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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่น รายวิชา
ฟิสิกส์พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิว เตอร์ช่วยสอนเรื่ อง คลื่น รายวิชาฟิสิ กส์พื้นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบ
ร่วมมือ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน เรื่อง คลื่น
รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
วิธีการเลื อกสุ่ มแบบง่าย โดยวิธีการจั บ สลากจากนั กศึกษาระดับปริญ ญาตรี ภาคปกติ หลั กสู ต ร
คหกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได้มาจานวน
ทั้งหมด 25 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอนเรื่อง คลื่ น
รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติทดสอบ t-test
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
83.60/81.58 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือมี
ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.25, S.D.= 0.64)
คาสาคัญ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คลื่น
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ABSTRACT
The objectives of this research were to 1 ) develop computer assisted
instruction on Wave in Basic Physics to effectively achieve the outcome according to
80/80 criterion, 2) Compare the achievement before and after class with computer
assisted instruction on Wave in Basic Physics with cooperative learning, 3) study
satisfaction toward the Computer Assisted Instruction on wave in Basic Physics with
cooperative. The sample used in this research used a Simple random Sampling by
drawing lots. from regular undergraduate students in Home Economics Program Of
Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the royal patronage Faculty of Science
and Technology, Enrolled in the course of basic physics. The first semester of the 2016
academic year of 25 people. The research tools comprise of the constructed interactive
computer assisted instruction on Wave, cooperative learning plan, an achievement
test, and student’s satisfaction questionnaires. Statistical analyses employed were the
mean, standard deviation and t-test.
The findings showed that 1) the developed CAI lesson was effective at
83.60/81.58 according to the criterion, 2) the average post-test score was higher than
pre-test with 0.05 statically significant, 3) student satisfaction was at high level with
average score of 4.25 with S.D. of 0.64.
Keywords
Cooperative Learning, Computer Assisted Instruction, Wave
ความสาคัญของปัญหา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ 2542 ได้ ก าหนดแนวการจั ด การศึ ก ษาตาม
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับผู้เรียนรวมทั้งต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ประกอบด้วยสื่อการสอนหลายประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีทักษะการคิด กระบวนการทางาน ความอดทนในการทางาน มี
ทั ก ษะการแสวงหาความรู้ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี อิ ส ระในการเรี ย นรู้ ได้ เ รี ย นรู้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) การเลือกรูปแบบจัดกิจกรรมก็มีความสาคัญที่จะ
ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้ดีขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเป็นการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดวงกมล สินเพ็ง (2551)
กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียน โดยใช้กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
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อาศัยหลักพึ่งพากัน เพื่อความสาเร็จ ร่วมกันในการทางาน มีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ข้อมูล และการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคม รวมทั้งทักษะการแสวงหา
ความรู้ ทักษะการทางาน ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และอาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) สรุปถึง การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันทางานกลุ่มด้วยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
ในกลุ่มของตน ทาให้งานของกลุ่มดาเนินไปสู่เป้าหมายของงาน ปัจจุบันการนาเสนอสื่อความรู้ผ่าน
จอคอมพิวเตอร์ สามารถทาได้โดยใช้วิธีการหลากหลายและมีช่องทางให้ผู้ เรียนมากมายเช่น มีทั้งภาพ
เสี ย ง ตัว อักษร ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว แผนภู มิ กราฟ ทาให้ ผู้ เรีย นสนุ กสนานไปกับ การเรีย น
โดยเฉพาะรายวิ ช าลั ก ษณะเนื้ อ หาที่เ ป็ น ทฤษฎี และยากแก่ การเข้า ใจถ้า สอนในรู ปแบบของการ
บรรยายโดยอาศัยครูผู้สอนเป็นหลักอย่างเดียว ส่งผลทาให้ผู้เรียนเข้า ใจได้ยากและตามครูผู้สอนไม่
