The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

การเพิ่มทักษะการเรียนรู รายวิชา ศิลปะเพื่อการเรียนรู สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3
ดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กรณีศึกษา โรงเรียนวัดทัพหลวง
(หลวงพอเกิดอุปถัมภ)
Enhancing Learning Skills Art Course for Learning for students 3rd grade with
STAD technique in conjunction with Computer Assisted Instruction
case studies at Wat Thap Luang School (Luang Pho Gerd Ubhatham)
วันเพ็ญ สามสาหราย1 และไพศาล สิมาเลาเตา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
1
wanpen.samsaray@gmail.com and 2paisan.smlt@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 3 ที่ใชรวมกับเทคนิค STAD ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กลุมตัวอยางในการวิจัยคือชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 36 คน โดยวิธีเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การสอนดวย
เทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมิน
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชียวชาญในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด (xˉ =4.58, S.D.=0.44) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน สูงกวาอย างมีนัย สําคัญ ที่ระดับ .05 3) นักเรี ยนมีความพึง พอใจต อการเรียนด วยบทเรียนคอมพิวเตอร ช วยสอน
ในระดับดี 4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับพึงพอใจมาก (xˉ =4.46, S.D.=0.52)
จึงสรุปไดวา การเรียนสอนรายวิชา ศิลปะ ดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ STAD บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
This article is experimental research aims to 1) Development of Computer Assisted Instruction,
art curriculum for effective 3rd grade students, use STAD with technique. 2) Compare the learning
achievement of the students with the computer-assisted instruction. 3) Study the student's satisfaction
with the Computer Assisted Instruction. Sample the research was conducted in the 3rd grade of 36
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students. By specific method the research tools include STAD teaching technique, computer assisted
instruction, art curriculum. Experimented by 3 experts. Evaluation form for consistency index between
questions with the objectives of the IOC and student Satisfaction Assessments. The results of the research
1) Computer Assisted Instruction the results of the assessment by the experts at level most satisfied
(xˉ =4.58, S.D.=0.44) and is suitable. 2) Student achievement at Computer Assisted Instruction significantly
higher than .05. 3) Students were satisfied with computer assisted instruction at the level good. 3) Students
were satisfied with computer assisted instruction at the level very satisfied (xˉ =4.46, S.D.=0.52) It is concluded
that. Teaching art With STAD technique in conjunction with Computer Assisted Instruction. Can increase
the achievement of the actual learning.
Keywords: STAD collaborative learning technique, computer assisted instruction, achievement
1. บทนํา
การเรียนการสอนศิลปะนั้นแตกตางจากการศึกษาในศาสตรสาขาอื่น ที่มีองคประกอบดานจิตพิสัยในแงจินตนาการ
และสุนทรียภาพเขามาเกี่ยวของ แตเดิมนั้นวิธีการเรียนการสอนศิลปะจะเนนหนักไปในดานฝกฝน ทักษะความชํานาญ ความ
แมนยําในเชิงชาง เปนการเรีย นการสอนที่มักจะมุงเนนในดานทั กษะมากกวาการพัฒนา ทางดานความคิ ดสรางสรรคของ
ผูเรียน ตลอดจนการวัดผลปลายปมักจะถือเอาการสอบไลเปนสำคัญ โดยพิจารณาที่ความสามารถทางศิลปะมากกวาสิ่งอื่น
โดยใชมาตรฐานของความเปนผูใหญเปนเครื่องตัดสินชี้ขาด จนบางครั้งก็ทำใหเกิดความนาเบื่อ ซับซอน และเขาใจยาก (เลิศ
อานันทนะ, 2535)
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนวัด
ทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาศิลปะ อยูในระดับที่ยังไมเปนที่นาพอใจ คือเฉลี่ยต่ํา
วารอยละ 70 อีกทั้งเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ครูผูสอนวิชาศิลปะบางทานที่จบสาขาศิลปศึกษาโดยตรงมีเพียง 1 คน อีกคนเปน
ครูที่จบสาขาอื่นมาชวยสอน ประกอบกับการเรียนรูเกี่ยวกับทัศนธาตุเปนพื้นฐานสําคัญในการเขาใจ และสรางงานศิลปะการ
จัดการเรียนการสอนที่ผานมาจะใชวิธีแบบบรรยายโดยครูอธิบายหนาชั้น ใชสื่อภาพประกอบ หรือวาดภาพสาธิต บนกระดาน
นักเรียนเปนผูฟงเพียงอยางเดียว สังเกตไดวานักเรียนไมสนใจในทฤษฎีดวยวิธีการสอนและสื่อ ดังกลาว การบรรยายไมสามารถ
ทําใหนักเรียนเขาใจในเรื่องดังกลาวไดดีพอ นักเรียนมักมุงที่จะปฏิบัติงานเพียง อยางเดียว ไมคอยใหความสนใจทฤษฎี ซึ่งเปน
พื้นฐานความเขาใจและนําไปใชในการปฏิบัติงาน การเลือกสื่อการ สอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียนนั้น จึงมีความสําคัญ
เปนอยางมาก
ผูศึกษาคนควาจึงไดพิจารณานําแนวคิดการจัดการเรียนรูปแบบรวมมือ (cooperative Learning) มาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู โดยใชเทคนิค STAD (Student Teams - Achievements Division) กระบวนการเริ่มตนจากจัดผูเรียนผูเรียนเชากลุม
คละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) 6 คน และเรียกกลุมนี้วา กลุมบานเรา (Home Group) ซึ่งสมาชิกในกลุมบานเรา ไดรับ
เนื้อหา สาระ และศึกษาเนื้อหาสาระนั้นรวมกัน ซึ่งผูเรียนอาจทําแบบทดสอบในแตละตอนและเก็บคะแนนของตนไว ผูเรียน
ทุกคนทําแบบทดสอบครั้งสุดทายซึ่งเปนการทดสอบหลังเรียนและนําคะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ (Improvement
score) สมาชิ กในกลุ มบ านนําคะแนนพั ฒนาการของแต ละคนในกลุม มารวมกั นเป นคะแนนของกลุ ม กลุ ม ใดได คะแนน
