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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ ง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพือ่ นคูค ดิ
เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
The Development of the CAI entitled “The Basic of Computer Maintenance”
for the 2nd Year of Undergraduate cooperates with Think Pair Share
Technique to develop Learning Achievement
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
เบื้องตน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) เพื่อหา
ความพึงพอใจของผูเ รียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา ดานเทคนิค
และวิธีการ แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 32 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาที ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเนื้อหา
ดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 71.46/77.08 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไวคือ 70/70 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและเทคนิคเพื่อนคูคิดโดยรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิคเพื่อนคูคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the CAI entitled “the basic of computer
maintenance”, 2) to evaluate the effectiveness of the CAI, 3) to compare the learning achievement, and
4) to evaluate the satisfaction of the students. The research tools were the CAI, quality evaluation form
in content and technical and methodology, pretest, posttest, and satisfaction questionnaire. The sample
group was 32 students in the 2nd year of undergraduate in major of computer education by purposive
sampling. Mean, Standard Deviation, and t-test used in this research. The research results found that a
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quality of content, technique and methodology of the CAI were at the highest level. The effectiveness of
the CAI was 71.46/77.08 that higher than the criteria 70/70. The learning achievement after studied was
higher than before studied at significance level of 0.05. And the students satisfied with the CAI and think
pair share technique at a high level.
Keywords: CAI, think pair share technique, learning achievement
1. บทนํา
การบํ ารุ ง รั กษาเครื่ องคอมพิ วเตอร เ บื้ องต น เป น เนื้ อ หาส ว นหนึ่ ง ของรายวิ ช า การศึ ก ษาวงจรและซ อมบํ ารุ ง
ไมโครคอมพิ ว เตอร ซึ่ ง วิ ช านี้ มี จุ ด มุ ง หมายที่ ต อ งการให ผู เ รี ย นมี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบวงจรของเครื่ อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร เขาใจหลักการตรวจเช็คและวิเคราะหอาการเสียของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร การใชเครื่องมือในการซอม
การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิ บัติ การ และโปรแกรมประยุกต ตาง ๆ ในไมโครคอมพิ วเตอร (วินัย เพ็ง ภิญ โญ, 2558) จาก
ประสบการณ การเรี ย นของผู วิจัย ในวิ ช าการศึ กษาวงจรและซ อมบํ ารุ ง ไมโครคอมพิ วเตอร ใ นส วนของเนื้ อหา เรื่ อง การ
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน พบวา เพื่อนนักศึกษาบางคนไมมีความรูดานฮารดแวร ไมมีประสบการณในการติดตั้ง
วินโดวและโปรแกรมตาง ๆ เมื่อมาเรียนในรายวิชานี้จึงปฏิบัติตามที่อาจารยสอนไมทัน ไมกลาถาม และไมมีการจดบันทึก
ประกอบกับอาจารยผูสอนก็ไมมีเวลาเพียงพอที่จะอธิบายซ้ําหลาย ๆ ครั้ง หรือรอคอยนักศึกษาที่มีปญหา
บทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน คือ สื่อที่ใชความสามารถของคอมพิ วเตอรในการนําเสนอสื่อประสมเพื่อถายทอด
เนื้อหาบทเรียนโดยมีเปาหมายที่จะดึงดูดความสนใจและกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู เนื่องจากมีการโตตอบ
และมีผลปอนกลับ (feedback) มีความยืดหยุน ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนไดดวยตัวเองและเรียนรูไดตามความสามารถ
ของตนเอง (กรรณิกา แชมประเสริฐ, 2557)
เทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือระหวางผูเรียน 2 คน ที่จับคู
กัน แลวชวยกันแบงปนความคิดในประเด็นปญหา หลังจากที่รวมกันคิดเปนคูแลว จึงนําความรูที่ได ไปเสนอใหเพื่อนรวมชั้น
เรียนไดรับฟง (ทิศนา แขมมณี, 2558)
จากปญหาในการเรียนวิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอรและการศึกษาเทคนิคการสอนแบบเพื่อน
คูคิด ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน ซึ่งเปนสื่อการสอนใน
ลักษณะมัลติมีเดีย ผูเรียนไดโตตอบ มีปฏิสัมพันธกับบทเรียน ซึ่งจะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
สามารถบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรในเบื้องตนดวยตนเองได ไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปรานคอมพิวเตอร ไมเสียเวลา
ในการรอคอยและเปนการประหยัดคาใชจาย และในระหวางการเรียนผูวิจัยไดนําเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด ซึ่งเปนการเรียนรู
แบบรวมมือที่จะชวยสรางเสริมใหผูเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม ผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันไดชวยเหลือกันเปนการ
สงเสริมทักษะทางสังคม อันจะทําใหผูเรียนมีทักษะที่สําคัญสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรั กษาเครื่องคอมพิวเตอร เบื้องตน สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.4 เพื่อหาความพึ งพอใจของผูเรียนที่มี ตอการเรียนด วยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุ งรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ความคิ ดเห็ นของผู เชี่ ย วชาญด านเนื้อหาที่ มี ตอบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่ อง การบํ ารุ งรั กษาเครื่ อง
คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 อยูในระดับดีมาก
3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 อยูในระดับดีมาก
3.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ที่สรางขึ้นสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 70/70
3.4 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
เบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3.5 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
เบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดอยูในระดับมาก
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ขอบเขตการวิจัย
4.1.1 ดานเนื้อหา
วิชาที่นํามาใชในงานวิจัยนี้คือ วิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งนํามาจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน จํานวน 3 เรื่อง คือ วิธีการลง Windows ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมที่ควรติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร และการ
ปรับแตง Windows 7 ใหเร็วขึ้น
4.1.2 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.2.1 ประชากร
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏนครปฐม ที่เรี ยนรายวิชาการศึกษาวงจรและซ อมบํารุง ไมโครคอมพิวเตอร ในภาคเรียนที่
2/2559 จํานวน 2 หมูเ รียน จํานวน 93 คน
4.1.2.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 หมูเรียน 58/7 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เรียนรายวิชา การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
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ในภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 32 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงเพื่อความสะดวกในการเก็บขอมูลเนื่องจากนักศึกษา
ทุกคนในหมูเรียนนี้มีชวงเวลาวางที่ตรงกันและตรงกับวันที่หองเรียนวาง
4.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน พัฒนาตาม ADDIE Model ดังนี้
4.2.1 ขั้นการวิเคราะห
เปนการวิเคราะหเ นื้อหาและจุด มุงหมายของรายวิ ชา การศึกษาวงจรและซ อมบํารุ งไมโครคอมพิวเตอร ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป ที่ 2 ในเรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน จากมคอ. 3 ของผูสอนรายวิช า
การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
4.2.2 ขั้นการออกแบบ
เปนการออกแบบแผนการสอน นําเนื้อหาที่กําหนดมาออกแบบหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบ
วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2.3 ขั้นการพัฒนา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชโปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 ในการสรางรูปภาพพื้นหลัง ปุม และ
ขอความ ใชโปรแกรม Adobe Flash Pro Cs6 สรางการตูนและภาพเคลื่อนไหว และใชโปรแกรม Adobe Captivate 6 ในการ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.2.4 ขั้นการนําไปใช
ผู วิจัย ได ท ดลองใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน เพื่ อตรวจสอบการควบคุ ม การแสดงผลของบทเรี ย น
คอมพิ วเตอรช วยสอน จากนั้น นํ าบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนไปให อาจารยที่ ป รึกษาการทํ าวิจัยพิ จารณาและผู วิจัย ได
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
4.2.5 ขั้นการประเมิน
ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทําบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน จํานวนทั้งหมด 3 คน ซึ่ งเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครปฐม
ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหา และประเมินความเหมาะสมของการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.3 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา แบบประเมิน
คุ ณภาพของบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนด านเทคนิ ค และวิ ธีการ ใบงาน แบบทดสอบก อนเรี ย นและหลั ง เรี ย น และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ขั้นตอนในการสราง คือ จัดทําแบบสอบถามฉบับราง นําไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทํา
วิจัยตรวจสอบภาษาและความถูกตอง จากนั้นปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดทําแบบสอบถามฉบับจริง ในสวนของใบ
งาน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ไดนําไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน
4.4 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ภาคเรียนที่ 2/2559 มีแบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group
Pretest Posttest Design โดยใหผเู รียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทํากิจกรรม
การเรียนรูตามเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด ทําแบบทดสอบหลังเรียน และเมื่อเรียนครบทุกเนื้อหาใหผูเรียนทําแบบประเมิน
ความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละแผนการจัดการเรียนรูมีขั้นตอนดังนี้
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1. ขั้นเตรียม
1.1 ครูอธิบายจุดประสงคในการเรียนของเนื้อหาที่จะเรียนและเกณฑในการประเมินผล
1.2 ครูใหนักศึกษาจับคูกับเพื่อนในหอง คละกันตามความสามารถโดยใชผลการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรของ
ภาคเรียนที่ผานมา
1.3 ครูใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูถามคําถามนํา เชน นักศึกษาคิดวา การลง Windows คืออะไร การลง Windows ใหมมีขอดีอยางไร
3. ขั้นสอนดวยเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด
3.1 ขั้นคิด (Think)
3.1.1 ครูมอบหมายใหนักศึกษาแตละคนทําใบงาน
3.2 ขั้นศึกษาเปนคู (Pair)
3.2.1 ครูมอบหมายใหนักศึกษาแตละคูศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ครูจัดทําไว จากนั้น
ชวยกันสรุปเปนความรูที่ถูกตอง
3.2.2 นักศึกษาแตละคูแลกเปลี่ยนใบงานและตรวจสอบความถูกตองของใบงานของเพื่อน จากนั้นรวมกันหา
คําตอบที่ถูกตองและเขียนคําตอบที่ถูกตองสงครู นักศึกษาคูใดสงใบงานเปนคูแรกและตอบไดถูกตองทุกขอจะไดรับการชมเชย
4. ขั้นสรุป
4.1 ขั้นแบงปน (Share)
.
ครูสุมนักศึกษาบางคูนําเสนอความรู
4.2 ครูใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.1.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา
ผลการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอน เรื่อง การบํารุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอรเ บื้องต น ประกอบดวย
เนื้อหา จํานวน 3 เรื่อง คือ วิธีการลง Windows ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมที่ควรติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร และการ
ปรับแตง Windows 7 ใหเร็วขึ้น ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน
แสดงไดดังภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 4