ทัน เพราะฉะนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนต้องหาแนวทางจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ส ามารถเข้ า ใจเนื้ อ หาและสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
อย่างเช่น รายวิชาฟิสิกส์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของวิทยาศาสตร์และเป็นพื้นฐานที่นักศึกษาต้องเรียน
เพื่อเป็นพื้นฐานและต่อยอดไปยังรายวิชาอื่น ๆ ลักษณะเป็นรายวิชาทฤษฎีที่ยากแก่การเข้าใจ ถ้า
ครู ผู้ ส อนน าสื่ อ มาประกอบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนคงจะท าให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ใจได้ ง่ า ยขึ้ น
ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548) อธิบายว่า สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางเชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจ
ระหว่างสารที่ครูส่งไปยังนักเรียน ทาให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ ครู
ก าหนดและประโยชน์ ข องสื่ อ การสอนที่ มี ต่ อ ผู้ เ รี ย น เป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้นั กเรียนเกิดความเข้าใจ เนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นใน
ระยะเวลาสั้น และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วและ
ช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับนักเรียนทาให้เกิดความสนุก และสุวิทย์ ไวยกุล (2548) กล่าว
ว่า การนาคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการสอนที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทาให้ผู้เรียนสามารถได้รับ
ความรู้และโต้ตอบได้อีก ทั้งคอมพิวเตอร์ยังใช้ในการบริหารการเรียนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ว ยสอนนับ ว่าเป็ น สื่อการเรี ยนการสอนรู ปแบบหนึ่งที่ออกแบบให้ ผู้ เรียนสามารถปฏิสั มพันธ์กับ
โปรแกรมได้ต ลอดเวลา นั บ ว่ าเป็ น ช่อ งทางหนึ่ งที่จะช่ว ยเพิ่ม ศักยภาพการเรีย นรู้ข องผู้ เรีย นได้
สอดคล้องกับ กิดานันท์ มลิทอง (2543) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการนาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อ
การสอนทาให้การเรียนการสอนมีการโต้ตอบกันได้ระหว่างนักเรียนกับเครี่องคอมพิวเตอร์เช่นเดีย วกับ
การสอนระหว่างครูกับ นักเรีย นซึ่งเป็น การเสริมแรงให้ กับนักเรียนนอกจากนี้ มนต์ชัย เทียนทอง
(2545) กล่าวถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ บทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ถูกจัด
กระทาไว้อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน โดยใช้คอมพิวเตอร์นาเสนอและจัดการ เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ บทเรี ย นนั้ น ๆ ตามความสามารถของตนเอง ที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ ใ นการจั ด การเกี่ ย วกั บ ข้ อ ความ ข้ อ ความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว เสี ย ง และการ
ปฏิสัมพันธ์ ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและเป็นระบบ
เพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้ได้ผลและเกิดประโยชน์กับการ
เรียนการสอนมากที่สุดจะต้องมีการออกแบบบทเรียนที่ดีด้วยทาอย่างไรจึงจะตีโจทย์ปัญหากับเนื้อหา
ที่มีความเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม เปลี่ยนข้อความตัวอักษรให้เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย
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ไม่น่าเบื่อ มีรูปภาพประกอบ สร้างภาพเคลื่อนไหวมาแทนคาพูด สอดคล้องกับ ชาญณรงค์ พวงผกา
(2556) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนในลักษณะ
ที่ใกล้เคียงกับการสอนจริง คือความสามารถโต้ตอบกับเครื่องได้อย่างเป็นอิสระมีการผสมผสานสื่อ
หลาย ๆ สื่อเข้าด้วยกัน ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศน์และเสียง เพื่อถ่ายทอด
เนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียง กับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด ทาให้
ผู้เรียนได้เข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้น
จากประสบการณ์ ข องผู้ วิ จั ย ที่ ส อนรายวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ม ามากกว่ า 10 ปี พบว่ า วิ ช าฟิ สิ ก ส์
โดยเฉพาะ เรื่อง คลื่น มักทาให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยาก เรียนไม่ค่อยเข้าใจ เพราะคลื่นส่วนใหญ่
มักมองไม่เห็นภาพ เช่น คลื่นเสียงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การเรียนและการทาความเข้าใจจึงต้องใช้
จินตนาการเข้ามาช่วย คนที่จินตนาการไม่ออก นึกภาพของสิ่งที่มองไม่เห็น มักจะไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ
การเรียนเรื่องคลื่น ควรเริ่มต้นจากสิ่งที่ตามองเห็นก่อน เช่น คลื่นน้า และผู้เรียนควรลงมือปฏิบัติทา
การวัดค่าความถี่ของคลื่นน้า และศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของคลื่นน้าก่อน เช่น การสะท้อน การเลี้ยวเบน
