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10.  บทคดัยอ 
   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ  1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม และ 2) เพื่อประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสราง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม  การวิจัยครั้งน้ี 
แบงออก 3 ขั้นตอน ดังน้ี   ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารวบรวมขอมูล  วิเคราะห  และสังเคราะหขอมูล 
เบ้ืองตน  ขั้นตอนที่ 2  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทํางานแบบรวมมือของ
นักศึกษาชางอุตสาหกรรม และ ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น กลุมผูใหขอมูล คือครูที่สอน
ชางอุตสาหกรรมของสถานศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร  จํานวน 20 คน  กลุมตัวอยางที่ใช
ศึกษา สภาพการใชคอมพิวเตอรกับการจัดการเรียนการสอน  และการจัดสอนแบบรวมมือ คือ
นักศึกษา ระดับ ปวช. 1 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมของสถานศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ยโสธร จาํนวน 300 คน  และกลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองครั้งน้ีคือ นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่  1  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส   วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2554  จํานวน 72 คน   ไดจาก
การวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster  Random  Sampling) สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลประกอบดวย  
รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ Independent  Samples t-test   
 ผลการวิจัยปรากฏ  ดังน้ี 
  1.  รูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
สถานการณจําลอง  เพื่อเสริมสรางผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการทาํงานแบบรวมมือของนักศึกษา
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ชางอุตสาหกรรม มี  8  องคประกอบ  คือ  1)  หลักการและเปาหมาย  2)  เทคนิคและวิธีการเรยีนรู         
3)  บทบาทของผูสอน  4)  บทบาทของผูเรียน  5)  บทบาทของผูเชี่ยวชาญ  6)  บทบาทของสื่อ
มัลติมีเดีย  7)  บทบาทของสภาพแวดลอม  และ  8)  บทบาทประเมินผล  สวนขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง มี 5 ขั้น คือ 1) ประเมินกอน
เรียน  2)  นําเขาสูบทเรียน  3)  เสนอสถานการณจําลอง  4)  สรุปเน้ือหา  และ 5)  ประเมินหลัง
เรียน  และขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มี  6  ขัน้  คือ  1)  พบกลุม  2)  ทบทวนเน้ือหา  3)  
นําเสนอผลการเรียนรู  4)  มอบหมายงาน  5)  ประเมินผล  และ 6) ใหรางวัล 
  2.  การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบสถานการณจําลอง  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ปรากฏผลดังน้ี  1)  รูปแบบการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเทากับ  84.17/85.24   2) นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือ
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวาศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05  3) นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบสถานการณจําลอง มีการทํางานแบบรวมมืออยูในระดับดี  และ 4) นักศึกษาที่เรียนดวย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง กับ
นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก 
11.  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนจะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของ
ประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ  2554  :  39) ซึ่งเปนยุคของการสื่อสารไร
พรมแดน  ท่ีทําใหการดําเนินชีวิตของมนุษยตองพึ่งพาเทคโนโลยี  สงผลใหวิถีชีวิตเกิดเปลี่ยนแปลง
ตามการพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง  จึงเปนมูลเหตุสําคัญทําใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให
มีความรู  ความสามารถท่ีสอดคลองกับสภาพของเทคโนโลยีทั้งปจจุบันและอนาคต  ดวยเหตุน้ีจึงทํา
ใหมีการ การปฏิรูปการศึกษา  และถือเปนหัวใจสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ     
พ.ศ.  2542  ซึ่งมุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียนคือใหผูเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค เปนคนดี  คนเกง  
และคนมีความสุข โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู  และพัฒนาตนเองได  
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาต ิและเต็มศักยภาพ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  2543  :  9)  การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ
จะตองใหมีความหลากหลายทั้งวิธีการและสื่อการสอน  เพ่ือใหสนองตอความตองการของผูเรียนที่
แตกตางกัน   จึงจะทําใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปฝกภาคปฏิบัติจนเกิดทักษะที่มี
ประสิทธิภาพ  พรอมท้ังเปนการสงเสริมใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ 
หรือมีความพรอมในการประกอบอาชีพเพื่อความเปนอยูท่ีดี (สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา.  2554  : Unpaged)  แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง  เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย  ผูสอนจะตองศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอน  และวิธีการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ  โดยเลือกเทคโนโลยีมาใชใหเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน    
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 สภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ  ใน
ระดับ  ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเปนวิชาชีพพื้นฐาน  ท่ีมุงสอนใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ
การทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร  และการนําซอฟตแวรมาใชในงานอาชีพเบ้ืองตน  การจัดการ
เรียนการสอนในระดับน้ี ผูสอนจะตองใหความสําคัญเกี่ยวกับการทํางานอุปกรณคอมพิวเตอรเบ้ืองตน
เพื่อที่จะทําใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ และสามารถใชคอมพิวเตอรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ แต
ในความเปนจริงอุปกรณคอมพิวเตอรบางตัวมีการเชื่อมโยงภายในที่ซับซอน  จนทําใหผูสอนไม
สามารถสาธิต  หรือนํามาแสดงใหผูเรียนไดเห็นของจริง  นอกจากน้ีการไหลของสัญญาณขอมูลใน
ระบบคอมพิวเตอรก็ยิ่งซับซอนไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา สิ่งเหลาน้ีลวนแตเปนนามธรรมทั้งสิ้น 
จึงเปนเรื่องที่ยุงยากมากที่ผูสอนจะอธิบายใหผูเรียนสามารถสรางมโนทัศน  และทําความเขาใจได
โดยงาย  จึงสงผลใหผูเรียนไมสามารถสรางความรู  ความเขาใจ อยางลึกซึ้ง  ซึ่งจะทาํใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา  เมื่อผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปฝกภาคปฏิบัติ จะทําใหเกิดทักษะปฏิบัติที่ไดดอย
ประสิทธิภาพ ซึ่งทิศนา แขมมณี (2548  :  52)  ไดกลาววาหากตองการใหผูเรียนมีทักษะในเรื่องใด
จะตองทําใหผูเรียนมีความเขาใจอยางแทจริง แลวฝกฝนการกระทําบอย  จะเห็นไดวาปญหาที่เกิด
ขึ้นกับกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา 2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ คือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา อันเปนผลมาจากความเปนนามธรรมและความซับซอนของเน้ือหา  และปญหาการ
ทํางานแบบรวมมือคุณภาพต่ํา อันเปนผลมาจากการขาดปฏิสัมพันธทางสังคมของผูเรียน  ซึ่งปญหา
ดังกลาวน้ีมาจากหลายปจจัย  เปนตนวา การเลี้ยงดูลูกหลานในยุคเศรษฐกิจทุนนิยมของพอแม
ผูปกครอง  ที่เต็มไปดวยการแขงขันเพื่อปากทอง จึงทําใหพอแมผูปกครองไมมีเวลาใหกับลูกหลาน
เพียงพอ จะปลอยใหเด็กๆ ใชเวลาสวนใหญอยูกับของเลน หรือ เกมส  ตามลําพัง  และที่สาํคัญไมมี
เวลาพาลูกๆ ไปเลนกับเพื่อนวัยเดียวกัน  จึงทําใหเด็กๆ ขาดปฏิสัมพันธทางสังคม นอกจากน้ีการ
จัดการเรียนการสอนในยุคของการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี  ครูสวนใหญก็จะมุงพัฒนาสื่อการสอนใหเด็กๆ  
ไดเรียนรูดวยตนเองตามลําพังจากสื่อการสอนที่ครูพัฒนาขึ้น  จะทําใหเกิดการลดความสัมพันธของ
เพื่อนรวมชั้นและปฏิกิริยาที่มีตอกันทางสังคมจะลดนอยลงไปอาจจะสงผลใหเห็นความสําคัญของ
ผูสอนนอยลงไปเชนกัน (มนตชัย  เทียนทอง.  2545  :  8)  นอกจากน้ี Johnson, Johnson and  
Stanne(1985  :  668)  ไดศึกษาพบวา  การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรน้ัน จะ
สงผลใหปฏิสัมพันธ  (Interaction)  ระหวางผูเรียนกับครู และเพื่อนผูเรียนดวยกันลดลง  เพราะการ
เรียนดวยบทคอมพิวเตอรจะมีผลดีที่สุด เมื่อผูเรียนหน่ึงคนเรียนกับคอมพิวเตอรหน่ึงเครื่อง ผูเรียนจะ
ใชเวลากับเครื่องคอมพิวเตอรตามลําพัง  โดยขาดการตดิตอกับสังคมทําใหขาดการพัฒนาการ
