งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม เรื่อง ซอฟตแวร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา
The Effects of Computer Assisted Instruction with Cooperative Learning Using
Team Games Tournament Technique on Software
for Student in Grade 7 of Pawanapimon Pittaya School
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยม ศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มี
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design กลุมตัวอยาง
ของงานวิจัย คื อ นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 ตอน
ไดแก 1.1) ซอฟตแวร 1.2) โปรแกรมอรรถประโยชน และ 1.3) โปรแกรมประสงคราย 2) ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนพบวา ดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.80, S.D. = 0.35) และดานเทคนิคการผลิต
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.77, S.D. = 0.22) 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับ
มากที่สดุ ( X = 4.73, S.D. = 0.47)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนรูแบบรวมมือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The purposes of this research study were: 1) to develop computer assisted instruction on software
for student in grade 7 of Pawanapimon Pittaya school, 2) to evaluate quality of content and production
techniques of computer assisted instruction, 3) to compare pretest and posttest score of the student
who learned by the computer assisted instruction with cooperative learning using team games tournament
technique, and 4) to study students’ satisfaction towards computer assisted instruction. This research
study is experimental research. One group pretest-posttest design was used. The sample in this research
was 30 students in grade 7 of Pawanapimon Pittaya school. The purposive selection method was used.
The research instruments included the computer assisted instruction, the quality of content and
production techniques evaluation form, the learning achievement test, and the satisfaction questionnaire.
Data were analyzed using mean ( X ), standard deviation (S.D.) and dependent t-test. The research
findings were as follows: 1) the computer assisted instruction on software for student in grade 7 of
Pawanapimon Pittaya school was comprised of three parts: 1.1) software, 1.2) utility program, and 1.3)
malicious software. 2) The experts agreed on the computer assisted instruction quality of content at
a very high level ( X = 4.80, S.D. = 0.35) and the computer assisted instruction quality of production
techniques at a very high level ( X = 4.77, S.D. = 0.22), 3) the posttest score of the student who learned
by the computer assisted instruction with cooperative learning using team games tournament technique
was significantly higher than the pretest score at .05 level, and 4) students were satisfied after learning
with the computer assisted instruction at a very high level ( X = 4.73, S.D. = 0.47).
Keywords: computer assisted instruction, cooperative learning, learning achievement

