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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงาน

โปรแกรม Microsoft PowerPoint สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองกรณีศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทั้งกอนเรียนและหลังเรียนของ

ผูเรียนที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยเลือกโดยการสุมอยางงาย จํานวน 30 คน เครื่องมือ

ในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 2) แบบประเมินดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน โดยผลการวิจัยพบวา 

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80.22/81.67 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจ

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.17) ทางสถิติ จึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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Abstract 

 

This article is an experimental research that aimed to 1) The Development of Computer Assisted 

Instruction on the topic of introduction to Microsoft PowerPoint using for for achievement. Constructivism. 

The case study of Tessaban4 School (Chao Pricha Uthit) 2) study the achievement before and after learning 

of computer-assisted instruction. 3) Studying of student satisfaction from the research sample which was 

in 6th grade. selected by purposive Research sampling  30 specific people. There are research tools include 

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 = 4.44, S.D. = 0.17). It is 

concluded that, computer assisted lesson can increase the achievement of the actual learning. 

 

Keywords: CAI, constructivism, achievement 
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1. บทนํา  
 

ในปจจุบันทางเทคโนโลยีไดมีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรา  โดยเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยี

หน่ึงสังเกตวาคอมพิวเตอรไดถูกนํามาใชกับทุกสาขาวิชาชีพ  และในสาขาวิชาชีพทางการศึกษาน้ีเองก็ไดเอาคอมพิวเตอรมา

เปนหลักสูตรการสอนตามโรงเรียน  และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะและความรูของผูเรียนการนําเอาคอมพิวเตอรมา

ลงในหลักสูตรการเรียนการสอนมีการพัฒนาขึน้มาในอีกรูปแบบหน่ึงน้ันก็คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอรซ่ึงเปนการเรียนการสอน

ในอีกแบบที่มีลักษณะตางจากการเรียนการสอนในหองเรียนคือ เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะชวนในผูเรียนเกิด

ความสนใจที่อยากจะศึกษาในบทเรียน ตัวผูเรียนเองก็สามารถที่จะศึกษาไดดวยตัวเองทุกเวลา สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

กฤตยา วิทูรวิทยลักษณ (2546) ที่พบวาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสถาบันการศึกษาในระดับปฐมวัยใชในการพัฒนา

บทเรียน การเก็บขอมูลดานสุขภาพและในสวนที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการผลิตส่ือและจากการ

สํารวจโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) พบวาผูเรียนยังขาดทักษะในสรางสรรคความสวยงามของการนําเสนองานจึงได

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขึ้นมา 

คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) เปนกระบวนการเรียนการสอน โดยใชส่ือคอมพิวเตอร 

ในการนําเสนอเน้ือหาเรื่องราวตางๆ เปนการเรียนโดยตรง และเปนการเรียน แบบมีปฏิสัมพันธ ( Interactive) คือสามารถ

โตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรได เปนส่ือที่กําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน  จึงไดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนเก่ียวกับการใชงาน Microsoft PowerPoint โปรแกรม PowerPoint เปนโปรแกรมที่รูจักกันเปนอยางดีวาใชสําหรับการ

นําเสนองาน เน่ืองจากการใชงานงายและไมตองมีพื้นฐานมากนัก ก็สามารถทําผลงานได รวมทั้งมีเครื่องมือชวยเหลือตางๆใน

การผลงานใหอีกมากมาย เน้ือหาบทเรียนทั้งหมดทําขึ้นก็เพื่อเปนส่ือในการเรียนการสอนเพื่อใหผูที่ไดศึกษาบทเรียนเกิดความรู

และความเขาใจ สามารถที่จะใชโปรแกรมน้ีไดอยางเต็มที่เพื่อนําผลงานไปใชใหเกิดประโยชนและนาสนใจยิ่งขึ้น  

การเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed learning: SDL) เปนส่ิงสําคัญที่สามารถสรางคนทํางานที่ใชความรู 

