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บทคัดยอ
การวิจัย นี้มีวัตถุป ระสงค เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมื อโดยใช เทคนิค เพื่ อนคูคิ ด เรื่อง
งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกอน และ หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ กลุมตัวอยางในการวิจัย
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 32 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.73, S.D. = 0.35) 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมากที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.49)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเพื่อนคูคิด
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Abstract
The purposes of this research study were: 1) to develop Collaborative Computer Assisted
Instruction using Think-Pair-Share Technique on Occupation Course for Prathomsuksa 6 Students Wat
Phrangam 1 (Samakkee Pittaya) school, 2) to compare the achievement of students before and after
class, and 3) to study the satisfaction towards Collaborative Computer Assisted Instruction using ThinkPair-Share Technique. The samples were 32 students in Prathomsuksa 6. The purposive selection method
was used. The research tools include 1) Collaborative Computer Assisted Instruction using Think-PairShare Technique on Occupation Course, 2) the learning achievement test of students before (pretest)
and after (posttest) using CAI, and 3) the CAI satisfaction questionnaire for students. The results of the
study showed that: 1) the computer assisted instruction quality was rated at highest level ( X = 4.73,
S.D. = 0.35), 2) The posttest score was significantly higher than the pretest score at .05 level, and 3) the
students’ satisfaction towards CAI was highest levels ( X = 4.72, S.D. = 0.49).
Keywords: computer assisted instruction, collaborative learning, think-pair-share technique
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1. บทนํา
ในปจจุบันไดมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาชวยในการเรียนการสอนมากขึ้น เชน บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI) ซึ่งหมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ ง ซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการ
นําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเพื่อถายทอดเนื้อหา
บทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่ สําคัญก็คือสามารถดึงดูด
ความสนใจของผูเ รียนและกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรูคอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีข องสื ่อการศึกษาใน
ลักษณะตัวตอตัวซึ่งผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ (พวงเพชร วัชรรัตนพงศ, 2536)
เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think-Pair-Share) เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนรูแบบรวมกันโดยเปนวิธีการ
จับคูเพื่อใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรวมกันใหแนะนําปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ และรวมมือกันทํา
กิจกรรมตามกระบวนการเรียนรูจนคนพบขอสรุปขอความรูหรือคําตอบรวมกัน (สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 2545)
จากการสังเกต การสัมภาษณครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
พระงาม (สามัคคีพิทยา) พบวาในสภาพการเรียนการสอนจริงนั้น เปนการเรียนการสอนที่ยึดตามเนื้อหาในหนังสือเรียนเปน
หลัก จึงเปนการสอนเนื้อหาตามในหนังสือมากกวาทักษะกระบวนการตาง ๆ ผูสอนไมนิยมใชกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่
หลากหลายมาประกอบกิจกรรมการสอน ทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงค ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยาก
รูอยากเรียน ขาดความสนใจและไมเห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได และนักเรียนขาดการปฏิสัมพันธกัน
จากที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่องงานอาชีพ ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ที่สามารถทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรู ผูเรียน
มีการจดจําเนื้อหาไดดีมากขึ้น และการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ ผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรูและทํ างานกลุมได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
รวมมื อโดยใช เทคนิค เพื่อนคูคิ ด เรื่องงานอาชีพ สําหรับ นั กเรีย นชั้นประถมศึ กษาปที่ 6 โรงเรี ย นเทศบาล 1 วั ดพระงาม
(สามัคคีพิทยา)
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมื อโดยใช
