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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิครวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกับเทคนิค

รวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกับ

เทคนิครวมกันคิด เรื่อง งานชาง ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         

3) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมาก ( X = 4.35, 

S.D. = 0.56) 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมากที่สุด   

( X = 4.65, S.D. = 0.51) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิคการสอนแบบรวมกันคิด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 

 

The purposes of this research were: 1) to develop the computer assisted instruction with numbered 

heads together techniques home technician for students of Prathomsuksa 4, 2) to compare learning 

achievement of the students before and after learning with CAI, and 3) to study the satisfaction of 

students on the computer assisted instruction with numbered heads together techniques. The sample 

groups were 30 students selected by purposive sampling. The research tools, including 1) the computer 

assisted instruction with numbered heads together techniques home technician, 2) learning achievement 

test, and 3) satisfaction evaluation form. The results showed that, 1) the computer assisted instruction 

quality at the highest level ( X = 4.35, S.D. = 0.56), 2) the average of post-test score was higher than pre-

test score at significance level of .05 and 3) students' learning satisfaction with the computer assisted 

instruction in the highest level ( X  = 4.65, S.D. = 0.51). 

 

Keywords: computer assisted instruction, numbered heads together, learning achievement 
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1. บทนํา  
 

การศึกษามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงเปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรู

ตามศักยภาพอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ทั้งน้ี เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถเพียงพอ สามารถนําความรู ทักษะ 

กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

ธนิตย สุวรรณเจริญ (2552) ไดใหความหมายของเทคนิคการสอนแบบรวมกันคิด (Numbered Heads together) 

คือ การใหสมาชิกในกลุมรวมกันคิด รวมกันทํา หรือระดมสมอง โดยครูจะสุมเลือกสมาชิกเปนตัวแทน เพื่อทดสอบ หรือวัดผล

ประเมินผล คะแนนที่ไดเปนของกลุม สมาชิกทุกคนจะไดคะแนนเทากัน ครูตองมีวิธีการคัดเลือกสมาชิก ใหทุกคนในกลุมมี

โอกาสถูกคัดเลือกเทากัน ซ่ึงอาจใหสมาชิกกําหนดหมายเลข เชน ถามี 4 คน ก็กําหนดเปนหมายเลข 1 2 3 หรือ 4 แลวจึงสุม

เลือกดวยการจับฉลาก จับไดหมายเลขใด สมาชิกหมายเลขน้ันเปนตัวแทนตั้งแตเปดภาคเรียนใหมมาน้ี สามารถสรางความ

สนุกสนาน สรางความสุข ทําใหนักเรียนมุงม่ัน ตั้งใจ เอาใจใสตอการเรียนไดเปนอยางด ี  

จากการสังเกต และการสัมภาษณครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 1 

วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา นักเรียนเกิดความเบื่อหนายขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนใน

หองเรียน และในสภาพการเรียนการสอนจริงน้ัน ครูผูสอนใชเน้ือหาในตําราเรียน และมีเพียงสไลดรูปตัวอยางเพียงไมก่ีรูปทําให 

ทําใหนักเรียนขาดความสนใจ และเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน ขาด

ความสนใจและไมเห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได และทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงค ที่ผูสอนตั้งไวได และบรรลุ

เปาหมาย 

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค รวมกันคิด เรื่อง งานชาง  ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม - สามัคคีพิทยา โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิค รวมกัน

คิดเรื่องงานชาง ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม – 

สามัคคีพิทยา สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิค รวมกันคิด ที่สามารถทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและ

แรงกระตุนใหเกิดการเรียนรู และผูเรียนมีการทักษะจดจําเน้ือหาไดดีมากขึ้น และการจัดการสอนแบบรวมมือ ผูเรียนสามารถ

แลกเปล่ียนความรูและทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิครวมกันคิดเรื่อง งานชาง สําหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิครวมกันคิดเรื่อง งานชาง 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

นักเรียนที่ เ รียนดวยบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน              

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 จิราพร  จารยปญญา (2556) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง ซอฟตแวร

คอมพิวเตอร โดยการใชบทเรียนสําเร็จรูป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 ผลของการวิจัย พบวาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน มีประสิทธิภาพเทากับ 80.10/79.40 คา E1 สูงกวาเกณฑที่กําหนด สวนคา E2 ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวที่ 80/80 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของ

ผูเรียนอยูในระดับมาก บทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในระดับพอใช สามารถนําไปใชประกอบการเรียนการ

