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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม 

โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1         

วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนกอนเรียน 

และหลังเรียน จากส่ือการเรียนรูที่ได 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม 

กลุมเปาหมายไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 50 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชโดยใชวิธีการสอนแบบ Active 

Learning สูงกวาเกณฑที่กําหนด มีประสิทธิภาพเทากับ 91.80/88.20 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

3) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม อยูในระดับมากที่สุด 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิธีการสอนแบบ Active Learning  ซอฟตแวร 
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Abstract 

 

The objectives of this research were: to develop achievement with computer assisted instruction 

games category. By using active learning. The course is computer. The topic is “interesting software”. For 

grade 8 students. Tessaban 1 WatPraNgam School .The efficiency standards 80/80 2) To compare the 

achievement of students before and after learning from the instructional media 3) To find the satisfaction 

of students with the CAI games category. Target groups include: grade 8 students 50 people. The instruments 

used in the study is CAI Games Category, test achievement, satisfaction evaluation form. The research 

found that 1.) The efficiency of the computer assisted instruction games category by using the techniques 

of learning question criteria effectively 91.80 / 88.20 which was higher than the defined criteria 80/80 2) The 

result of comparing the learning achievement of students who studied CAI, after studying the significant 

.05 level 3). The satisfaction of students on the CAI at the highest level.  

 

Keywords: computer assisted instruction, teaching methods active learning, software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1922 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

1. บทนํา  

 

ความสําคัญของการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติสาระสําคัญเก่ียวกับ

การศึกษาไวในหมวดที่ 4 ครอบคลุมหลักการ สาระ และกระบวนการจัดการศึกษาที่เปดกวางใหมีวิสัยทัศนใหมทางการเรียน

การสอน ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน สาระเก่ียวกับการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา

ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ กระบวนการเรียนรูตองจัดเน้ือหาสาระกิจกรรม

ใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณและประยุกตใชเพื่อปองกันในการแกปญหา ใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนทํา

เปน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542)  

Active Learning เปนการจัดการเรียนการสอนแบบเนนพัฒนากระบวนการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนประยุกตใช

ทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning การนําเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย มาใชออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุนให

ผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน Active Learning จึงถือเปนการ

จัดการเรียนการสอนประเภทหน่ึงที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบัน อีกทั้งยังชวย

สงเสริม student engagement, enhance relevance, and improve motivation ของผูเรียน (Meyers and Jones, 

1993)  

ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวาควรที่จะใชส่ือมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง 

ซอฟตแวรนารู โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 

(สามัคคีพิทยา) บทเรียนน้ีจะสามารถทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและยังกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และจดจําเน้ือหาไดดีขึ้น 

และวิธีการสอนแบบ Active Learning ซ่ึงเปนวิธีที่สอดคลองกับแนวคิดใหมทางการศึกษาที่ตองการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง 

(Student Centered) โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาการเรียนของตนเองไปตามความสามารถและอยูบนหลัก

พื้นฐานที่วาผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถเรียนรูที่แตกตางกันไมสามารถเรียนรูไดเทากัน แตก็สามารถเรียนรูไดถาผูเรียนมี

เวลาในการเรียนรูเพียงพอ 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย  

 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม เรื่อง ซอฟตแวรนารู โดยใชวิธีการสอนแบบ Active 

Learning สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) และหาประสิทธิภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน 80/80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ซอฟตแวรนารู 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/วิจัย (ถามี) 
 

 3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง 

ซอฟตแวรนารู ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอน

แบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ 

Active Learning ที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมากที่สุด  

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

4.1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือกระทําและไดใชกระบวนการคิดเก่ียวกับส่ิงที่

เขาไดกระทําลงไป เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายใตสมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรูเปนความพยายามโดย

ธรรมชาติของมนุษย, และ 2) แตละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรูที่แตกตางกัน โดยผูเรียนจะถูกเปล่ียนบทบาทจากผูรับความรู 

