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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอก 

ไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ กลุมตัวอยางใน

การวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก                

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 ทาน 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87, S.D. = 0.23) 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความ        

พึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.51) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ STAD  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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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 เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึง ที่มีชื่อเต็ม

วา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถ

แตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุม ๆ โดยกําหนดใหสมาชิกของกลุมไดเรียนรูในเน้ือหาสาระที่ผูสอนจัดเตรียมไวแลว และให

ทําการทดสอบความรูคะแนนที่ไดจากการทดสอบของสมาชิกแตละคนนําเอามาบวกเปนคะแนนรวมของทีม ผูสอนจะตองใชวิธี

เสริมแรงการจัดการเรียนรูแบบ STAD การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน 

ทํางานรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน ซ่ึงประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และ

นักเรียนที่เรียนออน 1 คน (ประภาพร ยตะโคตร และคณะ, 2554) 

ในปจจุบันการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาประยุกตใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในลักษณะของ บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอและจัดการ เพื่อใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียนน้ัน ๆ 

ตามความสามารถของตนเอง โดยผูเรียนไมจําเปนตองมีทักษะและประสบการณดานการใชคอมพิวเตอรก็สามารถเรียนรูได 

บทเรียนคอมพิวเตอรจึงเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดการเก่ียวกับขอความ 

ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการปฏิสัมพันธผสมผสานกันอยางกลมกลืนและเปนระบบ เพื่อนําเสนอเน้ือหาความรูและจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีแบบแผนตามวัตถุประสงคของบทเรียน ทําใหการนําเสนอองคความรูเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและตอบสนองผูเรียนไดดี โดยเนนความแตกตางของผูเรียนเปนหลัก สงผลใหการเรียนการสอนเปนเรื่องที่สะดวก

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (มนตชัย เทียนทอง, 2545) 

 จากการสังเกต และการสัมภาษณครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูงานเกษตร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 

(สามัคคีพิทยา) พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา นักเรียนเกิดความเบื่อหนายขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหองเรียน 

และในสภาพการเรียนการสอนจริงน้ัน ครูผูสอนใชเน้ือหาในตําราเรียน และมีเพียงสไลดรูปตัวอยางเพียงไมก่ีรูปทําให ทําให

นักเรียนขาดความสนใจ และเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน ขาดความ

สนใจและไมเห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได และทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงค ที่ผูสอนตั้งไวได  

 จากที่ไดกลาวมาขางตนดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 

STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจสนุกสนานกับการเรียนและเกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียน ตลอดจน

ตอบสนองความตองการของความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรู 

และผูเรียนมีการทักษะจดจําเน้ือหาไดดีมากขึ้น และการจัดการสอนแบบรวมมือ ผูเรียนสามารถแลกเปล่ียนความรูมีปฏิสัมพันธ

กันมากขึ้นและทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งสามารถนํามาใชในการเรียนรูแกผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่ดีขึ้น 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   

2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 

เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
 

นักเรียนที่ เ รียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน              

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

จันทรา ตันติพงศานุรักษ (2544) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ STAD หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่แบง ผูเรียนออกเปนกลุมยอย สงเสริมให ผูเรียนทํางานรวมกัน โดยในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถ

แตกตางกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาซ่ึงกันและกัน และมีความรับผิดชอบรวมกัน ทั ้งในสวนตน

และสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคน ในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 

ฉันทพัฒน อุตตะมา (2556) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ

รวมมือกันเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึง ที่ มีชื่อเต็มวา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ซ่ึงกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน ซ่ึงประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน 

นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนออน 1 คน 

ปราณี กองจินดา (2549) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจาก

กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน 

วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2526) กลาววา ความพึงพอใจเปนการใหคาความรูสึกของเราและมี ความสัมพันธกับโลกทัศนที่

เก่ียวกับความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุคคลที่มีตอ สภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน ความรูสึกเลว-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 ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง โดยผูเรียนจะเรียนเน้ือหา

ซ่ึงเปนส่ิงเราแลวมีการตอบสนอง โปรแกรม จะประเมินการตอบสนองของผูเรียนและใหขอมูลปอนกลับเพื่อเสริมแรงแลวให