การหั ก เห และการแทรกสอด จึ ง ค่ อ ยเชื่ อ มโยงไปสู่ ค ลื่ น ที่ ต ามองไม่ เ ห็ น คื อ คลื่ น เสี ย งคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าและในภาคเรียนที่ 1/2559 นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟิสิกส์พื้น ฐาน โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน และในปีการศึกษาที่ผ่าน ๆ มา ผู้วิจัยได้
สอนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานให้กับหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ตลอดมา ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ไม่ค่อยดี อาจจะเนื่องมาจากความรู้พื้นฐานของนักศึกษาแต่ละคนแตกต่าง
กัน และนั กศึกษาบางคนจบการศึกษาสายอาชีพ จากข้างต้นที่กล่าวมาผู้ วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อ
เพิ่มทักษะทางการคิด กระบวนการทางาน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนในห้องเรียนและส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่
2. เมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ร่วมกับการ
จัดกิจกรรมแบบร่วมมือ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นหรือไม่
3. ความพึ งพอใจของนั ก ศึกษาหลั ง เรีย นด้ว ยบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ ว ยสอน เรื่อง คลื่ น
รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบร่วมมืออยู่ในระดับใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนเรื่ อ ง คลื่ น รายวิ ช าฟิ สิ ก ส์ พื้ น ฐานให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่ น
รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการจัด
กิจกรรมแบบร่วมมือ ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 จานวน 70 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ ผู้ วิจั ย ใช้วิธีก ารเลื อกสุ่ มแบบง่าย โดยวิ ธีการจับสลากจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
หลั ก สู ต รคหกรรมศาสตร์ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ล งทะเบีย นเรี ยนรายวิ ช าฟิสิ กส์ พื้น ฐาน ในภาคการศึก ษาที่
1/2559 ได้มาจานวนทั้งหมด 25 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
2.2 แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานเป็น
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ
3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัยวิจัย
3.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ผู้วิจัย
ได้ พั ฒ นาตาม Roderic, Sims แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ซิ ด นี ย์ (University of Technology
Sydney) อ้างใน (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545) ได้นาเสนอขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผู้เรียน และศึกษาความ
ต้องการต่าง ๆ เพื่อจะได้ออกแบบบทเรียนให้เหมาะสม กาหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน กาหนด
เค้าโครง และขอบเขตของเนื้อหา โดยเนื้อหาที่จะนามาพัฒนาบทเรียนในครั้งนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน โดยผู้วิจัยพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ รูปแบบการนาเสนอบทเรียน การ
จัดการบทเรียน วิธีการปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ ผู้วิจัยได้กาหนดการออกแบบ ไว้ดังนี้ คือ 1) ออกแบบตัว
บทเรียนพิจารณา การนาเสนอเนื้อหาและจัดการบทเรียน เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน
กระบวนการนี้รวมถึงรูปแบบการนาเสนอบทเรียน การจัดกิจกรรมการเรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับ
การเสริ ม แรงด้ ว ย 2) การออกแบบผั ง งานและบทด าเนิ น เรื่ อ ง ผู้ วิ จั ย ออกแบบแผนภู มิ แ สดง
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ความสัมพันธ์ของบทดาเนินเรื่อง ซึ่งเป็น การจัดลาดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาบทเรียน 3) การออกแบบหน้าจอภาพ ออกแบบจัดพื้นที่ของจอภาพของคอมพิวเตอร์ ให้
เป็นสัดส่วนในการนาเสนอเนื้อหา ภาพ ปุ่มควบคุมบทเรียน รูปแบบตัวอักษรขนาดของตัวอักษร สี
ของตัวอักษร พื้นหลัง และวิธีการปฏิสัมพันธ์ ให้มีความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา ผู้วิจัยได้นาขั้นตอนที่ 2 จากการออกแบบตัวบทเรียนที่ได้
เขียนผังงานและบทดาเนินเรื่อง พร้อมทั้งแนวทางต่าง ๆ ในการจัดหน้าจอภาพมาพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ตามบทดาเนินเรื่อง ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้จัดทาเอกสารประกอบบทเรียนได้แก่ คู่มือการ
ใช้งาน คาแนะนา และการติดตั้ง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เรียนทราบถึงข้อแนะนาต่าง ๆ
ขั้ น ตอนที่ 4 การทดลองใช้ เมื่ อ ได้ บ ทเรี ย นที่ พั ฒ นาสมบู ร ณ์ แ ละผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยนาบทเรียนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยนาไปทดลองดังนี้
1) ทดลองใช้แบบรายบุคคล เป็นการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือกับผู้เรียน กลุ่มทดลองไม่เคยเรียนบทเรียนเรื่องคลื่นมาก่อน ซึ่งมี
คุณสมบัติเหมือนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 3 คน โดยผู้วิจัย จาแนกเป็นเก่ง ปานกลาง และอ่อน เป็น
นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี การทดลองใช้รายบุคคล เพื่อศึกษาสภาพการใช้งานของผู้เรียน
ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างใด ดาเนินการเหมือนกับการใช้บทเรียนในสภาพจริงทุกประการ
โดยมีการบันทึกคะแนนระหว่างดาเนินการทดลองได้ค่า E1 เท่ากับ 73.42 และค่า E2 เท่ากับ 75.25
แล้วนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
2) กลุ่ มทดลองที่ ใช้ ใ นการทดลองแบบกลุ่ ม เล็ ก การทดลอง นี้ เ ป็น การ
ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือกับกลุ่มผู้เรียนที่ไม่เคยใช้
บทเรียนมาก่อน จานวน 9 คน ซึ่งไม่ซ้ากับผู้เรียนกลุ่มแรกและมีคุณสมบัติเหมือนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
ผู้เรียนมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน ดาเนินการทดลองเหมือนกับการใช้บทเรียนในสภาพ
จริงโดยมีการบันทึกคะแนนระหว่างการดาเนินการทดลองได้ค่า E1 เท่ากับ 75.68 และค่า E2 เท่ากับ
77.25 แล้วนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
3) การตรวจสอบโดยผู้ เชี่ ยวชาญ หลั ง จากผ่ านการทดลอง ผู้ วิ จัยได้น า
บทเรียนที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้งเพื่อ แก้ไข
บทเรียนให้สมบูรณ์ ต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล กลุ่มทดลองที่ใช้ในการทดลองแบบภาคสนาม ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง ไม่ซ้ากับกลุ่มทดลอง 2 กลุ่มแรก จานวน 30 คนและไม่เคยผ่านการเรียนเรื่อง คลื่น มา
ก่อน ซึ่งประกอบด้วยนั กเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ เก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ
10 คน ผู้วิจัยดาเนินการทดลองเหมือนกับการใช้บทเรียนในสภาพจริงโดยมีการบันทึกการใช้บทเรียน
และคะแนนระหว่างการดาเนินการทดลอง ได้ค่า E1 เท่ากับ 82.63 และค่า E2 เท่ากับ 81.76
3.2 แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
3.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่องคลื่น โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
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3.2.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดมุ่งหมายรายวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่องคลื่น
วิเคราะห์การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับวิธี
เรียนแบบร่วมมือ
3.2.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดาเนินการดังนี้ 1) กาหนด
รูปแบบการจัดการเรียนรู้และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) นาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือที่สร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 3) ปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ 4) นาแผนการเรียนแบบร่วมมือไปทดลองใช้
จริง
3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.3.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างข้อสอบที่ดี
เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และศึกษาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์
(IOC) วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก (D) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
จากนั้นผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวนทั้งหมด 50 ข้อ ลักษณะ
ของข้อสอบเป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
3.3.2 ผู้ วิ จั ย น าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เสนอต่ อ
ผู้ เชี่ย วชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อพิจ ารณาแบบทดสอบรายข้อกับวัตถุ ประสงค์ จากนั้นนาผลการ
พิจารณามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ เลือกข้อสอบที่มีค่า
IOC ตั้งแต่ 0.5 เป็นต้นไป จากนั้นผู้วิจัยนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มคี ุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มทดลอง แล้วนาผลเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบต่อไป
3.3.3 นาคะแนนมาวิเคราะห์ หาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ของ
ข้อสอบคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 -.80 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 -1.00
(มนต์ชัย เทียนทอง, 2545) โดยเลือกข้อสอบที่ได้เกณฑ์ตามมาตรฐานไว้จานวนทั้งหมด 30 ข้อ
3.3.4 หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คานวณโดยใช้ KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson Reliability) ทั้งฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.83 มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.3.5 พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง เพื่อนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3.4 แบบสอบถามความพึ ง พอใจ ด าเนิ น การสร้ า งและตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
