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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ระหว่างผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองแวง อำาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำานวน 18 คน ซึ่งได้
มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับแผน 
การจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  
ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสำาหรับทดสอบค่า dependent sample 
t-test ผลการวิจัยพบว่า 

1) แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใชเทคนิค STAD สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ค่าเท่ากับ 88.54/83.15  
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใชเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80  
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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Abstract
This research aims to 1) to develop a learning management plan together with 

computer-assisted instruction to be effective according to the 80/80 criteria 2) to compare 
the student’s achievement between pre- and post-study results The sample group used 
in this research was Prathomsuksa 6 students at Ban Nong Waeng School, Phu Khiao  
District, Chaiyaphum Province, totaling 18 people, obtained by cluster random sampling. 
Computer-assisted instruction in conjunction with a learning management plan and an  
achievement test The statistics used in the data analysis were percentage, arithmetic 
mean, standard deviation, and dependent sample t-test. 1) The learning management plan  
combined with the computer-assisted instruction using STAD technique for grade 6 students  
is effective. which is higher than the threshold of 80/80, the value is 88.54/83.15  
2) The learning achievement of computer-assisted instruction using STAD technique was 
higher after learning achievement than before. and educational achievement after school was 
80% higher than the criteria with statistical significance at the.05 level. 
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บทนำา
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน เทคโนโลยีมี

ความสำาคญัอยา่งย่ิง โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ได้มีการนำาเสนอและแสดงผลด้วย
ระบบสือ่ตา่งๆ ท้ังในด้านขอ้มลู รูปภาพ เสยีง ภาพ
เคล่ือนไหว และวดีิโอ อกีทัง้ยังสามารถสรา้งระบบ
การมีปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบ ทำาให้การเรียนรู้ยุคใหม่
ประสบความสำาเร็จด้วยดี ซึ่งในการเรียนการสอน
ท่ีผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพิวเตอรใ์นปจัจบุนัมกีาร
จัดการเรียนรู้จำานวนมากมายหลายประเภท เช่น 
Web-Based instruction: MEI เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้มี
การนำาคณุสมบตัขิองไฮเปอรม์เีดีย (Hypermedia) 
มาเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย World Wide Web ถนอม
พร เลาหจรัสแสง (2545) กล่าวว่า World Wide 
Web เป็นบรกิารบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ซึง่ได้รบั
ความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เริ่มเข้ามา
เปน็ทีรู่จ้กัในวงการศกึษาในประเทศไทยต้ังแต่ พ.ศ. 

2538 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอนได้ใช้เป็นทางเลือกใหม่
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาจากห้องเรียน
ไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำาการศึกษา 
ไปสูผู่ท้ีข่าดโอกาสดว้ย ขอ้จำากดัทางดา้นเวลาและ
สถานที่ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองใน 
ทุกแห่ง ควบคุมทุกสิ่งด้วยตนเอง เลือกลำาดับ
เนื้อหาและเรียนตามเวลาท่ีเหมาะสมกับความ
สะดวกของแต่ละบุคคล ที่ผู้เรียนสามารถสร้าง 
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และผู้สอนสามารถ
เตรียมสื่อการสอนใน รูปแบบต่างๆ สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนการสอนของตนเอง
ให้ทันสมัยได้ง่ายและสามารถขยายขอบเขตสู่ 
ผูเ้รียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง สง่เสรมิการเรยีนรู้ตลอด 
ชีวิต และสอดคล้องกับแนวทางที่กำาหนดใน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 แนวทางที่กำาหนดในพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 9 
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เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66 ที่ว่าผู้เรียน
มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาในโอกาสแรกทีท่ำาไดเ้พือ่
ให้มีความรู้และทักษะทีเ่พียงพอทีจ่ะใช้ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ในระบบการเรียนการสอนท่ีครูผู้สอน 
เปน็ผูท้ีท่ำาหนา้ทีถ่า่ยทอดความรูแ้ละประสบการณ์
ให้กับผู้เรียน ซึ่งอาจมีกิจกรรมในชั้นเรียนหรือ 
นอกชั้นเรียน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน รวมทั้งการศึกษาโดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ และผู้เรียนจำาเป็นต้องปรับ
เปลี่ยนวิธีเรียนรู้ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครู ครูจำาเป็นต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามมาตราที่ 24 ใน
หมวดที่ 4 ซึ่งกำาหนดให้ครูจัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความ
แตกตา่งของผู้เรยีน โดยมกีารบรูณาการผสมผสาน
สาระความรู้ต่างๆ 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ทำาให้ 
ผู้ วิ จั ย มี แ นวคิ ดที่ จ ะทำ า ใ ห้ ส ร้ า ง บท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการเรียนการสอนที่ตรง
กับวยัของผู้เรยีน และสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา จะทำาให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหา
การเรียนการสอน และผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัย
ชิน้น้ีจะทำาใหผ้ลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนักเรยีน
ดขีึน้ โดยผูว้จิยัเลง็เห็นในรายวชิาวทิยาการคำานวณ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนอง
แวง จากการสังเกตทำาให้ผู้วิจัยพบว่า นักเรียน
จะสนใจสื่อประเภทเกมส์การเรียนที่มีการโต้ตอบ 
ได้ท้ังภาพและเสียง หรือ การ์ตูนแอนนิเมช่ันที่

สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนมากกว่าที่
จะต้องมานั่งเรียนแบบธรรมดา การนำาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยพัฒนาให้กับนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) อีกทั้ง
ยงัเปน็การสง่เสรมิกระบวนการคดิอยา่งเปน็ระบบ 
การเสริมสร้างจินตนาการของผู้เรียนอีกด้วย และ
เป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
ที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการ
พัฒนาการเรียนของตนเองต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ร่วม

กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาการ
คำานวน  ของนักเรียนชั้นประถม ศึก ษ า ปีที่  6  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ระหว่างผลการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนใช้เทคนิค  STAD ร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย สอน วิชาวิทยาการคำานวน   
ของนักเรียนชั้นประถม ศึก ษ า ปีที่  6 

สมมุติฐานการวิจัย
1 .  ผลสั มฤทธิ์  ท า งการ เ รี ยนที่ ใ ช้

เทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่องวิทยาการคำานวน  ของ
นักเรียนชั้นประถม ศึก ษ า ปีที่  6 อยู่ในระดับสูงกว่า
เกณฑ์

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
หลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องวิทยาการคำานวน ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 
STAD สูงกว่าก่อนเรียน 
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วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยค ร้ั งนี้ คื อ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา2563 ในโรงเรียนเขตตำาบลโอโล 
อำาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 4 โรงเรียน จำานวน 
84 คน

กลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จัยนี้ เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
หนองแวง อำาเภอภเูขยีว จงัหวดัชัยภมู ิจำานวน 18 
คน จำานวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้การสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster random sampling) 

ตัวแปร

ตัวแปรอิสระ

การสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนร่วมกับเทคนิค STAD วิชาวิทยาการคำานวณ

ตัวแปรตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลัง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้
เทคนิค STAD  

เครื่องมือ

1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
STAD วิชาวิทยาการคำานวณ ช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 6 จำานวน 7 แผน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน 
วันละ 2 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีใช้
เทคนิค STAD วิชาวิทยาการคำานวณ ของนักเรียน
ชั้นประถม ศึก ษ า ปีที่  6

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้
เทคนิค STAD สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำานวน 30 ข้อ

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ลำาดับดังนี้

1. นำาเสนอเนื้อหา สอนเนื้อหาทบทวน
พื้นฐานความรู้เดิมกับผู้เรียน และสอนความรู้
ใหม่ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย
ผู้เรียนเข้ากลุ่มตามที่ผู้สอนจัดไว้ มีการช่วยเหลือ
กันภายในกลุ่ม 

