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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม  
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการเลือกสุมอยางงาย ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย
อาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ มีคาเทากับ 80.44/81.33 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.87 อยูใน
ระดับพึงพอใจดีมาก 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, 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. 

 
Keywords: computer assisted instruction, academic achievement, computer 
 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 521 
 

1. บทนํา 
 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนศิลปะ สาระดนตรีเปนการเรียนรูที่มุงเนนการ
สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางดนตรีชื่นชมความงามทางสุนทรียภาพ ความมีคุณคาซ่ึงมีผลตอ
คุณภาพชีวิตมนุษย และเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มีมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียนในดาน
ความรูความเขาใจในความคิดที่เปนเหตุผลรูจักอนุรักษวัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผูเรียน
ทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม มีความม่ันใจในดานการแสดงออกอยางอิสระเชิงสรางสรรค อันเปน
พื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สามารถอยูสังคมไดอยางมีความสุขเปนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาและแนวคิดของสาระดนตร ี“ดนตรี ตองไดเรียน 

ไดเลน ไดรูและรักดนตรี” (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะสาระดนตรี, 2544: 6-7) ในปจจุบันเครื่อง
ดนตรีไทย ถือวาเปนหัวใจสําคัญใชสําหรับบรรเลงใหเกิดเสียงที่ตรงทํานองตามที่นักดนตรีตองการ ซ่ึงในสังคมและวัฒนธรรม
ไทย ดนตรีไทยเปนงานศิลปะที่บงบอกใหรูถึงความเปนชาติ ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ไดสรางสรรคทั้งรูปแบบของ
บทเพลง เครื่องดนตรี วิธีบรรเลง วิธีขับรอง โดยริเริ่มจากการตบมือ ใชเสียงรองอันเปนเหตุใหเกิดเสียงดนตรี เม่ือกลุมชน 
รวมตัวกันเปนสังคม จึงพัฒนาการคิดคนเครื่องดนตรีของตนขึ้นมา โดยเริ่มจากส่ิงที่ใกลตัวกอนและไดพัฒนามาเปนตามลําดับ 
(พูนพิศ อมาตยกุล, 2527) ดนตรีไทยเกิดจากความคิดและสติปญญาของคนไทย เกิดขึ้นมาพรอมกับคนไทยตั้งแตสมัยที่ยังอยู
ทางตอนใตของประเทศจีนแลว ทั้งน้ีเน่ืองจากดนตรีเปนมรดกของมนุษยชาติทุกชาติ ทุกภาษา ตางก็มีดนตรี ซ่ึงเปนเอกลักษณ 
ของตนดวยกันทั้งน้ัน ถึงแมวาในภายหลังจะมีการรับเอาแบบอยางดนตรีของตางชาติเขามาก็ตามแต ก็เปนการนําเขามา
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับลักษณะและนิสัยทางดนตรีของคนในชาติน้ัน ๆ ไทยเราตั้งแตสมัยที่ยังอยูทางตอนใตของ
ประเทศจีน ก็คงจะมีดนตรีของเราเองเกิดขึ้นแลว นอกจากดนตรีไทยจะมีความสําคัญในดานการปรุงแตงอารมณ ความรูสึก 
การประกอบกิจกรรมตามความเชื่อและพิธีกรรม โดยการเขาไปปรุงแตงใหงานหรือพิธีกรรมน้ันเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  
 ดนตรีเปนงานศิลปแขนงหน่ึงที่มนุษยไดรับอิทธิพลจากธรรมชาติส่ิงแวดลอมอันกวางใหญ เปนแรงบันดาลใจใหเกิด 
ความคิดสรางสรรคเรียนรูเลียนแบบจากธรรมชาติ เปนการตอบสนองความตองการโดยตรง โดยใชวัสดุจากธรรมชาติประดิษฐ
เปนเครื่องดนตรีในการบรรเลงขับกลอมตามกิริยาทาทางของมนุษยที่พึงกระทําได ไดแก ดีด-สี-ตี-เปา ดนตรีไทยจึงมีบทบาท
ตอชีวิตของมนุษย เปนเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความตองการในการประเทืองอารมณกระตุนความรูสึกของเราอยางมาก 
ถาขาดเสียงเพลงและเสียงดนตรีแลวจะทําใหมนุษยอยูอยางไรอารมณความรูสึก ไมมีเครื่องมือประเทืองจิตใจ ไมละเอียดออน
และไมเกิดความสุขความสนุกสนาน(สําเร็จ คําโมง และคณะ, 2551)   
           จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวาปจจุบันส่ือการเรียนการสอนเรื่องเครื่องดนตรี และวงดนตรีไทยที่นาสนใจยัง
มีนอย และเปนส่ือประกอบการเรียนการสอนที่ยังมีคุณภาพไมดีพอ ทําใหการศึกษาในเรื่องเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย เปน
เน้ือหาที่ยากและไมเปนที่สนใจของผูเรียนเทาที่ควร ดังน้ันผูวิจัยจึงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครื่องดนตรี
และวงดนตรีไทย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 1 โดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ิงจูงใจมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดวิธีการสอนแบบแปลกใหม 
ดวยการเลือกใชส่ือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่สามารถใชในการศึกษา ซ่ึงในปจจุบันไดมีการพัฒนาและมีการประยุกตเทคโนโลยีเขา
มาใชในการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ  
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
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3. สมมุติฐานในการวิจัย  
 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เครื่องดนตรีและวง
ดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรี
ไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับดีมาก 

