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บทคัดยอ 
  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง ทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของผูใชตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยกําหนดกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนบานทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติ
ที่ใช ไดแก คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เทากับ 87.56/81.44 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 และผูใชมีความพงึพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจเทากับ 4.75 มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก จึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ทองฟาแสนสวย มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เกิดความพึงพอใจในระดับดีมาก ทําใหนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรูและเกิดความเขาใจใน
เน้ือหาไดมากขึ้น 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, วิธีการสอนแบบบูรณาการ, วิชาวิทยาศาสตร 
 

Abstract 
 

The purposes of this study were: 1) The development of computer-assisted teaching lessons by using 
an integrated learning, Science, A beautiful sky story for students in grade 1. 2) Find out the effectiveness 
of computer-assisted teaching lessons. 3) The satisfaction of the users to use the computer-assisted teaching 
lessons by assigning a sample group of students grade 1, Banthamaka school, Kanchanaburi, 30 people. 
The instrumentation used in research are computer-assisted teaching science lessons, A beautiful sky 
story for students in grade 1, test and a satisfaction rating. The use of statistics are average and standard 
deviation. The findings indicated that computer-assisted teaching lessons improved efficiency of 87.56/ 
81.44 higher than the defined threshold 80/80. And users are very satisfied with the computer-assisted 
teaching lessons, an average satisfaction was 4.75 and a standard deviation was 0.34, which was very 
good. In conclusion that computer-assisted teaching lessons by using an integrated learning, Science, A 
beautiful sky story for students in grade 1 which the satisfaction was very good. The Student have an 
intention to learn and understand more content. 

 
Keywords: computer-assisted teaching lessons, an integrated learning, science 
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1. บทนํา 
 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิง่ในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับชีวิตของทุกคน ทั้ง
ในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตาง ๆ เครื่องมือเครื่องใช เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานลวนเปน
ผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรูและ
ความเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติมากมาย มีผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางมาก วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนา
วิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถ
ในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลาย และประจักษพยานที่ตรวจสอบได หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มุงเนนใหจัดการศึกษาโดยมุงหวังใหผูเรียนมีคุณภาพทั้งดานความรู ความคิด 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม โดยการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เนนกระบวนการ
เรียนรูไปสูการสรางองคความรู การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูอยางมีขั้นตอนทั้งเปนกลุมและรายบุคคล โดย
ผูสอนตองมีบทบาทในการวางแผนการเรียน กระตุน แนะนํา ชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู ในการแกปญหาและจัดการ
เรียนรูใหเกิดไดทุกเวลาทุกสถานที่ (กรมวิชาการ, 2545: 3) 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชา
วิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพและเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยของผูเรียน
ไดเปนอยางด ี
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
ทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใช วิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชา
วิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 
3. สมมุติฐานในการวิจัย  
 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 3. ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
ทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับดีมาก 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 4.1 สุกรี รอดโพธ์ิทอง (2546: 61-62) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนที่มีความหมายอยูตัวอยูแลวน้ัน คือ การใช
คอมพิวเตอรชวยสอน มิไดหมายถึงการใชคอมพิวเตอรแทนครูทั้งหมด อาจมีเน้ือหาบางสวนที่ครูใหเรียนจากคอมพิวเตอรหรือ
ครูสอนเน้ือหาทั้งหมด สวนการทบทวนการทดสอบความรูปลอยใหเปนหนาที่ของคอมพิวเตอรหรือครูผูสอนเน้ือหา และสา
หรับผูเรียนตามไมทันก็ใหเรียนจากคอมพิวเตอรในลักษณะการสอนเสริมกิจกรรมและวิธีการเหลาน้ันก็อยูภายใตขอบเขนของ
คอมพิวเตอรชวยสอน 
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 4.2 การสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การสอนเพื่อจัดประสบการณใหแกนักเรียน เนนความสนใจ ความสามารถ 
และความตองการของผูเรียน โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับจุดประสงค เพื่อใหนักเรียนสามารถแกไขปญหา
ไดดวยตนเอง และยังผลใหเกิดการดัดแปลงและปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนใหเขากับสภาพชีวิตไดดียิ่งขึ้นกวาเดิม 
  4.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ หฤทัย ภวะโชติ (2552: บทคัดยอ) ที่ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรือ่งการดํารงพันธุของส่ิงมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผูเรียนมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 จากการคนควาเอกสารที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 
โรงเรียนบานทามะกา ตําบลทามะกา อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 30 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง
น้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสน
สวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
  5.2.2 แบบทดสอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร 
เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
  5.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมี่ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบ
บูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 

