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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ ง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิค
การเรียนรูแ บบจิก๊ ซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูส ําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
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การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรู
แบบจิ๊กซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 87.67/81.22 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, การเรียนรูแบบจิ๊กซอว, ทักษะการเรียนรู
Abstract
This research is intended to 1) Computer tutorial lesson story of surrounding by JICSAW technic
for developing learning skills for grade 1 2) Compare achievement before and after learning the lesson
with computer tutorials for story of surrounding. 3) Thirty 30 student at Wat Sapparotted school, Sriprachan
District, Suphan buri Province study in grade 1 on the satisfaction with the development of computer
tutorial lesson. The research found that as follow. 1) Computer tutorial lesson have efficiently on the
criteria 87.67/81.22 2) Students with lessons used computer tutorial lesson achievement is higher than
before after studying statistical significant level of .05 3) Students learning with computer tutorial lesson
teach there are many levels of satisfaction.
Keywords: computer tutorial lesson, JICSAW tutorials, learning resources, learning skills
1. บทนํา
ความเจริญ ทางวิ ทยาการและเทคโนโลยีนั้น เปนผลมาจากการที่ค นรูจักพัฒนาความคิดตาง ๆ ใหเป นประโยชน
ความคิ ด เหล านี้อาศัย รากฐานทางวิท ยาศาสตร เพราะวิ ท ยาศาสตร เป นความรูซึ่ง เกิ ด จากการคิ ด แบบสมเหตุส มผลตาม
บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน | 527
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กฎเกณฑหรือสมมติฐานที่กําหนดไวอยางรัดกุม เมื่อกลาวถึงวิทยาศาสตรหรือวิชาวิทยาศาสตร คนสวนใหญมักจะนึกถึงการ
ทดลองและปฏิกิริยาทางสารเคมีตาง ๆ ความจริงแลวสิ่งเหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตรเทานั้น
การเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ต อ งอาศั ย กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ครู ผู ส อนควรสอนให นั ก เรี ย นพั ฒ นา
ความสามารถทางความคิด คิดไดอยางมีเหตุผล และเขาใจความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับชีวิตจริง วัตถุประสงคของการ
สอนวิทยาศาสตร เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาดานความคิด โดยใชเหตุผลพิจารณาปญหาหรือสิ่งตาง ๆ อยางสุขุมรอบคอบ อีก
ทั้งยังอยากจะใหผูเรียนไดเกิดความเขาใจวิทยาศาสตร จะไดนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชประโยชนในภายหนา
ตอไป (วรรณทิพา รอดแรงคา, 2544: 4)
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิ คการ
เรียนรูแบบจิ๊กซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ เพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอน สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพและเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถสง เสริมการเรียนรู
ตามอัธยาศัยของผูเรียนไดเปนอยางดี
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เพื่ อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ
รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2.3 เพื่อศึ กษาความพึง พอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนดวยการพั ฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่ อง สิ่ง ตาง ๆ
รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3. สมมุติฐานของการวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ
3.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊ กซอว
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอว
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว มีดังนี้
สุกรี รอดโพธิ์ ทอง (2546: 61-62) กลาวว า คอมพิวเตอร ชวยสอนที่มี ความหมายอยู ตัวอยู แล วนั้ น คือ การใช
คอมพิวเตอรชวยสอน มิไดหมายถึงการใชคอมพิวเตอรแทนครูทั้งหมด อาจมีเนื้อหาบางสวนที่ครูใหเรียนจากคอมพิวเตอรหรือ
ครูส อนเนื้อหาทั้ งหมด สวนการทบทวนการทดสอบความรู ปลอยใหเป นหน าที่ ของคอมพิวเตอรหรื อครูผูส อนเนื้อหา และ
สําหรับผูเรียนตามไมทันก็ใหเรียนจากคอมพิวเตอรในลักษณะการสอนเสริมกิจกรรมและวิธีการเหลานั้นก็อยูภ ายใตขอบเขน