สอนหรือใชสอนเสริมได 

 เถลิงศักดิ์  ดอนพรมมะ (2556) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยการใชบทเรียนสําเร็จรูป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลของการวิจัย พบวานักศึกษาที่ผาน

กระบวนการเรียนรูดวยบทเรียน E–Learning วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเทากับ 77.80/81.69 และ

นักเรียนที่เรียนรูดวยบทเรียน E–Learning วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาคะแนน

แบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ธนัญญา  ปญญาบุญ (2556) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลของการวิจัย พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บมีประสิทธิภาพของบทเรียน

เทากับ 1.13 สูงกวาเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับมาก 

 ศุภรา แสงแกว (2552) ทําการวิจัยในหัวขอเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ปรากฏการณของ

โลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ มีประสิทธิภาพเทากับ 89.85/ 88.97 มีคาดัชนี

ประสิทธิผลเทากับ 0.76 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ปรากฏการณของโลกและ เทคโนโลยีอวกาศ 

มีคาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความคงทนใน

การเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง 

ปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 4.33) 

 Ozmen, Haluk (2008 : 423) ไดศึกษาอิทธิพลของคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอการรับรูและการสรางความเขาใจ

ของผูเรียนเรื่องการรวมตัวทางเคมีและทัศนคติที่มีตอวิชาเคมีจากการศึกษาโดยใหนักเรียนเรียนรูจากคอมพิวเตอรชวยสอน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีผลคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงขึ้น และนักเรียนยังมีทัศนะคติตอการเรียนวิชาเคมีโดยมี

ความพึงพอใจตอการเรียนเพิ่มมากขึ้นดวย สรุปไดวา การใชคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหรูปแบบการเรียนการสอนมีการพัฒนา

มากยิ่งขึ้น 

 จึงสรุปไดวา จากงานวิจัยที่เก่ียวของ การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชเทคนิครูปแบบการสอนแบบ

รวมกันคิด สามารถทําใหผูเรียนน้ันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ขึ้น จึงเห็นวาการจัดการเรียนการสอนดวยการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน และเทคนิครูปแบบการสอนแบบรวมกันคิดน้ันทําใหผูเรียนมีความรูและมีการพัฒนาที่มากขึ้นกวาการ

เรียนการสอนแบบปกติ และมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 2 หอง จํานวน 61 คน  

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธี

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิครวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model มีลําดับขั้นตอน

ดังตอไปน้ี 

5.2.1.1 ขั้นการวิเคราะห ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชางานชาง เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะห

เน้ือหากับจุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบรวมกันคิด เพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ 

5.2.1.2  ขั้นออกแบบ แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมกันคิด บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเครื่องมือ

ประเมินผล 

 5.2.1.3  ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยใชโปรแกรม Adobe Captivate 

 5.2.1.4 ขั้นนําไปใชผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาแบบหน่ึงตอ

หน่ึงและแบบกลุมเล็กเพื่อตรวจสอบการควบคุมการแสดงผลและหาขอผิดพลาดของบทเรียนดําเนินการแกไขปรับปรุงกอนที่จะ

นําไปใชจริง ขั้นนําไปใช  

 5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน

คุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอแนะนําที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ความเหมาะสมของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด ดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตส่ือโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ผลการ

ประเมินพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดีมาก ( x  = 4.35, S.D. = 0.56) 

      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 คะแนนคือนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบ

เดียวทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมไดจากน้ันนําแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่

ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง 

            5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 40 ขอหลังจาก

น้ันนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปประเมินหาคาความเที่ยงตรง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลการประเมินพบวา

แบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 32 ขอ และผูวิจัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน 30 ขอ 

  5.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนผู วิจัยจัดทํา

แบบสอบถามฉบับรางโดยมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับคะแนน (Rating Scale) ไดแก5 

คะแนน คือ มากที่สุด 4 คะแนน คือมาก 3คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอยและ 1 คะแนนคือนอยที่สุดโดยผูตอบ

เลือกตอบเพียงคําตอบเดียวทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมไดจากน้ันนําแบบสอบถามฉบับ
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รางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพ

แบบสอบถามฉบับจริง 
 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5.3.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน 

5.3.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ วิธีการบันทึกผล

การทดสอบของผูเรียน 

 5.3.3 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อนําคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนไปใชในการแบงกลุม

ผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูแบบรวมกันคิดโดยกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 

