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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ

เรียนรูแบบ KWL-Plus  เรื่อง หลักภาษาไทยนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย เครื่องมือในการวิจัย คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนเรื่องหลักภาษาไทยนารู รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus  ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบประเมินความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงค 4) แบบประเมิน

สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 5) แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค 6) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  

โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก ( X = 4.72, SD = 0.45) จึงสรุปไดวา การเรียนรายวิชาภาษาไทยดวยเทคนิค 

KWL – Plus รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: เทคนิคการเรียนรูแบบ KWL-Plus, บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 

 

This research is an experimental research aims to 1) The Development of Computer Assisted 

Instruction with Kwl-Plus in Thai Lang uage for the fifth grade students of wat thapluang School of CAI 

with learning KWL-Plus Thailand's major languages to learn. for students in grade 5 Wat Thap Luang 

school The efficiency criteria 2) to compare achievement between pretest and posttest with CAI developed         

3) the satisfaction of the students to the CAI. The sample group in this study were students in grade 5 

schools students, 30 were selected by purposive sampling method. The research tool include 1) The 

main lesson to learn computer Assisted Instruetion with KWL-Plus Through enpert assement of 3,                  

2) achievement tests 3) an assessment of compliance with the objective questions. 4) assessment for 

expert content 5) Evaluation for technical experts. 6) assessment of student satisfaction. The results 

showed that 1) CAI-built efficiency criteria. 2) the achievement of students after high school before 

classes are statistically significant at the 0.05 level, and 3) the students were satisfied with the teaching 

and learning by computer at a high level ( X = 4.72, S.D. = 0.45) conclude that. Language Learning 

Course Thailand technique KWL - Plus with CAI can increase academic achievement, actually. 

 

Keywords: technical learning KWL Plus, CAI, achievement 
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1. บทนํา 
 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพ

ของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจ และความสัมพันธที่ด ีตอกันทําให

สามารถประกอบกิจธุรกิจ การงานและดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุขและเปนเครื่องมือในการ

แสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู กระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณและ

สรางสรรค ใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีตลอดจนนําไปใชในการพัฒนา

อาชีพใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเปนส่ือแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ดานวัฒนธรรมประเพณี สุนทรียภาพ

เปนสมบัติลํ้าคา ควรแกการเรียนรูอนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทย  

ในปจจุบันพบวา มีนักเรียนจํานวนหน่ึงมีความบกพรองทางการเรียนรูดานการอานและการเขียนซ่ึงเกิดขึ้น เน่ืองจาก

สมองซีกซายบกพรองหรือมีความยากลําบากในการจัดกระทําขอมูล นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมดานการอานดังน้ี อานชา อาน

เสียงผิดเพี้ยน ประสมคําไมได จํารายละเอียดของคําไมได อานขามนักเรียนปกติคําที่อานไมได อานตกหลน หรืออานเพิ่มคําผัน

เสียงวรรณยุกตสับสน หรือผันไมได อานเสียงดังอยูในลําคอ แทนที่คําที่อานไมออกดวยคําอ่ืน อานตะกุกตะกัก สะกดไปดวย

ระหวางที่อาน อานกลับคํา สับสนมาตราตัวสะกดตาง ๆ อานคําควบกลํ้าไมได สับสนเสียงสระโดยเฉพาะสระประสม สระลดรูป 

ขาดสมาธิในการเรียน ดานการเขียน นักเรียนจะเขียนชา เขียนตัวอักษรกลับหลัง วนหัวพยัญชนะหลายรอบ สะกดคําผิดบอย

แมแตคํางายๆ เขียนแลวลบบอย เขียนแลวอานไมรูเรื่อง เขียนเพิ่มหรืออาจเขียนตกหลน วางสระและวรรณยุกตไมถูก เขียน

ตัวอักษรสลับกัน ซ่ึงเปนสาเหตุใหนักเรียนเหลาน้ีไมประสบความสําเร็จในการเรียน ถึงแมนักเรียนจะมีระดับสติปญญาเหมือน

นักเรียนปกติอ่ืนๆ ก็ตาม แตหากนักเรียนกลุมน้ีไดรับความชวยเหลือใหเกิดการเรียนรูที่เหมาะสมก็สามารถประสบความสําเร็จ

ไดเชนกัน 

คอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการเรียนรูชนิดหน่ึง ที่ชวยใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียนและสามารถทําให

นักเรียนเกิดการเรียนรูได โดยจะเห็นไดจากคุณสมบัติของคอมพิวเตอรชวยสอน คือ สามารถนําเสนอขอมูลไดทั้งที่เปนขอความ 

ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว กราฟก เสียงและวีดิทัศนมานําเสนอรวมกัน และเปนส่ือการเรียนการสอนที่นักเรียนเกิดการเรียนรูจาก

การมีปฏิสัมพันธหรือการโตตอบระหวางนักเรียนกับบทเรียน โดยนักเรียนตอบสนองบทเรียนดวยการตอบคําถามบทเรียน 

นักเรียนจะไดรับผลปอนกลับทันที (Immediate Feedback) ซ่ึงขอดีของผลปอนกลับทันทีทําใหนักเรียนสามารถประเมิน

ความกาวหนาในการเรียนรูของตนเองและสามารถแกไขมโนภาพที่ผิดไดทันที ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ซ่ึงเปนการ

กระตุนผูเรียนไดคิดคน สืบคน รูจักสรางและกําหนดรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ และความสามารถของตนเอง 

นักเรียนสามารถควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเองนักเรียนสามารถเรียนไดตามความตองการ ไมจํากัดสถานที่และเวลาที่มี 

คอมพิวเตอร (วชิระ อินทรอุดม, 2546)   

การสอนแบบ KWL-PLUS เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน ซ่ึงสอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตัววาตนคิด

อะไร มีวิธีคิดอยางไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนได และสามารถปรับเปล่ียนวิธีการคิดของตนได โดยผูเรียนจะไดรับการ

ฝกใหตระหนัก ในกระบวนการทําความเขาใจตนเองมีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจของตน มีการจัดระบบ

ขอมูลเพื่อการดึงมาใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ องคประกอบสําคัญของการสอนแบบ KWL-PLUS คือ เน้ือหาสาระของ

เรื่องที่จะศึกษาประเด็นคําถาม และผลการเรียนรูของผูเรียน มี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้น K เปนขั้นตอนการเตรียมความรูพื้นฐาน 

2) ขั้น W เปนขั้นตอนการตั้งจุดมุงหมายการอานหรือการเรียนรู แลวนํามาเขียนคําถามส่ิงที่ตองการรู แลวจึงเรียนรูหรือหา

คําตอบ 3) ขั้น L เปนขั้นตอนการเขียนคําตอบหรือบันทึกขอมูล และ 4) ขั้น PLUS เปนขั้นตอนการเขียนสรุปและนําเสนอใน

รูปของแผนผังหรอืขอความที่สรุปไว จากความหมายขางตนสรุปไดวา การสอนแบบ KWL-PLUS หมายถึง วิธีการจัดการเรียน

การสอนที่เนนใหผูเรียนมีทักษะการคิด มีความตองการเรียนรูจากส่ิงที่ตนคิดการตั้งคําถาม การสรางผังความคิด และการสรุป

ความ ทั้งยังสามารถวางแผนโดยการตั้งเปาหมายวาตนอยากจะทราบเรื่องใด โดยมีกระบวนการที่เปนระบบ คือ 1) นําความรู
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เดิมมาเขียน 2) ตั้งเปาส่ิงที่ยังไมรูและอยากรู 3) บรรยายถึงส่ิงที่ไดเรียนรูมาแลว และ 4) เขียนเปนแผนผังหรือสรุปความรูที่ได

ทั้งหมด (วิสิฏฐา แรงเขตรการ, 2551) 

จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน เรื่อง หลักภาษาไทยนารู 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนและศึกษาวาการสอนแบบ KWL-PLUS มีขอแตกตางกันอยางไรกับวิธีการสอนแบบปรกติ ในดาน

ผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียน และสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus เรื่อง หลักภาษาไทยนารู 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

พัฒนาขึ้น 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 

3. สมมติฐานการวิจัย  
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus เรื่อง หลักภาษาไทยนารู สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน หลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง หลักภาษาไทยนารูที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก  
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

เกียรติชัย ยานะรังษี (2540) กลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL-Plus เปนยุทธวิธีการอาน เพื่อ

ความเขาใจ เปนการสอนที่สนับสนุนใหผูเรียนนําเอาประสบการณเดิมมาชวยในการตีความเน้ือเรื่องที่อานสงเสริมใหผูเรียนมี

สวนรวมในการตั้งคําถาม ทําใหผูเรียนมีจุดประสงคในการอาน มีการแลกเปล่ียนขอมูลกับเพื่อนในกลุม 

สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus เปน กระบวนการ

เรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน ซ่ึงสอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตัววาตนคิดอะไร มีวิธีคิดอยางไร สามารถ

ตรวจสอบความคิดของตนเองได และสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิดของตนได โดยผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักใน

กระบวนการทําความเขาใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจของตน มีการจัดระบบขอมูลเพื่อดึงมา

ใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ฆนัท ธาตุทอง (2551) ไดใหความหมายของ การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus ไววา เปนการจัดการ

เรียนรูที่เนนกระบวนการอาน โดยกระบวนการทําความเขาใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจของ

ตนเอง และมีการจัดระบบขอมูล 

ปราณี กองจินดา (2549) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจาก 

กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว ตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน 
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สรุปไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus หมายถึง การจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการอาน 

ทักษะการคิดอยางรูตัว การนําประสบการณเดิมของผูเรียนมาชวยในการตีความเน้ือเรื่อง การมีสวนรวมของนักเรียน ในการตั้ง

คําถาม 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 4.2.1 ใบงานวิจัยภายในประเทศ 

 ขวัญวรา  วงคคํา (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องผลการพัฒนาทักษะการวิเคราะห ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใน

เน้ือหาภูมิศาสตร วิชาสังคม โดยใชเทคนิค KWL-Plus ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ใน

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือเพื่อศึกษาผลการใชเทคนิค KWL-Plus ในเน้ือหาภูมิศาสตร กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใช

เทคนิคการสอนแบบ KWL-Plus จํานวน 2 แผน 2) แบบประเมินความสามารถในการวิเคราะห ประกอบดวย เรื่อง ประเทศ

ไทย ขวานทองของเรา และ เชียงใหม เมืองที่โอบลอมไปดวยภูเขาไฟ ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนอยูในขั้นที่ 2 และ 3 โดยแผนการจัดการการเรียนรูที่ 1 ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยู ในขั้นที่ 2 คือ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห การรวบรวมขอมูลเหตุการณ แผนการเรียนรูที่ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในขั้นที่ 

3 คือมีความสามารถ ในการประเมินและสรุปเหตุการณ 

สุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล (2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสามารถในการอานการ เขียน และความสนใจ

ในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนทุงศุขลา พิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห” อําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี ที่ไดรับการสอนแบบ KWL-Plus ประกอบ กับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอนตามคูมือครู ผลปรากฏวา

นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ KWL-Plus ประกอบกับกลวิธีเสริมตอการเรียนรู มีความสามารถในการอาน ภาษาอังกฤษและ

ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และนักเรียนที่ไดรับการสอนอานภาษาอังกฤษ KWL-Plus ประกอบกับ กลวิธีเสริมตอการเรียนรู มีความสามารถในการ

เขียนภาษาอังกฤษ สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน ตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01   

 4.2.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 Mary and othcrs (1994) ไดทําการศึกษากลวิธี KWL-Plus, SQ4R และ Schema mapping เพื่อชวยเหลือ

นักศึกษาในระดับวิทยาลัย ที่มีความบกพรองทางภาษาอังกฤษ ดานการอาน ผลการศึกษาปรากฏวา วิธีการ KWL-Plus เปนวิธี

หน่ึงที่ทําใหนักเรียน มีความสามารถในดานการนอานที่ดีมากยิ่งขึ้น 

 Vincent (1994) ทําการศึกษากลวิธีในการชวยใหนักเรียน มีความสามารถในการอานของตน ผลปรากฏวา 

วิธีการ KWL – Plus เปนวิธีหน่ึงที่ทําใหนักเรียน มีความสามารถในการอานดีขึ้น 

 Costa (1995) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพในการอานของนักเรียนโดยใชวิธีการสอน 2 วิธี คือ KWL–Plus 

และการเรียนแบบ Cooperative learning group พบวาในการสอนแบบ KWL– Plus สามารถชวยใหการอานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ถานักเรียนความรูเดิมและประสบการณเก่ียวกับเรื่องน้ันๆ ดีพอ 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากร   

         ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิด

อุปถัมภ) จังหวัดนครปฐม จํานวนทั้งหมด 45 คน 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 
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5.1.2 กลุมตัวอยาง 

         กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอ

เกิดอุปถัมภ) จังหวัดนครปฐม  จํานวน  30 คน ไดมาโดยการสุมแบบงาย 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาไทยนารู ที่เหมาะใชรวมกับเทคนิค 

KWL– Plus สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 

5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาไทยนารูสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 

 5.2.3 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) 

          5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา 

             5.2.5 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค 

             5.2.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาภาษาไทย 

เรื่อง หลักภาษาไทยนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

                  5.3.1 ศึกษาหนังสือรายวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับสาระการเรียนรู

และวิเคราะหความตองการที่จะนํามาสรางบทเรียน กําหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค 

 5.3.2 วิเคราะหวัตถุประสงคของบทเรียน โดยคํานึงถึงแนวทางการจัดการของบทเรียน ใหดําเนินไปตาม

กระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ และสอดคลองกับประสบการณของผูเรียนใชวัตถุประสงค ในการกําหนดความสามารถของ

ผูเรียน หลังการใชบทเรียนที่พัฒนาขึ้นและเพื่อการประเมินผลผูเรียน  

        5.3.3 ศึกษาและวิเคราะห การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม  Adobe captivate 

โดยไดรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา วิธีสอนและดานโปรแกรม 

        5.3.4 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Adobe captivate  

        5.3.5 ประเมินคุณภาพดานเน้ือหา และความสอดคลอง ซ่ึงประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยผูวิจัยทํา

แบบประเมินฉบับรางมีลักษณะคําถามปลายปด ใชมาตรสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ

นอยที่สุด จากน้ันนําแบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบประเมินฉบับจริง 

   5.3.6 สรางเครื่องมือประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยประเมิน 4 ดาน 

ดังน้ี  

              1) ดานวัตถุประสงคของบทเรียน เปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดผลได  วัตถุประสงค

สอดคลองกับพฤติกรรม ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน วัตถุประสงคครอบคลุมเน้ือหาและมีความชัดเจน  

               2) ดานเน้ือหา การเรียงลําดับเน้ือหามีความเหมาะสมเน้ือหามีความถูกตองตามหลักวิชาการ ความ

สอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงค เน้ือหามีระดับความยาก งาย เหมาะสมกับกลุมผูเรียน การใชภาษาเหมาะสมกับผูเรียน 

การยกตัวอยางชัดเจน สอดคลองกับเน้ือหา  

             3) ดานภาพน่ิงประกอบการนําเสนอเน้ือหา ภาพน่ิงสอดคลองกับเน้ือหาที่นําเสนอ ภาพน่ิง สามารถส่ือ

ความหมาย เขาใจงาย ภาพน่ิงมีความชัดเจน เหมาะสม  

             4) ดานกิจกรรมการเรียนและการประเมินผล เทคนิค การเรียนรูแบบ KWL– Plus เหมาะสมที่จะ

นํามาใชสอน นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เทคนิคการเรียนรูแบบ KWL– Plus มีความเหมาะสมในการนํามาใชสอน

เน้ือหาที ่จัดเตรียมไวทั้ง 3 หนวยการเรียนรู คําถาม/กิจกรรมในใบงานสอดคลองกับวัตถุประสงคความชัดเจน ของคําส่ังและ
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คําถามในใบงาน เกณฑการใหคะแนนการทําใบงาน มีความเหมาะสม แบบทดสอบ สอดคลองกับวัตถุประสงคความชัดเจน

ของคําส่ังและคําถามของแบบทดสอบ จํานวนแบบทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียนมีความเหมาะสม 

    5.4 วิธีการดําเนินการวิจัย 

      การทดลองใชกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอน ดังน้ี  

 5.4.1 ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบกอนนําไปใช 

              5.4.2 ใหนักเรียนกลุมเปาหมายทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 30 คน แลวบันทึกคะแนน 

 5.4.3 ใหนักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชา ภาษาไทยรวมกับการสอนแบบ KWL– 

Plus ที่ไดพัฒนาขึ้น โดยอธิบายขั้นตอนการใชงานและเงื่อนไขตางๆ ในการใชบทเรียน 

 5.4.4 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เม่ือทําเสร็จใหนักเรียนทํา Mind Map แสดงถึงการเรียนรูที่ได

เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 5.4.5 รวบรวมขอมูลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบประเมินผลรวมหลังเรียน

ของกลุมตัวอยาง เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล 

 5.4.6 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลเพื่อนําเสนอวิจัยตอไป 

 

6. ผลการการวิจัย  
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

               1) ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีรายละเอียดดังภาพที่ 1-2 

 

  

 

 

 

       (ก) ภาพหนาตาง Login                               (ข) ภาพเมนูหลัก                           (ค) ภาพตัวอยางเมนูบทเรียน            

ภาพที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

 

 

 

 

    (ง) ภาพตัวอยางแบบทดสอบ             (จ) ภาพตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน               (ฉ) ภาพเกมจับคู 

ภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

จากภาพที่ 1 และภาพที่ 2 เปนตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักภาษาไทยนารู  

ประกอบดวย หนาตาง Login ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาภาษาไทย ใหนักเรียนพิมพชื่อลงในชองวาง แลวกด

ปุม Login (ก) ภาพเมนูหลัก ไดแก บทเรียนเรื่องตางๆ แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผูจัดทํา (ข) ตัวอยางเมนู