(receive) ไปสูการมีสวนรวมในการสรางความรู (Bonwell, 1991) 
 

4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

กิดานันท มลิทอง (2548: 94) กลาววา การสอนใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณการเรียน (แตมิใชครูเปนผูสอน) 

โดยการสรางโปรแกรมบทเรียนหรือจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการศึกษาก็ได เพื่อเรียนในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การสอน 

การฝกหัด สถานการณจําลอง เกม การคนพบและการแกปญหา โดยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เปนการเรียนที่

ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกับโปรแกรมที่เสนอบทเรียนในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 

และเสียง โดยผูเรียนจะเรียนเน้ือหาซ่ึงเปนส่ิงเราแลวมีการตอบสนอง โปรแกรมจะประเมินการตอบสนองของผูเรียนและให

ขอมูลปอนกลับเพื่อเสริมแรงแลวใหผูเรียนเลือกเรียน ส่ิงเราตามลําดับตอไปจนจบบทเรียน   
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ขวัญชนก บัวทรัพย (2557: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จํานวน 3 หองเรียน นักเรียนจํานวน 90 

คน ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ จากการประเมินคุณภาพมีประสิทธิภาพ

เปนไปตามเกณฑ เทากับ 83.00/88.83 ซ่ึงเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 และคาสวนเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 โดยแปล

ผลอยูในระดับมาก 

กนกอร พานอิน (2556) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคอมพิวเตอรนารู กลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแกงขนุน) สํานักการศึกษา 

เทศบาลเมืองสระบุรี โดยการจับสลากหองเรียน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 25 คน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคอมพิวเตอรนารู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ศิริรัตน กระจาดทอง (2554: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีเกมวิชา

คอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” จังหวัด

สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีเกม เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพ 

80.61/82.68 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีเกม เรื่องสวนประกอบ

ของคอมพิวเตอรโดยรวมอยูในระดับดี ( X = 4.35, S.D. = 0.56)  

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 

 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 

(สามัคคีพิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หอง มีนักเรียนทั้งหมด 75 คน 

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

2/3 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 รวมมี

นักเรียนจํานวน 50 คน ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จํานวน 2 หอง ผูวิจัยเลือกวิธีแบบเจาะจงเน่ืองจากเปนนักเรียนหองที่

ผูวิจัยไดทําการสอน และไดรูถึงความสามารถทางการเรียนของทั้ง 2 หอง  
 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม เรื่อง 

ซอฟตแวรนารู สํารับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีลักษณะเปนแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

5.2.4 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) 

5.2.5 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา 

5.2.6 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค 

5.2.7 แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 

5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

5.3.1 ข้ันการวิเคราะห (Analyse) 

1) ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหา เรื่อง ซอฟตแวรนารู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

2) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการออกแบบและสรางบทเรียน 

3) วิเคราะห ผูเรียนและความตองการในการเรียน วิเคราะหเน้ือหา วิเคราะหงานที่จะตองปฏิบัติ

รวมทั้งวิเคราะหทรัพยากรตาง ๆ ที่จะใชในดานฮารดแวรและซอฟตแวร 

4) กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและที่

ปรึกษาทําการศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา 
 

5.3.2 ข้ันการออกแบบ (Design) 

1) ออกแบบเน้ือหา กิจกรรม โดยกําหนดขอบขายเน้ือหา จัดเน้ือหาบทเรียนและรูปแบบกิจกรรมให

สอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว 

2) การออกแบบและพัฒนาบทเรียน การกําหนดรายละเอียดและโครงสรางใหกับบทเรียน ซ่ึงพิจารณา

จากวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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5.3.3 ข้ันการพัฒนา (Develop) 

