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บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยโปรแกรม Captivate 9 

เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 38 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบสุมอยางงาย (Sample Random 

Sampling) ดวยการจับฉลากหอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา 

HTML เบื้องตน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน แบบประเมินดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคาถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ คือ 80.00/82.02 2) ผลสัมฤทธ์ิ

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 และรูเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถนําความรูเก่ียวกับการ

ดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็น

แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และมี

ความสุข (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551: 2551) 

ในปจจุบันน้ีการที่เทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในชีวิตประจําวันเราเปนอยางมากมายและหลากหลายรูปแบบและยงักาวหนา

มากขึ้นอยูทุกวัน ในการเรียนการสอนไดนําเขามาปรับใชกับรายวิชาตาง ๆ ไดอยางดีและเปนตัวชวยทีท่ําใหการเรียนการสอนมีความ

นาสนใจและไมนาเบื่อจนเกินไปเหมือนเม่ือกอน แตในทางดานเน้ือหาทฤษฎี วิธีการสอนสวนใหญมักใชการสอนแบบบรรยาย ทําให

ผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในเน้ือหา วิชาที่เปนทฤษฎีที่ตองใชความจําความเขาใจสูง จึงทําใหผูเรียนไมเห็นคุณคาความสําคัญ ขาด

แรงจูงใจในการเรียนรู ผูเรียนจึงไมสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพเทาที่ควร ในชีวิตประจําวันเรามักจะคุนเคยกับเว็บไซตเว็บเพจตาง ๆ 

แตไมรูวาเว็บไซตและเว็บเพจพวกน้ันสรางขึ้นมาไดอยางไร ภาษา HTML น้ีก็เปนภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมขอมูลประเภทหน่ึงที่

สามารถสรางเว็บเพจของตัวเองขึ้นมาไดงายและเหมาะสํารับเด็กชวงมัธยมศึกษา มีความซับซอนนอยเรียนรูไดไว อีกทั้งภายใน

โรงเรียนไดนําเอาภาษา HTML มาสอนในรายวิชาของคอมพิวเตอรเพื่อใหเด็กมีองคความรูใหมๆ เพิ่มขึ้นสามารถนําไปไดฝกฝนและทํา

ความเขาใจในการเขียนโคดคําส่ังดวยตนเองได แตมีนักเรียนบางสวนที่ยังไมเขาใจในการเขียนโคดคําส่ังของภาษา HTML เม่ือออก

จากหองเรียนไปแลว การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีลักษณะในรูปแบบของมัลติมีเดีย ซ่ึงจะชวยใหดึงความสนใจของ

นักเรียน ใหรูสึกตื่นเตน และใหเขาใจในเน้ือหาไดงายขึ้น อีกทั้งยังสามารถลงมือปฏิบัติงานเองไดดวยตัวเอง ดังน้ันบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนจึงมีความจําเปนในการเรียนรูของนักเรียนยุคปจจุบัน 

ทฤษฎีการเรียนรูของ บลูม (Bloom.1976) เปนนักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อวา การเรียนการสอนที่จะประสบ 

ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพน้ัน ผูสอนจะตองกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนแนนอน เพื่อใหผูสอนกําหนดและจัดกิจกรรมการเรียน

รวมทั้งวัดประเมินผลไดถูกตอง และบลูมไดแบงประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรูและจิตวิทยาพืน้ ฐานวา มนุษยจะ

เกิดการเรียนรูใน 3 ดานคือ ดานสติปญญา ดานรางกาย และดานจิตใจ และนําหลักการน้ีจําแนกเปนจุดมุงหมายทางการศึกษา

เรียกวา Taxonomy of Educational objectives  

จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึง มีแนวคิดที่จะพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อ

นํามาใชจัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีของบลูมใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ในเน้ือหามากขึ้น สรางความกระตือรือรน            

ในการเรียน รวมถึงสามารถทบทวนเน้ือหา  โดยการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะเนนการออกแบบส่ือ

ดวยรูปแบบที่หลากหลาย ผสมผสานขอความ ภาพน่ิง กราฟก ภาพเคล่ือนไหว เสียง เขาดวยกันเพื่อใหเกิดความนาสนใจในการ

เรียนรูของผูเรียน 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

2.1 เพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยโปรแกรม Captivate 9 เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา 

HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน

จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวย

ภาษา HTML เบื้องตน 
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3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดเรียนจากส่ือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 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 อาจพบอีกคําหน่ึง ที่มีความหมายเหมือนกันคือ Computer Aided Instruction ปจจุบันประเทศ

ทางแถบยุโรปรูจักคําวา Computer-Based Teaching (CBT) มากกวาซ่ึงหมายถึงการสอน โดยใชคอมพิวเตอรเปนหลัก 

สิทธิชัย ไตรโยธี (2556: 58) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) 