แบบสอบถามดังนี้
3.4.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากแนวคิด ทฤษฎีต่าง
ๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความประเด็นพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอนแบบปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแบบร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน
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3.4.2 ก าหนดกรอบแนวความคิ ด และเนื้ อ หาของแบบสอบถาม ตาม
วัตถุประสงค์ของการ วิจัย นามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม เป็นลักษณะข้อคาถามแบบ
ปลายปิด
3.4.3 การทดสอบหาค่ า ความเที่ ย งตรงของแบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย น า
แบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของข้อคาถาม เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีความสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดตรงตามวัตถุประสงค์ นาผล
ที่ได้มาทาการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงต่อไป
3.4.4 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ได้นาแบบสอบถามไปเก็บ
ข้อมูลจริงกับกลุ่มทดลองที่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นได้นาผลมาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค
(Cronbach) ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามความพึ ง พอใจทั้ ง ฉบั บ เท่ า กั บ 0.84 น าเอา
แบบสอบถามนี้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
4. ขั้นตอนการดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการดาเนินการวิจัย มีขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
4.1 ผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับ
การจัดกิจกรรมเรียนแบบร่วมมือตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน จานวน
3 แผน เป็นระยะเวลา 9 ชั่วโมง รวม 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทดสอบก่อนเรียน และจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน
โดยการแบ่งกลุ่มคละความสามารถและสติปัญญาต่างกัน มีทั้ง เก่ง ปานกลาง และอ่อน
ขั้น ที่ 2 ขั้น สอนผู้ วิจัยดาเนิน การทดลองด้ว ยตนเองโดย แจ้งจุด มุ่งหมายการ
เรียนรู้ ผู้วิจัยสอนเนื้อหาเรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับ
วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ การทางานเป็นกลุ่ม ผู้วิจัยให้นักศึกษาในกลุ่มจับคู่กันทา
แบบฝึกหัดพร้ อมกับ การศึกษาบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน ซึ่งเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 บทเรียน
นักศึกษาช่วยกันตรวจคาตอบ
4.2 ผู้วิจัยนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปทดสอบหลังเรียน เมื่อเรียนครบทุกแผน
จานวน 3 แผน
4.3 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ ให้นักศึกษาประเมิน
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
5.1 การวิเคราะห์ หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการหาดัชนีความสอดคล้องของข้อ
คาถาม IOC ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใช้วิธีการของ
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20
5.2 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้
บทเรียน โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - Coefficient) ของครอนบาค
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5.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543)
5.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่ าความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อน
เรียนและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนด้วยค่าทางสถิติ t – test (dependent sample) นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2549)
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการ
จัดกิจกรรมแบบร่วมมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 25
คน ผลคะแนนการทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.60 และผลคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.33 จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
80/80 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยค่า E1/E2 เท่ากับ 83.60/81.33 แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คลื่น รายวิชา
ฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ
จานวน
คะแนนเต็ม x
ผู้เรียน (N)
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
10
8.04
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
10
8.40
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3
25 คน
10
8.64
คะแนนรวมแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน (E1)
30
25.08
คะแนนรวมแบบทดสอบหลังเรียน (E2)
30
24.40
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ
83.60/81.33
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน

S.D.

ร้อยละ

0.97
0.86
0.95
1.19
1.15

80.40
84.00
86.40
83.60
81.33

2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ พบว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนของ
กลุ่ มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ ย 18.08 ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.19 และค่าเฉลี่ยหลั งเรียนเท่ากับ
24.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 แสดงผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

จานวน
ผู้เรียน (N)
25
25

x

S.D.

t

df

Sig

18.08
24.40

1.19
1.15

18.16

24

0.000

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 t (.05, df = 24) = 1.711

3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คลื่น
รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ แบบสอบถามความพึงพอใจในครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ (Rating scale) ตามแบบลิ เ คิ ร์ ท (Likert)
สอบถามความพึงพอใจ 5 ด้าน จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้ เรียนที่มีต่อ บทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอน เรื่องคลื่น รายวิชาฟิสิกส์ พื้นฐานร่ว มกับการจัด
กิจกรรมแบบร่วมมือ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.25, S.D.= 0.64) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบร่ วมมือ ( x = 4.38, S.D.= 0.61) ด้านการจัดการบทเรียน ( x = 4.32, S.D.= 0.61) และ
ด้านตัวอักษรและสีมี ( x = 4.22, S.D.= 0.73) รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือด้านภาพ
ภาษา และเสียง ( x = 4.18, S.D.= 0.63) และด้านเนื้อหาในการดาเนินเรื่อง ( x = 4.16, S.D.= 0.61)
แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน
หัวข้อรายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหาในการดาเนินเรื่อง
2. ด้านภาพ ภาษา และเสียง
3. ด้านตัวอักษรและสี
4. ด้านการจัดการบทเรียน
5.ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
สรุปผลการประเมินในภาพรวม