  
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
 วิชุณี สารสุวรรณ (2551) วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวย
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือรูปแบบทีมแขงขัน (TGT) ผลการวิจัยพบวา บทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 
80.41/80.18 สูงกวา เกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา กอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ผูเรียนมี ความพึงพอใจในระดับมาก บทเรียนมีความนาสนใจ ใน กิจกรรมการเรียนการสอนแตยังไมสามารถ
กําหนดชวงระยะเวลาในการทํากิจกรรมได 
 ธีภากรณ นฤมาณนลินี (2553) วิจัยเก่ียวกับการผสานระหวางการเรียนผานอิเล็กทรอนิกสกับการเรียนรูรวมกันตาม
ทฤษฎีของบลูม พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น และผูเรียนมีคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 3.79 
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เปนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่มีกิจกรรมที่นาสนใจแตยังเปนรูปแบบการเรียนใน 
ลักษณะตัวคนเดียวแตเนนการส่ือสาร สนทนา แลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน 
 ยืน  ภูวรวรรณ (2531: 120-129) ไดกลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดนําเน้ือหา วิชา
และลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว คอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนที่เตรียมไวอยางเปน ระบบมาเสนอในรูปแบบที่
เหมาะสมสําหรับนักเรียนแตละคน 

พวงเพชร  วัชรรัตนพงค (2526: 16) ไดกลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน คือ การนําเอาคอมพิวเตอรเขามาชวยครู
ในการเรียนการสอน นักเรียนเรียนรูเน้ือหา บทเรียน และฝกฝนทักษะจากคอมพิวเตอร แทนที่จะเรียนจากครูในบางวิชา บาง
บทเรียน การเรียนการสอนกับคอมพิวเตอรจะถูกดําเนินไปเปนระบบคอมพิวเตอร จะสามารถชี้ที่ผิดของนักเรียนได เม่ือ
นักเรียน กระทําผิดขั้นตอนและคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนยังเปนเครื่องมือที่ชวย สนองความแตกตางของ
ความสามารถระหวางบุคคลของนักเรียนไดอีกดวย  

จากความหมายขางตนผูวิจัยสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง บทเรียนโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการเรียน
การสอน มีเน้ือหาวิชา ภาพ เสียง และแบบทดสอบ สามารถตอบสนองกับผูเรียนไดเปนอยางดี มีการวัดความเขาใจเก่ียวกับ
เน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใหผูเรียนรูความสามารถระหวางบุคคลได 

 
5. วิธีดําเนินการศึกษา  
 

5.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีไดดําเนินตามรูปแบบ ADDIE MODEL ซ่ึงประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังน้ี 

  5.1.1 ขั้นวิเคราะห (Analyze) ไดศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอน เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สาระการเรียนรูศิลปะ วิเคราะหหลักสูตร และกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
วิเคราะหเน้ือหา กําหนดขอบขายของเน้ือหา จัดลําดับเน้ือหา จัดทําแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
และวิเคราะหกลุมผูเรียน 
  5.1.2 ขั้นออกแบบ (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) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาตอไป เพื่อนําไปใชในการประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 5.2 ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย 
 5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย (2) แบบประเมินวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (3) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (4) แบบตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่มีลักษณะ
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
 
6. ผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนําบทเรียนที่พัฒนาไปใชสามารถเขาถึงเน้ือหาหนวยการเรียนรูไดครบถวน และสามารถ
นําเสนอในรูปของส่ือมัลติมีเดียไดทั้งในสวนของเน้ือหา 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 บทเรียนและเน้ือหาบทเรียนหนวยที่ 1 
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 จากรูปภาพที่ 2 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาของบทเรียน จํานวน 20 ขอ 
โดยเลือกขอที่ถูกตองเพียงขอเดียว เม่ือผูเรียนทําเสร็จแลวใหศึกษาเน้ือหาบทเรียนตามลําดับ จะปรากฏจอภาพ ดังรูปภาพที่ 3 
 

