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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) 
จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 84.50/81.50           
ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 3) ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเฉล่ียเทากับ 4.65 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52  
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ, เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Abstract 
 

The objectives of this study were to 1) Develop the CAI lessons using cooperative learning 
technique about information technology for enhancing student achievement to have efficiency of 80/80 
by criteria, 2) compare the achievements before and after learning with CAI lessons and 3) study the 
satisfaction on using CAI lessons. The sample in this study was 40 grade 4 students in Watpailom school 
(Poonpracha Auppathum). The results showed that 1) the efficiency of CAI lessons was 84.50/81.50 which 
was consistence with specified criteria, 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 CAI lessons was 
at highest level with average value of 4.65 and standard deviation of 0.52. 
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1. บทนํา 
 

ในปจจุบันเปนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงมีความรวดเร็วทางดานขอมูลขาวสารและอ่ืน ๆ อีกมากมายโดยไม
สามารถปฏิเสธไดวาเทคโนโลยีไดนําพาความเจริญเขาสูโลกอยางรวดเร็วซ่ึงเปนเครื่องมือในการนํามาพัฒนาประเทศและเปนที่ 
ประจักษวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตอการพัฒนาเปนอยางมาก อาทิเชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ชวยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารจัดการไดเปนอยางดี ตลอดจนสงเสริมคุณภาพการเรียนรูทําใหประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ซ่ึง
สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้นเน่ืองดวยเทคโนโลยีมีสวนสําคัญยิ่งตอการเขาถึงการ
จัดเก็บ และการแพรกระจายความรู (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ 2541: 1) และจาก
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหเทคโนโลยีไดเขามามีสวนเก่ียวของกับวิถีชีวิตของทุกคนอยาง
หลีกเล่ียงไมไดตั้งแตวัยเรียนรูจนถึงวัยทํางาน โดยจะเห็นวา ทุกสถานศึกษาไมวาจะเปนสถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนได
นําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นและในหมวดที่ 9 เทคโนโลยีทางการศึกษา มาตรา 65–67 
กลาวถึงใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการผลิตและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม นักเรียนมีสิทธิ
ไดรับการพัฒนาตามขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหเกิดความคุมคาและเหมาะสม (ราชกิจานุเบกษา, 2542) 

รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบรวมมือ พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการเรียนรูแบบรวมมือของจอหนสัน 
และจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1974: 213-240) ไดชี้ใหเห็นวา ผูเรียนควรรวมมือกันในการเรียนรูมากกวาการแขงขัน
กัน เพราะการแขงขันกอใหเกิดสภาพการณของการแพ-ชนะ ตางจากการรวมมือ ซ่ึงกอใหเกิดสภาพการณของการชนะ-ชนะ 
อันเปนสภาพการณที่ดีกวาทั้งทางดานจิตใจและสติปญญา หลักการเรียนรูแบบรวมมือ 5 ประการประกอบดวย 1) การเรียนรู
ตองอาศัยหลักการพึ่งพากัน โดยถือวาทุกคนมีความเทาเทียมกันและจะตองพึ่งพากันเพื่อความสําเร็จรวมกัน 2) การเรียนรูที่ดี
ตองอาศัยการหันหนาเขาหากัน มีปฏิสัมพันธกัน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอมูล การเรียนรูตาง ๆ 3) การเรียนรูรวมกัน
ตองอาศัยทักษะทางสังคม 4) การเรียนรูรวมกันควรมีการวิเคราะหกระบวนการกลุม ที่ใชในการทํางาน และ 5) การเรียนรู
รวมกันจะตองมีผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิทั้งรายบุคคลและรายกลุมที่สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได หากผูเรียนมีโอกาสได
เรียนรูแบบรวมมือ นอกจากจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานเน้ือหาสาระตาง ๆ ไดกวางขึ้นและลึกซ้ึงแลวยังสามารถ
ชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสังคมและอารมณมากขึ้นดวย รวมทั้งมีโอกาสไดฝกฝนทักษะกระบวนการตาง ๆ ที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตอีกมาก (ทิศนา แขมมณี, 2557: 265) 

จากแนวคิดดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจวา การใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือของผูสอน เปนการพัฒนาใหนักเรียน
ไดเรียนรูเพิ่มขึ้นและเกิดความเขาใจ พรอมทั้งยังสามารถนําเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรมาผสมผสานกับเทคนิคการสอน เพื่อ
เพิ่มความนาสนใจของเทคนิคการสอน และการเลือกใชทฤษฎีการจัดการเรียนรูหรือเทคนิคการสอนรูปแบบตาง ๆ จะตอง
คํานึงถึงศักยภาพของนักเรียนและสถานที่ดวยเพื่อที่จะไดไมเกิดปญหาและมีผลกระทบกับการเรียนรูของนักเรียน ดังน้ัน ผูวิจัย
ไดมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และใชในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานใหมากยิ่งขึ้น พรอม
ทั้งยังเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนตอไป 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) 
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3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาสูงกวาเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัย
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  

3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ)  
ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการโดยนําเสนอรายละเอียด ดังน้ี 

จิรัชญา ทิขัตติ (2550: 13) กลาววา การเรียนแบบรวมมือน้ัน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูจะ
เปนผูจัดแบงกลุมออกเปนกลุมเล็กประมาณกลุมละ 4–6 คน สมาชิกในกลุมจะมีความสามารถในการเรียนรูที่ตางกัน ผูเรียน 
หรือสมาชิกในกลุมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบหนาที่ของตนรวมกับสมาชิกในกลุม เพื่อ
ความสําเร็จหรือเปาหมายของกลุม โดยอาศัยทักษะการอยูรวมกันในสังคมและทักษะการเรียนรูรวมกับบุคคลอ่ืนและที่สําคัญ
สมาชิกภายในกลุมจะตองรวมรับผิดชอบผลแหงการกระทําในกิจกรรมน้ัน ๆ ตามที่ครูไดตั้งเกณฑไว 

สมเกตุ อุทธโยธา (2555: 142) กลาววา การเรียนแบบรวมมือกันเปนวิธีการเรียนที่เนนการจัดสภาพแวดลอม
ทางการเรียนใหนักเรียนไดเรียนรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวย สมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกันแต
ละคนจะตองมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสำเร็จของกลุม โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นการแบงปน
ทรัพยากรในการเรียนรูรวมทั้งการเปนกำลังใจแกกันและกันคนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่เรียนออนกวา สมาชิกในกลุมไม 
เพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองเทาน้ัน แตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม 
ความสำเร็จของแตละบุคคลคือความสำเร็จของกลุม 

บุญครอง ศรีนวล (2542: 9-10) กลาววา การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู คือ การจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนการ
เรียนเปนกลุม เพื่อใหสมาชิกแตละคนในกลุมเกิดการเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญของตนเองในการชวยใหกลุมประสบ
ความผลสําเร็จ รวมทั้งการฝกทักษะทางสังคมใหเกิดกับผูเรียนดวย 

จากแนวคิดที่ไดศึกษาดังกลาว  ผูวิจัยไดสรุปวาการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการจัดการเรียนการสอน
อีกรูปแบบหน่ึงที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักเรียนลงมือปฏิบัติงานเปนกลุมยอย ๆ เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการเรียนรู
ของนักเรียนแตละคน และสนับสนุนใหมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยผานการนําเสนอดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรูและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) ใหมีประสิทธิภาพ 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี 

5.1 กลุมเปาหมายการวิจัย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) อําเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 หองเรียน จากการสุมอยางงาย จํานวน 40 คน 
5.2 ข้ันตอนการวิจัย 

