
The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

302 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน  

สําหรับนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี ช้ันปที่ 2 รวมกบัการใชเทคนคิเพือ่นคูคดิ 

เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

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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บทคัดยอ  

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

เบื้องตน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4) เพื่อหา

ความพึงพอใจของผูเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา ดานเทคนิค

และวิธีการ แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 32 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

สถิติที่ใชคือ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาที ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเน้ือหา 

ดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 71.46/77.08 ซ่ึงสูงกวา

เกณฑที่กําหนดไวคือ 70/70 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและเทคนิคเพื่อนคูคิดโดยรวมอยูในระดับมาก  

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิคเพื่อนคูคิด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

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  
  

 การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน เปนเน้ือหาสวนหน่ึงของรายวิชา การศึกษาวงจรและซอมบํารุง  

ไมโครคอมพิวเตอร ซ่ึงวิชาน้ีมีจุดมุงหมายที่ตองการใหผู เรียนมีความรูความเขาใจเ ก่ียวกับระบบวงจรของเครื่อง 

ไมโครคอมพิวเตอร เขาใจหลักการตรวจเช็คและวิเคราะหอาการเสียของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร การใชเครื่องมือในการซอม   

การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกตตาง ๆ ในไมโครคอมพิวเตอร (วินัย เพ็งภิญโญ, 2558) จาก

ประสบการณการเรียนของผูวิจัยในวิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอรในสวนของเน้ือหา เรื่อง การ

บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน พบวา เพื่อนนักศึกษาบางคนไมมีความรูดานฮารดแวร ไมมีประสบการณในการติดตั้ง

วินโดวและโปรแกรมตาง ๆ  เม่ือมาเรียนในรายวิชาน้ีจึงปฏิบัติตามที่อาจารยสอนไมทัน ไมกลาถาม  และไมมีการจดบันทึก 

ประกอบกับอาจารยผูสอนก็ไมมีเวลาเพียงพอที่จะอธิบายซํ้าหลาย ๆ ครั้ง หรือรอคอยนักศึกษาที่มีปญหา    

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ ส่ือที่ใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสมเพื่อถายทอด 

เน้ือหาบทเรียนโดยมีเปาหมายที่จะดึงดูดความสนใจและกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู เน่ืองจากมีการโตตอบ

และมีผลปอนกลับ (feedback) มีความยืดหยุน ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนไดดวยตัวเองและเรียนรูไดตามความสามารถ 

ของตนเอง (กรรณิกา แชมประเสริฐ, 2557)  

          เทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือระหวางผูเรียน 2 คน ที่จับคู 

กัน แลวชวยกันแบงปนความคิดในประเด็นปญหา  หลังจากที่รวมกันคิดเปนคูแลว จึงนําความรูที่ไดไปเสนอใหเพื่อนรวมชั้น 

เรียนไดรับฟง (ทิศนา แขมมณี, 2558)  

 จากปญหาในการเรียนวิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอรและการศึกษาเทคนิคการสอนแบบเพื่อน

คูคิด ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน ซ่ึงเปนส่ือการสอนใน

ลักษณะมัลติมีเดีย ผูเรียนไดโตตอบ มีปฏิสัมพันธกับบทเรียน ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และ

สามารถบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรในเบื้องตนดวยตนเองได ไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปรานคอมพิวเตอร ไมเสียเวลา

ในการรอคอยและเปนการประหยัดคาใชจาย และในระหวางการเรียนผูวิจัยไดนําเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด ซ่ึงเปนการเรียนรู

แบบรวมมือที่จะชวยสรางเสริมใหผูเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม ผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันไดชวยเหลือกันเปนการ

สงเสริมทักษะทางสังคม อันจะทําใหผูเรียนมีทักษะที่สําคัญสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

  2.1  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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  2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง การบํารุงรกัษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  2.4  เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

 3.1  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่อง

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  คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 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 

   วิชาที่นํามาใชในงานวิจัยน้ีคือ วิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงนํามาจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

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 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เรียนรายวิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร ในภาคเรียนที่ 

2/2559 จํานวน 2 หมูเรียน 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 ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงเพื่อความสะดวกในการเก็บขอมูลเน่ืองจากนักศึกษา  