                 
รูปภาพที่ 3 กิจกรรมหนวยที่ 1และแบบทดสอบกอนเรียน 

 
 จากรูปภาพที่ 3 เม่ือผูเรียนศึกษาเน้ือหาบทเรียนหนวยที่ 1 เสร็จแลว ใหทํากิจกรรมทายหนวยที่ 1 เพื่อทําการโยง
เสนจับคูขอความที่สัมพันธกัน หลังจากศึกษาเน้ือหาทุกหนวยและทํากิจกรรมของทุกหนวยครบแลว ใหผูเรียนคลิกเลือก
แบบทดสอบหลังเรียน จะปรากฏจอภาพ ดังรูปภาพที่ 4 
 

           
รูปภาพที่ 4 แบบทดสอบหลังเรียนและสรุปผลคะแนน 

 
 จากรูปภาพที่ 4 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 20 ขอ โดยเลือกขอที่ถูกตองเพียงขอเดียว เพื่อวัดความ
เขาใจหลังจากเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสามารถดูสรุปผลคะแนนไดวาทําแบบทดสอบผานหรือไม  
 
 6.1 ผลการประเมินคุณภาพของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการ
เรียนแบบรวมมือ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบ

รวมมือ 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย(x̄ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับคุณภาพ 
1. เน้ือหาการนําเสนอ 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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จากตารางที ่1 ผลจากการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.74 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 ตามลําดับ 
 
 6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ดัง
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย(x̄ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับคุณภาพ 

1. ดานเน้ือหา 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 
 

จากตารางที ่2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.68 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.52 ตามลําดับ 
 
 6.3 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนคิการเรียนแบบรวมมือ 
 ดังตารางที ่3 
 
 ตารางที่ 3 ผลการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 

ผลสัมฤทธิ์ N x̄  S.D. t รอยละ 

กอนเรียน (E1) 30 8.10 2.41 
18.46 

80.44 

หลังเรียน (E2) 30 16.27 2.20 81.33 

 
จากตารางที ่3 ผลจากการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนเฉล่ียเทากับ 

8.10 และหลังเรียนเฉล่ียเทากับ 16.27 คะแนนผลการทดสอบ T-Test เทากับ 18.46 แสดงวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียน 
 
7. สรุปผลการศึกษา  
 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 80.44/81.33 ซ่ึง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นดวยคาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวา ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมืออยูในระดับดีมาก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิค
การเรียนแบบรวมมือเปนสวนหน่ึงที่ชวยสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียน มี
การชวยเหลือรวมมือกันระหวางผูเรียน ซ่ึงเปนการพัฒนาทั้งดานความรู เจตคติ และทักษะ 
 
8. อภิปรายผลการศึกษา  
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
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 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.44/81.33 และนักเรียนทําคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่ตั้ง
ไว แสดงวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกระบวนการพัฒนาผูศึกษาไดใชรูปแบบ ADDIE MODEL 
ที่มีขั้นตอนชัดเจน มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน จึงสงผลใหบทเรียนมีประสิทธิภาพดังกลาว 
 2. นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนอกจากมีความแปลกใหมของบทเรียนที่สรางความตื่นเตน
และดึงดูดความสนใจในการเรียน ผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระสามารถศึกษาเน้ือหาไดเอง และสามารถยอนไปศึกษาเน้ือหาเดิม
ไดเม่ือไมเขาใจ ตลอดจนไดออกแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนแบบรวมมือ ซ่ึงทําใหบทเรียนมีความสามารถเชิง
โตตอบ ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนและเม่ือผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมไดถูกตอง ผูเรียนจะไดรับผลปอนกลับและการ
เสริมแรงทันที จึงทําใหผูเรียนสนใจตอบทเรียนตลอดเวลา  
 3. ผูเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอดคลองกันระดับมากที่สุดวา เสียงบรรยายชัดเจน ขนาด
ของตัวอักษรอานเห็นไดชัดเจน ภาพประกอบทั้งหมดสอดคลองกับเน้ือหา สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความ
นาสนใจมาก ทําใหผูเรยีนมีความกระตือรือรนในการเรียนเปนอยางมาก  
 
9. ขอเสนอแนะ  
 
 1. ควรมีการนําภาพเคล่ือนไหวมาใชประโยชนมากยิ่งขึ้น เพื่อจะทําใหผูเรียนมีความตื่นเตนนาติดตาม 
 2. ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถทบทวนเน้ือหาที่ยากในแตละหนวยการเรียนรูไดดวย
ตนเอง ทั้งน้ีครูผูสอนควรใหคําแนะนําแกผูเรียนกอนทุกครั้ง เพื่อใหผูเรียนมีทักษะที่ดีในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผูเรียนจะไดทราบถึงขั้นตอนและวิธีการใชงานที่ถูกตองของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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