําการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 4.4 การสร้างเครื่องมือวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP ตามแผน 
การสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้โครงงาน
เป็นฐาน ตามแนวคิดแบบจําลอง ADDIE Model ดังนี้ 

1) ขั้นการวิเคราะห์ (analysis) วิเคราะห์เนื้อหา
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP เป็น
เนื้อหาสําหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ซึ่งประกอบด้วยงาน 5 ด้าน ได้แก่ งานตั้งค่าสําหรับการ
เขียนโปรแกรมเว็บ งานเพ่ิมข้อมูล งานค้นหาข้อมูล งาน
แก้ไขข้อมูลและงานลบข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL ด้วย
ภาษา PHP โดยมีจํานวนวัตถุประสงค์ ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 จํานวนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

งานเขียนโปรแกรมเว็บ ทฤษฎี ปฏิบัติ 
R A C 

งานตั้งค่า 8 2 5 
งานเพ่ิมข้อมูล 14 9 13 
งานค้นหาข้อมูล 14 11 15 
งานแก้ไขข้อมูล 14 10 14 
งานลบข้อมูล 8 4 7 

เมื่อ R คือ ฟื้นคืนความรู ้A คือ ประยุกต์ความรู ้และ
  C คือ ทําถูกตอ้ง 
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จากตารางที่ 1 งานตั้งค่ามีวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมภาคทฤษฎีรวม 10 ข้อ และภาคปฏิบัติ 5 ข้อ 
งานเพิ่มข้อมูลมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมภาคทฤษฎี
รวม 23 ข้อ และภาคปฏิบัติ 13 ข้อ งานค้นหาข้อมูลมี
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมภาคทฤษฎีรวม 25 ข้อ และ
ภาคปฏิบัติ 15 ข้อ งานแก้ไขข้อมูลมีวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมภาคทฤษฎีรวม 24 ข้อ และภาคปฏิบัติ 14 ข้อ 
และงานลบข้อมูลมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมภาคทฤษฎี
รวม 12 ข้อ และภาคปฏิบัติ 7 ข้อ 

2) ขั้นการออกแบบ (design) นําเนื้อหาด้าน
การพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP มาออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแผนการสอนฐาน
สมรรถนะ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก กิจกรรมระหว่างเรียนแบบ
อัตนัยและโจทย์ปัญหาสําหรับฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมเว็บ แบบประเมินโครงงานด้วยวิธีรูบริค 5 ระดับ 
รวมทั้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  

3) ขั้นการพัฒนา (development) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทําการพัฒนาภาพประกอบเน้ือหา
ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สร้างวีดีทัศน์
เพื่อนําเสนอเนื้อหาภาคปฏิบัติและสาธิตตัวอย่างด้วย
โปรแกรม Camtasia Studio สร้างกิจกรรมระหว่างเรียน
ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9 และจัดเก็บข้อมูล
ผู้เรียน ข้อมูลคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนด้วยบริการ
คลาวด์ ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ดังรูปที่ 1 (ก–จ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ค) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(จ) 
รูปที่ 1 บทเรยีนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

 
จากรูปที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP (ก) ผู้เรียน
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สามารถเข้าสู่บทเรียนได้ด้วยการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 
(ข) เพื่อเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน ซึ่งนําเสนอเน้ือหาใน
รูปแบบมัลติมีเดีย ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวิดีทัศน์ (ค) เมื่อเข้าสู่ภาค 
ปฏิบัติจะมีตัวอย่างการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเว็บ
ด้วยคําส่ังภาษา PHP นําเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์ (ง) และ
ประเมินความเข้าใจด้วยแบบทดสอบวัดความเข้าใจแบบ
ปรนัย (จ) 

4) ขั้นการนําไปใช้ (implementation) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วย

ภาษา PHP ประกอบด้วยเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ซึ่งสามารถนําไปใช้ประกอบการสอนทั้งใน
รูปแบบออฟไลน์ ด้วยการใช้ ส่ือต่าง ๆ ในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการบรรยายของผู้สอน
ร่วมกับการทํากิจกรรมและแบบทดสอบผ่านระบบ
ออนไลน์ อีกทั้งผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหา เข้าร่วมทํา
กิจกรรมและแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วย
ตัวเอง จนเกิดความรู้ตามกระบวนการเรียนรู้โครงงาน
เป็นฐานและสามารถพัฒนาโครงงานตามที่วิเคราะห์ไว้ได้
สามารถอธิบายได้ดังรูปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการจดัการเรยีนการสอนแบบผสมผสานตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ 
 