(knowledge worker) ซ่ึงสามารถพัฒนาสังคมและประเทศใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและเศรษฐกิจฐานความรูการพัฒนา

นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจใหสามารถเรียนรูดวยตนเองไดเพื่อเปนคนทํางานที่ใชความรูเปนส่ิงสําคัญเชนเดียวกัน SDL 

สามารถแบงออกไดเปน 2 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน และดานคุณลักษณะสวนบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ธนวัฒน พันธชัย และ นคินทร พัฒนชัย (2559) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

เรื่อง คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30  คน ผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพของบทเรียน

มัลติมีเดีย ที่พัฒนาขึ้นมี 15 องคประกอบ คุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.51) และผูเรียนมีความพึง

พอใจตอบทเรียนมัลติมีเดียโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.64) 

อยางไรก็ตามในการเรียนการสอนในรายวิชา ง16101 ยังไมมีการผลิตส่ือดังกลาวทําใหการเรียนการสอนในรายวิชา

น้ัน ๆ ขาดความนาสนใจ ซ่ึงวิชาน้ีเปนการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานของการเรียนในรายวิชาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร ซ่ึงมีการ

เรียนการสอนแบบบรรยายผลสัมฤทธ์ิของการเรียนก็จะไมดีเทาที่ควร สงผลใหพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอรของผูเรียนต่ําดวย

ทําใหครูผูสอนไมสามารถสอนเน้ือหาใหผูเรียนเขาใจและบรรลุวัตถุประสงคการเรียนการสอนในเน้ือหาน้ันได 

ดังน้ันจึงเห็นสมควรใหมีการผลิตส่ือการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร ง16101เรื่องการใชโปรแกรมMicrosoft 

Powerpoint สรางงานนําเสนอ และอาศัยคอมพิวเตอรที่สามารถเอ้ือประโยชนในการเรียนรู นอกจากน้ีผูเรียนยังสามารถ

เรียนรูดวยตนเองจากส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ี ซ่ึงเปนวิธีการที่สอดคลองกับแนวคิดใหมทางการศึกษาที่ตองการให

การเรียนการสอนยึดเอาผูเรียนเปนหลัก       
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องตน สําหรับ

ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองกรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

ที่พัฒนาขึ้น 

2.3 ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเรื่อง การใชงาน Microsoft PowerPoint สามารถใชกับทฤษฎีการสราง

ความรูดวยตนเอง สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกวา     

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 3.3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

      4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

นุชนาฎ  ฐิติโภคา (2552) ไดสรุปไววา  คอมพิวเตอรชวยสอน  คือ การนําคอมพิวเตอรมาชวยครูในการ

เรียนการสอนผูเรียนใหเรียนรูเน้ือหาบทเรียนและฝกทักษะจากคอมพิวเตอรแทนที่จะเรียนจากครูในบางวิชา  บางบทเรียน  

การเรียนการสอนกับคอมพิวเตอรจะถูกดําเนินไปอยางเปนระบบคอมพิวเตอรจะสามารถชี้ที่ผิดของผูเรียนได  เ ม่ือผูเรียน

กระทําผิดขั้นตอนและคอมพิวเตอร ชวยสอนยังเปนเครื่องมือที่ชวยตอบสนองความแตกตางของความสามารถระหวางบุคคล

ของผูเรียนไดดีอีกดวย 

กําพล  ดํารงควงศ (2550) คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนส่ือใหเน้ือหา

เรื่องราว เปนการเรียนโดยตรงและเปนการเรียนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรในการใช

คอมพิวเตอรจําเปนตองมีซอฟตแวรบทเรียนคอมพิวเตอรมีลักษณะคลายบทเรียนโปรแกรม 

ดังน้ัน CAI มาจากคํายอในภาษาอังกฤษ คือ Computer Assisted Instruction หรือ Computer 

Aided Instrucion เปน โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครู ทําหนาที่เปนส่ือการเรียนบทเรียนสามารถโตตอบกับ

ผูเรียนได ประกอบดวย ตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง  ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย การสราง

บทเรียน แบบน้ี อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการเชื่อมโยงส่ิงเรากับการตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรมจะเริ่มตนจากการให

ส่ิงเราแก ผูเรียน ประเมินการตอบสนองของผูเรียน ใหขอมูลยอนกลับเพื่อเสริมแรงและใหผูเรียนเลือกส่ิงเราอันดับตอไป  

    4.1.2 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง(Constructivism) 

ทิศนา แขมมณี (2554) ไดกลาวถึงทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองดังน้ี ทฤษฎีการสรางองคความรู

ดวยตนเอง เปนทฤษฎีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเองทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมีสาระสําคัญที่วา 

ความรูไมใชมาจากการสอนของครูหรือผูสอนเพียงอยางเดียว แตความรูจะเกิดขึ้นและถูกสรางขึ้นโดยผูเรียนเอง การเรียนรู   

จะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเม่ือผูเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเอง (Learning by doing) มีพื้นฐานอยูบนกระบวนการการสราง             



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 433 

2กระบวนการดวยกันส่ิงแรก คือ ผูเรียนเรียนรูดวยการสรางความรูใหมขึ้นดวยตนเอง ความรูจะเกิดขึ้นจากการแปล

ความหมายของประสบการณที่ไดรับ หากเปนประสบการณตรงที่ผูเรียนเปนผูกระทําดวยตนเองจะทําใหเกิดการเรียนรูอยาง  

มีความหมายส่ิงที่สอง คือกระบวนการการเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากกระบวนการน้ันมีความหมายกับผูเรียนคนน้ัน 

Vygotsky นักทฤษฎรีสรางความรูมีความเห็นวา แมโลกน้ีจะมีอยูจริงและส่ิงตางๆมีอยูในโลกจริง โดยแต

ละคนจะใหความหมายของส่ิงเดียวกันแตกตางกันไปอยางหลากหลาย ดังน้ันส่ิงตางๆในโลกไมมีความหมายที่ถูกตองหรือเปน

จริงที่สุด แตขึ้นกับการใหความหมายของคนในโลก  คนแตละคนเกิดความคิดจากประสบการณ ดังน้ัน ส่ิงแวดลอมที่อยูใน

ประสบการณน้ันยอมเปนสวนหน่ึงของความคิดน้ัน ดวยเหตุน้ี Vygotsky จึงเนนความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคล 

และการใหความชวยเหลือผูเรียนเพื่อใหกาวหนาจากระดับพัฒนาการที่เปนอยู ไปถึงระดับพัฒนาการที่เด็กมีศักยภาพจะไปถึง

ได Vygotsky จึงไดเสนอแนวคิดก่ียวกับ “Zone of proximal development” ซ่ึงเปนแนวคิดใหมที่สงผลตอการ

เปล่ียนแปลงในดานการจัดการเรียนการสอน 

ดังน้ัน ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางความรูใหมโดยผูเรียนเองน้ีจะไมเนนการใหเน้ือหาที่ผูเรียนจะตองเรียน

แตเนนที่ตัวผูเรียน และประสบการณของผูเรียน ก็คือการที่ผูเรียนไมรับเอา หรือเก็บเอาไว แตเฉพาะขอมูล ที่ไดรับแตตองแปล

ความ ของขอมูลเหลาน้ัน โดยประสบการณ และเสริมขยาย ตลอดจนทดสอบ การแปลความน้ันดวย 
 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

คณิตา สาโสะ (2555) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML 

สําหรับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การ

สรางเว็บเพจดวยภาษา HTML สําหรับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 เทากับ 83.10/85.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 

80/80 ที่กําหนดไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวย

ภาษา HTML สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 

3 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

ภัสสร พิมบุญ (2557)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขอมูลและ

แหลงขอมูล สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานใหมสามัคคี  พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น

