
The 3rd National Conference on Technology and Innovation Management 
NCTIM 2017 | Rajabhat Maha Sarakham University | Maha Sarakham | Thailand | 2-3 March 2017 

Technology and Innovation Management | 1 
 

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือเสริมทักษะ
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องหลักภาษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
The Instructional process development using cooperative learning and CAI to 
enhance learning skills on the topic of “Thai Grammar” of learning area of 

Thai language on “Thai Grammar” of the Substance Learning Groups  in Thai 
language for Students Grade 3 

น้้ำผึ้ง  โสดด1ี* และ ธำนิล ม่วงพูล2 
สำขำวิชำคอมพิวเตอรศ์ึกษำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครปฐม1 

สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม2 
Pp_phueng_@hotmail.com1, signal@npru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

งำนวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรกำรสอนแบบร่วมมือ โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมทักษะกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เรื่อง หลักภำษำ ส้ำหรับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 3) ศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย คือนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 3 โรงเรียนบ้ำนหนองปำกโลง จังหวัดนครปฐม ได้มำโดยใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) 
จ้ำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำทดสอบค่ำที (t–test) 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภำพ 83.33/81.33 สูงกว่ำเกณฑ์ก้ำหนด 80/80 อย่ำง
มีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังมีค่ำสูงมำกกว่ำก่อนเรียน 3) ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.51 อยู่ในระดับพึงพอใจมำกท่ีสุด 

 
ค าส าคัญ: กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

ABSTRACT 
In this research, there are three main objectives, which are, 1) to develop and study the effectiveness 

of theory and cooperative or collaborative learning using Computer Assisted Instruction on “Thai Grammar” 
of the substance learning groups in Thai language for Secondary Student Grade 3 according to prescribed 
criterion 80/80 level. 2) To compare the CAI achievement between before and after studying. 3) To learn 
the student’s satisfaction through CAI. The sample group is from primary grade 3, totally 30 students, at 
Ban Nongpaklong School, Nakhon Pathom province. They were selected through purposive sampling 
technique as the subjects of the study. The instruments of this research are CAI lesson plans, achievement 
test, and student’s satisfaction evaluation questionnaire. The statistics are mean, standard divination, and 
t-test.  

The research findings showed that 1) theory and cooperative or collaborative learning CAI variable 
83.33/81.33, which is slightly higher than the standard 80/80 at .05 of statistical significance. 2) The learning 
achievement of CAI shows that after the treatment the score is higher than when the course start. 3) The 
students’ satisfaction in CAI is 4.51 that indicate at a highest level. 
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บทน า 

กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำง กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่ม สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อให้เกิดทักษะอย่ำงถูกต้องเหมำะสมในกำร  สื่อสำร เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้และ 
ประสบกำรณ์เรียนรู้ในฐำนะเป็นวัฒนธรรมทำงภำษำให้เกิดควำมช่ืนชม ซำบซึ้งและภูมิใจในภำษำไทย ต้องเข้ำใจธรรมชำติ
ของภำษำและหลักภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำ และพลังของภำษำ ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำภำษำไทยไว้เป็น 
สมบัติของชำติ (กรมวิชำกำร, 2551) ควำมส้ำคัญของหลักภำษำไทยในฐำนะ ที่เป็นภำษำของชำติเป็นเครื่องมืออนุรักษ์ภำษำ
ของชำติไว้กำรสอนหลักภำษำไทย จึงไม่ใช่เพียงแต่สอนตัวหนังสือ แต่เป็นกำรปลูกฝังควำมรักชำติอีกด้วยและหลักภำษำไทย 
ยังเป็นแบบแผนให้คนในชำติใช้ภำษำได้อย่ำงถูกต้อง สื่อควำมหมำยได้ตรงกันมีประโยชน์ต่อกำรศึกษำหำควำมรู้และเป็น
เครื่องมือท่ีจะช่วยอนุรักษ์ภำษำให้คงอยู่ต่อไป (อรวรรณ อรุณวิภำส, 2554) 