ทางดานสังคมของผูเรียน  ซึ่งจะสงผลทําใหเกิดปญหาขาดการทํางานแบบรวมมือ ผูเรียนจะไม
สามารถทํางานรวมกับเพื่อนๆ รวมชั้นเรียน หรือบุคคลอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในอนาคตจะ
กลายเปนปญหาสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการดําเนิน
ชีวิตในสังคม  
 ปจจุบันการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีน้ัน  มีหลายรูปแบบ เชน  
บทเรียนออนไลนรูปแบบตาง ๆ  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนตน ซึ่งสื่อแตละรูปแบบก็จะมี
ขอดีและขอจํากัดทีแ่ตกตางกัน  บทเรียนออนไลนที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนขอดีคือ จะทํา
ใหสถานที่เรียนรูกวางไกล  และมีแหลงเรยีนรูจํานวนมาก  แตขอดอยในขณะน้ีของบทเรียนออนไลน
คือ ผูเรียนที่อยูตามชนบทหางไกลจะไมสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากปญหาทาง
โครงสรางดานวิศวกรรม  เชน ความไวในการรับ-สงขอมูลของโครงขายอินเตอรเน็ตมีคาต่ําไมสามารถ
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นําเสนอบทเรียนไดอยางตอเน่ือง  พรอมกับขาดแคลนฮารดแวรที่มีประสิทธิภาพ เพราะวาราคาแพง  
จึงเปนปญหาสําคัญในกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ของสถานศึกษาที่สังกัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพราะวานักศึกษาสวนใหญจะมีภูมิลําเนาอยูตามพื้นที่ชนบทท่ีหางไกล  
ซึ่งเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีทําใหวิทยาลัยเทคนิคมีการนําเอาอินเตอรเน็ตมาใชจัดการเรยีนการสอนนอย
เพียงรอยละ 16.70 (Jeerungsuwan,  Nilsook and Wannapiroon,  2009  :  321)  สงผลให
คุณภาพการเรียนรูของนักศึกษาต่ํา เน่ืองจากขาดสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ   
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนสื่อการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูอีกรูปแบบ
หน่ึง ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดแบบไรขอจํากัดเรื่องเวลา  และสถานที่ เพียงมีเครื่องคอมพิวเตอรและ
ติดตั้งระบบมัลติมีเดีย ก็สามารถเรียนรูได  จึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไมมีขอบเขตจํากัด
ของพื้นการเรียนรู ไมวาจะเรียนรูที่พ้ืนที่ในเมืองที่มีความเจริญ  หรือเรียนรูที่พ้ืนที่ชนบทหางไกล
ประสิทธิภาพท่ีไดจากการเรียนรูจะมีคาเทาเทียมกัน  นอกจากน้ี  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
สามารถนําเสนอสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบดวย อักขระ ภาพกราฟก เสียง ภาพเสมือนจริง  ภาพวีดิโอ 
และสามารถโตตอบกับผูเรียนไดแบบทันทีทันใด ซึ่งเปนวิธีการเสรมิแรงของผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ความสามารถที่สําคัญของมัลติมีเดียอีกประการหน่ึงก็คือ การสรางสถานการณจําลอง
เหตุการณตางๆ ไดเหมือนเหตุการณจริง  เชน  การสรางวิธีการสาธิตการทาํงานของกลไกอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่ซับซอน การสาธิตการไหลของกระแสไฟฟา การจาํลองการทดลองท่ีเปนอันตราย  เปน
ตน  จึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณเปนสื่อที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูใน
กิจกรรมตางๆ   ที่จําลองจากสภาพจริงเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามสภาพความเปนจริงหรือปรากฏการ
จริงท่ีเกิดขึ้น   (มนตชัย   เทียนทอง.  2545  :  44)   นอกจากน้ีโปแกรมยังมีเปาหมายใหผูเรียนได
เรียนโดยคนพบความรูใหมจากการเผชิญสถานการณตางๆ  ซึ่งจําลองมาจากสถานการณจริงโดย
โปรแกรมจะนําเสนอสถานการณพรอมท้ังขอจํากัดตางๆ  จากน้ันผูเรียนจะไดฝกแกปญหา  ซึ่งผูเรียน
ตองใชทักษะทางปญญาในระดับสูงในการวิเคราะหเพ่ือแกปญหาน้ัน  (สุวิทย  มูลคํา  และอรทัย    
มูลคํา.  2547  :  64)  คุณสมบัติที่แทจริงของสถานการณจําลองก็คือ การทําใหผูเรียนไดประสบกับ
ปญหาในชีวิตจริง ในสภาพแวดลอมที่ไดรวมตัดสินใจเปนลําดับขั้น ไมมีอันตราย ในทางปฏิบัติดวย
ตนเองถาเกิดการผิดพลาดขึ้นน้ันก็จะเปนประโยชน เพราะถาไดเรยีนรูวิธีการหาทางเลือกและสามารถ
แกไขปญหาได ประสบการณที่ไดรับก็จะชวยใหวิเคราะหกระบวนการแกไขปญหาไดภายหลัง 
(Knapp and Glenn, 1996 : 103)  จึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูเสมือนวาไดสัมผัสกับเหตุการณจริง 
สงผลใหการเรียนรูของผูเรียนดียิ่งขึ้น 
    เพื่อเปนการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนวิชา  2001-0001 คอมพิวเตอร
เพื่องานอาชีพ ไดอยางครอบคลุม  ผูวิจัยจึงไดศึกษาระบบการสอน  รูปแบบการเรียนการสอน  
เทคนิคและวิธีการสอน ที่นักการศึกษาทั้งในอดีตและปจจุบันไดสรรสรางไว เพื่อนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะห และสังเคราะหองคประกอบ เพื่อนําไปสูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง นอกจากน้ีผูวิจัยไดสํารวจสภาพปจจุบัน 
ปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอร ท้ังครูผูสอนและนักศึกษาชาง
อุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสถานศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะห ใชเปนขอมูลพื้นฐาน  ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนจึงทําใหรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับบริบทของการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ซึ่งจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น และการ
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ทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมดีขึ้น  ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอผลการวิจัยในลําดับ
ตอไป 
12. แนวคิด ทฤษฎ ี
 12.1  รูปแบบการเรียนการสอน 
  รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง  สภาพการจัดการเรยีนการสอนที่แสดง 
การจัดโครงสรางที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญที่จัดไวอยางเปนระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี 
แนวคิด ความเชื่อ ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญในการเรียน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ 
ที่ชวยใหสภาพการเรยีนการสอนเปนไปตามทฤษฎี แนวคิด หลักการพื้นฐาน ไดรับการยอมรับวามี 
ประสิทธิภาพ และใชเปนแบบแผนในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 
องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน มีดังน้ี   1)  หลักการและเปาหมาย  2)  เทคนิคและ
วิธีการเรียนรู  3)  บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย  4)  บทบาทผูสอน  5)  บทบาทผูเรียน  6)  บทบาท
ผูเชี่ยวชาญ  7)  บทบาทสภาพแวดลอม  และ  8)  ประเมินผล   (Gerlach  and  Donald. 1971  
:  13  ;  Kemp.    1985  :  1-10  ;  Klausmeier  and  Ripple.  1971  :  11  ; Reiser  and  Dick.  
1996  :  6  ;           จันทรเพ็ญ  เชื้อพานิช.  2544  :  244)  
 12.2  คอมพิวเตอรชวยสอน        
  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรขึ้นมาชวยครูสอน  โดย
ใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาของบทเรียนตามโปรแกรมที่สรางขึ้นอยางเปนขั้นตอนนักเรียนสามารถเรยีนรู
เน้ือหาบทเรียนและฝกทักษะไดดวยตนเอง  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันจะประกอบดวยเน้ือหา  
แบบฝกหัด  แบบทดสอบ  มีทั้งตัวหนังสือ  ภาพน่ิง  ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศนสามารถและตอบได
ทันที เปนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ  (Interactive)  ระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร 
(Spencer.  1980  :  33 ; Alessi and Trollip.  1985 ; Ross.  1987 ; บุญเกื้อ    ควรหาเวช.  
2542  :  65 ; บูรณะ สมชัย  (2542  :  14) ; มนตชัย เทียนทอง. 2545  :  40 – 51) 
 12.3  การจําลองสถานการณบนคอมพิวเตอร 
             การที่คอมพิวเตอรถูกใชในการฝกสถานการณจําลอง เน่ืองจากสถานการณจริงมีความ
ยุงยากในทางปฏิบัติ มีอันตราย เสียคาใชจายมาก ไมคุมคาในการฝก ตองใชเวลามาก กําหนดวิธีการ
ในการฝกยาก การใชคอมพิวเตอรในการจําลองสถานการณจะชวยในการแกปญหาดังกลาวได 
ในขณะท่ีคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณสามารถแสดงกระบวนการคิดเพื่อนําไปใช เมื่อ
ผูเรียนไดกระทําอยางตอเน่ืองจนไดเห็นผลของการตัดสินใจของเขา ในขณะเดียวกันความเขาใจ
กระบวนการที่เกิดขึ้นจะชวยเพิ่มการตัดสินใจในการแกปญหาของเขา (Rasch, 1988 : 23-28 ; 
Alessi and Trollip.  1991 :  267 ; Ross.  1987 ; Smentana and Bell.  2006  :  267)
เน่ืองจากการจําลองสถานการณสามารถเสนอตัวอยางของสถานการณจริงและสามารถฝกปฏิบัติใน
การแกไขปญหา ซึ่งอาจเปนอันตราย,อยูหางไกล,ใชเวลามาก หรือมีปจจัยในเรื่องของทุน รวมถึง
ทักษะการคิดขั้นสูง (High Level of Cognitive Skill) อันเกี่ยวของกับการสังเคราะหความจริง, 
กฎเกณฑ และมโนทัศนในการแกไขปญหา (Forcier, 1996 : 247) 

