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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถม - 

ศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การวิจัยน้ีเปนการ

วิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design กลุมตัวอยางของงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 ตอน ไดแก 1.1) มาตราตัวสะกด          

1.2) ชนิดของคํา 1.3) สํานวนไทย 2) ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา  ดานเน้ือหามีความ

เหมาะสมในระดับมาก ( X  = 4.43, S.D. = 0.40) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X  = 4.67, 

S.D. = 0.36) 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูใน

ระดับมากที่สุด ( X  = 4.69, S.D. = 0.20) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความพึงพอใจ 
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Abstract 

 

The purposes of this research study were: 1) to develop computer assisted instruction on subject 

Thai language for students in grade 4 of Wat Don Wai school (Nakhon Rat Prasart), 2) to evaluate quality 

of content and production techniques, 3) to compare pretest and posttest score, and 4) to study students’ 

satisfaction towards computer assisted instruction. This research study is experimental research. One 

group pretest-posttest design was used. The sample in this research study consisted of 30 students in 

grade 4 of Wat Don Wai school (Nakhon Rat Prasart). The purposive selection method was used. The 

research instruments included computer assisted instruction, quality of content and production techniques 

evaluation form, learning achievement test, and satisfaction questionnaire. Data were analyzed using 

mean, standard deviation, and dependent t-test. The research findings were as follows: 1) the computer 

assisted instruction was comprised of three parts: 1.1) Spelling, 1.2) Type of word, and 1.3) Idiom, 2) the 

experts agreed on the computer assisted instruction quality of content at a high level ( X  = 4.43, S.D. = 

0.40) and the computer assisted instruction quality of production techniques at a very high level ( X  = 

4.67, S.D. = 0.36), 3) the posttest score was significantly higher than the pretest score at .05 level, and         

4) students were satisfied after learning with the computer assisted instruction at a very high level ( X  = 

4.69, S.D. = 0.20). 
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1. บทนํา 

 ภาษาเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ เปนเครื่องมือในการ

ติดตอส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบธุรกิจการงานและดํารงชีวิตรวมกัน     

ในสังคมไดอยางมีความสุข เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและประสบการณจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู 

พัฒนาการคิดอยางรอบดาน ทั้งการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดสรางสรรค (วีรวรรณ เพ็งสมบัติ และ

คณะ, 2557) ภาษาไทยเปนภาษาที่สําคัญกวาภาษาอ่ืนเพราะเปนภาษาของชาติ เปนภาษาที่เราจะตองใชไปชั่วชีวิตควรที่จะ

ปลูกฝงและฝกปฏิบัติอยางเขมงวดตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อวยพร พันธอุดม และสุภัทรา คงเรือง, 2559) เม่ือจบ

หลักสูตรแลวผูเรียนจะตองสามารถใชภาษาไทยในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 พบวามี

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศเทากับรอยละ 52.98 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2561) จากผลคะแนนดังกลาว

สะทอนใหเห็นถึงปญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ซ่ึงในปจจุบันมีครูผูสอนวิชาภาษาไทยจํานวนมากใชวิธีการสอน

แบบบรรยายประกอบแบบเรียนเปนหลักและใชเวลาในการสอนนักเรียนเทากันทุกคน จึงเปนการยากที่จะใหผูเรียนทุกคน

บรรลุจุดประสงคการเรียนรูตามเกณฑที่กําหนด เน่ืองจากนักเรียนแตละคนมีความรูความสามารถที่แตกตางกัน สําหรับ

นักเรียนที่เรียนไมทันเพื่อนจะมีผลเสียหลายดานโดยเฉพาะดานจิตใจถาเรียนแลวไมเขาใจหรือทําไมไดก็ทําใหไมอยากเรียนตอ 

ทําใหไมชอบเรียนวิชาภาษาไทย (วีรวรรณ เพ็งสมบัติ และคณะ, 2557) 

 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทเปนอยางมากในการพัฒนาส่ือการเรียนรู บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) จัดเปนส่ืออิเล็กทรอนิกสประเภทหน่ึงที่นําเสนอองคความรู

อยางเปนระบบและเปนขั้นตอนตามหลักการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจัดการและนําเสนอ ไดรับความนิยมและ

ไดรับความสนใจจากผูเรียนเปนอยางมาก ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี (กิดานันท มลิทอง, 2548) เปนส่ือการ

เรียนรูชนิดหน่ึงที่ชวยใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน เน่ืองจากมีคุณสมบัติ คือ สามารถนําเสนอขอมูลไดทั้งที่เปน

ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว กราฟก เสียง และวิดีทัศน เปนส่ือการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกับ

บทเรียนได ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ผูเรียนสามารถควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเองตามความตองการ (วชิระ 

อินทรอุดม, 2546)  

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)  เพื่อใชในการเรียนการสอนจริง 

ชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาบทเรียนมากขึ้น กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและเอาใจใสตอบทเรียน โดยมี

เปาหมายเพื่อใหผูเรียนบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนรู ซ่ึงผลการวิจัยจะไดนําเสนอตอไป 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) 

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) 

2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) 
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3. สมมติฐานในการวิจัย 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย 

(นครรัฐประสาท) มีความเหมาะสมดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมาก 

3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ในระดับมากที่สุด 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร

รูปแบบหน่ึงซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสม อันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ      

เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด เพื่อดึงดูดความสนใจ

และกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรู มีการปฏิสัมพันธและไดรับขอมูลยอนกลับ 

วุฒิชัย ประสารลอย (2543) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใช

คอมพิวเตอรเปนส่ือชวยถายโยงเน้ือหาความรูไปสูผูเรียน  

กฤษณภัศ เอียบสกุล (2556) กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การประยุกตใชคอมพิวเตอร        

ในการจัดการเรียนการสอน โดยใชการจัดลําดับเน้ือหาในการสอน การทบทวนการเรียนรู รวมไปถึงการเสริมแรงใหผูเรียน  

เกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธในการเรียนรู และสามารถเรียนไดทุกเวลา 
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เบญจวรรณ เสวีวัลลภ (2554) ไดศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเขียนสะกดคํายาก        

ในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน            

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และมีคา

ดัชนีประสิทธิผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน .42 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 42 

สุดารัตน บุญมา (2557) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง การอาน 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายมีประสิทธิภาพตามเกณฑ

เทากับ 82.67/81.56 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอยูในระดับมาก 

ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย และดาวรถา วีระพันธ (2559) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาไทย สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.22/84.00 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรอยละ 84.00 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาไทยอยูในระดับมาก 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) 

จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2560 จํานวน 104 คน 
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5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) 

จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน   

วัดดอนหวาย )นครรัฐประสาท(  ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE MODEL มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 

5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหผูเรียน วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน วิเคราะหเน้ือหา  

และจุดมุงหมายของรายวิชา 

5.2.1.2 ขั้นออกแบบ ผูวิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กิจกรรมการเรียนรู 

และเครื่องมือประเมินผล 

5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรมทางดานกราฟกและ

มัลติมีเดีย  

5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     

แบบหน่ึงตอหน่ึงและแบบกลุมเล็ก เพื่อตรวจสอบการควบคุม การแสดงผล และหาขอผิดพลาดของบทเรียน ดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขกอนที่จะนําไปใชจริง 

5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน

คุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะ

เปนคําถามปลายปด  ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด   

โดยผูตอบเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมได จากน้ันนํา

แบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ

จัดพิมพแบบประเมินฉบับจริงเพื่อสงใหผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบการเรียนการสอน จํานวน 3 ทานพิจารณาประเมินผล 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบทดสอบฉบับราง มีลักษณะเปนขอคําถาม  

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 

พิจารณาวาขอสอบแตละขอวัดตามจุดประสงคที่ระบุไวหรือไม โดยใชแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) แลวคัดเลือก    

ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ขึ้นไปไวสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน

พบวาขอคําถามทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1 สามารถนําไปใชได จากน้ันผูวิจัยจัดพิมพ

แบบทดสอบฉบับจริง 

5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับราง มีลักษณะเปนคําถามปลายปด 

ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบ

เพียงคําตอบเดียว ทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากน้ันนําแบบสอบถามฉบับรางไป

ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพ

แบบสอบถามฉบับจริง 

5.3 วิธีการเก็บขอมูล 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน ศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เม่ือเรียนครบทุกเน้ือหาแลวใหผูเรียน        

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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5.4 การวิเคราะหขอมูล  

5.4.1 การวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนใช t-test 

dependent 

5.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

6. ผลการวิจัย 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย 

(นครรัฐประสาท) ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 ตอน ไดแก มาตราตัวสะกด ชนิดของคํา และสํานวนไทย ตัวอยางหนาจอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงดังภาพ ก-ฉ 

               (ก) หนาแรก                                    (ข) เมนูบทเรียน                               (ค) เขาสูบทเรียน 
 

                  

