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การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom โดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการ
สรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยโปรแกรม Captivate 9
เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2560 จํานวน 38 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบสุ มอย างง าย (Sample Random
Sampling) ดวยการจับฉลากหอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา
HTML เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน แบบประเมินดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคาถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ คือ 80.00/82.02 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ( X = 4.25, S.D. = 0.76)
คําสําคัญ: การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML, บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom
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Abstract
The purpose of this research was to 1) to develop computer assisted instruction with Captivate
9 program on HTML webpage creation of students in grade 4 2) to compare learning achievement before
and after school this is the first step in learning HTML. and3) Students are satisfied with their studies with
Computer Assisted Instruction. Group in research samples were 4 th grade students at Kamphaeng
Saenwittaya School. Kamphaeng Saen District Nakhon Pathom In the second semester of the academic
year 2560, 38 students. By using a simple random selection method. (Sample Random Sampling) by the
raffle room. Research Tools Computer-Assisted Instruction on Creating HTML Web Pages for students in
grade 4 passed the assessment from There are 3 experts. Evaluation of the consistency index between
the questionnaire and the objectives of the achievement test. (IOC) And Student Satisfaction Forms. The
research found that 1) the use of computer-based instruction depends on the criteria was 80.00/82.02.
Learning Achievement of Students Using Computer Assisted Instruction. After learning more than before
significantly at the .05 level. and3) Students are satisfied with their studies with Computer Assisted Instruction
at a good level. ( X = 4.25, S.D. =0.76)
Keywords: HTML Webpage Creation, computer assisted instruction, Bloom's Theoretical Learning Management
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1. บทนํา
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาให
ผูเรียน มีความรู ความ เขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และมี
ความสุข (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551: 2551)
ในปจจุบันนี้การที่เทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในชีวิตประจําวันเราเปนอยางมากมายและหลากหลายรูปแบบและยังกาวหนา
มากขึ้นอยูทุกวัน ในการเรียนการสอนไดนําเขามาปรับใชกับรายวิชาตาง ๆ ไดอยางดีและเปนตัวชวยทีท่ ําใหการเรียนการสอนมีความ
นาสนใจและไมนาเบื่อจนเกินไปเหมือนเมื่อกอน แตในทางดานเนื้อหาทฤษฎี วิธีการสอนสวนใหญมักใชการสอนแบบบรรยาย ทําให
ผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในเนื้อหา วิชาที่เปนทฤษฎีที่ตองใชความจําความเขาใจสูง จึงทําใหผูเรียนไมเห็นคุณคาความสําคัญ ขาด
แรงจูงใจในการเรียนรู ผูเรียนจึงไมสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพเทาที่ควร ในชีวิตประจําวันเรามักจะคุนเคยกับเว็บไซตเว็บเพจตาง ๆ
แตไมรูวาเว็บไซตและเว็บเพจพวกนั้นสรางขึ้นมาไดอยางไร ภาษา HTML นี้ก็เปนภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมขอมูลประเภทหนึ่งที่
สามารถสรางเว็บเพจของตัวเองขึ้นมาไดง ายและเหมาะสํารับเด็กชวงมัธยมศึ กษา มี ความซั บซอนน อยเรียนรูไดไว อีกทั้ งภายใน
โรงเรียนไดนําเอาภาษา HTML มาสอนในรายวิชาของคอมพิวเตอรเพื่อใหเด็กมีองคความรูใหมๆ เพิ่มขึ้นสามารถนําไปไดฝกฝนและทํา
ความเขาใจในการเขียนโคดคําสั่งดวยตนเองได แตมีนักเรียนบางสวนที่ยังไมเขาใจในการเขียนโคดคําสั่งของภาษา HTML เมื่อออก
จากหองเรียนไปแลว การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีลักษณะในรูปแบบของมัลติมีเดีย ซึ่งจะชวยใหดึงความสนใจของ
นักเรี ยน ใหรู สึ กตื่นเต น และให เข าใจในเนื้ อหาได ง ายขึ้ น อี กทั้ งยั งสามารถลงมื อปฏิ บั ติ งานเองได ด วยตั วเอง ดังนั้ นบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนจึงมีความจําเปนในการเรียนรูของนักเรียนยุคปจจุบัน
ทฤษฎี การเรี ยนรู ของ บลู ม (Bloom.1976) เป นนั กการศึ กษาชาวอเมริ กัน เชื่อว า การเรี ยนการสอนที่ จะประสบ
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผูสอนจะตองกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนแนนอน เพื่อใหผูสอนกําหนดและจัดกิจกรรมการเรียน
รวมทั้งวัดประเมินผลไดถูกตอง และบลูมไดแบงประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรูและจิตวิทยาพืน้ ฐานวา มนุษยจะ
เกิดการเรียนรูใน 3 ดานคือ ดานสติปญญา ดานรางกาย และดานจิตใจ และนําหลักการนี้ จําแนกเปนจุดมุงหมายทางการศึกษา
เรียกวา Taxonomy of Educational objectives
จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึง มีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อ
นํามาใช จัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎี ของบลู มใหผูเรียนเกิ ดความรู ความเข าใจ ในเนื้ อหามากขึ้ น สรางความกระตือรื อร น
ในการเรียน รวมถึงสามารถทบทวนเนื้อหา โดยการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะเนนการออกแบบสื่อ
ดวยรูปแบบที่หลากหลาย ผสมผสานขอความ ภาพนิ่ง กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง เขาดวยกันเพื่อใหเกิดความนาสนใจในการ
เรียนรูของผูเรียน
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยโปรแกรม Captivate 9 เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา
HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวย
ภาษา HTML เบื้องตน
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3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง การสร างเว็ บเพจด วยภาษา HTML เบื้ องต น ของนั กเรี ย นชั้ นระดั บ
มัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดเรียนจากสื่อ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
อัจฉรีย (คาแถม) พิมพิมูล (2550: 5) กลาววา จากคําวาคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ การใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) รากศัพทเดิมมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หมายถึง การสอนโดยใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องชวย อาจพบอีกคําหนึ่ง ที่มีความหมายเหมือนกันคือ Computer Aided Instruction ปจจุบันประเทศ
ทางแถบยุโรปรูจักคําวา Computer-Based Teaching (CBT) มากกวาซึ่งหมายถึงการสอน โดยใชคอมพิวเตอรเปนหลัก
สิทธิชัย ไตรโยธี (2556: 58) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)
เปนสื่อการศึกษายุคใหมที่มีประสิทธิภาพมาก และยังมีขอไดเปรียบเหนือสื่ออื่น ๆ ดวยกันหลายประการ เชนสามารถถายทอด
เนื้อหาบทเรียนไดใกลเคียงกับการเรียนในหองเรียนโดยคอมพิวเตอรจะนําเสนอเนื้อหาบทเรียนทีละหนา บนจอคอมพิวเตอร
และผูเรียนสามารถทากิจกรรมโตตอบกับบทเรียน ไดรับขอมูลยอนกลับ และสามารถตรวจคาตอบดวยตนเองคอมพิวเตอรชวย
สอนจึงกลายเปนสื่อการศึกษาที่ไดรับความนิยมมากขึ้นในแวดวงการศึกษา ในปจจุบัน
4.1.2 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูของBloom (Bloom’s Taxonomy)
Sirikanya926 (2557) การเรียนรูตามทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ไดจําแนกจุดมุงหมายการ
เรียนรูออกเปน 3 ดาน คือ
4.1.2.1 ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมดานสมองเปนพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปญญา
ความรู ความคิด ความเฉลี ยวฉลาด ความสามารถในการคิ ดเรื่ องราวตางๆ อย างมีป ระสิท ธิภาพ ซึ่ง เปนความสามารถทาง
สติปญญาพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ
4.1.2.2 จิตพิสัย (Affective Domain) (พฤติกรรมดานจิตใจ) คานิยม ความรูสึก ความซาบซึ้ง
ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมดานนี้อาจไมเกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยูตลอดเวลา จะทําใหพฤติกรรมของผูเรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึง
ประสงคได จะประกอบดวย พฤติกรรมยอย ๆ 5 ระดับ
4.1.2.3 ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมดานกลามเนื้อประสาท) พฤติกรรม
ที่บงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลวชํานิชํานาญ ซึ่งแสดงออกมาไดโดยตรงโดยมีเวลาและคุ ณภาพของ
งานเปนตัวชี้ระดับของทักษะ พฤติกรรมดานทักษะพิสัย ประกอบดวย พฤติกรรมยอย ๆ 5 ขั้น
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5. วิธีการดาเนินการศึกษา/การวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย
ประชากรและกลุมเปาหมายที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บ
เพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 มี โรงเรียนกําแพงแสนวิทยาใน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 จํานวน 258 คน โดยกลุมเปาหมายที่ใชการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จํานวน 38
คน ดวยวิธีการสุมอยางงายโดยการจับสลากหอง
5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
งานวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design โดยไดดําเนินการวิจัยดังนี้
5.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผานการประเมินประสิทธิภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
2. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนก อนเรี ยน ระหว างเรี ยน และหลั งเรียน รายวิ ชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 แบบปรนัย 4
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการประเมินคา IOC จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเรียบรอยแลว
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา
HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จํานวน 5 ขอ ที่ผานการประเมินเรียบรอยแลว
5.2.2 วิธีดําเนินการวิจัย
1. ผูวิจัยสรางสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการสราง
เว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4
2. ผูวิจัยนําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการสรางเว็บ
เพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน
3 ทาน และดานเทคนิคจํานวน 3 ทาน
3. ผูวิจัยขออนุญาตผูบริหารและประสานงานกับครูผูสอนประจําวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อขอทําการทดลองสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4
5.2.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom
ขั้นที่ 1 ครูใหนักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบกอนเรียนภายในบทเรียนเพื่อทดสอบความรูเดิมของนักเรียน
หลังจากนั้นครูกับนักเรียนรวมกันอภิปรายเรื่อง ภาษา HTML วานักเรียนมีความรูและความเขาใจมากแคไหนเกี่ยวกับภาษา HTML
แลวผูสอนจะรายงานคะแนนของบททดสอบกอนเรียน (K)
ขั้นที่ 2 ครูใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาสาระในบทเรียนแลวทํากิจกรรมในบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
หลังจากศึกษาบทเรียนแลวใหทํากิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จ ครูกับนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่ไดเรียนมาจาก
บทเรียน ครูจะรายงานคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน จากนัน้ แจงคะแนนของตนเองที่ไดจากการทํากิจกรรมใหครูทราบ เพื่อครูจะ
ไดบันทึกคะแนนของนักเรียนเอาไว (A)
ขั้นที่ 3 ผู วิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มี ตอบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (P)
5.2.4 วิธีเก็บขอมูล
5.2.4.1. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
5.2.4.1.1 อธิบายวิธีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหนักเรียนทราบและทําตามขั้นตอน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 387
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5.2.4.1.2 ทําทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5.2.4.1.3 เมื่อเรียนบทเรียนจบทั้งหมดแลวใหนักเรียนเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิมแตทําการสลับขอคําถาม
5.2.4.1.4 ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนดวยแบบประเมินความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น
6. ผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 4 มีรายละเอียดดังภาพที่ 1 และผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีรายละเอียดดังตารางที่ 1

(ก) หนาเขาสูบทเรียน

(ข) เมนูหลัก

(ง) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน

(ค) ตัวอยางแบบทดสอบ

(ตัวอยางเกมในบทเรียน)

ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน
จากภาพที่ 1 ตัวอย างผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบ ทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิช า
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูภาษา HTML เบื้องตน นักเรียนสามารถเขาใชงานไดทันที เชน เขาสูบทเรี ยน โครงสรางรายวิชา
คํ าแนะนํ า วิ ธีการใช ผู จัด ทํ า แหล ง เรี ย นรู เ พิ่ ม เติ ม ประเมิ นความพึ ง พอใจ (ข) เมนู ห ลั ก ได แ ก แบบทดสอบก อนเรี ย น
ความหมายของภาษา HTML โครงสรางของภาษา HTML คําสั่งของภาษา HTML แบบทดสอบหลังเรียน (ค) ตัวอยางเนื้อหาใน
บทเรียน (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ (จ) ตัวอยางเกมในบทเรียน เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนและไมเกิดความเบื่อหนาย
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เกณฑ
คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบและกิจกรรมระหวางเรียน (E1)
คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2)

คาประสิทธิภาพ
80.00
82.02

จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML
เบื้องตน รายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา มีคาเฉลี่ย
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คะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 88.06 และมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.97 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การเรียน

จํานวน (คน)

กอนเรียน

38

หลังเรียน
38
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D.