12.4  การเรียนรูแบบรวมมือ 
 การเรียนรูแบบรวมมือ  หมายถึงวิธีการเรียนการสอนที่แบงผูเรียนออกเปนกลุมยอย  โดย
สมาชิกกลุมมีความรูความสามารถแตกตางกันหลายดาน  มีการกําหนดเปาหมายในการ 
เรียนรูรวมกันมีการเอาใจใสชวยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองและ 
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ของกลุม  มีการสื่อสารมีการทาํงานเปนทีม  รวมกันคิด  รวมกันแกปญหา  และใหกําลังใจซึ่งกัน 
และกัน  เพ่ือใหตนเองและกลุมบรรลุเปาหมายของการเรยีนรูโดยเนนความสําเร็จของกลุมที่สงผล 
ตอความสําเร็จของแตละบุคคลเชนเดียวกันเปนวิธีการเรียนรูที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
อยางแพรหลาย  มีความเหมาะสมกับการสอนทุกๆ รายวิชา  และสามารถใชไดกับการเรียนการสอน
กับ ทุก ๆ ระดับ (Pumipuntu  and  Phromchanthuek, 2008  :  3 – 7)   การเรียนแบบรวมมือ
จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกกลุมมี 1) เปาหมายรวม  2) ไดรับรางวัลรวมกัน   3) ใชทรัพยากรรวมกัน  และ 
4) บทบาทเสริม  (Trytten,  1999  :  13A4/22 – 13A4/27)   การเรียนรูแบบรวมมือมี
องคประกอบ  5  องคประกอบ  คือ  1)  อาศัยพึ่งพากันแบบบวก  2)  ทํางานรวมกัน  3)  ความ
รับผิดชอบตอตนเองและกลุม  4)  ทักษะกระบวนการกลุม    และ 5)  ปฏิสัมพันธอยางใกลชิด 
(Johnson,  1994 ;  Slavin,  1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียน 
 คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการ 
                      เรียนและการทาํงานแบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม 
   
