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บทคัดยอ
บทความนีเ้ ปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรู
แบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่พัฒนาขึ้น 3) ศึ กษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พั ฒนาขึ้น กลุมเปาหมายที่ใชใ น
การวิจัย คือ ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จํานวน 30 คน ไดมาดวยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือใน
การวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 2) แบบประเมินดัชนี
ความสอดคลองระหวาง ขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน โดยผลการวิจัยพบวา
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80.56/81.67 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมาก
( X = 4.49, S.D. = 0.56) สรุปไดวา การเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบรวมมือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิค STAD
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Abstract
This article is an experimental research that aimed to 1) Development of Computer Assisted
Instruction by Cooperative Learning with STAD Technique Subject Elements of Computer for effective
Mathayomsuksa 1 of Sriwichaiwithaya School. 2) Comparisons of student achievement before and after
learning with the developed computer assisted instruction. 3) Studying of student satisfaction towards
computer the developed assisted instruction. The target group of the research are 30 students selected
by simple random sampling of Mathayomsuksa 1/5 students of Sriwichaiwithaya school. There are research
tools include with 1) the computer assisted instruction that got through from expert assessment by 3 people.
2) A conformance index assessment form between the questions and the objectives of the achievement
test form (IOC), 3) student satisfaction assessment form. The result of the research found that 1) The computer
assisted instruction efficiency criteria is 80.56/81.67. 2) Student achievement in computer assisted instruction
posttest was higher than pretest significantly .05. 3) The students were satisfied with the computer assisted
instruction was at a high level ( X = 4.49, S.D. = 0.56). It is concluded that, learning with Computer Assisted
Instruction can increase the achievement of the actual learning.
Keywords: cooperative learning, computer assisted instruction, STAD technique
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1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหการศึกษา
เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม
การเรียนรู และป จจัยเกื้อหนุนให บุคคลเรียนรูอยางตอเนื่ องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) หลักสูต รแกนกลาง
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน กลุ ม สาระการเรี ย นรู การงานอาชี พ และเทคโนโลยี เป นกลุ ม สาระที่ ชวยพั ฒ นาให ผู เรี ย น มี ค วามรู
ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต
การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรคและแขงขันในสังคมไทยและสากล ใหเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและ
มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีความจําเปนที่จะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร ในหัวข อเนื้อหาหนึ่ งของรายวิ ชานี้จะประกอบดวยเรื่ อง องคประกอบของคอมพิวเตอร ซึ่ งเนื้ อหา
ในเรื่องนี้ก็จะประกอบไปดวย ความหมายของคอมพิวเตอร องคประกอบหลักของคอมพิวเตอร การใชงานและการดูแลรักษา
คอมพิ วเตอร ซึ่ ง เดิ ม พบว า การจั ด การเรี ย นการสอนส วนใหญ ผู ส อนจะสอนโดยใช วิธีส อนแบบเดี ย วกั น ในเวลาเท ากั น
กับผูเ รียนทุกคน เปนการยากที่จะใหผเู รียนทุกคนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว อีกทั้งผูเรียนแตละคนมีความรูความสามารถ
ที่แตกตางกัน เวลาในการจัดใหมีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมตางๆ โดยสวนมากผูเรียนจะจัดกลุมกันเอง โดยคนที่เกงจะอยู
กับคนที่เกง เพื่อใหตัวเองไดคะแนนมาก โดยไมคํานึงถึงคนที่ออนที่มักไมไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน จึงทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเ รียนออกมาต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
ในปจจุบันการนําคอมพิวเตอร มาใชในการสอนรูปแบบตางๆโดยเฉพาะ คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ซึ่งเปนสื่อ
การเรีย นการสอนทางคอมพิ วเตอรรู ป แบบหนึ่ง ซึ่ง ใช ความสามารถของคอมพิวเตอรใ นการนําเสนอสื่ อประสมอั น ได แ ก
ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วี ดิทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรี ยนหรือองคความรู
ในลักษณะทีใ่ กลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่สําคัญก็คื อ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน
และกระตุนให เกิ ด ความตองการที่ จะเรีย นรู คอมพิ วเตอรช วยสอนเป นตั วอยางที่ ดีข องสื่ อการศึกษาในลั กษณะตัวตอตั ว