เทคนิคเพื่อนคูคิดเรื่อง งานอาชีพ
3. สมมติฐานการวิจัย
นักเรี ยนที่ เ รีย นด วยบทเรีย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนมีผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ยนสู ง กว าก อนเรี ย นอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พิมพันธ เดชะคุปต. (2544). การจัดการเรียนรูแบบรวมมือนับวาเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยใชกระบวนการกลุมใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกันเพื่อผลประโยชนและเกิดความสําเร็จรวมกันของกลุม ซึ่งการเรียน
แบบรวมมือมิ ใช เ ปนเพีย งจัด ให ผูเ รี ยนทํ างานเป นกลุ ม เชน ทํ ารายงาน ทํ ากิ จกรรมประดิ ษฐ หรื อสร างชิ้ นงาน อภิป ราย
ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแลว ผูสอนทําหนาที่สรุปความรูดวยตนเองเทานั้น แตผูสอนจะตองพยายามใชกลยุทธวิธีใหผูเรียนได
ใชกระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการทํากิจกรรมตาง ๆ จัดระบบความรูสรุปเปนองคความรูดวยตนเองเปนหลักการสําคัญ
ขนิษฐา ชานนท. (2532). บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการ
สอน โดยที่เนื้อหาวิชา แบบฝกหัดและการทดสอบจะถูกพัฒนาขึ้นในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งมักจะเรียกวา Courseware ผูเรียนจะเรียนจากคอมพิวเตอร โดยจะนําเสนอเนื้อหาวิชา ซึ่งอาจเปนทั้งในรูปตัวหนังสือและภาพกราฟกสามารถถาม
คําถาม รับคําตอบจากผูเรียน ตรวจคําตอบ และแสดงผลการเรียนในรูปของขอมูลยอนกลับใหแกผูเรียน
สุวิมล เขี้ยวแกว และอุสมาน สารี. (2541: 4). เทคนิคเพื่อนคูคิดเปนเทคนิคที่เริ่มจากปญหาหรือโจทยคําถามให
ผูเรียนทุกคนคิดหาคําตอบดวยตนเองหลังจากนั้นผูสอนใหสัญญาณใหผูเรียนจับคูเพื่อแลกเปลี่ยนคําตอบหรื อความเห็นซึ่งกัน
และกันแลวจึงนําคําตอบของแตละคูมาอภิปรายรวมกัน เพื่อสรุปเปนคําตอบที่ถูกตองหรือเหมาะสมที่สุดกอนจะนําคําตอบนั้น
มาเสนอหนาชั้น
ทัศรินทร บุญพรอม และคณะ. (2559). ไดศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานดวยเทคนิค
การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด เพื่อสงเสริมสมรรถนะ สําคัญของผู เรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี สํา หรับนักเรีย น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนแบบผสมผสานดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด เพื่อสงเสริม สมรรถนะ
สําคัญของผูเรี ยนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนมัธยมศึ กษาปที่ 4 มีป ระสิทธิภาพตามเกณฑเมกุ ย
แกนส เทากับ 1.20 2) นักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น มีสมรรถนะสําคัญของผูเรียน หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 4) นักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบผสมผสานกับการเรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ สมรรถนะสําคัญของผูเรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ 5) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนแบบผสมผสาน อยูในระดับมาก ( x = 4.45, S.D. = 0.33)
อรวรรณ วัชชวงษ และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา. (2559). ไดศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดวย
บทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอนรวมกั บเทคนิค การเรีย นรู แบบเพื่ อนคูคิ ดเรื่องวรรณะสีกับงานทั ศนศิล ปสํ าหรับ นักเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ คือ 83.33/81.40 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวาคะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง
กวาคะแนนสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุ ด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.50 และคําสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75
จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การเรียนการสอนดวย เทคนิคเพื่อนคูคิด เปนการเรียนรูแบบรวมมือวิธีหนึ่ง
ที่ใหความสําคัญกับผูเรียนทุกคนอยางแทจริง เนนการแบงนักเรียนเปนคู โดยประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน
แตละคูประกอบดวยสมาชิกที่มี เด็กเกง และเด็กที่ออน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และ
มีความรับผิดชอบรวมกัน เพื่อใหตนเองและสมาชิกหรือคูของตนประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชใ นการวิจัยครั้งนี้ คือ นั กเรีย นชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 2 หอง จํานวน 65 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 จํานวน 32 คน ไดมาโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model มีลําดับ
ขั้นตอนดังตอไปนี้
5.2.1.1 ขั้นการวิเคราะห ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชางานเกษตร เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะห
เนื้อหากับจุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษา
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
5.2.1.2 ขั้นออกแบบ แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนและเครื่องมือประเมินผล
5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่อง
งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยใชโปรแกรม Adobe
Captivate
5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาแบบหนึ่ง
ตอหนึ่งและแบบกลุมเล็กเพื่อตรวจสอบการควบคุมการแสดงผลและหาขอผิดพลาดของบทเรียนดําเนินการแกไขปรับปรุงกอนที่
จะนําไปใชจริง
5.2.1.5 ขั้ นประเมิ น ผู วิจัยนํ าบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอนไปใหผู เชี ยวชาญจํานวน 3 ท านประเมิ น
คุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอแนะนําที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิดดานเนื้อหาและดาน
เทคนิ ค การผลิ ต สื่ อ โดยให ผู เ ชี่ ย วชาญจํ า นวน 3 ท า น ผลการประเมิ น พบว า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน
อยูในระดับดีมาก ( x = 4.87, S.D. = 0.23)
5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและด านเทคนิ คการผลิ ต ผู วิจัยจั ดทํ าแบบสอบถามฉบั บร างโดยมี
ลักษณะเปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับคะแนน (Rating Scale) ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด
4 คะแนน คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอย และ 1 คะแนน คือนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบ
เดียวทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมไดจากนั้นนําแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่
ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 48 ขอหลังจาก
นั้ นนํ าแบบทดสอบที่ ส ร างขึ้ นไปประเมิ นหาค าความเที่ ย งตรง (IOC) โดยผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 3 ท าน ผลการประเมิ นพบว า
แบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 38 ขอ และผูวิจัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน 30 ขอ
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5.2.4 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นผู วิ จั ย จั ด ทํ า
แบบสอบถามฉบั บ รางโดยมี ลั กษณะเป นคํ าถามปลายเป ด ใชม าตราส วนประมาณค าที่ 5 ระดั บคะแนน (Rating Scale)
ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด 4 คะแนน คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอยและ 1 คะแนนคือนอยที่สุดโดย
ผู ต อบเลื อ กตอบเพี ย งคํ า ตอบเดี ย วทั้ ง นี้ มี คํ า ถามปลายเป ด จํ า นวน 1 ข อ เพื่ อให ผู เ รี ย นเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ได จากนั้ นนํ า
แบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
5.3.1 เตรี ย มห องเรี ย นคอมพิ วเตอร แ ละติ ด ตั้ ง บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนให มี ค วามพร อมใช ง าน
5.3.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ และวิธีการบันทึก
ผลการทดสอบของผูเรียน
5.3.3 ผูวิจัยให ผูเรี ยนทํ าแบบทดสอบกอนเรีย น เพื่อนํ าคะแนนแบบทดสอบก อนเรียนไปใชในการแบง กลุ ม
ผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค think-pair-share โดยกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน
ทํางานรวมกันเปนคู ซึ่งประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน นักเรียนที่เรียนออน 1
5.3.4 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกับโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด
เรื่อง งานอาชีพ โดยแบงเปน 3 หนวยยอยดังนี้ คือ 1) ประเภทของอาชีพ 2) การสํารวจตนเอง 3) คุณธรรมในการประกอบ
อาชีพโดยใหผูเรียน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ไดสรางขึ้น และทําใบงาน
คูหลังจบการเรียนในแตละหนวย
5.3.5 เมื่อผูเรียนเขาเรียนครบทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จสิ้น
แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ
5.3.6 หลังจากนั้น ทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป
5.4 การวิเคราะหขอมูล
5.4.1 การวิเ คราะหข อมู ลการประเมิ นคุ ณภาพดานเนื้อหาและเทคนิค การผลิ ต ใช สถิ ติเ ชิง พรรณนา ไดแ ก
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.2 การวิเคราะหขอมูล คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.3 การวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นใช t-test
dependent
5.4.4 การวิ เคราะหขอมูล ความพึ งพอใจของผูเ รียนใช สถิ ติเชิ งพรรณนา ได แก คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6. ผลการวิจัย
ผลการดําเนินงานวิจัยมีดังนี้
6.1 ผลการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนและการประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี
รายละเอียดดังภาพที่ 1
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(ก) หนาจอ Login