ของคอมพิวเตอรชวยสอน
กรมวิชาการ (2545: 119) ไดกลาวถึงเทคนิคเทคนิคจิ๊กซอววา หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ครูผูสอนนั้นไดมอบหมาย
ใหส มาชิกในกลุ มแต ละกลุ มศึ กษาเนื้ อหาที่ กําหนดให สมาชิกแต ละคนจะถู กกํ าหนดโดยกลุ มใหศึ กษาเนื้ อหาคนละตอนที่
แตกตางกัน นั กเรียนจะไปทํ างานร วมกับสมาชิกกลุมอื่นๆ ที่ได รับมอบหมายใหศึกษาเนื้อหาที่เหมือนกัน หลังจากที่ทุกคน
ศึกษาเนื้อหานั้นจนเขาใจแลว จึงกลับเขากลุมเดิม แลวเลาเรื่องที่ตนศึกษาใหสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุมฟง โดยเรียงตามลําดับ
เรื่องราว เสร็จแลวใหสมาชิกในกลุมคนใดคนหนึ่งสรุปเนื้อหาของสมาชิกทุกคนเขาดวยกันครูผูสอนอาจเตรียมขอสอบเกี่ยวกับ
บทเรียนนั้นไวทดสอบความเขาใจเนื้อหาที่เรียนในชวงสุดทายของการเรียน
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ ปารินทร มัฆวิมาลย (2540) ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
การคมนาคมและการขนสง สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ
83.88/90.89 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เนรมิ ต สุ ด ชนะ (2551) ได ทํ าการวิ จั ย เรื่ อง การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน กลุ ม สาระการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร เรื่อง ระบบสุริยะชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 75.67/77.97 ตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
หฤทั ย ภวะโชติ (2552) ได ทํ าการวิ จับ เรื่ องการพั ฒ นาบทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่อง การดํ ารงพั นธุ ข อง
สิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
3 ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน
พิกุล ปกษสั งคะเนย (2553) ไดทํ าการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ชีวิตพืชและสั ตว กลุ มสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 82.12/81.54 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80
ธิติมา อุปศรี (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร หนวยสารและสมบัติ
ของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานแดงใหญ (ราษฎรคุรุวิทยาคาร) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังพัฒนาสูงขึ้นกวากอนพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวาเกณฑที่กําหนด รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการคนควา ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรู
แบบจิ๊กซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ ใชในการวิจัย
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัด
สัปรสเทศ ตําบลวังยาง อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน และกลุ มตัวอยางที่ ใชในการวิ จัยครั้งนี้เป น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรี ยนรูแบบจิ๊กซอว เพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
5.2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิ่งตาง ๆ รอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
5.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตั ว
โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอว
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ในการดําเนินการทดลองผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
5.3.1 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับผูเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่ง
ตาง ๆ รอบตัว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5.3.2 ดําเนินการทดลองสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว ซึ่งผูวิจัยอธิบาย
ลักษณะของบทเรียน การเรียกใชบทเรียน การออกจากบทเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการสอน และการทดสอบระหวางเรียน โดยทํา
แบบฝกหัดสําหรับเนื้อหาในบทนั้น ๆ
5.3.3 เมื่อเสร็ จสิ้ นการสอนในแต ล ะบทจะทําการทดสอบหลัง เรี ย น (Posttest) โดยใช แบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว ซึ่งจะเก็บผลการทดสอบเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะห
5.3.4 นําผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว และสรุปผลการวิจัยตอไป
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยไดพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอร เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดสัปรสเทศ แสดงไดดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 6
ดังนี้

