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การพัฒนาการจัดการเรียนรูด วยรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํารวมกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองปากโลง
The Development of Learning Using Memory Model with Computer-assisted
Instruction on “The Important People of Ayutthaya and Thonburi Period”
for Grade 5 Students of Ban Nong Pak Long School
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การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร
เรื่ อง บุ คคลสํ าคัญ สมั ยอยุธยาและธนบุรี สํ าหรั บนั กเรีย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 5 และหาประสิท ธิภ าพตามเกณฑ 80/80
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 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 บุคคลสํา คัญสมัย
อยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับมาก
( X = 4.18, S.D. = 0.58) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.59) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง
บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํารวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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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 computerassisted 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 เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
การเรีย นการสอนกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวิชาประวัติศาสตรมีจุดประสงคเนนให
นักเรียน มีความรูเกี่ยวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศในภูมิภาคตา ง ๆ ของ
โลกเพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยูรวมกันอยางสันติสุข มีทักษะที่จําเปนตอการเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณไดรับการพัฒนา
แนวคิดและขยายประสบการณเปรียบเทียบระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก ไดแก เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย
เนีย แอฟริ กา อเมริ กาเหนือ อเมริกาใต ในดานศาสนา คุ ณธรรม จริยธรรม คานิ ยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนีย ม ประเพณี
วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร รูและเขาใจ
แนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต สามารถนํามาใชเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินชีวิตไดอยาง
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ในปจจุบันเทคโนโลยี คอมพิวเตอรไดพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ ว และกาวมาเปนเครื่องมือชิ้ นสําคัญที่เ ปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้งการถายทอดความรู จึงทําใหสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เขามามีบทบาทในการเรียนการ
สอนสมัยใหม เพื่อชวยเปนสื่อการสอนที่สามารถโตตอบกับผูเรียนได เนื่องจากการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตรสวน
ใหญจะเปนการเรียนจากหนังสือที่มีเนื้อหาการบรรยาย ซึ่งนักเรียนใหความสนใจนอยเพราะรูปแบบในการเรียนเปนแบบเดิมซึ่ง
จะเนนแตการบรรยายจากครูผูสอน และเนนใหมีการจําเนื้อหาของบทเรียนแบบทองจําเปนสวนมาก ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนการ
จําที่ไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงตองการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มความสนใจ
ในการเรียนการสอน เพราะสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน จะประกอบไปดวย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ ซึ่งจะ
ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียนและไมรูสึกเบื่อหนาย ทําใหสะดวกในการเรียนรูและเพื่อเปนการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดวยเหตุและผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึ กษา
ศาสนาและวั ฒ นธรรม สํ าหรั บ นั กเรีย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 5 เพื่อให ผู เ รีย นมี ผ ลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยนที่ สู ง ขึ้ น บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนํามาใชในการสอนได เพื่อจะทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีและ
เกิดความสนใจในเนื้อหารายวิชาประวัติศาสตรมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิช า
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 ผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อ ง บุคคลสําคัญสมัย
อยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคล
สําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา
ทิศ นา แขมมณี (2545: 229-230) รูป แบบการเรีย นการสอนแบบเนนจํา (Memory Model) รูป แบบนี้
พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลัก 6 ประการเกี่ยวกับ 1. การตระหนักรู ซึ่งกลาววาการที่บุคคลจะจดจําสิ่งใดไดดีนั้นจะตองเริ่มจากการ
รับรูสิ่งนั้น การสังเกตอยางตั้งใจ 2. การเชื่อมโยงกับสิ่งที่รูแลวหรือจําได 3. ระบบการเชื่อมโยง คือระบบในการเชื่อมความคิด
หลายความคิดเขาดวยกันในลักษณะที่ความคิดหนึ่งจะไปกระตุนอีกความคิดหนึ่ง 4. การเชื่อมโยงที่นาขบขันที่จะชวยใหบุคคล
จําไดดีนั้นมักจะเปนสิ่งที่แปลกจากปกติ ชวนใหขบขัน มักจะประทับในความทรงจําของบุคคลเปนเวลานาน 5. ระบบการใชคํา