440 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

1. บทนํา
ปจจุบั นการพัฒ นาทางด านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT: Information and Communication
Technology) เปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง สงผลใหเกิดความพยายามที่จะนําเทคโนโลยีเหลานี้เขามาประยุกตใชในดา น
การศึ กษา เพื่ อให การศึ กษามีคุ ณภาพและประสิท ธิ ภาพมากยิ่ง ขึ้ น ช วยพั ฒนาทรั พ ยากรมนุ ษย ใ หมี ค วามรูแ ละคุ ณ ธรรม
เพื่ อรองรับ การพั ฒ นาและสร างขี ด ความสามารถในการแข งขั นในยุ ค สัง คม/เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based
Economy/Society) (ถนอมพร ตันพิพัฒน, 2545 อางถึงใน สิริลักษณ พงศพฤฒิชัย, 2556)
ซอฟตแวร (Software) เปนองคประกอบสําคัญของระบบคอมพิวเตอร เปนสวนของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่บรรจุ
คําสั่งเพื่อใหสามารถทํางานไดตามตองการ เปนองคประกอบนามธรรมไมสามารถจับตองหรือสัมผัสได (วิโรจน ชัยมูล และ
สุพรรษา ยวงทอง, 2558) การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับซอฟตแวรเบื้องตนสวนใหญมักเปนการบรรยายทฤษฎี เปนการ
เรียนรูเชิงรับ ผูเรียนรอรับความรูจากผูสอนเพียงอยางเดียว ซึ่งผูเรียนอาจจะไมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน ผูสอนจึงจําเปนตอง
พัฒนาสื่อการสอนที่มีคุณภาพเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีขึ้น
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) ไดเขามามีบทบาทดานการจัดการเรียนการสอน
เนื่ องจากคอมพิวเตอร ช วยสอนสามารถทํ าใหเ นื้ อหาของบทเรี ยนนั้นมีค วามเข าใจไดง าย ประกอบไปดวย สื่อภาพ วิดี โ อ
ประกอบการเรียนรู และเสียง นอกจากนี้คอมพิวเตอรชวยสอนยังมีความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลที่ผูเรีย นปอนเขา
ไปไดในทันทีซึ่งเปนการเสริมแรงใหกับผูเรียน (กิดานันท มลิทอง, 2531 อางถึงใน ศริษา จิตศรีพิทักษเลิศ, 2556)
การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีการจัดการเรียนการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนแบงเปน
กลุมยอย ๆ สงเสริมใหผูเรียนทํางานเปนกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางสมาชิกในกลุม ใหมีการชว ยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) เทคนิ ค
การแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (Team Game Tournament : TGT) เปนกลยุทธหนึ่งในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดย
มีลักษณะเดน คือ ผูสอนจะทําการอภิปรายเนื้อหาในบทเรียนและใหผูเรียนทําแบบทดสอบเพื่อแบงสมาชิกกลุม เมื่อทําการ
แบงกลุมแลวผูสอนจะใหแตละกลุมดําเนินการศึกษาคนควาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากนั้นสมาชิกกลุมแลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งกันและกันเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการแขงขันตอบคําถาม โดยคะแนนที่สมาชิกตอบคําถามไดถูกตองจะถูกนํามา
รวมกันเปนคะแนนกลุม เมื่อเสร็จสิ้นการแขงขันแตละบทเรียนผูสอนจะยกยองชมเชยกลุมที่ไดรับคะแนนสูงสุ ด (อุบลวรรณ
สงเสริม, 2555)
การศึกษาของไทยในอนาคตตองมุงเนนที่คุณภาพดานวิชาการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ครู จะตอง
ออกแบบการเรีย นรู จั ดการเรีย นรู และประเมินผลการเรียนรูใ หส อดคลองกั บลั กษณะของผูเ รียนและภาวการณข องโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีอยูในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนทั้งความรู
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค (ณัฐวดี ศิลปศักดิ์ขจร และ ธีระศักดิ์ อุนอารมยเลิศ, 2558)
จากประเด็นที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใช
เทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยใหผูเรียนมีความรูและเขาใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น ชวยใหผูเรียนมีค วามกระตือรือรน
ในการเรียน และยังสามารถทบทวนซ้ําไดตามความตองการ ซึ่งผลการวิจัยจะไดนําเสนอตอไป
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่ อพั ฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่อง ซอฟต แวร สําหรับ นักเรีย นชั้ นมัธยมศึกษาป ที่ 1 โรงเรีย น
ภาวนาภิมณฑพิทยา
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2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนร วมกับ การเรีย นรู แบบร วมมือ โดยใช เทคนิ คการแข งขั นระหวางกลุม ดวยเกม เรื่อง ซอฟต แวร สําหรั บนั กเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา
2.4 เพื่ อศึกษาความพึงพอใจของผูเรี ยนที่ มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่ อง ซอฟตแวร สํ าหรั บนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ
พิทยา มีความเหมาะสมดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด
3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวาง
กลุมดวยเกม เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา ในระดับมากที่สุด
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
ถนอมพร เลาหจรั สแสง (2541) กล าววา คอมพิวเตอรช วยสอนเปนสื่อการสอนทางคอมพิ วเตอรรู ปแบบหนึ่ ง
ประกอบไปดวย ข อความ ภาพนิ่ ง กราฟก ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโ อ โดยมีเ ปาหมายสําคัญ คือ การดึ งดู ดให ผูเ รียนเกิ ด
ความสนใจในเนื้อหาบทเรียน และยังสามารถทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา
วัฒนาพร ระงับทุกข (2545) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (Team
Game Tournament : TGT) เปนการใชเกมเปนกิจกรรมการเรียนรู โดยใหสมาชิกในกลุมชวยกันเตรียมตัวเพื่อเขาสูเกมการ
แขงขันที่ผูสอนกําหนดไวในใบงานและโจทยปญหาตาง ๆ โดยจะใหตัวแทนของกลุมมาทําการแขงขันเพื่อนําคะแนนเขากลุม
และเมื่อเสร็จสิ้นการแขงขันแลวผูสอนจะทําการสรุปคะแนนที่ไดในแตละกลุมเพื่อหากลุมที่ไดคะแนนมากที่สุดเพื่อรับคําชมเชย