x

4.16
4.18
4.22
4.32
4.38
4.25

S.D.
0.61
0.63
0.73
0.61
0.61
0.64

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

อภิปรายผล
1. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการ
จัดกิจกรรมแบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.60/81.33 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
80/80 ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้นอกจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
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คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้มีการออกแบบบทเรียนตามรูปแบบการสอน ADDIE Model
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ จานวน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ (Analysis) 2) การ
ออกแบบ (Design) 3) การพั ฒ นา (Development) 4) การน าไปใช้ ( Implementation) 5) การ
ประเมินผล (Evaluation) ทั้ง 5 ขั้นตอนมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้พิจารณาและยึดเป็นแนวทาง
ในการออกแบบ ประกอบกับ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นบทเรียนที่มี การ
ออกแบบผสมผสานทั้ง รูปภาพ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้อความ เพื่อเร้าความสนใจของ
ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนสนใจอยากที่จะเรียนรู้ ไม่เกิดความเบื่อหน่ายสนุกสนานไปกับการเรียนการสอน
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นนี้ก็ผ่านการหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และนอกจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว ผู้วิจัยยังได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือร่วมควบคู่ไป
ด้วยเพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กันในกลุ่ม คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สอดคล้องกับดวงกมล สินเพ็ง (2551) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน
เป็ น กลุ่ ม อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยอาศั ย หลั ก พึ่ ง พากั น เพื่ อ ความส าเร็ จ ร่ ว มกั น ในการท างาน มี
ปฏิสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะและ
การแสวงหาความรู้ ทักษะการทางาน ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในครั้งนี้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับผลงานวิจัยของรัตนา เพิ่มสิริปัญญา (2556) ศึกษาการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ รายวิชาสุข
ศึ ก ษา ชุ ด ชี วิ ต ปลอดภั ย ใส่ ใ จสุ ข ภาพ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ผลการวิ จั ย พบว่ า
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาสุขศึกษา ชุดชีวิตปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 81.38/83.75 ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนด 80/80 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของดาวรถา วีระพันธ์ (2558) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
การผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ด้ ว ยโปรแกรม Publisher ผลการวิ จั ย พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งการผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ด้ ว ยโปรแกรม Publisher 2007 มี ค่ า เท่ า กั บ
83.44/82.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสิริลักษณ์ พงศ์
พฤฒิชัย (2556) ศึกษา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง
ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเจี้ยนหั ว
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
เรื่ อง ความรู้ พื้น ฐานด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ
80.99/81.66 มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ พบว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนของ
กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 18.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.19 และค่าเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 24.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็น ผลเนื่ องมาจากการนาเนื้อหารายวิชาฟิสิกส์ พื้นฐาน ไปพัฒนาให้ อยู่ใน
รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในกระบวนการสร้างบทเรียนผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่าง ๆ ก่อนที่จะนามาพัฒนาบทเรียนในการพัฒนาได้ผสมผสาน รูปภาพ กราฟิกต่าง ๆ ข้อความ ให้
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ผู้เรียนสนใจและอยากที่จะเรียนรู้ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และสามารถเรียนได้ด้วยตนเองจนกว่าจะเข้าใจ
และผู้เรียนสามารถจดจาเนื้อหาได้ง่ายขึ้นมากกว่าที่เรียนโดยฟังอาจารย์ผู้สอนบรรยายเพียงอย่างเดียว
ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิดของสุ วิทย์ ไวยกุล (2548) กล่ าวว่า คอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน ทาให้ ผู้ เรีย น
สามารถได้รับความรู้และโต้ตอบได้อีก ทั้งคอมพิวเตอร์ยังใช้ในการบริหารการเรียนการสอน บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนับว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมได้ตลอดเวลานับว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้ นอกจากนี้แล้วในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการ สอน
แบบร่วมมือเข้าไปร่ วมกับการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย ส่ งผลทาให้ ผู้เรียนได้
ทางานเป็นกลุ่ม คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการทางานร่วมกันยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แบ่งปันซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นกาลังใจแก่กันและกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเรียน จึงเป็นผลทา
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา เพิ่มสิริปัญญา (2556)
ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
รายวิชาสุขศึกษา ชุดชีวิตปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ รายวิชา
สุขศึกษา ชุดชีวิตปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์
(2550) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยการเรียนแบบ
ร่วมมือ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนระบบมัลติมีเดีย โดยการเรียนแบบร่วมมือมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับกับงานวิจัยของ อรุณ ลิ้มเทียมรัตน์ (2554) ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องชีวิตปลอดภัย กลุ่มสาระ การเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตปลอดภัย ของนักเรียนหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียนและแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คลื่น
รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวม ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.25, S.D.= 0.64) ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือ ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดเห็นของตนเอง รวมทั้งได้รับ
ความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่ม ทาให้การเรียนมีความสุข อยากที่จะเรียนรู้ และอีกอย่างการเรียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสนุกสนานกับการ
เรียน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในการดาเนินเรื่อง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความพอใจ ซึ่งในการ
ออกแบบบทเรียน ผู้วิจัยมีการผสมผสานทั้งภาพ เสียง กราฟิก ตัวอักษร เพื่อให้ผู้เรียนสนใจบทเรียน
และอีกทั้งผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลาจนกว่าจะเข้าใจ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึง
พอใจกับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้สอดคล้ องกับ สิริลักษณ์ พงศ์พฤฒิชัย (2556)
ศึกษา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่องความรู้พื้นฐานด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเจี้ยนหัว ผลการวิจัยพบว่าความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อยู่ในระดับมาก
( x = 4.18, S.D. = 0.39 ) และรั ต นา เพิ่ มสิ ริ ปัญ ญา (2556) ศึก ษาการพัฒ นาผลการเรีย นรู้ด้ ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ รายวิชาสุขศึกษา ชุดชีวิตปลอดภัยใส่ใจ
สุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาสุขศึกษา ชุดชีวิตปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับดี ( x = 4.44, S.D. = 0.66)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการจัด
กิจกรรมแบบร่วมมือไปใช้นั้น ครูผู้สอนจะต้องศึกษาและเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ครูผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม และทากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัว
ของผู้เรียนเอง ครูผู้สอนเพียงแต่คอยช่วยเหลือและให้คาแนะนา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรจัดทาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอื่น ๆ และร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบต่าง ๆ
ตามความเหมาะสมกับรายวิชาและระดับของผู้เรียน
2. ควรมีการศึกษาผลการใช้บ ทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอนร่ว มกับการจัดกิจกรรมแบบ
ร่วมมือ กับตัวแปรอื่น เช่น ศึกษาความคงทน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
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