 5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.3.1 ติดตอประสานงานกับผูอํานวยการ และครูประจําชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียน
บานทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
  5.3.2 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
ทองฟาแสนสวย เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น ดังน้ี 
 1) ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
ทองฟาแสนสวย กับกลุมตัวอยาง โดยชี้แจงทําความเขาใจในการใชบทเรียนใหกับผูเรียนทราบ ไดแก การเขาใชบทเรียน การ
ทํากิจกรรม การทําแบบทดสอบ การออกจากบทเรียน การควบคุมบทเรียน ระยะเวลาในการเรียนโดยประมาณ และขอควร
ระวังตาง ๆ ในการใชบทเรียน 
 2) ใหผูเรียนทุกคนเริ่มและปฏิบัติตามคําชี้แจงของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอน
แบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ทองฟาแสนสวย โดยลําพัง ผูควบคุมมีหนาที่เฉพาะการตอบปญหาหรือแกปญหา
เก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณประกอบเทาน้ัน เม่ือจบบทเรียน ใหผูเรียนทําแบบทดสอบทายบทเรียน 
  5.3.3 ประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปนการสอบถามความคิดเห็นและเจตคติของผูเรียน
ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ภายหลังจากเสร็จส้ินการใชบทเรียนแลว 
  5.3.4 สรุปการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชา
วิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย ที่พัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงคการศึกษา 
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6. ผลการวิจัย 
 
 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 ผูวิจัยไดพัฒนาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 แสดงไดดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 7 ดังน้ี  
 

 
รูปภาพที่ 1 Login การเขาสูบทเรียน 

 
 จากรูปภาพที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องทองฟาแสนสวย การเขาสูบทเรียนทําไดโดยตองปอนชื่อผูเรียน
กอนเขาสูบทเรียน ได และมีภาพเคล่ือนไหวพรอมเสียงบรรยายประกอบ  
 

 
รูปภาพที่ 2 เมนูหลัก 

 
 จากรูปภาพที่ 2 เมนูหลักบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องทองฟาแสนสวย จะประกอบดวยภาพเคล่ือนไหวแสดง
เมนูหลักและมีเสียงบรรยาย เพื่อใหผูเรียนโตตอบโดยการเลือกเขาสูเมนูตาง ๆ  
 

รูปภาพที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียน 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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 จากรูปภาพที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียน เพื่อวัดความรูเดิมของผูเรียน จะมีเสียงบรรยายประกอบ เม่ือผูเรียนตอบ
คําตอบถูกหรือตอบผิดจะมีภาพเคล่ือนไหวรายงานผลในทุก ๆ ขอคําถาม 

 
     รูปภาพที่ 4 การเลือกบทเรียน 

 จากรูปภาพที่ 4 การเลือกบทเรียนซ่ึงเน้ือหาบทเรียนประกอบดวย 3 บทเรียน ไดแก ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว 
โดยหนาน้ีจะมีเสียงบรรยายประกอบเพื่อใหผูเรียนโตตอบโดยการเลือกเขาสูบทเรียน 
 

 
รูปภาพที่ 5 เกมสเพื่อการเรียนรู 

 จากรูปภาพที่ 5 ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมเพิ่มความเขาใจดวยเกมจับคูภาพที่เหมือนกัน โดยจะมีเวลาที่กําหนดและ
เม่ือทําเสร็จแลวจะมีคะแนนแสดงผลบนจอภาพ 
 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ 6 แบบทดสอบ 