 ผูวิจัยไดยึดรูปแบบ ADDIE MODEL ในการออกแบบและพัฒนาตามขั้นตอน ดังน้ี 
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5.2.1 ข้ันตอนที่ 1 วิเคราะห (Analyze) ขั้นตอนน้ีเปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการเรียนการสอนโดย
ผูวิจัยเลือกโรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ)  ในการเก็บขอมูลและทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษารูปแบบ
การเรียนการสอน สํารวจและวิเคราะหความตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปและ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและที่ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวยบทเรียนจํานวน 3 หนวย ไดแก บทที่ 1 ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ บทที่ 2 บทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 3 อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ แตละบทเรียนจะ
มีสวนของเน้ือหา ซ่ึงจะประกอบดวยภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงบรรยายประกอบ ทั้งในสวนของเน้ือหาบทเรียน 
แบบฝกหัด และแบบทดสอบ 

5.2.2 ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบ (Design) จากขั้นตอนที่ 1 เม่ือไดผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลแลว 
ผูวิจัยไดนําเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรูมาสรางเปนเรื่องราวบทเรียน (Story Board) ซ่ึงเปนการกําหนดส่ิงที่ตองนําเสนอ
งานทางหนาจอ คอมพิวเตอรเพื่อเปนตนแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกอบดวย
เน้ือหา การแบงพื้นที่หนาจอของการนําเสนอ รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษร ภาพ และกําหนดเงื่อนไขของการนําเสนอ 
บทเรียนจะมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบโดยมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  

5.2.3 ข้ันตอนที่ 3 พัฒนา (Develop) จากขั้นตอนที่ 2 มาสูการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการ
ใชโปรแกรม Adobe Captivate 8 จัดวางเน้ือหา ทําการจัดหนาเอกสาร และเชื่อมโยงไฟลหนาเอกสารที่สรางขึ้นไปใชจริง
จะตองผานกระบวนการทดสอบเบื้องตน โดยผูพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนผูทดสอบ การทดสอบจะตองเริ่ม
ทดสอบตั้งแตสวนของหนาหลัก เมนูตาง ๆ การเขาถึงบทเรียนทั้ง 3 บทเรียน ความถูกตองของตัวสะกด บทเรียน แบบฝกหัด
แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากผานการทดสอบเบื้องตนก็จะเปนการทดสอบจากผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองทั้งหมดอีกครั้งจนไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สมบูรณกอนนําไปใชจริง 

5.2.4 ข้ันตอนที่ 4 นําไปใช (Implement) ขั้นตอนน้ีเปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการ
พัฒนาแลวไปทดลองใช เพื่อหาประสิทธิภาพ ซ่ึงทดลองกับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม จํานวน 40 
คน โดยใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มีการดําเนินการ
ดังน้ี 

1) จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ กลุมละ 4 คน 2) แตละกลุมตองอาศัยการหันหนาเขาหากัน มี
ปฏิสัมพันธกัน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอมูล การเรียนรูตาง ๆ 3) แตละกลุมจะตองมีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน
กลุม ที่ใชในการทํางาน แลวรวมกันสรุปคําตอบ และสงคําตอบน้ันเปนผลงานกลุม 4) ผลงานแตละกลุมจะตองมีผลงานหรือ
ผลสัมฤทธ์ิทั้งรายบุคคลและรายกลุมที่สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได และยังสอบถามความคิดเห็นระยะเวลาในการใช 
ปญหาหรือขอสงสัยที่นักเรียนพบขณะเรียน นําขอมูลที่ไดจากการสังเกตสอบถามพูดคุยกับผูเรียนมาวิเคราะหและปรับปรุง
ขอบกพรอง  

5.2.5 ข้ันตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุง (Evaluate and Improve)  
1) รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 2) รวบรวม

ขอมูล วิเคราะหขอมูลจากการสอบถามความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ ขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป 3) รวบรวมขอมูล ขอบกพรอง ที่เกิดจากการทํางานแตละขั้นตอน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข ให
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความสมบูรณ เพื่อนํามาใชในการประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
6. ผลการวิจัย 
 

