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บทคัดยอ 

 
การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรทีี่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2558 จํานวน 45 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพามีคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคผลิตส่ือโดยรวม
อยูในระดับดีมาก และประสิทธิภาพของบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาที่ไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 75.37/72.44 ซ่ึงสูง
กวาเกณฑที่กําหนด 70/70 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05          
3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 
คําสําคัญ: บทเรียน m-Learning, การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were; 1) to develop cooperative lesson on m-learning. 2) To compare 
the learning achievement before and after learning with m-learning. 3) To evaluate the students’ satisfaction 
toward of m-learning. The sample group of the research was 45 students who studying computer program on 
semester 2015 of Nakhon Pathom Rajabhat University by using purposive sampling method. The result of 
the study showed that; 1) Cooperative lessons on m-learning had a quality about the content was excellent 
level. Cooperative lessons on m-learning had a quality about the media production technique was excellent 
level. The efficiency of Cooperative lessons on m-learning was 75.37/72.44, which outperformed criteria of 
70/70. 2) Post-test scores were significantly higher than pre-test scores at .05 levels. 3) The students’ 
satisfaction toward of m-learning was at higher levels. 
 
Keywords: m-Learning, cooperative learning, information and communication technology 
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1. บทนํา 
 
 การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ เปนสวนหน่ึงของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค
มุงเนนชวยใหผูเรียนไดเรียนรูสาระตาง ๆ ดวยตนเองและดวยความรวมมือและความชวยเหลือจากเพื่อน ๆ รวมทั้งไดพัฒนา
ทักษะทางสังคมตาง ๆ เชน ทักษะการส่ือสาร ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะการคิดและการแกไขปญหาอ่ืน ๆ เปนตน 
ซ่ึงวิธีการเรียนแบบรวมมือน้ันจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนรูแบบตางคนตางเรียน ซ่ึงการจัดการเรียนการ
สอนแบบรวมมือน้ันมีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนหลากหลายประเภท หน่ึงในน้ันก็คือ การเรียนการสอนแบบ 
แอลที (Learning Together: L.T) ซ่ึงเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือที่งายและไมซับซอนมากนัก  โดยผูสอน 
จะทําการแบงกลุมผูเรียนโดยคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) ไวดวยกัน กลุมละ 4 คน โดยสมาชิกภายในกลุมจะ
ทําการศึกษาเน้ือหาตาง ๆ ตามที่ตนเองไดรับผิดชอบ หลังจากน้ันจะทําการสรุปคําตอบรวมกัน และสงคําตอบนั้นเปน   
ผลงานกลุม ซ่ึงผลงานน้ันไดคะแนนเทาใด สมาชิกทุกคนในกลุมจะไดคะแนนเทากันหมด จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาเปนการ
สอนแบบรวมมือที่ไมซับซอน จึงทําใหงายตอการนําไปใช (ทิศนา แขมมณี, 2557: 269) 
 ซ่ึงปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีน้ันเขามามีบทบาทสําคัญตอการศึกษาของไทยเปนอยางมากซ่ึงทําใหการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในปจจุบันไมไดจํากัดอยูแคเพียงในหองเรียนเทาน้ัน นอกจากน้ันยังไดรับอิทธิพลจากการพัฒนาของ
การส่ือสารแบบไรสายซ่ึงเชื่อมตอผานอุปกรณพกพาขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูง จึงทําใหมีการนํา Smartphone มาประยุกตใช
ในดานการเรียนการสอนจนเกิดเปนเทคโนโลยีที่เรียกวา m-learning หรือการเรียนการสอนบนอุปกรณเคล่ือนที่ ซ่ึงก็ถือวา
เปนสวนหน่ึงของ e-learning ซ่ึงในปจจุบันมีการนําบทเรียน m-learning มาประยุกตใชทางดานการศึกษาอยางมากมาย 
เน่ืองจากเทคโนโลยี m-learning น้ันสามารถทําใหผูเรียนมีความเปนสวนตัว อิสระที่จะเลือกในการเรียนรูและรับรู ไมมี
ขอจํากัดดานเวลา สถานที ่เพิ่มความเปนไปไดในการเรียนรู สงเสริมใหเกิดการเรียนรูไดจริง ซ่ึงจากที่กลาวมาจะทําใหผูเรียนมี
แรงจูงใจตอการเรียนมากขึ้นซ่ึงไดมีมหาวิทยาลัยหลายแหงนําบทเรียน m-learning มาประยุกตใชในการเรียนการสอนกับ
มหาวิทยาลัยของตนเอง อาทิเชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดมีการพัฒนาระบบ RU m-learning เพื่อใชงานผานอุปกรณ
พกพา ซ่ึงสามารถรับชมวีดีโอการเรียนการสอนยอนหลังทั้งของสวนกลางและสวนภูมิภาคที่บันทึกจากหองเรียนจริงตามตาราง
การบรรยายได เปนตน      
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดบรรจุ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสารเปนวิชาศึกษาทั่ วไป          
(General Education) ซ่ึงมีการบังคับใหนักศึกษาทุกสาขาตองผานการเรียนในรายวิชาน้ี เพื่อเปนการรับรองวานักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความเขาใจเก่ียวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดี แตถาหากนักศึกษาคนใดมีผลการ
เรียนต่ํากวา B ลงไป นักศึกษาจะตองเขารับการทดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศกับทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งจึงจะ
สามารถทําการสําเร็จการศึกษาได หากนักศึกษาคนใดไมเขารับการทดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศจะไมสามารถจบ
การศึกษาได  ซ่ึงปจจุบันพบวามีนักศึกษาบางกลุมที่ไดลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีผลการเรียน
ไมดีเทาที่ควร อาจจะสืบเน่ืองมาจากการเรียนในหองเรียนน้ัน ผูเรียนกลุมน้ีไมสามารถเรียนรูตามทันผูเรียนคนอ่ืนในหองได 
หรืออาจจะไมสามารถเขาใจ การอธิบายจากอาจารยประจําวิชาไดเทาที่ควร จึงสงผลใหผลการเรียนคอนขางต่ํา  
 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนทั้งหมด ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวาการสอนโดยใช บทเรียนบนอุปกรณพกพารวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงจะนํามาใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นกวาเดิม ซ่ึงการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตอไป  
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 
 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
    
