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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft 

Excel สําหรับผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยกระบวนการ

เรียนรูที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) โดยวิธีสุมอยางงาย จํานวน 30 คน เครื่องมือใน

การวิจัย ไดแก 1) กระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน          

2) แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธ์ิภาพตามเกณฑ 80.22/81.67 2) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนรู      

ที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก ( X = 4.32, S.D .= 0.31) จึงสรุปไดวา กระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นโดยใชทฤษฎีการสราง

ความรูดวยตนเอง รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 
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Abstract 

 

This article is an experimental research that aimed to. 1) Development of learning process for 

learning achievement with technique of Constructivism as well as Computer Assisted Lesson about 

Microsoft Excel for the elementary students by using 5 grade. 2) Comparisons of student achievement in 

computer-assisted lesson. 3) Studying of student satisfaction from the research. sample which was in 5th 

grade. The researcher selected for 30 specific people by simple random sampling. There are research 

tools include with the techniques of Constructivism, together with computer assisted lesson that got 

through from expert assessment by 3 people. A conformance index assessment form between the 

questions and the objectives (IOC), and student satisfaction assessment form. The result of the research 

found that 1) The effective of developed system was 80.22/81.67 according to criterion. 2) Student 

achievement in computer assisted lesson was significantly higher than .05. 3) The students were satisfied 

with the computer assisted lesson for ( X = 4.32, S.D. = 0.31). It is concluded that, learning science with 

problem based techniques together with computer assisted lesson can increase the achievement of the 

actual learning. 
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1. บทนํา  
 

 ปจจุบันการเรียนในรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถตอบสนองความตองการ

พื้นฐานของสังคมที่ตองการเนนกําลังคนไมเพียงแตจะมีความรูเพียงอยางเดียว แตยังตองการบุคคลที่มีทั้งความรูและคุณภาพ

อีกดวย จากการสอบถามปญหาในดานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) ในรายวิชา

คอมพิวเตอร ผูสอนมักจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยการบรรยายหนาชั้นเรียน โดยไมมีส่ือประกอบ การสอนที่สามารถสราง

แรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน ทําใหเปนรายวิชาที่นาเบื่อ ไมนาสนใจ หรือบางครั้งก็ปฏิบัติตามไมทัน ผูเรียนจึงไมสามารถ

เรียนรูไดเต็มศักยภาพเทาที่ควร สงผลใหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนหลังเรียนแลวไมเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ (2551) 

 แนวคิดการสรางความรูดวยตนเองมีความเก่ียวของกับธรรมชาติของความรูของมนุษย ซ่ึงมีความหมายทั้งในเชิง

จิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีดานจิตวิทยาเริ่มตนดวยเพียเจต (Piaget) ที่เสนอไววา การเรียนรูของเด็กเปนกระบวนการ

สวนบุคคลมีความเปนเอกนัย และวีกอทสกี Vygotsky (1978) ไดขยายขอบเขตการเรียนรูของแตละบุคคลวาเกิดจากการ

ส่ือสารทางภาษากับบุคคลอ่ืน ซ่ึงผลงานเขาเปนที่ยอมรับกันในประเทศรัสเซียและเริ่มเผยแพรสูประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศตาง ๆ ในยุโรป สําหรับทฤษฎีการเรียนรูตามแนวการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) จัดเปนทฤษฎีการ

เรียนรูกลุมปญญานิยม (Cognitive Psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของออซูเบล (Ausubel) และเพียเจต (Piaget) 

ลักขณา สริวัฒน (2557) 

 คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) หมายถึง การประยุกตนําคอมพิวเตอรมาชวยใน

การเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบตาง ๆ เชน การเสนอแบบติวเตอร (Tutorial) 

แบบจําลองสถานการณ (Simulations) หรือแบบการแกไขปญหา (Problem Solving) การเสนอเน้ือหาดังกลาวเปนการเสนอ

โดยตรงไปยังผูเรียนผานทางจอภาพ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม วัสดุทางการสอนคือโปรแกรมหรือ Courseware ซ่ึง

ปกติจะถูกจัดเก็บไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเครื่องพรอมที่จะเรียกใชไดตลอดเวลา การเรียนในลักษณะน้ี ผูเรียน