ผูเรียนเลือกเรียน ส่ิงเราตามลําดับตอไปจบบทเรียน   
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จิราภรณ แปนสุข (2557) ไดศึกษาการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่มี

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ได เรียน

แบบรวมมือดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ตอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.55 เน่ืองจาก เน้ือหาสาระที่เรียนไมยากเกินไป และ

ความรูที่ไดรับเปนเรื่องที่นําไปใชในชีวิตประจําวันได นักเรียนมีโอกาสไดสนทนาแลกเปล่ียนขอมูลตาง ๆ ในการเรียนกับเพื่อน 

ๆ จนไดรับความรูนักเรียนมีโอกาสไดทราบคะแนนของตนเองและกลุม สงผลใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ 
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 กนกภรณ ทองระยา (2557) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD เพื่อ

สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ผลการศึกษาพบวา1) ผลสัมฤทธ์ิดาน

ความรู วิชาคอมพิวเตอร เรื่องการเรียนรูโปรแกรม Microsoft Excel ดวยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

หลังจัดการเรียนสูงกวากอนเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธ์ิดานทักษะ วิชา

คอมพิวเตอร เรื่องการเรียนรูโปรแกรม Microsoft Excel ดวยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังจัดการ

เรียนสูงกวากอนเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ณัฐนภัส ยอดศรี จิรพันธุ ศรีสมพันธุ (2555) ไดศึกษาการเรียนรูรวมมือแบบ STAD เรื่อง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตดวยเทคนิคการเรียนรูรวมมือแบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตที่

พัฒนาขึ้นน้ี มีประสิทธิภาพเทากับ 84.00/82.80 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนถือวาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตอยูในระดับระดับมาก ( x = 4.55, S.D. = 0.60)  

จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การเรียนการสอนดวย เทคนิค STAD เปนการเรียนรูแบบรวมมือวิธีหน่ึง ที่

ใหความสําคัญกับผูเรียนทุกคนอยางแทจริง เนนการแบงนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ โดยในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่ มี

ความสามารถแตกตางกัน แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มี เด็กเกง เด็กเกงปานกลาง และเด็กที่ออน มีการแลกเปล่ียน  

ความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาซ่ึงกันและกัน และมีความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและ

สมาชิกทุกคน ในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 

วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จํานวน 61 คน  

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 

(สามัคคีพิทยา) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  จํานวน 30 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model มี

ลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 

5.2.1.1 ขั้นการวิเคราะห ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชางานเกษตร เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะห

เน้ือหากับจุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เพื่อนํามาประยุกตใชในการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษา

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

5.2.1.2  ขั้นออกแบบ แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน และเครื่องมือประเมินผล 

 5.2.1.3  ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไม

ดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยใชโปรแกรม Adobe 

Captivate 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1773 

 5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาแบบหน่ึงตอ

หน่ึงและแบบกลุมเล็กเพื่อตรวจสอบการควบคุมการแสดงผลและหาขอผิดพลาดของบทเรียนดําเนินการแกไขปรับปรุงกอนที่จะ

นําไปใชจริง ขั้นนําไปใช  

 5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประเมิน

คุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอแนะนําที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นความเหมาะสมของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตส่ือโดยใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 3 ทาน ผลการประเมินพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดีมาก ( x  = 4.87, S.D. = 0.23) 

 5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับรางโดยมีลักษณะ

เปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับคะแนน (Rating Scale) ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด 4 คะแนน 

คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอย และ 1 คะแนน คือนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวทั้งน้ีมี

คําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมไดจากน้ันนําแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษา

ตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 45 ขอหลังจาก

น้ันนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปประเมินหาคาความเที่ยงตรง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลการประเมินพบวา

แบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 43 ขอ และผูวิจัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน 30 ขอ 

5.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนผู วิจัยจัดทํา

แบบสอบถามฉบับรางโดยมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับคะแนน (Rating Scale)     

ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด 4 คะแนน คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอยและ 1 คะแนนคือนอยที่สุดโดย

ผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมไดจากน้ันนํา

แบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ

จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง 
 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5.3.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน 