4-5 คน ซ่ึงประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนออน 1 คน 

5.3.4 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง งานชาง โดยแบงเปน 3 

หนวยยอยดังน้ี คือ 1) หลักการซอมแซมอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใช 2) การซอมแซมอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช  3) 

ประโยชนและความปลอดภัยของการซอมแซมอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใช โดยใหผูเรียนเขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน ในรายวิชางานชางที่ไดสรางขึ้น และทําใบงานกลุมหลังจบการเรียนในแตละหนวย 

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) 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

รวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีรายละเอียดดังภาพที่ 1 
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(ก) หนาตาง Login                      (ข) เมนูหลัก                 (ค) ตัวอยางเมนูบทเรียน   

 

                
        (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ          (จ) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน         (ฉ) ตัวอยางเกมรับคํา 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน 
 

จากภาพที ่1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย ภาพ (ก) หนา Login ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนแบบรวมกันคิด เรื่อง รวมกันคิด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหนักเรียนพิมพชื่อลงในชองวาง แลวกดปุม ตก

ลง ภาพ (ข) เมนูหลัก ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรม จุดประสงคการเรียนรู 

วิธีการใชงานโปรแกรม ผูจัดทํา ภาพ (ค) ตัวอยางเมนูของแตละบทเรียน ภาพ (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ ภาพ (จ) ตัวอยาง

เน้ือหาในบทเรียน และ ภาพ (ฉ) เกมรับ เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนและไมเกิดความเบื่อหนาย 
 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  
 

รายการประเมิน     X  S.D. ความหมาย 

1. ดานเน้ือหา 4.27 0.67 มาก 

2. ดานตัวอักษร 4.40 0.72 มาก 

3. ดานภาพน่ิง 4.42 0.58 มาก 

4. ดานการปฏิสัมพันธ 4.33 0.29 มาก 

ภาพรวม 4.35 0.56 มาก 

 

จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานไดประเมินคุณภาพ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.35, S.D.= 0.56)     
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6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 สรุปไดนักเรียนที่เรียนดวยวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด เรื่อง งานชาง      

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 
 

 6.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด เรื่อง งานชาง 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิดเรื่อง งานชาง 

  

จากตารางที่ 3 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมากที่สุด           

( x = 4.65, S.D.=0.51)  โดยในประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน   ( x

= 4.83, S.D.= 0.34) และประเด็นทีมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ สีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ( x =4.53, S.D.=0.50) 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ในครั้งน้ีสรุปไดวา  

การทดสอบ จํานวนนักเรียน X  S.D. t-test P 

กอนเรียน 30 12.90 3.19 
18.24 .000* 

หลังเรียน 30 25.00 2.10 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

1. ความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.73 0.44 มากที่สุด 

2. ความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.53 0.50 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนของตัวอักษร  4.63 0.48  มากที่สุด 

4. สีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.53 0.62 มากที่สุด 

5.  ปุมในแตละหนาจอ 4.70 0.64 มากที่สุด 

6. ขอความบนปุมในแตละหนาจอ 4.67 0.47 มากที่สุด 

7. ภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.53 0.55 มากที่สุด 

8. วิดีโอที่ใชประกอบบทเรียน 4.67 0.60 มากที่สุด 

9. เสียงบรรยายเน้ือหา 4.60 0.61 มากที่สุด 

10. นักเรียนพอใจที่ไดทําใบงานเพื่อทบทวนความรู 4.70 0.46 มากที่สุด 

11. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน 4.83 0.34 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.65 0.51 มากที่สุด 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1879 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.35, S.D.=0.56)  

7.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่ สุด  ( x =4.65, 

S.D.=0.51) 
 

8. อภิปรายผล 
 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมาก ( x =4.35 S.D.=0.56) 

แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ เน่ืองจากมีกระบวนการในการพัฒนาที่มีมาตรฐานตาม

กระบวนการของ ADDIE Model ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนที่ชวยกํากับใหบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในแตละขั้นตอนของการ

พัฒนา และมีการประเมินผลการพัฒนาในทุก ๆ ขั้นตอน 8.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกัน

คิด เรื่อง งานชาง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เน่ืองจากเทคนิคการ

เรียนการสอนดวย รวมกันคิด สามารถชวยกระตุนใหผูเรียนเรียนแบบรวมมือ และแสวงหาคําตอบดวยกันเปนกลุม สงเสริมให

ผูเรียนมีสวนรวม และไดพัฒนาการคิดวิเคราะหแบบกลุม  และ 8.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.65, S.D. = 0.51) เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหนักเรียน

ไดเรียนรูดวยวิธีการใหมนักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางด ี
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