จำกกำรส้ำรวจแบบไม่เป็นโครงสร้ำงจำกกำรสอบถำมอำจำรย์ผู้สอนและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน พบว่ำส่วนใหญ่
เด็กไทยจะอ่ำนหนังสือไม่ออก เขียนตัวอักษรไม่ถูกต้อง ออกเสียงได้ไม่ชัด ใช้ค้ำผิด สะท้อนให้เห็นถึงปัญหำของกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนวิชำภำษำไทยใหน้ักเรียนได้เรียนรู้อย่ำงครบถ้วน 

เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ หมำยถึง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ประมำณ 4-6 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยกำรท้ำงำนร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมกันรับผิดชอบงำนในกลุ่มที่
ได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดเป็นควำมส้ำเร็จของกลุ่ม (ชำตรี เกิดธรรม, 2559) 

ผู้วิจัยพบว่ำกำรเรียนแบบร่วมมือมีประสิทธิภำพและใช้ได้ผลดีในทุกรำยวิชำ รวมทั้งกลุ่ม สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
โดยเฉพำะกำรเรียนแบบเทคนิคกำรร่วมมือในกำรอ่ำนและเขียน  (Cooperative  Integrated  Reading  and  Composition 
หรือ CIRC) เทคนิคนี้ใช้ส้ำหรับวิชำ อ่ำน เขียน และทักษะอื่นๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบร่วมมือ 
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมทักษะกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เรื่องหลักภำษำ ส้ำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 3 
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อพัฒนำกระบวนกำรสอนแบบร่วมมือ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสรมิทักษะกำรเรียนรู้ กลุม่
สำระกำรเรียนรูภ้ำษำไทย เรื่อง หลักภำษำ 

1.2 เพื่อหำประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 
1.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนก่อนและหลังเรียน 
1.4 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

2.1 เอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีลักษณะให้  ผู้เรียน

ร่วมมือกันเป็นกลุ่มย่อย คละควำมสำมำรถ ส้ำหรับท้ำงำนหรือร่วมกันแก้ปัญหำและท้ำกิจกรรมให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ โดย
ที่สมำชิกในกลุ่มตระหนักว่ำแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ดังนั้นควำมส้ำเร็จหรือควำม ล้มเหลวที่เกิดขึ้น สมำชิกในกลุ่มนั้น
จะต้องยอมรับต่อผลที่ผลที่เกิดขึ้นร่วมกัน สมำชิกจะมีกำรพูดคุยกันและช่วยเหลือกันในกำรท้ำกิจกรรมต่ำงๆ ผู้เรียนจะได้
ควำมรู้จำกเพื่อนผู้เรียนและมีบรรยำกำศของ กำรร่วมมือช่วยเหลือกันและผลของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกันนั้น ท้ำให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงขึ้น มีควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้เรียนด้วยกัน อีกทั้งยังท้ำให้ผู้เรียนมี ควำมมั่นใจในตนเอง มี
แรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อวิชำที่เรียน นอกจำกนั้นยังพบว่ำกำรเรียนแบบร่วมมือกัน สำมำรถน้ำไปใช้ได้ในทุกระดับช้ันและ
ใช้ได้กับวิชำต่ำงๆ (สิริลักษณ์ พงศ์พฤฒิชัย, 2556) 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ Computer Assisted Instruction (CAI) หมำยถึง กำรน้ำเอำ
คอมพิวเตอร์มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนกำรสอน สำมำรถน้ำเสนอในรูปแบบของภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ
และกรำฟิกอื่นๆ บทเรียนจะประกอบด้วยจุดประสงค์กำรเรียนรู้ เนื้อหำบทเรียน แบบทดสอบท้ำยบทเรียน แบบทดสอบก่อน
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เรียนและหลังเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกำรเรียนรู้ นักเรียนและคอมพิวเตอร์มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน สำมำรถศึกษำบทเรียน
และทบทวนบทเรียนได้หลำยครั้งตำมควำมต้องกำร (มนต์ชัย เทียนทอง, 2546) 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 อรวรรณ อรุณวิภาส (2554) กำรพัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชำภำษำไทย เรื่องหลักภำษำไทย ส้ำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียนโรงเรียนวัดสีสุก จ้ำนวน 30 คน ผลกำรวิจัยพบว่ำบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภำพ เท่ำกับ 87.59/88.07 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก้ำหนด 

