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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย เพือ่ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรช วยสอน โดยกลุมตัวอยางในการวิ จัยครั้ง นี้คือ นั กเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยกระเจาพิ ทยาคม
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการเลือกสุมอยางงาย ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย
อาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ มีคาเทากับ 80.44/81.33 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87 อยูใน
ระดับพึงพอใจดีมาก
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, คอมพิวเตอร
Abstract
The objectives of this study were to 1) develop the computer-aided instruction lessons using
cooperative learning technique about Thai classical instruments for grade 7 students to have efficiency
of 80/80 by criteria, 2) compare the achievements before and after learning with computer-aided instruction
lessons and 3) study the satisfaction on using computer-aided instruction lessons. The sample in this
study was 30 grade 7 students from Huay Krajao Pittayakom, Kanchanaburi province. The results showed
that 1) the efficiency of computer-aided instruction lessons was 80.44/81.33, 2) the achievements of
students after learning were significantly higher than before learning at .05 level and 3) the average
score of satisfaction of using computer-aided instruction lessons was at highest level with average value
of 4.87.
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559

1. บทนํา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนศิลปะ สาระดนตรีเปนการเรียนรูที่มุงเนนการ
สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางดนตรีชื่นชมความงามทางสุนทรียภาพ ความมีคุณคาซึ่งมีผลตอ
คุณภาพชีวิตมนุษย และเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มีมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียนในดาน
ความรูความเขาใจในความคิดที่เปนเหตุผลรูจักอนุรักษวัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผูเรียน
ทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม มีความมั่นใจในดานการแสดงออกอยางอิสระเชิงสรางสรรค อันเปน
พื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สามารถอยูสังคมไดอยางมีความสุขเปนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาและแนวคิดของสาระดนตรี “ดนตรี ตองไดเรียน
ไดเลน ไดรูและรักดนตรี” (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะสาระดนตรี, 2544: 6-7) ในปจจุบันเครื่อง
ดนตรีไทย ถือวาเปนหัวใจสําคัญใชสําหรับบรรเลงใหเกิดเสียงที่ตรงทํานองตามที่นักดนตรีตองการ ซึ่งในสั งคมและวัฒนธรรม
ไทย ดนตรีไทยเปนงานศิลปะที่บงบอกใหรูถึงความเปนชาติ ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ไดสรางสรรคทั้งรูปแบบของ
บทเพลง เครื่องดนตรี วิธีบรรเลง วิธีขับรอง โดยริเริ่มจากการตบมือ ใชเสียงรองอันเปนเหตุใหเกิดเสียงดนตรี เมื่อกลุมชน
รวมตัวกันเปนสังคม จึงพัฒนาการคิดคนเครื่องดนตรีของตนขึ้นมา โดยเริ่มจากสิ่งที่ใกลตัวกอนและไดพัฒนามาเปนตามลําดับ
(พูนพิศ อมาตยกุล, 2527) ดนตรีไทยเกิดจากความคิดและสติปญญาของคนไทย เกิดขึ้นมาพรอมกับคนไทยตั้งแตสมัยที่ยังอยู
ทางตอนใตของประเทศจีนแลว ทั้งนี้เนื่องจากดนตรีเปนมรดกของมนุษยชาติทุกชาติ ทุกภาษา ตางก็มีดนตรี ซึ่งเปนเอกลักษณ
ของตนด วยกั นทั้ง นั้น ถึง แมวาในภายหลัง จะมี การรับ เอาแบบอยางดนตรี ของตางชาติ เขามาก็ ตามแต ก็เ ปนการนํ าเข ามา
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับลักษณะและนิสัยทางดนตรีของคนในชาตินั้น ๆ ไทยเราตั้งแตสมัยที่ยังอยูท างตอนใตของ
ประเทศจีน ก็คงจะมีดนตรีของเราเองเกิดขึ้นแลว นอกจากดนตรีไทยจะมีความสําคัญในดา นการปรุงแตงอารมณ ความรูสึก
การประกอบกิจกรรมตามความเชื่อและพิธีกรรม โดยการเขาไปปรุงแตงใหงานหรือพิธีกรรมนั้นเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ดนตรีเปนงานศิลปแขนงหนึ่งที่มนุษยไดรับอิทธิพลจากธรรมชาติสิ่งแวดลอมอันกวางใหญ เปนแรงบันดาลใจใหเกิด
ความคิดสรางสรรคเรียนรูเลียนแบบจากธรรมชาติ เปนการตอบสนองความตองการโดยตรง โดยใชวัสดุจากธรรมชาติประดิษฐ
เปนเครื่องดนตรีในการบรรเลงขับกลอมตามกิริยาทาทางของมนุษยที่พึงกระทําได ไดแก ดีด -สี-ตี-เปา ดนตรีไทยจึงมีบทบาท
ตอชีวิตของมนุษย เปนเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความตองการในการประเทืองอารมณกระตุนความรูสึกของเราอยางมาก
ถาขาดเสียงเพลงและเสียงดนตรีแลวจะทําใหมนุษยอยูอยางไรอารมณความรูสึก ไมมีเครื่องมือประเทืองจิตใจ ไมละเอียดออน
