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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรู

แบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น กลุมเปาหมายที่ใชใน       

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) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมาก 

( X = 4.49, S.D. = 0.56) สรุปไดวา การเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

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

การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน  มีความรู      

ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและรูเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถนําความรูเก่ียวกับการดํารงชีวิต   

การอาชีพ และเทคโนโลยี  มาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรคและแขงขันในสังคมไทยและสากล ใหเห็น

แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและ

มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีความจําเปนที่จะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและส่ือสาร ในหัวขอเน้ือหาหน่ึงของรายวิชาน้ีจะประกอบดวยเรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร ซ่ึงเน้ือหา      

ในเรื่องน้ีก็จะประกอบไปดวย ความหมายของคอมพิวเตอร องคประกอบหลักของคอมพิวเตอร การใชงานและการดูแลรักษา

คอมพิวเตอร ซ่ึงเดิมพบวา การจัดการเรียนการสอนสวนใหญผูสอนจะสอนโดยใชวิธีสอนแบบเดียวกัน ในเวลาเทากัน        

กับผูเรียนทุกคน เปนการยากที่จะใหผูเรียนทุกคนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว อีกทั้งผูเรียนแตละคนมีความรูความสามารถ 

ที่แตกตางกัน เวลาในการจัดใหมีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมตางๆ โดยสวนมากผูเรียนจะจัดกลุมกันเอง โดยคนที่เกงจะอยู 

กับคนที่เกง เพื่อใหตัวเองไดคะแนนมาก โดยไมคํานึงถึงคนที่ออนที่มักไมไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนออกมาต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 

  ในปจจุบันการนําคอมพิวเตอร มาใชในการสอนรูปแบบตางๆโดยเฉพาะ คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ซ่ึงเปนส่ือ

การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสมอัน ไดแก  

ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน ภาพเคล่ือนไหว และเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรู     

ในลักษณะทีใ่กลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่สําคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน 

และกระตุนใหเกิดความตองการที่ จะเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของส่ือการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว      

ซ่ึง ผู เ รี ยนเ กิดการ เ รียนรู จากการมีปฏิ สัมพันธ  หรือการ โตตอบพร อมทั้ งการได รับผลปอนกลับ ( FEEDBACK)                       

(สุปรีชา สอนสาระ, 2554) การบูรณาการสอนนอกจากจะใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวการนํารูปแบบการเรียนรู แบบ

รวมมือดวยเทคนิค STAD มาใชดวยจะยิ่งทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ เทคนิค STAD เปนการจัดกลุมผูเรียนออกเปนทีม ทีมละ 

4-5 คน ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถคละกัน ประกอบดวยผูเรียนที่มีความรูในระดับ เกง ปานกลาง และออนรวมอยู

ในกลุมเดียวกัน ซ่ึงสมาชิกในทีมจะทํากิจกรรมกลุมรวมกัน มีการปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

ภายในกลุม เพื่อความสําเร็จของกลุม หลังจากน้ันก็ทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล และเอาคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉล่ียเปน

คะแนนของกลุม และใหการเสริมแรงในกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สุดและกลุมที่ทําคะแนนนอยลงมาตามลําดับ ผูเรียนก็จะมี

ความรวมมือในการเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนกําลังใจในการเรียนตอไป 

 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดวาการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถทําใหผูเรียน      

เกิดการเรียนรู ซ่ึง กันและกันและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นได จึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน                 

โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มาใชในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร  

สําหรับผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยคาดหวังวาการจัดการเรียนรูโดยบทเรียนที่พัฒนา จะชวยพัฒนาประสิทธิภาพ     

ใน การเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นและสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบ

ของคอมพิวเตอร  สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน        

ที่พัฒนาขึ้น  

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 

3. สมมติฐานการวิจัย  
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบของ 

คอมพิวเตอร  สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80 

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน           

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก 
  

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

          นัยนา เอกบูรณวัฒน (2539: 28-29) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนหรือโปรแกรมชวยสอน คือส่ือที่ใช

ในการเรียนการสอนอันหน่ึง CAI คลายกับส่ือการสอนอ่ืน ๆ เชน วิดีโอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร แตคอมพิวเตอร

ชวยสอนจะดีกวาตรงที่ตัวส่ือการสอน ที่สามารถโตตอบกับผูเรียนได ไมวาจะเปนการรับคําส่ังเพื่อมาปฏิบัติ ตอบคําถาม             

หรือไมเชนน้ันคอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถามได  
         ศิริชัย สงวนแกว (2534: 173-176) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การประยุกต              

นําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบตาง ๆ เปนการเสนอ

โดยตรงไปยังผูเรียนผานทางจอภาพหรือแปนพิมพ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม วัสดุทางการสอนคือโปรแกรม     

หรือ COURSEWARE ซ่ึงปกติจะถูกจัดเก็บไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเครื่องพรอมที่จะเรียกใชไดตลอดเวลา  

          ดังน้ัน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางให

เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรู ในโปรแกรมประกอบไปดวย เน้ือหาวิชา 

แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟกภาพเคล่ือนไหว สีและเสียง เพื่อดึงดูด    

ใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 

     4.1.2  รูปแบบการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 

               ทิศนา แขมมณี (2557: 266) การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึง ที่มีชื่อเต็ม

วา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดวย ผูเรียนที่เรียนเกง    

1 คน ผูเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และผูเรียนที่เรียนออน 1 คน ซ่ึงมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 1) ขั้นนําเสนอเน้ือหา 

โดยการทบทวนพื้นฐานความรูเดิม จากน้ันครูสอนเน้ือหาใหมกับผูเรียนกลุมใหญทั้งชั้น 2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุม โดยผูเรียน

ในกลุม 4-5 คน รวมกันศึกษากลุมยอยผูเรียนเกงจะอธิบายใหผูเรียนออนฟงและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในการทํากิจกรรม   
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3) ขั้นทดสอบยอย ผูเรียนแตละคนจะทําแบบทดสอบดวยตนเอง 4) คิดคะแนนความกาวหนาแตละคน และของกลุมยอย    

ครูตรวจผลการสอบของผูเรียน 5) ชมเชย ยกยอง บุคคลหรือกลุมที่มีคะแนนยอดเยี่ยม  

              ดังน้ัน การนํารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มาใชจะยิ่งทําใหผูเรียนเกิดความ

กระตือรือรนอยากที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น เด็กจะมีกระบวนการคิดที่เปนขั้นเปนตอน มีความรับผิดชอบตองานที่ตนเองรับผิดชอบ 

     4.1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

              พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2548: 125) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงขนาด

ของความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน 

 ปราณี กองจินดา (2549: 42) กลาวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่

ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ

ทักษะพิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน 

               ดังน้ันจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําให

ผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย   

และดานทักษะพิสัย 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  ณัฐนภัส ยอดศรี (2558: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตดวยเทคนิคการ

เรียนรูรวมมือแบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ผลการวิจัย พบวา 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ต ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพ 84.00/82.80 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนด 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 3. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนพบวาผูเรียนมี

ความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับดีมาก  

 รพีพรรณ พันธุจึงเจริญ (2555: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาปฏิบัติการประกอบเครื่อง

คอมพิวเตอรโดยใชวิธีการเรียนรูรวมกันแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ ผลการวิจัย พบวา 1. ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดีมาก ( x =4.57, S.D.= 0.57) 2.ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ( x =4.40, S.D.= 0.60) 3. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทากับ 1.61  

4. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 จึงสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร ในลักษณะของการใหความรูเพิ่มเติมหรือทบทวนบทเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผลทางผูวิจัยจึงไดมี

แนวคิดในการทําการวิจัยโดยใชเทคนิค STAD เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร 

สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ตําบลนครปฐม 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 332 คน                          

  กลุมเปาหมายที่ใชการวิจัย คือ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จํานวน 30 คน     

ดวยวิธีการสุมอยางงาย 
 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 
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5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

งานวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest  Design โดยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี 

      5.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร ที่ผูวิจัยไดสรางแบบประเมิน

ความสอดคลองดานเน้ือหาและแบบประเมินความถูกตองดานเน้ือหาและความถูกตองของแบบทดสอบ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 3 ทาน ไดทําการประเมินเพื่อนําผลการประเมินน้ันมาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรตอไป 

        2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

   3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

จํานวน 14 ขอ 

     5.2.2 วิธีดําเนินการวิจัย 

  1) ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร  

     2) ผูวิจัยใหผูเรียนทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนซ่ึงเปนแบบปรนัย   

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพของขอสอบโดยผูเชี่ยวชาญ 

  5.2.2.1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 

     ขั้นที่ 1 ครูแบงผูเรียนเปนกลุม กลุมละประมาณ 4-5 คน ซ่ึงในแตละกลุมน้ันจะคละกัน       

ตามความสามารถ ประกอบดวยผูเรียนที่มีความรูในระดับเกง ปานกลาง และออนรวมอยูในกลุมเดียวกัน จากน้ันใหผูเรียน  

