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                                                                สาส์นจากอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 ในโอกาสที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้รับเกียรติให้ เป็นเจ้าภาพหลัก  
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา หรือวิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์จากครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 ราชมงคล การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 (Innovation for Learning and Invention 2017) หรือ ILI2017 
นี้เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เช่นกัน จึงเป็นโอกาสดี และเป็นการเริ่มต้นที่ดี            
ที่ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 แห่ง ได้การสร้างงานด้านวิชาการร่วมกัน   
 ในฐานะที่ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงนับว่าเป็น
การท าหน้าที่ของตนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างเวทีการน าเสนอผลงานวิชาการให้ครู อาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาส
ให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย  
  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น         
ขออวยพรให้การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้  ประสบความส าเร็จลุล่วงด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้        
ทุกประการ 

 

 

              (รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ) 
                   อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
                                     ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา 
             ครูอาชีวศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง 
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 สาส์นจากคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ผมรู้สึกยินดี เป็นอย่างยิ่ ง ท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 2560
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์” ซึ่งได้รับความกรุณาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 6 แห่ง ท่ีมีการผลิตครูวิชาชีพให้เกียรติเป็นเจ้าภาพร่วม
จัดการประชุมวิชาการครั้งแรกนี้ ได้แก่ มทร.กรุงเทพ มทร.พระนคร มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย          
มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.อีสาน ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการท่ีเข้มแข็ง ตามยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพ            
 การประชุมวิชาการฯ เป็นกลไกหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการสร้างเวทีส าหรับนักวิจัย           
นักการศึกษา ได้มาเผยแพร่ผลงานของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแลก เปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างนักวิจัย รวมท้ังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสาขาวิชา       
และสถาบันอีกด้วย 
 ในโอกาสนี้ ผมขอขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ท้ัง 7 แห่ง ท่ีให้ความร่วมมือในการสร้างสรรค์การประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นประโยชน์      
ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ต่อไป       

                                                      
    
 

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง) 
                   คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
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สาส์นจากคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

 ในโอกาสท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 7 แห่ง       
ได้ร่วมกันริเริ่มจัดการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ นอกจากจะเป็นการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพแล้ว ยังเป็นการประสานสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันในด้านผลิตการพัฒนาครูวิชาชีพ รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยได้เผยแพร่ 
องค์ความรู้และข้อค้นพบโดยการน าเสนอผลงานวิจัย และการสร้างเครือข่ายอีกด้วย  
 ผมรู้สึกยินดี และภาคภูมิใจท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่านจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน  
เพื่อจะได้พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ในอนาคต 
ต่อไป    

 
 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสาน อุฬารธรรม) 
                    คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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สาส์นจากคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 ในนามคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดิฉันมี
ความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น 
เป็นครั้งแรกนี้ ถือเป็นภารกิจท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงานของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิต 
และพัฒนาครูอาชีวศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นการประสานสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกันในด้านผลิตการพัฒนาครูวิชาชีพของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอีกด้วย  
 ในการด าเนินงานในห้วงเวลาท่ีมีการเปลี่ยนของเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วนี้ มีความจ าเป็นต้อง
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการ
ผลิตและการพัฒนาครูอาชีวศึกษา ดังนั้นการจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จึงถือได้ว่าเป็น
กิจกรรมทางวิชาการการท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเวทีเพื่อให้นักวิจัยของสถาบันต่างๆ 
ได้มาร่วมกันสร้างเครือข่ายอีกด้วย   

  
  
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี) 
                    คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สาส์นจากคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

 ในโอกาสท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 7 แห่ง       
ได้ร่วมกันด าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์
ขึ้นนั้น ถือว่าเป็นความเข้มแข็งทางวิชาการภายใต้ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา 
และสนับสนุนพันธกิจของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอีกด้วย  
 ในนามของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ผมมีความยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มจัดการประชุมวิชาการฯ  
ในคร้ังแรกนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จะเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาการซึ่งกันและกันของนักวิจัย นักศึกษา และนักวิชาการ และได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการ  เพื่อจะได้พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์
สืบต่อไป  

 
  
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชา พลเสน) 
                  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 
 
 
 
 



ฉ 
 

 
 
 
  
 
 

 
สาส์นจากคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

 ในโอกาสท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้มีส่วน
ร่วมในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ นอกจาก 
จะเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพแล้ว ยังสอดคล้องกับ 
พันธกิจของครุศาสตร์อุตสาหกรรมในการส่งเสริมให้บุคลากรได้เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย 
ในชั้นเรียน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย และผู้ท่ีเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
อีกด้วย  
 ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดี และภาคภูมิใจท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 7 แห่ง ได้ร่วมกันด าเนินการจัดการประชุมทางวิชาการฯ ขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ 
นับเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของครุศาสตร์อุตสาหกรรมอีกด้านหนึ่ง ขออวยพรให้
การจัดการประชุมวิชาการฯ ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ทุกประการ และขอให้
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่านจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน       
เพื่อจะได้พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ต่อไป  

 
  
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุทธิพร) 
                  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
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สาส์นจากคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 ในนามของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย รู้สึกยินดีท่ีมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 7 แห่ง  
      การร่วมกันริเริ่มจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
และสิ่งประดิษฐ์ขึ้นเป็นคร้ังแรกนี้ นับเป็นก้าวแรกท่ีส าคัญท่ีจะเกิดความร่วมมือกันด้านวิชาการใน
การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา ซึ่งมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันท่ีผลิตครูอาชีวศึกษา
กลุ่มใหญ่ของประเทศ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จึงเป็นการเพิ่มช่องทางในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายทาง
วิชาการ   ท่ีเข้มแข็งต่อไป 
   

 
  
               (นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา) 
        คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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สาส์นจากคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นอีกสถาบันหนึ่ง         
ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่ีมีส่วนร่วมในการริเริ่ม
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 ซึ่งถือเป็น
ครั้งแรกของการจัดการประชุมวิชาการร่วมกันของครุศาสตร์อุตสาหกรรมท้ัง 7 แห่ง 
  การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้นั้น ถือเป็นภารกิจของครูเพื่อเป็นเครื่องช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การสร้างและการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นั้นเป็น 
ภารกิจหลักของครูอาชีวศึกษา ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนในการท าโครงงานก่อนท่ีจะส าเร็จ
การศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนได้น าความรู้ความสามารถมาสร้างชิ้นงาน ส่ิงประดิษฐ์ท่ีตนเองสนใจ  
 การประชุมวิชาการฯ ในคร้ังนี้ นับว่าเป็นเวทีท่ีทรงคุณค่าส าหรับครูวิชาชีพ นิสิต นักศึกษา 
และนักวิจัยทุกคนในการน าเสนอผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ รวมท้ัง
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นโอกาสดีท่ีจะได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้
ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สืบต่อไป   

 
  
                     (ดร.กิจจา ไชยทนุ) 
                        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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สาส์นจากบรรณาธิการ 

 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 (Innovation for 
Learning and Invention 2017: ILI2017) นี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรวิชาชีพครู 5 ปี) เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   
การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นองค์ปาถก 
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
บรรยายเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับการพัฒนาครูวิชาชีพ และรองศาสตราจารย์       
ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล บรรยายเรื่อง การยกระดับสิ่งประดิษฐ์สู่งานวิจัย  
 การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ นอกจากมีการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีการน าเสนอบทความ
วิจัยของนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์รวมทั้งสิ้น 117 เรื่อง จ าแนกเป็นบทความภาคโปสเตอร์จ านวน 66 
บทความ และบทความภาคบรรยายจ านวน 51 บทความ ทั้งนี้  คณะกรรมการได้ด าเนินการจัดท า
เอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์
ประกอบด้วยบทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้ังแต่หน้า 1 ถึง หน้า 466 และบทความภาค
บรรยาย (Oral Presentation) ต้ังแต่หน้า 467 ถึง หน้า 844 

 การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาครูอาชีวศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 แห่ง ที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพครู 5 ปี ที่ให้การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือการจัดงานในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปที่สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และ
หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการประชุม และผู้ที่สนใจต่อไป  
 
 
           

          บรรณาธิการ  
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 หน้า 
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สาส์นจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซ 
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บทความวิจัยน าเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 

การศึกษาผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้
จากประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงานการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาส์น
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
A Study of Learning Achievements from Online Learning alongside 
Teaching according to Theory of Experiential Learning Cycle to 
Improve the Work Performance and Video Editing using Computer 
Program by Undergraduate Students Majoring in Technology and 
Educational Communications at Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University    
วสุธร ธโนทัยวิจิตร1, โสพล มเีจริญ2 
Mr.Wasutorn Tanotaiwijit1, Sopon Meejaleurn2 
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การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  
เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
The Development of Online Learning Environment Based on 
onstructivist Approach to Enhance Persuasive Speaking Skills for 
Undergraduate Students 
มงคล ชนะบัว1, เสกสรรค์ แย้มพินิจ2 
Mr. Mongkon Chanabua1 , Sakesan Yampini2 
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ธนภร  เกษมสุข1, เสกสรรค์  แย้มพินิจ2, เพียงเพ็ญ จิรชัย3 
Thanaporn  Kasemsuk1, Sakesun Yampinij2, Peangpen Jirachai3 
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มาหามะซาลัม  อาแด 1 , โสพล  มีเจริญ 2 , กีรติ ตันเสถียร 3  
Mahamasalum A-dae 1 , Sopon Meejarleurn 2 , Keerati Tansatien 3  
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
A study of Level of Algebraic Thinking with SOLO Model  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทของการสร้างบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎี 
วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพ เพื่อประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมินความพึงพอใจเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) แบบศึกษาบริบทการ
สร้าง 2) บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 3) แบบประเมิน
คุณภาพ 4) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6) แบบ
ประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่1 และปีที่2 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มโดยการจับฉลากเลือกห้องเข้าเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้ t-test for dependent ผลการวิจัย พบว่า บริบทของการสร้างบทเรียนออนไลน์ 
สร้างเป็นบทเรียนออนไลน์ที่มีวีดิทัศน์สาธิตร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่
ผู้สอนเป็นผู้จัดสถานการณ์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ และให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ผลการประเมิน
คุณภาพด้านเนื้อหา x̅=4.64, S.D. = 0.38 อยู่ในระดับดีมากและด้านสื่อ x̅= 4.73, S.D. = 0.16 อยู่ในระดับดี
มาก ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้เรียน x̅=4.70, S.D.=0.19 อยู่ในระดับดีมากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผู้เรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของ
ผู้เรียน x̅= 4.55, S.D. = 0.12 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน์/ทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์/ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
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Abstract 

This research was aimed to examine the context of online learning alongside teaching 
according to theory of experiential learning cycle, to develop and evaluate the quality, to 
evaluate the work performance, to examine the learning achievements and to evaluate the 
satisfaction. The tools used in this study consisted of 1) the developmental context assessment 
form, 2)  online learning alongside teaching according to theory of experiential learning cycle, 
3)  the quality evaluation form, 4)  the work performance evaluation form, 5)  the learning 
achievement evaluation form, and 6)  the satisfaction evaluation form.  The sampling group in 
this study consisted of 40 first- year and second- year undergraduate students majoring in 
Technology and Educational Communications in the second semester of the academic year 
2016 at Bansomdejchaopraya Rajabhat University.  They were chosen using simple random 
sampling method as the experimental group.  The statistical tools for data analysis included 
dependent t-test. The research results showed that in terms of the developmental context of 
the online learning, the online learning was developed alongside demonstrational video clips 
to accompany the teaching according to theory of experiential learning cycle in which the 
teacher created a situation for students to experience and to perform. The quality evaluation 
results showed that the quality of the contents was at a very good level (x̅ = 4.64, S.D. = 0.38) 
and the quality of the media was at a very good level ( x̅ = 4.73, S.D.  =  0.16 ) .  The work 
performance of the learners was at a very good level (x̅ =4.70, S.D. = 0.19). As for the learning 
achievements, the learners had higher average post- test scores than average pre- test scores 
with a statistical significance at the .05 level. The learners’ satisfaction was at the highest level 
(x̅ = 4.55, S.D. = 0.12). 
Keywords: Online Learning / Theory of Experiential Learning Cycle / Ability to Perform 

บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้จึงได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามา

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ก็เป็นเทคโนโลยีนึงที่มีความส าคัญ โดยเป็นการ
ผสมผสานการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เมื่อไรเวลาใดก็ได้ โดยไม่จ ากัด
สถานที่ (ราตรี วิศิษฎ์สุธวงศ์,2554) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นการเรียนการสอนโดยใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะของบทเรียนออนไลน์ (e-learning) จึงเกิดขึ้นเพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้ 
(สุชาดา สามสวัสดิ์,2554)   

การสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ ( Experiential Learning cycle ) เป็นการ
ด าเนินการเรียนการสอนอันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ 
(Experience) ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนรู้ก่อน แล้วจึงให้ผู้เรียนย้อนไปสังเกต ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น
และน าสิ่งที่เกิดขึ้นมาคิดพิจารณาไตร่ตรองร่วมกัน จนกระทั่งผู้เรียนสามารถสรุปเป็นหลักการนามธรรม ใน
เรื่องที่เรียนรู้ แล้วจึงน าการสรุปหลักการนามธรรมไปทดลองปฏิบัติจริงในสถาณการณ ์(ทิศนา แขมณี,2555) 
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จากที่เสนอมาในข้างต้นและจากการสอบถามผู้สอนพบว่าใน รายวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา มีความต้องการสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการด าเนินการวิจัย 
เรื่องการศึกษาผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการ
พัฒนาการและส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้าน การตัดต่อวีดิทัศน์ ให้สูงขึ้นต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบริบทการสร้างบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงานการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 2. เพื่อสร้าง และประเมินคุณภาพ สื่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงานการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 3. เพื่อประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานการการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 4. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 5. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี มีต่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบ
ทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ เรื่อง การการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สมมติฐานของการศึกษา 
 1. คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์อยู่ใน
ระดับดี 
 2. ความสามารถในการปฏิบัติงานการการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ของนักศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อยู่ในระดับดี 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 4. ผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงานการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นการวิจัยเชิง
ทดลองมีซึ่งรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2559  ห้องที่ 1 จ านวน 40 คน ห้องที่ 2 จ านวน 23 คน รวม
ประชากรทั้งสิ้นจ านวน 63 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทในการสร้างสื่อ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง  Robert Krejcie and Earyle Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง
จากนักศึกษาทั้งสิ้น 52  คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ระยะที่ 2  ทดลองใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎี
วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ห้องที่ 1 จ านวน 40 คน ห้องที่ 2 จ านวน 23 
คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  ( Simple random sampling ) โดยการจับสลากเลือกห้องได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน  40 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1. แบบสอบถามบริบทการสร้างบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์  
 2. บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
 4. แบบประเมินความสามารถการปฏิบัติงานการการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 6. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจร
การเรียนรู้จากประสบการณ ์
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 การสร้างบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัย
หลักของของ ADDIE Model 5 ขั้นตอน ( Best J. W., 1977) ได้แก่  
 1. Analysis การวิเคราะห์ พิจารณาจากผลการศึกษาบริบท 
 2. Design การออกแบบ วิธีการน าเสนอเนื้อหา การเลือกใช้สื่อ และวีดิทัศน์สาธิต 
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 3. Development การพัฒนาบทเรียนตามที่ไดอ้อกแบบไว ้
 4. Implementation การทดลองใช้  
 5. Evaluation การประเมินผล ประเมินคุณภาพของบทเรียน  
แบบแผนการวิจัย 
วิธีการด าเนินการทดลอง ผู้วิจัย ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวที่มีผลการสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน (Randomized Control Group Pretest-Posttest Design)   
แสดงแบบแผนการทดลองแบบ  Randomized One - Group Pretest - Posttest Design 
 กลุ่มตัวอย่าง  ทดสอบก่อนฝึก (Pretest)  ฝึก (Treatment)      ทดสอบหลังฝึก(Posttest) 

  R   T1    X   T2 

ผลการวิจัย 
 1. บริบทในการสร้างบทเรียนออนไลน์เป็นบทเรียนที่มีการน าเสนอเนื้อหาและวีดิทัศน์สาธิตร่วมกับ
การสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผู้สอนเป็นผู้จัดสถานการณ์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิด
ประสบการณ์และให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตกิารตัดต่อวีดิทัศน์ 
 2. ผลของการสร้างบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
เป็นบทเรียนที่ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และมีการน าเสนอเนื้อหา 3 หน่วย
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. หลักการพื้นฐานในการตัดต่อวีดิทัศน์ 2. ศิลปะการล าดับภาพในงานตัดต่อวีดิทัศน์  
3. การสาธิตการตัดต่อวีดิทัศน์ ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 4 ขั้นตอน คือ ขั้น
การรับประสบการณ์รูปธรรม ขั้นการไตร่ตรอง ขั้นการสรุปเป็นหลักการนามธรรม  ขั้นที่ทดลองปฏิบัติจริง 
ตัวอย่างบทเรียนดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
 3. คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ มี
คุณภาพด้านเนื้อหา (x̅= 4.64, S.D. = 0.38) อยู่ในระดับดีมาก และคุณภาพด้านสื่อ (x̅= 4.73, S.D. = 0.16)  
อยู่ในระดับดีมาก 
 4.ความสามารถการปฏิบัติงานของผู้เรียน พบว่ามีผู้เรียนมีความสามารถในการตัดต่อวีดิทัศน์ (x̅= 
4.70, S.D. = 0.19)  อยู่ในระดับดีมาก 
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 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยผู้เรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

คะแนนทดสอบ จ านวน ผู้เรียน x̅ S.D. D  
2

D  ค่า t Sig 

ก่อนเรียน (Pre -Test) 40 15.68 2.87 
355 3625 16.09* .000* 

หลังเรียน (Post -Test) 40 24.55 2.23 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (df = 39) 
 6.ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ (x̅= 4.55, S.D. = 0.12) อยู่ในระดบัมากที่สุด 

สรุปผล 

จากการศึกษาผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
พบว่าเป็นบทเรียนที่มีการน าเสนอเนื้อหาและวีดิทัศน์สาธิตร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่ผู้สอนเป็นผู้จัดสถานการณ์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์และได้ฝึกปฏิบัติการตัดต่อวีดิ
ทัศน์  ผลการคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับดีมาก ผลความสามารถในการตัดต่อวีดิทัศน์ของนักศึกษา อยู่
ในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษามีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้
จากประสบการณ์  อยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ  
 1.ควรศึกษาและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่นๆต่อไป 
 2.ควรศึกษาผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ในเรื่องความคงทนของการเรียนรู้ 
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วันที่ [20 กุมภาพันธ์ 2559]. จาก http://090803.wikispaces.com/Chanasuk+Ponork 
ราตรี วิศิษฎ์สุธวงศ์. (2554).  สร้างงาน E-Learning ด้วย CourseLab : บทน า.  กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด

ยูเคชั่น,หน้า 11 
Best J. W., 1977, Research in Education, 3rd ed, Prentice hall Inc, New Jersey, p.174 
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การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  
เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

The Development of Online Learning Environment Based on Constructivist 
Approach to Enhance Persuasive Speaking Skills for Undergraduate Students 

