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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง  

งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนกอน และ หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเร ียน        

ที่มีตอการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ กลุมตัวอยางในการวิจัย 

คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 32 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 

2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.73, S.D. = 0.35) 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมากที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.49) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การเรียนรูแบบรวมมือ  เทคนิคเพื่อนคูคิด  
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Abstract 

 

The purposes of this research study were: 1) to develop Collaborative Computer Assisted 

Instruction using Think-Pair-Share Technique on Occupation Course for Prathomsuksa 6 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 Think-

Pair-Share Technique. The samples were 32 students in Prathomsuksa 6. The purposive selection method 

was used. The  research tools include 1) Collaborative Computer Assisted Instruction using Think-Pair-

Share Technique on Occupation Course, 2) the learning achievement test of students before (pretest) 

and after (posttest) using CAI, and 3) the CAI satisfaction questionnaire for students. The results of the 

study showed that: 1) the computer assisted instruction quality was rated at highest level ( X = 4.73,  

S.D. = 0.35), 2) The posttest score was significantly higher than the pretest score at .05 level, and 3) the 

students’ satisfaction towards CAI was highest  levels ( X = 4.72, S.D. = 0.49).  

 

Keywords: computer assisted instruction, collaborative learning, think-pair-share technique 
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1. บทนํา  
 

ในปจจุบันไดมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาชวยในการเรียนการสอนมากขึ้น เชน บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน (CAI) ซ่ึงหมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการ

นําเสนอส่ือประสมอันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน ภาพเคล่ือนไหว และเสียงเพื่อถายทอดเน้ือหา

บทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่สําคัญก็คือสามารถดึงดูด

ความสนใจของผูเรียนและกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรูคอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของสื ่อการศึกษาใน

ลักษณะตัวตอตัวซ่ึงผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ (พวงเพชร วัชรรัตนพงศ, 2536)  

เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think-Pair-Share) เปนรูปแบบหน่ึงของการเรียนรูแบบรวมกันโดยเปนวิธีการ

จับคูเพื่อใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรวมกันใหแนะนําปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ และรวมมือกันทํา

กิจกรรมตามกระบวนการเรียนรูจนคนพบขอสรุปขอความรูหรือคําตอบรวมกัน (สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 2545)  

จากการสังเกต การสัมภาษณครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 1 วัด

พระงาม (สามัคคีพิทยา) พบวาในสภาพการเรียนการสอนจริงน้ัน เปนการเรียนการสอนที่ยึดตามเน้ือหาในหนังสือเรียนเปน

หลัก จึงเปนการสอนเน้ือหาตามในหนังสือมากกวาทักษะกระบวนการตาง ๆ ผูสอนไมนิยมใชกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่

หลากหลายมาประกอบกิจกรรมการสอน ทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงค ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยาก

รูอยากเรียน ขาดความสนใจและไมเห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได และนักเรียนขาดการปฏิสัมพันธกัน      

 จากที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่องงานอาชีพ  ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ที่สามารถทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรู ผูเรียน

มีการจดจําเน้ือหาไดดีมากขึ้น และการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ ผูเรียนสามารถแลกเปล่ียนความรูและทํางานกลุมได

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 

2.1  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่องงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 

(สามัคคีพิทยา) 

 2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใช

เทคนิคเพื่อนคูคิดเรื่อง งานอาชีพ  
 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

พิมพันธ เดชะคุปต. (2544). การจัดการเรียนรูแบบรวมมือนับวาเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยใชกระบวนการกลุมใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกันเพื่อผลประโยชนและเกิดความสําเร็จรวมกันของกลุม ซ่ึงการเรียน

แบบรวมมือมิใชเปนเพียงจัดใหผูเรียนทํางานเปนกลุม เชน ทํารายงาน ทํากิจกรรมประดิษฐหรือสรางชิ้นงาน  อภิปราย 

ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแลว ผูสอนทําหนาที่สรุปความรูดวยตนเองเทาน้ัน แตผูสอนจะตองพยายามใชกลยุทธวิธีใหผูเรียนได

ใชกระบวนการประมวลส่ิงที่มาจากการทํากิจกรรมตาง ๆ จัดระบบความรูสรุปเปนองคความรูดวยตนเองเปนหลักการสําคัญ 

ขนิษฐา ชานนท. (2532). บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการ

สอน โดยที่เน้ือหาวิชา แบบฝกหัดและการทดสอบจะถูกพัฒนาขึ้นในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงมักจะเรียกวา Course-

ware ผูเรียนจะเรียนจากคอมพิวเตอร โดยจะนําเสนอเน้ือหาวิชา ซ่ึงอาจเปนทั้งในรูปตัวหนังสือและภาพกราฟกสามารถถาม