 3.1 บทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 
 3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยูในระดับมาก 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 
 4.1 ประชากร 
 ประชากร ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้นปที่ 1 สองหมูเรียน จํานวน 93 คน 

 4.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้นปที่ 1 จํานวน 45 คน โดยใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 m-learning น้ันมีแนวโนมที่จะเปนชองทางใหมที่จะกระจายความรู สูชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะเปน
ทางเลือกใหม ที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตบรรลุวัตถุประสงคไดดีอีกดวย เหตุผลหน่ึงที่สนับสนุนประเด็นน้ีก็คือ มีผูใช
โทรศัพทมือถือทั่วโลกกวา 3.3 พันลานคน จํานวนผูลงทะเบียนใชโทรศัพทมือถือมากกวาผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกเกือบ 3 เทา 
จากการเปนเจาของเครื่องโทรศัพทมือถือมากกวาผูใชอินเทอรเน็ตหลายเทาน้ีเองที่ทําให m-learning เปนส่ิงที่นาสนใจของ
นักศึกษา เพราะอยางนอย m-learning ก็เปนไปไดเพราะคนเราน้ันมีเครื่องมือหรือเครื่องคอมพิวเตอรอยูแลว เทคโนโลยีของ
การรับสงขอมูลผานระบบไรสายก็มีการพัฒนามากขึ้น ดังน้ันการเรียนรูแบบ m-learning จึงมีโอกาสเปนไปไดสูง และเปนการ
ขยายโอการทางการศึกษาอีกแขนงหน่ึง พลูศรี เวศยอุฬาร (2551) 
 การเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดการเรียนการสอนที่แบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็ก ๆ สมาชิกในกลุมมีความสามารถ
แตกตางกันมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกันและมีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตน 
และสวนรวม เพื่อใหกลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือที่ใชกันในปจจุบัน มีหลาย
รูปแบบ ตัวอยางเชน Jigsaw, STAD, LT เปนตน ผองฉวี มณีรัตนพันธุ (2551) 
 “L.T.” มาจากคําวา Learning Together ซ่ึงมีกระบวนการที่งายไมซับซอน ดังน้ี 1) จัดผูเรียนเขากลุมคละ
ความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน 2) กลุมยอยกลุมละ 4 คนศึกษาเน้ือหารวมกันโดยกําหนดใหแตละคนมีบทบาท
หนาที่ชวยกลุมในการเรียนรู 3) กลุมสรุปคําตอบรวมกัน และสงคําตอบน้ันเปนผลงานกลุม 5) ผลงานกลุมไดคะแนนเทาใด
สมาชิกทุกคนในกลุมน้ันจะไดคะแนนเทากันทุกคน ทิศนา แขมมณี (2557: 269)  
 ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือตามรูปแบบ LT จะตองมีองคประกอบดังน้ี 1) สรางความรูสึกพึ่งพากัน 
(Positive Interdependence) ใหเกิดขึ้นในกลุมนักเรียน 2) จัดใหมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน (Face-To-Face Interaction) ให
นักเรียนทํางานดวยกันภายใตบรรยากาศของความชวยเหลือและสงเสริมกัน 3) จัดใหมีความรับผิดชอบในสวนบุคคลที่จะ
เรียนรู (Individual Accountability) เปนการทําใหนักเรียนแตละคนตั้งใจเรียนและชวยกันทํางาน ไมกินแรงเพื่อน ครูอาจจัด
สภาพการณไดดวยการประเมิน ผองฉวี มณีรัตนพันธุ (2551) 
 กนกวรรณ กันชนะ และคณะ (2558) ไดศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนที่ (m-Learning) สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ผลการศึกษาพบวาครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
มีความตองการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนที่ (m-learning) ในภาพรวมในระดับมาก  
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 ประภาพรรณ เทเวลา (2554) ไดศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
การเรียนการสอนแบบรวมมือ (Learning Together) โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการใชพจนานุกรม 
อังกฤษ – ไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวาแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการเรียนการสอน
แบบรวมมือ (Learning Together) โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง การใชพจนานุกรม อังกฤษ – ไทย มี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑที่ตั้งไว และความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการใชบทเรียน
สําเร็จรูป  วิชาภาษอังกฤษ เรื่องการใชพจนานุกรม อังกฤษ – ไทย สูงกวากอนใช 3) ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก
ในทุกดาน 
 จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีแนวคิดนําเทคโนโลยี m-learning มาผสมผสานกับรูปแบบการเรียน
การสอนแบบรวมมือ เพื่อใชแกปญหาการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรายภัฏนครปฐม เน่ืองจากมีผูวิจัยทานอ่ืนเคยลองนําเทคโนโลยี m-learning และรูปแบบการเรียน
การสอนแบบรวมมือ นํามาใชแกไขปญหาในการเรียนการสอนและมีประสิทธิภาพสามารถแกไขปญหาไดจริง   
 
6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model ดังตอไปน้ี 
 

 6.1 ข้ันวิเคราะห 
 ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะหเน้ือหากับ
จุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือ (L.T) เพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนบนอุปกรณพกพา และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนบนอุปกรณพกพาจากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 6.2 ข้ันการออกแบบ 
 ออกแบบบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือภายในบทเรียน ออกแบบ
แบบทดสอบ ออกแบบฝกหัดทายบท 
 