พัฒนาการของกลุมสูงสุด กลุมนั้นไดรางวัล เนื่องจากเทคนิค STAD เปนเทคนิคหนึ่ง ของการเรียนรูแบบรวมมือ สงผลดีตอ
ผูเรียนตรงกันในดานตาง ๆ (Johnson, Johnson and Holubec. 1994) คือ มีความพยายามที่จะบรรลุเปาหมายมากขึ้น
เปนผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลงานมากขึ้น การเรียนรูปมีความคงทนมาก มีแรงจูงใจภายในและ แรงจูงใจ
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ใฝสัมฤทธิ์ มีการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ใชเหตุผลดีขึ้น และคิดอยางมีวิจารณญาณ มากขึ้น มีความสัมพันธระหวาผูเรียนดี
ขึ้น ทําใหผูเรียนมีน้ําใจนักกีฬามากขึ้น เห็นคุณคาของความแตกตาง ความหลากหลาย การประสานสัมพันธ และการรวมกลุม
ผูเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี มีความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับ ตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น นอกจากนั้นยังชวยพัฒนาทักษะทาง
สังคมและ ความสามารถในการเผชิญกบความเครียดและความผันแปรตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับผูเรียน
ผูวิจัยคนควาไดนําปญหาการจัดกระบวนการเรียนการสอนกลุมสาระศิลปะสาระทัศนศิลปชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โดยการผลิตสื่อการเรียนรูที่ เพื่อประกอบการสอน บทเรียนจะประกอบไปดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีแบบฝก ใบ
ความรู ใบงาน แบบทดสอบ และอื่น ๆ ตามเนื้อหาที่กําหนดในบทนั้น ๆ รวมกับดวยเทคนิค STAD เพื่อเปนแนวทางในการ
แกปญหาการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 พั ฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน รายวิ ชา ศิ ล ปะ ที่ใ ช สอนดวยเทคนิ ค STAD สําหรั บ นักเรีย นระดั บ
ประถมศึกษาชั้นปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ
2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย (ถามี)
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ ที่ใชสอนดวยเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชั้นปที่ 3 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 70/70
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกว า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยการการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญระดับ .05
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดี
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
ทิศนา แขมมณี (2553: 265) กลาวถึงรูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบรวมมือ พัฒนาขึ้นโดยอาศัย
หลักการเรียนรูแบบรวมมือของจอหนสัน และจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1974: 213-240) ซึ่งชี้ใหเห็นวา ผูเรียนควร
รวมมือกันในการเรียนรูมากกวาการแขงขันกัน เพราะการแขงขันกอนใหเกิด สภาพการณของการแพ-ชนะ ตางจากการรวมมือ
กัน ซึ่งกอใหเกิดสภาพการณของการชนะ-ชนะ อันเปน สภาพการณที่ดีกวาทั้งทางดานจิตใจและสติปญญา หลักการเรียนรู
แบบรวมมือ 5 ประการประกอบดวย
4.1.1 การเรียนรูตองอาศัยหลักการพึ่งพากัน โดยถือวาทุกคนมีความสำคัญเทาเทียมกันและจะตอง พึ่งพากัน
เพื่อความสำเร็จรวมกัน
4.1.2 การเรียนรูที่ดีตองอาศัยการหันหนาเขาหากัน มีปฏิสัมพันธกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล และ
การเรียนรูตาง ๆ
4.1.3 การเรียนรูรวมกันตองอาศัยทักษะทางสังคม
4.1.4 การเรียนรูรวมกันควรมีการวิเคราะหกระบวนการกลุมที่ใชในการทำงาน
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4.1.5 การเรียนรูรวมกันจะตองมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุมที่สามารถตรวจสอบ และวัด
ประเมินได
จากที่กลาวสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมกันเรียนรู หรือการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกัน
ไมใชการสอนโดยใหนักเรียนเขากลุมกันเรียนรูแบบปกติ ที่ครูใชเปนประจำที่นักเรียนเขากลุมกันดวย ความสมัครใจ แตเปน
การเรี ยนรูร วมกั นอย างจริง จัง ของสมาชิกกลุม ทุกคนที่ ค รูเ ปนผู จัด กลุม ให เป นการมุ ง เสริม พั ฒนาทั กษะทางสัง คมและ
พฤติกรรมการทํางานกลุมที่ชวยเหลือพึ่งพาแนะนําซึ่งกันและกันจนงานบรรลุผลสําเร็จ ครูจึงตองติดตามดูแลการเรียนรูและ
ปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนตลอดเวลา ใหทุกคนรับผิดชอบตอผลงานของ ตนเองและของกลุม ทุกคนตองมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ชวยเหลือพึ่งพากัน ยอมรับกันและกัน รวมทั้งช วยเหลือเพื่ อนสมาชิกให สามารถเรี ยนรูไดตามวั ตถุประสงค ที่
กำหนด
ยืน ภูวรวรรณ (2531: 120-129) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดนําเนื้อหาวิชาและ
ลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว คอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนที่เตรียมไวอยางเปนระบบมาเสนอในรูปแบบที ่เหมาะสม
สําหรับ นักเรียน แตละคน
ปราณี กองจินดา (2549: 42) กลาวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
และยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
คอมพิวเตอรชวยสอน คือ การนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องชวยครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา
ตาง ๆ ดวยวิ ธีการเขี ย นโปรแกรมซึ่ง โปรแกรมประกอบด วย บทเรี ย นและฝ กทั กษะการวั ดผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นจาก
คอมพิวเตอร ซึ่งมีรูปแบบ ตัวหนังสือ สีและภาพกราฟกสวยงาม โดยผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามคําแนะนํา ในการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรคือการโตตอบกันระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร และ
สามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุถึงเกณฑ ที่ตั้งหรือไม รวมทั้งมีการเสริมแรงจูงใจในการเรียนใหกับผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย
จากที่กลาวสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมกันเรียนรู หรือการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกัน
ไมใชการสอนโดยให ที่ครูใชเปนประจําที่ นักเรียนเขากลุมกันดวย ความสมัครใจ แตเปนการเรียนรูรวมกันอยางจริงจังของ
สมาชิกกลุมทุกคนที่ครูเป นผูจัดกลุ มให เปนการมุ งเสริม พัฒนาทั กษะทางสังคมและพฤติ กรรมการทํางานกลุมที่ช วยเหลื อ
พึ่งพาแนะนําซึ่งกันและกันจนงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด
4.2 วิจัยที่เกี่ยวของ
ประอรพรรณ บางนกแขวก (2555: บทคัดยอ) ทําการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์และการจัดการเรียนรูแบบ
เอสเอสซีเอสกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งเปนหองเรียนตามสภาพจริง รวมทั้งสิ้น 50 คน สุมอยางงายโดยการ
จับฉลากแบงเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์กลุม
ทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเอสเอสซีเอส ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แผนการจัดการเรียนรูแ บบแบงกลุมสั มฤทธิ์และแผนการจัดการเรียนรูแบบเอสเอสซีเ อส โดยใช รูปแบบการวิ จัยกึ ่งทดลอง
วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์กับการ
จัดการเรียนรูแ บบเอสเอสซีเ อสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุม ที่ไดรับ การจัด การเรี ยนรูแบบ
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แบงกลุมสัมฤทธิ์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเอสเอสซีเอส เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ไมแตกตางกัน
ไมตรี พุทธขันธ (2555: บทคัดยอ) ทําการวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือตาม
รูปแบบ STAD กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
ตามเกณฑ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือตามรูปแบบ STAD กับ
วิธีการสอนแบบปกติ และ 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรี ยนรูวิชาคณิตศาสตร หลังจากไดรับการสอนโดยใช
รูปแบบการสอนแบบรวมมือ ตามรูปแบบ STAD กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห อํานาจเจริ ญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 29 ภาคเรี ยนที่ 1 ป การศึ กษา 2552 จํานวน 2
หองเรียน รวม 70 คน ถูกสุมมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม ใชแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group PretestPosttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ตามรูปแบบ STAD กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องพื้ นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสุมฤทธิ์ทางการเรียน เปน
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งมีคาความยากงายตั้งแต 0.28-0.78 คา
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.29-0.76 และ คาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบเทากับ 0.80 และแบบสอบถามวัดเจตคติ ที่มีตอการ
เรียนรูแบบรวมมือ ตามรูปแบบ STAD แบบสอบถามเปนแบบประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย รอยละ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t- test ผลการวิจัยพบวา 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ตามรูปแบบ STAD
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร มีประสิทธิภาพ 82.94/81.63 เปนไปตามเกณฑ 70/70 ที่ตั้งไว 2.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามรูปแบบ STAD สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.
เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร อยูในระดับมาก (xˉ =4.63, S.D.=0.68)
อัจฉราพรรณ อาโน (2555: บทคัด ยอ) ทํ าการศึกษามีวัตถุ ประสงคเ พื่อเปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น
คณิตศาสตรของนักเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน เพื่อศึกษาทักษะทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนและเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนคณิต ศาสตรโดยการใชการจัดการเรียนรูแบบกลุ มรวมมือเทคนิค STAD ประชากร
ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 หองเรียน 68 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแบบวัดทักษะการสื่อสารทางคณิต ศาสตรและแบบวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนคณิตศาสตร
ณัฐ นภั ส ยอดศรี (2555: บทคั ดย อ) ทํ าการวิ จัยมี วัต ถุ ประสงค เพื่ อพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ช วยสอนบน
อินเทอร เน็ต ดวยเทคนิค การเรีย นรูรวมมื อแบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุ รี กลุมสาระ การเรียนรู
สัง คมศึ กษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม หาประสิ ทธิ ภ าพของบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอน บนอิ นเทอร เ น็ต เปรีย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2555 โรงเรียนวัด
ตรีทศเทพ จานวน 25 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช ในการวิจัย ไดแก แบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ 84.00/82.80 สูงกวาเกณฑ 70/70 ที่ตั้งไว และจาก
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึง
พอใจ อยูในระดับมากที่สุด
เบญจรัตน มงคลสาร (2555: บทคัดยอ) ศึกษาปญหาพิเศษมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาสื่อการสอนแบบการตูน
มัลติมีเดีย 2 มิติ โดยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่องโลก ดาราศาสตรและอวกาศ ของหนวยการเรียนรูที่ 3
(ระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่4 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางจานวน 30 คน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาง

488 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education
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ปลามาสูงสุมาร-ผดุงวิทย โดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ ใชในงานวิจัยครั้งนี้มี สื่อการสอนแบบการตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ
โดยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวาเห็นวาประสิทธิภาพ เทากับ 82.00/80.83 ซึ่งสูงกวาสมมติฐาน
ที่ 70/70 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังโดยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD สูงกวากอนที่ระดับนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีความพอใจอยูในระดับมาก
จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD จะเห็นไดวาเปนการ
จัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนเรียนเปนกลุม เปดโอกาสใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนและมีปฏิสัมพันธกันในกลุมทําให
นักเรียนชวยเหลือกันในขณะเรียนซักถามปญหากันอยางอิสระคนเกงสามารถอธิบายใหเพื่อนในกลุมเขาใจ เพื่อจูงใจผูเรียนให
กลาแสดงออกและชวยเหลือกันในการทําความเขาใจเนื้อหานั้น ๆ อยางแทจริง ซึ่งเปนเทคนิคที่สามารถใชไดทุกวิชา
5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใช ในการวิจัยครั้ งนี้ เป นนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2559
โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) จํานวน 36 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 36 คน ไดมาดวยวิธเี ลือกแบบเจาะจง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่พัฒนาดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9
5.2.2 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC)
5.2.3 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา
5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค
5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู เรียน หลัง เรีย นดวยบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
5.3 วิธีการดําเนินการวิจัย
การทดลองใชกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนการ ดังนี้
5.3.1 ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบ
5.3.2 ใหแบบทดสอบกอนเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คน
5.3.3 แบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุมและใหนักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชา ศิลปะ
ที่ไดพัฒนาขึ้น อธิบายขั้นตอนการใชงานและเงื่อนไขตาง ๆ ในการใชบทเรียน
5.3.4 ใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุมดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD และทํากิจกรรมดวยการดูภาพที่
เตรียมมาใหแลวตอบคําถาม
5.3.5 รวบรวมขอมูลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบประเมินผลรวมหลังเรียนของ
กลุมตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
5.3.6 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย
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6. ผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ย
คะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 70.2 และมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 82.96 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลป มี
รายละเอียดดังภาพที่ 1