13.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 13.1  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการทํางานแบบรวมมือ
ของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบสถานการณจําลอง 

Alessi and Trollip (1991 
:  267); Ross(1987); Rasch 
( 1988 : 23-28); 
Smentana and Bell (  
2006  :  267);  มนตชัย 
เทียนทอง (2545 : 40-51) 
1. ประเมินกอนเรียน 
2. นําเขาสูบทเรียน 
3. เสนอสถานการณจําลอง 
4. สรุปเนื้อหา 
5. ประเมินหลังเรียน  

-  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

-  การทํางานแบบรวมมือ 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
(Karena.  2006  :  32 ;   Yi.  
2005  ; Sangkom. and  
Siriporn. 2008 : 3-7 ; Slavin. 
1977  :  3 ; Johnson and 
Johnson. 1994  :  31-37) 
1.  พบกลุม 
 2.  ทบทวนเนื้อหา 
 3.  นําเสนอสรุปผลกรเรียนรู 
 4.  มอบหมายงาน 
 5.  ประเมินผล 
 6.  ใหรางวัล 

องคประกอบรูปแบบการเรียนการสอน 
(Seels and Glasgow. 1990 ; Gerlach 
and Ely. 1971 ; Kemp. 1985 : 1-10 ; 
Klausmeier and Ripple.1971 : 11 ; 
จันทรเพ็ญ   
เชื้อพานิช. 2544 :  15-20; Reiser and 
Dick. 1996 ; สงัด  อุทรานันท. 2526  : 
31) 
1. หลักการและเปาหมาย 
2.  เทคนิคและวิธีการเรียนรู   
3.  บทบาทผูสอน  
4.  บทบาทของผูเรียน  
5.  บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย  
6. บทบาทของผูเชี่ยวชาญ 
7. บทบาทสภาพแวดลอม   
8. บทบาทประเมินผล  

รูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนแบบสถานการณจาํลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ทํางานแบบรวมมือของนักศกึษาชางอุตสาหกรรม 
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   13.2  เพื่อประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทาํงาน
แบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม 
 
14.  สมมุติฐานของการวิจัย  
        14.1  นักศึกษาที่เรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบสถานการณจําลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงกวานักศึกษาที่เรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง  
 14.2  นักศึกษาที่เรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบสถานการณจําลอง มีการทํางานแบบรวมมือในระดับดี 
 
15.  ตัวแปรและนิยามตัวแปร 
        15.1  ตัวแปรตน 
             -  การเรียนรูดวยรูปแบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
   แบบสถานการณจําลอง  
             -  การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง        
    15.2  ตัวแปรตาม 
  -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  -  การทํางานแบบรวมมือ 
  -  ความพึงพอใจ 
 
16.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 สําหรับการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียน
คอมพิวเตอร 
ชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการทํางานแบบรวมมือ
ของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนของการวิจัยออกเปน  3  ขั้นตอน  ดังน้ี 
 
ขั้นตอนที่  1  การศึกษารวบรวมขอมูล  วิเคราะห  และสงัเคราะหขอมูลเบื้องตน   
 สําหรับวิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนน้ี  มีดังตอไปน้ี 
 1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา  หลักการ  แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนถานการณจําลอง  การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ โดยศึกษาจาก
นักการศึกษาในอดีตที่เคยพัฒนาไว คือ Alessi and Trollip (1985); Ross(1987); มนตชัย เทียน
ทอง (2545 : 40-51); (Karena.  2006  :  32 ;   Yi.  2005  ; Sangkom. and  Siriporn. 2008 : 
3-7 ; Slavin. 1977  :  3 ; Johnson and Johnson. 1994  :  31-37)  จากน้ันนําเอาขอมูลที่ได
จากการศึกษมาวิเคราะห และสังเคราะห  ขั้นตอนการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และ
ขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมมือ ผลการสังเคราะห  ดังน้ี  
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  1.1 ขั้นตอนการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลองมี 5 
ขั้น คือ  1) ประเมินกอนเรียน  2)  นําเขาสูบทเรียน  3) เสนอสถานการณจําลอง  4)  สรุปเน้ือหา 
และ 5)  ประเมินหลังเรียน   
  1.2  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มี  6  ขั้น  คือ 1)  พบกลุม  2)  ทบทวน
เน้ือหา  3)  นําเสนอผลการเรียนรู  4)  มอบหมายงาน  5)  ประเมินผล  และ 6) ใหรางวัล 
 2.  สัมภาษณครูผูสอนคอมพิวเตอร จากสถานศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร 
จํานวน รวม 20 คน ดําเนินการ  ดังน้ี 
  2.1  วัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
   เพื่อศึกษาความเหมาะสมของขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน และขั้นตอนจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับบริบทของการจัดเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
  2.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง   
  2.3  เน้ือหาที่ใชสัมภาษณ คือขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบสถานการณจําลอง  และขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  2.4  วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
   2.4.1  ติดตอประสานงานกับผูที่จะใหขอมูลในการสัมภาษณ  โดยกําหนดวัน  เวลา 
และสถานที่ในการดําเนินการสัมภาษณ 
   2.4.2  นําแบบสัมภาษณไปใชสัมภาษณตามวันเวลาและสถานที่  ที่กําหนดพรอมกับ
การเก็บรวบรวมขอมูล 
   2.4.3  นําขอมูลมาวิเคราะห  เพื่อสรุปผลตอไป 
             3.  สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ท่ีมีตอการเรียนรูบนเว็บ  การ
เรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และการทํางานแบบรวมมือ    โดยดําเนินการ  ดังตอไปน้ี   
  3.1  วัตถุประสงคของการสํารวจ 
   3.1.1  เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการของนักศึกษาชาง
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ท่ีมีตอการใชงาน
คอมพิวเตอร  การเรียนรวมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การเรียนรูบนเว็บ  และการทาํงาน
แบบรวมมือ 
   3.1.2  เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการสาํรวจมาใชประกอบการพิจารณาออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนใหเกิดความเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน    
  3.2  ประชากรท่ีใชศึกษา สภาพการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอร  ความสมารถในการใช
งานคอมพิวเตอรของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม  คือ นักศึกษาชางอุตสาหกรรม  ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 1 ของสถานศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร   ในภาคเรียนที่  
1  ปการศึกษา  2553  จํานวน  1148  คน 
  3.3  กลุมตัวอยาง  คือ  นักศึกษาประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ชั้นปที่  1   ของสถานศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร  โดยกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางจากตาราง  Krejcie & D.W. Morgan จํานวน  300  คน  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543  : 40 
)   กลุมตัวอยางไดจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sample)   
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                 3.4  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   คือ  แบบสอบถามความคิดเห็นแบบ
มาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ และมีปลายเปด  ท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับการเรียนรูบนเว็บ  การการใช
งานคอมพิวเตอร  และการทํางานแบบรวมมือ  
  3.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจริง  โดยวิธีดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล  ดําเนินการดังตอไปน้ี 
   3.5.1  ติดตอประสานงานกับหัวหนาแผนกวิชาประเภทชางอุตสาหกรรม  ของ
วิทยาลัยฯ ท่ีนักศึกษาเปนกลุมตัวอยาง  โดยกําหนดวัน  เวลา และที่จะสํารวจ 
   3.5.2  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษากลุม
ตัวอยาง  ตามวันเวลาที่กําหนดพรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูล 
   3.5.3  นําขอมูลมาวิเคราะหและสรุปผล      
     
ขั้นตอนที่ 2   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทํางานแบบรวมมือของ
นักศึกษาชางอุตสาหกรรม  ดําเนินการดังน้ี 
 1.  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
สถานการณจําลอง ผูวิจัยไดดําเนินการ  ดังน้ี 
  1.1  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  ทฤษฎี  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนการออกแบบระบบการเรียนการสอน  รูปแบบการเรียนการสอน  ท่ีนักการศึกษาไดศึกษา
ออกแบบเอาไวทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  โดยไดศึกษาจากระบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาตอไปน้ี  (Gerlach  and  Donald.    1971  :  13  ;  Kemp.    1985  :  1-10  ;  
Klausmeier  and  Ripple.  1971  :  11  ; Reiser  and  Dick.    1996  :  6  ;  จันทรเพ็ญ   
เชื้อพานิช.    2544  :  244) ; Gange’ (1988)   
  1.2  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหองคประกอบรูปแบบการเรียนการสอน  
  1.3  การสรางสถานการณจัดการเรียนการสอน 
  1.4  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทํางานแบบรวมมือของ
นักศึกษาชางอุตสาหกรรม  ฉบับราง 
  1.5  นํารูปแบบการเรียนการสอน  ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไปเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  คน 
เพื่อพิจารณาประเมินความเหมาะสม  และขอคําแนะนําเพื่อนํามาปรับปรังแกไขใหรูปแบบการเรียน
การสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
  1.6  ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ   
 