ทุกคนในหมูเรียนน้ีมีชวงเวลาวางที่ตรงกันและตรงกับวันที่หองเรียนวาง 
 

 4.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน     

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน พัฒนาตาม ADDIE Model ดังน้ี    

 4.2.1 ข้ันการวิเคราะห     

 เปนการวิเคราะหเน้ือหาและจุดมุงหมายของรายวิชา การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอรของ  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ในเรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน จากมคอ. 3 ของผูสอนรายวิชา 

การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร   
 

 4.2.2 ข้ันการออกแบบ   

 เปนการออกแบบแผนการสอน นําเน้ือหาที่กําหนดมาออกแบบหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบ 

วิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
 

 4.2.3 ข้ันการพัฒนา   

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชโปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 ในการสรางรูปภาพพื้นหลัง ปุม และ 

ขอความ ใชโปรแกรม Adobe Flash Pro Cs6 สรางการตูนและภาพเคล่ือนไหว และใชโปรแกรม Adobe Captivate 6 ในการ

สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

 4.2.4 ข้ันการนําไปใช    

 ผูวิจัยไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อตรวจสอบการควบคุม การแสดงผลของบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอน จากน้ันนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยพิจารณาและผูวิจัยได 

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  
 

 4.2.5 ข้ันการประเมิน   

 ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทําบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน จํานวนทั้งหมด 3 คน ซ่ึงเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประเมินความเหมาะสมของเน้ือหา และประเมินความเหมาะสมของการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

 4.3 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังน้ี แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา แบบประเมิน

คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการ ใบงาน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ขั้นตอนในการสราง คือ จัดทําแบบสอบถามฉบับราง นําไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทํา

วิจัยตรวจสอบภาษาและความถูกตอง จากน้ันปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดทําแบบสอบถามฉบับจริง ในสวนของใบ

งาน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ไดนําไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 คน   
 

 4.4 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ภาคเรียนที่ 2/2559 มีแบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group 

Pretest Posttest Design  โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทํากิจกรรม

การเรียนรูตามเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด ทําแบบทดสอบหลังเรียน และเม่ือเรียนครบทุกเน้ือหาใหผูเรียนทําแบบประเมิน

ความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละแผนการจัดการเรียนรูมีขั้นตอนดังน้ี 
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1. ขั้นเตรียม 

1.1 ครูอธิบายจุดประสงคในการเรียนของเน้ือหาที่จะเรียนและเกณฑในการประเมินผล 

1.2 ครูใหนักศึกษาจับคูกับเพื่อนในหอง คละกันตามความสามารถโดยใชผลการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรของ

ภาคเรียนที่ผานมา 

1.3 ครูใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรยีนซ่ึงเปนแบบปรนัย 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 ครูมอบหมายใหนักศึกษาแตละคูศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ครูจัดทําไว จากน้ัน

ชวยกันสรุปเปนความรูที่ถูกตอง 

 3.2.2 นักศึกษาแตละคูแลกเปล่ียนใบงานและตรวจสอบความถูกตองของใบงานของเพื่อน จากน้ันรวมกันหา

คําตอบที่ถูกตองและเขียนคําตอบที่ถูกตองสงครู นักศึกษาคูใดสงใบงานเปนคูแรกและตอบไดถูกตองทุกขอจะไดรับการชมเชย  

 4. ขั้นสรุป 

 4.1 ขั้นแบงปน (Share)  

.  ครูสุมนักศึกษาบางคูนําเสนอความรู  

 4.2 ครูใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรยีนซ่ึงเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

  

5. ผลการวิจัย 
 

 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 5.1.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา 

 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน ประกอบดวย

เน้ือหา 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 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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             ภาพที่ 3 หนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 3 บท          ภาพที่ 4 หนาเน้ือหาบทเรียนบทที่ 1  

 

 5.1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา และผลการประเมินคุณภาพบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการจัดทํา โดยผูเชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน   x  S.D. ความหมาย 

ดานเน้ือหา  4.71 0.15 ดีมาก 

ดานเทคนิคและวิธีการ 4.75 0.23 ดีมาก 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก ( 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 คาประสิทธิภาพ 

ใบงาน จํานวน 3 เรื่อง  30 686 E1 = 71.46 

แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 3 เรื่อง 30 740 E2 = 77.08 
  

 จากตารางที่ 2 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาประสิทธิภาพ เทากับ 71.46/77.08 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่

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  

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิค

เพื่อนคูคิด แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คะแนน จํานวนผูเรียน (คน) คาเฉล่ีย tคํานวณ tตาราง Sig. 