ซึ่ ง ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู จ ากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ หรื อ การโต ต อบพร อ มทั้ ง การได รั บ ผลป อ นกลั บ ( FEEDBACK)
(สุปรีชา สอนสาระ, 2554) การบูรณาการสอนนอกจากจะใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวการนํารูปแบบการเรียนรู แบบ
รวมมือดวยเทคนิค STAD มาใชดวยจะยิ่งทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ เทคนิค STAD เปนการจัดกลุมผูเรียนออกเปนทีม ทีมละ
4-5 คน ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถคละกัน ประกอบดวยผูเรียนที่มีความรูในระดับ เกง ปานกลาง และออนรวมอยู
ในกลุมเดียวกัน ซึ่งสมาชิกในทีมจะทํากิจกรรมกลุมรวมกัน มีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ภายในกลุม เพื่อความสําเร็จของกลุม หลังจากนั้นก็ทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล และเอาคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ยเปน
คะแนนของกลุม และใหการเสริมแรงในกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สุดและกลุมที่ทําคะแนนนอยลงมาตามลําดับ ผูเรียนก็จะมี
ความรวมมือในการเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนกําลังใจในการเรียนตอไป
จากที่ กลาวมาขางต น ผูวิจัย จึ งมี แ นวคิด ว าการเรี ย นดวยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนสามารถทํ าให ผู เ รี ย น
เกิ ด การเรี ย นรู ซึ่ ง กั น และกั น และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น ได จึ ง ได พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอ น
โดยจัด การเรีย นรูแ บบร วมมื อดวยเทคนิค STAD มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน เรื่อง องคป ระกอบของคอมพิ วเตอร
สําหรับผู เรีย น ชั้ นมัธยมศึ กษาปที่ 1 ผู วิจัย คาดหวัง วาการจั ดการเรี ยนรู โดยบทเรียนที่พัฒ นา จะช วยพั ฒนาประสิทธิ ภาพ
ใน การเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นและสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบ
ของคอมพิวเตอร สําหรับผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80
2.2 เพื่ อเปรีย บเทีย บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผูเ รี ย นก อนและหลั ง เรี ย นด วยบทเรีย นคอมพิวเตอร ช วยสอน
ที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ รียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช ว ยสอน โดยจั ด การเรี ย นรู แ บบร วมมื อด วยเทคนิ ค STAD เรื่ อง องค ป ระกอบของ
คอมพิวเตอร สําหรับผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80
3.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เ รี ย นที่ เ รี ย นด วยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผูเ รียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นัยนา เอกบูรณวัฒน (2539: 28-29) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนหรือโปรแกรมชวยสอน คือสื่อที่ใช
ในการเรียนการสอนอันหนึ่ง CAI คลายกับสื่อการสอนอื่น ๆ เชน วิดีโอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร แตคอมพิวเตอร
ชวยสอนจะดีกวาตรงที่ตัวสื่อการสอน ที่สามารถโตตอบกับผูเรียนได ไมวาจะเปนการรับคําสั่งเพื่อมาปฏิบัติ ตอบคําถาม
หรือไมเชนนั้นคอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถามได
ศิริ ชัย สงวนแกว (2534: 173-176) กล าวว า คอมพิ วเตอร ชวยสอน หมายถึง การประยุ กต
นําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบตาง ๆ เปนการเสนอ
โดยตรงไปยัง ผูเรียนผานทางจอภาพหรือแปนพิ มพ โดยเปดโอกาสใหผู เรียนไดมีสวนรวม วัส ดุทางการสอนคือโปรแกรม
หรือ COURSEWARE ซึ่งปกติจะถูกจัดเก็บไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเครื่องพรอมที่จะเรียกใชไดตลอดเวลา
ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางให
เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรู ในโปรแกรมประกอบไปดวย เนื้อหาวิชา
แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟกภาพเคลื่อนไหว สีและเสียง เพื่อดึงดูด
ใหผเู รียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
4.1.2 รูปแบบการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD
ทิศนา แขมมณี (2557: 266) การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีชื่อเต็ม
วา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวย ผูเรียนที่เรียนเกง
1 คน ผูเ รียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และผูเ รียนที่เรียนออน 1 คน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 1) ขั้นนําเสนอเนื้อหา
โดยการทบทวนพื้นฐานความรูเดิม จากนั้นครูสอนเนื้อหาใหมกับผูเ รียนกลุมใหญทั้งชั้น 2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุม โดยผูเรียน
ในกลุม 4-5 คน รวมกันศึกษากลุมยอยผูเรียนเกงจะอธิบายใหผูเรียนออนฟงและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการทํากิจกรรม
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3) ขั้นทดสอบยอย ผูเรียนแตละคนจะทํ าแบบทดสอบดวยตนเอง 4) คิดคะแนนความกาวหนาแต ละคน และของกลุมยอย
ครูตรวจผลการสอบของผูเ รียน 5) ชมเชย ยกยอง บุคคลหรือกลุมที่มีคะแนนยอดเยี่ยม
ดัง นั้ น การนํ ารู ปแบบการเรีย นรูแ บบรวมมื อด วยเทคนิ ค STAD มาใช จะยิ่ งทํ าใหผู เ รี ยนเกิ ดความ
กระตือรือรนอยากที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น เด็กจะมีกระบวนการคิดที่เปนขั้นเปนตอน มีความรับผิดชอบตองานที่ตนเองรับผิดชอบ