จากผูสอน
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขวัญชนก บัวทรัพย (2558) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ผลการศึกษาพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนมีป ระสิ ท ธิภ าพเป นไปตามเกณฑ เท ากับ 83.00/88.83 ซึ่ ง เกณฑ ที่ตั้ ง ไว คื อ 80/80 2) ผู เรี ย นที่เ รี ยนด วยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผูเรียนมี
ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก
วนิดา สุขสําลี (2554) ไดศึกษาผลการเรียนดวยมัลติมีเดียแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม
เรื่อง การคูณ วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัย พบวา 1) ผูเ รียนมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยูในระดับดีมาก 3)
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ความคงทนในการเรียนที่เรียนดวยมัลติมีเดียแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม พบวา ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาลิตา กาญจนวราธร (2559) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูป แบบฝกทักษะ
และรู ปแบบเกมการสอน เรื่อง การบวกลบ ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาป ที่ 4 ผลการวิจัย พบวา 1) ผู เรียนที่เรีย นดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบฝกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 2) ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกมการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรีย นอย างมี นัย สําคั ญทางสถิติ ที่ร ะดั บ .01 3) ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นหลั งเรีย นของนั กเรี ยนที่เ รี ยนดวยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบฝกทักษะและนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกมการสอนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบฝกทักษะอยูในระดับมาก
และผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปเกมการสอนอยูในระดับมากที่สุด
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใ ช ในการวิ จัย คื อ นั กเรีย นชั้นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 โรงเรี ย นภาวนาภิ ม ณฑ พิ ทยา จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี
ปการศึกษา 2560 จํานวน 134 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนา
ภิมณฑพิทยา ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE MODEL มีลําดับขั้นตอนดังนี้
5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหา และจุดมุงหมายของรายวิชา
5.2.1.2 ขั้นออกแบบ ผูวิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเครื่องมือประเมินผล
5.2.1.3 ขั้ นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop
CS6 โปรแกรม Adobe Captivate 9 และ โปรแกรม Kahoot
5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาแบบหนึ่งตอ
หนึ่ง และแบบกลุมเล็ก เพื่อตรวจสอบการควบคุม การแสดงผล และหาขอผิดพลาดของบทเรียน ดําเนินการแกไขปรับปรุง
กอนที่จะนําไปใชจริง
5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิ น
คุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะเปน
คําถามปลายปด ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดย
ผูตอบเลือกตอบเพี ยงคํ าตอบเดี ยว ทั้ งนี้ มีคําถามปลายเปด จํานวน 1 ขอ เพื่อให ผูเชี่ ยวชาญเสนอแนะเพิ่ม เติ มได จากนั้ น
นําแบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
และจัดพิมพแบบประเมินฉบับจริง
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบทดสอบฉบับราง มีลักษณะเปนขอคําถามแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา พิจารณา
วาขอสอบแตละขอวัดตามจุดประสงคที่ระบุไวหรือไม โดยใชแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มี
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 443
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คาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ขึ้นไปไวสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินพบวาขอคําถาม
ทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1 สามารถนําไปใชได จากนั้นผูวิจัยจัดพิมพแบบทดสอบฉบับจริง
5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับราง มีลักษณะเปนคําถามปลายปด
ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบ
เพียงคําตอบเดียว ทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากนั้นนําแบบสอบถามฉบับรางไป
ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถาม
ฉบับจริง
5.3 วิธีการเก็บขอมูล
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ผูสอนทําการปฐมนิเทศผูเรียนใหทราบจุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมที่จะปฏิบัติ
แนวทางในการประเมินผล และทําแบบทดสอบกอนเรียน
ขั้นที่ 2 ผูสอนทําการแบงกลุมจากคะแนนทดสอบกอนเรียน กลุมละ 5 คน ประกอบไปดวย นักเรียนเกง
1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 2 คน เลือกหัวหนากลุมกับรองหัวหนากลุม เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน
ขั้นที่ 3 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ขั้นที่ 4 ผูเรียนแลกเปลี่ยนความรูกันภายในกลุม
ขั้นที่ 5 ทํากิจกรรมแขงขันเกมระหวางกลุม โดยใหแตละกลุมสงตัวแทน 3 คนออกมาแขงขันตอบปญหา
เพื่อหากลุมที่ชนะและมอบของรางวัล
ขั้นที่ 6 ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนและประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ขั้นที่ 7 วิเคราะหขอมูล เพื่อสรุปผลการวิจัย
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 ตอน ไดแก ซอฟตแวร โปรแกรม
อรรถประโยชน และโปรแกรมประสงคราย ตัวอยางหนาจอบทเรียน แสดงดังภาพ ก-จ