จากรูปที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเร่ิมจาก
ผู้สอนกําหนดให้ผู้เรียนลงทะเบียนเข้าสู่ระบบและทํา
แบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือจัดกลุ่มผู้เรียน โดยให้มีสมาชิก
กลุ่มละ 5 - 6 คน ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกเป็นผู้เรียน
ที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน
รวมกัน และเริ่มกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน ดังน้ี 

(1) กระบวนการแยกแยะปัญหา รายการ หรือ
สาระ (Identification of Problem, Issue or Theme) 
ผู้สอนกําหนดรูปแบบของโครงงาน และจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนระดมสมองเพื่อแยกแยะปัญหา โดยใช้ความรู้เดิม
จากรายวิชาการเขียนโปรแกรมและรายวิชาฐานข้อมูล  

เพื่อให้ผู้เรียนกําหนดลักษณะของโครงงานด้วยตนเอง 
(2) กระบวนการวินิจฉัยเบื้องต้น (Preliminary 

Investigations) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ของแต่ละคน
ร่วมกันอภิปรายและวินิจฉัยโจทย์ปัญหาเพ่ือหาแนวทาง
ความเป็นไปได้ในการทําโครงงาน  

(3) กระบวนการวางแผนและกําหนดงานที่ต้อง
ทํา (Planning and Assigning Tasks) ผู้สอนให้คําแนะนํา
ผู้เรียนในการกําหนดขั้นตอนการทําโครงงาน โดยวางแผน 
การดําเนินโครงงานให้สําเร็จตามขั้นตอนทีก่ําหนดไว้ เช่น 
การออกแบบ การพัฒนาโปรแกรมเว็บ การทดสอบและ 
การปรับปรุงโปรแกรมเว็บที่พัฒนาขึ้น เป็นต้น 

เริ่ม 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

ทําแบบทดสอบก่อนเรียน

แบ่งกลุ่มผู้เรียน 

ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

ทําแบบทดสอบหลังเรียน

ประเมินผล 

สิ้นสุด 

 

แยกแยะปัญหา รายการหรือสาระ

วินิจฉัยเบื้องต้น

วางแผนและกําหนดงานท่ีจะต้องทํา

ค้นคว้าหัวเร่ือง

ร่างและพัฒนาผลงาน

นําเสนอผลงาน

ประเมินผล

บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เร่ือง การพัฒนา
โปรแกรมเว็บด้วย

ภาษา PHP 

แบบประเมินโครงงาน
ด้วยวิธีรูบริค 
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(4) กระบวนการค้นคว้าหัวเรื่อง (Researching 
the Topic) ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติตาม
แผนการสอนฐานสมรรถนะ โดยผู้เรียนค้นคว้าเนื้อหา
และแนวทางฝึกภาคปฏิบัติด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP ซึ่ง
ประกอบด้วยงานสําหรับฝึกทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ งาน
เขียนโปรแกรมเพ่ิมข้อมูลในตาราง งานเขียนโปรแกรม
ค้นหาข้อมูลในตาราง งานเขียนโปรแกรมแก้ไขข้อมูลใน
ตารางและงานเขียนโปรแกรมลบข้อมูลในตาราง ทําให้
ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP 

(5) กระบวนการร่างและพัฒนาผลงาน (Drafting 
and Developing the Product) ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP ตามแผนและขั้นตอน
ที่ได้ออกแบบไว้ โดยในระหว่างการพัฒนาโครงงานสามารถ
ศึกษาเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ตลอดเวลา 

(6) กระบวนการนําเสนอผลงาน (Disseminating 
and/or Presenting the Product) ผู้เรียนนําเสนอ
โครงงานที่พัฒนาขึ้นภายในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่ม
อื่นร่วมอภิปรายถึงขั้นตอนและแนวทางการในการทํา
โครงงานและผลการพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
ได้ โดยผู้สอนจะทําการสรุปถึงเนื้อหาและแนวทางในการ
พัฒนาโครงงานทั้งหมดอีกครั้ง 