5.3.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ และวิธีการบันทึก

ผลการทดสอบของผูเรียน 

 5.3.3 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อนําคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนไปใชในการแบงกลุม

ผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD โดยกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ทํางาน

รวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน ซ่ึงประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่

เรียนออน 1 คน 

5.3.4 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ไมดอกไมประดับ โดย

แบงเปน 3 หนวยยอยดังน้ี คือ 1) ความหมายของไมดอกไมประดับ 2) เครื่องมือและอุปกรณในการปลูกไมดอกไมประดับ และ 

3) การขยายพันธไมดอกไมประดับ โดยใหผูเรียน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชางานเกษตรที่ไดสรางขึ้น 

และทําใบงานกลุมหลังจบการเรียนในแตละหนวย 

5.3.5  เม่ือผูเรียนเขาเรียนครบทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จส้ิน

แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

5.3.6 หลังจากน้ัน ทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 
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5.4 การวิเคราะหขอมูล  

 5.4.1 การวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 5.4.2 การวิเคราะหขอมูล คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 5.4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนใช t-test 

dependent 

 5.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

6. ผลการวิจัย 
 

 ผลการดําเนินงานวิจัยมีดังน้ี 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีรายละเอียดดังภาพที่ 1 

 

       
(ก) หนาตาง Login                      (ข) เมนูหลัก                 (ค) ตัวอยางเมนูบทเรียน   

 

       
         (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ        (จ) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน       (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) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน และ ภาพ (ฉ) 

เกมจับคู เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนและไมเกิดความเบื่อหนาย 
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6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 
  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน     x  S.D. ความหมาย 

1. ดานเน้ือหา 4.67 0.58 มากที่สุด 

2. ดานตัวอักษร 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ดานภาพน่ิง 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. ดานวีดีโอ 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ดานการปฏิสัมพันธ 4.67 0.58 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.87 0.23 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด เรื่อง รวมกันคิด สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานไดประเมินคุณภาพ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.87, S.D.= 0.23)     
 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 สรุปไดนักเรียนที่เรียนดวยวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไม

ดอกไมประดับสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ   

ทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน X  S.D. t-test P 

กอนเรียน 30 14.13 4.27 
18.91 .000* 

หลังเรียน 30 25.77 1.68 
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 6.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 

STAD เรื่องไมดอกไมประดับ 

 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 

STAD เรื่องไมดอกไมประดับ 
 

  

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) ในครั้งน้ีสรุปไดวา  

7.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.87, S.D.=0.23)  

7.2  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7.3  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด  ( x =4.69, 

S.D.=0.51) 

 

 

 

 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

1. ความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.77 0.42 มากที่สุด 

2. ความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.60 0.49 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนของตัวอักษร  4.73 0.44  มากที่สุด 

4. สีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.53 0.62 มากที่สุด 

5.  ปุมในแตละหนาจอ 4.67 0.47 มากที่สุด 

6. ขอความบนปุมในแตละหนาจอ 4.67 0.47 มากที่สุด 

7. ภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.63 0.48 มากที่สุด 

8. วิดีโอที่ใชประกอบบทเรียน 4.70 0.59 มากที่สุด 

9. เสียงบรรยายเน้ือหา 4.63 0.60 มากที่สุด 

10. นักเรียนพอใจที่ไดทําใบงานเพื่อทบทวนความรู 4.70 0.46 มากที่สุด 

11. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน 4.83 0.37 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.68 0.51 มากที่สุด 
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8. อภิปรายผล 
 

8.1  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมใน

ระดับมากที่สุด สอดคลองกับ กนกภรณ ทองระยา (2557) ที่กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพ

เน่ืองจากผานการศึกษาและพัฒนาอยางเปนระบบและมีการปรับปรุงในแตละขั้นตอน 

8.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง กับณัฐนภัส ยอดศรี และ จิรพันธุ ศรีสมพันธุ (2555) ที่กลาววาการจัดการเรียนรูโดย

ใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  

8.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพบวาในภาพรวมผูเรียนมีความ

พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ จิราภรณ แปนสุข (2557) ที่กลาววานักเรียนมี

ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนความพึงพอใจตอการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับมากที่สุด  

ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและสงผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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