X

19.61
24.61

t

3.25

10.29**

2.37

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการทดสอบกอนเรียนและหลั งเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.61 คะแนน และ 24.61
คะแนน ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 30 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโดยหาคาเฉลี่ยและกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจดีมาก
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจดี
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยมาก
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. เขาใจเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. เพิ่มความสนใจใหอยากเรียนมากขึ้นไมทําใหเบื่องาย
3. ความคมชัดของตัวหนังสือ สี และภาพ
4. ไดรับความรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.สามารถนําความรูไปใชตอได
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
X
4.53
0.80
4.32
0.90
4.61
0.50
3.61
0.50
4.21
0.90
4.25
0.68

ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี โดยมีเขาใจ
เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเฉลี่ย 4.53 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80 เพิ่มความสนใจใหอยากเรียน
มากขึ้นไมทําใหเบื่องายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.90 ความคมชัดของตัวหนังสือ สี และภาพ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.61 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 ไดรับความรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.61 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 สามารถนําความรูไปใชตอได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เทากับ 1.09 และผลการประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.76
6.4 ผลการประเมิน คุณ ภาพตอ สื่อ บทเรียนคอมพิว เตอรช วยสอน เรื่อ ง การสร างเว็ บเพจด วยภาษา HTML
เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน สามารถแสดงไดดังตารางที่ 6.1 ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
X
1. ดานเนื้อหา
4.83
2. ดานเทคนิคการผลิตสื่อ
4.76
เฉลี่ยทั้ง 2 ดาน
4.80

S.D.
0.28
0.31
0.30

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 4 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ผลที่ไดดังนี้คุณภาพดาน
เนื้อหาอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.28 คุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับ
ดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 และผลประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับดี มาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.30
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Captivate 9 เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML
เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีประสิทธิภาพเทากับ 80.00/82.02 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย น กอนเรียนและหลัง เรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน
พบวา คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ เทากับ 19.61 คะแนน และ 24.61 คะแนน ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 30 และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวย
ภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76
ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมใน
ระดับดีมาก สอดคลองกับ นรินทร อินทรี ชาตรี เกิดธรรม.และอังคนา กรัณยาธิกุล (2558). ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพ เนื่องผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง เกิดเพลิดเพลินยังสามารถเรียนซ้ําไดตามความตองการ
8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนด วยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สอนรวมกั บการเรี ยนรูตามทฤษฎีของบลูม พบวา นักเรียนมีผ ลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของหลังเรีย นสูงกวากอนเรีย น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอนรวมกับการเรียนรูตามทฤษฎี
ของบลูม ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ จิตราพร ลีละวัฒน (2554) ที่กลาววา บทเรียนชวยสอน
แบบการเรียนรูตามทฤษฎีของบลูม เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น
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8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจ
อยูในระดับความพึงพอใจดี สอดคลองกับ คณิตา สาโสะ (2555) ที่กลาววา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนชวยสอนแบบ
การเรี ย นรู ต ามทฤษฎี ข องบลู ม ซึ่ ง มาจากวิ ธี การนํ า เสนอของบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนมี ค วามน าสนใจ น าติ ด ตาม
สนุกสนานเพลิดเพลิน และมีรูปแบบที่นาสนใจ
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย
9.1.1. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนควรใหคําแนะนํากอนทุกครั้งเพื่อให
ทราบถึงขั้นตอนวิธีการที่ถูกตอง ซึ่งชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และใหคําแนะนําชวยเหลือ
แกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเรียน
9.1.2. การนํ าไปใช ผู ส อนควรศึ กษาคูมื อล วงหนาเพื่ อเปนการเตรีย มความพร อมในการเรี ยนด วยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนและผูสอนควรมีความรูเ รื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตนและตรวจดูความพรอม
กอนใช ควรมีหูฟงเพื่อไมใหเสียงรบกวนกัน ซึ่งจะสงผลตอการเรียนรูได
9.1.3. การที่ จะใชบ ทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนในครั้ง นี้ต องมี อินเตอรเ น็ต เพื่อจะสามารถใช งานได ครบทุ ก
ฟงกชั่น
9.2 ขอเสนอแนะในการนาไปใชงาน
งานวิ จัยนี้ ค วรมี การจัด การเรี ย นรู ต ามทฤษฎี ของ Bloom ร วมกั บ บทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอน ร วมกั บ
รายวิชาอื่น ๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไปปรับปรุ งการสอนใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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