เม่ือนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นไปใชในการทดลองน้ัน สามารถเขาถึงเน้ือหาของหนวยการเรียนรูได
ครบถวน และสามารถนําเสนอในรูปแบบของส่ือมัลติมีเดียได ทั้งประกอบไปดวยในสวนของภาพ เสียง วิดีโอ และการ
ประเมินผลดวยแบบทดสอบ ดังรูปภาพที่ 1-5 
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รูปภาพที่ 1 หนาแรกของโปรแกรมและหนาเมนูหลัก 

 

จากรูปภาพที่ 1 ใหผูเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน เพื่อเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะปรากฏจอภาพหนาเมนู
หลักใหผูเรียนคลิกปุมเลือกบทเรียนตามความสนใจ แบงออกเปน 5 เมนูหลัก มีดังน้ีบทเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน วัตถุประสงค และผูจัดทํา หากเลือกบทเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรากฏ
จอภาพ ดังรูปภาพที่ 2 

 

 
รูปภาพที่ 2 เมนูหลักของบทเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

จากรูปภาพที่ 2 เมนูหลักของบทเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังน้ี บทที่ 1 ความหมายและความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 2 บทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 3 อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ หาก
เลือกบทที่ 1 จะปรากฏจอภาพ ดังรูปภาพที่ 3 

 

           
รูปภาพที่ 3 เน้ือหาบทที่ 1 และกิจกรรมบทที่ 1 

 

จากรูปภาพที่ 3 เน้ือหาบทที่ 1 ประกอบดวยความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและความสําคัญในแตละดานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวย ดานการศึกษา ดานการคมนาคม ดานธุรกิจพาณิชย ดานการแพทย ดานวงการบันเทิง
และกิจกรรมบทที่ 1 ซ่ึงใหผูเรียนนําขอความที่เปนชื่อดานตาง ๆ เชน ดานการศึกษา ดานการคมนาคม ดานการแพทย ดาน
ธุรกิจพาณิชย ดานวงการบันเทิง ที่อยูดานบนจับมาใสใตรูปภาพใหถูกตอง 
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รูปภาพที่ 4 เน้ือหาบทที่ 2 และกิจกรรมบทที่ 2 

 

จากรูปภาพที่ 4 เน้ือหาบทที่ 2 ประกอบดวยบทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละขอที่แตกตาง
กันและกิจกรรมบทที่ 2 ซ่ึงใหผูเรียนจับคูขอความบทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมือนกันใหถูกตอง  
 

           
รูปภาพที่ 5 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  

 

จากรูปภาพที่ 5 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อวัดความรูพื้นฐานของนักเรียนกอนนําเขาสูบทเรียน และทํา
แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากจบบทเรียน โดยแบบทดสอบ มีจํานวน 30 ขอ  

 

6.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ดัง
ตารางที่ 1 
  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 

ทดสอบ รอยละ 

E1 84.50 
E2 81.50 

 

จากตารางที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ มีผลสัมฤทธ์ิ (E1/E2) เทากับ 
84.50/81.50 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
 

6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน x̄  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานเน้ือหา 4.57 0.59 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.68 0.49 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.70 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.52 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย 4.65 และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ตามลําดับ 

 

 6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ดัง
ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 

ผลสัมฤทธิ์ N x̄  S.D. t 

กอนเรียน 40 3.78 1.07 
20.7462 

หลังเรียน 40 8.15 0.98 
 

จากตารางที่ 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน ผลการทดลองพบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียกอนเรียน
เทากับ 3.78 และคะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 8.15 คะแนนผลการทดสอบ T-Test เทากับ 20.7462 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 84.50/81.50 ซ่ึง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิค
การเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจตอ
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.65 
อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชา
อุปถัมภ) สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เทากับ 84.50/81.50 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูล
ประชาอุปถัมภ) จากการสุมอยางงายจํานวน 40 คน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.65 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 
9. ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเน้ือหาอ่ืน ๆ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนากิจกรรมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่แตกตางออกไป เชน รูปแบบเกม 
การสาธิต การจําลองสถานการณ เปนตน เพื่อไดรูปแบบที่หลากหลายสามารถตอบสนองความตองการและความแตกตางของ
แตละบุคคลได  
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