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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน
เรื่ อง การทํางานของคอมพิ วเตอรแ ละโปรแกรมเบื้องต น สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรี ย นวัด ดอนหวาย
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.92 S.D. = 0.14) 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.47)
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบเกมเปนฐาน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การทํางานของคอมพิวเตอร
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Abstract
This article is experimental research. The purposes of this research study were : 1) to develop
computer Assisted Instruction using Game Based Learning Technique on Introduction to Computer Principles,
2) to compare the learning achievement of students before and after learning with computer assisted
instruction, and 3) to study students' satisfaction with Computer Assisted Instruction using Game Based
Learning Technique. The samples consisted of 30 Prathom Suksa 4 students. The purposive selection
method was used. The research tools include 1) Computer-Assisted Instruction using Game Based Learning,
2) The learning achievement test and 3) the CAI satisfaction questionnaire. The results of the study
showed that: 1) The computer assisted instruction quality was rated at highest level ( X = 4.92 S.D. = 0.14).
2) the posttest score was significantly higher than the pretest score at .05 level, and 3) students were
satisfied with the computer assisted instruction at highest level ( X = 4.72, S.D. = 0.47)
Keywords: game based learning technique, computer assisted instruction, computer principles
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1. บทนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) จัดเปนสื่อการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ ง กราฟก
แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะที่ ใกลเคียงกับการ
สอนจริ งในห องเรี ยนมากที่สุ ดโดยมีเ ปาหมายที่ สําคัญ ก็คื อ สามารถดึ งดู ดความสนใจของผู เรี ยน และกระตุนให เกิ ดความ
ตองการที่ จะเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ซึ่งผูเรียนเกิดการเรียนรูจาก
การมีปฏิ สัม พันธ หรือการโตต อบพรอมทั้ง การได รับ ผลป อนกลับ นอกจากนี้ยั งเปนสื่ อ ที่สามารถตอบสนองความแตกตาง
ระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา (สุปรีชา สอนสาระ,
2549)
วิธีสอนแบบเกมเปนฐาน (Game Based Learning) เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่อใหมีความสนุกสนานไปพรอม ๆ กับการไดรับความรู โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้น ๆ เอาไวในเกม และให
ผูเรียนลงมือเลนเกม โดยที่ผูเรียนจะไดรับความรูตาง ๆ ของหลักสูตรนั้นผานการเลนเกมนั้น รูปแบบการเรียนรูแบบ Game
Based Learning ไดรับความนิยมอยางแพรหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปจจุบัน เปนเพราะการที่ผูเรียนเกิดมาในยุคที่เครื่องมื อ
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ และเครื่องมือสื่อสารที่พัฒนาอยางไมหยุดยั้ง จึงมีผลทําให ความชอบ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูและการที่ผูเรียนไดมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น
(ประหยัด จิระวรพงศ, 2555)
ผูวิจัยจึง ไดพ ยายามศึ กษาหารู ปแบบการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู ที่คิ ดวาจะเปนที่สนใจของนั กเรี ยน และไดเ ลือก
รูปแบบการสอนที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งนี้เพราะสื่อการสอนแบบคอมพิวเตอรชวยสอนกําลัง
เปนที่นิยม และไดรับความสนใจจากนักเรียนเปนอยางมาก ประกอบกับจากการสังเกต การสัมภาษณครูผูสอนในกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) พบวาในสภาพการเรียนการสอนจริงนั้น เปน
การเรียนการสอนที่ยึดตามเนื้อหาในหนังสือเรียนเปนหลัก จึงเปนการสอนเนื้อหาตามในหนั งสือมากกวาทักษะกระบวนการ
ตาง ๆ ผูสอนไมนิยมใช กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาประกอบกิจกรรมการสอน ทํ าใหการเรีย นการสอนไม
บรรลุวัตถุประสงค ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน ขาดความสนใจและไมเห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได
และนักเรียนขาดการปฏิสัมพันธกัน
จากประเด็นที่กลาวขางตนทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาของผูเรียนที่ไมสนใจเรียน
เมื่อถึงเวลาเรียนผูเรียนไมกระตือรือรนในการเรียนผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใช รูปแบบเกมเปนฐาน
เรื่ อง การทํ างานของคอมพิ วเตอร และโปรแกรมเบื้ องต น สําหรั บ นักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4 โรงเรี ยนวัด ดอนหวาย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนทํ าใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรม
เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกม
เปนฐาน เรื่องการทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางาน
ของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
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3. สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการทํางานของคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมเบื้องตนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดดอน
หวาย (นครรัฐประสาท) จํานวน 96 คน
4.2 กลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอย างที่ใ ชใ นการวิจัย ครั้ งนี้ คื อ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 จํานวน 30 คน ไดม าโดยวิธีเลื อกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 คอมพิวเตอรชวยสอน
ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ ซีเอไอ (CAI) มีผูรวบรวมและให
ความหมายไวคลายคลึงกัน ดังนี้
มนตชัย เทียนทอง.(2545: 3) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกตใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในการจัดการเกี่ยวกับขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเสียง และการปฏิสัมพันธ ผสมผสานกันอยางกลมกลืน
และเปนระบบ เพื่อนําเสนอเนื้อหาความรูและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีแบบแผนตามวัตถุประสงคของบทเรียน ทํา
ใหการนําเสนอองคความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองผูเรียนไดดี โดยเนนความแตกตางของผูเรียนเปนหลัก
ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541: 16) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนหมายถึง สื่อการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก
แผนภูมิกราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอน
จริงในหองเรียนมากที่สุด
ขนิ ษฐา ชานนท (2531 : 8) อธิ บ ายความหมายของคอมพิ วเตอร ช ว ยสอนว าคอมพิ วเตอร ช วยสอน (CAI :
Computer Assisted Instruction) หมายถึงการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยที่เนื้อหาวิชา
แบบฝกหัด และการทดสอบ จะถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งมักเรียกวา Course ware ผูเรียนจะ
เรีย นบทเรี ยนจากคอมพิ วเตอร โดยคอมพิ วเตอร จะสามารถเสนอเนื้ อหาวิช า ซึ่ งอาจเปนทั้ง รูปแบบตัวหนัง สือและกราฟ ก
สามารถถามคําถามและรับคําตอบจากผูเรียน แสดงผลในรูปแบบขอมูลปอนกลับ
ยืน ภูวรวรรณ (2539 : 120) กล าวไว วาคอมพิวเตอรชวยสอน คือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ได นําเนื้ อหาวิ ชาและ
ลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว คอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนที่เตรียมไวอยางเปนระบบมาเสนอในรูปแบบที ่เหมาะสม
สําหรับนักเรียนแตละคน
เฮนนาฟน และเพค (Hannafin and Peck) (2541 : 5-13) กลาวถึง CAI วาเปนการนําคอมพิวเตอรมาใชในการ
เรียนการสอนโดยใชโปรแกรมการเรียนการสอนที่ผานคอมพิวเตอรประเภทใดก็ตาม กลาวไดวา เปนคอมพิวเตอรชว ยสอน
หรือ CAI มีคาที่ใชในความหมายเดียวกันไดแกComputer Assisted Learning (CAI) Computer aided Instruction (Cai)
Computer aidedLearning (Cal) เปนตน
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สรุปไดวา “คอมพิวเตอรชวยสอน” หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) เปนการนําคอมพิวเตอรมา
ประยุกต ใชใ นการเรี ยนการสอน ซึ่งเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใ ชเพื่ อให ผูเรี ยนนําไปเรี ยนรู ดวยตนเองใหเกิ ดการเรี ยนรู
เพิ่มเติมมาก ยิ่งขึ้น และโปรแกรมจะประกอบไปด วย เนื้อหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ เกม การแสดงผลการเรียนดวย
ขอมูล ยอนกลับแกผูเรียนทั้งยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อให เหมาะสมแกผูเรียนอีกดวย ซึ่งจะเห็นได
จากแผนภูมิการใชคอมพิวเตอรชวยสอนของผูสอน
5.2 รูปแบบการสอนแบบเกมส (Game-Based Learning หรือ GBL)
ประหยัด จิระวรพงศ (2556) ไดกลาววาเกมการเรียนรู (GBL: Games- Based Learning) เปนสื่อในการเรียนรู
แบบหนึ่ง ซึ่ งถู กออกแบบมาเพื่อให มีค วามสนุกสนานไปพร อม ๆ กั บการได รับ ความรู โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้ง หมดของ
หลักสูตรนั้น ๆ เอาไวในเกมและใหผูเรียนลงมือเลนเกมโดยที่ผูเรียน จะไดรับความรูตาง ๆ ของหลักสูตรนั้นผานการเลนเกม
นั้นดวย เชนเดียวกับ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2556)ไดกลาววา Games Based Learning ถือเปน e-learning อีกรูปแบบ
หนึ่งที่ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเ รียนเอง บนพื้นฐานแนวคิดที่จะทําใหการเรียนรูเปนเรื่องที่สนุกสนาน
การเรียนรูผานเกม (Game-Based Learning หรือ GBL) เปนรูปแบบการเรียนรูที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในปจจุบัน เปนเพราะการที่ผูเรียนเกิดมาในยุคที่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ตาง ๆ และเครื่องมือสื่อสารที่พัฒนา
อยางไมหยุดยั้ง จึงมีผลทําให ความชอบ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูและการที่ผูเรียนไดมีสวน
รวมและลงมือปฏิบัติจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู นอกจากนี้การเรียนรูผานเกม (Game-Based Learning หรือ