ขั้นตอนที่ 3  ทดลองใชรูปแบการเรียนการสอน  ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง ดังน้ี 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากรท่ีใชในการทดลองรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทาํงาน
แบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม  คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 1 
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 2001-0001  
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คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2554    จํานวน 224  คน  มีรายละเอียด  ดัง
ตาราง  1 
 
ตาราง  1  จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ขั้น ปวช. 1  ภาคเรียนที่  1                 
             ปการศึกษา  2554  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
หองเรียน 1 2 3 4 5 6 รวม 
จํานวน 36 38 39 38 37 36 224 
 
  1.2 กลุมตัวอยางท่ีการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทาํงาน
แบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม  คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 1  ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 2001-0001  คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  
2554  สาขางานวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  จํานวน  72  คน  ไดจากการสุมแบบแบงกลุม 
(Cluster  Random  Sampling)  ดําเนินการ  ดังน้ี 
   1.2.1  นํานักศึกษาที่เปนกลุมประชากรท้ัง  6  หองเรียน จํานวน  224  คน  มา
ทดสอบ ดวยแบบทดสอบวัดความรูพื้นฐานทางไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  
คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
   1.2.2  นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนแยกตามหองเรียนของนักศึกษา  ท้ัง  6  
หองเรียน 
   1.2.3  นําคะแนนที่ไดจากขอ 1.2.2  มาทดสอบความแปรปรวนทั้ง  6   หองเรียน  
เพื่อทดสอบความรูพื้นฐานทางไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักศึกษามีความ
แตกตางกันหรือไม ผลการวิเคราะห  ดังแสดงในตาราง  2 
 
ตาราง  2  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนทดสอบความรูพื้นฐานทาง 
             ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร 
             วิชาชีพ  ชั้นปที่  1   จํานวน  6  หองเรียน 
Levene Statistic df1 df2 P 

1.414 5 218 .220 
  จากตาราง  2   แสดงใหเห็นวาความแปรปรวนของคะแนนทดสอบความรูพื้นฐานทาง
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักศึกษาทั้ง  6  หองเรียนไมตางกัน  
   1.2.4  ผูวิจัยจึงเลือกเอานักศึกษาในหองเรียนที่  1  และหองเรียนที่  6  จํานวน  72  
คน  มาเปนกลุมตัวอยางในการทดลองครั้งน้ี  และดําเนินการจัดกลุมตัวอยาง  ดังตอไปน้ี 
    1)  กลุมตัวอยางในหองเรียนที่  1 หรือเรียกวา  กลุมที่  1 เปนกลุมทดลองเรียนรู
ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง 
เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทาํงานแบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม  ท่ี
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น   
    2)  กลุมตัวอยางในหองเรียนที่  6   หรือเรียกวา  กลุมที่  2  หรือกลมควบคุม 
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เรียนรูโดยไมแบงกลุม โดยใชวิธีการเรยีนรูแบบรายบุคคลดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
สถานการณจําลอง  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  
    3)  การจัดกลุมทดลอง หรือกลุมตัวอยางในหองเรียนที่  1 ดวยวิธีการนําคะแนน
ของนักศึกษาจากการทดสอบวัดความรูพื้นฐานทางไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรเบ้ืองตนมา
เรียงลําดับจากมากไปหานอย  หลังจากน้ันใชเทคนิค  25  %  (ลวน  สายยศ  และ อังคณา สายยศ.  
2538  :  214)  และ  25%  ของ  36  คน คือ  9  คน โดยเริ่มตนนับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดเปนคน
ที่  1 นับลงมาเรื่อยๆ  ถึงลําดับที่  9   ซึ่งเรียกวาเปนกลุมสูง 
     4)  สวนกลุมต่ําก็ใชเทคนิค  25 %  เหมือนกันน้ัน ก็คือ  25 % ของ  36  คน  มี
คาเทากับ  9   คน โดยเริ่มตนนับจากผูที่ไดคะแนนต่ําสุดคือลําดับที่  36  ขึ้นมาเรื่อยๆ  ถึงลําดับที่  
28    ซึ่งถือวาเปนกลุมต่ํา 
    5)  สวนท่ีเหลือจากลําดับท่ี  10   ถึง   27  จํานวน  18  คน ถือวาเปนกลุม      
ปานกลาง 
    6)  ไดกลุมทดลองท่ีมีคะแนนจากการทดสอบอยูกลุมสูงจาํนวน  9  คน  อยูระดับ
ปานกลางจํานวน  18  คน  และอยูกลุมต่าํจํานวน  9  คน  รวมทั้ง  36  คน   ผูวิจัยไดจัดกลุม
ทดลองเปน  9  กลุมยอย ใน 1 กลุมยอยประกอบดวยสมาชิก  4  คน  (จากกลุมสูง  1  คน  ปาน
กลาง  2  คน และจากกลุมต่าํ 1 คน)    
 2.  เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 
  1.  สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังน้ี 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบสถานการณจําลอง  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3)  แบบวัดการทํางาน
แบบรวมมือ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจ  5)  แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบสถานการณจําลอง  โดยผูเชี่ยวชาญ 
   3.  วิธีดําเนินการวิจัย 
  สําหรับการดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทาํงาน
แบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ผูวิจัยไดแบงการทดลองออกเปน  2  ตอน  ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  การทดลองกลุมยอย หรือการทดลองนํารอง (Pilot  Study) ดําเนินการ  ดังน้ี 
  1.  การทดลองกลุมยอยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑไวพิจารณา  3  ขอ  ดังน้ี 
   1.1  คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจะตองสูงกวากอนเรียน 
     1.2  คาประสิทธิภาพทางการเรียนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  จะตองเปนไปตามเกณฑ  
80/80  พรอมท้ังคะแนนการทํางานแบบรวมมือของผูเรียนจะตองไมนอยกวารอยละ  80 
   1.3  สอบถามความคิดเห็นของผูทดลองเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
รวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง  หลังจากการทดลองเรียน  การ
ทดลองเรียนครั้งน้ีใชนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส  ชั้น  ปวช.  1  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
จํานวน  8  คน   
  2.  ดําเนินการทดลอง โดยจัดองคประกอบใหครบเหมือนทดลองจริง 
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 ตอนที่  2  ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบสถานการณจําลอง และดําเนินการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยแบบ
สถานการณจําลอง  ผูวิจัยไดดําเนินการ  ดังน้ี 
 1.  นํากลุมควบคุม ไปทดลองเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
โดยใหเรียนแบบรายบุคคล เมื่อเรียนจบแตละหนวย จะใหทุกคนทําแบบฝกหัดสงรายบุคคลทุกคน 
 2.  นํากลุมทดลอง  ไปทดลองเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทาํงาน
แบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เมื่อเรียนจบแตละหนวย ก็จะนําสมาชิก
กลุมทั้ง 4 คน พบกลุมครั้งละ 1 ชั่วโมง (ตามขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมมือ) 
 3.  การประเมินผลการทํางานแบบรวมมือ   ไดมาจากการประเมินการทํางานรวมกันของ
กลุม  ประเมินจากครูผูสอน  1  คน  ผูเรียน  1  คน  และเพื่อนในกลุม  1  คน รวมทั้งหมด  3  คน  
ทําการประเมิน  โดยอัตราสวนของคะแนนคือ  2  :  1  :  1  น้ันก็คือคะแนนจากครูผูสอน  45  
คะแนน  และคะแนนจากผูเรียน  2  คน  ประเมินคนละ  22.5  คะแนน  รวม  45  คะแนน  และ
คะแนนรวมท้ังสิ้น  90  คะแนน   
 4. สิ้นสุดการทดลองนํากลุมควบคุมและกลุมทดลองมาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และวัดความพึงพอใจ 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเก็บรวบรวมโดยใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 2.  การเก็บรวบรวมคะแนนเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือ
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและ
การทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ดาํเนินการดังตอไปน้ี 
  2.1  ขั้นการทดสอบระหวางเรียนเพื่อหาคา  E1 
  2.2  ระหวางการศึกษาบทเรียนผูเรียนไดทําแบบฝกหัดทายบทครบ  5  เรื่องๆ  ละ  10  
คะแนน  รวม  50  คะแนน   
  2.3  คะแนนการทํางานแบบรวมมือ  ไดมาจากการประเมนิการทํางานรวมกันของกลุม  
ประเมินจากครูผูสอน  1  คน  ผูเรียน  1  คน  และเพื่อนในกลุม  1  คนรวม  ทั้งหมด  3  คน  ทํา
การประเมิน  โดยอัตราสวนของคะแนนคือ  2  :  1  : 1  น้ันก็คือคะแนนจากครูผูสอน  45  คะแนน  
และคะแนนจากผูเรียน  2  คน  ประเมินคนละ  22.5  คะแนน  รวม  45  คะแนน  และคะแนนรวม
ทั้งสิ้น  90  คะแนน  โดยทําการประเมิน  3  ครั้ง  ในสัปดาหท่ี  2  และสัปดาหที่  5  และสัปดาหที่ 7 
เวลาทายชั่วโมงครั้งละ  30  นาที  แลวนําคะแนนทั้ง  3  ครั้งมาหาคาเฉลี่ย   
  2.4  นําคะแนนจากขอ  2.2  และ  ขอ 2.3  รวมกันเปนคะแนนเต็ม  รวมทั้งสิ้น  140  
คะแนน  และดําเนินการหาคา  E1  
  2.5  ขั้นการทดสอบหลังเรียน  เพ่ือหาคา  E2 
   2.5.1  เมื่อผูเรียนศึกษาตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือ  ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น
ครบ  5  เรื่อง  ก็จะทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน  คะแนนเต็ม  40  
คะแนน  โดยทดสอบรายบุคคล   
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   2.5.2  ประเมินผลการทํางานแบบรวมมือ เมื่อสิ้นสุดการทดลองในสัปดาหที่ 10 ตาม
วิธีการและแบบวัดการทํางานแบบรวมมือ  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
 