เปนส่ือการศึกษายุคใหมที่มีประสิทธิภาพมาก และยังมีขอไดเปรียบเหนือส่ืออ่ืน ๆ ดวยกันหลายประการ เชนสามารถถายทอด

เน้ือหาบทเรียนไดใกลเคียงกับการเรียนในหองเรียนโดยคอมพิวเตอรจะนําเสนอเน้ือหาบทเรียนทีละหนา บนจอคอมพิวเตอร 

และผูเรียนสามารถทากิจกรรมโตตอบกับบทเรียน ไดรับขอมูลยอนกลับ และสามารถตรวจคาตอบดวยตนเองคอมพิวเตอรชวย

สอนจึงกลายเปนส่ือการศึกษาที่ไดรับความนิยมมากขึ้นในแวดวงการศึกษา 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) พฤติกรรมดานสมองเปนพฤติกรรมเก่ียวกับสติปญญา 

ความรู ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนความสามารถทาง

สติปญญาพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ 

4.1.2.2 จิตพิสัย (Affective Domain) (พฤติกรรมดานจิตใจ) คานิยม ความรูสึก ความซาบซ้ึง 

ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมดานน้ีอาจไมเกิดขึ้นทันที ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และสอดแทรกส่ิงที่ดีงามอยูตลอดเวลา จะทําใหพฤติกรรมของผูเรียนเปล่ียนไปในแนวทางที่พึง

ประสงคได จะประกอบดวย พฤติกรรมยอย ๆ 5 ระดับ 

4.1.2.3 ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมดานกลามเน้ือประสาท) พฤติกรรม

ที่บงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลวชํานิชํานาญ ซ่ึงแสดงออกมาไดโดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของ

งานเปนตัวชี้ระดับของทักษะ พฤติกรรมดานทักษะพิสัย ประกอบดวย พฤติกรรมยอย ๆ 5 ขั้น 
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5. วิธีการดาเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย 

ประชากรและกลุมเปาหมายที่ใชในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 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 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

งานวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design โดยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี  

5.2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผานการประเมินประสิทธิภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน รายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 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. ผูวิจัยสรางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องการสราง

เว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 

2. ผูวิจัยนําส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องการสรางเว็บ

เพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจํานวน 

3 ทาน และดานเทคนิคจํานวน 3 ทาน 

3. ผูวิจัยขออนุญาตผูบรหิารและประสานงานกับครูผูสอนประจําวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อขอทําการทดลองส่ือ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 

5.2.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom 

ขั้นที่ 1 ครูใหนักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบกอนเรียนภายในบทเรียนเพื่อทดสอบความรูเดิมของนักเรียน 

หลังจากน้ันครูกับนักเรียนรวมกันอภิปรายเรื่อง ภาษา HTML วานักเรียนมีความรูและความเขาใจมากแคไหนเก่ียวกับภาษา HTML 

แลวผูสอนจะรายงานคะแนนของบททดสอบกอนเรียน (K) 

ขั้นที่ 2 ครูใหนักเรียนศึกษาเน้ือหาสาระในบทเรียนแลวทํากิจกรรมในบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

หลังจากศึกษาบทเรียนแลวใหทํากิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จ ครูกับนักเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาสาระที่ไดเรียนมาจาก

บทเรียน ครูจะรายงานคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน จากน้ันแจงคะแนนของตนเองที่ไดจากการทํากิจกรรมใหครูทราบ เพื่อครูจะ

ไดบันทึกคะแนนของนักเรียนเอาไว (A) 

ขั้นที่ 3 ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (P) 

5.2.4 วิธีเก็บขอมูล 

5.2.4.1. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

5.2.4.1.1  อธิบายวิธีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหนักเรียนทราบและทําตามขั้นตอน 
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5.2.4.1.2  ทําทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

5.2.4.1.3  เม่ือเรียนบทเรียนจบทั้งหมดแลวใหนักเรียนเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดิมแตทําการสลับขอคําถาม 

5.2.4.1.4  ประเมินความพึงพอใจของผูเรยีนดวยแบบประเมินความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย 
 

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษา   

ปที่ 4 มีรายละเอียดดังภาพที่ 1 และผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

     
(ก) หนาเขาสูบทเรียน   )ข(  เมนูหลัก   (ค) ตัวอยางแบบทดสอบ 

 

   
         (ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน  (ตัวอยางเกมในบทเรียน) 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน 
 

จากภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูภาษา HTML เบื้องตน นักเรียนสามารถเขาใชงานไดทันที เชน เขาสูบทเรียน โครงสรางรายวิชา 

คําแนะนําวิธีการใช ผูจัดทํา แหลงเรียนรูเพิ่มเติม ประเมินความพึงพอใจ (ข) เมนูหลัก ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน 

ความหมายของภาษา HTML โครงสรางของภาษา HTML คําส่ังของภาษา HTML แบบทดสอบหลังเรียน (ค) ตัวอยางเน้ือหาใน