กอนเรียน (30) 32 12.88 
9.31 1.69 .00* 

หลังเรียน (30) 32 23.13 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน ( 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 x  S.D. ความหมาย 

1. นักศึกษาพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  4.44 0.67 มาก 

2. นักศึกษาพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.41 0.67 มาก 

3. นักศึกษาพอใจตอวิธีการนําเสนอเน้ือหา 4.41 0.61 มาก 

4. นักศึกษาพอใจในคําอธิบายเน้ือหา 4.34 0.60 มาก 

5. นักศึกษาพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร 4.25 0.51 มาก 

6. นักศึกษาพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.19 0.47 มาก 

7. นักศึกษาพอใจกับปุมในแตละหนาจอ   4.09 0.53 มาก 

8. นักศึกษาพอใจขอความบนปุมในแตละหนาจอ 4.09 0.47 มาก 

9. นักศึกษาพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.09 0.47 มาก 

10. นักศึกษาพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอนแบบน้ี  4.09 0.69 มาก 

  โดยรวม 4.24 0.37 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 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 เรื่อง 

คือ วิธีการลง Windows ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมที่ควรติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร และการปรับแตง Windows 7 ให

เร็วขึ้น เม่ือนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินพบวา มีคุณภาพดานเน้ือหา ดานเทคนิคและ

วิธีการในการจัดทําอยูในระดับดีมาก  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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 6.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 มีคาประสิทธิภาพเทากับ 71.46/77.08 สูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 70/70  

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผูวิจัยไดออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามหลักการ

ออกแบบของ ADDIE Model ซ่ึงเปนวิธีการที่ระบุรายละเอียดการทํางานในแตละขั้นตอนไวชัดเจน พัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนตามที่ออกแบบไวและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ทําใหทราบจุดบกพรองและไดปรับปรุงแกไขจึงทํา

ใหไดบทเรียนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาไปใชสอนได 

 6.1.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิด ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น เน่ืองจากผูเรียนไดมี

ปฏิสัมพันธกัน ไดชวยเหลือกันเพื่อใหตนเองและเพื่อนประสบความสําเร็จในการเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาภรณ 

กรณแกว (2556) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาการซอมบํารุงคอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่อง 

เครื่องมือและวิธีการซอมบํารุงคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวังพุกุลพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ 

พบวา ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา การซอมบํารุงคอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่อง เครื่องมือและวิธีการ

ซอมบํารุงคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของสุรมัย รังษีธรรม (2555) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีสวนรวมดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธ์ิรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิดผานเครือขายคอมพิวเตอร วิชา 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระดับปริญญาตรีปที่ 1 พบวา ความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีความกาวหนาทางการเรียนคิดเปนรอยละ 20.89   

 6.1.4 ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นและเรียนดวย

เทคนิคเพื่อนคูคิดอยูในระดับมาก ซ่ึงเปนผลมาจากการที่ผูเรียนไดเรียนดวยวิธีการใหมที่แตกตางจากวิธีเรียนปกติ การเรียน

แบบเพื่อนคูคิดจะทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน ไดชวยเหลือกันเรียนรู เปนการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียน 
  

 6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยนี้ไปใช  

 6.2.1 การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชครูควรอธิบายขั้นตอนและวิธีการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนใหผูเรียนเขาใจ  

 6.2.2 ครูควรอธิบายวิธีการเรียนดวยเทคนิคแบบเพื่อนคูคิดและอธิบายใหผูเรียนเห็นความสําคัญในการ

ชวยเหลือกันเพื่อใหตนเองและคูประสบความสําเร็จในการเรียน 
 

 6.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

 6.3.1 ควรที่จะมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทาง

เรียนสูงขึ้น 

 6.3.2 ควรมีการศึกษาวาการใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิดจะชวยพัฒนาผูเรียนในดานใดบาง เชน การรวมมือ

ในการทํางาน มนุษยสัมพันธ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
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