 
 5.  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
  1.  ผลการวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือ ดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทาํงาน
แบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม  มีดังน้ี  
   1.1 องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น  มีดังน้ี  1)  
หลักการและเปาหมาย  2)  เทคนิคและวิธีการเรียนรู  3)  บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย  4)  บทบาท
ผูสอน  5)  บทบาทผูเรียน  6)  บทบาทผูเชี่ยวชาญ  7)  บทบาทสภาพแวดลอม  และ  8)  บทบาท
ประเมินผล    
   1.2  ขั้นตอนการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลองมี 
5 ขั้นตอน คือ  1) ประเมินกอนเรียน  2)  นําเขาสูบทเรียน  3) เสนอสถานการณจําลอง  4)  สรุป
เน้ือหา และ 5)  ประเมินหลังเรียน   
   1.3  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มี  6  ขั้น  คือ 1)  พบกลุม  2)  ทบทวน
เน้ือหา  3)  นําเสนอผลการเรียนรู  4)  มอบหมายงาน  5)  ประเมินผล  และ 6) ใหรางวัล 
   1.4  ผลการสัมภาษณครูผูสอนนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พบวา  ขั้นตอนการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง  
มีความเหมาะสมในระดับมาก และขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีความเหมาะสมในระดับมาก  
   1.5  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1  ของสถานศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร  ในภาคเรียนที่  
1  ปการศึกษา  2553 จํานวน  300  คน  ที่มีตอสภาพการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอร  ความสามารถ
ในการใชงานคอมพิวเตอรของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม  มีดังน้ี 
    1.5.1  สภาพการใชงานอินเทอรเน็ต อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา ขอ. 1 ความเร็วของระบบอินเตอรเน็ตของวิทยาลัยขาพเจามีคาสูง  นักศึกษามีความคิดเห็นอยู
ในระดับนอย นอกน้ันความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
    1.5.2  ความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร  ความคิดเห็นของนักศึกษาอยูใน
ระดับดี 
    1.5.3  การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ความคิดเห็นของนักศึกษา
อยูในระดับดีที่สุด 
    1.5.4  ดานการเรียนรูแบบรวมมือ  ความคิดเห็นของนักศึกษาอยูในระดับดี 
   1.6  ผลการสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือ ดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทาํงาน
แบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ดังแสดงในภาพประกอบ 2 
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 รูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณ
จําลอง เพื่อเสริมสรางผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการทํางานแบบรวมมือของนกัศึกษาชางอุตสาหกรรม มี
องคประกอบ  8  องคประกอบ ดังนี ้
   1.6.1  หลักการและเปาหมาย  มี  2  องคประกอบรอง  ดังน้ี 
    1)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง  เปนการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการเสนอเน้ือหาบทเรียนดวยการบันทึกโปรแกรมเปนบทเรียนคอมพิวเตอร  และ
สรางสถานการณจําลอง หรือสรางเหตุการณเลียนแบบของจริง ผสมผสานคําบรรยาย ภาพกราฟก 
ภาพเคลื่อนไหว  ภาพเสมือนจริง และเสียง สามารถโตตอบกับผูเรียนแบบทีทันใด  ทําใหผูเรียน
สามารถสังเกต คนหา  เรียนรูและทําความเขาใจ  ทําใหผูสอนสามารถใชคอมพิวเตอรสถานการณ
จําลอง  อธิบายปรากฏการณเหลาน้ันได 
    2)  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  (Cooperative  Learning)  เปนวิธีการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรยีนใหผูเรียนไดเรียนรู  หรือทํางานรวมกัน  โดยใชวิธีการปรึกษาหารือ  

- ออกแบบการเรียนการสอน        
- อํานวยความสะดวก 
- จัดการเรียนการสอน 
- ประเมินผล 

- สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 
- นําเสนอสถานการณจําลอง 
- ขยายขอบเขตการเรียนรู 
- สรางแรงจูงใจ 

บทบาทผูสอน บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย 

- บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  แบบสถานการณจําลอง 
- การทํางานแบบรวมมือ 

หลักการและเปาหมาย 

เทคนิคและวิธีการเรียนรู 

บทบาทผูเชี่ยวชาญ 

บทบาทผูเรียน 

-  ผูเรียนตระหนักรู 
-  เรียนรูดวยตนเอง 
-  ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