(ง) ตัวอยางแบบทดสอบ

(ข) เมนูหลัก

(ค) ตัวอยางเมนูบทเรียน

(จ) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน

(ฉ) ตัวอยางเกมจับคู

ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน
จากภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย ภาพ (ก) หนาจอ Login ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ ใหนักเรียนพิมพชื่อลงในชองวาง แลวกดปุม ตกลง ภาพ (ข) เมนู
หลัก ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรม จุดประสงคการเรียนรู วิธีการใชงานโปรแกรม
ผูจัดทํา ภาพ (ค) ตัวอยางเมนูของแตละบทเรียน ภาพ (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ ภาพ (จ) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียนและ
ภาพ (ฉ) เกมจับคู เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียน
6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
S.D.
X
1. ดานเนื้อหา
4.33
0.58
2. ดานตัวอักษร
5.00
0.00
3. ดานภาพนิ่ง
4.67
0.58
4. ดานวีดีโอ
5.00
0.00
5. ดานการปฏิสัมพันธ
4.67
0.58
ภาพรวม
4.73
0.35

ความหมาย
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่อง
งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน
ไดประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.73, S.D.=
0.35)
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6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จํานวนนักเรียน
32
32

X

13.59
26.13

S.D.
3.88
1.41

t-test

P

18.12

.000*

จากตารางที่ 2 สรุปไดวาบทนักเรียนที่เรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่ อง งาน
อาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
6.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
เพื่อนคูคิด เรื่องานอาชีพ
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อน
คูคิด เรื่องานอาชีพ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย S.D.
แปลผล
1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.79
0.41
มากที่สุด
2. นักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.82
0.39
มากที่สุด
3. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร
4.79
0.41
มากที่สุด
4. นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.79
0.48
มากที่สุด
.5นักเรียนพอใจกับปุมในแตละหนาจอ
4.76
0.60
มากที่สุด
6. นักเรียนพอใจขอความบนปุมในแตละหนาจอ
4.70
0.46
มากที่สุด
7. นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน
4.52
0.56
มากที่สุด
8. นักเรียนพอใจในวิดีโอที่ใชประกอบบทเรียน
4.67
0.59
มากที่สุด
9. นักเรียนพอใจในเสียงบรรยายเนื้อหา
4.67
0.59
มากที่สุด
10. นักเรียนพอใจที่ไดทําใบงานเพื่อทบทวนความรู
4.70
0.46
มากที่สุด
11. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน
4.73
0.45
มากที่สุด
คาเฉลี่ยรวม
4.72
0.49
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมากที่สุด ( x =
4.72, S.D. = 0.49) โดยในประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดนักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
( x = 4.82, S.D. = 0.39) และประเด็นทีมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน ( x =4.52,
S.D. = 0.56)
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7. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิ จัยการพั ฒนาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ชวยสอนแบบร วมมื อโดยใชเ ทคนิ ค เพื่อนคู คิ ด เรื่ อง งานอาชี พ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ในครั้งนี้สรุปไดวา
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.73, S.D.=0.35)
7.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด ( x = 4.72, S.D. =
0.49)
8. อภิปรายผล
8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด สอดคลองกับ พิมพันธ เดชะคุปต (2544) ที่กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพเนื่องจาก
ผานการศึกษาและพัฒนาอยางเปนระบบและมีการปรับปรุงในแตละขั้นตอน
8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดพบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดชวยใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ ทัศรินทร บุญพรอม และคณะ (2559) ที่กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบเพื่อนคูคิดชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองได
8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพบวาในภาพรวมผูเรียนมีความ
พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ อรวรรณ วัชชวงษ และ อุบลรัตน ศิริสุขโภคา
(2559) ที่กลาววานักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเพื่อนคูคิดซึ่งจะชวยกระตุนสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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