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บทคัดยอ  

 

 บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร 

เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร เพื่อการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี

ประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 

36 คน ดวยวิธีเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิคการเรียนรูแบบผสมผสานดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชียวชาญในระดับ (x̄ =4.69, 

S.D.=0.31) และมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการ

จัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความ

พึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับ 12.08 (x̄ =4.60, S.D.=0.46) จึงสรุปไดวา การจัดการเรียนรู

แบบผสมผสานดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาว สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

 

Abstract 

 

The article is Experimental research. Aims to1) develop computer assisted instruction Computer 

course Computer Components for Prathomsuksa Students 2powerful. 2) compare the learning achievement 

of the students with the computer-assisted instruction. 3) Student Satisfaction Study Research samples 

36 students in Prathom Suksa 2 People by using research tools Incorporate techniques Together with 
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computer-assisted instruction. Computer Components for Prathomsuksa 2 Students 3 expert assessments 

Formative assessment of consistency between questions with the objectives of the achievement test (IOC) 

And Student Satisfaction Assessment Forms The results of the research. 1) Computer Assisted Instruction 

The evaluation results from experts at the level. (x̄ =4.69, S.D.=0.31) And suitability Significantly higher 

than at level.05. 3) Students are satisfied with computer-assisted instruction at the level of 2). The learning 

achievement of students in computer-assisted instruction 12.08 (x̄ =4.60, S.D.=0.46) It is concluded that. 

Management of blended learning with CAI can increase actual learning achievement. 

 

Keywords: computer assisted instruction (CAI), blended learning 

 

1. บทนํา  
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติวามีความ

จําเปนเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ  สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุขโดยกําหนดใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู

จากประสบการณจริงฝกปฏิบัตใิหทําได คิดเปน รักการอาน ใผรูอยางตอเน่ืองสอดคลองกับสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธราช 

2544 ที่กําหนดหลักสูตรไววาเปนก+ารศึกษาเพื่อเปนเอกภาพ ซ่ึงกําหนดวาสถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการ

ฝกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมให

ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหคิดเปนทําเปน การแกปญหาอยางมีทักษะ คิดวิเคราะหใฝรูใฝเรียนอยาง

ตอเน่ือง สามารถผสมผสานความรูตาง ๆ ไดอยางมีสัดสวนสมดุล ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ไวในกลุมสาระการเรียนรู อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูทุกเวลาทุกสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2544: 3) 

การที่ผูเรียนจะสามารถใชงานคอมพิวเตอรในการทํางานตาง ๆ ไดน้ัน ผูเรียนจะตองมีความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรคือ

อะไร สามารถทํางานไดอยางไรและจะคนหาความรูไดอยางไร (เนลสัน คริสเตน, 2546 : บทคัดยอ). การปลูกฝงความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับเรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตนใหกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงจะทําใหนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาที่จะเปนอนาคตของชาติมีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง และไมใชงานไป

ในทางที่ผิด กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของการใชงานคอมพิวเตอร จึงไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร

ที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรโดยจัดไวเปนวิชาหน่ึงในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กรมวิชาการ, 2546:

บทคัดยอ) 

การจัดการเรียนรูที่จะทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรที่กําหนดใหและมีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ัน จําเปน

อยางยิ่งที่จะตองใชเทคโนโลยีการศึกษามาใชเพื่อใหผูเรียนเขาใจเน้ือหารายวิชาไดอยางรวดเร็ว และชวยอํานายความสะดวก

ใหกับครูผูสอนในการอธิบายหรือยกตัวอยางใหผูเรียนไดเห็นภาพพจนไดอยางใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด (สุนทร คําวงค, 

2543: บทคัดยอ) ในการดําเนินการเรียนการสอนเพื่อลดเวลาในการเตรียมตัวลวงหนาชวยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

ประกอบกิจกรรมมากขึ้น  สามารถถายทอดและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูไดดี นอกจากน้ียังชวยแกปญหาในกรณีที่ขาด

แคลนครูไดอีก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: บทคัดยอ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรถือเปนเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรงกับระบบ

การศึกษาโดยสามารถใชเทคโนโลยีในการนําเสนอและการแสดงดวยระบบส่ือตางๆ ทั้งในดานขอมูล รูปภาพ  เสียง  