(ก) หนาแรก

(ข) เมนูบทเรียน

(ง) เกมและกิจกรรมการเรียนรู
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(ค) เนื้อหาบทเรียน

(จ) แบบทดสอบ
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6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
ดานเทคนิคการผลิต

x
4.80
4.77

S.D.
0.35
0.22

ความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.80, S.D.=0.35)
และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.77, S.D.=0.22)
6.3 ผลการเปรี ยบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนก อ นเรี ยนและหลั งเรี ยนของนั ก เรี ยนที่ เ รี ยนด ว ยบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
คะแนน
N
S.D.
df
t
p
x
กอนเรียน
30
10.50
2.54
29
28.80
.000*
หลังเรียน
30
25.47
2.49
*p < .05
จากตารางที่ 2 พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( x =25.47, S.D.=2.49) สูงกวากอนเรียน ( x =
10.50, S.D.=2.54) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
x
1ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน .
4.87
2ความสนใจในการเรียน .
4.80
3ความเหมาะสมของตัวหนังสือและภาพ .
4.73
4ความเหมาะสมของเสียง .
4.43
5สามารถนําความรูไปตอยอดได .
4.80
สรุป
4.73

S.D.
0.35
0.41
0.45
0.68
0.48
0.47

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบวา ในภาพรวมผูเรี ยนมีค วามพึง พอใจต อบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอนอยู ในระดับมากที่สุ ด
( x =4.73, S.D.= 0.47) โดยหัวขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน
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7. สรุปผลการวิจัย
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ
พิทยา มีความเหมาะสมดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด
7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวาง
กลุมดวยเกม เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา ในระดับมากที่สุด
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด สอดคลองกับ เพ็ชรรัตน เวฬุคามกุล (2555) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพ
เนื่องจากผานการศึกษาและผานการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนจริงไดอยางมีคุณภาพ
8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ สุกัญญา จันทรแดง (2556) ที่กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือจะทําใหผูเรียนมีผลการเรียน
สูงขึ้น ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุม มีความสามัคคี และชวยเหลือเกื้อกูลกัน
8.3 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นที่ มี ต อบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน พบว า ในภาพรวมผู เ รี ย นมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ อาลิตา กาญจนวราธร (2559) ที่กลาววา ผูเรียนมีความพึงพอใจเนื่องจาก
บทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอนมี การออกแบบที่ ส ะดวกตอการใช งาน เข าใจงาย และมี สื่อวิ ดีโ อประกอบการสอน ผู เ รี ย น
สามารถศึกษาไดดวยตนเอง
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
9.1.1 กอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ
ผูสอนควรปฐมนิเทศผูเรียนใหทราบวิธีการเรียนรูที่ถูกตอง และฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความคุนเคย
9.1.2 ผูสอนควรเตรีย มปจจัยที่ สนับสนุนการเรียนการสอน เชน ห องเรียน ฮารดแวร ซอฟต แวร และ
เครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับการเรียนใหพรอมใชงาน
9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
9.2.1 การวิจัยในอนาคตควรศึกษาตัวแปรตามอื่น ๆ ที่เปนผลจากการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เชน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การสื่อสารและการรวมมือกัน
9 .2 .2 ควรพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช ว ยสอนเพื่ อทดลองใช กั บ กลุ ม เป าหมายอื่ น ๆ เช น ระดั บ
ประถมศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเลือกใชเทคนิคการเรียนรูที่เหมาะสม
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