จะตองโตตอบหรือตอบคําถามเครื่องคอมพิวเตอรดวยการพิมพ การตอบคําถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร และเสนอ

ขั้นตอนหรือระดับในการเรียนขั้นตอไป ศิริชัย สงวนแกว (2534) 

 จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจ และเล็งเห็นวา ประเทศไทยใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิตเน่ืองจาก

ปจจุบันบุคลากรถือไดวาเปนกําลังในการขับเคล่ือนประเทศใหกาวหนาไปในทิศทางที่ถูกตองเพื่อพัฒนาประเทศใหเกิดการ

แขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ จึงตองการบุคลากรที่ มีคุณภาพ โดยมีการใหความสําคัญกับระบบการศึกษาที่ เปนระบบมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความสามารถของแตละบุคคลประกอบกับเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เขามามีบทบาทมากขึ้น ดังน้ัน

เพื่อเปนการรองรับผูศึกษาจึงตองการสรางส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่องการพัฒนาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซ่ึงนักเรียนใหความสําคัญนอย ดังน้ัน 

จากปญหาที่เกิดขึ้นผูศึกษาจึงตองการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เพื่อความนาสนใจใหกับบทเรียน 

 ดวยเหตุน้ีทําใหผูศึกษาตองการพัฒนาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร 

เรื่อง Microsoft Excel โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สําหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ขึ้นมาเพื่อในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการ

เรียนการสอนของผูเรียนที่มีลักษณะแตกตางกันออกไป และเพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพและ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในลําดับตอไป 
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

 2.1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80 

 2.2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย กระบวนการ

เรียนรูที่พัฒนาขึ้น 

 2.3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น 
 

3. สมมติฐานในการวิจัย  
 

 3.1. กระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป 5 มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80 

 3.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย กระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 3.3. ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

   4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      4.1.1.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      ศิริชัย นามบุรี (2542) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน เปนบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นใน

ลักษณะซอฟทแวรสําเร็จรูป (Package Software) นําไปสอน (Instruction) เน้ือหาใหม โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือใน

การเรียนการสอนบทเรียนหรือนําเสนอบทเรียนผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดตามระดับความสามารถของตนเอง ใน

บทเรียนมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อทดสอบกอนเรียน หลังเรียน จุดเดนที่สําคัญคือ การนําเสนอเน้ือหาใน

ลักษณะหลายส่ือ (Multimedia) ไดแก ประเภทขอความ (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพวิดีโอ 

(Video) และเสียง (Audio) โดยผูเรียนจะมีโอกาสไดปฏิสัมพันธ (Interaction) กับการเรียนผานเครื่องไมโครคอมพิวเตอรได

ตลอดเวลา 

      บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง บทเรียนสําเร็จรูปที่นําเสนอเน้ือหา ส่ือกิจกรรม การตรวจ

ปรับ การประเมินผล และกระบวนการเรียนรูอ่ืน ๆ ที่ถูกจัดกระทําไวอยางเปนระบบและมีแบบแผน โดยใชคอมพิวเตอร

นําเสนอและจัดการเพื่อใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียนน้ัน ๆ ตามความสามารถของตนเอง โดยผูเ รียนไม

จําเปนตองมีทักษะและประสบการณดานการใชคอมพิวเตอรมากอน ก็สามารถเรียนรูได 

   4.1.2 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) 

      ทิศนา  แขมมณี (2545) ไดกลาวถึงทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองดังน้ี  

      ทฤษฎีการเรียนรู 

      วีก็อสก้ี (Vygotsky) เปนนักจิตวิทยาชาวรัสเซียที่ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับพัฒนาการทางเชาวปญญาใน

สมัยเดียวกับเพี่ยเจต (Piaget) ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวปญญาของเพียเจตและวีก็อทสก้ีเปนรากฐานที่สําคัญของทฤษฎีการ

สรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) เพียเจตอธิบายวา พัฒนาการทางเชาวปญญาของบุคคลมีการปรับตัวผานทาง
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กระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (assimilation) และกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา (accommodation) พัฒนาการ

เกิดขึ้นเม่ือบุคคลรับและซึมซาบ ขอมูลหรือประสบการณใหมเขาไปสัมพันธกับความรูหรือโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม  

หากไมสามารถสัมพันธกันไดจะเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น (disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะใหอยูในภาวะสมดุล 

(equilibrium) โดยใชกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา (accommodation) 

                     ทั้งเพียเจตและวีก็อทสก้ี นับวาเปนนักทฤษฎีการเรียนรูในกลุมพุทธินิยม (Cognitivism) ซ่ึงเปนกลุม

ที่ใหความสนใจศึกษาเก่ียวกับ “cognition” หรือกระบวนการรูคิด หรือกระบวนการทางปญญา นักคิดคนสําคัญในกลุมน้ีคือ 

อุลริค ไนสเซอร (Ulrich Neisser) 

                     สรุปไดวาทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง เปนทฤษฏีที่ใหความสําคัญกับกระบวนการและวิธีการ

ของบุคคลในการสรางความรูความเขาใจจากประสบการณ  รวมทั้งโครงสรางทางปญญาและความเชื่อที่ใชในการแปล

ความหมายเหตุการณและส่ิงตางๆ  เปนกระบวนการที่ผูเรียนจะตองกระทํากับขอมูล  นอกจากกระบวนการเรียนรูจะเปน

กระบวนการปฏิสัมพันธภายในสมองแลว  ยังเปนกระบวนการทั้งดานสติปญญาและสังคมควบคูกันไป  
  

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิด

อุปถัมภ) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 52 คน  

   กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ)

จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย 

 5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

   งานวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี 

   5.2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

    1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel โดย สําหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สรางดวยโปรแกรม 

    2) แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต แบบ Scoring Rubrics 

               3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบปรนัยกอนเรียน 30 ขอ แบบ 4 ตัวเลือก 

แบบทดสอบปรนัยหลังเรียน 30 ขอ แบบ 4 ตัวเลือก ออกแบบตามเน้ือหา 3 บทเรียน 

                4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน แบบ Scoring Rubrics 

    5.2.2 วิธีดําเนินการวิจัย 

      1) ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค และวิธีในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระ        

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง Microsoft Excel 

      2) ผูวิจัยใหผูเรียนทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนซ่ึงเปนแบบปรนัย ชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพของขอสอบ  

    5.2.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสรางความรูดวยตนเอง 

      ขั้นนํา ผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนบทเรียน 

      ขั้นทบทวนความรูเดิม ผูเรียนแสดงออกถึงความรูความเขาใจเดิมที่มีอยูเก่ียวกับเรื่องที่จะเรียน 

      ขั้นปรับเปล่ียนความคิด ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังน้ี 
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      1) ทําความกระจางและแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันและกัน ผูเรียนจะเขาใจไดดีขึ้น เม่ือไดพิจารณา

ความแตกตางและความขัดแยงระหวางความคิดของตนเองกับของคนอ่ืน ผูสอนจะมีหนาที่อํานวยความสะดวก ดังผูวิจัยให

ผูเรียนศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง Microsoft Excel 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 
 

    2) การสรางความคิดใหม จากการอภิปรายและการสาธิต ผูเรียนจะเห็นแนวทางแบบวิธีการ            

ที่หลากหลายในการตีความปรากฏการณ หรือเหตุการณแลวกําหนดความคิดใหม หรือความรูใหม 

    3) ประเมินความคิดใหม (evaluation of the new ideas) โดยการทดลองหรือการคิดอยางลึกซ้ึง 

ผูเรียนควรหาแนวทางที่ดีที่สุดในการทดสอบความคิดหรือความรูในขั้นตอนน้ีผูเรียนอาจจะรูสึกไมพึงพอใจความคิดความเขาใจ

ที่เคยมีอยู เน่ืองจากหลักฐานการทดลองสนับสนุนแนวคิดใหมมากกวา 

    ขั้นนําความคิดไปใช เปนขั้นตอนที่ผูเรียนมีโอกาสใชแนวคิดหรือความรูความเขาใจที่พัฒนาขึ้นมาใหม

ในสถานการณตาง ๆ ทั้งที่คุนเคยและไมคุนเคย เปนการแสดงวาผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 

    ขั้นทบทวน ผูเรียนจะไดทบทวนวา ความคิด ความเขาใจของเขาไดเปล่ียนไป โดยการเปรียบเทียบ