เคล่ือนไหว และวิดีโอและความสามารถสรางระบบการปฎิสัมพันธแบบโตตอบ ทําใหการเรียนรูยุคใหมประสบความสําเร็จ

ดวยดี (ยืน ภูวรวรรณ,  2546: 47-48) ในปจจุบันนักการศึกษาและนักวิจัย  ไดมีการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชใน
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บทบาทเปนผูสอนอยาง กวางขวาง ผลจากการสังเคราะหงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 

2540: 2-3) การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรมีบทบาทเปนผูสอนทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เม่ือเทียบกับวิธี

สอนแบบปกติที่ใชครูเปนผูสอนจากการอบรมโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน (Computer Aided Instruction: CAI) ซ่ึงเปนส่ือที่

ไดพัฒนาขึ้นเพื่อพยายามนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน (วิทยา อารีราษฎร, 2549: 5). โดยเน้ือหาที่บรรจุ

เปนส่ือน้ันในปจจุบันเปนแบบส่ือประสมหรือมัลติมีเดีย (Multimedie) เน่ืองจาก มัลติมีเดียเปนส่ือที่ทันสมัย มีลักษณะพิเศษ 

และมีพลังการส่ือสารอยางมีชีวิตชีวาดึงดูดความสนใจของนักเรียนดวยกราฟก ภาพเคล่ือนไหวและเสียงชวยในการส่ือสาร

ระหวางนักเรียนดวยเหตุผลที่นักเรียนบางคนไมกลาถามขอสงสัย การใชมัลติมีเดียจะชวยแกปญหาในสวนน้ีได โดยตอบสนอง

ความตองการในลักษณะการศึกษารายบุคคล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูไดมากขึ้น ขณะเดียวกันจะประหยัดเวลาได

มากโดยผูสอนไมตองเสียเวลาถือวาเปนส่ือที่สามารถ ส่ือความคิดไปยังผูอ่ืนเพราะรับไดทั้งการอาน การฟง การเห็น

ภาพเคล่ือนไหวที่สมจริง (ยืน ภูวรวรรณ, 2546: 3) 

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเห็นความสําคัญและประโยชนในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มาประยุกตใชเพื่อ

จัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวยการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร เพื่อเปนการแกปญหาในการเรียนรูและทําใหผลสัมฤทธ์ิของ

นักเรียนพัฒนาขึ้น อีกทั้งยังเปนเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงนักเรียนสามารถเรียนรู ดวยตนเองได

และเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในกลุมสาระการเรียนรู บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น 

สามารถลดปญหาที่กลาวถึงขางตนได รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขี้น 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอรสําหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่สามารถใชงานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคแบบผสมผสานรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคแบบผสมผสานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย (ถามี) 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สามารถนํามาใชรวมกับการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคแบบผสมผสานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง

กวาผลสัมฤทธทางการเรียนของนักเรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคแบบผสมผสานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

สุรินญา แคนติ (2559: บทคัดยอ). กลาววา การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) คือการ

ประยุกตใชกับการเรียนการสอนโดยการผสมผสานระหวางการเรียนแบบเครือขายอินเตอรเน็ต และการเรียนการสอนแบบ

เผชิญหนาหรือเรียนในหองเรียน สวนใหญการเรียนรูแบบผสมผสาน ถูกใชมากที่สุดในการฝกอบรมมากกวาใชในการศึกษา ซ่ึง
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ส่ิงสําคัญเกิดจากความลมเหลวของการเรียนการสอนแบบออนไลนที่ไมสามารถพัฒนาองคกรไดดี และการเรียนรูแบบ

ผสมผสานยังเปนที่ถกเถียงในการนํามาแกไขปญหาการลงทุนกับการอบรมแบบออนไลน เปนผลใหมีการลดจํานวนการอบรม

แบบออนไลนหรือเผชิญหนาลดนอยลง ในปจจุบันการเรียนแบบน้ีไดนํามาใชในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะนักวิจัยและอาจารย

นํามาประยุกตใชในการเรยีนการสอนและการคนควากันมากขึ้น 

 กิตติ เสือแพร (2558: บทคัดยอ) กลาววา  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนแบบปรับเหมาะรวมกับเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดคํานวณและทักษะการเขียน

โปรแกรม เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแบบปรับเหมาะรวมกับเครือขาย

สังคมออนไลนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดคํานวณและทักษะการเขียนโปรแกรม กลุมตัวอยางจํานวน 19 คน เปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ไดจากการเลือกแบบเจาะจง  

 ทิพวัลย ขันธม (2557: บทคัดยอ) กลาววา ความหมายของการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานไดจัดแบงไว 4 แนวคิด ได

ดังน้ี 1) การเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน ตามแนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนบนเว็บ เปนการรวมวิธีการสอน

หลากหลายวิธีและรูปแบบการสงสารที่แตกตางกันโดยไมคํานึงถึงการใชเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล

ของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันสามารถเรียนรูไดอยางเทาเทียมกันและเต็มตามศักยภาพของผูเรียนแต

ละคน 2) การเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน ตามแนวคิดการผสมผสานวิธีสอนที่หลากหลายเขาดวยกันไดวาการเรียนบนเว็บแบบ

ผสมผสานเปนการรวมทฤษฎีการสอน (mixing theories of learning) เขาดวยกันรวมเอาหลักการ แนวคิด วิธีการของทฤษฎี

พฤติกรรมนิยม ทฤษฎีพุทธินิยม และทฤษฎีสรางสรรคนิยม โดยการใชทฤษฎีการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเทาเทียมกันตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู 

 จึงสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานมีความเหมาะสมในการ

นํามาใชวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

2 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) 

 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 วาสนา ศิลาเกษ (2557: บทคัดยอ) การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน

เรียนกับหลังเรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานของนักเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่องสมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนแบบผสมผสาน วิชา ประวัติศาสตร เรื่อง

สมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทยของนกเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่กลุมตวัอยางทีใ่ชวิจัยในครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภอําเภอสามพราน จังหวดนครปฐม จํานวน 30 คน โดยใช

หองเรียนเปนหนวยสุม 

 กาญจนา สิทธิรัตนยืนยง (2558: บทคัดยอ) 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนน่ิง เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใชคาส่ัง

แบบวนซํ้า ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใชคาส่ัง

แบบวนซํ้าใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมโดยใชคาส่ัง

แบบวนซํ้า ระหวางนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนรูแบบผสมผสานกับนักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยครั้งน้ี เปนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนวิชา การเขียนโปรแกรม ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษาที่ 2557 ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

 สมพิศ โยมา (2558: บทคัดยอ) 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการฝกอบรมแบบผสมผสานสําหรับครูผูสอนที่ไมไดจบทางดาน

คอมพิวเตอรเพื่อสรางบทเรียน e-Learning และ 2) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมแบบผสมผสานสําหรับครูผูสอนที่ไมไดจบ

ทางดานคอมพิวเตอรเพื่อสรางบทเรียน e-Learning กลุมเปาหมาย ไดแก ครูผูสอนที่ไมไดจบการศึกษาดานคอมพิวเตอร สังกัด



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 459 

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 22 คน เครื่องมือวิจัย ไดแก หลักสูตรฝกอบรมแบบผสมผสาน สําหรับครูผูสอนที่

ไมไดจบทางดานคอมพิวเตอรเพื่อสรางบทเรียน e-Learning การประเมินหลักสูตรฝกอบรมใชรูปแบบการประเมินแบบจําลอง

ซิป (CIPP–Model) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

จากสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนขึ้นเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวย

ตนเอง และเปนไปตามความสามารถของแตละคนและสามารถลด ปญหาที่กลาวถึงขางตนได รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนรูใหสูงขี้นและให นักเรียนตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเองอันจะเปนผลทําใหบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนการสอน

ตอไป 

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 36 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  

จํานวน 36 คน ไดมาโดยวิธีเจาะจง 
 

5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

วิธีดําเนินงานแบงออกเปน 2 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานโดยใชความนาสนใจเปนหลักเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี

ความสนใจส่ือการสอนวิชาคอมพิวเตอร มีขั้นตอน คือ  

1) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานจากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

2) สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และดานการออกแบบการเรียนแบบผสมผสาน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง 

3) นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามาวิเคราะหเพื่อออกแบบกิจกรรมแบบผสมผสานโดยใช

ปญหาเปนหลักกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม เกณฑการวัดและประเมินผล  

4) ศึกษาเอกสารการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรม 

5) นําแผนการจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  

6) นําแผนการจัดกิจกรรมที่ผานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาแลว ไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ

เพื่อประเมินคุณภาพขั้นตอนที่ 2  

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานโดยใชปญหาเปนหลัก 

1) สรางเครื่องมือการประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานโดยใชปญหาเปนหลัก 

2) นําแบบประเมินคุณภาพไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ผลการ

ประเมินพบวาแบบประเมินมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคสามารถนําไปใชในการวิจัยได 

3) ปรับปรุงเครื่องมือการประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

4) นําเครื่องมือการประเมินคุณภาพไปประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมแบบผสมผสาน 

5) วิเคราะห ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรม โดยใชคาเฉล่ีย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ซ่ึง

มีเกณฑในการกาหนดคานํ้าหนักของการประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมรมเป น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย และนอยที่สุด  
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5.3 การทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  

ทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังน้ี  

1) ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบจนเรียบรอย 

2) ใหแบบทดสอบกอนเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คน 

3) มอบหมายและอธิบายขั้นตอนการใชงาน และเงื่อนไขตางๆ ในการใชบทเรียนและ วิธีการจัดการเรียนการสอน

แบบ ผสมผสานคืออธิบายไปดวยและใหนักเรียนศึกษากับส่ือการสอนไปดวย นักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คน เขาเรียน

บทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาคอมพิวเตอร ที่ไดสรางขึ้น ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

จากภาพที่ 1 ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองกับนักเรียนกลุมเปาหมายโดยจัดการเรียนรูแบบ

ผสมผสานระหวางเน้ือหาปกติและเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบของ

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) โดยผูวิจัยคอยใหคําแนะนํา

การใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

4) ใหแบบทดสอบประเมินหลังเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คนที่ผาน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ในรายวิชา คอมพิวเตอร ที่ไดสรางขึ้น 

5) รวบรวมขอมูลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบประเมินผล รวมหลังเรียน ของกลุม

ตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล 

6) วิเคราะหขอมูลสรุปผลเพื่อนําเสนองานวิจัยตอไป 

 

6. ผลการศึกษาการวิจัย/การวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  2 มีเน้ือหาในรูปแบบตาง ๆ ประกอบดวย ภาพน่ิงพัฒนาโดยโปรแกรม Adobe Photoshop 

ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ เสียงบรรยาย กิจกรรมที่มีการโตตอบกับนักเรียนและแบบทดสอบผานระบบคอมพิวเตอรพัฒนาโดย

โปรแกรม Adobe Captivae ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวเปนอยางดี ผล

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีรายละเอียดดังภาพที่ 2 
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(ก) หนาแรกของบทเรียน      (ข) เน้ือหาบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

(ค) หนาเมนูของบทเรียนคอมพิวเตอร    (ง) เกมและกิจกรรมเสริมการเรียนรู       (จ) แบบทดสอบ 
 

ภาพที่ 2 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 จากภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เริ่มจาก

หนาแรกของบทเรียน (ก) สําหรับใหนักเรียนกรอกชื่อเพื่อลงทะเบียนเขาใชงานบทเรียน นําไปสูหนาเน้ือหาบทเรียน (ข) ที่

นําเสนอเน้ือหาดวยภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงบรรยาย โดยแยกเน้ือหาตามเมนูของบทเรียนคอมพิวเตอร (ค) เพื่อให

นักเรียนสามารถเขาถึงเน้ือหาและกิจกรรมไดอยางสะดวก ทั้งน้ีภายในบทเรียนมีเกมและกิจกรรมเสริมการเรียนรู (ง) ซ่ึง

สามารถโตตอบกับนักเรียน และแบบทดสอบ (จ) สําหรับวัดความรูความเขาใจของนักเรียนนําไปสูการหาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตอไป 

  

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สภาพการเรียน N 
 

퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 36 24.42 1.83 150 12.08 

หลังเรียน 36 26.25 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา12.08 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 

  

