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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร 

เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80            

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง 

บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา        

ปที่ 5 กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 คน โดยวิธีเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 

รูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํารวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคลสําคัญสมัย

อยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา  1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับมาก 

( X = 4.18, S.D. = 0.58) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.59) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง 

บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํารวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง  

 

คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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Abstract 

 

This research is an experimental research targeting to 1) develop the computer-assisted instruction in 

History on “The Important People of Ayutthaya and Thonburi Period” for grade 5 students of Ban Nong 

Pak Long School and analyze 80/80 regulation efficacy, 2) compare learning achievements of both pretest 

and post-test using computer-assisted instruction in History on “The Important People of Ayutthaya and 

Thonburi Period” for grade 5 students of Ban Nong Pak Long School, and 3) study students’ satisfaction 

on computer-assisted instruction in History on “The Important People of Ayutthaya and Thonburi Period” 

for grade 5 students of Ban Nong Pak Long School. The sample in this research are 30 of grade 5 students 

selected by using purposive sampling method. The instrumentations are a memory model with computer-

assisted instruction in History on “The Important People of Ayutthaya and Thonburi Period” for grade 5 

students of Ban Nong Pak Long School evaluated by 3 experts, Index of Item Objective Congruence (IOC) 

evaluation form between questions and objectives of learning achievement measurement and students 

satisfaction survey. The results show that 1) the computer-assisted instruction got high score results from 

experts ( X = 4.18, S.D. = 0.58) and proved that it was appropriate to use, 2) the post-test learning 

achievements of students who learned from computer-assisted instruction are significantly higher than 

the pre-test at .05, and 3) students have high satisfaction ( X = 4.39, S.D. = 0.59) In conclusion, we can 

say that learning process in History on “The important People of Ayutthaya and Thonburi Period” for 

grade 5 students of Ban Nong Pak Long School using memory model with computer-assisted instruction 

can increase learning achievement.  

 

Keywords: memory model, computer assisted instruction, learning achievement 
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1. บทนํา  
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ไดกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียนในดานความสามารถในการคิด 

วาเปนความสามารถในการวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปน

ระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวิชาประวัติศาสตรมีจุดประสงคเนนให

นักเรียน มีความรูเก่ียวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของ

โลกเพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยูรวมกันอยางสันติสุข มีทักษะที่จําเปนตอการเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณไดรับการพัฒนา

แนวคิดและขยายประสบการณเปรียบเทียบระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก ไดแก เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย

เนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ในดานศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร รูและเขาใจ

แนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต สามารถนํามาใชเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินชีวิตไดอยาง

เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว และกาวมาเปนเครื่องมือชิ้นสําคัญที่เปล่ียนแปลง

รูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้งการถายทอดความรู จึงทําใหส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เขามามีบทบาทในการเรียนการ

สอนสมัยใหม เพื่อชวยเปนส่ือการสอนที่สามารถโตตอบกับผูเรียนได เน่ืองจากการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตรสวน

ใหญจะเปนการเรียนจากหนังสือที่มีเน้ือหาการบรรยาย ซ่ึงนักเรียนใหความสนใจนอยเพราะรูปแบบในการเรียนเปนแบบเดิมซ่ึง

จะเนนแตการบรรยายจากครูผูสอน และเนนใหมีการจําเน้ือหาของบทเรียนแบบทองจําเปนสวนมาก ซ่ึงวิธีการดังกลาวเปนการ

จําที่ไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงตองการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มความสนใจ

ในการเรียนการสอน เพราะส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน จะประกอบไปดวย ตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง วิดีโอ ซ่ึงจะ

ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียนและไมรูสึกเบื่อหนาย ทําใหสะดวกในการเรียนรูและเพื่อเปนการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ดวยเหตุและผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนํามาใชในการสอนได เพื่อจะทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีและ

เกิดความสนใจในเน้ือหารายวิชาประวัติศาสตรมากยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย   
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

ประวัติศาสตร เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคล

สําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
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3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

 3.1 บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคลสําคัญสมัย

อยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคล

สําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี อยูในระดับมาก 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

 4.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา 

 ทิศนา แขมมณี (2545: 229-230) รูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนจํา (Memory Model) รูปแบบน้ี

พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลัก 6 ประการเก่ียวกับ 1. การตระหนักรู ซ่ึงกลาววาการที่บุคคลจะจดจําส่ิงใดไดดีน้ันจะตองเริ่มจากการ

รับรูส่ิงน้ัน การสังเกตอยางตั้งใจ 2. การเชื่อมโยงกับส่ิงที่รูแลวหรือจําได 3. ระบบการเชื่อมโยง คือระบบในการเชื่อมความคิด

หลายความคิดเขาดวยกันในลักษณะที่ความคิดหน่ึงจะไปกระตุนอีกความคิดหน่ึง 4. การเชื่อมโยงที่นาขบขันที่จะชวยใหบุคคล

จําไดดีน้ันมักจะเปนส่ิงที่แปลกจากปกติ ชวนใหขบขัน มักจะประทับในความทรงจําของบุคคลเปนเวลานาน 5. ระบบการใชคํา

ทดแทน 6. การใชคําสําคัญ ไดแก การใชคํา อักษร หรือพยางคเดียว เพื่อชวยกระตุนใหจําส่ิงที่เก่ียวกันได 

 ดังน้ันสรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนจํา คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนจดจํา

เน้ือหาสาระที่เรียนรูไดดีและไดนาน และไดเรียนรูกลวิธีการจํา ซ่ึงสามารถนําไปใชในการเรียนรูสาระอ่ืน ๆ ไดอีก 
 

 4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 7) ไดใหความหมายไววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอน

ทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสม ทั้งแผนภูมิ ขอความ ภาพน่ิง 

กราฟก ภาพเคล่ือนไหว วีดทิัศน และเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงใน

หองเรียนมากที่สุด 

 ดังน้ันสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การเรียนการสอนที่ใชคอมพิวเตอรเปนศูนยกลางในการ

นําเสนอเน้ือหาของบทเรียน ซ่ึงชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความแตกตางของผูเรียนแตละ

คนได 
 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ปาริฉัตร วรวงษ (2557: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิลักษณของ

ภูมิภาคตาง ๆ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 ผลการวิจัย

พบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.56/81.89  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

5 ที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ อยูในระดับ

มาก 

 พัดสญา พูนผล (2557: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบวา     

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.96/85.57 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด 

 ดังน้ันสรุปไดวา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู เรียนมากขึ้น มี

ประสิทธิภาพมากกวา 80/80 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว เพราะฉะน้ันการจัดการเรียนการสอนดวยการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหผูเรียนมีความรูที่มากขึ้น มีการพัฒนาที่ดีขึ้นและทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกวา

การเรียนการสอนแบบปกติ 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง   

 5.1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองปากโลง ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน   

 5.1.2 กลุมเปาหมายที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียนบานหนองปากโลง       

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 30 คน  
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํารวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 5.2.3 แบบประเมินประสิทธิของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา 
 

 5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 

 5.3.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

 5.3.3 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ในดานเทคนิค ดานเน้ือหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 

 5.3.4 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา 

  ขั้นที่ 1 ผูสอนนําเขาสูบทเรียน โดยการใหนักเรียนดูรูปภาพของบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี 

จากน้ันใหนักเรียนศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุร ี
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  ขั้นที่ 2 ผูสอนใหผูเรียนหาคําหรือประเด็นที่สําคัญที่ส่ือถึงรูปภาพบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีแตละ

ทานออกมา 

  ขั้นที่ 3 เม่ือผูเรียนไดคําหรือประเด็นที่ตองการ ใหผูเรียนเชื่อมโยงคําหรือประเด็นที่สําคัญเขาดวยกันกับ

รูปภาพ เพื่อชวยในการกระตุนความจํา 

  ขั้นที่ 4 ใหนักเรียนใชจินตนาการ เพื่อใหจดจําเน้ือหาไดดีขึ้น โดยใหผูเรียนจินตนาการเรื่องราวใหเปน

ภาพที่นาขบขัน หรือเกินความเปนจริง 

  ขั้นที่ 5  นักเรียนนําเสนอคําหรือประเด็นที่ตนเองคิดวามีความสอดคลองกับภาพ และรวมกันสรุปวาคํา