GBL) ยังเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่นําเอาความสนุกสนานของเกม และออกแบบเกมใหอยูในรูปแบบใหมผสมผสานเนื้อหา
บทเรียนวิชาตาง ๆ เขาดวยกัน ทําใหผูเรียนเกิดความเพลิดเพลินมีความสุขกับการเรียนรู และไดรับความรูไปดวย โดยเฉพาะ
เกมที่มีสถานการณจําลองมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความทาทายทําใหการเรียนรูไมนาเบื่อ
ดังนั้นจึงสรุปไดวาการเรียนรูผานเกม (Game-Based Learning หรือ GBL) เปนนวัตกรรมสื่อการเรียนรูรูปแบบใหม
ที่ออกแบบและสอดแทรกเนื้อหาบทเรียนลงไปในเกม ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูลงมือเลนและฝกปฏิบัติในการเรียนรู
ด วยตนเอง โดยในขณะที่ ล งมื อเล นผู เ รี ย นจะได รั บ ทั ก ษะ และความรู จากเนื้ อหาบทเรี ย นไปด วยขณะที่ เ ล น เกมมั ก มี
สถานการณจําลองเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนรูสึกทาทายและอยากที่จะเลน
6. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตาม
แนว ADDIE Model ดังตอไปนี้
6.1 ขั้นวิเคราะห ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจําแนกกิจกรรม
วิเคราะหเนื้อหากับจุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน เพื่อนํามาประยุกตใช ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของ
6.2 ขั้นการออกแบบ ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและ
ออกแบบเกมสภายในบทเรียน ออกแบบแบบทดสอบ ออกแบบใบงาน
6.3 ขั้นการพัฒนา
6.3.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรม
เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
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6.3.2 พัฒนาแผนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4
6.3.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเกมเปนฐาน ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อโดยให
ผู เ ชี่ ย วชาญจํ า นวน 3 ท า นประเมิ นความเหมาะสมของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน ผลการประเมิ น พบว าบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก ( X = 4.92 S.D.=0.14)
6.3.4 พัฒนาแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 40 ขอ หลังจาก
นั้ นนํ าแบบทดสอบที่ ส ร างขึ้ นไปประเมิ นหาค าความเที่ ย งตรง (IOC) โดยผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 3 ท าน ผลการประเมิ นพบว า
แบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 35 ขอ ผูวจิ ัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน 30 ขอ
6.3.5 พั ฒ นาแบบประเมิ นความพึ ง พอใจของผู เรี ย น แบบสอบถามความพึง พอใจของนั กเรี ย นผู วิจัยจั ด ทํ า
แบบสอบถามฉบับรางมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือมากที่สุดมาก
ปานกลางนอยและนอยที่สุดโดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะ
เพิ่มเติมไดจากนั้นนําแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง
6.4 การนําไปใช
นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกับกลุมตัวอยางตามแผนการเรียนที่ได ออกแบบไวกอน
หนานี้โดยมีกระบวนการเรียนรูดังนี้
6.4.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน
6.4.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและวิธีการบันทึกผล
การทดสอบของผูเรียน
6.4.3 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
6.4.4 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร
และโปรแกรมเบื้องตน โดยแบงเปน 3 หนวยยอยดังนี้ คือ 1) การทํางานของคอมพิวเตอร 2) วาดภาพสวยดวยโปรแกรม
เพนต (Paint) และ 3) สรางงานเอกสารดวย Microsoft Word โดยใหผูเรียนเขาเรียนบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน ใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไดสรางขึ้นสวนรูปแบบเกมสจะสอดแทรกเนื้อหาลงไปในเกมโดยผูสอนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบงออกเปนสองฝงโดยใหแบงฝงเลขคูและเลขคี่ ตามเลขที่ของนักเรียนโดยมีวิธีการเลนเกมดังนี้ 1)
เกมจับคู ใหนักเรียนทั้งสองฝงจับคูรูปอุปกรณคอมพิวเตอรใหครบแลวใหสมาชิกในกลุมชวยกันจําวามีอุปกรณใดบางแลวให
นักเรียนออกมาชวยกันเขียนพรอมกับความหมายฝงใดที่ทําเสร็จเร็วกอนฝงนั้นก็เปนผูชนะ 2) เกมสคําศัพทใหนักเรียนทั้งสอง
ฝงชวยกันตอบตัวอักษรของคําศัพทที่หายไปโดยใหนักเรียนทั้งสองฝงยกมือตอบฝงใดตอบถูกกอนจะไดแตมฝงใดมีแตมเยอะ
กวาเปนผูชนะ
6.4.5 เมื่อผูเรียนเขาเรียนครบทั้ง 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลั งจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จสิ้น
แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ
6.4.6 หลังจากนั้น ทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป
6.5 การประเมินผล
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง หาคาทางสถิติสรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานผลการวิจัย
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7. ผลการวิจัย
7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่องการทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีรายละเอียดดังภาพที่ 1 ดังนี้