2. ข้ันแบ่งกลุ่มคละความสามารถ โดย
แบ่งผู้เรียนออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 4 คน ผู้เรียน
แต่ละ กลุ่มมีความสามารถคละกัน เก่ง 1 ปาน
กลาง 2 อ่อน 1 (1: 2: 1) คะแนนที่ใช้เป็นเกณฑ์
แบ่ง คือ คะแนนจากการสอบปลายภาควิชา
วิทยาการคำานวณ ภาคเรียนที่1/2563

3. ขั้นทดสอบย่อยทำาแบบฝึกหัด เป็น
กจิกรรมหลงัเรยีน ข้ันตอนนีผู้เ้รยีนทำาแบบทดสอบ
ย่อย เพื่อวัดความเข้าใจในการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากนั้นตรวจให้คะแนน
จากแบบทดสอบ สรปุและประเมนิผลการทดสอบ 

4. ขั้นคิดคะแนนความก้าวหน้า ผู้วิจัย
ตรวจผลการสอบของนักเรียน โดยคะแนนที่
นักเรียนทำาได้ในการทดสอบจะถือเป็นคะแนน
รายบุคคล แล้วนำาคะแนนรายบุคคลไปแปลงเป็น
คะแนนกลุ่ม

5. ข้ันชมเชยยกย่องบุคคล หรือกลุ่ม
ท่ีมีคะแนนดีท่ีสุด (Super Team) เกณฑ์การ
ยกย่องความสำาเร็จของกลุ่ม โดยการยกย่องหรือ
ยอมรับกลุ่มที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากคะแนน
ความก้าวหน้าของกลุ่มคะแนนความก้าวหน้า
ของแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มและคะแนน
ความกา้วหนา้ของกลุม่ของทกุคนจะนำามารวมกนั 
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แล้วเฉลี่ยเป็นคะแนนความก้าวหน้ารวมของกลุ่ม 
ทำาการปรบัยอดเต็มใหเ้ทา่กบัยอดเตม็ของคะแนน
ฐานนำามาลบด้วยคะแนนฐาน และเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ของกลุ่มดีที่สุด (Super Team) ดีมาก  
(Great Team) และด ี(Good Team) ทีก่ำาหนดไว้

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้

ตอนที ่1 วเิคราะหแ์ผนการจัดการเรยีนรู ้  
โดยใชเ้ทคนิค  STAD รว่มกบับทเรยีนคอมพิวเตอร์
ช่วย สอนวิชาวิทยาการคำานวณ ของนักเรียนชั้น
ประถม ศึก ษ า ปีที่  6 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์

ร้อยละ 80/80 

ตอนที่  2  วิ เคราะห์ เปรี ยบ เที ยบ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
เทคนิคSTADร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย 
สอนวิชาวิทยาการคำานวณ ของนักเรียนช้ันประถม 
ศึก ษ า ปีที่  6

ผลการวิจัย
1. ผลการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ท่ีใช้เทคนิค  STAD ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วย สอน วิชาวิทยาการคำานวณ ของนักเรียนช้ัน
ประถม ศึก ษ า ปีที่  6 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์
ร้อยละ 80/80 

ต�ร�ง 1 แสดงผลการหาค่าประสิทธิภาพแบบฝึกของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  STAD  
ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนวิชาวิทยาการคำานวณ ของนักเรียนช้ันประถมศึก ษ า 
 ปีที่  6 ทั้งหมด 18 คน

คะแนน คะแนน เต็ม S.D. คะแนนเฉล่ียร็อยละ E
1
/E

2

แบบฝึก 210 185.94 2.55 88.54 88.54: 83.15

หลังเรียน 30  24.94 1.98 83.15

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าการหาค่า
ประสิทธิภาพแบบฝึกของแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใชเ้ทคนิค  STAD รว่มกบับทเรยีนคอมพิวเตอร์
ช่วย สอนวิชาวิทยาการคำานวณ ของนักเรียนชั้น
ประถม ศึก ษ า ปีที่  6 ทั้งหมด 18 คน มีค่า