 6.3 ข้ันการพัฒนา 
 6.3.1 พัฒนาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาในรูปแบบของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สามารถ
แสดงบนอุปกรณพกพาโดยใชเทคโนโลยี jQuery Mobile ในการพัฒนาบทเรียน  
 6.3.2 พัฒนาแบบประเมินบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตส่ือ  
 6.3.3 พัฒนาแผนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสเทศและการส่ือสารสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประเมินความเหมาะสมของแผนการสอน ผลการประเมินพบวาแผนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารอยูในระดับดีมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.74 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.30  
 6.3.4 พัฒนาแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
  6.3.4.1 ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 53 ขอหลังจากน้ันนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไป
ประเมินหาคาความเที่ยงตรง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลการประเมินพบวาแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผาน
เกณฑมาตรฐานจํานวน 51 ขอ ไมผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 2 ขอ โดยมีคา IOC เทากับ 0.92 และนําแบบทดสอบไปหาคา
ความยากงายและอํานาจจําแนกตอไป 
  6.3.4.2 ผูวิจัยนําแบบทดสอบจํานวน 51 ขอไปทําการหาคาความยากงายและอํานาจจําแนกกับนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 สาขาคอมพิวเตอรซ่ึงเคยผานการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมากอนแลว พบวามีขอสอบไมผานเกณฑที่
กําหนดไวจํานวน 17 ขอดังน้ัน ผูวิจัยจะเหลือขอสอบจํานวน 34 ขอ เพื่อนําไปหาคาความเชื่อม่ันในลําดับตอไป 
  6.3.4.3 ผูวิจัยเลือกขอสอบจํานวน 30 ขอจาก 34 ขอ เพื่อนํามาหาคาความเชื่อม่ันของขอสอบทั้งชุด 
พบวาแบบทดสอบมีคาความเชื่อม่ันอยูที่ 0.79 ซ่ึงอยูในเกณฑที่เหมาะสม แสดงวาแบบทดสอบชุดน้ีสามารถนําไปใชในการ
วิจัยได  
 6.3.5 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 
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 6.4 การนําไปใช 
 นําบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกับกลุมตัวอยางตามแผนการเรียนที่ไดออกแบบไว
กอนหนาน้ีโดยมีกระบวนการเรียนรูดังน้ี 
 6.4.1 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อนําคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนไปใชในการแบงกลุม
ผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ ซ่ึงผูวิจัยจะคละผูเรียนในแตละกลุมใหมีทั้ง เกง – กลาง – ออน 
 6.4.2 เม่ือผูเรียนแตละคนไดกลุมของตนเองแลว จะเริ่มทําการศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนซ่ึงจะศึกษาไปทีละ
หนวย แตละหนวยผูเรียนในกลุมจะทําการแบงหนาที่กันวาผูเรียนคนใด จะตองศึกษาเน้ือหาสาระใดหลังจากน้ันจะนําความรูที่
ไดจากผูเรียนแตละคนไปรวมกันทําแบบฝกหัดทายบท และทําการตรวจและใหคะแนนแบบฝกหัดของผูเรียนดวยตนเอง 
 6.4.3 เม่ือผูเรียนเขาเรียนครบทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จส้ิน
แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
 6.4.4 หลังจากน้ันทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 

 

6.5 การประเมินผล 
 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง หาคาทางสถิติสรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานผลการวิจัย 
 
7. ผลการวิจัย 
 
 ผลการดําเนินงานวิจัยประกอบดวยวิจัยดังน้ี 
 

 7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร        
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบดวยบทเรียนบนอุปกรณพกพาดังภาพตัวอยาง 
 

     
  (ก)     (ข)      (ค) 

รูปภาพที่ 1 (ก) หนาเขาสูระบบ, (ข) หนาเมนูหลักของผูเรียน, (ค) ตวัอยางหนาบทเรียน 

 

 จากรูปภาพที่ 1 เปนตัวอยางการเขาใชงานบทเรียนแบบรวมบนอุปกรณพกพาในสวนของผูเรียน ซ่ึงผูเรียนจะมีสิทธ์ิ
ในการเขาเรียนเน้ือหาในบทเรียน การแกไขขอมูลสวนตัว ดูรายชื่อสมาชิกภายในกลุมและดูผลการเรียนทั้งในสวนของ
แบบฝกหัดและในสวนของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนได 
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   (ก)     (ข)          (ค) 

รูปภาพที่ 2 (ก) หนาเมนูหลักของผูสอน, (ข) หนาดูคะแนนสอบกอน – หลังเรียนของผูเรียน, (ค) หนาดูขอมูลกลุมผูเรียน 
 

 จากรูปภาพที่ 2 เปนตัวอยางการเขาใชงานบทเรียนแบบรวมบนอุปกรณพกพาในสวนของผูสอน ซ่ึงผูสอนจะมีสิทธ์ิ
ในการดูและแกไขขอมูลสวนตัวของผูเรียน เพิ่ม – แกไขรายชื่อผูเรียนทั้งหมดได ดูคะแนนของผูเรียนทั้งคะแนนแบบฝกหัด 
และคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน –  หลังเรียน, เพิ่ม – แกไขกลุมของผูเรียนได 
 

 7.1.1 จากบทเรียนที่พัฒนาขึ้นผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานไดประเมินคุณภาพบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดานเน้ือหา
โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.78 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 
 7.1.2 จากบทเรียนที่พัฒนาขึ้นผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานไดประเมินคุณภาพบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดานเทคนิคการ
ผลิตส่ือโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.72 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25 

 7.1.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่พัฒนาขึ้นแสดงดังในตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ             
และการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จํานวนผูเรียน 
(คน) 

คะแนนระหวางเรียน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนนเฉล่ีย X   รอยละ 
1

