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โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
The Development fo Collaborative Computer Assisted Instruction using STAD
Technique on Ornamental Flowers for Prathomsuksa 4 Students
fo Wat Phrangam 1 (Samakkee Pittaya) School
สมชาย สุดใจดี1 และนพดล ผูม ีจรรยา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
1
naich4dai1202@gmail.com and 2noppadon@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอก
ไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ กลุมตัวอยางใน
การวิจัย คือ นักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4 จํานวน 30 คน โดยวิ ธีการเลือกแบบเจาะจง มี เ ครื่ องมื อในการวิ จัย ได แ ก
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87, S.D. = 0.23) 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความ
พึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.51)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ STAD ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The purposes of this research study were: 1) to develop Collaborative Computer Assisted Instruction
using STAD Technique on Ornamental Flowers for Prathomsuksa 4 Students Wat Phrangam 1 (Samakkee
Pittaya) school, 2) to compare the achievement of students before and after class and 3) to study the
satisfaction towards Collaborative Computer Assisted Instruction using STAD Technique. The samples
were 30 students in Prathomsuksa 4. The purposive selection method was used. The research tools
include 1) Collaborative Computer Assisted Instruction using STAD Technique on ornamental Flowers,
2) the learning achievement test of students before (pretest) and after (posttest) using CAI, and 3) the CAI
Satisfaction questionnaire for students. The result of the study showed that: 1) The computer assisted
instruction quality was rated at highest level ( X = 4.87, S.D. = 0.23). 2) the posttest score was significantly
higher than the pretest score at .05 levels and 3) The students’ satisfaction towards CAI was highest
level ( X = 4.68, S.D. = 0.51).
Keywords: computer assisted instruction, STAD collaborative learning technique, learning achievement
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1. บทนํา
การจัดการเรียนรูแบบ STAD เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรี ยนรูอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีชื่อเต็ม
วา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถ
แตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุม ๆ โดยกําหนดใหสมาชิกของกลุมไดเรียนรูในเนื้อหาสาระที่ผูสอนจัดเตรียมไวแลว และให
ทําการทดสอบความรูคะแนนที่ไดจากการทดสอบของสมาชิกแตละคนนําเอามาบวกเปนคะแนนรวมของทีม ผูสอนจะตองใชวิธี
เสริมแรงการจัดการเรียนรูแบบ STAD การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน
ทํางานรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน ซึ่ งประกอบดวย นักเรียนที่เรี ยนเกง 1 คน นักเรีย นที่เ รียนปานกลาง 2-3 คน และ
นักเรียนที่เรียนออน 1 คน (ประภาพร ยตะโคตร และคณะ, 2554)
ในปจจุบันการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาประยุกตใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในลักษณะของ บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชคอมพิวเตอร ในการนําเสนอและจัดการ เพื่อใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียนนั้น ๆ
ตามความสามารถของตนเอง โดยผูเรียนไมจําเปนตองมีทักษะและประสบการณดานการใชคอมพิวเตอรก็สามารถเรีย นรูได
บทเรี ย นคอมพิ วเตอร จึง เปนนวัต กรรมทางการศึ กษาที่ ป ระยุ กต ใช เ ทคโนโลยี ค อมพิว เตอร ในการจัด การเกี่ ย วกั บข อความ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการปฏิสัมพันธผสมผสานกันอยางกลมกลืนและเปนระบบ เพื่อนําเสนอเนื้อหาความรูและจัด
กิ จกรรมการเรี ย นการสอนอย างมี แ บบแผนตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องบทเรี ย น ทํ าให การนํ าเสนอองค ค วามรู เ ป นไปอย างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองผูเรียนไดดี โดยเนนความแตกตางของผูเรียนเปนหลัก สงผลใหการเรียนการสอนเปนเรื่องที่สะดวก
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (มนตชัย เทียนทอง, 2545)
จากการสั งเกต และการสัม ภาษณ ค รู ผูส อนในกลุม สาระการเรี ย นรู ง านเกษตร โรงเรีย นเทศบาล 1 วั ด พระงาม