นายมงคล ชนะบัว1 และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ2 
Mr. Mongkon Chanabua1 and Assoc. Prof. Dr.Sakesan Yampinij 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ ตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  2) เพื่อประเมินคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านการออกแบบ 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 4) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะ
การพูดน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ 5) เพื่อศึกษาการใช้งานและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่ งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 40 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลนฯ 3) แบบประเมิน
ทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ 4) แบบประเมินความพึงพอใจและแบบสอบถามการใช้สื่อ
การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ ผลการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีได้ 7 องค์ประกอบ คือ 1) สถานการณ์ปัญหา 2) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 3) 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ 4) ศูนย์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 5) ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6) ห้องแนะแนวกลยุทธ์
ทางการเรียน 7) กรณีศึกษา ผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
ออนไลน์ฯอยู่ในระดับดี และการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ผลการศึกษาและพัฒนา
ทักษะการพูดน าเสนอพบว่าทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ 6 ขั้นตอนอยู่ในเกณฑ์ผ่าน ผล
การทดลองเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าผู้เรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ผลการประเมินความพึงพอใจและการศึกษาการใช้สื่อการ
เรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ พบว่าความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ที่มีต่อบทเรียน (x̄ = 3.72, S.D = .85) อยู่ในระดับดี และมีการใช้
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ประเภท ยูทูป (YouTube) มากที่สุด รองลงมาคือประเภทเว็บไซต์ (Website) 
และการใช้การสืบค้นจากหนังสือตามล าดับ ของนักเรียน สรุปได้ว่าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 
ที่สร้างขึ้นมาสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได ้
ค าส าคญั    สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ / ทฤษฎคีอนสตรัคติวิสต์ / ทักษะการพูดโน้มน้าวใจ 
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Abstract 

This research was aimed to design and develop an online learning environment based 
on Constructivist approach to enhance persuasive speaking skills for undergraduate 
students. The objectives were 1) to design and develop an online learning environment 
based on Constructivist approach to enhance persuasive speaking skills for 
undergraduate students, 2)  to evaluate the quality of the online learning environment 
in 2 areas: the contents and the media design, 3) to examine the learning achievements 
of students who use the online learning environment, 4) to examine the outcome of the 
development of the persuasive speaking skills, and 5)  to examine the usage and the 
satisfaction of the learners towards the online learning environment. The sampling group 
was composed of 40 undergraduate students from Faculty of Liberal Arts, Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon. They were chosen using simple random sampling 
method.  The tools in this research were 1)  the quality evaluation form for the online 
learning environment, 2)  the learning achievement test for the online learning 
environment, 3)  the persuasive speaking skills evaluation form, 4)  the satisfaction and 
survey questionnaire on the use of the online learning environment based on 
Constructivist approach to enhance persuasive speaking skills for undergraduate 
students.  The results showed that there were 7 elements for the design of the online 
learning environment based on Constructivist approach as follows: 1) problem situation, 
2)  online learning resource, 3)  learning center, 4)  expert/advice center, 5)  learning and 
sharing room, 6)  learning skills counselling room, 7)  case study.  The results from the 
quality evaluation showed that the design of the online learning environment was at a 
good level and the contents were at a good level.  The results from the study and the 
development of the persuasive speaking skills showed that the 6 steps in the persuasive 
speaking skills were good.  The learning achievements test showed that the learners’ 
average post- test score was higher than their average pre- test score with a statistically 
significant difference at the .05 level. The satisfaction and the use of the online learning 
environment were at a good level ( x̄  =  3.72, S.D =  .85) .The most frequently visited 
online learning resource was YouTube, followed by website and book search.  It can be 
concluded that the online learning environment can be used for instruction. 
Keywords  Online Learning Environment /  Constructivist theory /  Persuasive Speaking 
Skills 
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บทน า 
ในปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการด าเนิน

ชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน ด้านการศึกษาที่มีหลายหลายสาขาวิชาการเรียน เพิ่มขึ้นอย่าง
มากมาย ความตลอดจนมีการสร้างแรงจูงใจต่างๆ ที่ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ โดยได้มีการน า
เทคนิคและวิธีการต่างๆมาใช้ร่วมปฏิบัติกับการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชาการเรียน ไม่ว่าจะเป็น
การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยเสริมสร้างสื่อการเรียนรู้ การน าวิทยาการทางด้านเทคนิคการสอน
มาร่วมในการน าเสนอผลงานของผู้เรียน เช่น การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ เป็นต้น (พัลลภ พิริยะสุรวง) 
ทักษะการน าเสนอเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสื่อสารที่ส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิต การน าเสนอที่ดีที่
ถูกต้องตามหลักการนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการพูดอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงเทคนิคการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ประกอบการน าเสนอ เช่นการใช้สื่อมัลติมีเดีย เทคนิคการใช้กริยาท่าทางประกอบเพื่อให้
น่าสนใจ ซึ่งการเรียนรู้ทักษะการน าเสนอสามารถน ามาประยุกต์ร่วมกันกับ (ศยามน อินสะอาด และ
คณะ)ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์สามารถวิเคราะห์ แยกแยะและอธิบายสิ่งต่างๆ ในโลกนี้
ตามที่ตนเองสร้างขึ้น และเน้นที่ผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง การออกแบบจะเน้น
กระบวนการเรียนรู้มากกว่ากระบวนการสอน  ผู้เรียนและผู้สอนจะร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ของการ
เรียนและกิจกรรม เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย ครูจะเปลี่ยนจากบทบาทผู้พูดตั้ง
ค าถาม เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งค าถามและตอบ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้า ทดลอง สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเองเพื่อหาค าตอบ โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษาและชี้แนะผู้เรียน หรือร่วมกันสร้างผลงาน และ
สะท้อนความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนออกมาว่าสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างไร และถูกต้อง
หรือไม่ ซึ่งจะสะท้อนลงบนเครื่องมือ สื่อออนไลน์ เว็บโซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นต้น 

จากความส าคัญและความจ าเป็น ดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้ วิจัยมุ่งที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีโดย
น าเอาหลักการ และทฤษฎี การออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิ
สต์มาจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับปริญญาตรี ที่เรียนเรื่องเทคนิคการน าเสนอรูปแบบ
การพูดโน้มน้าวใจ รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มเพื่อที่ผู้เรียนจะ
ได้มีอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการน าเสนอที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางด้านทักษะที่จ าเป็น ในการท างานและการด ารงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 

วัตถปุระสงค์การวิจัย 
1. ออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  

เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี   
2. เพื่อประเมินคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา  

และด้านการออกแบบ  
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ  
4. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการพูดน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ 
5. เพื่อศึกษาการใช้งานและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 

เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2559  จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน รวมจ านวนประชากรทั้งหมด จ านวน 80  คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2559  ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากจาก
นักเรียน 2 ห้องเรียนมา 1 ห้องเรียนตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างจ านวน  40 คน 

  2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริม

ทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. แบบประเมินคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ แบ่งเป็น 2 ด้าน ประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพด้านเน้ือหา และด้านการออกแบบ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี ที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อม

ทางการเรียนรู้ออนไลนฯ์ มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
3. แบบประเมินทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ ของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียน

ด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจและสอบถามการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 

3. วิธีการด าเนินการทดลอง 
 วิธีการด าเนินการทดลอง ผู้วิจัย ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวที่มีผลการ
สอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Randomized Control Group Pretest-Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบ
ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
 1. ท าการวิจัยเอกสาร (Document analysis) โดยท าการศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับ 
หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย พื้นฐานด้านต่างๆ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ทดสอบก่อนเรียน  
(Pretest) 

การทดลอง 
(Treatment) 

ทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) 

R T1 X T2 
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ดังนี้ ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ (Psychological base) ด้านศาสตร์การสอน (Pedagogies base) ด้าน
ทักษะการน าเสนอ (Presentation Skill) ด้านสื่อ (Media base) ด้านเทคโนโลยี (Technologies 
base) และด้านบริบท (Contextual base) เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานในการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีส าหรับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ ฯ 
 2. สังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ ฯ โดยศึกษา 
วิเคราะห์พื้นฐาน หลักการ ทฤษฎี งานวิจัย และสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการออกแบบฯ   
 3. สร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ที่อาศัยพื้นฐานจากกรอบแนวคิดในการออกแบบฯ 
 4. น าสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ    
ท าการประเมินตามแบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมการเรียนรูฯ้ และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพ่ือมาปรับปรุง 
 6. น าสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ มาทดลองใช้กับผู้เรียนในบริบทจริง เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพและน ามาปรับปรุงแก้ไข   
 7. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้นให้เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายฯและส่งงานตามภารกิจการเรียนรู้เพื่อประเมินผลงาน เมื่อเรียนจบแล้วให้นักศึกษาท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจและการใช้งานสิ่งแวดล้อมฯ และท าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. คุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ ฯ วิเคราะห์โดยน าผลการประเมินจาก

ผู้เชี่ยวชาญมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การสรุปตีความ  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้จากผลการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิt-test Dependent 
3. ทักษะการน าเสนอของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าผลการประเมินจากผลงานและ

ผลการประเมินกระบวนการมาวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนและการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ  น าผลการ
ประเมินที่ได้จากการตอบแบบประเมินของผู้เรียน  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
บรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
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ผลการวิจัย 
1. ผลการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริม

ทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  
ผลการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริม

ทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีประกอบด้วย มี 7 องค์ประกอบ คือ 1) สถานการณ์
ปัญหา 2) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 3) ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ 4) ศูนย์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 5) ห้อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6) ห้องแนะแนวกลยุทธ์ทางการเรียน 7) กรณีศึกษา 

2. ผลของการหาคุณภาพของเครื่องมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  

2.1 ผลของการหาวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามการใช้งานของสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี พบว่า (ค่าเฉลี่ยผลการหาคุณภาพ  �̅�= 0.92) และ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.17) 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ตั้งแต่  0.8 ขึ้นไป (Davis 1992) และน าข้อ
ค าถามที่ได้จากบางข้อไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เครื่องมือวิจัย มีความครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

2.2 ผลของการหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามการความพึงพอใจของสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

พบว่า ค่าเฉลี่ยผลประเมินความเที่ยงตรง ( �̅�= 0.81) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.32) โดยมี
เกณฑ์การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป (Davis 1992) และน าข้อค าถามที่
ได้จากบางข้อไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เครื่องมือวิจัย มีความครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการ
น าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี พบว่าค่าความเชื่อมั่น KR-20 เท่ากับ 0.86 ค่าความยากง่าย (p = 
0.48 สามารถน าแบบทดสอบไปใช้ได้) และ (อ านาจจ าแนก r = 0.32 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด) 

3. ผลการศึกษาคุณภาพของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

คุณภาพด้านเนื้อหา จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา มีความสอดคล้องตามประเด็น
ค าถาม สรุปความคิดเห็นได้ดังนี้ เนื้อหาเรื่องเทคนิคการน าเสนอ รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ถูกต้อง ครอบคลุม ตรงตามหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ และเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า มีความ
สมบูรณ์ของเนื้อหากับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีความชัดเจนของเนื้อหากับ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ความยาก ง่ายของกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งสรุปผลวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของสิ่งแวดล้อมทางการ
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เรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษา 
ปริญญาตรี อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.55 

คุณภาพด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบ มีความสอดคล้องตามประเด็นค าถาม สรุปความคิดเห็นได้ดังนี้ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
ออนไลน์ฯ มีสารสนเทศที่มีการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนการน าเสนอที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
ผู้เรียนให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการน าเสนอของตนเอง ซึ่งการจัดสถานการณ์
ปัญหาที่ 1 “การเตรียมตัวการพูด (ผู้พูดและสื่อประกอบ)”  สถานการณ์ปัญหาที่ 2 เรื่อง “การเขียนบท
พูด” และสถานการณ์ปัญหาที่ 3 เรื่อง “การพูดน าเสนอตามขั้นตอน” พร้อมภารกิจการเรียนรู้ของทั้ง 3 
ส ถ าน ก า ร ณ์ ปั ญ ห า เ อื้ อ ต่ อ ก า ร พั ฒน าทั กษ ะ ก า รน า เ ส นอ รู ป แ บ บ ก า รพู ด โ น้ ม น้ า ว ใ จ  
ซึ่งสรุปผลจากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 
อยู่ในเกณฑด์ีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 

3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
ตารางที่ 1  แสดงผลสัมฤทธิ์จากสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อ
สง่เสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตร ี

*P<.05 
ผลจากการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากตารางที่ 4.3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ก่อนเรียน (    = 4.50 , S.D. = 4.50) และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน (    =25.38 , S.D. =3.91) 
และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่า t-test พบว่าได้ค่า 
t เท่ากับ 7.924 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

4. ผลการประเมินทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจของผู้เรียนจากการเรียนด้วย
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ได้ผลดังนี้ 

ผลการสังเกตการเรียนรู้ทักษะการน าเสนอของผู้เรียนจากการเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
ออนไลน์ฯ โดยผู้สอนพบว่าผู้เรียนมีการเรียนรู้ทักษะการน าเสนอ 6 ขั้นตอน คือ 1)การกล่าวทักทาย 2) 
การเกริ่นน าเข้าสู่เนื้อเรื่อง 3) การกล่าวเนื้อหา 4) การให้เวลาซักถาม 5) การกล่าวสรุป และ 6) การ

แบบทดสอบ ( ) 𝒙  𝑫 t Sig. 
ก่อนเรียน 40 18.65 4.32 

11.25 7.924 0.000* 
หลังเรียน 40 31.43 3.62 

n
S.D.

x x
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กล่าวค าอ าลา  มีคะแนนเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.57 เมื่อแปล
ความหมายของคะแนนแล้ว มีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี  

5. ผลการหาความพึงพอใจและสอบถามการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ  
พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.67 เมื่อแปล

ความหมายของคะแนนแล้ว ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี อยู่ในระดับดี 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยในด้านผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ศึกษาวิจัยสร้างขึ้นพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ
รูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   

1.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
   1.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของการออกแบบการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
ออนไลน์ฯ ในครั้งนี้ช่วยกระตุ้นนักศึกษาให้เกิดความต้องการในการเรียนรู้และส่งผลให้ผลส้มฤทธิ์
ทางการเรียนรู้สูงขึ้น สามารถน าไปพัฒนาให้มีประโยชน์ในการสร้างบทเรียนออนไลน์เรื่องอื่นๆ ได้ 
   1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ ซึ่งมีขั้นตอนในการ
น าเสนอ 6 ขั้นตอน สามารถน าไปใช้ไนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่
ดี และสามารถน าไปประยุกต์เข้ากับการเรียนรายวิชาอื่นๆ ได ้

2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งด่อไป 
 2.1 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าว
ใจ เช่น การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหาให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ และเสาะแสวงหาข้อมูลในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงศึกษาการค้นพบความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
 2.2 ควรศึกษาองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ว่ามี
ประสิทธิภาพเพียงใด 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนภาควิชาเทโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้
สนับสนุนให้งานวิจัยนี้ส าเร็จ 
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สตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาเรือ่งการแก้ปัญหา 

และบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์                
Designing Framework of Constructivist Web-Based Learning Environments 
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Troubleshooting 
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บทคัดย่อ 

  วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี กรอบแนวคิดการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และเพื่อ
ประเมินคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านการออกแบบ  
โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยคือ การศึกษาหลักการ
และทฤษฎี การศึกษาสภาพบริบท และการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ ผลการวิจัยพบว่า 
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และกรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่
พัฒนาขึ้น  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้คือ  พื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน 
พื้นฐานด้านทฤษฎีสื่อ  พื้นฐานด้านเทคโนโลยี  และ พื้นฐานด้านบริบท และผลการสังเคราะห์กรอบ
แนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริม
กระบวนการแก้ปัญหา ได้องค์ประกอบที่ส าคัญ  6 องค์ประกอบ คือ 1) สถานการณ์ปัญหา 2) แหล่ง
เรียนรู้  3) ห้องส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา  4) ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) ห้องแนะแนวกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหา และ 6) ห้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา(�̅�  = 4.20, S.D.=0.53)
อยู่ในระดับดี และผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้(𝑥  = 4.50, 
S.D.=0.36 )อยู่ในระดับดี ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาใน
ขั้นตอนการวิจัยล าดับต่อไป 
ค าส าคัญ: สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ , คอนสตรัคติวิสต์, กระบวนการแก้ปัญหา, การบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ 
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Abstract 

  This research was aimed to synthesize a theoretical framework and the 
framework of Constructivist Web- Based Learning Environments and to evaluate the 
quality of the online learning environment in 2 areas: the contents and the media design. 
This research was an archive research and the methodology was as follows:  literature 
review of principles and theories, a study of contexts and a synthesis of the designing 
framework.  The research results showed that the theoretical framework and the 
framework of Constructivist Web-Based Learning Environments consisted of the following 
components:  basics of learning psychology, basics of teaching science, basics of media 
theory, basics of technology and basics of contexts.  The synthesis of the designing 
framework of Constructivist Web- Based Learning Environments to enhance problem-
solving process shows that there are 6 important components:  1)  problem situation, 2) 
learning center, 3) problem-solving support room, 4) learning and sharing room, 5) advice 
on problem solving technique room, and 6)  expert advice room.  The contents were at 
a good (�̅�  = 4.20, S.D.=0.53) and the results from the quality evaluation showed that 
the design of the Learning Environment was at a good level(�̅�  = 4.50, S.D.=0.36 ). These 
components will be used in designing framework of Constructivist Web- Based Learning 
Environments to enhance problem-solving process in the next research phase. 
Keywords: Learning Environment, Constructivist, Problem-Solving Process, Computer 
Maintenance 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.(2546) นอกจากนั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ยังได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เน้น
พัฒนาทักษะทางปัญญา ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ได้ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.(2557) ดังนั้นเพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายการจัดการเรียนสอนวิชาคอมพิวเตอร์จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีมาก่อน โดยพยายามน าความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์
และปรากฏการณ์ที่ตนพบเห็นมาสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา สุมาลี ชัยเจริญ.(2557) ผู้วิจัยจึง
ตระหนักถึงการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
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เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์  
 2. เพื่อประเมินคุณภาพของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์  2 
ด้านคือด้านเนื้อหา และด้านการออกแบบ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
     1. การวิจัยนี้มีระยะการวิจัยทั้งหมด 3 ระยะ ในบทความนี้เป็นการน าเสนอผลการวิจัยในระยะที่ 1  
ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยเอกสาร (Document research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ในระยะที่ 
1 ใช้กระบวนการในการวิจัยประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การศึกษาบริบทการเรียนการสอน การ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย
ฯ 
     2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  
          ประชากร  
 ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่  ปี
การศึกษา 2559 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวนคน 61 ห้อง รวมประชากรทั้งหมด 2   
        กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยวิธีการ
จับฉลาก จากนักเรียนจ านวน 2 ห้องเรียน มา 1 ห้องเรียน มีนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 35 คน 
     3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1 แบบบันทึกการตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร 
 2 แบบบันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี  
 3 แบบบันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายฯ  
 4 แบบประเมินคุณภาพของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์เพ่ือส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา แบ่งเป็น 2 ด้าน ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ แบบ
ประเมินคุณภาพด้านเน้ือหา และด้านการออกแบบ 
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     4.การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียด ต่อไปนี ้
 1. การศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยท าการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์
หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ ายฯ โดย
บันทึกในแบบบันทึก และตรวจสอบเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การบรรยายเชิงวิเคราะห์และ
สรุปตีความ 
 2. การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี โดยการทบทวน ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 3. การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อม ทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ โดย
บันทึกในแบบบันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิด ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย
ฯ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การบรรยายเชิงวิเคราะห์และสรุปตีความ 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นฐานทางจิตวิทยา 
Constructivist Theory 
-Cognitive Constructivist 
-Social Constructivist 

พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน 
Constructivist Learning Model 
-CLEs model 
-OLEs model 
- SOI model 
- Situated learning 

 

พื้นฐานด้านทฤษฎีสื่อ 
Media Attribution 
Symbol system 

 

พื้นฐานด้านเทคโนโลย ี
Web based learning 
 

พื้นฐานด้านการแก้ปัญหา 
การแก้ปัญหาแบบ FILA 

 

 

 

 

 

พื้นฐานเชิงทฤษฎขีองสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการแกปั้ญหา 

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework( 

F (Facts( 

I (Idea( 

L (Learning( 

A (Activities( 
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ผลการวิจัย 
1. ผลจากการออกแบบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทางการเรียนรู้บน

เครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา พบว่า กรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีประกอบด้วยเป็นพื้นฐาน 5 ด้าน ได้แก่ 1) พื้นฐานทางจิตวิทยา 2) พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน  
3) พื้นฐานด้านทฤษฎีสื่อ 4) พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5) พื้นฐานด้านบริบท  

2. ผลจากการออกแบบกรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องการแก้ปัญหาและบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ  (1)สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่งเรียนรู้ (3) ห้องส่งเสริม
กระบวนการแก้ปัญหา (4)ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5) ห้องแนะแนวกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา (6) ห้อง
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ  
 3. ผลการประเมินคุณภาพของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพ่ือส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

 ผลการประเมินด้านเน้ือหา  

 ผลจากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา พบว่า โดยภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ (�̅� = 4.20, S.D.=0.53) เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ พบว่ามี

คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับด ี

  ผลการประเมินด้านการออกแบบ 

  จากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน

เครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ

ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริม

กระบวนการแก้ปัญหา พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ(�̅� = 4.50, S.D.=0.36) เมื่อน ามา

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ พบว่ามีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับด ี
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 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี กรอบแนวคิดในการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริม
กระบวนการแก้ปัญหา และเพื่อประเมินคุณภาพของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาและ
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผล ดังนี้1) ได้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีประกอบด้วย
พื้นฐาน 5ด้านได้แก่(1)พื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้(2) พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน (3) พื้นฐานด้าน
ทฤษฎีสื่อ  (4) พื้นฐานด้านเทคโนโลยี และ(5) พื้นฐานด้านบริบท2) กรอบแนวคิดในการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริม
กระบวนการแก้ปัญหา เรื่องการแก้ปัญหาและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย6 องค์ประกอบ
ส าคัญดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่งเรียนรู้  (3) ห้องส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา  (4) ห้อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5) ห้องแนะแนวกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และ (6) ห้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศรา  ทองยศ. (2557) และ กฤติยา  เล็กขาว. (2555) ซึ่งผลเป็นเช่นนี้อาจ
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการแก้ปัญหาในเนื้อหาที่มีความซับซ้อนและจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมในเรื่อง
นี้อย่างมาก ทั้งนี้ต้องอาศัยพื้นฐานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้อีก
ด้วย ผลจากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา ของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาและบ ารุงรักษา
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คอมพิวเตอร์พบว่ามีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีและคุณภาพด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาอยู่ระดับดีมาก 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรศึกษาผลขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือที่จะได้น ามาออกแบบและสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎคีอนสตรัคติวิสต์ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
2.ควรศึกษาการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริม
กระบวนการแก้ปัญหา ในรายวิชาอื่นต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือประเมินคุณภาพของบทเรียน ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ประเมินความตั้งใจในการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและการอยู่ร่วมกันของนักเรียน และ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2/2559 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มอย่างง่าย ผลวิจัย พบว่าบทเรียนที่สร้างขึ้น มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 และคุณภาพด้านสื่อและการน าเสนออยู่ในระดับดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยนักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลการประเมินความตั้งใจในการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อบทเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 
ดังนั้นบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สามารถน ามาใช้เพื่อการสอนได้ 
ค าส าคัญ: บทเรียนมัลติมีเดีย / คุณธรรมจริยธรรม/การอยู่ร่วมกัน 

Abstract 

 This research purposed to create the multimedia lesson on the education of morality, 
ethics, and co-existence in the three southern provinces to search for the quality and the 
achievement of created works and to evaluate the attentiveness to be a moral and peaceful 
person of students, and the satisfaction of students towards the lessons The samples were 40 
students in Matthayom 4, the second semester of the year 2016, Suksawadwitaya School, 
selected by simple sampling. Regarding the research, the created lesson has the quality 
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at the high level with mean at 4.55 and standard deviation at 0.08, while the media 
quality is at the high level with mean at 4.64 and standard deviation at 0.14. The learning 
achievement of students after the study is higher than the pre-test with statistical 
significance at .05. The evaluation of attentiveness to be the moral and peaceful person is 
at the highest level with mean at 4.61 and standard deviation at 0.21. The students’ satisfaction 
is also at the highest level with mean at 4.61 and standard deviation at 0.21. As a result, the 
media lesson on the education of morality, ethics, and co-existence in the three southern 
provinces can be applied for instruction.  
Keywords: Multimedia Lesson/ Morality, ethics/co-existence 
 

บทน า 
สถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่สั่งสมมายาวนาน และ

เป็นปัญหาทีม่ีความละเอียดอ่อนซับซ้อน เชื่อมโยงกันในหลายๆ มิติ [1] ซ่ึงการแก้ปัญหาและการพัฒนาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา หลายฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ ไม่ว่า
จะเป็นองค์กรของรัฐบาลและองค์กรของเอกชน ต่างก็ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างสันติสุขด้วย
แนวทางที่หลากหลาย แต่ก็ท าได้เป็นบางส่วนเท่านั้น และยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่เกิดสันติสุข ท าให้
องค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการ
แก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [2] และจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนของ
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนทีอ่ยู่ในจังหวัดยะลา พบว่าครูมีความต้องการสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย 
เพ่ือใช้ในการสอนที่ส่งเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน คือ คุณธรรมน าชีวิต พัฒนาศิษย์ด้วยจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน 
เมื่อเรียนจบแล้วสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข[3]  

จากความส าคัญที่กล่าวมาจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการด าเนินการวิจัย เรื่องการสร้าง
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการ
เรียนรู้ และการอยู่ร่วมกันที่ดี เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพ่ือสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 
2.  เพ่ือประเมินคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการ

อยู่ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 
3. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 
4. เพ่ือประเมินความตั้งใจในการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 
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5. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 

สมมติฐานของการศึกษา 
1. บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
2. นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน

สอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. นักเรียนมีความตั้งใจในการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับมาก 
4. นักเรียนความพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการ

อยู่ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับมาก 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัยครั้งนี้  เป็นการสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ซึ่งมี
ขอบเขตวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อ าเภอ

ยะหา จังหวัดยะลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 96 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา2559 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลากจ านวน 40 คน  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย มีดังนี ้
   3.1 บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นบทเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน 
และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการน าเสนอ 3 ท่าน 

3.2. แบบประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา และแบบประเมินคุณภาพส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการน าเสนอ ซึ่งเป็นแบบประเมินที่มี
การหาคา่ความสอดคล้อง ( IOC ) และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

3.3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบก่อนเรียนและข้อสอบหลัง
เรียนชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายของข้อสอบ 0.33 – 0.73 ค่าอ านาจ
จ าแนก 0.20 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่น 0.83 
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3.4. แบบประเมินความตั้งใจในการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกัน ซึ่ง
เป็นแบบประเมินที่มีการหาค่าความสอดคล้อง ( IOC ) และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

3.5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่ต่อบทเรียนมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นแบบ
ประเมินที่มีการหาค่าความสอดคล้อง ( IOC ) และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
 4. ขั้นตอนการสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย 
   ขั้นตอนการสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย ใช้กระบวนการสร้างบทเรียนที่ประยุกต์จากขั้นตอนของ
ไพโรจน์  ตีรณธนากุล และคณะ ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างดังนี้ [4] 
    ขั้นที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหา (Analysis) โดยการระดมสมอง และสร้างแผนภูมิโครงข่าย
เนื้อหา 
    ขั้นที่ 2 การออกแบบโปรแกรม (Design) โดยก าหนดโปรแกรมการน าเสนอเนื้อหา         
และออกแบบแผนภูมิการน าเสนอ 
    ขั้นที่ 3 พัฒนา (Development) โดยเขียนรายละเอียดเนื้อหา และจัดล าดับกรอบการ
สอน 
    ขั้นที่ 4 สร้างโปรแกรม (Implementation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Captivate 
    ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation) ประเมินคุณภาพบทเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการน าเสนอ 
 5. แบบแผนการทดลอง 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขึ้นเป็นกลุ่มทดลอง
กลุ่มเดยีวทีมีการสอบก่อนเรียนและการสอบหลังเรียน(Randomized One Group Pretest - Posttest 
Design)  
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง              สอบก่อนเรียน               การจัดกระท า              สอบหลังเรียน 

R T1 X T2 
 
 R แทน การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 X แทน  การจัดกระท า (Treatment) เป็นการใช้งานบทเรียน 
 T1 แทน  การสอบก่อนเรียน (Pretest) 
 T2 แทน  การสอบหลังเรียน (Posttest) 

ผลการวิจัย 
1. บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาที่สร้างขึ้น เป็นบทเรียนที่ใช้การน าเสนอเนื้อหา
ของบทเรียนในรูปแบบสื่อประสม   อันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายด้วย
ภาษาไทยและภาษาอาหรับ ซ่ึงนักเรียนสามารถควบคุมการเรียน โดยสามารถเลือกว่าจะศึกษาในส่วนใด
ของบทเรียนก่อนหรือหลังได้ และมีแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน ซึ่งเนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย 
จริยธรรมแห่งอิสลาม, ความบริสุทธิ์ใจ, ความซื่อสัตย์, การมองเพศตรงข้าม, มารยาทต่อมุสลิมด้วยกัน
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และมารยาทต่อต่างศาสนาในการอยู่ร่วมกัน, มารยาทต่อเพ่ือนบ้าน, ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม. การท าความดีมีผลทวีคูณ, ความกตัญญูกตเวที, การท าความดีและการบริจาคทาน, จรรยา
มารยาทในการเยี่ยมเยือน, และห้ามละเมิดต่อชีวิต  

ตัวอย่างบทเรียนมัลติมีเดีย 

                                         
รูปตัวอย่างของบทเรียนมัลติมีเดีย  

 

                                      
 รูปตัวอย่างของบทเรียนมัลติมีเดีย (ต่อ) 

2. ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่
ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 

2.1. ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา 
ตารางที่1 แสดงผลการแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

x̅ S.D. ความหมาย 
1. ส่วนความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหา 4.67 0.33 ดีมาก 
2. ส่วนของภาพ 4.50 0.25 ดีมาก 
3. ส่วนของเนื้อหา 4.47 0.12 ดี 
4. ส่วนของแบบทดสอบ 4.56 0.19 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.55 0.08 ดีมาก 

จากตารางที่ 1 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและส่วนอ่ืนๆ ของบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย
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ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

2.2. ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อและการน าเสนอ 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อและการน าเสนอของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

x̅ S.D. ความหมาย 
1. ส่วนของโปรแกรม 4.47 0.12 ดี 
2. ส่วนของเสียง 4.67 0.14 ดีมาก 
3. ส่วนของรูปภาพและตัวอักษร 4.78 0.38 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.64 0.14 ดีมาก 

จากตารางที่ 2  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อและการน าเสนอ ของบทเรียน
มัลติมีเดีย  เรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการน าเสนอ 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.14 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการให้กลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการ

อยู่ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้สร้างขึ้น มีผลการเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนที่ได้จาก
การท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับการท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ดังนี้ 
ตารางท่ี 3  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการท า
แบบทดสอบ 

n x̅ S.D. ∑D ∑D2 t 

ก่อนเรียน 40 12.32 3.174 
440 5560 16.312* 

หลังเรียน 40 23.08 3.198 
*มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
จากตารางที่3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test for 
Dependent พบว่านักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความตั้งใจ 
ผลการประเมินความตั้งใจของนักเรียนในการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4 การแสดงผลการประเมินความตั้งใจในการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกัน ใน
แต่ละด้าน  

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

x̅ S.D. ความหมาย 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรมแห่งอิสลาม 4.38 0.57 มากที่สุด 
2. ด้านความบริสุทธิ์ใจ 4.75 0.34 มากที่สุด 
3. ด้านความซื่อสัตย์ 4.83 0.27 มากที่สุด 
4. ด้านการมองเพศตรงข้าม 4.60 0.46 มากที่สุด 
5. ด้านมารยาทต่อเพ่ือบ้านทั้งมุสลิมด้วยกันและต่างศาสนิกอ่ืน 4.60 0.33 มากที่สุด 
6. ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 4.52 0.43 มากที่สุด 
7. ด้านการท าความดีมีผลทวีคูณ และความกตัญญูกตเวที 4.69 0.27 มากที่สุด 
8. ด้านการท าความดีและการบริจาคทาน 4.65 0.41 มากที่สุด 
9. ด้านห้ามละเมิดต่อชีวิต 4.42 0.55 มาก 
10. ด้านการลดความขัดแย้ง 4.63 0.47 มากที่สุด 
11. ด้านการอยู่ร่วมกัน 4.63 0.45 มากที่สุด 

ผลการประเมิน 4.61 0.21 มากที่สุด 
จากตารางที่ 4 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความตั้งใจในการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่
ร่วมกัน คะแนนความตั้งใจของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 
เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 

5. ผลจากการประเมินความพึงพอใจ  
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย  

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

x̅ S.D. ความหมาย 
1. ส่วนประกอบโดยทั่วไปของบทเรียนมัลติมีเดีย 4.73 0.29 มากที่สุด 
2. ส่วนของกิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 4.68 0.29 มากที่สุด 
3. ส่วนของภาพ 4.54 0.37 มากที่สุด 
4. ส่วนของตัวอักษร 4.65 0.34 มากที่สุด 
5. ส่วนของเสียง 4.45 0.57 มาก 

ผลประเมิน 4.61 0.26 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 5 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย 
เรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกลุ่มศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 

สรุปผล 
 จากการด าเนินการวิจัยผลการศึกษา พบว่า บทเรียนมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นมีคุณภาพของบทเรียน
ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการน าเสนออยู่ในเกณฑ์ดีมาก และ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความตั้งใจในการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และ
การอยู่ร่วมกันอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ตลาดทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 
ดังนั้นบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สามารถน ามาใช้ในการสอนได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1 ควรมีการศึกษาและต่อยอดพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
และการอยู่ร่วมกันของในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถใช้งานทั้งบน Smart Phone และ 
Tablet เพ่ือศึกษาถึงความสะดวกต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
  2 การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
และการอยู่ร่วมกันของในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเด็นอ่ืนๆ ต่อไป เช่น ศาสนบัญญัติ หลัก
ศรัทธา เป็นต้น 
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การศึกษาระดับการคิดเชงิพีชคณิตด้วย SOLO model  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

A study of Level of Algebraic Thinking with SOLO Model  
for the Seventh Grade Students. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) ศึกษาระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model ของนักเรียน
จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเพศ  และ 3) หาแนวทางพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาระดับการคิดเชิง
พีชคณิตด้วย SOLO model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และศึกษาจ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์และเพศ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 60 คน โรงเรียน
นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 และ ระยะที่ 2 หาแนวทางพัฒนาการคิดเชิง
พีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ดังนี้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตรศึกษา 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางพีชคณิต 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) แบบทดสอบเพื่อวัดระดับการคิดเชิงพีชคณิต และ 2) แบบสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางพัฒนาการ
คิดเชิงพีชคณิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และน าเสนอข้อมูล
ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับการคิดเชิงพีชคณิตอยู่ในระดับที่ 1 ก่อนมองโครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 
73.33 รองลงมาคือ ระดับที่ 4 มองเชื่อมโยง คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระดับที่ 2 มองโครงสร้างเดียว และ
ระดับที่ 3 มองหลายโครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 8.33 และ ระดับที่ 5 ขยายนามธรรม ไม่มีนักเรียนที่อยู่
ในระดับน้ี  2) นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง อยู่ในระดับที่ 4 มองเชื่อมโยงเป็นส่วน
ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 42.86 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง อยู่ในระดับที่ 1 
ก่อนมองโครงสร้างเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 91.30 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ต่ า อยู่ในระดับที่ 1 ก่อนมองโครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100.00 นักเรียนชายส่วนใหญ่ อยู่ในระดับที่ 1 
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ก่อนมองโครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 60.00 และ นักเรียนหญิงส่วนใหญ่ อยู่ในระดับที่ 1 ก่อนมอง
โครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 80.00 และ 3) จากการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิต 
พบว่า แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระดับการคิดเชิงพีชคณิตให้สูงขึ้น โดยการสร้างความเข้าใจให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ให้ผู้สอนศึกษาแนวคิดและทฤษฏีของพีชคณิตและสาระการเรียนรู้พีชคณิตให้
ตรงตามหลักสูตร มีการจัดการเรียนรู้ให้น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ และสามารถน าไปใช้ได้จริง  
ค าส าคญั  :  ระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model 

Abstract 

 The study aims to 1) study the level of algebraic thinking with SOLO model of the 
students in grade 7, a secondary school, to 2)  study students’  level of algebraic thinking 
with SOLO model ,categorized by mathematics achievement , to 3)  students’  level of 
algebraic thinking with SOLO model, categorized by sex, and  to 4)  study the way to 
develop algebraic thinking with SOLO model of the students in grade 7, a secondary 
school. The study was divided into 2 phases. The first was to study the level of algebraic 
thinking with SOLO model of the students in grade 7, a secondary school, in according to 
being categorized by mathematics achievement and sex.  A target group was 60 students 
in grade 7, Naphopittayasan School in the second semester of 2016 .The second phase 
was to find the way to develop algebraic thinking with SOLO model of the students in 
grade 7, a secondary school.  A target group was 3 experts:  2 mathematics experts, 1 
algebraic expert. Research tools were a test on level of algebraic thinking with SOLO model 
and an interview form to find the ways to develop algebraic thinking .Statistics for research 
were frequency and percentage, and data were presented through descriptive analysis. 
 The results show that  the level of algebraic thinking with SOLO model of the 
students in grade 7, a secondary school .Most students possess the level of algebraic 
thinking at the first level before looking at a structure, ( 73.33 %) .  Secondly, students 
possess the level of algebraic thinking at the fourth level, looking at connection (10.00 %). 
Students possess the level of algebraic thinking at the second level, looking at a single 
structure.  Students possess the level of algebraic thinking at the third level, looking at 
multi structures (8.33 %). Students possess the level of algebraic thinking at the fifth level, 
looking at extending abstract, but there are no students in this level. In addition, the results 
secondly show that the level of algebraic thinking with SOLO model of the students in 
grade 7, a secondary school, categorized by mathematics achievement and sex 
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 students with high academic achievement in mathematics.  are in the fourth level 
focus on connection ( 42. 86% ) .   Students with medium academic achievement in 
mathematics.  at the first level before looking a structure for the most part ( 91.30%) . 
Students with low academic achievement in mathematics. at the first level before looking 
a structure for the most part ( 100%) .  boy students at the first level before looking a 
structure for the most part ( 60%) .  and girls students at the first level before looking a 
structure for the most part (80%).  Finally, from interview to find the way to develop the 
level of algebraic thinking, it is found that the way to improve and develop the level of 
algebraic thinking to be higher is to create understanding for students since a basic level. 
Teachers must study concepts, algebraic theories, and materials to be learnt in algebra in 
according to curricula. A learning process must be managed interestingly, attract students, 
and can be practical. 
Key Word: Algebraic Thinking with SOLO Model 