 จากรูปภาพที่ 6 บทเรียนแตละบทเรียนจะมีแบบทดสอบเพื่อวัดความเขาใจในเน้ือหาบทเรียนน้ัน ๆ เม่ือผูเรียนตอบ
คําถามถูกหรือตอบคําถามผิดจะมีภาพเคล่ือนไหวรายงานผลในทุก ๆ ขอคําถาม 
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รูปภาพที่ 7 ผลคะแนนการทําขอสอบ 

 
 จากรูปภาพที่ 7 เม่ือผูเรียนทําแบบทดสอบเสร็จส้ินจะมีผลคะแนนการทําขอสอบ ไดแก คะแนนที่มีผูเรียนทําได 
คะแนนสูงสุด ขอที่ตอบถูก จํานวนขอทั้งหมด เปนตน 
 

 6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ทองฟาแสนสวย 
สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานทามะกา จํานวน 30 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ เรื่อง ทองฟาแสนสวย 
 

เกณฑ คาประสิทธิภาพ 
E1 87.56 
E2 81.44 

  
จากตารางที่ 1 สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง

ทองฟาแสนสวย เม่ือนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ (87.56/81.44) 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 หลังจากทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดทําการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช
สถิติพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กําหนดระดับความพึงพอใจไว 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ คือ ระดับ 5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด ระดับ 4 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก ระดับ 3 
คะแนน หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ระดับ 2 คะแนน หมายถึง พึงพอใจนอย ระดับ 1 คะแนน หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 

การแปลความหมายของคะแนนไดกําหนดเกณฑในการประเมิน ระดับคะแนนเฉล่ียดังน้ี (กรมวิชาการ, 2545ข) 
  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 
 ผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจของผูเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอน
แบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย จากผูใชจํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2  
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 ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
ทองฟาแสนสวย  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย S.D. 
1. ดานเน้ือหา 4.45 0.38 มากที่สุด 
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.83 0.28 มากที่สุด 
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.76 0.37 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.75 0.34 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทองฟาแสนสวย อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.75 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.34 ตามลําดับ 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลของการวิจัย พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
ทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 87.56/81.44 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 เม่ือนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ทองฟาแสน
สวย ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1โรงเรียนบานทามะกา จํานวน 30 คน พบวาผูเรียนสวนใหญมีความพึง
พอใจในระดับมาก การวิจัยครั้ง น้ี จึงสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง ทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานและผูใชมีความ
พึงพอใจดวยคาเฉล่ียรวมของความพึงพอใจเทากับ 4.75 ซ่ึงมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34 จึงสามารถนําไปใชเปนส่ือ
ประกอบในการใหความรูหรือใชประกอบการเรียนการสอนได 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย  
 
 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ทองฟาแสน
สวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดทําการศึกษาเน้ือหาในบทเรียน เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ทําใหได
บทเรียนที่มีสวนประกอบสําคัญ เปนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีเน้ือหาเขาใจงายทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาในบทเรียนมากขึ้น  
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพดวยคาคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบระหวางเรียน (E1) มีคารอยละ 87.56 และ
คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีคารอยละ 81.44 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก และ 80 ตัวหลัง 
(E1/E2) มีคา เทากับ 87.56/81.44 แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร 
เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไวและสอดคลองกับงานวิจัยของ ปารินทร มัฆวิมาลย (2540) ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การคมนาคมและการขนสง สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน มีประสิทธิภาพ 83.88/90.89 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของผูเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณา
การ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากผลการศึกษาพบวา ผูเรียนมีความพึง
พอใจตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทองฟาแสนสวย โดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน คือ 1) 
ดานเน้ือหา 2) ดานเทคนิคการนําเสนอ 3) ดานประโยชนที่ไดจากการเรียนดวยบทเรียนอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเปนเพราะ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ที่ออกแบบประกอบดวยเน้ือหาที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
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รูปแบบการนำเสนอนาสนใจ ภาษาที่ใชอานเขาใจงายการออกแบบหนาจอใชสีที่เหมาะสมดึงดูดความสนใจ ผูเรียนมีอิสระ
สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการและความสนใจ สอดคลองกับ หฤทัย  ภวะโชติ (2552: บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวา 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการดํารงพันธุของส่ิงมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน 
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