น้ันมีประสิทธิภาพ 82.12/81.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ กําหนด 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง          

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ธนวัฒน พันธชัย และ นคินทร พัฒนชัย (2559) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต เรื่อง คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน สําหรับมัธยมศึกษาปที่  1 จํานวน 30  คน ผลการศึกษาพบวา

ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย ที่พัฒนาขึ้นมี 15 องคประกอบ คุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.31, S.D. =0.51) 

และผูเรียนมี ความพึงพอใจตอบทเรียนมัลติมีเดียโดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.44, S.D.=0.64) 

จารุวรรณ จันทรทรัพย (2556) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง สวนประกอบหลักและการ

ใชงานคอมพิวเตอรสําหรับผูเรียนชวงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสวนประกอบหลักและการใชงานคอมพิวเตอรมีคุณภาพ

ดานเน้ือหาอยูในระดับดี 2) ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสวนประกอบหลักและการใชงานคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพดี

และมีประสิทธิภาพ 81.89/88.44 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสวนประกอบ

หลักและการใชงานคอมพิวเตอรสําหรับผูเรียนชวงชั้นที1่ชั้นป.3หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จึงสรุปไดวา เทคนิคปญหาเปนฐาน และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนได ทาง

ผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการทําการวิจัยเรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
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5. วิธีการดําเนินการ/การวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ภาคเรียนที่  2 โรงเรียนเทศบาล 4      

(เชาวนปรีชาอุทิศ) จังหวัดนครปฐม จํานวน 150 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชครั้งน้ี เปนผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีการ

สุมอยางงาย 

5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

งานวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงาน Microsoft PowerPoint สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยใชโปรแกรมสําหรับสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยนําไปหา

คุณภาพดานเน้ือหา, ดานเทคนิคการนําเสนอ, ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียนจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน 

2. แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตโดยใชการประเมินแบบ Scoring Rubrics 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ    

มีเน้ือหา 3 บทเรียน  

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนโดยใชการประเมินแบบ Scoring Rubrics 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ชี้แจงและแนะนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft PowerPoint เบื้องตน ที่ใชทฤษฎีการ

สรางความรูดวยตนเอง 

 2. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง Microsoft PowerPoint ที่ใชทฤษฎีการสรางความรูดวย

ตนเอง 

 3. การจัดประสบการณตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด พูดคุยกับผูเรียนวาจะสอนเก่ียวกับอะไร 

ขั้นที่ 2 สะกิดใหคนควาโดยใหศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft PowerPoint โดย

ผูวิจัยคอยดูอยูหาง ๆ ดังภาพที ่1 

 

 
ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 

ขั้นที่ 3 นําพาสูการปฏิบัติ ใหผูเรียนลองปฏิบัติจริงจากเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

Microsoft PowerPoint ที่ใหลองศึกษา 

ขั้นที่  4 จัดองคความรู ใหผูเรียนมีโอกาสใชแนวคิดหรือความรูความเขาใจที่พัฒนาขึ้นมาใหมใน

สถานการณตาง ๆ 

ขั้นที่ 5 นําเสนอควบคูการประเมิน ใหผูเรียนเปรียบเทียบความเขาใจที่เปล่ียนไปจากแรกเริ่มกับปจจุบัน 
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 4. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง Microsoft PowerPoint  

 5. เม่ือดําเนินการทดลองครบทุกบทเรียนแลว ผูวิจัยใหผูเรียนแตละคนตองทําแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft PowerPoint  

 6. เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูล 

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง Microsoft PowerPoint สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 6  

ดังภาพที่ 1-3 

      
         ภาพที่ 1 เขาสูบทเรียน                    ภาพที่ 2 บันทึกขอมูลผูเรียน                   ภาพที่ 3 เมนูยอย 

 

ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของส่ือ ดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของส่ือที่พัฒนาขึ้น 