บทน า 
 การคิดเชิงพีชคณิตเป็นการน าเสนอตัวแทนความคิด การให้เหตุผลเชิงสัดส่วน ความเท่ากัน 
ความหมายของตัวแปร แบบรูปและฟังก์ชัน การให้เหตุผลแบบอุปนัย และนิรนัย (Greenes & Findell, 
1998 : 13) Kaput (1999 : 133-155) ได้กล่าวว่า การคิดเชิงพีชคณิต เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
และน าเสนอตัวแทนความคิดของแบบรูป การสร้างกฎเกณฑ์ทั่วไป และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือความคล่องแคล่ว
ของการส ารวจและการคาดการณ์ สอดคล้อง กับ Herbert & Brown (1997 : 9) ที่กล่าวว่า การคิดเชิง
พีชคณิตเป็นการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของสถานการณ์ปัญหา โดยการ
แยกแยะข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหา การน าเสนอตัวแทนความคิดจากข้อมูลทางคณิตศาสตร์ด้ วยการ
เขียนอธิบาย ใช้แผนภาพ ตาราง กราฟ สมการ ตีความและประยุกต์ผลจากการค้นพบ เช่น การแก้ปัญหา 
เพื่อหาตัวไม่ทราบค่า การทดสอบการคาดการณ์ และ การอธิบายความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน ในการประเมิน
ระดับการคิดเชิงพีชคณิตสามารถประยุกต์ใช้ระดับการตอบสนองตาม SOLO model ของ Biggs และ 
Collis สอดคล้องกับ Reading (2005: Online) ที่ว่า SOLO model เป็นกรอบแนวคิดที่ได้รับการยอมรับ
และน าไปอ้างอิงกันอย่างกว้างขวางในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจ าแนกระดับและประเมินความสามารถใน
การคิด และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สาขาต่างๆ และวิชาอื่น ๆ  SOLO model  (Structure of 
Observed Learning Outcomes model) พัฒนาโดย Biggs และ Collis (1991 : 57 - 76) ในปี 1982 
เป็นแบบจ าแนกระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยพิจารณาโครงสร้างของผลการเรียนรู้ที่สังเกต
ได้จากการตอบสนองของนักเรียนต่อระดับความซับซ้อนของค าถามหรือสถานการณ์ที่พบในแต่ละสาขาวิชา
จนกลายเป็นที่นิยม ซึ่งอธิบายว่านักเรียนที่มีการตอบสนองในรูปแบบรูปธรรม - สัญลักษณ์ ในสาขาวิชา
หนึ่งนั้น ไม่จ าเป็นต้องตอบสนองในรูปแบบเดียวกันนี้กับสาขาวิชาอื่น ๆ ด้วยเสมอไป นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่จะมีการตอบสนองในรูปแบบ รูปธรรม - สัญลักษณ์ นอกจากนี้
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นักเรียนในช่วงวัยเดียวกันบางคนอาจมีรูปแบบการตอบสนอง แบบการคิดด้วยภาพ หรืออาจมีบางคนที่
สามารถตอบสนองในรูปแบบที่เป็นแบบแผน (Biggs and Collis. 1991 : 57 - 76) ในแต่ละรูปแบบของ
การตอบสนองข้างต้นสามารถจ าแนกเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้ ระดับ 1  ก่อนมองโครงสร้าง (Prestructural)  
ระดับ 2  มองโครงสร้างเดียว (Unistructural  ระดับ 3  มองหลายโครงสร้าง (Multi – structural  ระดับ 
4  มองเชื่อมโยง (Relational)  และ ระดับ 5  ขยายความคิด (Extended Abstract) 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับสภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันให้สามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างเท่า
เทียมกัน และมีความสุขในการเรียน อีกทั้ง เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิต และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1.  เพื่อศึกษาระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2.  เพื่อศึกษาระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model ของนักเรียนจ าแนกตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเพศ 
 3.  เพื่อหาแนวทางพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model และ
ก าหนดกรอบระดับการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียน 
 2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 จากโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 60 คน และ ระยะที่ 2 ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตร
ศึกษา 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านทางพีชคณิต 1 ท่าน    

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบเพื่อวัดระดับการคิดเชิงพีชคณิต เป็น
แบบทดสอบอัตนัย  แบบแสดงวิธีท าหรือการเขียนอธิบาย จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นประเภทปัญหา
ซับซ้อน (Nonroutine problem) และ 2) แบบสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตเป็น
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ท าการทดสอบเพื่อวัดระดับการ
คิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบทดสอบเพื่อวัดระดับการคิดเชิงพีชคณิต และ
ท าการตรวจแบบทดสอบและจัดระดับการคิดพีชคณิตด้วย SOLO model ของนักเรียน โดยจ าแนกตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพศ และ ระยะที่ 2 สัมภาษณ์แนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิโดยพิจารณาจาก
ระดับการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระดับการคิดเชิง
พีชคณิต 
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ผลการวิจัย 
 ตอนที่  1 ผลการศึกษาระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
  ผลการศึกษาระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับการคิดเชิงพีชคณิตอยู่ในระดับที่ 1 ก่อนมองโครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 
73.33 รองลงมาคือ ระดับที่ 4 มองเชื่อมโยง คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระดับที่ 2 มองโครงสร้างเดี ยว และ
ระดับที่ 3  มองหลายโครงสร้าง คิดเป็น ร้อยละ 8.33 และ ระดับที่ 5 ขยายนามธรรม ไม่มีนักเรียนที่อยู่ใน
ระดับนี้  
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model ของนักเรียนจ าแนกตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเพศ 
  ผลการศึกษาระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model ของนักเรียนจ าแนกตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเพศ พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง อยู่ในระดับ
ที่ 4 มองเชื่อมโยงเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 42.86 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ปานกลาง อยู่ในระดับที่ 1 ก่อนมองโครงสร้างเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 91.30 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า อยู่ในระดับที่ 1 ก่อนมองโครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100.00 นักเรียนชาย
ส่วนใหญ่มีระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model อยู่ในระดับที่ 1 ก่อนมองโครงสร้าง คิดเป็นร้อย
ละ 60.00 และ นักเรียนหญิงส่วนใหญ่มีระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model อยู่ในระดับที่ 1 
ก่อนมองโครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 80.00  
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิต โดยใช้การสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเดน็ที่ 1 สาเหตุทีน่ักเรียนมีระดับการคดิเชิงพีชคณิตในระดบัที่ต่ า สรุปได้ว่า สาเหตุที่
นักเรียนมรีะดับการคิดเชิงพีชคณิตในระดับท่ีต่ ามาจากความเข้าใจของผู้เรียนทีแ่ตกต่างกัน เน่ืองจาก
ผู้สอนอาจสอนไม่ตรงตามเน้ือหาหรือผู้สอนไม่สามารถอธิบายเหตุผลของพีชคณิตได้ และจากการเอาใจ
ใส่ของผู้เรียนและการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน พื้นฐานการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ขาดการสื่อสารและการ
วิเคราะห์โจทย ์ 
 ประเดน็ที่ 2 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนใหม้ีระดับที่
สูงขึ้น สรุปได้ว่า แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนให้มีระดับที่สูงขึน้ 
ท าได้โดย การสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดบัพื้นฐาน ใหผู้้สอนศึกษาแนวคิดและทฤษฏีของ
พีชคณิตและสาระการเรียนรู้พีชคณิตให้ตรงตามหลักสูตร มีการจัดการเรียนรู้ให้น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้เรียน
สนใจ สามารถน าไปใช้ได้จริง  
 ประเดน็ที่ 3 แนวทางในการจัดการเรียนรูพ้ีชคณิต เพื่อให้นักเรียนเขา้ใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
สรุปได้ว่า มีการฝึกให้นักเรียนรู้จักแยกแยะวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เพื่อให้เป็นแนวทางในการ แก้โจทย์
ปัญหา และตีโจทย์ให้ถูกต้องก่อนน ามาแก้ปัญหา หรือน าโจทย์ปัญหาที่พบเจอในชีวิตจริง   มาตั้งเป็น
สถานการณ์โจทย์ปัญหา ให้อสิระทางความคิดโดยไม่ยึดติดกับต ารา ให้ผู้เรียนค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 
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หนังสืออ่านเสริม และ มีการจัดการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจ สนกุสนาน เป็นที่จดจ าของผู้เรียน ที่ท าให้
เนื้อหาดูนา่สนใจ  

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
 สรุปผลการวิจยั 
 1.  ผลการศึกษาระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับการคิดเชิงพีชคณิตอยู่ในระดับที่ 1 ก่อนมองโครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 
73.33 รองลงมาคือ ระดับที่ 4 มองเชื่อมโยง คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระดับที่ 2 มองโครงสร้างเดียว และ
ระดับที่ 3 มองหลายโครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 8.33 และ ระดับที่ 5 ขยายนามธรรม ไม่มีนักเรียนที่อยู่
ในระดับน้ี 
 2.  ผลการศึกษาระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model ของนักเรียนจ าแนกตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเพศ พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง อยู่ในระดับ
ที่ 4 มองเชื่อมโยงเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 42.86 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ปานกลาง อยู่ในระดับที่ 1 ก่อนมองโครงสร้างเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 91.30 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า อยู่ในระดับที่ 1 ก่อนมองโครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100.00 นักเรียนชาย
ส่วนใหญ่มีระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model อยู่ในระดับที่ 1 ก่อนมองโครงสร้าง คิดเป็นร้อย
ละ 60.00 และ นักเรียนหญิงส่วนใหญ่มีระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model อยู่ในระดับที่ 1 
ก่อนมองโครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 80.00  
 3.  ผลการหาแนวทางพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน สรุปได้ว่า สาเหตุที่นักเรียนมีระดับการคิดเชิงพีชคณิตในระดับที่ต่ า มาจาก
สาเหตุความเข้าใจของผู้เรียนที่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้สอนอาจสอนไม่ตรงตามเนื้อหาหรือผู้สอนไม่
สามารถอธิบายเหตุผลของพีชคณิตได้ และจากการเอาใจใส่ของผู้เรียนและการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
พื้นฐานการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระดับการคิดเชิงพีชคณิตให้สูงขึ้น 
โดยการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ให้ผู้สอนศึกษาแนวคิดและทฤษฏีของพีชคณิต
และสาระการเรียนรู้พีชคณิตให้ตรงตามหลักสูตร มีการจัดการเรียนรู้ให้น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ 
สามารถน าไปใช้ได้จริง มีการจัดการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจ สนุกสนาน เป็นที่จดจ าของผู้เรียน ที่ท าให้
เนื้อหาดูนา่สนใจ และน าไปใช้ในการเรียนต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช ้
 1.1 ในการจัดการเรียนรู้จะต้องตระหนักถึงการคิดเชิงพีชคณิต ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้ จะ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียน 
 1.2 ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจ จะน าไปเป็นข้อสนเทศเกี่ยวกับการ
คิดเชิงพีชคณิตของนักเรียน  
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาระดับการคิดเชิงพีชคณิตด้วย SOLO model ในเนื้อหาอ่ืน 
ๆ และระดับชั้นต่าง ๆ เพื่อจะได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
  2.2 ควรมีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการคิดเชิงพีชคณิต เช่น การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เจตคติของนักเรียน ความเชื่อ ฯลฯ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ 2) เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการคิดเลขในใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ  การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษา
วิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1ห้องเรียนพิเศษ  โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 90 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  และ
ระยะที่ 2  ศึกษาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ห้องเรียนพิเศษ กลุ่มเป้าหมายคือ  ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) 
แบบทดสอบการคิดเลขในใจ  และ 2) แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) วิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ  
ดังนี้ วิธีการคิดเลขในใจทางการบวก นักเรียนใช้วิธีการนับเพิ่มมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมา
คือ วิธีการหลักสิบรวมหลักสิบหลักหน่วยรวมหลักหน่วย แล้วน าค่ามารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และ
วิธีท าตัวตั้งให้เป็นหลักสิบ โดยการแยกตัวบวก คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ และวิธีการคิดเลขในใจ
ทางการลบ นักเรียนใช้วิธีนับลดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.4 รองลงมาคือวิธีการหลักสิบลบหลักสิบ 
หลักหน่วยลบหลักหน่วย คิดเป็นร้อยละ 21.7 และวิธีท าตัวลบให้เป็นเลขหลักสิบ คิดเป็นร้อยละ 1.2 
ตามล าดับ และ 2) จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการคิดเลข
ในใจ พบว่าจะต้องเริ่มที่ผู้บริหารและคณะครูทุกท่านในโรงเรียนให้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของ
การคิดเลขในใจ ซึ่งครูจะต้องมีความตั้งใจ มีความพร้อมที่จะพัฒนานักเรียน รวมทั้งน าการคิดเลขในใจ
ไปสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูควรจะต้องเน้นให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลข  
ซึ่งถ้าครูสอดแทรกความรู้สึกเชิงจ านวน ก็จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจเพิ่มขึ้น และในแต่
ละวันควรให้นักเรียนได้ฝึกคิดเลขในใจ วันละ 3 – 5 นาที จะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะ มีความช านาญ 
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มีเทคนิควิธีคิด และน าทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น 
ค าส าคญั  : การคิดเลขในใจ , วิธีการคิดเลขในใจ 

Abstract 

The purposes of this study were to 1)  study mental computation strategies of 
the first grade for special students, and to 2)  study the ways to improve and develop 
mental arithmetic of the first grade for special students.  The study was divided into 2 
phases. The first phase was to study mental computation strategies for the first grade for 
special students.  Research samples were 90 students from schools in an urban area, 
Kalasin province, in the second semester of 2016 by way of a simple random sampling. 
The second phase was to study the way to improve and develop mental arithmetic of 
the first grade for special students.  The target group consisted of 3 experts.  Research 
tools were a mental arithmetic test  and an interview form interviewing experts. Statistics 
for research were frequency and percentage.  Data were presented through descriptive 
analysis. 

The results show that 1)  mental computation strategies of the first grade for 
special classroom students are used by way of adding through mental computation and 
counting increasingly, especially for  26.3 % .The way of ten tens plus ten tens and digit 
plus digit is totaled together, especially for 23.8 %.   The way of a number standing on 
the top line is changed to be ten tens through separating an addenda, especially for 1.5 
%, respectively. The way of subtraction through mental 
computation are used most by students especially for  25.4 %.  The way of ten tens 
minus ten tens and digit minus digit is used second, especially for 70 21.7 %.The way of 
a subtrahend is changed to be ten tens, especially for 1.2 %, respectively.  
2)   From interviewing experts to find the way to improve and develop mental 
computation, all executives and teachers in a school to place importance and realize 
the benefits of mental computation.  Teachers must pay attention and readiness to 
develop students because they are able to take mental computation strategies into a 
learning management process.  Besides, teacher must focus on students to see the 
relationship of numbers and insert number knowledge to help student understand more 
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about the skills of mental computation strategies, students should have an opportunity 
to practice mental computation every day, especially for 3-5 minutes.  
All mentioned can help students create skills, masterfulness, and strategies. Students 
can apply their skills for their lives truly and have strong bases for higher education. 
Key Words  :  Mental Computation , Mental Computation Strategies 

บทน า 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดค านวณ และเทคนิควิธีการคิดให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นย า 
รวดเร็วนั้นจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนท าโจทย์บ่อย ๆ โดยการเริ่มฝึกจากง่ายไปหายาก ฝึกทีละขั้นตอน และ
ควรฝึกเป็นประจ าและต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดความช านาญมากขึ้น สามารถสร้างความเข้าใจในการคิดค านวณ 
จ านวนและตัวเลข ฝึกการบวก การลบให้มีความคล่อง สามารถบวก ลบจ านวนในใจได้ทันที เมื่ อเห็น
ความสัมพันธ์ของตัวเลขโดยไม่ใช้เครื่องคิดเลขช่วย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญในการเร่งรัด
พัฒนาทักษะการคิดเลขในใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิควิธีการคิดค านวณที่ได้ผลลัพธ์
ถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็ว ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ จึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการศึกษาโดยจัดท าแบบฝึกคิดเลขในใจจัดท าเป็นระดับจากง่ายไปหายาก 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกการคิดเลขในใจ (กระทรวงศึกษาธิการ.2559 : 7) ให้นักเรียนเกิด
ความช านาญ มีทักษะด้านการคิดค านวณมากขึ้น สามารถค านวณได้ถูกต้อง รู้จักการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้ดี สามารถแสดงวิธีคิดได้ถูกต้องรวดเร็วอันเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
พัฒนาความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น และยังช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์อีกด้วย ธรรมชาติของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือการคิดเลขในใจ Brownell ( 1984 : 
32) ดังเช่นกระทรวงศึกษาธิการ (2559 : 3-4) กล่าวว่า การคิดเลขในใจจะช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ได้ดี ซึ่งโจทย์ปัญหาการคิดค านวณในชีวิตประจ าวันหลายต่อหลายแบบนั้นสามารถหาค าตอบได้โดยการคิด
ในใจ เพราะในความเป็นจริงขณะที่เราพบปัญหา เราอาจจะต้องการทราบค าตอบเดี๋ยวนั้นเลย การคิดหา
ค าตอบต้องท าภายในสมอง ไม่ใช้กระดาษ ดินสอหรือเครื่องคิดค านวณใดๆ แต่จากงานวิจัยของ สุลัดดา  
ลอยฟ้า (2536 : 7) ที่ได้ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มี
ข้อบกพร่องในด้านทักษะพื้นฐานและเทคนิควิธีการค านวณ และจากการศึกษาของ Kutz (1991 : 8 ) 
พบว่า นักเรียนไม่สามารถน าคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ โดยยึดติดอยู่กับกฎเกณฑ์การค านวณต่างๆ ที่
ได้มาจากโรงเรียน แต่ส่วนมากจะใช้การคิดในใจ ซึ่งไม่มีรูปแบบที่แน่นอนในการคิดซึ่งต้องใช้วิธีการที่
หลากหลาย 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิธีการคิดเลขในใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส าหรับห้องเรียน
พิเศษ เพื่อหาวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว และน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการคิดเลข
ในใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติทั่วไป ตลอดจนเป็นแนวทางให้ครูได้พัฒนาวิธีการ
คิดเลขในใจให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นอื่นๆ ต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ห้องเรียนพิเศษ   

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ระยะที่1  
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการคิดเลขในใจ และจ าแนกกรอบวิธีการคิดเลขในใจ 
 2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 117 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ห้องเรียนพิเศษ  โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 90 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  
(Simple Random Sampling) 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบการคิดเลขในใจ จ านวน 10 ข้อ  