(7) กระบวนการประเมินโครงงาน (Evaluation) 
ผู้สอนทําการประเมินโครงงานจากหลาย ๆ แนวทาง โดย
ใช้แบบประเมินโครงงานแบบรูบริค 5 ระดับ  

5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) หลังจาก
เสร็จส้ินกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ผู้สอน
สรุปเนื้อหาจากการทําโครงงาน และให้ ผู้ เรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อทําการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและวิเคราะห์ผลเพื่อนําเสนอผลการวิจัย 
โดยใช้คะแนนจากกิจกรรมระหว่างเรียน แบบทดสอบ
หลังเรียน และแบบประเมินโครงงานแบบรูบริค 5 ระดับ 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP เมื่อผ่าน
การวิเคราะห์ความสอดคล้องและประเมินความเหมาะสม 
โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ความเหมาะสมของเนื้อหา   
  และแบบทดสอบ 

รายการ ผลการพิจารณา 
เน้ือหา / สาระการเรียนรู้ถูกต้องตรง
วัตถุประสงค์ 

มีความเหมาะสม

สื่อมีความหลากหลายตรงกับ
วัตถุประสงค์ วัยและความสามารถ
ของผู้เรียน 

มีความเหมาะสม

วิธีการวัดผลและเครื่องมือวัดผล
ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 

มีความเหมาะสม

 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
เนื้อหาและแบบทดสอบ ประกอบด้วย งานตั้งค่างานเพ่ิม
ข้อมูล งานค้นหาข้อมูล งานแก้ไขข้อมูล และงานลบ
ข้อมูลด้วยภาษา PHP โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พบว่า เนื้อหา 
/สาระการเรียนรู้ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์มีความเหมาะสม 
ส่ือมีความหลากหลายตรงกับวัตถุประสงค์ วัยและ
ความสามารถของผู้เรียนมีความเหมาะสม การวัดผลและ
เครื่องมือวัดผลตลอดจนแบบทดสอบมีความเหมาะสม 
ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะ
และค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อนําความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาโครงงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังมีการ
ประเมินโครงงานด้วยวิธีรูบริค 5 ระดับ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่น่าเชื่อถือ เมื่อผู้วิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และให้ผู้เชี่ยวชาญทําการประเมินประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ปรากฏผลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน 

การประเมินประสิทธิภาพ
ของบทเรียน 

X̅ S.D. ผลการ
ประเมิน 

1. ความสามารถในการ
ทํางาน 

4.85 0.34 ดีมาก 

1.1 ความสามารถในการ
นําเสนอข้อมูลเนื้อหา 

4.80 0.45 ดีมาก 

1.2 ความสามารถในการ
นําเสนอข้อมูลทางมัลติมีเดีย 

4.80 0.45 ดีมาก 

1.3 ความสามารถในการ
จัดการข้อมูลของระบบ 

5.00 0.00 ดีมาก 

1.4 ความสามารถในการ
ทํางานกับอุปกรณ์
หลากหลาย 

4.80 0.45 ดีมาก 
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ตารางที ่3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรยีน 
    (ต่อ) 