หรือประเด็นที่นําเสนอน้ันสามารถชวยกระตุนความจําไดหรือไม 

5.3.5 ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัย

อยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 5.3.6 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง 

 

 6. ผลการวิจัย 
  

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  6.1.1 เน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

    บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและ

ธนบุรี และถาตองการเขาสูบทเรียนใหนักเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน (ข) เมนูบทเรียน มีทั้งหมด 6 เมนู ไดแก บทเรียนที่ 1 

บทเรียนที่ 2 บทเรียนที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และเกม (ค) ตัวอยางเน้ือหาบทเรียนตัวอยางที่ยกมา

คือ เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี (ง) แบบทดสอบ มีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน    ซ่ึง

เปนแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก แบบทดสอบละ 30 ขอ (จ) กิจกรรมเกมจับคู เพื่อใหนักเรียนไดสนุกกับการเรียนและเปน

การทบทวนบทเรียน 
 

         
       (ก) เขาสูบทเรียน               (ข) เมนูบทเรียน                    (ค) ตัวอยางเน้ือหาบทเรียน 
 

      
           (ง) แบบทดสอบ              (จ) กิจกรรมเกมจับคู 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  

  6.1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการ 

   ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา ดานเทคนิคและวิธีการ แสดงดัง  

ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา ดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการ X  S.D. ความหมาย 

ดานเน้ือหา 4.44 0.38 ดี 

ดานเทคนิคและวิธีการ 4.72 0.35 ดีมาก 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  มีคุณภาพดาน

เน้ือหาอยูในระดับ ดีมาก ( x = 4.44, S.D. = 0.38) และดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก ( x  = 4.72, S.D.= 0.35) 

 

  6.1.3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

   ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคา E1/E2 แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคา E1/E2 

รายการ คะแนนเต็ม จํานวนคน คะแนนรวมทั้งหมด คาประสิทธิภาพ 

ใบงาน 3 เรื่อง (E1) 30 30 736 81.78 

แบบทดสอบหลังเรียน (E2) 30 30 753 83.67 

 

 จากตารางที่ 2 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.78/83.67 ซ่ึงเปนไปตาม         

เกณฑ 80/80 
 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

การทดสอบ จํานวน (คน) คะแนนเต็ม X  S.D. t 

ทดสอบกอนเรียน 30 30 10.50 1.85 
31.14 

ทดสอบหลังเรียน 30 30 25.10 1.56 

      * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา t = 31.14 โดยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี 

มีผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ปรากฏดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.54 0.50 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.31 0.55 มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.31 0.44 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.39 0.57 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและ

ธนบุรี พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

 7. สรุปผลการวิจัย  
 

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา มี

ประสิทธิภาพเทากับ 81.78/83.67 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนประถมชั้นศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี โดยมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน 10.50 และมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน 25.10 ทําใหผูเรียนมี

การเรียนรูที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา

และธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา โดยมีคาเฉล่ีย 4.39 และมีคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา มี

ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.78/83.67 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา

และธนบุรี มีประสิทธิภาพ จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของพัดสญา พูนผล (บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.96/85.57 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน 10.50 และมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน 25.10 ทําใหผูเรียนมีการเรียนรูที่

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอัมภาภรณ ขัตติยะ และสมชนก ภูอําไพ (บทคัดยอ) 

ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสอนเสริมเรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและ
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หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสอนเสริม เรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ มีคาเฉล่ีย 8.30 และ 25.53 ตามลําดับ 

เม่ือเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียความสามารถทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสอนเสริม เรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ โดยการทดสอบ t-test พบวาคะแนนเฉล่ียทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี พบวานักเรียนมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนาสนใจ เน่ืองจากบทเรียนมีรูปภาพ วิดีโอ และเกม ทํา

ใหนักเรียนสนุกและจดจําบทเรียนไดดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปาริฉัตร วรวงษ (บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.36 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 

 

9. ขอเสนอแนะ  
 

 9.1 ขอเสนอแนะในการใชงาน 

  การจัดการเรียนรูรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หากมีความพรอมในดาน

ระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอร 
    

 9.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวนสอนกับเน้ือหาในสวนอ่ืนๆ ของรายวิชาประวัติศาสตร เพื่อสราง

แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน 
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