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการทดสอบการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย
ใช้แบบทดสอบการคิดเลขในใจ และท าการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยถ้าตอบถูกให้ 1 
คะแนน และตอบผิดให้ 0 คะแนน จากนั้นสอบถามนักเรียนที่ท าถูกในแต่ละข้อ ว่าใช้วิธีใดในการหา
ค าตอบ พร้อมทั้งให้แสดงร่องรอยวิธีการคิดลงในกระดาษ เพื่อวิเคราะห์จ าแนกวิธีการคิดเลขในใจของ
นักเรียน 
        ระยะที่ 2 

1. ศึกษาผลของวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส าหรับห้องเรียนพิเศษ  
ในระยะที่ 1 เพื่อน าไปใช้ในการตั้งประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการหาแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาการคิดเลขในใจ 

2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตรศึกษา 1 
คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคิดเลขในใจ 2 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัย ได้แก่แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาการคิดเลขในใจ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยท าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาการคิดเลขในใจ  

ผลการวิจัย 
 ระยะที่ 1 ผลการศึกษาวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ 
 ผลการวิจัย พบว่า วิธีการคิดเลขในใจทางการบวก นักเรียนใช้วิธีการนับเพิ่มมากที่สุด จ านวน 85 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมาคือวิธีการหลักสิบรวมหลักสิบหลักหน่วยรวมหลักหน่วย แล้วน าค่ามา
รวมกัน จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และวิธีท าตัวตั้งให้เป็นหลักสิบ โดยการแยกตัวบวก จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ  วิธีการคิดเลขในใจทางการลบ นักเรียนใช้วิธีนับลดมากที่สุด จ านวน 
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82 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.4 รองลงมาคือวิธีการหลักสิบลบหลักสิบ หลักหน่วยลบหลักหน่วย จ านวน 70 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.7  และวิธีท าตัวลบให้เป็นเลขหลักสิบ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดับ 
 ระยะที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ    
 ผลการวิจัย พบว่า แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปได้ดังนี้ การที่จะให้นักเรียนมีวิธีการคิดเลขในใจที่มากขึ้น ควร
เริ่มจากครูผู้สอน จะต้องศึกษาวิธีการคิดเลขในใจวิธีต่างๆ นอกเหนือจากวิธีพื้นฐานที่นักเรียนรู้จัก ควร
สอนให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนและมีอิสระทางการคิดให้มาก โดยครูจะต้องชี้แนะนักเรียนว่าในแต่
ละโจทย์อาจจะมีวิธีการหาค าตอบได้มากกว่าหนึ่งวิธี เพื่อให้นักเรียนได้คิด และควรเน้นให้นักเรียนเห็น
ความสัมพันธ์ของตัวเลข จะช่วยให้นักเรียน มีวิธีการคิดที่หลากหลาย ครูควรน าวิธีการต่างๆ มาน าเสนอ
ให้นักเรียนได้เห็นและได้ฝึกท าบ่อยๆ ซึ่งแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการคิดเลขในใจ จะต้องเริ่มที่
ผู้บริหารและคณะครูทุกท่านในโรงเรียน ให้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการคิดเลขในใจ ซึ่งครู
จะต้องมีความตั้งใจ มีความพร้อมที่จะพัฒนานักเรียน รวมทั้งน าการคิดเลขในใจไปสอดแทรกใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูควรจะต้องเน้นให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลข ซึ่งถ้าครูสอดแทรก
ความรู้สึกเชิงจ านวน ก็จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจเพิ่มขึ้น และในแต่ละวันควรให้นักเรียน
ได้ฝึกคิดเลขในใจ วันละ 3 – 5 นาที จะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะ มีความช านาญ มีเทคนิควิธีคิด และ
น าทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
 สรุปผลการวิจยั 
  ผลการศึกษาวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ พบว่า 
วิธีการคิดเลขในใจทางการบวก นักเรียนใช้วิธีการนับเพิ่มมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมาคือ
วิธีการหลักสิบรวมหลักสิบหลักหน่วยรวมหลักหน่วย แล้วน าค่ามารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และวิธี
ท าตัวตั้งให้เป็นหลักสิบ โดยการแยกตัวบวก คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ  และวิธีการคิดเลขในใจ
ทางการลบ นักเรียนใช้วิธีนับลดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.4 รองลงมาคือวิธีการหลักสิบลบหลักสิบ 
หลักหน่วยลบหลักหน่วย คิดเป็นร้อยละ 21.7  และวิธีท าตัวลบให้เป็นเลขหลักสิบ คิดเป็นร้อยละ 1.2  
ตามล าดับ  
 ผลการศึกษาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการคิดเลขในใจของนักเรียน จากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า การที่จะให้นักเรียนมีวิธีการคิดเลขในใจที่มากขึ้น ควรเริ่มจากครูผู้สอน จะต้อง
ศึกษาวิธีการคิดเลขในใจวิธีต่างๆ นอกเหนือจากวิธีพื้นฐานที่นักเรียนรู้จัก ควรสอนให้เด็กได้มีส่วนร่วมใน 
การเรียนและมีอิสระทางการคิดให้มาก โดยครูจะต้องชี้แนะนักเรียนว่าในแต่ละโจทย์อาจจะมีวิธีการหา
ค าตอบได้มากกว่าหนึ่งวิธี เพื่อให้นักเรียนได้คิด และควรเน้นให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลข จะ
ช่วยให้นักเรียนมีวิธีการคิดที่หลากหลาย ครูควรน าวิธีการต่างๆ มาน าเสนอให้นักเรียนได้เห็นและได้ฝึก
ท าบ่อยๆ ซึ่งแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการคิดเลขในใจจะต้องเริ่มที่ผู้บริหารและคณะครูทุก
ท่านในโรงเรียน ให้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการคิดเลขในใจ ซึ่งครูจะต้องมีความตั้งใจ มีความ
พร้อมที่จะพัฒนานักเรียน รวมทั้งน าการคิดเลขในใจไปสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูควร
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จะต้องเน้นให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลข ซึ่งถ้าครูสอดแทรกความรู้สึกเชิงจ านวน ก็จะช่วยให้
นักเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจเพิ่มขึ้น และในแต่ละวันควรให้นักเรียนได้ฝึกคิดเลขในใจ วันละ 3 – 5 
นาที จะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะ มีความช านาญ มีเทคนิควิธีคิด และน าทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงได้ รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช ้
 1.1 เป็นข้อสนเทศ ในการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของเด็กห้องเรียนพิเศษ โดยเฉพาะ
ทางด้านการคิดเลขในใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในเขตอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
 1.2 ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปเป็นข้อสนเทศในการพัฒนาวิธีการคิดเลขในใจของ
นักเรียนห้องเรียนปกติในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และทุกระดับชั้น ตลอดจนเป็นแนวทางให้ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้น าไปพัฒนาและส่งเสริมการคิดเลขในใจ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของการคิดเลขในใจของนักเรียนระดับต่างๆ 
  2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเลขในใจของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  2.3 ควรเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้นและอาจจะท าการวิจัยกับกลุ่มนักเรียนที่เรียน
อ่อนมากๆ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป 
  2.4 ควรศึกษาระดับช้ันที่สูงขึ้น เพื่อจะได้ดูวิธีการคิดที่มากขึ้นจากการบวก และ การลบ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความเชื่อทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 2) ศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตาม
กลุ่มของความเชื่อทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 3 
ห้องเรียนพิเศษ จ านวน 116 คน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) การวิจัย
แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษาความเชื่อทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
และระยะที่ 2  ศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  โดยจ าแนกนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่มีความเชื่อในทางบวกและทางลบ และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
มากลุ่มละ 3 คน รวมเป็น 6 คน (กรณีศึกษา) มาแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  จากนั้นสัมภาษณ์เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลของความเชื่อที่มีต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดความเชื่อทางคณิตศาสตร์   แบบทดสอบการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้วิธีการศึกษาเฉพาะ
รายกรณี (Case Study Method) โดยน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเชื่อทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยภาพรวม
มีความเชื่อทางคณิตศาสตร์ในทางบวก และเมื่อพิจารณาคะแนนตามประเภทของความเชื่อทาง
คณิตศาสตร์  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความเชื่อในทางบวกทั้งสามประเภท เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และความเชื่อ
เกี่ยวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 2) การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มที่มีความเชื่อทางคณิตศาสตร์ในทางบวก มีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก และ
กลุ่มที่มีความเชื่อทางคณิตศาสตร์ในทางลบมีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้งในระดับดีมาก ระดับต้อง
ปรับปรุง และระดับพอใช้  และจากการสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนที่มีความเชื่อทางคณิตศาสตร์ใน
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ทางบวกจะเชื่อว่าตนเองสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ และนักเรียนที่มีความเชื่อทาง
คณิตศาสตร์ในทางลบจะเชื่อว่าตนเองไม่สามารถเรียนรู้ในเนื้อหาที่ยากและไม่สามารถแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้ โดยนักเรียนกลุ่มนี้เชื่อว่าการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่เหมาะกับนักเรียนที่เรียนเก่ง
เท่านั้นเพราะต้องอาศัยความจ าที่ดีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ค าส าคัญ  :  ความเชื่อทางคณิตศาสตร์  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

Abstract 

The purposes of this study were to 1)  study mathematical beliefs for the ninth 
grade students and to 2)  study the way to solve mathematical problems for the ninth 
grade students according to a mathematical belief group.  With a proportional stratified 
random sampling, research samples were 116 students from the ninth grade class, a 
special one, Sarakhampittayakom School province, in the second semester of 2016. The 
study was divided into 2 phases. The first was to study mathematical beliefs of the ninth 
grade students.  The second phase was to study the way which student solved 
mathematical problems. Students were categorized into 2 groups: a positive belief group 
and a negative belief group.  Each group was randomized by a simple random sampling 
to select 3 students per each ( totally 6 students)  to be a case study, to solve 
mathematical problems, and to be interviewed  additionally regarding  solving 
mathematical problems and an influence of  beliefs on  solving mathematical problems. 
Research tools were a mathematical belief test, a mathematical problems- solving test, 
and an interview form of solving mathematical problems.  Statistics for research were 
frequency, percentage, average, standard deviation and a case study method. Data were 
presented through descriptive analysis. 
 The results show that 1)  Mathematical beliefs for the ninth grade students, on 
the whole, are positive.  When considering the types of them,  three types of 
mathematical beliefs demonstrate positive ones which arrange from being  high to low  
as follows: the belief of teaching mathematics, the belief of mathematic  and the belief 
of mathematical study 2) solving mathematical problems for the ninth grade students is 
able to show as follows:  students are in a positive belief group illustrate solving 
mathematical problems in an excellent level ,and students are in a negative belief group 
illustrate solving mathematical problems in an excellent level, an average level, and an 
improvement level.  From interviewing, it is found that students who are in a positive 
belief group believe that they own potential to learn and solve mathematical problems. 
But students who are in a negative belief group believe that they cannot learn the  
difficult contents in the lessons and solve mathematical problems , they believe that 
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solving mathematical problems is only for excellent students because those have good 
memorization systems. 
Key Words  :  Mathematical Beliefs , Mathematical Problem – Solving  
 
บทน า 

  ความเชื่อทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Beliefs) ของนักเรียนเป็นสิ่งที่สมองสร้างโดยการ
ประมวลผลจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมทางคณิตศาสตร์ และประสบการณ์ในห้องเรียน (Schoenfeld. 1992 : 
121)  มีลักษณะเป็นความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิด ซึ่งจะผูกติดในพฤติกรรมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่
ละคน  (Schoenfeld. 2007 : 63) การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้รับอิทธิพลจากความรู้ 
ความเข้าใจ รวมถึงประเด็นทางด้านอารมณ์ (Leder & Forgasz. 2002 : 12) หนึ่งในประเด็นทางด้าน
อารมณ์ก็คือ ความเชื่อทางคณิตศาสตร์ (Lester, Garofalo & Kroll. 1994 : 103 ; Schoenfeld, 1992 : 
122) เมื่อนักเรียนก าลังแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ความเชื่อหรือประสบการณ์ของนักเรียนจะเข้ามามี
อิทธิพลต่อการแก้ปัญหา และพบว่าความเชื่อสามารถก าหนดการตัดสินใจของแต่ละคนในการเลือกแนวทาง
เข้าสู่ปัญหา  เทคนิคเฉพาะที่จะถูกใช้ในการแก้ปัญหา การเลือกวิธีการที่จะแก้ปัญหาและการควบคุม
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการตัดสินใจที่ส าคัญของแต่ละคนที่เผชิญอยู่เกิดจากความเชื่อที่มี
ความสัมพันธ์กันและผลักดันให้เกิดการตัดสินใจนั้น ๆ  ความเชื่อทางคณิตศาสตร์จึงสามารถบ่งบอกถึง
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  โดยความเชื่อในทางบวกจะ
เป็นการเสริมแรงจูงใจในการแก้ปัญหา ท าให้ผู้ เรียนมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาให้ส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ  และความเชื่อทางลบจะท าให้ผู้เรียนหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหา ไม่มีความพยายามที่จะ
แก้ปัญหาให้ส าเร็จ (Schoenfeld. 1992: 124-131) ดังนั้นการศึกษาความเชื่อทางคณิตศาสตร์กับการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน จะช่วยให้ทราบว่าความเชื่อทางคณิตศาสตร์มีอิทธิพลต่อการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างไร  และผลการวิจัยจะเป็นข้อสนเทศให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและผู้ที่สนใจได้ตระหนักถึงความส าคัญของความเชื่อทางคณิตศาสตร์ 
  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเชื่อทางคณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                    
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ตลอดจนหาวิธีการเสริมสร้างความเชื่อทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการเรียน
คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาความเชื่อทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  2. เพ่ือศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามกลุ่มของความ
เชื่อทางคณิตศาสตร์ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และก าหนดกรอบความเชื่อทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
  2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม  จ านวน 
160 คน ซึ่งมาจากห้องเรียนพิเศษ  4 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ านวน  116 คน ซึ่งมาจากห้องเรียนพิเศษ 4 ห้องเรียน   ที่ได้มาจากการ
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional tratified Random Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นชั้น
ของการแบ่ง   

  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดความเชื่อทางคณิตศาสตร์ เป็น
แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert  Scale)  มี  5 ระดับ  ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนามา
จากแบบวัดความเชื่อทางคณิตศาสตร์ของ Norwood (1997 : 62-67) โดยจ าแนกความเชื่อทาง
คณิตศาสตร์ไว้ 3 ประเภท ได้แก่  ความเชื่อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์  
และความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2) แบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็น
แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นประเภทปัญหาซับซ้อน (Nonroutine problem) และ 
3) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพ่ือศึกษา
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ท าการวัดความเชื่อทาง
คณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษาความเชื่อทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระยะที่ 2 จ าแนกนักเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความเชื่อทางคณิตศาสตร์ในทางบวก (�̅� = 3.01-5.00) และกลุ่มที่มี
ความเชื่อทางคณิตศาสตร์ในทางลบ (�̅� = 1.00-3.00) และสุ่มนักเรียนจากทั้งสองกลุ่ม กลุ่มละ  3 คน 
รวมทั้งหมด 6 คน (กรณีศึกษา) มาท าแบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพ่ือศึกษาการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละกลุ่มจากร่องรอย  จากนั้นสัมภาษณ์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  และผลของความเชื่อที่มีต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ผลการวิจัย 
  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความเชื่อทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
    ผลการศึกษาความเชื่อทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  พบว่า ความเชื่อ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีความเชื่อทางคณิตศาสตร์ในทางบวก 
(�̅� = 3.63 , 𝑆. 𝐷. = 0.29) และเมื่อพิจารณาคะแนนตามประเภทของความเชื่อทางคณิตศาสตร์  
พบว่าทั้งสามประเภทมีความเชื่อในทางบวก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับการ
สอนคณิ ตศาสตร์  ( �̅� = 4.22 , 𝑆. 𝐷. = 0.16)  คว าม เชื่ อ เกี่ ย ว กั บคณิ ตศาสตร์  ( �̅� =

3.65 , 𝑆. 𝐷. = 0.20) และความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (�̅� = 3.03 , 𝑆. 𝐷. =

0.51) 
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  ตอนที่  2  ผลการศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เป็นกรณีศึกษา  
จ านวน 6 คน  ตามกลุ่มของความเชื่อทางคณิตศาสตร์ 
    ผลการศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เป็นกรณีศึกษา  จ านวน 6 คน  
ตามกลุ่มของความเชื่อทางคณิตศาสตร์ พบว่ากลุ่มที่มีความเชื่อทางคณิตศาสตร์ในทางบวก  ได้แก่  P1 
, P2 และ P3 มีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก  และกลุ่มที่มีความเชื่อทางคณิตศาสตร์
ในทางลบ  ได้แก่  N1 , N2 และ N3 มีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก ระดับต้อง
ปรับปรุง  และระดับพอใช้  ตามล าดับ และจากการสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนที่มีความเชื่อทาง
คณิตศาสตร์ในทางบวกจะเชื่อว่าตนเองสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ โดยจะพยายาม
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย และนักเรียนที่มีความเชื่อทางคณิตศาสตร์ในทางลบจะเชื่อว่าตนเอง
ไม่สามารถเรียนรู้ในเนื้อหาที่ยากและไม่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ นั กเรียนกลุ่มนี้จะไม่มี
ความพยายามในการแก้ปัญหา โดยเชื่อว่าการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่เหมาะกับนักเรียนที่เรียน
เก่งเท่านั้นเพราะต้องอาศัยความจ าที่ดีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
    สรุปผลการวิจัย 
    ผลการศึกษาความเชื่อทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยรวมมีความ
เชื่อทางคณิตศาสตร์ในทางบวก และเมื่อพิจารณาคะแนนตามประเภทของความเชื่อทางคณิตศาสตร์  
พบว่าทั้งสามประเภทมีความเชื่อในทางบวก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับการ
สอนคณิตศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ผลการศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 
นักเรียนในกลุ่มที่มีความเชื่อทางคณิตศาสตร์ในทางบวก มีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี
มาก และกลุ่มที่มีความเชื่อทางคณิตศาสตร์ในทางลบ มีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้งในระดับดีมาก 
ระดับต้องปรับปรุง และระดับพอใช้  และจากการสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนที่มีความเชื่อทางคณิตศาสตร์
ในทางบวกจะเชื่อว่าตนเองสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ โดยจะพยายามแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และนักเรียนที่มีความเชื่อทางคณิตศาสตร์ในทางลบจะเชื่อว่าตนเองไม่สามารถ
เรียนรู้ในเนื้อหาที่ยากและไม่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ โดยนักเรียนกลุ่มนี้จะไม่มีความ
พยายามในการแก้ปัญหา โดยเชื่อว่าการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่เหมาะกับนักเรียนที่เรียนเก่ง
เท่านั้นเพราะต้องอาศยัความจ าที่ดีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์     

