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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรู

แบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง 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) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, การเรียนรูแบบจ๊ิกซอว, 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 
 

ความเจริญทางวิทยาการและเทคโนโลยีน้ัน เปนผลมาจากการที่คนรูจักพัฒนาความคิดตาง ๆ ใหเปนประโยชน 
ความคิดเหลาน้ีอาศัยรากฐานทางวิทยาศาสตร เพราะวิทยาศาสตรเปนความรูซ่ึงเกิดจากการคิดแบบสมเหตุสมผลตาม
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กฎเกณฑหรือสมมติฐานที่กําหนดไวอยางรัดกุม  เม่ือกลาวถึงวิทยาศาสตรหรือวิชาวิทยาศาสตร  คนสวนใหญมักจะนึกถึงการ
ทดลองและปฏิกิริยาทางสารเคมีตาง ๆ ความจริงแลวส่ิงเหลาน้ีเปนเพียงสวนหน่ึงของวิชาวิทยาศาสตรเทาน้ัน 

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร ตองอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครูผูสอนควรสอนใหนักเรียนพัฒนา
ความสามารถทางความคิด คิดไดอยางมีเหตุผล และเขาใจความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับชีวิตจริง วัตถุประสงคของการ
สอนวิทยาศาสตร เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาดานความคิด โดยใชเหตุผลพิจารณาปญหาหรือส่ิงตาง ๆ อยางสุขุมรอบคอบ อีก
ทั้งยังอยากจะใหผูเรียนไดเกิดความเขาใจวิทยาศาสตร จะไดนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชประโยชนในภายหนา
ตอไป (วรรณทิพา รอดแรงคา, 2544: 4) 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการ
เรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ เพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอน สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพและเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถสงเสริมการเรียนรู
ตามอัธยาศัยของผูเรียนไดเปนอยางด ี
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพ 80/80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ 
รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ 
รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 
3. สมมุติฐานของการวิจัย 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ  

3.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว มีดังน้ี 
สุกรี รอดโพธ์ิทอง (2546: 61-62) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนที่มีความหมายอยูตัวอยูแลวน้ัน คือ การใช

คอมพิวเตอรชวยสอน มิไดหมายถึงการใชคอมพิวเตอรแทนครูทั้งหมด อาจมีเน้ือหาบางสวนที่ครูใหเรียนจากคอมพิวเตอรหรือ
ครูสอนเน้ือหาทั้งหมด สวนการทบทวนการทดสอบความรูปลอยใหเปนหนาที่ของคอมพิวเตอรหรือครูผูสอนเน้ือหา และ
สําหรับผูเรียนตามไมทันก็ใหเรียนจากคอมพิวเตอรในลักษณะการสอนเสริมกิจกรรมและวิธีการเหลาน้ันก็อยูภายใตขอบเขน
ของคอมพิวเตอรชวยสอน 

กรมวิชาการ (2545: 119) ไดกลาวถึงเทคนิคเทคนิคจ๊ิกซอววา หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ครูผูสอนน้ันไดมอบหมาย
ใหสมาชิกในกลุมแตละกลุมศึกษาเน้ือหาที่กําหนดให สมาชิกแตละคนจะถูกกําหนดโดยกลุมใหศึกษาเน้ือหาคนละตอนที่
แตกตางกัน นักเรียนจะไปทํางานรวมกับสมาชิกกลุมอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาเน้ือหาที่เหมือนกัน หลังจากที่ทุกคน
ศึกษาเน้ือหาน้ันจนเขาใจแลว จึงกลับเขากลุมเดิม แลวเลาเรื่องที่ตนศึกษาใหสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุมฟง โดยเรียงตามลําดับ
เรื่องราว เสร็จแลวใหสมาชิกในกลุมคนใดคนหน่ึงสรุปเน้ือหาของสมาชิกทุกคนเขาดวยกันครูผูสอนอาจเตรียมขอสอบเก่ียวกับ
บทเรียนน้ันไวทดสอบความเขาใจเน้ือหาที่เรียนในชวงสุดทายของการเรียน 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ ปารินทร มัฆวิมาลย (2540) ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
การคมนาคมและการขนสง สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ 
83.88/90.89 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เนรมิต สุดชนะ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร เรื่อง ระบบสุริยะชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 75.67/77.97 ตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว 

หฤทัย ภวะโชติ (2552) ไดทําการวิจับเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การดํารงพันธุของ
ส่ิงมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3 ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน 

พิกุล ปกษสังคะเนย (2553) ไดทําการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 82.12/81.54 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 

ธิติมา อุปศรี (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร หนวยสารและสมบัติ
ของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานแดงใหญ (ราษฎรคุรุวิทยาคาร) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังพัฒนาสูงขึ้นกวากอนพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กวาเกณฑที่กําหนด รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากการคนควา ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรู
แบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ ใชในการวิจัย 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัด

สัปรสเทศ  ตําบลวังยาง อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนา

ทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 5.2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องส่ิงตาง ๆ รอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1                            
 5.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว 
โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว  
 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ในการดําเนินการทดลองผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังน้ี 