(สามัคคีพิทยา) พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา นักเรียนเกิดความเบื่อหนายขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหองเรียน
และในสภาพการเรียนการสอนจริงนั้น ครูผูสอนใชเนื้อหาในตําราเรียน และมีเพียงสไลดรูปตัวอยางเพียงไมกี่รู ปทําให ทําให
นักเรียนขาดความสนใจ และเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน ขาดความ
สนใจและไมเห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได และทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงค ที่ผูสอนตั้งไวได
จากที่ไ ดกล าวมาข างตนดั งนั้ น ผู วิจัยจึง ได นําการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนแบบรวมมือโดยใช เทคนิ ค
STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจสนุกสนานกับการเรียนและเกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียน ตลอดจน
ตอบสนองความตองการของความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรู
และผูเรียนมีการทักษะจดจําเนื้อหาไดดีมากขึ้น และการจัดการสอนแบบรวมมือ ผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรูมีปฏิสัมพันธ
กันมากขึ้นและทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งสามารถนํามาใชในการเรียนรูแกผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบร วมมือโดยใชเทคนิ ค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดั บ สําหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2.3 เพื่อศึ กษาความพึง พอใจของนักเรียนที่ มีต อบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอนแบบร วมมื อโดยใช เทคนิค STAD
เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
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3. สมมติฐานการวิจัย
นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
จันทรา ตันติพงศานุรักษ (2544) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ STAD หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่แบง ผูเรียนออกเปนกลุมยอย สงเสริมให ผูเรียนทํางานรวมกัน โดยในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถ
แตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนตน
และสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคน ในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
ฉันทพัฒน อุตตะมา (2556) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ มีชื่อเต็มวา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ซึ่งกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน ซึ่งประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน
นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนออน 1 คน
ปราณี กองจิ นดา (2549) กล าววา ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ความสามารถหรื อผลสํ าเร็ จที่ ไ ดรั บจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
และยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2526) กลาววา ความพึงพอใจเปนการใหคาความรูสึกของเราและมี ความสัมพันธกับโลกทัศนที่
เกี่ยวกั บความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุค คลที่มีต อ สภาพแวดลอมจะแตกตางกั น เช น ความรูสึ กเลว-ดี
พอใจ-ไมพอใจ สนใจ-ไมสนใจ
กิดานันท มลิทอง (2548) กลาววา การสอนใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณการเรียน โดยการสรางโปรแกรมบทเรียน
หรือจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการศึกษาก็ได เพื่อเรียนในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การสอน การฝกหัด สถานการณจําลอง
เกม การคนพบและการแกปญหา โดยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เปนการเรียนที่ผูเรียนสามารถมี ปฏิสัมพันธโตตอบ
กับโปรแกรมที่เสนอบทเรียนในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยผูเรียนจะเรียนเนื้อหา
ซึ่งเปนสิ่งเราแลวมีการตอบสนอง โปรแกรม จะประเมินการตอบสนองของผูเรียนและใหขอมู ลปอนกลับเพื่อเสริมแรงแลวให
ผูเรียนเลือกเรียน สิ่งเราตามลําดับตอไปจบบทเรียน
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จิราภรณ แปนสุข (2557) ไดศึกษาการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ได เรียน
แบบรวมมือดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.55 เนื่องจาก เนื้อหาสาระที่เรียนไมยากเกินไป และ
ความรูที่ไดรับเปนเรื่องที่นําไปใชในชีวิตประจําวันได นักเรียนมีโอกาสไดสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ ในการเรียนกับเพื่อน
ๆ จนไดรับความรูนักเรียนมีโอกาสไดทราบคะแนนของตนเองและกลุม สงผลใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1771