- ใหคําปรึกษา 
- แกปญหาทางเทคนิค 
- สงเสริมการคิด 
- ประเมินบทเรียน 

วิธีเรียนรูแบบรวมมือ 

 1.  พบกลุม 
 2.  ทบทวนเนื้อหา 
 3.  นําเสนอผลกรเรียนรู 
 4.  มอบหมายงาน 
 5.  ประเมินผล 
 6.  ใหรางวัล 

บทบาทสภาพแวดลอม 

- ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
- การทํางานแบบรวมมือ 

- สงเสริมการเรียนรู 
- เครื่องมือสรางความรู 
- ฐานะความชวยเหลือ 
  

ผลผลิต 

        บทบาทประเมินผล 

 - ประเมินระหวางเรียน 
-  ประเมินผลสรุป 

1. ประเมินกอนเรียน 
2. นําเขาสูบทเรียน 
3. เสนอสถานการณ 
   จําลอง 
4. สรุปบทเรียน  
5. ประเมินหลังเรียน  
 

วิธีเรียนรูดวย CAI  

ภาพประกอบ 2  รูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ 
                   สถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการทาํงานแบบ 
   รวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม 
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ระดมสมอง  แลกเปลี่ยนประสบการณ  โดยใหผูเรียนไดรวมมือกันทํางานเปนกลุมเล็กๆ  เพ่ือให
สมาชิกภายทุกคนในกลุมมีบทบาทหนาที่รวมกันรับผิดชอบตอกลุมเน่ืองจากความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกแตละบุคคล  จะสงผลตอผลสําเร็จของกลุม   
   1.6.2  เทคนิคและวิธีการเรียนรู  มี 2 องคประกอบรอง  ดังน้ี 
    16.2.1  ขั้นตอนการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณ
จําลองมี 5 ขั้น คือ  1) ประเมินกอนเรียน  2)  นําเขาสูบทเรียน  3)  เสนอสถานการณจําลอง  4)  
สรุปเน้ือหา  และ 5)  ประเมินหลังเรียน   
    16.2.2  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มี  6  ขั้น  คือ 1)  พบกลุม  2)  
ทบทวนเน้ือหา3)  นําเสนอผลการเรียนรู  4)  มอบหมายงาน  5)  ประเมินผล  และ 6) ใหรางวัล 
   1.6.3  บทบาทของผูสอน  ตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีบทบาท
ในการจัดการเรียนการสอน  คือ  เปนผูออกแบบการเรียนการสอน   อํานวยความสะดวก จัดการ
เรียนการสอน  และ ประเมินผล 
   1.6.4  บทบาทของผูเรียน  ผูเรียนตองมีบทบาทของการเรียนรูตามรูปแบบ คือ  
ผูเรียนตองเปนผูเรียนที่ตระหนักรู   สามารถเรียนรูดวยตนเอง  และชวยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกัน 
   1.6.5  บทบาทผูเชี่ยวชาญ  จะมีบทบาทตามรูปแบบคือ  เปนผูใหคําปรึกษา  
แกปญหาทางเทคนิค   สงเสริมการคิด  และประเมินบทเรียน 
   1.6.6  บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย  มีดังน้ี คือ   สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง  
นําเสนอสถานการณจําลอง  ขยายขอบเขตการเรียนรู  และสรางแรงจูงใจ 
   1.6.7  บทบาทสภาพแวดลอม   มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ  
คือ สงเสริมการเรียนรู   เครื่องมือสรางความรู  และฐานะความชวยเหลือ 
   1.6.8 บทบาทประเมินผล  สําหรับการประเมินผล  จะมีบทบาทในการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบ คือ การประเมินระหวางเรียน  และประเมินผลสรุป 
   1.7  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ของผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน  ผลการประเมินอยูใน
ระดับมาก    
  1.8  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ตามเกณฑ 80/80  ไดดังแสดงในตาราง  3 
 
ตาราง  3  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียน 
 คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
   การทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม 

        คะแนนกิจกรรมระหวางเรียน  คะแนนวัดเมื่อจบกระบวนการ 
          ( A = 140 คะแนน)      ( B  =  130 คะแนน) 

 จํานวน
ผูเรียน 

แบบฝกหัด 
   (50) 

รวมมือ 
  (90) 

รวม 
(140) 

รอยละ ผลสัมฤทธิ ์
  (40) 

รวมมือ 
  (90) 

รวม 
(130) 

รอยละ 

36   43.38 74.46 117.84 84.17 33.00 77.82 110.82 85.24 
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  จากตาราง  3  แสดงใหเห็นวาคะแนนการทํากิจกรรมระหวางเรียน 2 สวน คือ คะแนน
การทําแบบฝกหัดเต็ม  50  คะแนน ไดคาเฉลี่ย  43.38  คะแนน สวนคะแนนการทํางานแบบรวมมือ
เต็ม 90 คะแนน ไดคาเฉลี่ย  74.46  คะแนน คะแนนรวมทั้งหมด  117.84  คะแนน จากคะแนนเต็ม 
140  คะแนน  คิดเปน   รอยละ  84.17  หรือ  E1  และคะแนนวัดเมื่อจบกระบวนการมี  2  สวน คือ 
คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเต็ม  40 คะแนน ไดเฉลี่ย 33.00 คะแนน  และคะแนน
การทํางานแบบรวมมือเต็ม 90 คะแนน ไดเฉลี่ย 77.82  คะแนน  คะแนนรวมท่ีได  110.82 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 130 คะแนน  คิดเปนรอยละ 85.24 หรือ  E2 
  ดังน้ัน  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการทํางานแบบรวมมือ
ของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม มีคาเทากับ 84.17/85.24  ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  คือ 80/80 
   18.9  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระหวางกลุมควบคุมที่เรียนรูแบบปกติกับ
กลุมทดลองที่เรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน
แบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทํางานแบบรวมมือของ
นักศึกษาชางอุตสาหกรรม โดยใชสถิติ   Independent  Sample  t-test  ผลการวิเคราะหดังแสดง
ในตาราง 4 
 
ตาราง  4  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลอง       
             กับกลุมควบคุม   
ตัวอยาง N   S.D. t-test P 
กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

36 
36 

33.00 
31.81 

1.43 
1.88 

3.031* .003 

    
  จากตาราง  5  พบวา  กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 18.10  ผลการวิเคราะหการทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาที่เรียนรูดวยรูปแบบการเรียน
การสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสราง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม  ดังตาราง 5 
 
ตาราง  5  แสดงคะแนนการทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน 
 แบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสราง 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม   

ผูเรียน จํานวน คาเฉลี่ย คะแนนเต็ม รอยละ 
นักศึกษา 36 77.82 90 86.46 

 
  จากตาราง  5  แสดงใหเห็นวา  นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
รวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนและการทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม  มีคะแนนเฉลี่ยการทํางานแบบ
รวมมือเทากับ  77.82  จากคะแนนเต็ม  90  คิดเปนรอยละ  86.46  ผลการประเมินอยูในระดับดี 
 18.11  ความพึงพอใจของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม อยูในระดับมาก 
 