(

(ก) เขาสูบทเรียน

(ข) เมนูหลัก

(ค) วิดีโอประกอบการเรียน
(ง) กิจกรรมเสริมทักษะ
ภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอร
จากภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลป ประกอบดวย การลงชื่อเขาใช (ก) โดยให
นักเรียนพิมพชื่อแลวกด Enter เพื่อไปยังเมนูหลัก ซึ่งในเมนูหลัก (ข) จะมีเมนูตาง ๆ ใหเลือก เชน เขาสูบทเรียน ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง บรรณานุกรม ผูจัดทํา และวิดีโอประกอบการเรียน (ค) เพื่อใหนักเรียนเรียนรูในไฟลวิดีโอเพิ่มเติมจากบทเรียน และ
กิจกรรมเสริ มทั กษะ (ง) เพื่ อทบทวนบทเรี ยน หลั งจากเรีย นรู ด วยบทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอนแลว นั กเรี ยนจะเขาทํ า
แบบทดสอบดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ตัวอยางแบบทดสอบกอนเรียน
จากภาพที่ 2 แสดงแบบทดสอบก อนเรี ย นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน โดยเป น
แบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งแบบทดสอบกอนเรียนใชสําหรับวัดความรูกอนเรียนและจัดกลุมของ
ผูเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนใชสําหรับนําไปใชเปนสวนหนึ่งของการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอน
เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สภาพการเรียน

N

กอนเรียน
36
หลังเรียน
36
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

21.06
24.86

t

2



138

108

18.69

จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนไดคา 18.69 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โดยหาคาเฉลี่ย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
S.D.
xˉ
1. ดานเนื้อหา
4.40
0.52
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
4.50
0.51
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
4.49
0.53
คาเฉลี่ยรวม
4.46
0.52

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวัดความยาว พบวาโดยรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (xˉ =4.46) โดยสามารถเรียงลําดับหัวขอที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดไปหา
นอยที่สุดไดดังนี้ 1) มีความพึงพอใจดานเทคนิคการนําเสนออยูในระดับมาก (xˉ =4.40) 2) มีความพึงพอใจดานประโยชนที่
ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียนอยูในระดับมาก (xˉ =4.50) และ 3) มีความพึงพอใจดานเนื้อหาอยูในระดับมาก xˉ =4.49)
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั ้น
ประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิด STAD มีประสิทธิภาพเทากับ 70.2 / 82.96 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 70/70 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง ทัศนศิลป หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นั กเรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจภายหลั ง ได รั บ การเรี ย นด วยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนสํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิด STAD มีคาเทากับ 4.46 โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.52
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิดมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 70.2/82.96 หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอร รายวิชา
ศิลปะ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 3 ที่ใชรวมกับเทคนิค STAD จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 70/70 ที่ตั้งไว
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน
เรื่อง ทัศนศิลป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นประศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิด STAD ผล
การศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจ อยูในระดับพึง
พอใจมาก
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ควรใสเสียงอานใหกับบทเรียนคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มความนาสนใจและสะดวกในการสอน
9.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรจะมีปุมปดเปดเสียงและเพิ่มลูกเลนใหดูหลากหลายกวานี้
10. เอกสารอางอิง
ณัฐนภัส ยอดศรี. (2555). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ต ดวยเทคนิคการเรียนรูรวมมือ แบบ
STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. สํานักหอสมุดกลาง.
ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตรการสอน: องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพครั้งที่ 13).
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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เบญจรัตน มงคลสาร. (2555). การพัฒนาสื่อการสอนแบบการตนู มัลติมีเดีย 2 มิติ โดยการเรียนรูแบบรวมมือ ดวยเทคนิค
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