และไมเกิดความสุขความสนุกสนาน(สําเร็จ คําโมง และคณะ, 2551)
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวาปจจุบันสื่อการเรียนการสอนเรื่องเครื่องดนตรี และวงดนตรีไทยที่นาสนใจยัง
มีนอย และเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ยังมีคุณภาพไมดีพอ ทําใหการศึกษาในเรื่องเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย เปน
เนื้อหาที่ยากและไมเปนที่สนใจของผูเรียนเทาที่ควร ดังนั้นผูวิจัยจึงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครื่องดนตรี
และวงดนตรีไทย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 1 โดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนสิ่งจูงใจมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดวิธีการสอนแบบแปลกใหม
ดวยการเลือกใชสื่อเทคโนโลยีใหม ๆ ที่สามารถใชในการศึกษา ซึ่งในปจจุบันไดมีการพัฒนาและมีการประยุกตเทคโนโลยีเขา
มาใชในการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิค การเรียนแบบรวมมือ เรื่อง
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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3. สมมุติฐานในการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เครื่องดนตรีและวง
ดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรี
ไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิ คการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับดีมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิชุณี สารสุวรรณ (2551) วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวย
เทคนิ คการเรี ยนแบบรวมมื อรู ปแบบที มแขง ขัน (TGT) ผลการวิจัยพบว า บทเรี ยนที่ผู วิจัยพั ฒนาขึ้น มีป ระสิท ธิภ าพ
80.41/80.18 สูงกวา เกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา กอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ผูเรียนมี ความพึงพอใจในระดับมาก บทเรียนมีความนาสนใจ ใน กิจกรรมการเรียนการสอนแตยังไมสามารถ
กําหนดชวงระยะเวลาในการทํากิจกรรมได
ธีภากรณ นฤมาณนลินี (2553) วิจัยเกี่ยวกับการผสานระหวางการเรียนผานอิเล็กทรอนิกสกับการเรียนรูรวมกันตาม
ทฤษฎีของบลูม พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น และผูเรียนมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.79
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เปนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่มีกิจกรรมที่นาสนใจแตยังเปนรูปแบบการเรียนใน
ลักษณะตัวคนเดียวแตเนนการสื่อสาร สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน
ยืน ภูวรวรรณ (2531: 120-129) ไดกลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดนําเนื้อหา วิชา
และลํ าดั บ วิ ธีการสอนมาบั นทึ กเก็ บไว คอมพิ วเตอรจะช วยนํ าบทเรีย นที่ เ ตรี ย มไว อยางเป น ระบบมาเสนอในรู ป แบบที่
เหมาะสมสําหรับนักเรียนแตละคน
พวงเพชร วัชรรัตนพงค (2526: 16) ไดกลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน คือ การนําเอาคอมพิวเตอรเขามาชวยครู
ในการเรียนการสอน นักเรียนเรียนรูเนื้อหา บทเรียน และฝกฝนทักษะจากคอมพิวเตอร แทนที่จะเรียนจากครูในบางวิชา บาง
บทเรียน การเรี ยนการสอนกับคอมพิ วเตอรจะถู กดําเนินไปเปนระบบคอมพิวเตอร จะสามารถชี้ ที่ผิด ของนักเรียนได เมื่ อ
นั ก เรี ย น กระทํ าผิ ด ขั้ น ตอนและคอมพิ ว เตอร ช วยการเรี ย นการสอนยั ง เป นเครื่ อ งมื อที่ ช วย สนองความแตกต า งของ
ความสามารถระหวางบุคคลของนักเรียนไดอีกดวย
จากความหมายขางตนผูวิจัยสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง บทเรียนโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการเรี ยน
การสอน มีเนื้อหาวิชา ภาพ เสียง และแบบทดสอบ สามารถตอบสนองกับผูเรียนไดเปนอยางดี มีการวัดความเขาใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใหผูเรียนรูความสามารถระหวางบุคคลได
5. วิธีดําเนินการศึกษา
5.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินตามรูปแบบ ADDIE MODEL ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้
5.1.1 ขั้นวิเคราะห (Analyze) ไดศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอน เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย
สําหรั บ นั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 สาระการเรี ย นรู ศิ ล ปะ วิ เ คราะห ห ลั กสู ตร และกํ าหนดจุ ด ประสงคเ ชิ ง พฤติ กรรม
วิเคราะหเนื้อหา กําหนดขอบขายของเนื้อหา จัดลําดับเนื้อหา จัดทําแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
และวิเคราะหกลุมผูเรียน
5.1.2 ขั้ นออกแบบ (Design) ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใช Story Board มาสราง
