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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ สําหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 3 ที่ใชรวมกับเทคนิค STAD ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

กลุมตัวอยางในการวิจัยคือชั้นประถมศึกษาปที ่3 จํานวน 36 คน โดยวิธีเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การสอนดวย

เทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมิน

ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชียวชาญในระดับพึงพอใจ

มากที่สุด (x̄ =4.58, S.D.=0.44) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน          

ในระดับดี 4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับพึงพอใจมาก (x̄ =4.46, S.D.=0.52) 

จึงสรุปไดวา การเรียนสอนรายวิชา ศิลปะ ดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ STAD  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

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            

(x̄ =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 (x̄ =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  
 

          การเรียนการสอนศิลปะน้ันแตกตางจากการศึกษาในศาสตรสาขาอ่ืน ที่มีองคประกอบดานจิตพิสัยในแงจินตนาการ

และสุนทรียภาพเขามาเก่ียวของ แตเดิมน้ันวิธีการเรียนการสอนศิลปะจะเนนหนักไปในดานฝกฝน ทักษะความชํานาญ ความ

แมนยําในเชิงชาง เปนการเรียนการสอนที่มักจะมุงเนนในดานทักษะมากกวาการพัฒนา ทางดานความคิดสรางสรรคของ

ผูเรียน ตลอดจนการวัดผลปลายปมักจะถือเอาการสอบไลเปนสำคัญ โดยพิจารณาที่ความสามารถทางศิลปะมากกวาส่ิงอ่ืน 

โดยใชมาตรฐานของความเปนผูใหญเปนเครื่องตัดสินชี้ขาด จนบางครั้งก็ทำใหเกิดความนาเบื่อ ซับซอน และเขาใจยาก (เลิศ 

อานันทนะ, 2535) 

           การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนวัด

ทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาศิลปะ อยูในระดับที่ยังไมเปนที่นาพอใจ คือเฉล่ียต่ํา

วารอยละ 70 อีกทั้งเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ครูผูสอนวิชาศิลปะบางทานที่จบสาขาศิลปศึกษาโดยตรงมีเพียง 1 คน อีกคนเปน

ครูที่จบสาขาอ่ืนมาชวยสอน ประกอบกับการเรียนรูเก่ียวกับทัศนธาตุเปนพื้นฐานสําคัญในการเขาใจ และสรางงานศิลปะการ

จัดการเรียนการสอนที่ผานมาจะใชวิธีแบบบรรยายโดยครูอธิบายหนาชั้น ใชส่ือภาพประกอบ หรือวาดภาพสาธิต บนกระดาน 

นักเรียนเปนผูฟงเพียงอยางเดียว สังเกตไดวานักเรียนไมสนใจในทฤษฎีดวยวิธีการสอนและส่ือ ดังกลาว การบรรยายไมสามารถ

ทําใหนักเรียนเขาใจในเรื่องดังกลาวไดดีพอ นักเรียนมักมุงที่จะปฏิบัติงานเพียง อยางเดียว ไมคอยใหความสนใจทฤษฎี ซ่ึงเปน

พื้นฐานความเขาใจและนําไปใชในการปฏิบัติงาน การเลือกส่ือการ สอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาและผูเรียนน้ัน จึงมีความสําคัญ

เปนอยางมาก 

           ผูศึกษาคนควาจึงไดพิจารณานําแนวคิดการจัดการเรียนรูปแบบรวมมือ (cooperative Learning) มาจัดกิจกรรมการ

เรียนรู โดยใชเทคนิค STAD (Student Teams - Achievements Division) กระบวนการเริ่มตนจากจัดผูเรียนผูเรียนเชากลุม

คละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) 6 คน และเรียกกลุมน้ีวา กลุมบานเรา (Home Group) ซ่ึงสมาชิกในกลุมบานเรา ไดรับ

เน้ือหา สาระ และศึกษาเน้ือหาสาระน้ันรวมกัน ซ่ึงผูเรียนอาจทําแบบทดสอบในแตละตอนและเก็บคะแนนของตนไว ผูเรียน

ทุกคนทําแบบทดสอบครั้งสุดทายซ่ึงเปนการทดสอบหลังเรียนและนําคะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ (Improvement 

score) สมาชิกในกลุมบานนําคะแนนพัฒนาการของแตละคนในกลุมมารวมกันเปนคะแนนของกลุม กลุมใดไดคะแนน

พัฒนาการของกลุมสูงสุด กลุมน้ันไดรางวัล เน่ืองจากเทคนิค STAD เปนเทคนิคหน่ึง ของการเรียนรูแบบรวมมือ สงผลดีตอ

ผูเรียนตรงกันในดานตาง ๆ (Johnson, Johnson and Holubec. 1994) คือ มีความพยายามที่จะบรรลุเปาหมายมากขึ้น 

เปนผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลงานมากขึ้น การเรียนรูปมีความคงทนมาก มีแรงจูงใจภายในและ แรงจูงใจ
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ใฝสัมฤทธ์ิ มีการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ใชเหตุผลดีขึ้น และคิดอยางมีวิจารณญาณ มากขึ้น มีความสัมพันธระหวาผูเรียนดี

ขึ้น ทําใหผูเรียนมีนํ้าใจนักกีฬามากขึ้น เห็นคุณคาของความแตกตาง ความหลากหลาย การประสานสัมพันธ และการรวมกลุม 

ผูเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี มีความรูสึกที่ดีเก่ียวกับ ตนเองและมีความเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น นอกจากน้ันยังชวยพัฒนาทักษะทาง

สังคมและ ความสามารถในการเผชิญกบความเครียดและความผันแปรตาง ๆ ที่เขามาเก่ียวของกับผูเรียน 

           ผูวิจัยคนควาไดนําปญหาการจัดกระบวนการเรียนการสอนกลุมสาระศิลปะสาระทัศนศิลปชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

โดยการผลิตส่ือการเรียนรูที่ เพื่อประกอบการสอน บทเรียนจะประกอบไปดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีแบบฝก ใบ

ความรู ใบงาน แบบทดสอบ และอ่ืน ๆ ตามเน้ือหาที่กําหนดในบทน้ัน ๆ รวมกับดวยเทคนิค STAD เพื่อเปนแนวทางในการ

แกปญหาการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นและทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

 2.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ ที่ใชสอนดวยเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาชั้นปที ่3 ที่มีประสิทธิภาพ  

          2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

          2.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย (ถามี) 
 

          3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ ที่ใชสอนดวยเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ชั้นปที ่3 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 70/70 

          3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนดวยการการเรียนการสอนปกติ 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) ซ่ึงชี้ใหเห็นวา ผูเรียนควร

รวมมือกันในการเรียนรูมากกวาการแขงขันกัน เพราะการแขงขันกอนใหเกิด สภาพการณของการแพ-ชนะ ตางจากการรวมมือ

กัน ซ่ึงกอใหเกิดสภาพการณของการชนะ-ชนะ อันเปน สภาพการณที่ดีกวาทั้งทางดานจิตใจและสติปญญา หลักการเรียนรู

แบบรวมมือ 5 ประการประกอบดวย 

  4.1.1 การเรียนรูตองอาศัยหลักการพึ่งพากัน โดยถือวาทุกคนมีความสำคัญเทาเทียมกันและจะตอง พึ่งพากัน

เพื่อความสำเร็จรวมกัน  

  4.1.2 การเรียนรูที่ดีตองอาศัยการหันหนาเขาหากัน มีปฏิสัมพันธกัน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอมูล และ

การเรียนรูตาง ๆ  

  4.1.3 การเรียนรูรวมกันตองอาศัยทักษะทางสังคม  

  4.1.4 การเรียนรูรวมกันควรมีการวิเคราะหกระบวนการกลุมที่ใชในการทำงาน  
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  4.1.5 การเรียนรูรวมกันจะตองมีผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิทั้งรายบุคคลและรายกลุมที่สามารถตรวจสอบ และวัด

ประเมินได  

 จากที่กลาวสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมกันเรียนรู หรือการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกัน

ไมใชการสอนโดยใหนักเรียนเขากลุมกันเรียนรูแบบปกติ ที่ครูใชเปนประจำที่นักเรียนเขากลุมกันดวย ความสมัครใจ แตเปน

การเรียนรูรวมกันอยางจริงจังของสมาชิกกลุมทุกคนที่ครูเปนผูจัดกลุมให เปนการมุงเสริม พัฒนาทักษะทางสังคมและ

พฤติกรรมการทํางานกลุมที่ชวยเหลือพึ่งพาแนะนําซ่ึงกันและกันจนงานบรรลุผลสําเร็จ ครูจึงตองติดตามดูแลการเรียนรูและ

ปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนตลอดเวลา ใหทุกคนรับผิดชอบตอผลงานของ ตนเองและของกลุม ทุกคนตองมีการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น ชวยเหลือพึ่งพากัน ยอมรับกันและกัน รวมทั้งชวยเหลือเพื่อนสมาชิกใหสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่

กำหนด 

 ยืน ภูวรวรรณ (2531: 120-129) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดนําเน้ือหาวิชาและ

ลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว คอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนที่เตรียมไวอยางเปนระบบมาเสนอในรูปแบบที ่เหมาะสม

สําหรับ นักเรียน แตละคน 

            ปราณี กองจินดา (2549: 42) กลาวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจาก

กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรยีนการสอนที่แตกตางกัน  

 คอมพิวเตอรชวยสอน คือ การนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องชวยครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา

ตาง ๆ ดวยวิธีการเขียนโปรแกรมซ่ึงโปรแกรมประกอบดวย บทเรียนและฝกทักษะการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก

คอมพิวเตอร ซ่ึงมีรูปแบบ ตัวหนังสือ สีและภาพกราฟกสวยงาม โดยผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามคําแนะนํา ในการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรคือการโตตอบกันระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร   และ

สามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุถึงเกณฑ ที่ตั้งหรือไม รวมทั้งมีการเสริมแรงจูงใจในการเรียนใหกับผูเรียน 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย 

 จากที่กลาวสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมกันเรียนรู หรือการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกัน 

ไมใชการสอนโดยให ที่ครูใชเปนประจําที่นักเรียนเขากลุมกันดวย ความสมัครใจ แตเปนการเรียนรูรวมกันอยางจริงจังของ

สมาชิกกลุมทุกคนที่ครูเปนผูจัดกลุมให เปนการมุงเสริม พัฒนาทักษะทางสังคมและพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ชวยเหลือ

พึ่งพาแนะนําซ่ึงกันและกันจนงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
  

 4.2 วิจัยที่เกี่ยวของ 

 ประอรพรรณ บางนกแขวก (2555: บทคัดยอ) ทําการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิและการจัดการเรียนรูแบบ

เอสเอสซีเอสกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 2 หองเรียน ซ่ึงเปนหองเรียนตามสภาพจริง รวมทั้งส้ิน 50 คน สุมอยางงายโดยการ

จับฉลากแบงเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิกลุม

ทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเอสเอสซีเอส ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

แผนการจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิและแผนการจัดการเรียนรูแบบเอสเอสซีเอส โดยใชรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง 

วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิกับการ

จัดการเรียนรูแบบเอสเอสซีเอสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
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แบงกลุมสัมฤทธ์ิ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเอสเอสซีเอส เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน

ไมแตกตางกัน 

 ไมตรี พุทธขันธ (2555: บทคัดยอ) ทําการวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือตาม

รูปแบบ STAD กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ

ตามเกณฑ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือตามรูปแบบ STAD กับ

วิธีการสอนแบบปกติ และ 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร หลังจากไดรับการสอนโดยใช

รูปแบบการสอนแบบรวมมือ ตามรูปแบบ STAD กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 2 

หองเรียน รวม 70 คน ถูกสุมมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม ใชแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-

Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ตามรูปแบบ STAD กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสุมฤทธ์ิทางการเรียน เปน

แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงมีคาความยากงายตั้งแต 0.28-0.78 คา

อํานาจจําแนกตั้งแต 0.29-0.76 และ คาความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบเทากับ 0.80 และแบบสอบถามวัดเจตคติ ที่มีตอการ

เรียนรูแบบรวมมือ ตามรูปแบบ STAD แบบสอบถามเปนแบบประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย รอยละ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t- test ผลการวิจัยพบวา 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ตามรูปแบบ STAD 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร มีประสิทธิภาพ 82.94/81.63 เปนไปตามเกณฑ 70/70 ที่ตั้งไว 2. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามรูปแบบ STAD สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. 

เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร อยูในระดับมาก (x̄ =4.63, S.D.=0.68)  

 อัจฉราพรรณ อาโน (2555: บทคัดยอ) ทําการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตรของนักเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน เพื่อศึกษาทักษะทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนและเพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนคณิตศาสตรโดยการใชการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ประชากร 

ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 หองเรียน 68 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรแบบวัดทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรและแบบวัด

ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนคณิตศาสตร 

 ณัฐนภัส ยอดศรี (2555: บทคัดยอ) ทําการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน

อินเทอรเน็ต ดวยเทคนิคการเรียนรูรวมมือแบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี กลุมสาระ การเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน บนอินเทอรเน็ต เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2555 โรงเรียนวัด

ตรีทศเทพ จานวน 25 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช ในการวิจัย ไดแก แบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมิน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ 84.00/82.80 สูงกวาเกณฑ 70/70 ที่ตั้งไว และจาก

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึง

พอใจ อยูในระดับมากที่สุด 

 เบญจรัตน มงคลสาร (2555: บทคัดยอ)  ศึกษาปญหาพิเศษมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาส่ือการสอนแบบการตูน

มัลติมีเดีย 2 มิติ โดยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่องโลก ดาราศาสตรและอวกาศ ของหนวยการเรียนรูที่ 3 

(ระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่4 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียน 

และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางจานวน 30 คน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาง
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ปลามาสูงสุมาร-ผดุงวิทย โดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ีมี ส่ือการสอนแบบการตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ 

โดยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวาเห็นวาประสิทธิภาพ เทากับ 82.00/80.83 ซ่ึงสูงกวาสมมติฐาน

ที่ 70/70 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังโดยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD สูงกวากอนที่ระดับนัยสําคัญ

ที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีความพอใจอยูในระดับมาก 

             จากการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD จะเห็นไดวาเปนการ

จัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนเรียนเปนกลุม เปดโอกาสใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนและมีปฏิสัมพันธกันในกลุมทําให

นักเรียนชวยเหลือกันในขณะเรียนซักถามปญหากันอยางอิสระคนเกงสามารถอธิบายใหเพื่อนในกลุมเขาใจ เพื่อจูงใจผูเรียนให

กลาแสดงออกและชวยเหลือกันในการทําความเขาใจเน้ือหาน้ัน ๆ อยางแทจริง ซ่ึงเปนเทคนิคที่สามารถใชไดทุกวิชา 

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                  5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 

โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) จํานวน 36 คน  

                  5.1.2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 36 คน ไดมาดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

       5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่พัฒนาดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9 

  5.2.2 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) 

  5.2.3 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา 

  5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค 

  5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

           5.3 วิธีการดําเนินการวิจัย 

      การทดลองใชกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนการ ดังน้ี  

    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 มีคาเฉล่ีย

คะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 70.2 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 82.96 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลป มี

รายละเอียดดังภาพที่ 1 

       (ก)

 

 

 

 

 

 
 

   

    (ก) เขาสูบทเรียน        (ข) เมนูหลัก 

    (ค) วิดีโอประกอบการเรียน     (ง) กิจกรรมเสริมทักษะ   

ภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอร 

 

  จากภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลป ประกอบดวย การลงชื่อเขาใช (ก) โดยให

นักเรียนพิมพชื่อแลวกด Enter เพื่อไปยังเมนูหลัก ซ่ึงในเมนูหลัก (ข) จะมีเมนูตาง ๆ ใหเลือก เชน เขาสูบทเรียน ผลการเรียนรู

ที่คาดหวัง บรรณานุกรม ผูจัดทํา และวิดีโอประกอบการเรียน (ค) เพื่อใหนักเรียนเรียนรูในไฟลวิดีโอเพิ่มเติมจากบทเรียน และ

กิจกรรมเสริมทักษะ (ง) เพื่อทบทวนบทเรียน หลังจากเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว นักเรียนจะเขาทํา

แบบทดสอบดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ตัวอยางแบบทดสอบกอนเรียน 

 

 จากภาพที่ 2 แสดงแบบทดสอบกอนเรียนเรียนและหลังเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยเปน

แบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซ่ึงแบบทดสอบกอนเรียนใชสําหรับวัดความรูกอนเรียนและจัดกลุมของ

ผูเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนใชสําหรับนําไปใชเปนสวนหน่ึงของการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอน

เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 36 21.06 138 108 18.69 

หลังเรียน 36 24.86 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา 18.69 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก  คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  

ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.40 0.52 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.50 0.51 มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.49 0.53 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.46 0.52 มาก 
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 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวัดความยาว พบวาโดยรวม

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x̄ =4.46) โดยสามารถเรียงลําดับหัวขอที่มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจมากที่สุดไปหา

นอยที่สุดไดดังน้ี 1) มีความพึงพอใจดานเทคนิคการนําเสนออยูในระดับมาก (x̄ =4.40) 2) มีความพึงพอใจดานประโยชนที่

ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียนอยูในระดับมาก (x̄ =4.50) และ 3) มีความพึงพอใจดานเน้ือหาอยูในระดับมาก x̄ =4.49) 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั ้น

ประถมศึกษาปที ่3 รวมกับแนวคิด STAD มีประสิทธิภาพเทากับ 70.2 / 82.96 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 70/70 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง ทัศนศิลป หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิด STAD มีคาเทากับ 4.46 โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.52  

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที ่3 รวมกับแนวคิดมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 70.2/82.96 หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอร รายวิชา

ศิลปะ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 3 ที่ใชรวมกับเทคนิค STAD จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑ

มาตรฐาน 70/70 ที่ตั้งไว 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน 

เรื่อง ทัศนศิลป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นประศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิด STAD ผล

การศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจ อยูในระดับพึง

พอใจมาก 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

           9.1 ควรใสเสียงอานใหกับบทเรียนคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มความนาสนใจและสะดวกในการสอน 

           9.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรจะมีปุมปดเปดเสียงและเพิ่มลูกเลนใหดูหลากหลายกวาน้ี 
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