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Example of Thai Abstract
: การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็ นหลักที/มีระบบพีEเลีEยง
ผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้วจิ ัย
: นายสากล ไทยดํารงค์
ปริญญา
: ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (คอมพิวเตอร์ ศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ ทปี รึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.กนก สมะวรรธนะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์สิมมาทัน
ปี การศึกษา
: 2558
ชื อเรือง

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัEงนีEมีวตั ถุประสงค์เพื/อ (1) สังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนรู ปร่ วมกันโดยใช้ปัญหาเป็ น
หลักที/มีระบบพี/เลีEยงผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อ CPBL-M(2) พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ตาม
รู ปแบบ CPBL-M(3) หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ตามรู ปแบบ CPBL-M เปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ` ทางการเรี ยนระหว่างกลุ่มผูเ้ รี ยนที/เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ตามรู ปแบบ CPBL-M
กับกลุ่มผูเ้ รี ยนที/เรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ และ (5) หาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที/มีต่อบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ตามรู ปแบบ CPBL-Mวิธีการดําเนิ นการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ขัEนตอน ได้แก่ ขัEนตอนการ
สังเคราะห์รูปแบบ CPBL-Mด้วยเทคนิ คเดลฟาย และ ขัEนตอนการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ตาม
รู ปแบบ CPBL-Mด้วยขัEนตอนตามรู ปแบบ ADDIE เครื/ องมือที/ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
แบบทดสอบ และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง ที/ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผูเ้ ชี/ ยวชาญ แบ่งเป็ น 4 กลุ่ มย่อย รวม 40 คน และกลุ่ ม นักศึ กษา แบ่งเป็ น 2 กลุ่ มย่อยได้แก่ กลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน
ผลการวิจยั พบว่า รู ป แบบ CPBL-Mประกอบด้วย องค์ป ระกอบหลัก และด้า นกลไก การ
ทํางาน ซึ/ งด้านองค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 7โมดูล ได้แก่ โมดูลการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ น
หลัก โมดูลการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน โมดูลพี/เลีE ยง โมดู ลการประเมินผล โมดูลผูเ้ รี ยน โมดูลผูส้ อน และ
โมดูลการติดต่อสื/ อสาร ส่ วนด้านกลไกการทํางาน ของรู ปแบบ CPBL-Mประกอบด้วย กลไกการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก กลไกการเรี ยนรู ้ร่วมกัน กลไกของพี/เลีEยง บทบาทของผูส้ อน บทบาท
ของผูเ้ รี ย น การประเมิ น ผลการเรี ย น เครื/ อ งมื อ สนับ สนุ น และการติ ด ตามพฤติ ก รรมผูเ้ รี ย น
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี/ ยวชาญที/มีต่อรู ปแบบ CPBL-Mที/สังเคราะห์ขE ึนอยูใ่ นระดับสู งมากที/สุด ( X =
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4.82, S.D. = 0.45) ผลการการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ตามรู ปแบบ CPBL-Mได้บทเรี ยนที/มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ (1.50) และผูเ้ ชี/ ยวชาญมีความคิดเห็ นต่อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ตามรู ปแบบ CPBL-Mอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.40) การ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ` ทางการเรี ยน พบว่าผูเ้ รี ยนที/ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ตามรู ปแบบ
CPBL-Mมีผลสัมฤทธิ` ทางการเรี ยนสู งกว่า ผูเ้ รี ยนที/เรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที/ระดับ .01 และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที/มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ตามรู ปแบบ CPBLMที/พฒั นาขึEนอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.48)
การวิจยั ครัEงนีE สรุ ปได้ว่า รู ปแบบ CPBL-Mที/บูรณาการการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นหลักกับ
เทคนิ คการเรี ยนร่ วมกันและเทคนิ คของระบบพี/เลีEยงในสภาพแวดล้อมของ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที/ มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถใช้เป็ นแนวทาง ในการจัดการเรี ยน
การสอนที/เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางได้
คําสํ าคัญ: การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก การเรี ยนรู ้ร่วมกัน ระบบพี/เลีEยง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

________________________________________________ อาจารย์ที/ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก