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

กนกภรณ ทองระยา (2557) ไดศึกษาผลการจัดการเรี ยนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD เพื่ อ
สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษาพบวา1) ผลสัมฤทธิ์ดาน
ความรู วิชาคอมพิวเตอร เรื่องการเรียนรูโปรแกรม Microsoft Excel ดวยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หลังจัด การเรียนสูง กวาก อนเรี ยน มีค วามแตกตางกันอย างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 2) ผลสัม ฤทธิ์ดานทักษะ วิช า
คอมพิวเตอร เรื่องการเรียนรูโปรแกรม Microsoft Excel ดวยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังจัดการ
เรียนสูงกวากอนเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ณัฐนภัส ยอดศรี จิร พันธุ ศรีส มพั นธุ (2555) ไดศึ กษาการเรีย นรูร วมมือแบบ STAD เรื่อง การพัฒนาบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตดวยเทคนิคการเรียนรูรวมมือแบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตที่
พัฒนาขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพเทากับ 84.00/82.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลั ง เรีย นถื อว าสู งกว าก อนเรี ยนอย างมี นัยสํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ .05 และ 3) ผู เ รีย นมี ความพึ งพอใจต อการใช บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตอยูในระดับระดับมาก ( x = 4.55, S.D. = 0.60)
จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การเรียนการสอนดวย เทคนิค STAD เปนการเรียนรูแบบรวมมือวิธีหนึ่ง ที่
ให ค วามสํ าคั ญ กั บ ผู เ รี ย นทุ กคนอย างแท จริ ง เน น การแบ ง นั กเรี ย นเป นกลุ ม เล็ ก ๆ โดยในกลุ ม ประกอบด วยสมาชิ กที่ มี
ความสามารถแตกตางกั น แตล ะกลุมประกอบด วยสมาชิกที่มี เด็กเกง เด็กเกงปานกลาง และเด็กที่ออน มี การแลกเปลี่ย น
ความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและ
สมาชิกทุกคน ในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1
วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จํานวน 61 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม
(สามัคคีพิทยา) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model มี
ลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
5.2.1.1 ขั้นการวิเคราะห ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชางานเกษตร เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะห
เนื้อหากับจุ ดประสงค ในรายวิช า ศึ กษารูป แบบการเรีย นรูแ บบรวมมือโดยใช เทคนิค STAD เพื่อนํา มาประยุกตใช ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษา
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
5.2.1.2 ขั้นออกแบบ แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน และเครื่องมือประเมินผล
5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบร วมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไม
ดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยใชโปรแกรม Adobe
Captivate
1772 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาแบบหนึ่งตอ
หนึ่งและแบบกลุมเล็กเพื่อตรวจสอบการควบคุมการแสดงผลและหาขอผิดพลาดของบทเรียนดําเนินการแกไขปรับปรุงกอนที่จะ
นําไปใชจริง ขั้นนําไปใช
5.2.1.5 ขั้ นประเมิ น ผู วิจัย นํ าบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ชวยสอนไปใหผู เ ชี่ ย วชาญจํ านวน 3 ท านประเมิ น
คุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอแนะนําที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นความเหมาะสมของ
บทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ดานเนื้อหาและดานเทคนิ คการผลิตสื่ อโดยใหผูเชี่ ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน ผลการประเมินพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดีมาก ( x = 4.87, S.D. = 0.23)
5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับรางโดยมีลักษณะ
เปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับคะแนน (Rating Scale) ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด 4 คะแนน
คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอย และ 1 คะแนน คือนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวทั้งนี้มี
คําถามปลายเป ดจํ านวน 1 ขอเพื่อใหผู เรีย นเสนอแนะเพิ่ มเติมไดจากนั้ นนําแบบสอบถามฉบับร างไปใหอาจารย ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 45 ขอหลังจาก
นั้ นนํ าแบบทดสอบที่ ส ร างขึ้ นไปประเมิ นหาค าความเที่ ย งตรง (IOC) โดยผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 3 ท าน ผลการประเมิ นพบว า
แบบทดสอบที่ผูวิจยั ไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 43 ขอ และผูวิจัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน 30 ขอ
5.2.4 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั กเรี ย นผู วิจั ย จั ด ทํ า
แบบสอบถามฉบั บร างโดยมี ลั กษณะเป นคํ าถามปลายเปด ใชม าตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดั บคะแนน (Rating Scale)
ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด 4 คะแนน คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอยและ 1 คะแนนคือนอยที่สุดโดย
ผู ต อบเลื อกตอบเพี ย งคํ า ตอบเดี ย วทั้ ง นี้ มี คํ าถามปลายเป ด จํ านวน 1 ข อเพื่ อให ผู เ รี ย นเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ได จ ากนั้ นนํ า
แบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
5.3.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน
5.3.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ และวิธีการบันทึก
ผลการทดสอบของผูเรียน
5.3.3 ผู วิจัยใหผู เรี ยนทําแบบทดสอบกอนเรีย น เพื่ อนําคะแนนแบบทดสอบก อนเรี ยนไปใช ในการแบง กลุ ม
ผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD โดยกําหนดใหนักเรียนที่มี ความสามารถแตกตางกัน ทํางาน
รวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน ซึ่งประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่
เรียนออน 1 คน
5.3.4 ดําเนิ นการจั ด การเรีย นการสอน โดยใช บ ทเรี ย นคอมพิ วเตอร ชวยสอน เรื่ อง ไมด อกไม ป ระดั บ โดย
แบงเปน 3 หนวยยอยดังนี้ คือ 1) ความหมายของไมดอกไมประดับ 2) เครื่องมือและอุปกรณในการปลูกไมดอกไมประดับ และ
3) การขยายพันธไมดอกไมประดับ โดยใหผูเรียน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชางานเกษตรที่ไดสรางขึ้น
และทําใบงานกลุมหลังจบการเรียนในแตละหนวย
5.3.5 เมื่อผูเรียนเขาเรียนครบทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จสิ้น
แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ
5.3.6 หลังจากนั้น ทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป
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5.4 การวิเคราะหขอมูล
5.4.1 การวิ เคราะห ขอมูล การประเมิ นคุณภาพดานเนื้ อหาและเทคนิค การผลิ ต ใชส ถิ ติเ ชิ งพรรณนา ได แ ก
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.2 การวิเคราะหขอมูล คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.3 การวิ เ คราะห ข อมู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นใช t-test
dependent
5.4.4 การวิ เคราะหข อมู ลความพึ งพอใจของผู เรี ยนใช สถิ ติ เชิ งพรรณนา ได แ ก คาเฉลี่ย (Mean) และส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6. ผลการวิจัย
ผลการดําเนินงานวิจัยมีดังนี้
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีรายละเอียดดังภาพที่ 1

(ก) หนาตาง Login

(ง) ตัวอยางแบบทดสอบ

(ข) เมนูหลัก

(จ) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน

(ค) ตัวอยางเมนูบทเรียน

(ฉ) ตัวอยางเกมจับคู

ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน
จากภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย ภาพ (ก) หนา Login ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ ใหนักเรียนพิมพชื่อลงในชองวาง แลวกดปุม ตกลง ภาพ (ข) เมนูหลัก
ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรม จุดประสงคการเรียนรู วิธีการใชงานโปรแกรม ผูจัดทํา
ภาพ (ค) ตัวอยางเมนูของแตละบทเรียน ภาพ (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ ภาพ (จ) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน และ ภาพ (ฉ)
เกมจับคู เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนและไมเกิดความเบื่อหนาย
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6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
S.D.
x
1. ดานเนื้อหา
4.67
0.58
2. ดานตัวอักษร
5.00
0.00
3. ดานภาพนิ่ง
5.00
0.00
4. ดานวีดีโอ
5.00
0.00
5. ดานการปฏิสัมพันธ
4.67
0.58
ภาพรวม
4.87
0.23

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด เรื่ อง รวมกันคิด สําหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานไดประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.87, S.D.= 0.23)
6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จํานวนนักเรียน
30
30

X

14.13
25.77

S.D.
4.27
1.68

t-test

P

18.91

.000*

จากตารางที่ 2 สรุปไดนักเรียนที่เรียนดวยวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไม
ดอกไมประดับสํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรียนสู งกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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6.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใช เทคนิค
STAD เรื่องไมดอกไมประดับ
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
STAD เรื่องไมดอกไมประดับ
รายการประเมิน
1. ความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. ความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. ความชัดเจนของตัวอักษร
4. สีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
.5 ปุมในแตละหนาจอ
6. ขอความบนปุมในแตละหนาจอ
7. ภาพที่ใชประกอบบทเรียน
8. วิดีโอที่ใชประกอบบทเรียน
9. เสียงบรรยายเนื้อหา
10. นักเรียนพอใจที่ไดทําใบงานเพื่อทบทวนความรู
11. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน
คาเฉลี่ยรวม

ระดับคะแนน
คาเฉลี่ย S.D. แปลผล
4.77
0.42 มากที่สุด
4.60
0.49 มากที่สุด
4.73
0.44 มากที่สุด
4.53
0.62 มากที่สุด
4.67
0.47 มากที่สุด
4.67
0.47 มากที่สุด
4.63
0.48 มากที่สุด
4.70
0.59 มากที่สุด
4.63
0.60 มากที่สุด
4.70
0.46 มากที่สุด
4.83
0.37 มากที่สุด
4.68
0.51 มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมากที่สุด
( x = 4.69, S.D.=0.51) โดยในประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน ( x
= 4.83, S.D.= 0.37) และประเด็นทีมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ สีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ( x =4.53, S.D.=0.62)
7. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ในครั้งนี้สรุปไดวา
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.87, S.D.=0.23)
7.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นั กเรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต อการเรี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน ในระดั บ มากที่ สุ ด ( x =4.69,
S.D.=0.51)
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8. อภิปรายผล
8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมใน
ระดับ มากที่สุ ด สอดคลองกับ กนกภรณ ทองระยา (2557) ที่ กล าวว าบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนที่ สร างขึ้ นมี คุ ณภาพ
เนื่องจากผานการศึกษาและพัฒนาอยางเปนระบบและมีการปรับปรุงในแตละขั้นตอน
8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง กับณัฐนภัส ยอดศรี และ จิรพันธุ ศรีสมพันธุ (2555) ที่กลาววาการจัดการเรียนรูโดย
ใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพบวาในภาพรวมผูเรียนมีความ
พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ จิราภรณ แปนสุข (2557) ที่กลาววานักเรียนมี
ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนความพึงพอใจตอการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับมากที่สุด
ซึ่งจะชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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