ภาพที่ 1 หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาพที่ 2 หนาเมนูหลักของบทเรียน
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ภาพที่ 3 หนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 3 บท

ภาพที่ 4 หนาเนื้อหาบทเรียนบทที่ 1

5.1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการประเมิ นคุ ณภาพบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนด านเนื้ อหา และผลการประเมิ นคุ ณภาพบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการจัดทํา โดยผูเชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
ดานเทคนิคและวิธีการ

x
4.71
4.75

S.D.
0.15
0.23

ความหมาย
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก ( x = 4.71,
S.D. = 0.15) และมีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก ( x = 4.75, S.D. = 0.23)
5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคา E1/E2 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
คะแนนเต็ม
คะแนนรวม
ใบงาน จํานวน 3 เรื่อง
30
686
แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 3 เรื่อง
30
740

คาประสิทธิภาพ
E1 = 71.46
E2 = 77.08

จากตารางที่ 2 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาประสิทธิภาพ เทากับ 71.46/77.08 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนดคือ 70/70 โดยที่คะแนนรวม 686 คะแนน ไดมาจากผลรวมของคะแนนใบงานจํานวน 3 เรื่อง ของนักเรียน จํานวน
32 คน และคะแนนรวม 740 คะแนน ไดมาจากผลรวมของคะแนนสอบหลังเรียน จํานวน 3 เรื่อง ของนักเรียน จํานวน 32 คน
5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิค
เพื่อนคูคิด แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนน

จํานวนผูเรียน (คน)

กอนเรียน (30)
หลังเรียน (30)
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

32
32

คาเฉลี่ย

tคํานวณ

tตาราง

Sig.

12.88
23.13

9.31

1.69

.00*

จากตารางที่ 3 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x = 23.13, S.D. = 5.15) สูงกวากอนเรียน ( x = 12.88, S.D. =
4.55) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด
แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
รายการประเมิน
1. นักศึกษาพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. นักศึกษาพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. นักศึกษาพอใจตอวิธีการนําเสนอเนื้อหา
4. นักศึกษาพอใจในคําอธิบายเนื้อหา
5. นักศึกษาพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร
6. นักศึกษาพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
7. นักศึกษาพอใจกับปุมในแตละหนาจอ
8. นักศึกษาพอใจขอความบนปุมในแตละหนาจอ
9. นักศึกษาพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน
10. นักศึกษาพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอนแบบนี้
โดยรวม