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.63 0.64 พึงพอใจมากที่สุด 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.57 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.61 0.44 พึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.60 0.46 พึงพอใจมากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร 

โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงลําดับหัวขอที่มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจมากที่สุดไปหานอย

ที่สุดไดดังน้ี 1) มีความพึงพอใจดานเน้ือหาในระดับมากที่สุด (x̄ =4.63) 2) มีความพึงพอใจดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียน

ดวยบทเรียนในระดับมากที่สุด (x̄ =4.61) และ 3) มีความพึงพอใจดานเทคนิคการนําเสนอในระดับมากที่สุด (x̄ =4.57) 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย 
 

7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่  2 รวมกับแนวคิดแบบผสมผสาน มีประสิทธิภาพเทากับ 

81.38/87.50 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่2 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสวนประกอบของ

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดแบบผสมผสาน มีคาเทากับ 4.60 โดยมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.46 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชา คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดแบบผสมผสาน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 

81.38/87.50หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร จึงทําให

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว  
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8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

สวนประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิด แบบผสมผสาน ผลการศึกษาพบวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด  

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ขอเสนอแนะทางการวิจัย 

 1) นําแนวทางการวิจัยไปทดลองกับกลุมตัวอยางอ่ืน โดยเพิ่มเน้ือหาการวิจัยใหมากขึ้น 

 2) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรโดยการเพิ่มหัวเรื่องหนวยการเรียน แบบฝกหัดใหมากขึ้นใหผูเรียนมีความเขาใจ 

 9.2 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

 1) ครูตองชี้แจงวิธีการใชงานและขั้นตอนการทํางานของบทเรียนคอมพิวเตอรในระหวางการใชงานครูอาจจะ

สาธิตใหเด็กนักเรียนดูเพื่อปองกันการผิดพลาดในการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น 

 2) ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปใชในครั้งตอไปโดยการเปล่ียนเรื่องที่จะสอน หรือการเปล่ียนกลุมตัวอยาง 

การเพิ่มกิจกรรมใหมากขึ้น การเปล่ียนกิจกรรมใหมๆ เพื่อใหมีความนาสนใจและมีความรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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โอกาสทางการศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เขต การศึกษา 9. 

กรุงเทพมหานคร : ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย. 

กระทรวงศึกษาธิการ.(2544).หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร:คุรุสภาลาดพราว 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2545. หลักการออกแบบและการสรางเว็บเพื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ 

วิทยา อารีราษฎร. (2549).การพัฒนารูปแบบการสอนใชคอมพิวเตอรชวยแบบอัจฉริยะและมีสวนรวมผานเครือขาย

คอมพิวเตอร. ปริญญานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ. 

ยืน ภูวรวรรณ. และสมชาย นําประเสริฐ. 2546. ไอทีเพื่อการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
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สุรินญา แคนติ.(2559). การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานโดยใชปญหาเปนฐานที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรายวิชา

เทคโนโลยีผลิตภัณฑผักและผลไมสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปที่ 2 :ปริญญาครุศา 
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กิตติ เสือแพร.(2558).การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแบบปรับเหมาะรวมกับเครือขาย 

สังคมออนไลนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดคํานวณและทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับนักศึกษาสาขา

วิศวกรรมไฟฟา:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟาศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือกรุงเทพมหานคร. 

ทิพวัลย ขันธมะ.(2557).การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานกับการสรางชุมชนแหงการสืบเสาะ:วารสารการอาชีวะและเทคนิ 

ศึกษาปที่ 4 ฉบับที่ 7. 

วาสนา ศิลาเกษ.(2557).ผลการเรียนแบบผสมผสานวิชาประวัติศาสตรเร่ืองสมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทยที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ:วิทยานิพนธของบัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดทําโดย  สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

กาญจนา สิทธิรัตนยืนยง.(2558).รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การเขียน

โปรแกรมโดยใชคําส่ังแบบวนซ้ํา ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา:โรงเรียน

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา. 

สมพิศ โยมา.(2558).การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมแบบผสมผสานสําหรับครูผูสอนที่ไมไดจบทางดานคอมพิวเตอร เพื่อสราง

บทเรียน e-learning ของ นางสมพิศ โยมา นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต :สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิค

ศึกษา มจพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