ความคิดเม่ือเริ่มตนบทเรียนกับความคิดของเขาเม่ือส้ินสุดบทเรียน ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังน้ี 

    1) ผูวิจัยใหผูเรียนทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียน เรื่อง Microsoft 

Excel ซ่ึงเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบ หาคุณภาพของขอสอบแลว  

    2) ผูวิจัยใหผูเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุม สาระการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

    3) นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอในงานวิจัยตอไป 
 

6. ผลการวิจัย 
 

 6.1  ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel โดยสําหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ดังภาพที่ 2 
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         ภาพที่ 2 )ก (หนาเขาสูบทเรียน              ภาพที่ 2 )ข(  หนาเมนูหลัก              ภาพที่ 2 )ค(  หนาเมนูบทเรียน  

             

             ภาพที่ 2 )ง (หนาเน้ือหา                   ภาพที่ 2 )จ (หนากิจกรรม             ภาพที่ 2 )ฉ ( หนาแบบทดสอบ  

ภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 

ผลการวิเคราะหประสิทธ์ิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธ์ิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X  S.D. รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

1. คะแนนระหวางเรียน (E1) 45 36.10 3.30 80.22 

2. คะแนนหลังเรียน (E2) 30 24.50 2.80 81.67 

 

จากตารางที่ 1 พบวาผูเรียนมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 80.22  

( X = 36.10, S.D. = 3.30) และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.67 ( X = 24.50, S.D. = 2.80) ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80  

 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สภาพการเรียน N x̄  S.D. 퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 30 11.63 2.09 
386 5216 24.84* 

หลังเรียน 30 24.50 2.80 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนกอนเรียน ( X = 11.63, S.D. = 2.09) คะแนนหลังเรียน ( X = 24.50, S.D. = 2.80) 

สรุปไดวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 6.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.35 0.26 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.32 0.27 มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.29 0.40 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.32 0.31 มาก 

  

จากตารางที่ 3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจ ( X = 4.32, S.D .= 0.31) 

อยูในระดับมาก 
 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย 
 

 7.1 พบวาผูเรียนมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 80.22 ( X = 

36.10, S.D. = 3.30) และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.67 ( X = 24.50, S.D. = 2.80) ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

 7.2 พบวาคะแนนกอนเรียน ( X = 11.63, S.D. = 2.09) คะแนนหลังเรียน ( X = 24.50, S.D. = 2.80) สรุปไดวา

ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจ ( X = 4.32, S.D. = 0.31) อยูในระดับมาก 
 

8. อธิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

 8.1 พบวาผูเรียนมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 80.22 ( X = 

36.10, S.D. = 3.30) และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.67 ( X = 24.50, S.D. = 2.80) ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 /80  

ที่ตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพย ทองมาก (2556) ที่ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาผลการใชชุดการสอนซอมเสริมการ

เรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสรางสูตรและการใชฟงคชั่นในการคํานวณ ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง พบวาการวิจัยมีประสิทธ์ิภาพที่ 

81.90/85.71 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 

 8.2 พบวาคะแนนกอนเรียน ( X = 11.63, S.D. = 2.09) คะแนนหลังเรียน ( X = 24.50, S.D. = 2.80) สรุปไดวา

ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ

พรพรรณ จันทรวงค (2558) ที่ไดศึกษาเรื่อง ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต เรื่อง จํานวน

เต็ม ที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห ของผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวากลุมตัวอยางมีคะแนนกอนเรียน ( X =

12.47, S.D. = 1.80) คะแนนหลังเรียน (x̄ = 25.03, S.D. = 2.31) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 8.3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจ ( X = 4.32, S.D. = 0.31) อยูใน    

ระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อรรถพร ธนูเพ็ชร (2556) ที่ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 พบวาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก ( X =4.16, S.D. = 2.91) 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 419 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนควรใหคําแนะนํากอนทุกครั้งเพื่อใหทราบถึง

ขั้นตอนวิธีการที่ถูกตอง ซ่ึงชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และใหคําแนะนําชวยเหลือ

แกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเรียน 

 ขอเสนอแนะในการนําไปใชงาน 

 งานวิจัยน้ีควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน รวมกับรายวิชาอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไป

ปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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