 สิริลักษณ์ พงศ์พฤฒิชัย (2556) กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับกำรเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง
ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส้ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนเจี้ยนหัว ประชำกรที่ใช้คือนักเรียนที่
ก้ำลังศึกษำในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 ของโรงเรียนเจี้ยนหัว จ้ำนวน 40 คน ประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนร่วมกับกำรเรียนแบบร่วมมือ เท่ำกับ 80.99/81.66 มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่ก้ำหนด 80/80 

 ฉวีรวรรณ เพ็งสมบัติชาตรี และคณะ (2557) กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชำภำษำไทย เรื่อง 
กำรเขียนสะกดค้ำ ส้ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนโรงเรียนบำงเสด็จวิทยำคม จ้ำนวน 20 คน 
ผลกำรวิจัยพบว่ำประสิทธิภำพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชำภำษำไทย เท่ำกับ 85.60/83.40 ซึ่งสูงกว่ำตำมเกณฑ์ที่
ก้ำหนดไว ้
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1.1 ศึกษำเนื้อหำบทเรียนในรำยวิชำภำษำไทย เรื่องหลักภำษำ 
1.2 น้ำข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมำวิเครำะห์โดยใช้วิธีทำงสถิติ หำค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบำยงเบนมำตรฐำน 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
1.3 ออกแบบ ออกแบบกิจกรรมกำรสอน สื่อท่ีจะใช้ส้ำหรับสอน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
1.4 พัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมระหว่ำงเรียน 
1.5 ประเมินผล แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้ของผู้เรียน แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียน 

 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นกระบวนเรียนกำรสอนแบบร่วมมือโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อ
เสรมิทักษะกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภำษำไทย เรื่องหลักภำษำ 

2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
2.3 แบบประเมินคณุภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
2.4 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรสอนแบบร่วมมือ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสรมิ

ทักษะกำรเรยีนรู้ กลุม่สำระกำรเรยีนรู้ภำษำไทย เรื่องหลักภำษำ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้ำหมำย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ภำคเรียนท่ี 2/2559 ของโรงเรียนบ้ำนหนองปำกโลง (รัฐประชำนุ
เครำะห์) จ้ำนวนท้ังสิ้น 30 คน 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และเปรียบเทียบค่ำสถิติ (Dependent t-test) 
โดยน้ำผลทีไ่ด้เทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน (พิสุทธำ อำรีรำษฎร์. 2551) ดงันี ้ 
    ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.50 – 5.00 หมำยควำมว่ำ ระดับมำกท่ีสุด    
    ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.50 – 4.49 หมำยควำมว่ำ ระดับมำก    
    ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.50 – 3.49 หมำยควำมว่ำ ระดับปำนกลำง    
    ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.50 – 2.49 หมำยควำมว่ำ ระดับน้อย    
    ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.00 – 1.49 หมำยควำมว่ำ ระดับน้อยท่ีสดุ 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง หลักภาษา  
  ผู้วิจัยได้ด้ำเนินกำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตำมขั้นตอนกำรวิจัยในระยะที่ 1 โดยน้ำข้อมูลจำก
กำรศึกษำและวิเครำะห์ มำพัฒนำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เรื่อง หลักภำษำ ส้ำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 และเครื่องมือของกิจกรรม แสดงภำพที่ 1  

       