เรื่องราวบทเรียน เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สาระการเรียนรูศิลปะ
5.1.3 ขั้นตอนพัฒนา (Develop) เปนขั้นตอนที่นําโปรแกรม Adobe Captivate 8 มาสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ผานการทดลอง ตรวจสอบ และประเมินแบบทดสอบโดยผูเชี่ยวชาญ
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5.1.4 ขั้นนําไปใช (Implement) เปนขั้นตอนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน
30 คน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือมาชวยในการเรียนบทเรียน และเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห
5.1.5 ขั้นประเมินและปรับปรุง (Evaluate and Improve) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาตอไป เพื่อนําไปใชในการประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิท ธิภาพ
มากขึ้น
5.2 ขอบเขตของการวิจัย
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย
5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย (2) แบบประเมินวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (3)
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (4) แบบตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือของผูเชี่ย วชาญที่มีตอบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน (5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มี ลักษณะ
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
6. ผลการวิจัย
การวิจัย ครั้ง นี้ ผูวิจัยนํ าบทเรี ย นที่ พั ฒนาไปใช ส ามารถเข าถึ ง เนื้อหาหน วยการเรี ย นรู ไ ด ครบถ วน และสามารถ
นําเสนอในรูปของสื่อมัลติมีเดียไดทั้งในสวนของเนื้อหา ภาพ เสียง และการประเมินดวยแบบทดสอบ ดังรูปภาพที่ 1-4

รูปภาพที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทยและเมนูหลัก
จากรูปภาพที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย ใหผูเรียนคลิกเลือกปุมเขาสู
บทเรียน จะปรากฏจอภาพเมนูหลัก ใหผูเรียนสามารถคลิกเลือกเมนู วัตถุประสงค แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน ตามลําดับ
จะปรากฏจอภาพ ดังรูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 2 บทเรียนและเนื้อหาบทเรียนหนวยที่ 1
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จากรูปภาพที่ 2 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน จํานวน 20 ขอ
โดยเลือกขอที่ถูกตองเพียงขอเดียว เมื่อผูเรียนทําเสร็จแลวใหศึกษาเนื้อหาบทเรียนตามลําดับ จะปรากฏจอภาพ ดังรูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 3 กิจกรรมหนวยที่ 1และแบบทดสอบกอนเรียน
จากรูปภาพที่ 3 เมื่อผูเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนหนวยที่ 1 เสร็จแลว ใหทํากิจกรรมทายหนวยที่ 1 เพื่อทําการโยง
เสนจับ คูข อความที่สั มพั นธ กัน หลั งจากศึกษาเนื้อหาทุกหน วยและทํากิจกรรมของทุกหน วยครบแล ว ให ผูเรี ยนคลิ กเลือก
แบบทดสอบหลังเรียน จะปรากฏจอภาพ ดังรูปภาพที่ 4

รูปภาพที่ 4 แบบทดสอบหลังเรียนและสรุปผลคะแนน
จากรูปภาพที่ 4 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 20 ขอ โดยเลือกขอที่ถูกตองเพียงขอเดียว เพื่อวัดความ
เขาใจหลังจากเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสามารถดูสรุปผลคะแนนไดวาทําแบบทดสอบผานหรือไม
6.1 ผลการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการ
เรียนแบบรวมมือ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินของผูเ ชี่ย วชาญดานเนื้ อหาของบทเรียนคอมพิ วเตอร ชวยสอนโดยอาศัยเทคนิค การเรี ยนแบบ
รวมมือ
รายการประเมิน
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ระดับคุณภาพ
คาเฉลี่ย(xˉ )
1. เนื้อหาการนําเสนอ
3.83
0.36
ดี
2. ภาพ ภาษา และเสียง
4.19
0.41
ดี
3. ตัวอักษรและสี
3.87
0.46
ดี
4. เวลา
3.22
0.38
ปานกลาง
5. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
3.60
0.23
ดี
รวม
3.74
0.37
ดี
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จากตารางที่ 1 ผลจากการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี
โดยมีคาเฉลี่ย 3.74 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 ตามลําดับ
6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย(xˉ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับคุณภาพ
1. ดานเนื้อหา
4.65
0.56
ดีมาก
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
4.67
0.52
ดีมาก
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
4.73
0.47
ดีมาก
รวม
4.68
0.52
ดีมาก
จากตารางที่ 2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.68 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.52 ตามลําดับ
6.3 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
ผลสัมฤทธิ์
N
S.D.