ทดแทน 6. การใชคําสําคัญ ไดแก การใชคํา อักษร หรือพยางคเดียว เพื่อชวยกระตุนใหจําสิ่งที่เกี่ยวกันได
ดัง นั้นสรุ ปไดวา รูป แบบการเรี ยนการสอนแบบเนนจํา คื อ รูป แบบการเรี ยนการสอนที่ช วยให ผูเ รีย นจดจํ า
เนื้อหาสาระที่เรียนรูไดดีและไดนาน และไดเรียนรูกลวิธีการจํา ซึ่งสามารถนําไปใชในการเรียนรูสาระอื่น ๆ ไดอีก
4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 7) ไดใหความหมายไววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอน
ทางคอมพิ วเตอรรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งใช ความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสม ทั้ งแผนภูมิ ขอความ ภาพนิ่ ง
กราฟก ภาพเคลื่อนไหว วีดทิ ัศน และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงใน
หองเรียนมากที่สุด
ดัง นั้ นสรุ ป ได วา คอมพิ วเตอร ช วยสอน หมายถึ ง การเรี ยนการสอนที่ใ ช คอมพิ วเตอรเ ป นศู นย กลางในการ
นําเสนอเนื้อหาของบทเรียน ซึ่งชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 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 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 ที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ อยู ในระดับ
มาก
พัดสญา พูนผล (2557: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนกลุ มสาระการเรียนรูสัง คม
ศึกษา ศาสนา และวั ฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาป ที่ 3 โดยใชบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบว า
1) บทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอนที่พั ฒนาขึ้นมีป ระสิท ธิภ าพ 83.96/85.57 ซึ่ง เปนไปตามเกณฑที่ กําหนด 2) ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด
ดั ง นั้ น สรุ ป ได ว า การใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน ทํ า ให ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เ รี ย นมากขึ้ น มี
ประสิท ธิภ าพมากกว า 80/80 ซึ่ง มีป ระสิทธิ ภาพตามเกณฑที่ กําหนดไว เพราะฉะนั้นการจั ดการเรีย นการสอนดวยการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหผูเรียนมีความรูที่มากขึ้น มีการพัฒนาที่ดีขึ้นและทําใหมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนมากกวา
การเรียนการสอนแบบปกติ
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองปากโลง ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน
5.1.2 กลุ ม เป าหมายที่ ใ ช ใ นการทดลอง คื อ นั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 โรงเรี ย นบ า นหนองปากโลง
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 30 คน
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน เรื่ อ ง บุ ค คลสํ า คั ญ ในสมั ย อยุ ธ ยาและธนบุ รี สํ า หรั บ นั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํารวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.2.3 แบบประเมินประสิทธิของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา
5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5.3.1 วิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รและเนื้ อ หา เรื่ อ ง บุ ค คลสํ า คั ญ ในสมั ย อยุ ธ ยาและธนบุ รี สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5
5.3.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
5.3.3 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุ ธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ในดานเทคนิค ดานเนื้อหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ
5.3.4 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา
ขั้นที่ 1 ผู ส อนนํ าเข าสู บทเรี ยน โดยการให นักเรี ย นดู รู ป ภาพของบุ ค คลสํ าคัญ สมั ยอยุ ธยาและธนบุ รี
จากนั้นใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 463
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ขั้นที่ 2 ผูสอนใหผูเรียนหาคําหรือประเด็นที่สําคัญที่สื่อถึงรูปภาพบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีแตละ
ทานออกมา
ขั้นที่ 3 เมื่อผูเรียนไดคําหรือประเด็นที่ตองการ ใหผูเรียนเชื่อมโยงคําหรือประเด็นที่สําคัญเขาด วยกันกับ
รูปภาพ เพื่อชวยในการกระตุนความจํา
ขั้นที่ 4 ใหนักเรียนใชจินตนาการ เพื่อใหจดจําเนื้อหาไดดีขึ้น โดยใหผูเรียนจินตนาการเรื่องราวใหเ ป น
ภาพที่นาขบขัน หรือเกินความเปนจริง
ขั้นที่ 5 นักเรียนนําเสนอคําหรือประเด็นที่ตนเองคิดวามีความสอดคลองกับภาพ และรวมกั นสรุปวาคํา
หรือประเด็นที่นําเสนอนั้นสามารถชวยกระตุนความจําไดหรือไม
5.3.5 ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัย
อยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
5.3.6 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
6.1.1 เนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี และถาตองการเขาสูบทเรียนใหนักเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน (ข) เมนูบทเรียน มีทั้งหมด 6 เมนู ไดแก บทเรียนที่ 1
บทเรียนที่ 2 บทเรียนที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และเกม (ค) ตัวอยางเนื้อหาบทเรียนตัวอยางที่ยกมา
คือ เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี (ง) แบบทดสอบ มีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่ง
เปนแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก แบบทดสอบละ 30 ขอ (จ) กิจกรรมเกมจับคู เพื่อใหนักเรียนไดสนุกกับการเรียนและเปน
การทบทวนบทเรียน