บทเรียน (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ (จ) ตัวอยางเกมในบทเรียน เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนและไมเกิดความเบื่อหนาย 

 

ตารางที ่1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เกณฑ คาประสิทธิภาพ 

คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบและกิจกรรมระหวางเรียน (E1) 80.00 

คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 82.02 
 

จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML 

เบื้องตน รายวิชาเทคโนโลยีและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา มีคาเฉล่ีย
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คะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 88.06 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.97 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การเรียน จํานวน (คน) X  S.D. t 

กอนเรียน 38 19.61 3.25 
10.29** 

หลังเรียน 38 24.61 2.37 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 19.61 คะแนน และ 24.61 

คะแนน ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 30 และเม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียน

ของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโดยหาคาเฉล่ียและกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจดีมาก 

คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจดี 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยมาก 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. เขาใจเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.53 0.80 ดีมาก 

2. เพ่ิมความสนใจใหอยากเรียนมากข้ึนไมทําใหเบ่ืองาย 4.32 0.90 ดี 

3. ความคมชัดของตัวหนังสือ สี และภาพ 4.61 0.50 ดีมาก 

4. ไดรับความรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3.61 0.50 ดี 

5.สามารถนําความรูไปใชตอได 4.21 0.90 ดี 

คาเฉลี่ยรวม 4.25 0.68 ดี 
 

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี โดยมีเขาใจ

เน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเฉล่ีย 4.53 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80 เพิ่มความสนใจใหอยากเรียน

มากขึ้นไมทําใหเบื่องายมีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.90 ความคมชัดของตัวหนังสือ สี และภาพ มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.61 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 ไดรับความรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉล่ียเทากับ 

3.61 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 สามารถนําความรูไปใชตอได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เทากับ 1.09 และผลการประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.76 
 

6.4 ผลการประเมินคุณภาพตอส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML 

เบื้องตน ของนักเรียนช้ันระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน สามารถแสดงไดดังตารางที่ 6.1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ดานเน้ือหา 4.83 0.28 ดีมาก 

2. ดานเทคนิคการผลิตส่ือ 4.76 0.31 ดีมาก 

เฉล่ียทั้ง 2 ดาน 4.80 0.30 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 4 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ผลที่ไดดังน้ีคุณภาพดาน

เน้ือหาอยูในระดับดีมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.83 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.28 คุณภาพดานเทคนิคการผลิตส่ืออยูในระดับ

ดีมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.76 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 และผลประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 4.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.30 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย 
 

7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Captivate 9 เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML 

เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มีประสิทธิภาพเทากับ 80.00/82.02 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

7.2 ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

พบวา คาคะแนนเฉล่ียเทากับ เทากับ 19.61 คะแนน และ 24.61 คะแนน ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 30 และเม่ือเปรียบเทียบ

ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  

7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวย

ภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 

ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมใน

ระดับดีมาก สอดคลองกับ นรินทร อินทรี ชาตรี เกิดธรรม.และอังคนา กรัณยาธิกุล (2558). ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพ เน่ืองผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง เกิดเพลิดเพลินยังสามารถเรียนซํ้าไดตามความตองการ 

8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

สอนรวมกับการเรียนรูตามทฤษฎีของบลูม พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอนรวมกับการเรียนรูตามทฤษฎี

ของบลูม ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ จิตราพร ลีละวัฒน (2554) ที่กลาววา บทเรียนชวยสอน

แบบการเรียนรูตามทฤษฎีของบลูม เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรูจะเกิดการเปล่ียนแปลงมากยิ่งขึ้น 
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8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจ

อยูในระดับความพึงพอใจดี สอดคลองกับ คณิตา สาโสะ (2555) ที่กลาววา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนชวยสอนแบบ

การเรียนรูตามทฤษฎีของบลูม ซ่ึงมาจากวิธีการนําเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความนาสนใจ นาติดตาม 

สนุกสนานเพลิดเพลิน และมีรูปแบบที่นาสนใจ 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

9.1.1. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนควรใหคําแนะนํากอนทุกครั้งเพื่อให

ทราบถึงขั้นตอนวิธีการที่ถูกตอง ซ่ึงชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และใหคําแนะนําชวยเหลือ

แกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเรียน 

9.1.2. การนําไปใช ผูสอนควรศึกษาคูมือลวงหนาเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนและผูสอนควรมีความรูเรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตนและตรวจดูความพรอม

กอนใช ควรมีหูฟงเพื่อไมใหเสียงรบกวนกัน ซ่ึงจะสงผลตอการเรียนรูได 

9.1.3. การที่จะใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในครั้งน้ีตองมีอินเตอรเน็ตเพื่อจะสามารถใชงานไดครบทุก

ฟงกชั่น 

9.2 ขอเสนอแนะในการนาไปใชงาน 

งานวิจัยน้ีควรมีการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับ

รายวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการสอนใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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