             (ง) แบบทดสอบ                                    (จ) บทเรียน                                     (ฉ) กิจกรรม 
 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนือ้หาและเทคนคิการผลิต 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน x  S.D. ความเหมาะสม 

ดานเน้ือหา 4.43 0.40 มาก 

ดานเทคนิคการผลิต 4.67 0.36 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมดานเน้ือหามีความเหมาะสมในระดับมาก ( X =4.43, S.D.=0.40)      

และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากทีสุ่ด ( X  =4.67, S.D.=0.36) 
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6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เ รียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 

การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง แสดงดังภาพ ช-ซ 

                                

                               (ช) ภาพการทดลอง 1                                    (ซ) ภาพการทดลอง 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน N x  S.D. df t p 

กอนเรียน 30 10.27 2.69 
29 22.84 .000* 

หลังเรียน 30 24.20 2.44 

*p < .05 

จากตารางที่ 2 พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( X  =24.20, S.D.=2.44) สูงกวากอนเรียน ( X  

=10.27, S.D.=2.69) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมของเน้ือหาในบทเรียน 4.80 0.41 มากที่สุด 

2. ความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียน 4.77 0.43 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของตัวหนังสือและภาพ 4.77 0.43 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของเสียง 4.43 0.73 มาก 

5. สามารถนําความรูไปใชตอยอดได 4.67 0.84 มากที่สุด 

สรุป 4.69 0.20 มากที่สุด 
 

จากตารางที ่4 พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X

= 4.69, S.D. = 0.20) โดยหัวขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความเหมาะสมของเน้ือหาในบทเรียน 

 

7. สรุปผลการวิจัย 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย 

(นครรัฐประสาท) มีความเหมาะสมดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมาก 

7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
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7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ในระดับมากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสม   

ในระดับมาก สอดคลองกับ ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย และดาวรถา วีระพันธ (2559) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน       

มีคุณภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดเปนผลมาจากการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนมีระบบแบบแผนที่ดี มีการวิเคราะหผู เรียน 

วิเคราะหเน้ือหา เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบบทเรียน ออกแบบหนาจอ และออกแบบการจัดการบทเรียนที่เหมาะสม 

และสอดคลองกับ พัชรี ไชยสุข และคณะ (2558) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรมีเสียงและภาพประกอบที่นาสนใจ มีการ

เสริมแรงเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู ทําใหผูเรียนจดจําและเขาใจเน้ือหาบทเรียนไดดียิ่งขึ้น สามารถนําไปเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา

การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ วีรวรรณ เพ็งสมบัติ 

และคณะ (2557) ที่กลาววา การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สามารถ

พัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคลองกับ ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย และดาวรถา วีระพันธ (2559) ที่กลาววา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดจริง 

 8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจ

ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ พัชรี ไชยสุข และคณะ (2558) ที่กลาววา การจัดการ

เรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นักเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระ เรียงตามลําดับจากงายไปหายาก โดยสามารถ

เรียนตามความกาวหนาของตนเองไดตามลําพัง อีกทั้ง ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังไดนําเสนอทั้งภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟก เสียงบรรยาย และเสียงดนตรีประกอบ มีการเชื่อมโยงไปยังเน้ือหาที่เก่ียวของ ชวยใหบทเรียน   

มีความนาสนใจ ทําใหนักเรียนสนุกไปกับบทเรียน ไมรูสึกเบื่อหนาย ชวยกระตุนความอยากรูอยากเห็น และยังทําใหนักเรียน  

มีความกระตือรือรนในการเรียน สงผลใหนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

9. ขอเสนอแนะ 

9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

9.1.1 ผูสอนควรเตรียมความพรอมในดานอุปกรณคอมพิวเตอร ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร ใหเพียงพอกับ

จํานวนผูเรียน และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9.1.2 การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนควรอธิบายขั้นตอนและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียน

เขาใจเพื่อใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยมีผูสอนทําหนาที่อํานวยความสะดวกและใหคําแนะนําแกผูเรียนอยางใกลชิด 
 

9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

9.2.1 การวิจัยในอนาคตควรบูรณาการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูตาง ๆ เพื่อให

ผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูใหม ๆ ไดพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ เชน การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

และการทํางานรวมกัน เปนตน 

9.2.2 การวิจัยในอนาคตควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่มีเน้ือหาเชิงทฤษฎียากแก

การเขาใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนและชวยสรางทัศนคติที่ดีในการเรียน 
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