(ก) เขาสูบทเรียน

(ข) เมนูบทเรียน

(ง) แบบทดสอบ

(ค) ตัวอยางเนื้อหาบทเรียน

(จ) กิจกรรมเกมจับคู

ภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
6.1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ
ผลการประเมินคุ ณภาพบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ชวยสอนด านเนื้ อหา ด านเทคนิ ค และวิ ธีการ แสดงดั ง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา ดานเทคนิคและวิธีการ
รายการ
S.D.
X
ดานเนื้อหา
4.44
0.38
ดานเทคนิคและวิธีการ
4.72
0.35

ความหมาย
ดี
ดีมาก

จากตารางที่ 1 พบว า บทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัย อยุธยาและธนบุรี มี คุณภาพดาน
เนื้อหาอยูในระดับ 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
ใบงาน 3 เรื่อง (E1)
30
30
736
แบบทดสอบหลังเรียน (E2)
30
30
753

คาประสิทธิภาพ
81.78
83.67

จากตารางที่ 2 พบว าบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนมี ค าประสิ ท ธิ ภ าพเท ากั บ 81.78/83.67 ซึ่ ง เป นไปตาม
เกณฑ 80/80
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การทดสอบ
ทดสอบกอนเรียน
ทดสอบหลังเรียน

จํานวน (คน)

คะแนนเต็ม

30
30

30
30

X

10.50
25.10

S.D.

t

1.85
1.56

31.14

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา
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
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
X
4.54
0.50
4.31
0.55
4.31
0.44
4.39
0.57

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 การพัฒ นาบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่ อง บุ คคลสํ าคั ญ ในสมั ยอยุ ธยาและธนบุรี เพื่อเพิ่ม ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา มี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.78/83.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนั กเรียนประถมชั้นศึกษาปที่ 5 ที่เรีย นดวยบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่อง
บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 10.50 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 25.10 ทําใหผูเรียนมี
การเรียนรูที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุ ธยา
และธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา โดยมีคาเฉลี่ย 4.39 และมีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒ นาบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่ อง บุ คคลสํ าคั ญ ในสมั ยอยุ ธยาและธนบุรี เพื่อเพิ่ม ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนเนน ความจํา มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.78/83.67 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา
และธนบุรี มีป ระสิทธิภาพ จึ งทําใหผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว ซึ่ งสอดคลองกั บ
งานวิจัยของพัดสญา พูนผล (บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน 3
ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 85.57/83.96 คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก อนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่ อง บุ ค คลสํ าคั ญในสมัย อยุ ธยาและธนบุ รี เพื่ อเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ชาประวั ติ ศ าสตร สํ าหรับ นั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 10.50 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 25.10 ทําใหผูเรียนมีการเรียนรูที่
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัมภาภรณ ขัตติยะ และสมชนก ภูอําไพ (บทคัดยอ)
ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสอนเสริมเรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
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หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสอนเสริม เรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ มีคาเฉลี่ย 8.30 และ 25.53 ตามลําดับ
เมื่อเที ยบความแตกต างของคะแนนเฉลี่ย ความสามารถทางการเรีย นระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรีย นดวยบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสอนเสริม เรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ โดยการทดสอบ t-test พบวาคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี พบวานักเรีย นมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนาสนใจ เนื่องจากบทเรียนมีรูปภาพ วิดีโอ และเกม ทํา
ใหนักเรียนสนุกและจดจําบทเรียนไดดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปาริฉัตร วรวงษ (บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.36 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการใชงาน
การจัดการเรียนรูรวมกั บบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอนจะมีป ระสิทธิ ภาพเพิ่ม ขึ้ น หากมีค วามพรอมในดาน
ระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอร
9.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมี การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ชวนสอนกั บเนื้ อหาในส วนอื่นๆ ของรายวิ ชาประวัติ ศาสตร เพื่อสราง
แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน
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