คําถาม รับคําตอบจากผูเรียน ตรวจคําตอบ และแสดงผลการเรียนในรูปของขอมูลยอนกลับใหแกผูเรียน  

สุวิมล เขี้ยวแกว และอุสมาน สารี. (2541: 4). เทคนิคเพื่อนคูคิดเปนเทคนิคที่เริ่มจากปญหาหรือโจทยคําถามให

ผูเรียนทุกคนคิดหาคําตอบดวยตนเองหลังจากน้ันผูสอนใหสัญญาณใหผูเรียนจับคูเพื่อแลกเปล่ียนคําตอบหรือความเห็นซ่ึงกัน

และกันแลวจึงนําคําตอบของแตละคูมาอภิปรายรวมกัน เพื่อสรุปเปนคําตอบที่ถูกตองหรือเหมาะสมที่สุดกอนจะนําคําตอบน้ัน

มาเสนอหนาชั้น 

ทัศรินทร บุญพรอม และคณะ. (2559). ไดศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานดวยเทคนิค

การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด เพื่อสงเสริมสมรรถนะ สําคัญของผูเรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนแบบผสมผสานดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด เพื่อสงเสริม สมรรถนะ

สําคัญของผูเรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑเมกุย

แกนส เทากับ 1.20 2) นักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น มีสมรรถนะสําคัญของผูเรียน หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 4) นักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบผสมผสานกับการเรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและ สมรรถนะสําคัญของผูเรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 และ 5) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนแบบผสมผสาน อยูในระดับมาก ( x  = 4.45, S.D. = 0.33) 

 อรวรรณ วัชชวงษ และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา. (2559). ไดศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดเรื่องวรรณะสีกับงานทัศนศิลปสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ คือ 83.33/81.40 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวาคะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง

กวาคะแนนสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.50 และคําสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75  

 จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การเรียนการสอนดวย เทคนิคเพื่อนคูคิด เปนการเรียนรูแบบรวมมือวิธีหน่ึง 

ที่ใหความสําคัญกับผูเรียนทุกคนอยางแทจริง เนนการแบงนักเรียนเปนคู โดยประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน 

แตละคูประกอบดวยสมาชิกที่มี เด็กเกง และเด็กที่ออน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาซ่ึงกันและกัน และ

มีความรับผิดชอบรวมกัน เพื่อใหตนเองและสมาชิกหรือคูของตนประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 2 หอง จํานวน 65 คน  

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 จํานวน 32 คน ไดมาโดยวิธีเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model มีลําดับ

ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 5.2.1.1 ขั้นการวิเคราะห ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชางานเกษตร เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะห

เน้ือหากับจุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เพื่อนํามาประยุกตใชในการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษา

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 5.2.1.2 ขั้นออกแบบ แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนและเครื่องมือประเมินผล 

  5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่อง 

งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยใชโปรแกรม Adobe 

Captivate 

 5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาแบบหน่ึง

ตอหน่ึงและแบบกลุมเล็กเพื่อตรวจสอบการควบคุมการแสดงผลและหาขอผิดพลาดของบทเรียนดําเนินการแกไขปรับปรุงกอนที่

จะนําไปใชจริง 

  5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชียวชาญจํานวน 3 ทานประเมิน

คุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอแนะนําที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

  ความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิดดานเน้ือหาและดาน

เทค นิคการผ ลิต ส่ือโดย ให ผู เ ชี่ ย วชาญจํานวน 3 ท าน ผลการประ เ มินพบว าบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร ช วยสอน                        

อยูในระดับดีมาก ( x  = 4.87, S.D. = 0.23) 

  5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับรางโดยมี

ลักษณะเปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับคะแนน (Rating Scale) ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด      

4 คะแนน คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอย และ 1 คะแนน คือนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบ

เดียวทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมไดจากน้ันนําแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่

ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 48 ขอหลังจาก

น้ันนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปประเมินหาคาความเที่ยงตรง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลการประเมินพบวา

แบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 38 ขอ และผูวิจัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน 30 ขอ 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1791 

             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 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากน้ันนํา

แบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ

จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5.3.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน 

  5.3.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ และวิธีการบันทึก

ผลการทดสอบของผูเรียน 

 5.3.3 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อนําคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนไปใชในการแบงกลุม

ผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค think-pair-share โดยกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน 