1) จัดทําบทเรียน โดยเริ่มจาก 

- การออกแบบองคประกอบการจัดวางหนาบทเรียนบนโปรแกรม Unity 3D 

- นําเน้ือหาเขามาจัดหนาโดยใชโปรแกรม Microsoft Word 2010  

- เปดโปรแกรม Unity 3D เพื่อจัดวางเน้ือหา ทําการจัดหนาเอกสาร และเชื่อมโยงไฟลหนา

เอกสารที่สรางขึ้นระหวางกันโดยใช Microsoft Visual Studio 

2) ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม นําบทเรียนที่สรางพรอมรายละเอียดตาง ๆ ให

ผูเชี่ยวชาญดานการโปรแกรมคอมพิวเตอรตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของบทเรียน 

3) ทําการแกไขปรับตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 

5.3.4 ข้ันการนําไปใช (Implement) 

1) ใหผูเรียนศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active 

Learning โดยผูสอนเปนผูคอยใหคําปรึกษาในการใชบทเรียน 

2) ผูสอนคอยกระตุนผูเรียนโดยการใชคําถามตลอดระยะเวลาการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะใน

การคิดและวิเคราะหมากยิ่งขึ้น 

3) สรางคําถามใหผูเรียนไดตอบเม่ือเรียนครบทุกเรื่องในบทเรียนแลวเพื่อประเมินความรูความเขาใจที่

ผูเรียนมีตอเน้ือหาบทเรียนน้ัน 

4) ผูสอนสังเกตปฏิกิริยาและสอบถามความคิดเห็นตลอดระยะเวลาในการใชบทเรียน เม่ือมีปญหาหรือ

ขอสงสัยที่ผูเรียนพบขณะเรียนจะนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตสอบถามพูดคุยกับผูเรียนมาวิเคราะหและปรับปรุงขอบกพรอง 
 

5.3.5 ข้ันการประเมินและปรับปรุง (Evaluate and Improve) 

1) รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

2) รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลจากการสอบถามความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

3) รวบรวมขอมูล/ขอบกพรองที่เกิดจากการทํางานแตละขั้นตอนเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนมีความสมบูรณ เพื่อนํามาใชในการประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม  

นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู             

ที่กําหนดไว ไปใชกับกลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  

จํานวน 50 คน ดังภาพที่ 1 และตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมเปาหมาย 

 

 

 

 

 
   
         

            (ก) หนาแรกของบทเรียน            (ข) วัตถุประสงคของบทเรียน     (ค) แบบทดสอบกอนเรียน 

 

 

 

 

 

            (ง) เน้ือหาของบทเรียน  (จ) แบบทดสอบหลังเรียน           (ฉ) ผลคะแนน 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน 
 

จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย (ก) หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ให

ผูเรียนคลิกเลือกบทเรียนเพื่อเขาสูบทเรียน จะแสดงบทเรียนทั้ง 3 บท และเปนหนาหลักในการแสดงคะแนนกอนเรียนและ

หลังเรียน (ข) วัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหผูเรียนคลิกปุมเริ่มเกมเพเพื่อเขาสูบทเรียน (ค) แบบทดสอบ

กอนเรียน ประกอบดวย คะแนน คําถาม เวลา (ง) เน้ือหาของบทเรียน สามารถคลิกถัดไปหรือยอนกลับเพื่ออานเน้ือหาของ

บทเรียน และคลิกปุมทําแบบทดสอบหลังเรียน (จ) แบบทดสอบหลังเรียน ประกอบดวย คะแนน คําถาม เวลา (ฉ) ผลคะแนน  

เม่ือทําแบบทดสอบเสร็จ จะมีผลคะแนนแสดงใหผูเรียนทราบ 
 

ตารางที ่1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม  

รายการคะแนน ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมระหวางเรียน (E1) 91.80 

คะแนนหลังเรียน (E2) 88.20 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active 

Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เม่ือพิจารณาผลคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดที่ไดจาก
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2 퐷 

การทําแบบทดสอบกอนเรียน และกิจกรรมระหวางเรียน คิดเปนรอยละ 91.80 และคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดที่ไดจาก