5.3.1 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับผูเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ส่ิง
ตาง ๆ รอบตัว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

5.3.2 ดําเนินการทดลองสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว ซ่ึงผูวิจัยอธิบาย
ลักษณะของบทเรียน การเรียกใชบทเรียน การออกจากบทเรียนเม่ือเสร็จส้ินการสอน และการทดสอบระหวางเรียน โดยทํา
แบบฝกหัดสําหรับเน้ือหาในบทน้ัน ๆ 

5.3.3 เม่ือเสร็จส้ินการสอนในแตละบทจะทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว ซ่ึงจะเก็บผลการทดสอบเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะห 

5.3.4 นําผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว และสรุปผลการวิจัยตอไป 
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6. ผลการวิจัย  
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผูวิจัยไดพัฒนาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอร เพื่อ

พัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดสัปรสเทศ แสดงไดดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 6 
ดังน้ี 

 

   

รูปภาพที่ 1 Login การเขาสูบทเรียน 
 

จากรูปภาพที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว การเขาสูบทเรียนทําไดโดยใหผูเรียนปอนชื่อ
กอนเขาสูบทเรียน 
 

 
รูปภาพที่ 2 เมนูหลัก 

 

จากรูปภาพที่ 2 เมนูหลักบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว ประกอบดวยภาพเคล่ือนไหวแสดง
เมนูหลักและมีเสียงบรรยาย 

 

   

รูปภาพที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียน 
 

จากรูปภาพที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียน เพื่อวัดความรูเดิมของผูเรียน เม่ือผูเรียนตอบคําตอบถูกหรือตอบผิดจะมี
ภาพเคล่ือนไหวรายงานผลในทุก ๆ ขอคําถาม 
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รูปภาพที่ 4 การเลือกบทเรียน 

 

จากรูปภาพที่ 4 การเลือกบทเรียนซ่ึงเน้ือหาบทเรียนประกอบดวย 3 บทเรียน ไดแก ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต      
พืชและสัตวนารูดินในทองถิ่น 
 

 
รูปภาพที่ 5 เกมเพื่อการเรียนรู 

 

  จากรูปภาพที่ 5 ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมเพิ่มความเขาใจดวยเกมจับส่ิงของใสตะกราโดยผูเรียนจะตอง
แยกกลุมส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิตใหถูกตอง 

   
รูปภาพที่ 6 แบบทดสอบหลังเรียน 

 

  จากรูปภาพที่  6 แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรูของผู เรียนหลังจากไดศึกษาจากบทเรียน
คอมพิวเตอรเรื่อง     ส่ิงตาง ๆ รอบตัว เม่ือผูเรียนตอบคําตอบถูกหรือตอบผิดจะมีภาพเคล่ือนไหวรายงานผลในทุก ๆ ขอ
คําถาม 
 

6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว ไป
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ จํานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว  
เกณฑ คาประสิทธิภาพ 

E1 87.67 
E2 81.22 

 

  จากตารางที่ 1 สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรู  
แบบจ๊ิกซอว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 87.67/81.22 
 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลัง เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยทดลองใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ จํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว 

สภาพการเรียน N x  ∑D  ∑ 2D  t 

กอนเรียน 30 21.43 
146 780 17.24 

หลังเรียน 30 26.3 
 

จากตารางที่ 2 สรุปไดวาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว แตกตางกันโดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
  ผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใชเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ 
รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว จากผูใชจํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย S.D. 
1. เน้ือหาเขาใจงาย ฝกใหมีการคิดดวยตนเอง 4.15 0.62 มาก 
2. การนําเสนอเน้ือหามีความนาสนใจ 4.56 0.66 มากที่สุด 
3. สามารถนําความรูไปใชกับเพื่อน ครอบครัว คนรอบขางได 4.23 0.62 มาก 
คาเฉล่ียรวม 4.39 0.62 มาก 

   
จากตารางที่ 3 สรุปไดวาความพึงพอใจของผูหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใช

เทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉล่ียของตามความพึงพอใจ
เทากับ 4.39 ซ่ึงมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 อยูในระดับมาก 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1   มีประสิทธิภาพเทากับ 87.67/81.22 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 

7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใช
เทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรู
แบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีคาเฉล่ียของตามความพึงพอใจเทากับ 4.39 ซ่ึงมี
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 อยูในระดับมาก 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบระหวางเรียน (E1) มีคารอยละ 87.67 และ
คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีคารอยละ 81.22 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพ 80/80  มีคาเทากับ 87.67/81.67 
แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ซ่ึงเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว 

8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการ
เรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

8.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว 
โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สอดคลองกับวัตถุประสงคการ
เรียนรู มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ ภาษาที่ใชอานเขาใจงายการออกแบบหนาจอใชสีที่
เหมาะสมดึงดูดความสนใจ ผูเรียนมีอิสระสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการและความสนใจ 
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