รูปภาพที่ 1 Login การเขาสูบทเรียน
จากรูปภาพที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว การเขาสูบทเรียนทําไดโดยใหผูเรียนปอนชื่อ
กอนเขาสูบทเรียน

รูปภาพที่ 2 เมนูหลัก
จากรูปภาพที่ 2 เมนูหลักบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว ประกอบดวยภาพเคลื่อนไหวแสดง
เมนูหลักและมีเสียงบรรยาย

รูปภาพที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียน
จากรูปภาพที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียน เพื่อวัดความรูเดิมของผูเรียน เมื่อผูเรียนตอบคําตอบถูกหรือตอบผิดจะมี
ภาพเคลื่อนไหวรายงานผลในทุก ๆ ขอคําถาม
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รูปภาพที่ 4 การเลือกบทเรียน
จากรู ปภาพที่ 4 การเลื อกบทเรีย นซึ่ ง เนื้ อหาบทเรี ยนประกอบด วย 3 บทเรี ยน ได แก สิ่ งมี ชี วิต และสิ่ ง ไม มีชี วิต
พืชและสัตวนารูดินในทองถิ่น

รูปภาพที่ 5 เกมเพื่อการเรียนรู
จากรูปภาพที่ 5 ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมเพิ่มความเขาใจดวยเกมจับสิ่งของใสตะกราโดยผูเรียนจะตอง
แยกกลุมสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตใหถูกตอง

รูปภาพที่ 6 แบบทดสอบหลังเรียน
จากรู ป ภาพที่ 6 แบบทดสอบหลั ง เรี ย น เพื่ อ วั ด ความรู ข องผู เ รี ย นหลั ง จากได ศึ กษาจากบทเรี ย น
คอมพิวเตอรเรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว เมื่อผูเรียนตอบคํ าตอบถูกหรือตอบผิดจะมีภาพเคลื่อนไหวรายงานผลในทุก ๆ ข อ
คําถาม
6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอว ไป
ทดลองใช กั บ นั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 1 โรงเรี ย นวั ด สั ป รสเทศ จํ านวน 30 คน เพื่ อหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน ผลปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว
เกณฑ
คาประสิทธิภาพ
E1
87.67
E2
81.22
จากตารางที่ 1 สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรู
แบบจิ๊กซอว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 87.67/81.22
6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลัง เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยทดลองใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ จํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว
∑D 2
∑D
สภาพการเรียน
N
t
x
กอนเรียน
30
21.43
146
780
17.24
หลังเรียน
30
26.3
จากตารางที่ 2 สรุ ป ได วาการเปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั กเรีย นก อนและหลั ง การใช บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอว แตกตางกันโดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใชเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ
รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอว จากผูใชจํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
S.D.
1. เนื้อหาเขาใจงาย ฝกใหมีการคิดดวยตนเอง
4.15
0.62
มาก
2. การนําเสนอเนื้อหามีความนาสนใจ
4.56
0.66
มากที่สุด
3. สามารถนําความรูไปใชกับเพื่อน ครอบครัว คนรอบขางได
4.23
0.62
มาก
คาเฉลี่ยรวม
4.39
0.62
มาก
จากตารางที่ 3 สรุปไดวาความพึงพอใจของผูหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใช
เทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊ กซอว เพื่อพั ฒนาทักษะการเรียนรูสํ าหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ ยของตามความพึงพอใจ
เทากับ 4.39 ซึ่งมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 อยูในระดับมาก
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 87.67/81.22 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใช
เทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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7.3 นักเรียนมี ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่ งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรู
แบบจิ๊กซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยของตามความพึงพอใจเทากับ 4.39 ซึ่งมี
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 อยูในระดับมาก
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใช เทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบระหวางเรียน (E1) มีคารอยละ 87.67 และ
คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีคารอยละ 81.22 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพ 80/80 มีคาเทากับ 87.67/81.67
แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ซึ่งเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว
8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการ
เรียนรูแบบจิ๊กซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สิ่งตาง ๆ รอบตัว
โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สอดคลองกับวัตถุประสงคการ
เรียนรู มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ ภาษาที่ใชอานเขาใจงายการออกแบบหนาจอใชสีที่
เหมาะสมดึงดูดความสนใจ ผูเรียนมีอิสระสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการและความสนใจ
9. เอกสารอางอิง
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