             (ก) หน้ำแรกบทเรียน                  (ข) พยัญชนะไทย                       (ค) กำรผันวรรณยุกต์อักษรเสียงสูง 
ภาพที่ 1 ตัวอย่ำงผลกำรพัฒนำบทเรียน 

 จำกภำพที่ 1 บทเรียนท่ีพัฒนำ ประกอบด้วยตำรำงที่แสดงถึงพยัญชนะ 44 ตัว  และตำรำงกำรผันวรรณยุกต์ระดับ
ต่ำง ๆ โดยมีเสียงประกอบกำรบรรยำย 
 ผู้วิจัยน้ำเสนอบทเรยีนต่อผูเ้ชี่ยวชำญ จ้ำนวน 3 คน เพื่อประเมินคณุภำพ  ผลกำรประเมินแสดงในตำรำงที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลกำรประเมินคณุภำพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้ำนเนื้อหำ 4.67 0.47 มำกที่สุด 
2. ด้ำนเทคนิค 4.33 0.47 มำก 
3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รบัจำกกำรเรียนด้วยบทเรียน 4.67 0.47 มำกที่สุด 

โดยรวม 4.56 0.47 มากที่สุด 

 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ บทเรียนมีคุณภำพโดยรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.56 ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
= 0.47) เมื่อพิจำรณำด้ำนเนื้อหำ อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.67 ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 0.47) ด้ำนเทคนิค อยู่ใน
ระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.33 ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 0.47) และด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเรียนด้วยบทเรียน อยู่ใน
ระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.67 ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 0.47)  

2. ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์ 80/80 

           ผู้วิจัยด้ำเนินกำรทดลองใช้กระบวนกำรสอนแบบร่วมมือ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย เรื่องหลักภำษำ ส้ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 จ้ำนวน 30 คน ดังแสดงในภำพที่ 2 และผลกำรวิเครำะห์
ประสิทธิภำพ ดังแสดงในตำรำงที่ 2 

 

ภาพที ่2 กำรทดลองใช้งำนกับกลุม่เป้ำหมำย 
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ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนระหว่ำงเรียนและหลังเรียน 

รายการ N คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
คะแนนสอบระหว่ำงเรยีน (E1) 30 30 25.00 83.33 
คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 30 30 24.40 81.33 

 จำกตำรำงที่ 2 ผลกำรหำประสิทธิภำพของกระบวนกำรสอนแบบร่วมมือ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
พบว่ำ ผู้เรียนมีคะแนนค่ำเฉลี่ยระหว่ำงเรียนเท่ำกับ 25.00 คิดเป็นร้อยละ 83.33 และคะแนนหลังเรียนเท่ำกับ 24.40 คิดเป็น
ร้อยละ 81.33 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ก้ำหนดคือ 80/80 
 
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนก่อนและหลังเรียน 

ผู้วิจัยด้ำเนินกำรน้ำผลกำรทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มำวิเครำะห์ผลทำงสถิติเพื่อศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน แสดงดังตำรำงที่ 3 

ตารางที่ 3 กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่ำง 
 

รายการ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม  T  ค านวน T  ตาราง 
ทดสอบก่อนเรียน 30 30 12.43 19.17 1.7 
ทดสอบหลังเรียน 30 30 24.40 

.05* 
 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรท้ำแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำร 
ทดสอบค่ำที (t-test แบบ Dependent Sample) มีคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่ำ 
t ค้ำนวณเท่ำกับ 19.17 มีค่ำสูงกว่ำค่ำ t ตำรำงมีค่ำเท่ำกับ 1.7 ซึ่งหมำยควำมว่ำผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สูงขึ้นอย่ำงมีนัยส้ำคัญที่ระดับ .05 
 
4. ผลของความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
            ผู้วิจัยน้ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสอบถำมควำมพึงพอใจ มำวิเครำะห์ข้อมลูทำงสถิต  ผลแสดงในตำรำงที่ 4 