ข้อเสนอแนะ 
     1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะต้องตระหนักถึงความส าคัญของความเชื่อทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อสนเทศในการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
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   1.2 ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปเป็นข้อสนเทศในการหาวิธีการส่งเสริมความ
เชื่อทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาต่อไป 
     2. ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับต่าง ๆ 
    2.2 ควรมีการศึกษาความเชื่อทางคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์หรือทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อ่ืนๆ  ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  2) ศึกษาการแก้ปัญหาทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม
สถานการณ์ปัญหาทางเรขาคณิต  และ 3) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระดับความคิดทาง
เรขาคณิตของนักเรียน การวิจัยแบ่งออกเป็น 3  ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 174 คน 
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) ระยะที่ 2 ศึกษาการแก้ปัญหาทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ตามสถานการณ์ปัญหาทางเรขาคณิต กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
42 คน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 และระยะที่ 3 ศึกษา
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระดับความคิด ทางเรขาคณิตของนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3  ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบเพ่ือวัดระดับความคิดทาง
เรขาคณิต 2) แบบทดสอบการแก้ปัญหาทางเรขาคณิต  และ 3) แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สถติิที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนที่
อยู่ในระดับ 1 การวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 24.14 ระดับ 0 การมองเห็นรูปธรรมภายนอก คิดเป็นร้อย
ละ 20.11 ระดับ 2 การอนุมานที่ไม่เป็นแบบแผน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ระดับ 3 การอนุมานที่เป็นแบบ
แผน คิดเป็นร้อยละ 1.15 และระดับ 4 การคิดสุดยอด ไม่พบนักเรียนในระดับนี้ 2) การแก้ปัญหาทาง
เรขาคณิตของนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ตามสถานการณ์ปัญหาทางเรขาคณิต ดังนี้ การมองเห็น
รูปธรรมภายนอก แก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 การวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ 85.71 
แก้ปัญหาได้บางส่วน  คิดเป็นร้อยละ 14.28  การอนุมานที่ไม่เป็นแบบแผน แก้ปัญหาได้บางส่วน คิด
เป็นร้อยละ 4.76  แก้ปัญหาไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 95.24  การอนุมานที่เป็นแบบแผน และ การคิดสุด
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ยอด นักเรียนแก้ปัญหาไม่ได้เลยคิดเป็นร้อยละ 100.00 และ 3) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระดับ
ความคิดทางเรขาคณิต จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า สาเหตุที่นักเรียนมีระดับความคิดทาง
เรขาคณิตอยู่ในระดับต่ ามาจากการมีพ้ืนฐานความรู้ทางเรขาคณิตที่ไม่เพียงพอ ขาดการคิด ขาดการ
ฝึกฝน โดยมีแนวทางในการพัฒนาระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนให้สูงขึ้น  คือ ครูต้องเน้นให้
นักเรียนได้ฝึกการคิด ฝึกการ ใช้จินตนาการ ฝึกการพิสูจน์เพ่ือให้เกิดการค้นพบ ค้นหาเหตุผลมาอธิบาย
สิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง  และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรขาคณิต  ครูควรหากิจกรรมที่นักเรียน
ได้ฝึกการสังเกต ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ฝึกการคิด โดยใช้เทคนิคการสอนแบบอุปนัยก่อนแล้วน าไปสู่เทคนิค
การสอนแบบนิรนัย   
ค าส าคัญ  :  ระดับความคิดทางเรขาคณิต  การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 

Abstract 

 The research aims to 1)  study the levels of geometric thinking of seventh grade 
students, 2) study the geometric problem solving of seventh grade students according to 
the levels of geometric thinking and 3) study the ways to improve and develop the levels 
of geometric thinking.  The research was conducted in 3 phases:  The first phase was to 
study the levels of geometric thinking of the seventh grade students sample group which 
are 174 seventh grade students from Chaturaphukpimanratchadapisek School in the 
second semester of academic year 2016 chosen by cluster random sampling; the second 
phase was to study the geometric problem solving of seventh grade students according to 
the levels of geometric thinking, the target group being 42 seventh grade students from 
Chaturaphukpimanratchadapisek School in the second semester of academic year 2016; 
the third phase was to study the ways to improve and develop the levels of geometric 
thinking, the target group being three experts in the field. Research instruments are 1) the 
levels of geometric thinking test, 2)  the geometric problem solving test and 3)  expert 
interview form.  Statistics used in analysing of data are frequency distribution, percentage 
and descriptive analysis. 
 The findings are as follows. 1) The levels of geometric thinking of seventh grade 
students: 24.14% in level 1 (analysis), 20.11% in level 0 (visualization), 2.30% in level 2 
(informal deduction), 1.15% in level 3 (formal deduction) and none in level 4 (rigor). 2) 
The geometric problem solving of students according to the levels of geometric thinking: 
level 0 (visualization), 100% of are able to solve the problem; level 1 (analysis), 85.71% 
are able to solve the problem and 14. 28% able to solve the problem partially; level 2 
(informal deduction), 4.76% are able to solve the problem partially and 95.24% are not 
able to solve the problem at all; levels 3 (formal deduction) and 4 (rigor), none are able 
to solve the problem at all. 3) The ways to improve and develop the levels of geometric 
thinking from the interview of experts in the field: It was found that the reasons that the 
levels of geometric thinking of the students are low come from the lack of practice and 
learning in a wrong way in which emphasis is on remembering with no imagination, no 



52 

 

การประชุมวชิาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)  

วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

visualization and no reasoning or supposing in descriptions and moves quickly on to the 
applying step.  The way to develop the levels of geometric thinking of the students is 
that teachers must help students discover the knowledge by themselves, emphasise 
more on proof, ask students to give reasons in descriptions and exercise them on using 
more imagination and visualizing more complicated objects.  The learners should have 
been given questions or problems which are of their interests but are not harder than 
their abilities to think and solve the problems.  In planning activities for geometric 
learning, it should begin with the induction teaching technique and then go to the 
deduction teaching technique.  They should be activities that let students learn to 
observe and lead to questions and finding reasons to describe by practicing or 
experimenting. 
Key Words  :  Geometric Thinking Levels, Geometric Problem – Solving 

บทน า 
เรขาคณิตเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นวิชาที่เนื้อหามีความเป็นรูปธรรมและนามธรรม จุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอนทางเรขาคณิตคือการให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมี  วิจารณญาณ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา และมีความเข้าใจที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์ เรขาคณิตส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
การสังเกต การส ารวจ การมีเหตุผล สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จึงเป็นศาสตร์ที่มีความหมาย มี
คุณค่า มีประโยชน์ และผูกพันกับชีวิตมนุษย์มานาน (ปานทอง กุลนาถศิริ . 2551 : 3) เพราะมีส่วน
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของมนุษย์เราอย่างมาก  ดังที่ ยุพิน พิพิธกุล (2553 : 16) ได้กล่าวถึง 
ความส าคัญของเรขาคณิตว่าเป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาความสามารถ ในการให้เหตุผล ความสามารถในการ
อ่านและตีความทางคณิตศาสตร์ เป็นพ้ืนฐานส าหรับการเรียน คณิตศาสตร์แขนงอ่ืน และเป็นพื้นฐานใน
การเรียนวิชาอ่ืน เราใช้เรขาคณิตในชีวิตจริง เพ่ือท าความเข้าใจหรืออธิบายสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หรือ
บางครั้งเราอาจแทนความคิดหรือสิ่งต่าง ๆ ด้วยรูปเรขาคณิต อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้เรขาคณิต
ยังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ การพิสูจน์ การให้เหตุผล และ
ความสัมพันธ์ของมิติต่าง ๆ ดังที่ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  (2557 : 8) กล่าวว่านักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่
ไม่ดีต่อเรขาคณิตและไม่ชอบเรียนเรขาคณิต เพราะการเรียนที่ต้องจดจ าทฤษฎีบทต่าง ๆ จ าล าดับขั้น
การพิสูจน์  และมีนักคณิตศาสตร์หลายท่านได้พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  Pierre 
Marie van Hiele และ Dina van Hiele-Geldof (Van Hiele. 1986) สองสามีภรรยา ชาวเนเธอร์แลนด์ 
ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระดับการคิดเชิงเรขาคณิตของนักเรียน เพ่ือหาเหตุผลว่าท าไมนักเรียนจึงประสบ
ความยากล าบากในกระบวนการคิดเก่ียวกับเรขาคณิตที่มีความซับซ้อน โดยได้คิดค้นโครงสร้างของระดับ
ความคิดทางเรขาคณิต และหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนวิชาเรขาคณิตของนักเรียน เพ่ือพัฒนา
ความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนจากระดับพ้ืนฐานไปยังระดับที่สูงขึ้น 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิตกับการแก้ปัญหา เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ในสาระเรขาคณิตของนักเรียนให้สูงขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. เพ่ือศึกษาการแก้ปัญหาทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามสถานการณ์ปัญหาทาง
เรขาคณิต 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียน 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ระยะที่ 1 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับระดับความคิดทางเรขาคณิต การแก้ปัญหาทาง 
เรขาคณิต และก าหนดกรอบความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับความคิดทางเรขาคณิต 
 2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 
รัชดาภิเษก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 299 คน จาก 8 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
จ านวน 174 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 5 ห้องเรียน  
 3. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบเพ่ือวัดระดับความคิดทางเรขาคณิต จ านวน 25 ข้อ 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการวัดระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียน โดยใช้ แบบทดสอบ
เพ่ือวัดระดับความคิดทางเรขาคณิต และท าการจัดระดับความคิดทางเรขาคณิตของ นักเรียนแต่ละคน 
 ระยะที่ 2 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาทางเรขาคณิต และสร้างโจทย์ปัญหา ตาม
กรอบความสามารถของนักเรียนแต่ละระดับความคิดทางเรขาคณิต 
 2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ านวน 
42 คน   
 3. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบการแก้ปัญหาทางเรขาคณิต จ านวน 14 ข้อ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการทดสอบการแก้ปัญหาทางเรขาคณิตของนักเรียนกลุ่มส่วนใหญ่ที่มี
ความสามารถอยู่ในระดับความคิดทางเรขาคณิตนั้น ซึ่งคือนักเรียนที่มีระดับความคิดทางเรขาคณิตอยู่ใน
ระดับ 1 การวิเคราะห์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ แก้ปัญหาได้ให้ 2 คะแนน แก้ปัญหาได้บางส่วนให้ 1 
คะแนน และ แก้ปัญหาไม่ได้ให้ 0 คะแนน 

 ระยะที่ 3 
 1. ศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิต และการแก้ปัญหาทางเรขาคณิตของนักเรียน 
 2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระดับ
ความคิดทางเรขาคณิต 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ระดับความคิดทางเรขาคณิต 
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ผลการวิจัย 
 ระยะที่ 1 ผลการศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ นักเรียนที่อยู่ในระดับ 1     
การวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 24.14 ระดับ 0 การมองเห็นรูปธรรมภายนอก คิดเป็นร้อยละ 20.11 ระดับ 
2 การอนุมานที่ไม่เป็นแบบแผน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ระดับ 3 การอนุมานที่เป็นแบบแผน    คิดเป็นร้อย
ละ 1.15 และระดับ 4 การคิดสุดยอด ไม่พบนักเรียนในระดับนี้  
 ระยะที่ 2 ผลการศึกษาการแก้ปัญหาทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ าแนกตามระดับความคิดทางเรขาคณิต 
 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิตของนักเรียนจ าแนกตามระดับความคิดทางเรขาคณิต ดังนี้ ระดับ 0  
การมองเห็นรูปธรรมภายนอก แก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ระดับ 1 การวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ 
คิดเป็นร้อยละ 85.71 แก้ปัญหาได้บางส่วน คิดเป็นร้อยละ 14.28 ระดับ 2 การอนุมานที่ไม่เป็นแบบ
แผน แก้ปัญหาได้บางส่วน คิดเป็นร้อยละ 4.76 แก้ปัญหาไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 95.24 ระดับ 3 การ
อนุมานที่เป็นแบบแผน และระดับ 4 การคิดสุดยอด นักเรียนแก้ปัญหาไม่ได้เลย คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ระยะที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระดับความคิดทางเรขาคณิต 
 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระดับความคิดทางเรขาคณิต จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
พบว่า สาเหตุที่นักเรียนมีระดับความคิดทางเรขาคณิตอยู่ในระดับต่ ามาจากการขาดการฝึกฝน เป็นการ
เรียนรู้ที่ข้ามขั้นตอน คือ เน้นการท่องจ า โดยไม่ผ่านจินตนาการ ไม่เกิดเป็นรูปธรรม ไม่มีการค้นหา
เหตุผลหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ในการอธิบาย แต่ข้ามขั้นตอนไปสู่ขั้นน าไปใช้เลย แนวทางในการพัฒนาระดับ
ความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนให้สูงขึ้น คือ ครูต้องเน้นให้นักเรียนได้เกิดการค้นพบสิ่งต่าง ๆ ด้วย
ตัวเอง เน้นการพิสูจน์ การซักถามเพ่ือให้นักเรียนได้หาเหตุผลในการอธิบาย ฝึกการจินตนาการ การมอง
รูปที่ซับซ้อน และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรขาคณิต ควรเริ่มจากการใช้เทคนิคการสอน
แบบอุปนัยก่อน แล้วจึงไปสู่เทคนิคการสอนแบบนิรนัย ควรหากิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกการสังเกต 
น าไปสู่ข้อสงสัยและหาเหตุผลมาอธิบาย โดยการปฏิบัติหรือทดลองจริง 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียงจากมากไป
น้อย ดังนี้ นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความคิดทางเรขาคณิตอยู่ในระดับ 1 การวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 
24.14 ระดับ 0 การมองเห็นรูปธรรมภายนอก  คิดเป็นร้อยละ 20.11  ระดับ 2 การอนุมานที่ไม่เป็น
แบบแผน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ระดับ 3  การอนุมานที่เป็นแบบแผน คิดเป็นร้อยละ 1.15 และ ระดับ 4 
การคิดสุดยอด ไม่มีนักเรียนที่อยู่ในระดับนี้ 
 ผลการศึกษาการแก้ปัญหาทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามสถานการณ์
ปัญหาทางเรขาคณิต ดังนี้ การมองเห็นรูปธรรมภายนอก แก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 การ
วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ 85.71 แก้ปัญหาได้บางส่วน คิดเป็นร้อยละ 14.28  การอนุมานที่
ไม่เป็นแบบแผน แก้ปัญหาได้บางส่วน คิดเป็นร้อยละ 4.76  แก้ปัญหาไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 95.24  การ
อนุมานที่เป็นแบบแผน และ การคิดสุดยอด นักเรียนแก้ปัญหาไม่ได้เลย คิดเป็นร้อยละ 100.00   
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 ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับความคิดทางเรขาคณิตต่ า เริ่มจากสาเหตุที่นักเรียนมีระดับความคิดทาง
เรขาคณิตอยู่ในระดับต่ ามาจาก การมีพ้ืนฐานความรู้ทางเรขาคณิตที่ไม่เพียงพอ ขาดการคิด ขาดการ
ฝึกฝน โดยมีแนวทางในการพัฒนาระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนให้สูงขึ้น คือ ครูต้องเน้นให้
นักเรียนได้ฝึกการคิด ฝึกการใช้จินตนาการ ฝึกการพิสูจน์เพ่ือให้เกิดการค้นพบ ค้นหาเหตุผลมาอธิบาย
สิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรขาคณิต ครูควรหากิจกรรมที่นักเรียน
ได้ฝึกการสังเกต ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ฝึกการคิด โดยใช้เทคนิคการสอนแบบอุปนัยก่อนแล้วน าไปสู่เทคนิค
การสอนแบบนิรนัย   

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1  ในการจัดการเรียนรู้จะต้องตระหนักถึงระดับความคิดทางเรขาคณิต ซึ่งผลจากการวิจัย ใน
ครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาระดับความคิดทางเรขาคณิตกับการแก้ปัญหาของนักเรียน 
 1.2  ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจจะน าไปเป็นข้อสนเทศเกี่ยวกับ 
ระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิตกับการแก้ปัญหาในระดับ ชั้น
ต่าง ๆ ที่สูงขึ้นเพ่ือจะได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
  2.2  ควรมีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อระดับความคิดทางเรขาคณิต เช่น  
เจตคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความรู้สึกเชิงปริภูมิ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสไตล์การคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ห้องเรียนพิเศษ TSM และ 2) ศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ห้องเรียนพิเศษ TSM ตามสไตล์การคิด การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสไตล์การคิด
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ TSM กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ TSM  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 61 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional  Stratified  
Random  Sampling) โดยจ าแนกนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สไตล์การคิดแบบเป็นอิสระกับสภาพ
รอบข้าง สไตล์การคิดแบบกึ่งอิสระกับสภาพรอบข้าง และสไตล์การคิดแบบไม่เป็นอิสระกับสภาพรอบ
ข้าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ GEFT และระยะที่ 2 ศึกษาการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ TSM โดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท า
แบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
นักเรียนที่มีคะแนนในระดับสูงสุดของแต่ละกลุ่ม มากลุ่มละ 3 คน รวม 9 คน (กรณีศึกษา) มาสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้วิธีการศึกษาเฉพาะรายกรณี (Case Study 
Method) และน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) สไตล์การคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ TSM 
นักเรียนส่วนใหญ่มีสไตล์การคิดแบบกึ่งอิสระกับสภาพรอบข้าง รองลงมาคือ สไตล์การคิดแบบไม่เป็น
อิสระกับสภาพรอบข้าง และสไตล์การคิดแบบเป็นอิสระกับสภาพรอบข้าง และ 2) นักเรียนที่มีสไตล์การ
คิดแบบเป็นอิสระกับสภาพรอบข้าง มีคะแนนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก เมื่อเผชิญ
สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จะสามารถท าความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาได้โดยอาศัยความรู้ที่
เรียนมา เข้าใจในความสัมพันธ์ของปัญหา สามารถคิดแบบเป็นนามธรรมได้ และสามารถแก้ปัญหาได้



57 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)  

วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

โดยใช้ยุทธวิธีที่หลากหลาย รวมถึงสามารถอธิบายเหตุผลให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน ส่วนนักเรียนที่มีสไตล์
การคิดแบบกึ่งอิสระกับสภาพรอบข้าง ที่มีคะแนนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี สามารถ
ท าความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาได้โดยอาศัยความรู้ที่เรียนมา มีวิธีการแก้ปัญหาไม่หลากหลาย ยังคง
ใช้ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มาใช้แก้โจทย์ปัญหาแบบที่เคยเรียนมา และนักเรียนที่มีสไตล์การ
คิดแบบไม่เป็นอิสระกับสภาพรอบข้าง ที่มีคะแนนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี สามารถ
ท าความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาได้โดยอาศัยความรู้ที่ เรียนมา แต่มีการวางแผนและวิธีการแก้ปัญหา
ไม่หลากหลาย 
ค าส าคญั  :  สไตล์การคิด ,  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
 

Abtract 
 

The research aims to 1) study of cognitive styles for seven grade students of 
Talented Student Program on Science and Mathematics (TSM) class and 2) study of 
mathematical problem-solving for seven grade students of TSM class. The research is 
divided into two phases: Phase 1 study of the cognitive styles for seven grade students 
of TSM class, Kalasin Pitayasan school in the second semester of academic year 2559, 
sample group which are 174 came from a random stratified proportional. Then,  
classifying students into three groups. , field independent , field-intermediate and field 
dependent. The instrument used in this phase is GEFT test. Phase 2: study for 
mathematical problems solving of TSM students, they testing the mathematical 
problems-solving test, then random 3 students in each groups amount 9 persons for 
case study from simple random sampling students who have highest level of each 
groupsThen, interviewed about mathematical problems solving. The instrument in this 
phase are mathematical problem solving test and a semi-structured interview. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, average and standard 
deviation. Use case study method and presented by descriptive analysis. 
 The results showed that 1) the cognitive styles of TSM students, most students 
are field intermediate, followed by the field independent and field dependent. And 2) 
the field independent group, there are scores of mathematical problem-solving are a 
very good level and from interviews found, when they found the math problem, they 
can understand and solve it using the knowledge learned, understanding the relationship 
of problems, abstract thinking and can solve the problem by using a variety of tactics. 
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To be able to explain clearly understood. Students of field intermediate. There are 
scores of mathematical problem-solving are good level. From interview found, they can 
understand the problem and solve it using the knowledge learned. There are not many 
solutions. Still, the mathematical symbol used to solve problems that have been 
studied. And field dependent. There are scores of mathematical problem-solving are 
good level. From interview found, they can understand the problem and solve it using 
the knowledge learned. But planning and solution is not practical. 
Key Words  :  Cognitive Style , Mathematical Problem – Solving. 