การทําแบบทดสอบประเมินผลรวม คิดเปนรอยละ 88.20 แสดงวาบทเรียนมีประสิทธิภาพเทากับ 91.80/88.20  
 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 2 ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม  
 

สภาพการเรียน 
 

N 
 

X
 

        

t 
 

sig 

กอนเรียน 50 8.56  

454 
 

4442 
    

25.14 0.00 
หลังเรียน 50 17.64 

 *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 8.56 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 17.64 ซ่ึง

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด   (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 100) 
 

 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม   
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความ

พึงพอใจ คาเฉล่ีย S.D. 

1. ความถูกตองครบถวนสมบูรณของเน้ือหา 4.70 0.51 มากที่สุด 

2. ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.50 0.71 มาก 

3. การเรียบเรียงเน้ือหาที่เขาใจงาย 4.25 0.77 มาก 

4. เน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยในชั้นเรียน 4.55 0.65 มากที่สุด 

5. เน้ือหามีสาระและประโยชน สามารถนําไปประยุกตใชงานไดในชีวิตประจําวัน 4.55 0.73 มากที่สุด 

6. มีความชัดเจนของภาพ เสียง หรือตัวอักษร 4.60 0.67 มากที่สุด 

7. การใชภาษาถูกตองเหมาะสม 4.70 0.68 มากที่สุด 

8. ความนาสนใจและเทคนิคที่ใชในชิ้นงาน 4.45 0.65 มาก 

9. การดําเนินเรื่องอยางตอเน่ืองเหมาะสมกับเวลา 4.50 0.58 มากที่สุด 

10. การจัดวางองคประกอบตาง ๆ ใหเหมาะสม 4.45 0.65 มาก 

โดยรวม 4.52 0.31 มากที่สุด 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1928 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

จากตารางที่ 3 พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ 

Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D.= 0.31) 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย 
 

7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวร

นารู มีประสิทธิภาพเทากับ 91.80/88.20 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการ

สอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 4.52 โดยมีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.31 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวร

นารู มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 91.80/88.20 หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอน

แบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับ ขวัญชนก 

บัวทรัพย (2557: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จํานวน 3 หองเรียน นักเรียนจํานวน 90 คน ผลการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ จากการประเมินคุณภาพมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 

เทากับ 83.00/88.83 ซ่ึงเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80  

8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร พานอิน (2556: 

บทคัดยอ) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคอมพิวเตอรนารู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแกงขนุน) สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี โดยการจับ

สลากหองเรียน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 25 คน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคอมพิวเตอรนารู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง 

ซอฟตแวรนารู พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นนาสนใจ 

ประกอบกับเปนเกม ทําใหนักเรียนสนุกและเพลิดเพลิน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริรัตน  กระจาดทอง (2554: บทคัดยอ) 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีเกม เรื่องสวนประกอบ

คอมพิวเตอร โดยรวมอยูในระดับดี ( X =4.35, S.D.=0.56) 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1929 

9. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เปนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม 

โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัด

พระงาม (สามัคคีพิทยา) ผลจากการศึกษามีขอเสนอแนะไวดังน้ี 

9.1 ขอคนพบจากการวิจัย นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้นเพราะการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู ผูวิจัยคิดวาควรจะนําบทเรียนน้ีไปใชกับ

นักเรียนหองอ่ืน ๆ ในระดับชั้นเดียวกันหรือระดับชั้นอ่ืน ๆ หรือใหผูเรียนไดใชบทเรียนอยางตอเน่ืองเพื่อผลการเรียนที่ดีขึ้น 

เรื่อย ๆ  

9.2 ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชกับวิชาอ่ืน ๆ หรือนําไปบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ เพื่อใหบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนนาสนใจมากยิ่งขึ้น และและควรเพิ่มส่ือและเน้ือหาของรายวิชาใหครบถวนเพื่อความสมบูรณบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 
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