4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2548: 125) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงขนาด
ของความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน
ปราณี กองจินดา (2549: 42) กลาวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่
ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
ดังนั้นจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําให
ผูเรีย นเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คื อ ด านพุ ทธิพิสั ย ด านจิ ตพิสั ย
และดานทักษะพิสัย
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ณัฐนภัส ยอดศรี (2558: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตดวยเทคนิคการ
เรี ย นรู ร วมมื อแบบ STAD เรื่ อง อาณาจักรอยุ ธยาและอาณาจั กรธนบุ รี กลุม สาระการเรี ย นรู สั ง คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ผลการวิจัย พบวา 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ต ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 84.00/82.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนด 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 3. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนพบวาผูเรียนมี
ความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับดีมาก
รพีพรรณ พันธุจึงเจริญ (2555: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาปฏิบัติการประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยใชวิธีการเรียนรูร วมกันแบบแบงกลุ มผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัย พบวา 1. ความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญที่มีต อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดั บดีมาก ( x =4.57, S.D.= 0.57) 2.ความพึงพอใจของผู เรีย นที่มีต อบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ( x =4.40, S.D.= 0.60) 3. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทากับ 1.61
4. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
จึงสรุปไดวา คอมพิ วเตอรช วยสอนเปนสื่อการเรีย นการสอนที่ ผูเรี ยนสามารถเรีย นรู ไดด วยตนเองจากโปรแกรม
คอมพิ วเตอร ในลักษณะของการใหความรูเพิ่ มเติม หรือทบทวนบทเรี ยน ตลอดจนการวัดและประเมินผลทางผูวิจัย จึงได มี
แนวคิดในการทําการวิจัยโดยใชเทคนิค STAD เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ตําบลนครปฐม
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 332 คน
กลุมเปาหมายที่ใชการวิจัย คือ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จํานวน 30 คน
ดวยวิธีการสุมอยางงาย
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5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
งานวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design โดยไดดําเนินการวิจัยดังนี้
5.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร ที่ผูวิจัยไดสรางแบบประเมิน
ความสอดคลองดานเนื้อหาและแบบประเมินความถูกตองดานเนื้อหาและความถูกตองของแบบทดสอบ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน ไดทําการประเมินเพื่อนําผลการประเมินนั้นมาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรตอไป
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
3) แบบสอบถามความพึง พอใจที่มี ตอการใชบ ทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชว ยสอน โดยจั ดการเรี ยนรู แบบ
รวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผู เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
จํานวน 14 ขอ
5.2.2 วิธีดําเนินการวิจัย
1) ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร
2) ผูวิจัย ให ผูเ รีย นทํ าการทดสอบกอนเรีย นด วยแบบทดสอบวั ดผลทางการเรีย นซึ่ งเปนแบบปรนั ย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพของขอสอบโดยผูเชี่ยวชาญ
5.2.2.1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD
ขั้นที่ 1 ครู แบง ผูเรี ยนเปนกลุม กลุม ละประมาณ 4-5 คน ซึ่ง ในแตละกลุม นั้นจะคละกั น
ตามความสามารถ ประกอบดวยผูเรียนที่มีความรูในระดับเกง ปานกลาง และออนรวมอยูในกลุมเดียวกัน จากนั้นใหผูเรียน
แต ล ะกลุ ม เรี ย นเนื้ อหาตามบทเรี ย น เมื่ อเรี ย นเนื้ อหาจบ ครู จะให ผู เ รี ย นทุ กคนช วยกั นอ านคํ าชี้ แ จงในการทํ ากิ จกรรม
หลังจากนั้นใหสมาชิกแตละคนในกลุมจะตองชวยกันศึกษาเนื้อหาสาระและทํากิจกรรมตามที่ครูกําหนด
ขั้นที่ 2 หลัง จากเรี ยนเนื้อหาในบทเรี ย นจบแล ว ให ผู เรี ย นทุกคนในกลุม ทํ าแบบทดสอบ
หลังเรียน ซึ่งจะทําแยกเปนรายบุคคล แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบ
หาคุณภาพของขอสอบแลว ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 บรรยากาศระหวางการใชบทเรียน
ขั้นที่ 3 ครูจะเปนผูรวมผลคะแนนจากการทํากิจกรรม และการทําแบบทดสอบของแตละคน
มารวมกันและคิดคาเฉลี่ยของกลุม เพื่อนํามาเปนคะแนนกลุม และสรุปผลคะแนนตามลําดับ
ขั้นที่ 4 ครูใหรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สุด และใหรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนนอยลง
มาตามลําดับ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการเรียนตอไป
3) ผู วิจัยใหผู เ รีย นตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจที่มี ต อบทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอน รายวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
4) นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอในงานวิจัยตอไป
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 407
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
1) ผลการพั ฒนาบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่ ององค ป ระกอบของคอมพิวเตอร รายวิ ชาเทคโนโลยี
และการสื่อสาร สําหรับผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังภาพที่ 2

(ก) เมนูบทเรียน

(ข) เนื้อหา
(ค) แบบทดสอบ
ภาพที่ 2 ตัวอยางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากภาพที่ 2 เป นตั ว อย างการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช ว ยสอน เรื่ อง องค ป ระกอบของคอมพิ วเตอร
ซึ่งประกอบดวย (ก) ผูเ รียนคลิกที่ปุมเขาเมนูบทเรียน จะมี 3 หนวยการเรียนรูใหผูเรียนไดเลือกเรียน (ข) ตัวอยางเนื้อหาที่มีใน
บทเรียน (ค) แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คะแนนสอบ
N
คะแนนเต็ม
คะแนนรวม
รอยละ
คะแนนระหวางเรียน (E1)
30
30
24.17
80.56
คะแนนหลังเรียน (E2)
30
30
24.50
81.67
จากตารางที1่ ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร รายวิชาเทคโนโลยี
และการสื่อสาร สําหรับผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ
80.56 และมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ผูเ รียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ปรากฏ
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สภาพการเรียน
N
S.D.
t
2
X
กอนเรียน
30
20.10
3.21
132
823
7.51*
หลังเรียน
30
24.50
2.26
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 ของคะแนนสอบกอนเรียน ( X = 20.10, S.D. = 3.21) และหลังเรียน ( X = 24.50, S.D. = 2.26)
ของกลุมตัวอยาง โดยสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ รียน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
X
4.46
0.53
4.49
0.53
4.52
0.63
4.49
0.56

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาโดยรวมผูเรียนมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.56)
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบ
ของคอมพิ วเตอร สํ า หรั บ ผู เ รี ย นชั้ น มั ธยมศึ กษาป ที่ 1 เพื่ อเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร มีประสิทธิภาพเทากับ 80.56/81.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผ ล สั มฤ ท ธิ์ ท าง ก าร เ รี ย นข อง ผู เ รี ย น ที่ เ รี ย น ด ว ย บ ท เ รี ย นค อม พิ ว เ ต อ ร ช ว ย ส อน ห ลั ง เ รี ย น
( X =24.50, S.D. = 2.26) สูงกวากอนเรียน ( X = 20.10, S.D. = 3.21) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 ผู เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจภายหลั ง ได รั บ การเรี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนอยู ใ นระดั บ มาก

( X = 4.49, S.D. = 0.56)
8. อธิปรายผลการวิจัย
8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบ
ของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีประสิทธิภาพ 80.56/81.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร วรวงษ
(2558) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตางๆ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑเทากับ 80.56/81.89 สูงกวาเกณฑที่กําหนดที่ (80/80)
8.2 ผ ล สั มฤ ท ธิ์ ท าง การ เ รี ย นข อง นั กเ รี ย นที่ เ รี ย นด วย บ ท เ รี ย นค อมพิ วเ ต อร ช ว ย ส อน ห ลั ง เ รี ย น
( X = 24.37, S.D. = 2.40) สูงกวากอนเรียน ( X = 19.73, S.D. = 2.59) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลอง
กับ งานวิ จัยของ ภาสกร เรื องรอง (2557) ได พัฒ นาบทเรีย นบนเครือข ายรู ป แบบการเรีย นรูแ บบรวมมือเทคนิ ค STAD
เรื่องการประยุกต โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่ อการศึกษา ผลการวิ จัยพบวา นักเรีย นมีผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นดวยบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียน ( X = 26.17, S.D. = 1.40) สูงกวากอนเรียน ( X = 16.25, S.D. = 2.19) โดยใชวิธีการเรียนรู
รวมกับแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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8.3 นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจภายหลั ง ได รั บ การเรี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนอยู ใ นระดั บ มาก
( X = 4.49, S.D. = 0.56) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนภัส ยอดศรี (2558) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนอินเทอรเน็ต ดวยเทคนิคการเรียนรูรวมมือแบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี ผลการวิจัยพบวา
นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต อ การใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนบนอิ น เทอร เ น็ ต ที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น อยู ใ นระดั บ มาก
( X = 4.66, S.D. = 0.50)
9. ขอเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับรายวิชาอื่นๆ
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น
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