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การเสริมทักษะการเรียนรู รายวิชา คอมพิวเตอร เรือ่ง Microsoft Word  สําหรับนกัเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง ดวยการประยุกตใชเทคนิควิธกีารสอนแบบปญหาเปนฐาน

รวมกับบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน  
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพวิเตอร 

เรื่อง Microsoft Word สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน โดยวิธีเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Word ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียน โดยผลวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมีคา (x̄ =4.46, 

S.D.=0.55) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวา

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับที่ (x̄ =4.53, 

S.D.=0.51) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร ดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ที่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: เทคนิคปญหาเปนฐาน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

 

This article is an experimental research. The purpose for 1) Develop computer-assisted instruction. 

Microsoft word computer course for high school year 1 students. 2) Comparison of student achievement 

in computer-assisted instruction. 3) Student satisfaction study. The research sample consisted of 30 

mathayom suksa one students. The research tools include problem-based techniques in combination 

with computer-assisted instruction. The computer course on Microsoft word was evaluated by 3 experts. 
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It evaluated the consistency index between the question and the objectives of the achievement test (IOC) 

and the student satisfaction test form. The results showed that 1) The teaching assistants can get expert 

assessment results at (x̄  =4.46, S.D. = 0.55) and is appropriate. 2) The learning achievement of students 

in computer-assisted instruction significantly higher than that level 0.01 / 0.05. 3) Students were satisfied 

with computer-assisted instruction at the level of (x̄  = 4.53, S.D. = 0.51) It is concluded that teaching 

computer courses with techniques by the problem is the base with computer assisted instruction. That 

can actually increase the learning achievement. 

 

Keywords:  problem based learning, CAI, achievement 

 

1. บทนํา 
 

 ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน สงผลกระทบตอชีวิตของผูคนในสังคมเปนอยางมาก องคความรูมี

บทบาทและความสําคัญตอการพัฒนาคนและประเทศชาติจนกลาวกันวาโลกปจจุบันเปนโลกแหงขอมูลขาวสาร การปฏิวัติ

ทางดานเทคโนโลยี การใชคอมพิวเตอรเปนแรงผลักดันที่สําคัญทําใหระบบการศึกษา ในระบบโรงเรียน จําเปนตองเปล่ียน

บทบาทไปอยางรวดเร็วการเรียนการสอนมิไดมีเฉพาะแตในหองเรียนและอยูภายใตการกํากับของครูเทาน้ัน คนสามารถที่จะ

เรียนไดจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายการเรียนตามความตองการของแตละคนที่มีความแตกตางกันจึงจําเปนตองจัดการเรียน

การสอนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคลเพราะเด็กแตละคนมีความรูความเขาใจ ประสบการณและการมองโลก

แตกตางกันออกไป 

สภาพที่เปนอยูในปจจุบันในการเรียนการสอนรูวิชา Microsoft Word เปนการสอนที่เนนครูเปนศูนยกลาง ซ่ึงเปน

การถายทอดความรูจากครูผูสอนสู ผูเรียนดวยวิธีบรรยายอยูหนาชั้นเรียน ครูผูสอนเปนผูกําหนดและวางแผนการเรียนการ

สอนเตรียมกิจกรรมระหวางเรียน จัดหาส่ือประกอบการเรียนใหสอดคลองกับเน้ือหาในบทเรียน จากกิจกรรมที่กําหนดขึ้นและ

ส่ือการสอนสวนใหญเปนส่ือการสอนแบบทิศทางเดียว ไดแก ส่ือ ประเภทเสียงจากซีดี หนังสือและตํารา สําหรับการคนควา

เพิ่มเติมยังไมเพียงพอ ทําใหผูสอนไม สามารถถายทอดความรูไดอยางทั่วถึง สวนการจัดชั้นเรียนในการเรียนวิชา Microsoft 

Word จะเปนการ จัดการเรียนการสอนรวมกันทั้งผูที่เรียนเกง ผูที่เรียนปานกลาง และผูที่เรียนออน อันทําใหมีผลตอ การรับรู 

และเขาใจเน้ือหาที่เรียนแตกตางกัน สภาพที่เปนปญหาในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรในปจจุบัน พบวานักเรียน 

สวนมากมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางต่ําสืบเน่ืองมาจากผูสอนใชวิธีการสอนแบบบรรยายและเปนผูสาธิตเองทั้งหมด โดย

ไมคํานึงถึงผูเรียน และความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหการรับรูในการเรียนทําไดเร็วหรือชาตางกัน 

จากสาเหตุดังกลาว บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวย

ตนเองและเปนไปตามความสามารถของแตละคน จะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเองและเปนไปตาม

ความสามารถของแตละคน เปนการสนองความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนไมจําเปนจะตองเรียนพรอมกันในชั้นเรียน อีก