ประสิทธิภาพ E
1
/E

2
 เท่ากับ 88.54/83.15

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิค STAD ร่วม
กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนวิชาวิทยาการ
คำานวณ ของนักเรียนชั้นประถม ก ษ า ปีที่  6 

ต�ร�ง 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิค  STAD ร่วมกับบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วย สอนเรื่อง วิทยาการคำานวณ ของนักเรียนชั้นประถม ศึก ษ า ปีที่  6

คะแนน N S.D. ∑D ∑D2 (∑D)2 t

ก่อนเรียน 17 8.39 1.75 298 4970 88804 47.99

หลังเรียน 17 24.94 1.98
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จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนกอ่นเรยีนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิค  
STAD ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน 
เร่ือง วิทยาการคำานวณ ของนักเรียนช้ันประถม 
 ศึก ษ า ปีที่  6 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 
8.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.75 
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 24.94 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 1.98 วิเคราะห์ความ
แตกต่างโดยใช้สถิติ t-test for dependent  
เท่ากับ 47.99 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80 คะแนนของนกัเรยีนทกุคนทีไ่ด้จาก
การประเมินแบบฝึกของทุกแผนการเรียนโดยใช้
เทคนิค  STAD ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย 
สอนวิชาวิทยาการคำานวณ ของนักเรียนชั้นประถม
ศึก ษ า ปีที่  6 มีค่า E

1
 คิดเป็นร้อยละ 88.54 ส่วน

คะแนนจากการทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดย
การจัดการเรียนโดยใช้เทคนิค  STAD ร่วมกับบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนวิชาวิทยาการคำานวณ 
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึ ษ า ปทีี ่ 6 มค่ีา E

2
 คิดเปน็

ร้อยละ 83.15 นั่นคือ ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนโดยใช้เทคนิค  STAD ร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย สอนวิชาวิทยาการคำานวณ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึก ษ า ปีที่  6 มีค่าเท่ากับ E

1
/E

2
  

เท่ากับ 88.54/83.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

2. คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
ใชเ้ทคนิค  STADรว่มกบับทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วย 

สอนวิชาวิทยาการคำานวณ ของนักเรียนช้ันประถม 
ศึก ษ า ปีที่  6 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 8.39 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.75 คะแนนเฉลีย่
หลังเรียนเท่ากับ 24.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.98 วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติ 
t-test for dependent เท่ากับ 47.99 พบว่า  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ 

เรียนรู้ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือแบบ STAD คือการร่วมกลุ่มของนักเรียน 
ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรียนสงู ชว่ยแนะนำาอธบิาย 
ในเรือ่งทนัีกเรียนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรียนต่ำาไม่
เข้าใจ ทำาให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของกลุ่มสูงขึ้น
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนท่ีมีความ
แตกต่างกัน ในเรื่องความสามารถในการเรียนรู้
โดยการจัดกิจกรรมเป็นการเรียนการสอนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีการประยุกต์
ใช้หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
มาเป็นส่ิงอำานวยความสะดวกในการนำาเสนอ 
ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยผ่านคำาปรึกษาและให้คำา
แนะนำาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
ผู้เช่ียวชาญ และการทดลองใช้ตามกระบวนการ
ผลติสือ่การสอน จึงสง่ผลใหบ้ทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนด 
สอดคล้องกับ ศิรสิทธิ์ จำาปาขาว (2549) ได้
ทำาการวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบการเรียนแบบ
มีส่วนร่วมแบบ STAD บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เครือ่งมอืวิจยั ประกอบดว้ยแบบทดสอบกอ่นเรยีน  
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบ 
สอบถามสำาหรับผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาและด้าน
เทคนิควิธีการผลการวิจัยครั้งนี้ได้ประสิทธิภาพ
ทางการเรียน E