ของแตละบทเรียน (ค) ตัวอยางแบบทดสอบ (ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน (จ) เกมจับคู (ฉ) เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียน

และไมเกิดความเบื่อ 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของส่ือ 

คะแนนสอบ N คะแนนเต็ม คะแนนรวม รอยละ 

คะแนนระหวางเรียน (E1) 30 30 12.77 83.22 

คะแนนหลังเรียน (E2) 30 30 25.73 85.78 
 

จากตารางที่ 1 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักภาษาไทยนารู มีคาเฉล่ียคะแนนแบบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 83.22 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

คิดเปนรอยละ 85.78 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.22 /85.78 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 
 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนเรียนและหลังเรียน  

การทดสอบ คะแนนเต็ม N X  S.D. t 

25.73* กอนเรียน 30 30 12.77 2.19 

หลังเรียน 30 30 25.73 2.63 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 

จากตารางที่ 2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน ( X =12.77, 

SD=2.19) หลังเรียน ( X =25.73, SD=2.63) สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 

ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จ

ส้ินจากน้ันนําผลการสอบถามมาวิเคราะห ดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง หลักภาษาไทยนารู  

รายการ X  
S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. นักเรียนเขาใจเนื้อหาสาระจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.90 0.31 มากท่ีสุด 

2. นักเรยีนสามารถอานทําความเขาใจเนื้อหาไดดวยตนเอง 4.80 0.41 มากท่ีสุด 

3. ความถูกตองของภาษาท่ีใช 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร สีตัวอักษรและสีพ้ืนหลัง 4.63 0.56 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

6. ภาพและเสยีงมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

7. นักเรยีนชอบใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียน 4.80 0.41 มากท่ีสุด 

8. บทเรียนทําใหต่ืนเตนเราใจอยากเรยีน 4.60 0.56 มากท่ีสุด 

9. บทเรียนทําใหผูเรยีนมีความรูสึกท่ีดี และสนุกสนานกับการเรียนรู 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

10. หลังจากศึกษาแลวนักเรียนไดรับความรูเรื่อง หลักภาษาไทยมากขึ้น 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

11.  โดยภาพรวมคิดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง หลักภาษาไทยมี

ประโยชนกับการเรียนการสอนของนักเรียน 

4.77 0.43 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.72 0.45 มากท่ีสุด 
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  จากตารางที่ 3 พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ

( X =4.72,SD=0.45)  อยูในระดับมากที่สุด 

 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักภาษาไทยนารู มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 83.22 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปน

รอยละ 85.78 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.22/85.78 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 

7.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน ( X =12.77, 

SD=2.19) หลังเรียน ( X =25.73, SD=2.63) ไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

7.3 พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ

( X =4.72, SD=0.45) อยูในระดับมากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลการศึกษาการวิจัย 
 

8.1 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักภาษาไทยนารู มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 83.22 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 

85.78 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.22 /85.78 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 ซ่ึงสอดคลองกับวิจัยของบรรจง แสง

นภาวรรณ (2556) ซ่ึงศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการประยุกตใช

เทคนิคการสอน KWL-Plus พบวา ทักษะการอานคิดวิเคราะหหลังการจัดการเรียนรู  โดยการประยุกตใชเทคนิคการสอน  

KWL- Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

8.2  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน  ( X  = 12.77, SD = 

2.19) หลังเรียน ( X  = 25.73, SD = 2.63) ไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยามีมีนัย .05 ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของนุสรา เดชจติต และอนิรุทธ สติม่ัน (ป 2556) ซ่ึงศึกษาเรื่อง ผลของการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบแกปญหา เรื่อง การคูณที่มีตอความสามารถในการ แกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรและความคงทน

ในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 2 พบวา คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอน เรียนเทากับ 

18.26  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.98 และคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของ นักเรียนเทากับ 23.26 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.12  คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

8.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ ( X = 4.72, 

SD=0.45 อยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อังสนา จ่ันแดง และคเณศวร วรรณโชติ (2547) ซ่ึงศึกษาเรื่อง 

ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน พบวา นักศึกษามีความพึง

พอใจตอการใชบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานโดยเฉล่ียอยูในระดับดีมาก      
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9. ขอเสนอแนะ 
 

     การนําบทเรียนไปใช ควรมีการจัดเตรียมความพรอมของหองเรียน เครื่องมือและอุปกรณใหมีความพรอมอยูเสมอ หาก

นักเรียนเขาเรียนแลวมีเรื่องขัดของไมวาจะเปนเครื่องมือหรืออุปกรณ นักเรียนอาจเกิดความเบื่อหนาย และจะสงผลใหความ

สนใจในการเรียนลดนอยลง 
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