การประเมินประสิทธิภาพ
ของบทเรียน 

X̅ S.D. ผลการ
ประเมิน 

2. การออกแบบหน้าจอ 4.75 0.39 ดีมาก 
2.1 ความเหมาะสมของ

ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร 
4.60 0.55 ดีมาก 

2.2 ความเหมาะสมของ
การใช้ภาษาในการสื่อสาร 

4.80 0.45 ดีมาก 

2.3 ความสวยงาม และ
การออกแบบหน้าจอ 

4.60 0.55 ดีมาก 

2.4 ความเหมาะสมของ
รูปภาพ 

5.00 0.00 ดีมาก 

3. การทดสอบใช้งาน 4.80 0.33  
3.1 ความเร็วในการ

ประมวลผลของระบบ 
4.60 0.55 ดีมาก 

3.2 ความถูกต้องในการ
ประมวลผลของระบบ 

5.00 0.00 ดีมาก 

3.3 ความสะดวกและ
ง่ายต่อการใช้งานระบบ 

4.80 0.45 ดีมาก 

4. ด้านความปลอดภัย 4.90 0.22 ดีมาก 
4.1 การกําหนด 

user/password 
5.00 0.00 ดีมาก 

4.2 การให้สิทธ์ิเข้าใช้
งานระบบ 

4.80 0.45 ดีมาก 

การประเมินคุณภาพทุกด้าน 4.82 0.33 ดีมาก 

  
 จากตารางที่ 3 พบว่า การประเมินประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกด้าน อยู่ในระดับดีมาก 
(X̅ = 4.82, S.D. = 0.33) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านความสามารถในการทํางานอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 
4.85, S.D. = 0.34) การออกแบบหน้าจอ อยู่ในระดับ 
ดีมาก (X̅ = 4.75, S.D. = 0.39) การทดสอบใช้งานอยู่ใน
ระดับดีมาก (X̅ = 4.80, S.D. = 0.33) และด้านความ
ปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.90, S.D. = 0.22) 
 5.2 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตาม
แผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้
โครงงานเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ประกอบด้วย 

1) การหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า คะแนนกิจกรรม คะแนน
แบบทดสอบระหว่างเรียน และคะแนนจากการประเมิน
โครงงานด้วยวิธีรูบริค 5 ระดับ (E1) มีค่าร้อยละ 88.30 
และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่า
ร้อยละ 84.34 พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ที่กําหนดไว้ คือ 88.30/84.34 ผลปรากฏดังตารางที่ 4 
ตารางที ่4 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ 

บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

รายละเอียดคะแนน   คะแนน ประสิทธิภาพรวม เฉลี่ย 
ระหว่างเรียน (E1) 27 50 44.15 88.30 
ทดสอบหลังเรียน (E2) 27 50 42.17 84.34 

 

2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบว่า ระดับคะแนนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่า t จากการคํานวณมีค่า
มากกว่าค่า t จากตารางเม่ือ df = 26 ผลปรากฏ 
ดังตารางที่ 5  
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สภาพ
การเรียน  X̅ S.D. t 

คํานวณ 
t ตาราง 
(df=26) 

ก่อนเรียน 27 21.85 2.20 6.44 2.47 หลังเรียน 27 44.15 2.16 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแผน การ
สอนฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็น
ฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP พบว่า ผู้เรียนมีความ 
พึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
4.73 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าความพึงพอใจทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผลปรากฏดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความ 
พึงพอใจ 

ด้านเนื้อหา 4.73 0.44 มากที่สุด 
ด้านเทคนิคนําเสนอ 4.72 0.50 มากที่สุด 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากบทเรียน 

4.75 0.44 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.73 0.46 มากที่สุด 
 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP 
เมื่อประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พบว่า เนื้อหา/สาระ
การเรียนรู้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ ส่ือมีความ
หลากหลายตรงกับวัตถุประสงค์ วัยและความสามารถ
ของผู้เรียน การวัดผลและเครื่องมือวัดผลตลอดจน
แบบทดสอบมีความเหมาะสม ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะ
และค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกด้าน อยู่ในระดับดีมาก 
(X̅=4.82, S.D.=0.33) สอดคล้องกับผลจากงานวิจัยของ 
P. Simalaotao and U. Sirisukpoca [12] ซึ่งทําการ
วิจัยด้านการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บอยู่ใน
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ผ่านศูนย์บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยส่ือออนไลน์ที่หลากหลาย พบว่า ผล
การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน
ระดับดีมาก ( x= 4.77, S.D. = 0.34) เมื่อนําไปทดลอง
กับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
อยู่ในระดับดีมาก ( x= 4.88, S.D. = 0.34) 
 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแผน 
การสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้โครงงาน
เป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
พัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP พบว่า ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่กําหนดไว้ คือ 88.30/84.34 เม่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ระดับคะแนนหลังเรียน
ด้วยการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแผนการ
สอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็น
ฐานสูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

เนื่องจากจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตาม
แผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้
โครงงานเป็นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทํา
โครงงาน และเนื้อหา กิจกรรมและแบบทดสอบของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตรงตามวัตถุประสงค์ช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาโครงงานได้ สอดคล้องกับงาน 
วิจัยของ K. Innurags [6] ซึ่งทํางานวิจัยเกี่ยวกับการสอน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยการนําเสนอแบบ
ฐานสมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ 81.67/80.83 ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
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