ทํางานรวมกันเปนคู ซ่ึงประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน นักเรียนที่เรียนออน 1  

  5.3.4 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกับโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด 

เรื่อง งานอาชีพ โดยแบงเปน 3 หนวยยอยดังน้ี คือ 1) ประเภทของอาชีพ 2) การสํารวจตนเอง 3) คุณธรรมในการประกอบ

อาชีพโดยใหผูเรียน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ไดสรางขึ้น และทําใบงาน

คูหลังจบการเรียนในแตละหนวย 

  5.3.5  เม่ือผูเรียนเขาเรียนครบทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จส้ิน

แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

  5.3.6 หลังจากน้ัน ทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 

 5.4 การวิเคราะหขอมูล  

   5.4.1 การวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  5.4.2 การวิเคราะหขอมูล คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี

รายละเอียดดังภาพที่ 1 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1792 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

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

 

       
          (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ          (จ) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน                   (ฉ) ตัวอยางเกมจับคู 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน 
 

จากภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย ภาพ (ก) หนาจอ Login ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ ใหนักเรียนพิมพชื่อลงในชองวาง แลวกดปุม ตกลง ภาพ (ข) เมนู

หลัก ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรม จุดประสงคการเรียนรู วิธีการใชงานโปรแกรม 

ผูจัดทํา ภาพ (ค) ตัวอยางเมนูของแตละบทเรียน ภาพ (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ ภาพ (จ) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียนและ

ภาพ (ฉ) เกมจับคู เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียน 

 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 

1. ดานเน้ือหา 4.33 0.58 มาก 

2. ดานตัวอักษร 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ดานภาพน่ิง 4.67 0.58 มากที่สุด 

4. ดานวีดีโอ 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ดานการปฏิสัมพันธ 4.67 0.58 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.73 0.35 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่อง 

งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน

ไดประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.73, S.D.= 

0.35)     
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6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตารางที่ 2 สรุปไดวาบทนักเรียนที่เรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่อง งาน

อาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 

 6.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค

เพื่อนคูคิด เรื่องานอาชีพ 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อน

คูคิด เรื่องานอาชีพ 

 

จากตารางที ่3 พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมากที่สุด ( x = 

4.72, S.D. = 0.49) โดยในประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดนักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน            

( x = 4.82, S.D. = 0.39) และประเด็นทีมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน ( x =4.52, 

S.D. = 0.56) 

 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน X  S.D. t-test P 

กอนเรียน 32 13.59 3.88 
18.12 .000* 

หลังเรียน 32 26.13 1.41 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.79 0.41 มากที่สุด 

2. นักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.82 0.39 มากที่สุด 

3. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร  4.79 0.41  มากที่สุด 

4. นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.79 0.48 มากที่สุด 

5 . นักเรียนพอใจกับปุมในแตละหนาจอ 4.76 0.60 มากที่สุด 

6. นักเรียนพอใจขอความบนปุมในแตละหนาจอ 4.70 0.46 มากที่สุด 

7. นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.52 0.56 มากที่สุด 

8. นักเรียนพอใจในวิดีโอที่ใชประกอบบทเรียน 4.67 0.59 มากที่สุด 

9. นักเรียนพอใจในเสียงบรรยายเน้ือหา 4.67 0.59 มากที่สุด 

10. นักเรียนพอใจที่ไดทําใบงานเพื่อทบทวนความรู 4.70 0.46 มากที่สุด 

11. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน 4.73 0.45 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.72 0.49 มากที่สุด 
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7. สรุปผลการวิจัย 

 

 จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ในครั้งน้ีสรุปไดวา  

7.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.73, S.D.=0.35)  

7.2  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7.3  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด ( x = 4.72, S.D. = 

0.49) 

 

8. อภิปรายผล 

 

8.1  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมใน

ระดับมากที่สุด สอดคลองกับ พิมพันธ เดชะคุปต (2544) ที่กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพเน่ืองจาก

ผานการศึกษาและพัฒนาอยางเปนระบบและมีการปรับปรุงในแตละขั้นตอน 

8.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดพบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดชวยใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ ทัศรินทร บุญพรอม และคณะ (2559) ที่กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบเพื่อนคูคิดชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองได 

8.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพบวาในภาพรวมผูเรียนมีความ

พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ อรวรรณ วัชชวงษ และ อุบลรัตน ศิริสุขโภคา 

(2559) ที่กลาววานักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเพื่อนคูคิดซ่ึงจะชวยกระตุนสงเสริมใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูและสงผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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