บทน า 
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสไตล์การคิด (Cognitive Style) และสไตล์การเรียนรู้ (Learning Style) ได้
เป็นไปอย่างกว้างขวาง และต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ผลการวิจัยได้ชี้ชัดว่าสไตล์การคิดและ สไตล์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนมีผลต่อความส าเร็จทางการเรียน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจะเพิ่มขึ้น และ
ผู้เรียนจะสามารถจดจ าข้อมูลที่ได้เรียนนานขึ้น เมื่อวิธีสอน วัสดุ/สื่อการสอน และ สภาพแวดล้อมของการ
เรียนรู้มีความสอดคล้องกับสไตล์การคิด และสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Davis. 1991: 57-59) เช่น ผู้เรียน
ที่มีสไตล์การคิดเป็นรูปภาพจะเรียนรู้ได้ดี เมื่อผู้สอนใช้สื่อการสอนที่มีภาพประกอบ หรือผู้เรียนที่มีสไตล์
การคิดแบบอิสระจะเรียนรู้ได้ดีในกิจกรรม การเรียนที่มีการค้นคว้าด้วยตนเอง หรือผู้เรียนที่มีสไตล์การ
เรียนรู้แบบร่วมมือก็จะเรียนรู้ได้ดีในกิจกรรมการเรียนที่มีส่วนร่วม มีการร่วมมือกันท างานเป็นกลุ่ม เป็นต้น 
บุคคลที่มีสไตล์การคิดแตกต่างกัน จะมีความแตกต่างกันทางด้านการเรียน ในขณะที่บุคคลกลุ่มสไตล์การ
คิดแบบเป็นอิสระกับสิ่งรอบข้าง มีความถนัดเรื่องที่เป็นการทดสอบสมมติฐาน แต่บุคคลกลุ่มสไตล์การคิด
แบบไม่เป็นอิสระกับสิ่งรอบข้าง จะถนัดในเรื่องราวที่น าเสนอมาเป็นมโนทัศน์ ความแตกต่างในความถนัด
และความชอบของบุคคลทั้ง 2 กลุ่มนี้จึงน าไปสู่สัมฤทธิ์ผลในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันด้วย (Witkin,  Moore,  
Goodenough, and Cox. 1977 : 1-64 )  และยังพบว่าสไตล์การคิดเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
แก้ปัญหา จึงกล่าวได้ว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องสไตล์การคิดและรูปแบบการเรียนรู้ มีความส าคัญต่อการ
ส่งเสริม ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ รวมทั้ง
อาจช่วยลดปัญหาผลการเรียนต่ า ปัญหาการหนีเรียน และไม่สนใจเรียนของผู้เรียนได้ด้วย  
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสไตล์การคิดกับการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ TSM เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีสไตล์การคิดที่แตกต่างกัน อันจะเป็น
ประโยชน์ในการน าไปใช้ในชีวิตประวัน  เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรื่องยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาสไตล์การคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ TSM  
 2. เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ TSM  
ตามสไตล์การคิด 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสไตล์การคิด การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และก าหนด
กรอบสไตล์การคิดของนักเรียน 
 2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากห้องเรียนพิเศษ TSM  
จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 72 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษ 
TSM  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 61 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified  Random  Sampling)  โดยมีห้องเรียนเป็นชั้น
ของการแบ่ง   

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบจ าแนกสไตล์การคิด (The Group Embebded 
Figures Test :GEFT) ผู้วิจัยพัฒนาแบบทดสอบมาจากแบบทดสอบของ Witkin, Oltman, Raskin and 
Karp (1971 : 110-115)  ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับทดสอบบุคคลว่าจัดอยู่ในกลุ่มที่มีสไตล์การคิดแบบใด 
วิธีทดสอบท าได้โดยให้ผู้ทดสอบหาภาพที่ก าหนดให้ ซึ่งเป็นภาพอย่างง่ายที่ซ่อนอยู่ในภาพที่ซับซ้อน 
แบ่งเป็น 3 ตอน รวม 25 ข้อ 2) แบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบอัตนัย 
จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นประเภทปัญหาซับซ้อน (Nonroutine problem) และ 3) แบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 จ าแนกนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 
ตามสไตล์การคิด ได้แก่ สไตล์การคิดที่เป็นอิสระกับสภาพรอบข้าง (Field Independent) สไตล์คิดแบบ
ไม่เป็นอิสระกับสภาพรอบข้าง (Field Dependent) หรือสไตล์การคิดแบบกึ่งอิสระกับสภาพรอบข้างโดย
ใช้แบบทดสอบจ าแนกสไตล์การคิด และระยะที่ 2 ให้นักเรียนที่จ าแนกสไตล์การคิดแล้วท าแบบทดสอบ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จากนั้นสุ่มนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) มากลุ่มละ 3 คน ซึ่งได้มาจากนักเรียนที่มีคะแนนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูง
ที่สุดของแต่ละกลุ่ม รวมเป็น 9 คน (กรณีศึกษา) มาสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีสไตล์การคิดแต่ละกลุ่ม 
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ผลการวิจัย 
  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสไตล์การคิดของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ TSM   
  จากผลการศึกษา พบว่า นักเรียนกลุ่มที่มีสไตล์การคิดแบบเป็นอิสระกับสภาพรอบข้าง        มี
จ านวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ 24.59 กลุ่มที่มีสไตล์การคิดแบบกึ่งอิสระกับสภาพรอบข้าง มีจ านวน  
28  คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 และกลุ่มที่มีสไตล์การคิดแบบไม่เป็นอิสระกับสภาพรอบข้าง มีจ านวน  
18  คน คิดเป็นร้อยละ 29.51 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ห้องเรียนพิเศษ TSM จ าแนกตามสไตล์การคิด 
 จากการศึกษา พบว่า การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน
พิเศษ TSM ที่มีคะแนนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูงสุดของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่มี
สไตล์การคิดแบบเป็นอิสระกับสภาพรอบข้าง มีคะแนนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก ( 

�̅� = 10, S. D. = 0 ) กลุ่มที่มีสไตล์การคิดแบบกึ่งอิสระกับสภาพรอบข้าง มีคะแนนการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี  (�̅� = 8.43, S. D.= 0.53 ) และ กลุ่มที่มีสไตล์การคิดแบบไม่

เป็นอิสระกับสภาพรอบข้าง มีคะแนนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี ( �̅� = 8, S. D. =

0 ) และจากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มที่มีสไตล์การคิดแบบเป็นอิสระกับสภาพรอบข้าง มีการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ในระดับดีมาก จะสามารถท าความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาได้โดยอาศัยความรู้ที่เรียน
มา เข้าใจในความสัมพันธ์ของปัญหา สามารถคิดแบบเป็นนามธรรมได้ และสามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้
ยุทธวิธีที่หลากหลาย รวมถึงสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างชัดเจน กลุ่มที่มีสไตล์การคิดแบบกึ่งอิสระกับ
สภาพรอบข้าง มีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระดับดี จะสามารถท าความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหา
ได้โดยอาศัยความรู้ที่ เรียนมา มีวิธีการแก้ปัญหาไม่หลายหลาย ยังคงใช้ประโยคสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์มาใช้แก้โจทย์ปัญหาแบบที่เคยเรียนมา และ กลุ่มที่มีสไตล์การคิดแบบไม่เป็นอิสระกับสภาพ
รอบข้าง มีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระดับดี จะสามารถท าความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาได้โดย
อาศัยความรู้ที่เรียนมา แต่การวางแผนการแก้ปัญหา และมีวิธีการแก้ปัญหาไม่หลากหลาย 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 สรุปผลการวิจยั 
   ผลการศึกษาสไตล์การคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ TSM พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่มีสไตล์การคิดแบบกึง่อิสระกับสภาพรอบข้าง รองลงมาคือ นักเรยีนมีสไตล์การคิดแบบไม่เป็น
อิสระกับสภาพรอบข้าง และน้อยที่สุดคือ มีสไตล์การคิดแบบเป็นอิสระกับสภาพรอบข้าง  
 นักเรียนที่มีสไตล์การคิดแบบเป็นอิสระกับสภาพรอบข้าง มีคะแนนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
อยู่ในระดับดีมาก เมื่อเผชิญสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จะสามารถท าความเข้าใจปัญหาและ
แก้ปัญหาได้โดยอาศัยความรู้ที่เรียนมา เข้าใจในความสัมพันธ์ของปัญหา สามารถคิดแบบเป็นนามธรรม
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ได้ และสามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้ยุทธวิธีที่หลากหลาย รวมถึงสามารถอธิบายเหตุผลให้เข้าใจได้อย่าง
ชัดเจน ส่วนนักเรียนที่มีสไตล์การคิดแบบกึ่งอิสระกับสภาพรอบข้าง มีคะแนนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี สามารถท าความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาได้โดยอาศัยความรู้ที่เรียนมา มี
วิธีการแก้ปัญหาไม่หลากหลาย ยังคงใช้ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มาใช้แก้โจทย์ปัญหาแบบที่
เคยเรียนมา และนักเรียนที่มีสไตล์การคิดแบบไม่เป็นอิสระกับสภาพรอบข้าง มีคะแนนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี สามารถท าความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาได้โดยอาศัยความรู้ที่เรียนมา แต่มี
การวางแผนและวิธีการแก้ปัญหาไม่หลากหลาย 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช ้
  1.1 ในการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์จะต้องตระหนักถึงความส าคัญของการคิด โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ส าหรับผลการวิจัยจะเป็นข้อสนเทศให้นักการศึกษาทั่วไปตระหนักถึงสไตล์
การคิดของนักเรียนกับการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ต่อไป 
  1.2 ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ โรงเรียนสามารถน าไปเป็นข้อสนเทศในการพัฒนา 
การคิดของนักเรียน อันจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใหเ้หมาะสมกับ
สไตล์การคิดของนักเรียนแต่ละคน  
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดที่เหมาะสมกับแต่ละสไตลก์ารคิดของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 
  2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยในการพัฒนาการคิดที่เหมาะสมกับแต่ละสไตล์การ
คิดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์และกระบวนการคิดเชิงอภิปัญญา 
ที่มีต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์และ
กระบวนการคิดเชิงอภิปัญญาที่มีต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2) 
ศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับความวิตกกังวลในการเรียน
คณิตศาสตร์ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 98 คน 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดความวิตกกังวลในการเรียน
คณิตศาสตร์ 2) แบบวัดกระบวนการคิดเชิงอภิปัญญา 3) แบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ 4) 
แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนท าแบบวัดความวิตกกังวลในการเรียน
คณิตศาสตร์ แบบวัดกระบวนการคิดเชิงอภิปัญญา และแบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จากนั้น
ท าการแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีระดับความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์สูง ปาน
กลาง และต่ า แล้วสุ่มนักเรียนในแต่ละกลุ่มมาจ านวนกลุ่มละ 3 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) รวมทั้งหมด 9 คน (กรณีศึกษา) น ามาสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ในแต่ละกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง 
(Two-way ANOVA) การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วใช้การศึกษาเฉพาะราย
กรณี (Case Study Method) แล้วน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ส่งผลต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกระบวนการคิดเชิงอภิปัญญาส่งผลต่อการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนที่มีระดับความวิตกกังวลในการเรียน
คณิตศาสตร์สูง สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ในระดับต้องปรับปรุง ซึ่งจะไม่ชอบเรียนวิชา
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คณิตศาสตร์ เมื่อท าโจทย์ที่มีความซับซ้อนหรือมีความยาวมาก เลี่ยงการท าโจทย์ข้อนั้นไป นักเรียนที่มีระดับ
ความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ในระดับพอใช้ ซึ่งจะ
รู้สึกกังวลเมื่อท าโจทย์ที่มีความซับซ้อน พยายามแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน แต่เมื่อรู้สึกว่ายากเกินไปก็จะไม่
แก้ปัญหานั้นทันที และนักเรียนที่มีระดับความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า สามารถแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้ในระดับดีถึงดีมาก ซึ่งจะชอบโจทย์ ที่มีความซับซ้อน อธิบายสิ่งที่โจทย์ก าหนด วางแผนการ
แก้ปัญหา และเลือกใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถอธิบายความสมเหตุสมผลของค าตอบได้ 
ค าส าคญั : ความวิตกกังวลในการเรียนคณติศาสตร์, กระบวนการคิดเชิงอภิปัญญา, การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์

Abstract 

The research aims to 1) study the mathematics anxiety and the thought process of 
metacognition towards solving mathematical problems of the seventh grade students, and 
to 2) study the ways to solve mathematical problems of the seventh grade students who 
experienced anxiety about studying differently. Research samples were 98 students of the 
seventh grade students from Kalasinpittayasan School in the second semester of 2016. 
Samples were taken from a cluster random sampling .Research tools were an anxiety test 
in mathematics, the test of the thought process of metacognition, a mathematical problems 
– solving test, and the interview form of solving mathematical problems. Students did an 
anxiety test in mathematics, the test of the thought process of metacognition, and a 
mathematical problems – solving test. Students were divided into 3 groups: a high anxiety 
group in mathematics, a medium anxiety group in mathematics, and a low anxiety group in 
mathematics.  Nine students were randomized to be a case study from each group (3 
persons) by way of a sample random sampling. Students were interviewed individually to 
be studied regarding solving mathematical problems in each group. Research statics were 
analysis of variance: ANOVA, frequency, mean, standard deviation, and an individually 
studied case study. Data were presented through descriptive analysis 

The results show that 1)  mathematics anxiety in mathematics affects on solving 
mathematical problems with statistical significance at a .05 level and the thought process 
of metacognition towards solving mathematical problems with statistical significance at a 
.05 level, and 2) students who possess high anxiety in mathematics can solve mathematical 
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problems in the need to improve. Do not like studying mathematics, especially when doing 
long and complex mathematical questions and avoiding difficult ones. Students in a medium 
anxiety group can solve mathematical problems be moderate.  Feel anxious when doing 
complex questions but try to solve them. However, when they feel mathematical problems 
more difficult, students in this group will stop solving mathematical questions immediately. 
Finally, Students in a low anxiety group are able to solve mathematical problems in a good 
to very good.  Student in this group would like complex problems, can explain what the 
prosecution set planning solutions select and use appropriate strategy. Including the ability 
to explain the reasonableness of the answer. 
Key Words : Mathematics Anxiety, Metacognition, Mathematical Problem – Solving 

บทน า 
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน ความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ (Mathematics 

Anxiety) เป็นปัจจัยที่ส าคัญตัวหนึ่งที่ท าให้นักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ (Zakaria and 
Nordin. 2008 : 22-24) เมื่อนักเรียนเกิดความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ อาจท าให้นักเรียนแสดง
พฤติกรรมกระวนกระวายเมื่ออยู่ในช้ันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีแนวโน้มอยากหลีกหนีจากการเรียนคณิตศาสตร์ 
มี ค ว ามพยายาม ในก ารหลบ เ ลี่ ย ง ก า รท า ง านหรื อก า รท า แบบฝึ กหั ด วิ ช าคณิ ตศ าสตร์ แ ล ะ 
ไม่สามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งเป็นการลดโอกาสของการประสบความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ 
นอกจากนี้ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน ส่งเสริมการคิดพินิจ พิเคราะห์ สามารถก ากับ
ตนเองในการคิดหาวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้
เป็นอย่างดี คือ อภิปัญญา (Metacognotion) (Betz. 1978 : 441-448) จากการศึกษางานวิจัยหลาย ๆ งาน
พบว่า ความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับอภิปัญญาซึ่งเกี่ยวพันไปถึงผลการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ด้วย ถ้าผู้เรียนมีอภิปัญญาที่สูงก็จะเพิ่มความมั่นใจในการท างานมากขึ้น แต่ความวิตกกังวล
นั้นมีผลเชิงลบกับอภิปัญญา ซึ่งท าให้ผู้เรียนมีอภิปัญญาลดลง ท าให้ผู้เรียนแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร (Angela 
and Lawrence. 2009 : 479-483) 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์และกระบวนการคิดเชิงอภิ
ปัญญาที่มีต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ของนัก เรี ยน  โดยการลดความวิตกกั งวลและส่ ง เสริ มกระบวนการคิด เชิ ง 
อภิปัญญาของนักเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตลอดจนเป็นแนวทางให้ครู และผู้เกี่ยวข้องได้
ตระหนักถึงความวิตกกังวลและอภิปัญญาในการแก้ปัญหาต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์และกระบวนการคิดเชิงอภิปัญญาที่มีต่อการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2. เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับความวิตก
กังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ กระบวนการคิด
เชิงอภิปัญญา และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
  2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ านวน 
589 คน ซึ่งมาจากห้องเรียนปกติ 12 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 98 คน ซึ่งมาจาก  
2 ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ เป็น
แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ (4-points Likert Scale) ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนามา
จากแบบวัดความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ของ Plake and Parker (1982 : 169) โดยแบ่งออกเป็น 
2 ด้าน คือ ความวิตกกังวลในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และความวิตกกังวลในการประเมินผลคณิตศาสตร์ 2) 
แบบวัดกระบวนการคิดเชิงอภิปัญญา เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแบบวัดกระบวนการคิดเชิงอภิปัญญาของ Panaoura and Philippou (2007 : 149-
164) โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ความรู้ในอภิปัญญา ประสบการณ์ในอภิปัญญา และการตระหนักรู้ 3) 
แบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบเขียนตอบ ชนิดแสดงวิธีท าหรือเขียนอธิบาย จ านวน 3 
ข้อ มีลักษณะเป็นประเภทปัญหาซับซ้อน (Nonroutine Problem) 4) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนทีมี่ระดับความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ให้นักเรียนท าแบบวัดความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวัด
กระบวนการคิดเชิงอภิปัญญา และแบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จากนั้นท าการแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ า แล้วสุ่ม
นักเรียนในแต่ละกลุ่มมาจ านวนกลุ่มละ 3 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
รวมทั้งหมด 9 คน (กรณีศึกษา) น ามาสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ในแต่ละกลุ่ม 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์และกระบวนการคิดเชิงอภิปัญญาที่มีต่อ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พบว่า ความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์มีอิทธิพลต่อการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ (F = 17.138, Sig of F = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมไปถึงกระบวนการ
คิดเชิงอภิปัญญามีอิทธิพลต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (F = 5.522, Sig of F = .005) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และปฏิสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์และกระบวนการคิดเชิง
อภิปัญญา ไม่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (F = 1.900, Sig of F = .155) 
 2. ผลการศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีระดับความวิตกกังวลในการเรียน
คณิตศาสตร์แตกต่างกัน พบว่า นักเรียนที่มีความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูง สามารถ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ในระดับต้องปรับปรุง (X = 12.14,S.D. = 0.36) นักเรียนที่มีความวิตกกังวลใน
การเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับปานกลาง สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้ ในระดับพอใช้  
(X = 17.48,S.D. = 2.91) และนักเรียนที่มีความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสามารถแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ได้ในระดับดีถึงดีมาก (X = 28.71,S.D. = 3.08)  