ตารางที่ 4 กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน 
 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.60 0.50 ระดับมำกที่สุด 
2. ด้ำนควำมง่ำยของกำรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.47 0.51 ระดับมำก 
3. ด้ำนควำมชัดเจนของตัวอักษร 4.63 0.49 ระดับมำกที่สุด 
4. ด้ำนกำรใช้สีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.40 0.50 ระดับมำก 
5. ด้ำนบทเรียนในแตล่ะหน้ำจอ 4.63 0.49 ระดับมำกที่สุด 
6. ข้อควำมในแต่ละหน้ำจอ 4.33 0.48 ระดับมำก 
7. ภำพที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.50 0.51 ระดับมำกที่สุด 
8. เสียงประกอบบทเรียน 4.37 0.49 ระดับมำก 

โดยรวม 4.49 0.26 ระดับมาก 
 
 จำกตำรำงที่ 4 ผลกำรควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรำยวิชำภำษำไทย ส้ำหรับ
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 โดยรวมอยู่ในระดับมำก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จำกผลกำรวิจัยกำรเรียนกำรสอนแบบร่วมมือ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมทักษะกำรเรียนรู้  กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เรื่องหลักภำษำ ส้ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ได้น้ำไปใช้ทดสอบหำประสิทธิภำพของ
บทเรียนและผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนสำมำรถอภิปรำยผลได้ ดังนี ้
 1. กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบร่วมมือ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมทักษะกำรเรียนรู้  กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เรื่องหลักภำษำ ส้ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ได้ด้ำเนินกำรตำมวิธีกำรพัฒนำบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรศึกษำและวิเครำะห์เนื้อหำ ก้ำหนดวัตถุประสงค์ และแบบทดสอบท่ีน้ำมำวัดผล
สัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้เช่ียวชำญ จ้ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ และด้ำนเทคนิค
วิธีกำรพบว่ำผลกำรประเมินคุณภำพของบทเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมำก จำกนั้นน้ำไปทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มย่อย เพื่อพิจำรณำ
ควำมเข้ำใจ และข้อผิดพลำดต่ำงๆ ก่อนน้ำไปใช้จริง ท้ำให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้ำงขึ้นมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 
เหมำะสมกับกำรน้ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้ 
 2. ประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนแบบร่วมมือ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมทักษะกำรเรียนรู้  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เรื่องหลักภำษำ ส้ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ที่พัฒนำขึ้นมี ประสิทธิภำพเท่ำกับ 
83.33/81.33 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ 80/80 ที่ก้ำหนดไว้ สอคล้องกับ มนต์ชัย เทียนทอง (2546) ได้กล่ำวไว้ว่ำ โดยปกติ E2 จะมีค่ำ
ต่้ำกว่ำค่ำของ E1 เนื่องจำก E1 เกิดจำกกำรวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจำกกำรท้ำแบบฝึกหัด หรือค้ำถำมระหว่ำงบทเรียน ซึ่ง
เป็นกำรวัดผลในระหว่ำงกำรน้ำเสนอเนื้อหำหรือวัดผลทันทีที่ศึกษำเนื้อหำจบในแต่ละเรื่อง ระดับคะแนนจึงมีค่ำสูงกว่ำค่ำ E2 
และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สิริลักษณ์ พงศ์พฤฒิชัย (2556) เรื่องกำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับกำรเรียน
แบบร่วมมือ เรื่องควำมรู้พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส้ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนเจี้ยนหัว ซึ่งได้
ประสิทธิภำพของบทเรียนอยู่ที่ระดับ 80.99/81.66 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ 
 3. ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนกับก่อนเรียนปรำกฏว่ำคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลัง
เรียนของกลุ่มตัวอย่ำงมีค่ำสูงกว่ำก่อนเรียนคือ 24.40 และ 12.43 อย่ำงมีนัยทำงสถิติที่ระดับ .05 ท้ำให้สรุปได้ว่ำกำรเรียนกำร
สอนแบบร่วมมือ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมทักษะกำรเรียนรู้ ช่วยให้ นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้มีพัฒนำกำร 
กำรอ่ำน กำรพูด กำรเขียนที่ดีขึ้นอย่ำงชัดเจน กำรสร้ำงบทเรียนที่น่ำสนใจ เนื่องจำกมีกำรน้ำภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว เสียง 
และกำร โต้ตอบกับบทเรียน มำใช้ในกำรเสริมแรงด้วยกำรให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีทันใด ซึ่งจะท้ำ ให้เกิดกำร เรียนรู้ในตัว
นักเรียน นอกจำกจะท้ำให้นักเรียนทรำบว่ำสิ่งที่ตนเข้ำใจน้ันถูกต้องเพียงใดแล้วยังท้ำให้ เกิดแรงจูงใจในกำรเรียนอีกด้วย ช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ฉวีรวรรณ เพ็งสมบัติ และคณะ (2557) ได้วิจัย
เรื่องกำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชำภำษำไทย เรื่อง กำรเขียนสะกดค้ำ ส้ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 
ปรำกฏว่ำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  
 4. ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้เรียนจำกกำรส้ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เรียนจ้ำนวน 30 คนผู้เรียนมีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำก โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกด้ำนเท่ำกับ 4.49 ถ้ำพิจำรณำแต่ละด้ำนจะเห็นว่ำด้ำนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือด้ำน
ควำมชัดเจนของตัวอักษร และด้ำนบทเรียนในแต่ละหน้ำจอ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกัน คือ 4.63 คะแนน อยู่ในระดับมำกที่สุด 
และด้ำนจะเห็นว่ำด้ำนที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่้ำสุดคือด้ำนข้อควำมในแต่ละหน้ำจอ มีคะแนนเฉลี่ย คือ 4.33 คะแนน แต่ก็ยัง
อยู่ในระดับมำก  
 ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำกำรเรียนกำรสอนแบบร่วมมือ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมทักษะกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เรื่องหลักภำษำ ส้ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้น ได้ค้ำนึงถึงควำม
แตกต่ำงระหว่ำงผู้เรียน ท้ังทำงด้ำนสติปัญญำ บุคลิกภำพ ควำมสนใจพื้นฐำนควำมรู้ที่แตกต่ำงกันท้ำให้บทเรียนมีควำมยืดหยุ่น 
ผู้เรียนมีอิสระในกำรที่จะควบคุมบทเรียนได้ด้วยตนเอง เช่น สำมำรถเรียนรู้ได้จนกว่ำผู้เรียนจะเข้ำใจ  