แตละกลุมเรียนเน้ือหาตามบทเรียน เม่ือเรียนเน้ือหาจบ ครูจะใหผูเรียนทุกคนชวยกันอานคําชี้แจงในการทํากิจกรรม    

หลังจากน้ันใหสมาชิกแตละคนในกลุมจะตองชวยกันศึกษาเน้ือหาสาระและทํากิจกรรมตามที่ครูกําหนด  

                           ขั้นที่ 2 หลังจากเรียนเน้ือหาในบทเรียนจบแลว ให ผูเรียนทุกคนในกลุมทําแบบทดสอบ    

หลังเรียน ซ่ึงจะทําแยกเปนรายบุคคล แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบ         

หาคุณภาพของขอสอบแลว ดังภาพที่ 1 

   
ภาพที่ 1 บรรยากาศระหวางการใชบทเรียน 

                ขั้นที่ 3 ครูจะเปนผูรวมผลคะแนนจากการทํากิจกรรม และการทําแบบทดสอบของแตละคน

มารวมกันและคิดคาเฉล่ียของกลุม เพื่อนํามาเปนคะแนนกลุม และสรุปผลคะแนนตามลําดับ 

         ขั้นที่ 4 ครูใหรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สุด และใหรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนนอยลง

มาตามลําดับ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการเรียนตอไป 

                3) ผูวิจัยใหผูเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร  สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  

      4) นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอในงานวิจัยตอไป 
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6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

     1) ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร รายวิชาเทคโนโลยี        

และการส่ือสาร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังภาพที่ 2 

     
     (ก) เมนูบทเรียน                               (ข) เน้ือหา                               (ค) แบบทดสอบ   

ภาพที่ 2 ตัวอยางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 จากภาพที่ 2 เปนตัวอยางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร            

ซ่ึงประกอบดวย (ก) ผูเรียนคลิกที่ปุมเขาเมนูบทเรียน จะมี 3 หนวยการเรียนรูใหผูเรียนไดเลือกเรียน (ข) ตัวอยางเน้ือหาที่มีใน

บทเรียน (ค) แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     

 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

และการส่ือสาร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 

80.56 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.67 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 

   6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ปรากฏ

ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N X  S.D. 퐷  2  t 

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 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

      ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังตารางที่ 3  
 

ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.46 0.53 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.49 0.53 มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.52 0.63 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.49 0.56 มาก 

 

จากตารางที่ 3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาโดยรวมผูเรียนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.56) 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD  เรื่อง องคประกอบ

ของคอมพิวเตอร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         

และการส่ือสาร มีประสิทธิภาพเทากับ 80.56/81.67 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผ ล สั มฤ ท ธ์ิท า ง ก าร เ รี ย นข อง ผู เ รี ย น ที่ เ รี ย น ด ว ย บท 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 เรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยู ในระดับมาก                

( X = 4.49, S.D. = 0.56) 
 

8. อธิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD  เรื่อง องคประกอบ

ของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ   

การส่ือสาร มีประสิทธิภาพ 80.56/81.67 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร วรวงษ  

(2558) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตางๆ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 โรงเรียนบานปลองเหล่ียม ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร  

ชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑเทากับ 80.56/81.89 สูงกวาเกณฑที่กําหนดที่ (80/80) 

 8.2 ผล สั มฤท ธ์ิท า ง การ เ รี ย นของ นัก เ รี ย นที่ เ รี ย นด ว ยบท เ รี ย นค อมพิ ว เ ต อร ช ว ย สอน ห ลั ง เ รี ย น                       

( X = 24.37, S.D. = 2.40) สูงกวากอนเรียน ( X = 19.73, S.D. = 2.59) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลอง   

กับงานวิจัยของ ภาสกร เรืองรอง (2557) ไดพัฒนาบทเรียนบนเครือขายรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD           

เรื่องการประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียน ( X = 26.17, S.D. = 1.40) สูงกวากอนเรียน ( X = 16.25, S.D. = 2.19) โดยใชวิธีการเรียนรู

รวมกับแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 8.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยู ในระดับมาก                

( X = 4.49, S.D. = 0.56) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนภัส ยอดศรี (2558) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนบนอินเทอรเน็ต ดวยเทคนิคการเรียนรูรวมมือแบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี ผลการวิจัยพบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตที่ผู วิจัยพัฒนาขึ้นอยู ในระดับมาก          

( X = 4.66, S.D. = 0.50) 
 

9. ขอเสนอแนะ 
 

         ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับรายวิชาอ่ืนๆ 

เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งขึ้น 
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