t
รอยละ
xˉ
กอนเรียน (E1)
30
8.10
2.41
80.44
18.46
หลังเรียน (E2)
30
16.27
2.20
81.33
จากตารางที่ 3 ผลจากการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ
8.10 และหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.27 คะแนนผลการทดสอบ T-Test เทากับ 18.46 แสดงวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียน
7. สรุปผลการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 80.44/81.33 ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นดวยคาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรีย น อยางมีนัยสํ าคั ญทางสถิติ นอกจากนี้ ผลการศึกษายัง พบว า ความพึงพอใจของผูเ รี ยนตอการเรียนดวยบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมืออยูในระดับดีมาก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิค
การเรียนแบบรวมมือเปนสวนหนึ่งที่ชวยสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียน มี
การชวยเหลือรวมมือกันระหวางผูเรียน ซึ่งเปนการพัฒนาทั้งดานความรู เจตคติ และทักษะ
8. อภิปรายผลการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
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1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.44/81.33 และนักเรียนทําคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่ตั้ง
ไว แสดงวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนาผูศึกษาไดใชรูปแบบ ADDIE MODEL
ที่มีขั้นตอนชัดเจน มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน จึงสงผลใหบทเรียนมีประสิทธิภาพดังกลาว
2. นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนอกจากมีความแปลกใหมของบทเรียนที่สรางความตื่นเตน
และดึงดูดความสนใจในการเรียน ผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระสามารถศึกษาเนื้อหาไดเอง และสามารถยอนไปศึกษาเนื้อหาเดิม
ไดเมื่อไมเขาใจ ตลอดจนไดออกแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนแบบรวมมือ ซึ่งทําใหบทเรียนมีความสามารถเชิง
โต ตอบ ผู เรี ย นไดมี ป ฏิสั มพั นธกับ บทเรี ย นและเมื่อผูเ รี ยนปฏิบั ติกิจกรรมไดถู กต อง ผูเ รี ยนจะไดรั บ ผลปอนกลั บและการ
เสริมแรงทันที จึงทําใหผูเรียนสนใจตอบทเรียนตลอดเวลา
3. ผูเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอดคลองกันระดับมากที่สุดวา เสียงบรรยายชัดเจน ขนาด
ของตัวอักษรอานเห็นไดชัดเจน ภาพประกอบทั้งหมดสอดคลองกับเนื้ อหา สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความ
นาสนใจมาก ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนเปนอยางมาก
9. ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการนําภาพเคลื่อนไหวมาใชประโยชนมากยิ่งขึ้น เพื่อจะทําใหผูเรียนมีความตื่นเตนนาติดตาม
2. ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถทบทวนเนื้อหาที่ยากในแตละหนวยการเรียนรูได ดวย
ตนเอง ทั้งนี้ครูผูสอนควรใหคําแนะนําแกผูเรียนกอนทุกครั้ง เพื่อใหผูเรียนมีทักษะที่ดีในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูเรียนจะไดทราบถึงขั้นตอนและวิธีการใชงานที่ถูกตองของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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