E  คะแนนเฉล่ีย X  รอยละ 
2

E  

45 22.61 75.37 21.73 72.44 
    
 จากตารางที่ 1 พบวาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ              
การส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ไดพัฒนาขึ้น ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว

คือ 
1

E /
2

E  เทากับ 70/70 ผูเรียนมีคะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของแตละหนวยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 22.61 

คิดเปนรอยละ 75.37 ของคะแนนเต็มและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 21.73 คิดเปนรอยละ 72.44 ของคะแนน
เต็ม ดังน้ันบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 75.37/72.44 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่ตั้งเอาไว 
 

 7.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา      
ที่พัฒนาขึ้นดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนเรียนและหลังเรียน 
การทดสอบ คะแนนเต็ม จํานวน (ผูเรียน) X  S.D. สถิติ t Sig 

กอนเรียน 30 45 14.47 1.82 t = 41.46 
df = 44 

0.00 
หลังเรียน 30 45 21.73 1.86 

 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบวาผลเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคา t ที่คํานวณไดมีคา 41.46สรุปได
วาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 7.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายการ X  S.D. ความหมาย 

1. การนําเสนอเน้ือหาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา 
 1.1 ภาษาที่ใชในบทเรียนเขาใจงาย 4.58 0.49 มากที่สุด 
 1.2 เน้ือหาวิชาเขาใจงาย 4.58 0.49 มากที่สุด 
 1.3 ปริมาณเน้ือหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสมกับอุปกรณพกพา 4.49 0.62 มาก 
 1.4 ผูเรียนสามารถทําความเขาใจในเน้ือหาไดดวยตนเอง 4.49 0.69 มาก 
2. การออกแบบบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา 
 2.1 แบบของตัวอักษรที่ใชในบทเรียนมีความเหมาะสมกับอุปกรณพกพา 4.56 0.54 มากที่สุด 
 2.2 สีของตัวอักษรที่ใชบทเรียนมีความเหมาะสม อานไดสบายตา 4.58 0.58 มากที่สุด 
 2.3 ภาพกราฟกในบทเรียนมีความเหมาะสมกับอุปกรณพกพา 4.47 0.62 มาก 
 2.4 ขนาดการแสดงผลของวิดีโอมีความเหมาะสมกับอุปกรณพกพา 4.49 0.62 มาก 
3. ประโยชนจากการเรียนดวยบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา 
 3.1 บทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาใหความรูเก่ียวกับเน้ือหาไดเชนเดียวกับ

เรียนจากครูผูสอน 
4.44 0.62 มาก 

 3.2 บทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาทําใหสามารถศึกษาบทเรียนไดทุกที่ทุกเวลา 4.67 0.56 มากที่สุด 
รวม 4.53 0.58 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 3 พบวาการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา   รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่พัฒนาขึ้น  โดย
ภาพรวมเฉล่ียทั้ง 3 ดาน พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดโดยคาเฉล่ียเทากับ 4.53 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.58 
 
8. สรุปผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในครั้งน้ีสรุปไดวา  
 8.1 บทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคผลิตส่ือโดยรวมอยูในระดับดีมาก และประสิทธิภาพ
ของบทเรียนที่ไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 75.37/72.44 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 70/70  
 8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 8.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยคาเฉล่ียเทากับ 4.53    
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 
 
9. อภิปรายผล 
 
 จากผลของบทเรียนที่ไดพัฒนาแลวพบวา 1) บทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพามีคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิค
การผลิตส่ืออยูในระดับดีมาก และประสิทธิภาพของบทเรียนที่ไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 75.37/72.44 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ       
ที่กําหนด 70/70 เน่ืองมาจากผู วิจัยไดออกแบบบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา ตามหลักการออกแบบของ        
ADDIE Model จึงทําใหบทเรียนที่ไดออกมามีคุณภาพ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพามีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด
จึงทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูผานบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาไดอยางมีคุณภาพ จึงทําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียนสูงขึ้น 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  โดยคาเฉล่ียเทากับ 4.53    
และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 เน่ืองจาก บทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาตอบสนองผูเรียนในการเรียนทุกที่     
ทุกเวลา ทําใหผูเรียนมีความสะดวกสบายในการเรียนรูและในการเรียนรูน้ันผูวิจัยไดใชทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือบนอุปกรณ
พกพาทําใหผูเรียนซ่ึงอยูตางสถานที่กันสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางด ี
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