x
4.44
4.41
4.41
4.34
4.25
4.19
4.09
4.09
4.09
4.09
4.24

S.D.
0.67
0.67
0.61
0.60
0.51
0.47
0.53
0.47
0.47
0.69
0.37

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด
อยูในระดับมาก ( x = 4.24, S.D. = 0.37)
6. สรุปผลและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลและอภิปรายผล
6.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 เรื่อง
คือ วิธีการลง Windows ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมที่ควรติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร และการปรับแตง Windows 7 ให
เร็วขึ้น เมื่อนําบทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอนที่ พัฒนาไปใหผู เชี่ ยวชาญประเมินพบวา มีคุ ณภาพดานเนื้ อหา ดานเทคนิค และ
วิธีการในการจัดทําอยูในระดับดีมาก
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6.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 มีคาประสิทธิภาพเทากับ 71.46/77.08 สูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 70/70
การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนผู วิจัย ได ออกแบบบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน ตามหลั กการ
ออกแบบของ ADDIE Model ซึ่ ง เป นวิ ธีการที่ ร ะบุ ร ายละเอี ยดการทํ างานในแต ล ะขั้ นตอนไว ชั ด เจน พั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนตามที่ออกแบบไวและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ทําใหทราบจุดบกพรองและไดปรับปรุงแกไขจึงทํา
ใหไดบทเรียนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาไปใชสอนได
6.1.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกั บการใชเ ทคนิค เพื่ อนคู คิด ทํ าให ผูเ รีย นมี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นสู งขึ้น เนื่องจากผู เรี ยนได มี
ปฏิสัมพันธกัน ไดชวยเหลือกันเพื่อใหตนเองและเพื่อนประสบความสําเร็จในการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาภรณ
กรณ แก ว (2556) ที่ ทํางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอนวิชาการซอมบํารุงคอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่อง
เครื่องมือและวิธีการซอมบํารุงคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวังพุกุลพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ
พบวา ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา การซอมบํารุงคอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่อง เครื่องมือและวิธีการ
ซอมบํารุงคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของสุรมัย รังษีธรรม (2555) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีสวนรวมดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์รวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิดผานเครือขายคอมพิวเตอร วิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระดับปริญญาตรีปที่ 1 พบวา ความก าวหนาทางการเรีย นของผู เรีย นที่เ รียนดวยบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีความกาวหนาทางการเรียนคิดเปนรอยละ 20.89
6.1.4 ความพึ ง พอใจของผูเ รี ยนที่ เ รีย นดวยบทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอนที่ ผู วิจัย พั ฒนาขึ้นและเรี ยนด วย
เทคนิคเพื่อนคูคิดอยูในระดับมาก ซึ่งเปนผลมาจากการที่ผูเรียนได เรียนดวยวิธีการใหมที่แตกตางจากวิธีเรียนปกติ การเรียน
แบบเพื่อนคูคิดจะทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน ไดชวยเหลือกันเรียนรู เปนการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียน
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยนี้ไปใช
6.2.1 การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชครูควรอธิบายขั้นตอนและวิธีการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนใหผูเรียนเขาใจ
6.2.2 ครู ค วรอธิ บ ายวิ ธีการเรี ย นด วยเทคนิ ค แบบเพื่ อนคู คิ ด และอธิ บ ายให ผู เ รี ย นเห็ นความสํ าคั ญ ในการ
ชวยเหลือกันเพื่อใหตนเองและคูประสบความสําเร็จในการเรียน
6.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
6.3.1 ควรที่จะมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนสูงขึ้น
6.3.2 ควรมีการศึกษาวาการใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิดจะชวยพัฒนาผูเรียนในดานใดบาง เชน การรวมมือ
ในการทํางาน มนุษยสัมพันธ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
7. เอกสารอางอิง
กรรณิกา แชมประเสริฐ. (2557). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง การใชพลังงานไฟฟา
อยางประหยัดกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4. ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
ทิศนา แขมมณี. (2558). ศาสตรการสอนองคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพครั้งที่ 19).
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 309

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วินัย เพ็งภิญโญ. (2558). มคอ. 3 รหัสวิชา 4143702 รายวิชา การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร. สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
สุภาภรณ กรณแกว. (2556). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาการซอมบํารุงคอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่อง เครื่องมือ
และวิธีการซอมบํารุงคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวังพุกุลพิทยาคม จังหวัด
เพชรบูรณ. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุรมัย รังษีธรรม. (2555). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีสวนรวมดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์รวมกับ
เทคนิคเพื่อนคูคิดผานเครือขายคอมพิวเตอร วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระดับปริญญาตรีปที่ 1. สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.

310 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