1
/E

2
 เท่ากับ 88.54/83.15

เน้ือหาบทเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ชว่ยสอน รว่มกับการเรียนแบบรว่มมอื STAD วชิา
วทิยาการคำานวณ ของนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี ่
6 นี้มีการนำาเสนอภาพกราฟิก การ์ตูน เสียงเพลง 
เสียงบรรยายภาพเคลือ่นไหว และวดีีโอ จงึเปน็จดุ
เรา้ความสนใจแกผู่เ้รยีนเปน็อยา่งดเีกดิการเรยีนรู้
ได้ดีขึ้น นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนอย่างมีความ
สขุ อกีทัง้นักเรยีนสามารถทบทวนเนือ้หาบทเรยีน
ไดด้ว้ยตนเองไม่จำากดัเวลาในการเรยีน เปดิโอกาส
ให้นักเรียนได้ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง ทำาให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาบทเรียน ทำาให้ 
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนส่งผลให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน สอดคล้องกับงานวิจัย วาสนา โมกขพันธุ์ 
(2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือ ที่มี
ตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรียนและการทำางานรว่มกนั 
เรือ่งการสือ่สารขอ้มลูของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพวิเตอรช่์วยแบบรว่มมอื มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง 
วิทยาการคำานวณ สูงตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นเกิดจากก่อนเรียน 
ผู้เรียนไม่มีความรู้เกี่ยวกับ วิชาวิทยาการคำานวณ 
และเมือ่ไดร้บัการจดัการบทเรยีนคอมพิวเตอรช่์วย

สอน แบบกลุม่รว่มมอืโดยใช้เทคนิค STAD สำาหรบั
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งนักเรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติค้นพบ และสรุปด้วยตนเองและการที่
ผู้เรียนปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นส่งผลให้
เกิดความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียนได้ถ่องแท้มากข้ึน 
ทำาให้นักเรียนเห็นภาพได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยี 
จะช่วยนำาเสนอขั้นตอนการเรียนรู้ได้เป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น และสามารถลดปัญหา เรื่องเวลาระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผล
การวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประนอม โพธิ์
กัน (2550) ได้ทำาการวิจัย วิชาวิทยาการคำานวณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค 
STAD ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอน 
แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .01 

วิภา อุฒฉันท์ (2544: 80) ได้กล่าวว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนตาม
ความสนใจและความสามารถ โดยเลือกเรียนและ
ควบคมุการเรยีนของตนเองได ้นักเรยีนสนใจตัง้ใจ 
เรียนอย่างมีความสุข มีการออกแบบบทเรียนให้
นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้ การ
ออกแบบบทเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการฝึกทักษะ
ซ้ำาๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543: 48) ที่ได้กล่าวถึง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า ผู้เรียนสามารถ
เรยีนบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนดว้ยตนเอง ซึง่
ผูเ้รยีนจะทราบผลความกา้วหนา้จากการประเมนิ
ผลของคอมพิวเตอร์ทันที จึงทำาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้ 

1.1 กอ่นการใช้การบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วย สอน วิชาวิทยาการคำานวณ ของนักเรียนช้ัน
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ประถม ศึก ษ า ปีที่  6  ควรแนะนำาให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจในการใช้สื่อ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน

1.2 ให้ใช้ในบทเรียนให้มีความเหมาะ
สมสอดคล้องกับเนื้อหารวมถึงสีตัวอักษรและ 
สีพื้นหลังใช้สีสบายตา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิด 
ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

1.3 กอ่นทำาการประเมนิผลประสทิธภิาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนกับ
กลุ่มเป้าหมาย ควรให้นักเรียนได้มีเวลาในการ
ทบทวนเน้ือหาของหน่วยเรียนทั้งหมดก่อน เพื่อ
ใหนั้กเรยีนเกดิความม่ันใจในการตอบแบบทดสอบ
หลังเรียน

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมกีารวจิยัเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เทคนิคSTAD ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับ
ชั้นอื่นๆ 

2.2 ควรมีการวิจัยศึกษาการพัฒนาด้าน
การคิดข้ันสูง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
STAD 

2.3 ควรมีการวิจัยการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผ่านสื่อที่สะดวกต่อการ
ใช้งาน เช่นผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ที่กว้างมากว่านี้ เป็นต้น
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