ทั้งยังสามารถศึกษาหาความรูในบทเรียนไดอยางไมจํากัดเวลาและยังชวยแกปญหาที่พบในระหวางเรียนได 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Word ที่สามารถใชรวมกับ

เทคนิควิธีการสอนแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชัน้ปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ  
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 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวย เทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย (ถามี) 
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Word สามารถใชรวมกับเทคนิควิธีการ

สอนแบบปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง

กวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

 4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

 วัลลี สัตยาศัย (2547: 16) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL คือ วิธีการเรียนรูที่เริ่มตนดวย

การใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไปศึกษาคนควาศึกษาความรูดวยวิธี การตางๆจากแหลงวิทยาการที่หลากหลาย เพื่อ

นํามาใชในการแกปญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัว ลวงหนาเก่ียวกับปญหาดังกลาวมากอน 

 ชวลิต ชูกําแพง (2551: 135) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรู ที่เกิดจากแนวคิดตาม

ทฤษฏีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม โดยใหผูเรียนสรางความรูจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท

ของการเรียนรู 

 ดังน้ันสรุปไดวา รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน คือ วิธีตั้งปญหาตั้งประเด็นขึ้นมา เปนตัวกระตุนให

นักเรียนศึกษาและสืบคนขอมูลตัวตนเองและนําความรูที่คนหามาเลาสูกันฟงพรอมทั้งรวมกันอภิปรายและสรุปความรูใหม 

 4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      วุฒิชัย ประสารลอย. (2545: 32). บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ Computer Assisted Instruction 

(CAI) หมายถึง ส่ือที่เนนพัฒนาทักษะการส่ือความหมายของผูเรียนเพื่อใหประสบผลสําเร็จในการเรียนรูตามแนวคิดดานทฤษฎี

การเรียนรูในกลุมพฤติกรรมนิยม ที่เนนความสัมพันธของส่ิงเรากับการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถตรวจสอบ

และประเมินความกาวหนาในการเรียนรูไดดวยตนเอง 

 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542 อางใน ยอดชาย ขุนสังวาลย, 2553) กลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนหมายถึง 

ส่ือการเรียน การสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําส่ือประสมอันไดแก ขอความ 

ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมาที่สุด 

เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู ผูเรียนรูจากการปฏิสัมพันธ และไดรับขอมูลยอนกลับ 

 บุญเก้ือ ควรหาเวช (2543:48) กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง วิถีทางของการสอน

รายบุคคล โดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอรที่จะจัดหาประสบการณที่มีความสัมพันธมีการแสดงเน้ือหา

ตามลําดับที่ตางกันดวยบทเรียนแรแกรมที่เตรียมไวอยางเหมาะสม 

 วุฒิชัย ประสารสอย (2547) ไดกลาวถึงความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปน

การจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือชวยถายโยนเน้ือหาความรูไปสูผูเรียน 
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  กิดานันท มลิทอง (2543: 227) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน นอกจากชวยให

ผูเรียนไดพัฒนาการไปถึงขีดสุดแลว ยังแกปญหาการขาดแคลนครูผูสอนและ ปญหาทางดานการเรียน เพราะบทเรียน

คอมพิวเตอรสามารถส่ือสารใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวย ตนเอง  

 สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีเน้ือหาในรูปแบบมัลติมีเดียชวยแกปญหาการไมสนใจเรียนของ

ผูเรียนได และชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ปราณี กองจินดา. (2549,หนา 42). กลาวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่

ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ

ทักษะพิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน  

      ดังน้ันสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เ กิดจากการเรียนการสอนที่ทําใหนักเรียนมี

ประสบการณการเรียนรู มีความรูที่สามารถวัดไดทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย  
 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จิระ ทับวิเศษ (2535: บทคัดยอ) สรางชุดการสอนเรื่องอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โดยใชกลุมตัวอยางนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 40 คน โดยการ

สุมแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน ใชเวลาในการทดลองสอน 20 คาบ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ียและคาความแตกตาง

ระหวางการสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนจากชุดการสอนโดยชุดการสอนมีประสิทธิภาพเฉล่ีย 

84.25/100 ซ่ึงมีประสิทธ์ิภาพตามเกณฑ 80/80 ซ่ึงผลการนําชุดการสอนไปใชปรากฏวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนจาก

ชุดการสอนมีความแตกตางจากผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนจากชุดการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เจนศักดิ์ แสงคําเฉลียง (2547: 66-67) ไดศึกษาเรื่อง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องมัลติมิเตอร วิชา

เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 กรมอาชีวศึกษา ผลการวิจัยปรากฏวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธ์ิภาพ 90.9/91.9 ซ่ึงอยูสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 90/90 จึงสรุปไดวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ีมีประสิทธภาพตามเกณฑ ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

จากผูเชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยูในเกณฑดี และผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากนักศึกษาที่เปน

กลุมตัวอยางพบวาอยูในเกณฑด ี

อนุสรณ สาธุเสน (2548: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องการสรางและหาประสิทธิภาพชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 สาขาเทคโนโลยีคมนาคม และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่  1 สาขาวิศวกรรมศาสตร

อิเล็กทรอนิกส-โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสรางชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ผลการวิจัย

พบวา การเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรอยละ 85.34/82.50 ซ่ึงสูงกวาเกณฑกําหนดรอยละ 80/80 

กลาวโดยสรุปคอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ือการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร ซ่ึงบรรจุเน้ือหาวิชาตามขั้นตอนของการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล และคอมพิวเตอรชวย

สอนจะทําหนาที่เปรียบเสมือนครูในการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการเรียนใหกับผูเรียน ในลักษณะของการใหความรู

เพิ่มเติมหรือทบทวน  บทเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผล และใหขอมูลปอนกลับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร 

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนอูทอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน 
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  5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนโรงเรียนอูทอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน ดวย

การเลือกแบบเจาะจง  
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  5.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอกระบวนการสอนแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Word เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 
 

 5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

       5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 

       5.3.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

      5.3.3 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน ในดาน

เทคนิค ดานเน้ือหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

  5.3.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน 

  ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา นําปญหาตางๆ ที่กําหนดไวกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ  

  ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ใหผูเรียนทําความเขาใจกับปญญาที่กําหนดไว 

  ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควาและทดลอง โดยใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังภาพที่ 1 
 

      
 

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 

   จากภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อหาแนวทางแกปญหาที่ไดรับจาก

ผูสอนตามกระบวนการเรียนดวยเทคนิควิธีการสอนแบบปญหาเปนฐาน ซ่ึงเปนบทเรียนคอมพิวเตอรที่มีความหลากหลายใน

การนําเสนอเน้ือหาทั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง กิจกรรมแบบโตตอบและแบบทดสอบที่ชวยเสริมความเขาใจของผูเรียนได 
 

  ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดศึกษาคนความาแลกเปล่ียนความรูรวมกัน 

  ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูเรียนสรุปคาคําตอบของปญญาที่ไดกําหนดขึ้น 
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  ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ใหนักเรียนนําผลงานมานําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนและ

ผูที่เก่ียวของรวมกันประเมินผลงาน 

       5.3.5 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน ไปทดลอง 

       5.3.6 ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Word เบื้องตน 

       5.3.7 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง 

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย  

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน รายวิชา

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอย

ละ 81.65 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 83.78 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนา แสดงดังภาพที่ 2 
 

     
          (ก) หนาเขาสูบทเรียน             (ข) หนาเมนู 

 

    
             (ค) เน้ือหาทบเรียน           (ง) แบบทดสอบ 

 

ภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

จากภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Word เบื้องตน (ข) หนาเมนูมีทั้งหมด 8 เมนู ไดแก หนาแรก แนะนําการใชงาน แหลงอางอิง ผูจัดทํา บทเรียนที่ 1 

บทเรียนที่ 2 บทเรียนที่ 3 แบบทดสอบ จุดประสงคการเรียนรู และเน้ือหาบทเรียน (ค) ตัวอยางเน้ือหาบทเรียนตัวอยางที่ยก

มาคือ เรื่อง การใชงานเบื้องตน (ง) แบบทดสอบ มีทั้งกอนเรียนและหลังเรียนทั้งหมด 30 ขอ  
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 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 30 17.82 
219 1813 14.71 

หลังเรียน 30 25.13 

     * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา t = 14.71 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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 
  

 ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.50 0.57 มาก 

2. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.43 0.34 มาก 

3. ดานเน้ือหา 4.32 0.47 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.41 0.57 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft 

Word เบื้องตน พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x̄ =4.41) โดยเรียงลําดับจากคะแนนได คือ 1. มีความ

พึงพอใจดานเทคนิคการนําเสนอในระดับมาก  (x̄ =4.50) 2. มีความพึงพอใมจดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน

ในระดับมาก  (x̄ =4.43) และ 3. มีความพึงพอใจดานเน้ือหาในระดับมาก  (x̄ =4.32) ตามลําดับ 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มี

ประสิทธิภาพเทากับ 81.65/83.78 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 
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 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Word เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.41 โดยมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.57 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มี

ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.65/83.78 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Word เบื้องตน มีประสิทธิภาพ จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน 

เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน พบวา

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงวานักเรียนความพึงพอใจมากหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน 

 

9. ขอเสนอแนะ  
 

 9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

      9.1.1 ควรมีการบูรณาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะและความสนใจของนักเรียน จะทําใหไดชิ้นงาน 

หรือผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น 

      9.1.2 ในการใชส่ือการสอนโรงเรียนแตละโรงเรียนควรมีความพรอมเรื่องของอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรให

พรอมใชงานอยูตลอดเวลาเพื่อตัวเด็กและบุคลากรที่มาใชงาน 
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