คะแนนเต็ม N คะแนนเต็ม คะแนนรวม รอยละ 

คะแนนระหวางเรียน (E1) 30  45 36.10 80.22 

คะแนนหลังเรียน (E2) 30  30 24.50 81.67 

จากตารางที่ 1 พบวาการวิเคราะหประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคา คะแนนระหวางเรียน E1คิดเปน

รอยละ 80.22 และมีคาคะแนนหลังเรียน E2 คิดเปนรอยละ 81.67 สรุปไดวาบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  
  

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนปรากฏดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N X  S.D. 퐷  
2
 t 

กอนเรียน 30 12.23 2.09 
386 5216 24.84* 

หลังเรียน 30 24.50 2.75 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนกอนเรียน ( X =12.23, S.D.= 2.09) และคะแนนหลังเรียน ( X =24.50, S.D.= 2.75)

สรุปไดวากลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดผลดังตารางที่ 3 
 

 

ตารางที ่3 ความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.37 0.36 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.32 0.21 มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.33 0.26 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.34 0.28 มาก 

จากตารางที่ 2 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

( X =4.34  S.D.= 0.28 ) 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย 
 

7.1 พบวาการวิเคราะหประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพบวา คะแนนระหวางเรียน E1 คิดเปนรอยละ 

80.22 และมีคาคะแนนหลังเรียน E2 คิดเปนรอยละ 81.67 สรุปไดวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80 

7.2 พบวาคะแนนกอนเรียน ( X =12.23, S.D.= 2.09) และคะแนนหลังเรียน ( X =23.87, S.D.= 2.76) สรุปไดวา

กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมผูเรียนมีความพึงพอใจมาก ( X = 4.34, S.D. = 

0.28) 

 

8. อธิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

 8.1 พบวาการวิเคราะหประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพบวา คะแนนระหวางเรียน E1 คิดเปนรอยละ 

80.22 และมีคาคะแนนหลังเรียน E2 คิดเปนรอยละ 81.67 สรุปไดวาบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80 ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ คณิตา สาโสะ (2555) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML 

สําหรับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บ

เพจดวยภาษา HTML สําหรับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 เทากับ 83.10 / 85.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่

กําหนดไวและภัสสร พิมบุญ (2557)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขอมูลและ

แหลงขอมูล สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานใหมสามัคคี  พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น

น้ันมีประสิทธิภาพ 82.12/81.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กํากหนด 80/80  

8.2 พบวาคะแนนกอนเรียน ( X =12.23,  S.D.= 2.09) และคะแนนหลังเรียน ( X =24.50, S.D.= 2.75) สรุปไดวา

กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ วัลยา ตูพานิช และ สุนันทา กระจางแดน (2557) ไดทําการวิจัยประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การ

ดูแลสุขภาพที่บาน สําหรับนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย คะแนนกอนเรียน ( X =11.17,  S.D.= 1.77) 

และคะแนนหลังเรียน ( X =24.33, S.D.= 2.36) พบวาคาเฉล่ียมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เปนไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไววาผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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8.3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 

4.44, S.D. = 0.17) อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อังสนา จ่ันแดง และ คเณศวร วรรณโชติ (2559) การใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานโดยเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.39  S.D. = 0.51) และธนวัฒน พันธชัย 

และนคินทร พัฒนชัย (2559) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง คอมพิวเตอร

ในชีวิตประจําวัน สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ความพึงพอใจของผูเรียนตอบทเรียนมัลติมีเดียโดยรวมอยู ในระดับมาก 

( X = 4.44, S.D. = 0.64) 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

การนําไปใช ผูสอนควรตรวจดูความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเน่ืองจากมีการใช Google Form 

ในการทําขอสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 งานวิจัยน้ีควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใช ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองกับบทเรียนคอมพิวเตอร  

ชวยสอน รวมกับรายวิชาอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไปปรับปรุง

การสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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