(ก) หนาแรกบทเรียน

ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน (ง)

(ข) หนาเมนูหลัก

(จ) กิจกรรมเกมจับคู
ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน

(ค) บทเรียน

(ฉ) กิจกรรมเกมคําศัพท

จากภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมเบื้องตน ประกอบดวย (ก) หนาแรกบทเรียน (ข) หนาเมนูหลัก (ค) บทเรียน (ง) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน
(จ) กิจกรรมเกมจับคู และ (ฉ) กิจกรรมเกมคําศัพท
7.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมินดาน
S.D.
X
1. ดานเนื้อหา
5.00
0.00
2. ดานตัวอักษร
5.00
0.00
3. ดานภาพนิ่ง
4.67
0.58
4. ดานการปฏิสัมพันธ
5.00
0.00
ภาพรวม
4.92
0.14
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ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของ
คอมพิ วเตอร แ ละโปรแกรมเบื้ องต น สํ า หรั บ นั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4 โรงเรี ย นวั ด ดอนหวาย ) นครรั ฐ ประสาท(
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานไดประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.92, S.D.= 0.14)
7.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
จํานวนนักเรียน
กอนเรียน
30
หลังเรียน
30
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X

10.10
19.97

S.D.
3.40
3.32

t-test

P

12.69

.000*

จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของ
คอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย S.D.
แปลผล
1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

4.77

0.42

มากที่สุด

2. นักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร
4. นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
.5นักเรียนพอใจกับปุมในแตละหนาจอ
6. นักเรียนพอใจขอความบนปุมในแตละหนาจอ
7. นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน
8. นักเรียนพอใจในวิดีโอที่ใชประกอบบทเรียน
9. นักเรียนพอใจในเสียงบรรยายเนื้อหา
10. นักเรียนพอใจที่ไดทําใบงานเพื่อทบทวนความรู
11. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน
คาเฉลี่ยรวม

4.63
4.83
4.63
4.73
4.73
4.67
4.70
4.63
4.73
4.87
4.72

0.48
0.37
0.60
0.44
0.44
0.47
0.59
0.60
0.44
0.34
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบวาในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.47) โดยในประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการ
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สอน ( X = 4.87, S.D. = 0.34) และประเด็นทีมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ นักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ( X = 4.63 , S.D. = 0.48) และ นักเรียนพอใจใน
เสียงบรรยายเนื้อหา ( X = 4.63, S.D.=0.60)
8. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเป นฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร
และโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ในครั้งนี้สรุปไดวา
8.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด
8.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด
9. อภิปรายผล
9.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิ วเตอรและโปรแกรมเบื้องต น
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผานการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญในระดับมากที่สุด (อ= 4.92, S.D.= 0.14)
แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนจริง
9.2 จากการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เนื่องจากเนื้อหาบทเรียนบนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความนาสนใจนักเรียนจึงตั้งใจและสนใจที่ จะปฏิบัติกิจกรรม
นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน
9.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมเบื้องตน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดเนื่องจากบทเรียนมีความนาสนใจและดึงดูด
ผูวิจัยมี ความคิด เห็ นว าบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอนโดยใช เกมเปนฐาน เรื่ องการทํ างานของคอมพิวเตอร และ
โปรแกรมเบื้ องตน สํ าหรั บนั กเรีย นชั้ นประถมศึกษาป ที่ 4 ที่ ผูวิจัย พัฒ นาขึ้น ได คํานึง ถึง ความแตกตางระหวางผู เรี ยน ทั้ ง
ทางดานปญญา บุคลิกภาพ ความสนใจพื้นฐานความรูที่แตกตางกันทําใหบทเรียนมีความยื ดหยุน ผูเรียนมีอิสระในการที่จะ
ควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง เชน สามารถเรียนรูไดจนกวาผูเรียนจะเขาใจ
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