ข้อเสนอแนะ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนท่ีดีขึ้น เพรำะกำรเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย วิชำภำษำไทย เรื่อง หลัก

ภำษำ ส้ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ผู้วิจัยคิดว่ำควรจะน้ำบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักภำษำ ไปใช้กับ
นักเรียนห้องอื่น ๆ ในระดับช้ันเดียวกันหรือระดับช้ัน อ่ืน ๆ ควรตรวจสอบกำรเข้ำและออกจำกโปรแกรมและบันทึกผลข้อมูล
กำรเรียนรู้จำกคอมพิวเตอร์ทุก เครื่องอย่ำงละเอียดทุกครั้งท่ีมีกำรเรียนกำรสอน  
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คณะผู้วิจัยเห็นว่ำควรน้ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชำภำษำไทย เรื่อง หลักภำษำ ส้ำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีที่ 3 น้ำไปบูรณำกำรกับวิชำอื่นๆ เพื่อให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น และกำรพัฒนำ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรเลือกเนื้อหำที่เหมำะสม และควรท้ำกำรวิจัยเกี่ยวกับ ผลของกำรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในกำรสอนเพื่อพัฒนำ ควำมสำมำรถในกำรคิดในลักษณะอื่นๆ เช่นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และ
ควำมสำมำรถใน กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
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