17.  สรุปผลการวิจัย 
 17.1  รูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
สถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการทาํงานแบบรวมมือของนักศึกษา
ชางอุตสาหกรรม มีองคประกอบ คือ  1)  หลักการและเปาหมาย  2)  เทคนิคและวิธีการเรยีนรู       
3)  บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย     4)  บทบาทผูสอน  5)  บทบาทผูเรียน  6)  บทบาทผูเชี่ยวชาญ     
7)  บทบาทสภาพแวดลอม  และ  8)  บทบาทประเมินผล    
  17.1.1  ขั้นตอนการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลองมี 
5 ขั้น คือ  1) ประเมินกอนเรียน  2)  นําเขาสูบทเรียน  3)  เสนอสถานการณจําลอง  4)  สรุปเน้ือหา  
และ 5)  ประเมินหลังเรียน   
  17.1.2  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มี  6  ขั้น  คือ 1)  พบกลุม  2)  ทบทวน
เน้ือหา  3)  นําเสนอผลการเรียนรู  4)  มอบหมายงาน  5)  ประเมินผล  และ 6) ใหรางวัล 
 17.2  ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทํางานแบบรวมมือของ
นักศึกษาชางอุตสาหกรรม มีดังน้ี 
  17.2.1  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทาํงาน
แบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม มีคาเทากับ 84.17/85.24   
  17.2.2  นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทาํงาน
แบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวานักศึกษาที่เรียนรูบทเรียน
คอมพิวเตอรสวนสอนสถานการณจําลอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
  17.2.3  นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทาํงาน
แบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม  มีคะแนนเฉลี่ยการทํางานแบบรวมมือยูในระดับดี 
  17.2.4  กลุมทดลอง และกลุมควบคุม  มีความพึงพอใจ  อยูในระดับมาก 
 
18.  ขอเสนอแนะ 
 18.1  ขอเสนอแนะในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปใชงาน 
  18.1.1  จัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนมัลติมีเดียน้ัน  จะเปนการเรียนรูรายบุคคล  
ซึ่งจะทําใหปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนรวมชั้น  ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนลดลง  สงผลให
ความรวมมือในการทํางานลดลง  ดังน้ัน  จึงควรจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  เพราะจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และพฤติกรรมความรวมมือในการ
ทํางานกลุมสูงขึ้น 
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      18.1.2  การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ถาหองเรียนมีขนาดใหญและมี
จํานวนผูเรียนมาก  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรมีมากจะตองมีการควบคุมระดับเสียงที่ดี  ถามีระดับ
ความดังมากอาจจะเกิดเสียงรบกวนผูเรียนคนอื่นได  จึงควรควบคุมระดับความดังใหเหมาะสม   
 18.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  187.2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใชการเรยีนรูแบบรวมมือ  เพื่อเสริมสรางจริยธรรม
คุณธรรมของผูเรียน  เพราะวาปญหาดานจริยธรรม  คุณธรรม  ปจจุบันถือวาเปนปญหาที่มี
ความสําคัญมาก 
  18.2.2  ควรมีการวิจัยใชบทเรียนมัลติมีเดียทั้งบนเว็บ  และนอกเว็บ หลายๆ  รูปแบบ  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งเปนสรางทางเลือกใหหลากหลาย  เพ่ือสนองตอความตองการ
ที่แตกตางกันของผูเรียน 
 
19. ประสบการณทีผู่วิจัยไดรับ 
 19.1 การสอนในรายวิชาที่มีเน้ือหาเปนนามธรรม ทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหายาก วิธีการ
แกปญหาคือใชบทเรียนคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง จะทําใหผูเรียน
เขาใจเน้ือหาไดงายขึ้น และทาํใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 19.2 การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือสามารถแกปญหาการขาดปฏิสัมพันธทางสังคมของ
ผูเรียนที่เกิดจากการเรียนรูจากสื่อโดยลาํพัง และทําใหความรวมมือในการทํางานกลุมสูงขึ้น 
 19.3  การจัดกลุมตัวอยางแบบกลุมทดลอง และกลุมควบคุมทําใหเกิดความไมเสมอภาค
ของผูเรียน จึงทําใหผูเรียนกลุมปกติเกิดนอยใจไมใหความรวมมือเทาที่ควร 
 

 20.  ประโยชนของการวิจัย 
 20.1  ประโยชนด านการพัฒนา  
  20.1.1  พัฒนาผลการเรียนรู ผูวิจัยไดนําเอารูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ไปใชพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการทํางาน
แบบรวมมือของนักศึกษา  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2554 ท่ีวิทยาลัยเทคนิคยโสธร  พบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาสูงขึ้น 
  20.1.2  พัฒนาวิธีการจัดการเรยีนการสอน  รูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม  เปนการพัฒนาตอยอดจากการจัดการเรยีนการ
สอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบปกติ  ดวยวิธีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  และ
ใชยุทธศาสตรการสอนแบบรวมมือ จึงทําใหประสิทธิภาพของการจัดการเรยีนการสอนสูงขึ้น 
  20.1.3 นําเอาขั้นตอนของกระบวนการพัฒนารูปแบบเรียนการสอนที่ได ไปใชพัฒนาใน
รายวิชาอื่นๆ  
 20.2  ประโยชนการนําไปใชดานการแกปญหา 
  20.2.1  นําเอารูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบสถานการณจําลอง เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทํางานแบบรวมมือของ
นักศึกษาชางอุตสาหกรรม ไปใชแกปญหาความเปนนามธรรมที่ไมสามารถมองเห็นตัวตนของ
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เน้ือหาวิชา ที่ทําใหผูเรียนเขาใจยาก ดวยวิธีสรางสถานการณจําลอง เชน สาธิตการทํางานของกลไก
อุปกรณ  การไหลของกระแสสัญญาณ  การแพรกระจายของคลื่นวิทยุ  เปนตน  
  20.2.2  นําเอารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
และการทํางานแบบรวมมือที่มีคาในระดับต่ํา ซึ่งจากผลการทดลองในรายวิชา 2001-0001 
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2554  ที่  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร พบวา  
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  และการทาํงานแบบรวมมืออยูในระดับดี 
  20.2.3  นําเอารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใชแกปญหาใหกับนักศึกษาที่มี
ภูมิลําเนาอยูตามพ้ืนที่ชนบทหางไกล ที่ไมสามารถใชงานบทเรียนบนโครงขายอินเทอรเน็ตเต็ม
ศักยภาพ  เน่ืองจากปญหาโครงสรางดานวิศวกรรม เชน การรับ-สงขอมูลมีความเร็วต่ํา เมื่อนําเอา
รูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไปใชพบวา ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่ไดเทียบเทากับ
การเรียนรูบนเครือขายคอมพิวเตอร  
 20.3  ประโยชนการนําไปใชทางดานวิชาการ 
  20.3.1 นําเอาผลการวิจัยไปเผยแพรทางเว็บไซด http://www.kyetc.net เพื่อใหบุคคล
ที่สนใจนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  20.3.2  นําผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางการใหคําแนะนําสําหรับครูผูสอนที่ทําวิจัย
เพื่อพัฒนาวิทยฐานะ หรือนิสิตระดับปริญญาโทท่ีทําวิจัย (http://www.kyetc.net/pic01/w-
academy.html) จนสามารถสาํเร็จการศึกษา    
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