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจยั 
    ผลการศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์และกระบวนการคิดเชิงอภิปัญญาที่มีการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์
ส่งผลต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกระบวนการคิดเชิงอภิ
ปัญญาส่งผลต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
      ผลการศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับ 
ความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกัน พบว่า นักเรียนที่มีระดับความวิตกกังวลในการเรียน
คณิตศาสตร์สูง จะไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พยายามหลีกเลี่ยงวิชาคณิตศาสตร์ และรู้สึกวิตกกังวล  
อึดอัด ไม่สบายใจ เวลาอยู่ ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ เมื่อท าโจทย์ที่มีความซับซ้อนหรือมีความยาวมาก  
จะเลี่ยงการท าโจทย์ข้อนั้นไป ไม่สามารถตีความจากโจทย์ หรืออธิบายสิ่งที่จ าเป็นในการแก้โจทย์ปัญหาได้ 
นักเรียนที่มีระดับความวิตกกังวล ในการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง นักเรียนจะรู้สึกกังวลเล็กน้อยเมื่อเจอ
ปัญหาที่มีความซับซ้อน พยายามแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน สามารถตีความจากโจทย์ได้ แต่จะระบุสิ่งที่
จ าเป็นในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนไม่ได้ และเมื่อรู้สึกว่ายากเกินไป ก็จะไม่แก้ปัญหานั้น และหลีกเลี่ยงไปใน
ที่สุด และนักเรียนที่มีระดับความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า นักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้น ท้าทาย เมื่อ
เจอกับปัญหาที่มีความซับซ้อน พยายามเชื่อมโยงความรู้เดิมในการแก้ปัญหา และให้ยุทธวิธีที่หลากหลาย ไม่
รู้สึกกังวลหรือกดดันเมื่อเจอโจทย์ที่มีความซับซ้อน สามารถระบุถึงสิ่งที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาได้ และ
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สามารถอธิบายที่มาของผลลัพธ์ได้ มีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ และจะรู้สึกภาคภูมิใจที่
สามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได ้

 ข้อเสนอแนะ 
    1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช ้
       1.1 ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จะต้องตระหนักถึงความวิตกกังวลในการเรียน
คณิตศาสตร์และกระบวนการคิดเชิงอภิปัญญา ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยการลดความวิตกกังวลและส่งเสริม
กระบวนการคิดเชิงอภิปัญญา 
       1.2 ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปเป็นข้อสนเทศในการลดความวิตกกังวลในการเรียน
คณิตศาสตร์และส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงอภิปัญญาของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาต่อไป 

   2. ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
        2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับต่าง ๆ 
        2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
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การศึกษาการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีมีต่อความวิตกกังวล 
ในการเรียนคณิตศาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

A study of Self - Regulation and Self – Efficacy on Mathematics Anxiety 
for Students in A Middle School (Grade 6-9) 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองที่มีต่อความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) เพื่อ
ศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีระดับการก ากับ
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 140 คน ได้มาจากสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) แบบวัดการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ 2) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการเรียนคณิตศาสตร์ 3) แบบวัดความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ และ 4) แบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนท าแบบวัดการก ากับตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบวัดความวิตก
กังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ จากนั้นท าการแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  นักเรียนที่มีระดับการ
ก ากับตนในการเรียนคณิตศาสตร์กลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่ า แล้วสุ่มนักเรียนในแต่ละกลุ่มมา
จ านวนกลุ่มละ 3 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) รวมทั้งหมด 9 คน 
(กรณีศึกษา) น ามาสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์
ในแต่ละกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) การ
แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วใช้การศึกษาเฉพาะรายกรณี (Case Study 
Method) แล้วน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) การก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียน
คณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
2) นักเรียนที่มีระดับการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในกลุ่มสูง จะมีคะแนนความวิตกกังวล
ในการเรียนคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ า จะมีการควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ดีและแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการคิดของตนเองได้ กลุ่มปานกลาง จะมีคะแนนความวิตกกังวลในการเรียน
คณิตศาสตร์ค่อนข้างสูง มีการควบคุมพฤติกรรมตนเองน้อยกว่ากลุ่มที่มีการก ากับตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์สูง แต่จะมีวิธีการคิดของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายและการรู้คิดในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค่อนข้างดี และ กลุ่มต่ า จะมีคะแนนความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างสูง จะมีการ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองน้อยมาก และไม่สนใจที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ค าส าคัญ  :  การก ากับตนเอง, การรับรู้ความสามารถของตนเอง, ความวิตกกังวล  
 

Abstract 
 
 This study aims to 1) study self - regulation and self - efficacy on mathematics anxiety 
in mathematical study for students in a middle school and to 2)  study anxiety in 
mathematical study for students in a middle school who possess self-  regulation in 
mathematical study differently.  Research samples were 140 students from 
Koksipittayasan School in the second semester of 2016 by way of a proportional 
stratified random sampling. Research tools were a self - regulation in mathematical test, 
a mathematical self- efficacy test, a mathematics anxiety test and the interview form of 
mathematics anxiety. Students did a self- regulation in mathematics test, a mathematical 
self- efficacy test, and a mathematics anxiety test. Students were divided into 3 groups: 
students who are in a high self-  regulation, a medium self-  regulation, and a low self- 
regulation.  Nine students were randomized to be a case study from each group ( 3 
persons)  by way of a sample random sampling.  Students were interviewed individually 
to be studied regarding a anxiety mathematical in each group.  Research statics were 
analysis of variance:  ANOVA, frequency, mean, standard deviation, and an individually 
studied case study. Data were presented through descriptive analysis. 
 The results show that 1) self- regulation in mathematical study effects on anxiety in 
mathematical study with statistical significance at a .05 level and self- efficacy effects on 
anxiety in mathematical study with statistical significance at a .05 level ,and  2) students 
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who are in a high self-  regulation group  relatively demonstrate a low score of 
mathematical anxiety.  They can control their behaviors rather well and solve 
mathematics problems by means of self - thinking. Students who are in a medium self- 
regulation group relatively demonstrate a high score of mathematics anxiety.  They can 
control their behaviors less than a high self-  regulation group, but they possess self – 
thinking to achieve objectives and self-  efficacy in math study rather well.  Finally, 
Students who are in a low self-  regulation group relatively demonstrate a high score of 
mathematics anxiety. They can control their behaviors rather low and are not interested 
in finding the ways to solve mathematics problems.  
Key Words  :  Self- Regulation, Self- Efficacy, Anxiety 

บทน า 
 ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics Anxiety) เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ เมื่อเรียนคณิตศาสตร์จะมีความรู้สึกเครียดและวิตกกังวลที่เกิดเนื่องจากมีการจัด
กระท าเกี่ยวกับจ านวนหรือตัวเลข และเมื่อต้องมีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทั้งที่พบใน
ชีวิตประจ าวันและในการศึกษา ท าให้ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ไม่ดีเท่าที่ควร (Lyons & 
Beilock. 2010 : 551-554) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ (Mathematics 
Self-Efficacy) ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นการ
ประเมินสถานการณ์หรือปัญหาเฉพาะในความเชื่อมั่นของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองเพื่อปฏิบัติงานหรือแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จ (Bates, Latham and 
Kim. 2011 : 325-333) แนวทางการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากการพัฒนาความสามารถทางด้านปัญญา และการก ากับตนเอง เพื่อจัดการความต้องการและ
ขาดทักษะในการเรียนรู้ตนเอง (Bandura. 2010 : 1534-1536) การก ากับตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ (Self-Regulation in Mathematics) เป็นการควบคุมพฤติกรรมตนเองในการเรียนรู้และ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธีการคิดของตนเองที่จะวางแผนและปรับความคิดของตนเอง
ให้มีความรู้ เพื่อบรรลุเป้าหมายและการรู้คิดในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สร้างลักษณะเด่นของการเรียนรู้
และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ เพื่อลดความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ให้เรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข สบายใจ ไม่มีความเครียด ไม่กลัวในการ
เรียนคณิตศาสตร์และไม่หลีกเลี่ยงหรือหลบหนีในชั่วโมงคณิตศาสตร์ เพื่อให้การเรียนคณิตศาสตร์มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อความวิตกกังวลในการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2.  เพื่อศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มี
ระดับการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ที่มีต่อความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโคกสีพิทยา
สรรพ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 140 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิตามสัดส่วน  
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ เป็น
แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่ามี 4 ระดับประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ วิธีการคิด
อภิมาน วิธีการทางปัญญา และวิธีการก ากับความพยายาม 2) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการเรียนคณิตศาสตร์  เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่ามี 4 ระดับ 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้านการท างานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และด้าน
เนื้อหาคณิตศาสตร์ 3) แบบวัดความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบสอบถามที่ มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่ามี 4 ระดับ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้คิด ด้านความรู้สึก และ
ด้านพฤติกรรม และ 4) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีระดับการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนท าแบบวัดการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ แบบ
วัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบวัดความวิตกกังวลในการเรียน
คณิตศาสตร์ จากนั้นท าการแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนที่มีระดับการก ากับตนในการ
เรียนคณิตศาสตร์กลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่ า แล้วสุ่มนักเรียนในแต่ละกลุ่มมากลุ่มละ 
3 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) รวมทั้งหมด 9 คน (กรณีศึกษา) มาสัมภาษณ์
เป็นรายบุคคล เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ในแต่ละกลุ่ม 
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ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อความวิตก
กังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  ผลการศึกษา พบว่า การก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการ
เรียนคณิตศาสตรอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมไปถึงการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร์ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ าแนกตามระดับการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์  
  ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนที่มีระดับการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ในกลุ่มสูงจะมี
คะแนนความวิตกกังวลใน การเรียนคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ า นักเรียนที่มีระดับการก ากับตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร์ ในกลุ่มปานกลางจะมีคะแนนความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ค่อนข้างสูง และ 
นักเรียนที่มีระดับการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์กลุ่มต่ าจะมีคะแนนความวิตกกังวลในการ
เรียนคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างสูงและจากการสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนที่มีระดับการก ากับตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร์กลุ่มสูง เมื่อเผชิญสถานการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์จะมีการควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองได้ดีและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการคิดของตนเองได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
การรู้คิดในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มปานกลาง เมื่อเผชิญสถานการณ์เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์จะมีการควบคุมพฤติกรรมตนเองน้อยกว่ากลุ่มที่มีการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์
สูง แต่จะมีวิธีการคิดของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายและการรู้คิดในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่อนข้างดี และ 
กลุ่มต่ า เมื่อเผชิญสถานการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์จะมีการควบคุมพฤติกรรมของตนเองน้อยมาก และ
ไม่สนใจที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 สรุปผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อความวิตกกังวลในการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์
ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการรับรู้
ความสามารถตนเองในเรียนคณิตศาสตร์ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 
  ผลการศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มี
ระดับการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน พบว่า นักเรียนที่มีระดับการก ากับตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร์อยู่ในกลุ่มสูง จะมีคะแนนความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ า จะมีการ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ดีและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการคิดของตนเองได้ เพื่อให้
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บรรลุเป้าหมายและการรู้คิดในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มปานกลาง จะมีคะแนนความ
วิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ค่อนข้างสูง มีการควบคุมพฤติกรรมตนเองน้อยกว่ากลุ่มที่มีการก ากับ
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์สูง แต่จะมีวิธีการคิดของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายและการรู้คิดในการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ค่อนข้างดี และ กลุ่มต่ า จะมีคะแนนความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ที่
ค่อนข้างสูง จะมีการควบคุมพฤติกรรมของตนเองน้อยมาก และไม่สนใจที่ จะหาวิธีการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช ้
       1.1 ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จะต้องตระหนักถึงการก ากับตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้
สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยการลดความ
วิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์และการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร ์
       1.2 ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปเป็นข้อสนเทศในการลดความวิตกกังวลในการเรียน
คณิตศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตรใ์นระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาต่อไป 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ในของนักเรียนระดับอ่ืนๆ 
  2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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การใช้น ้ามะพร้าวเป็นสารอาหารเสริมในกากน ้าตาลเพื่อผลิตกรด 
โพรพิโอนิกโดยเชื อ  Propionibacterium acidipropionici ATCC 4965 

Using Coconut Water Waste as a Nutrient Supplement to Molasses 
for Propionic Acid Production by Propionibacterium 

acidipropionici ATCC 4965 
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บทคัดย่อ 

กรดโพรพิโอนิกเป็นกรดอินทรีย์ที่อยู่ในกลุ่ม Aliphatic monocarboxylic acid มีฤทธิ์ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ประเภทราและยีสต์ จึงนิยมใช้เป็นสารกันบูดในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขนมปัง และ
อาหารสัตว์ ซึ่งจะใช้ในรูปของเกลือแคลเซียม โซเดียม และโพแทสเซียม ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มี
การผลิตกรด     โพรพิโอนิกเพื่อการค้า แต่มีความต้องการใช้กรดชนิดนี้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ จึงต้อง
มีการน าเข้าจากต่างประเทศ การวิจัยนี้ได้น ากากน้ าตาล (molasses) มาเป็นซับสเตรตในการผลิตกรดโพรพิ
โอนิกและใช้น้ ามะพร้าวมาใช้ เป็นตัวท าละลายกากน้ าตาลเพื่อเพิ่มสารอาหารต่างๆ  โดยใช้ เชื้อ 
Propionibacterium acidipropionici ATCC 4965 สูตรอาหารที่ เหมาะสมส าหรับการผลิตคื อ ใช้
กากน้ าตาลซึ่งมีความเข้มข้น 40 กรัมต่อลิตรร่วมกับยีสต์สกัด 10 กรัมต่อลิตรและใช้น้ ามะพร้าวเป็นตัวท า
ละลาย ในการผลิตในระดับถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5 ลิตร พบว่าถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่เติมแคลเซียม
คาร์บอเนตในขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อร่วมกับเติม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในขั้นตอนการควบคุม
ความเป็นกรดเป็นเบสของถังปฏิกรณ์ชีวภาพ สามารถผลิตกรดโพรพิโอนิกสูงถึง 9.88 กรัมต่อลิตร และมี
อัตราการผลิตกรดสูงสุด 0.063 กรัมต่อลิตรชั่วโมง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงประสบความส าเร็จในการหาแหล่ง
วัตถุดิบทางการเกษตรราคาถูกเพื่อใช้ในการผลิตกรดโพรพิโอนิก 
ค้าส้าคัญ : กรดโพรพิโอนิก, น้ ามะพร้าว,  กากน้ าตาล 
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ABSTRACT 

Propionic acid is an organic acid in a group of Aliphatic monocarboxylic acid. 
Propionic acid can be inhibit the growth of microorganism as a fungi and yeast.  Propionic 
acid is a preservative in many products including bakery and feeds in term of calcium, 
sodium and potassium salts.  Currently, Thailand has not produce propionic acid to 
commercial but has use in other industries.  So, propionic acid has imported from abroad. 
This research is a propionic acid production from molasses with coconut water as a nutrient 
supplement has been studies by P.  acidipropionici ATCC 4965.  The suitable medium for 
produce propionic acid was medium have 40 g/ l concentration of molasses, 10 g/ l yeast 
extract and use coconut water as a solvent. Production of propionic from 5 liters fermentor 
by optimum medium and control pH by 20 g/ l CaCO3 incombination with KOH can be 
produced propionic acid and productivity 9.88 g/l and 0.063 g/l/h , respectively. Therefore 
this research was successful for looking for agricultural resources as cheap raw substrate for 
propionic acid production.   
Key words :  propionic acid, coconut water, molasses   
 

1. บทน้า 
ผลิตภัณฑ์อาหารเช่นอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เบเกอรีส่วนใหญ่จะเกิดการเน่าเสียเนื่องจากเชื้อราเป็น

จ านวนมากในทุกๆปี  การใช้ยาปฏิชีวนะในการยับยั้งเชื้อราเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่ในปัจจุบันมีข้อ
เรียกร้องจากผู้บริโภคในการใช้สารช่วยในการเก็บรักษาอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้เกิดความ
สนใจในการใช้กรดอินทรีย์ มาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ โดยกรดโพรพิโอนิกก็เป็นกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่อยู่ใน
ความสนใจ การผลิตกรดโพรพิโอนิกทางชีวภาพมีข้อจ ากัดคือในกระบวนการหมักผลิตภัณฑ์จะมีปริมาณที่
น้อย เช่น การหมักแบบกะสามารถผลิตกรดโพรพิโอนิกได้เพียงร้อยละ 1-3 ซึ่งใช้เวลาในการหมัก 7-14 วัน
(Schuppert และคณะ. 1992) จึงได้มีการคิดหาวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้การตรึงเซลล์
(Yang และคณะ.1994 ; Suwannakham และ Yang.2005) การใช้ระบบการหมักแบบกึ่งกะ(Martinez-
Campos และ Torre.2002) การใช้ระบบการหมักแบบต่อเนื่องและการคัดเลือกอาหารที่เหมาะสมกับการ
ผลิตกรดโพรพิโอนิก(Quesada-Chanto และคณะ.1994) งานวิจัยนี้เป็นแนวทางในการหาสูตรอาหารที่
เหมาะสมในการผลิตกรดโพรพิโอนิกเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้กากน้ าตาลเป็นแหล่งคาร์บอนของ
อาหารเลี้ยงเชื้อในการผลิต แต่เมื่อน ากากน้ าตาลมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกรดโพรพิโอนิกพบว่าได้ผลผลิตที่
ไม่ดีนัก ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ใช้กากน้ าตาลซึ่งมีการเติมน้ ามะพร้าวเป็นตัวเสริมแร่ธาตุให้กับกระบวนการหมักมา
เป็นวัตถุดิบในการผลิตกรดโพรพิโอนิกเพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งเป็นอีกแนวทางเลือกในการผลิตกรดโพรพิโอนิก
จากวัตถุดิบเหลือใช้เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตรอีกทางหนึ่ง 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 ศีกษาการใช้น้ ามะพร้าวเป็นสารอาหารเสริมในกากน้ าตาลเพ่ือใช้ในการผลิตกรดโพรพิโอนิกโดยเชื้อ   
   Propionibacterium acidipropionici  ATCC 4965 
2.2 ศึกษาการผลิตกรดโพรพิโอนิกในระดับถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5 ลิตร       
 
3. วิธีการด้าเนินการวิจัย 

3.1 เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในงานวิจัย   
    เชื้อ Propionibacterium acidipropionici  ATCC 4965  จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) 
3.2 การศึกษาความ เข้มข้นของกากน้ าตาลที่ เหมาะสมในการผลิตกรดโพรพิ โอนิ กจากเชื้ อ 
Propionibacterium acidipropionici  ATCC 4965  

เติมหัวเชื้อร้อยละ 5 ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อสังเคราะห์ที่ประกอบด้วย สารสกัดยีสต์ 10 กรัมต่อลิตร 
ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (K2HPO4)  0.25 กรัมต่อลิตร แมงกานีสซัลเฟต (MnSO4)  0.05  กรัมต่อ
ลิตร แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (MgSO4.7H2O)  0.20  กรัมต่อลิตรแคลเซียม-คาร์บอเนต 2 
เปอร์เซ็นต์ โดยท าการแปรผันความเข้มข้นน้ าตาลที่วัดตามวิธีฟีนอลซัลฟูริก (Dubois, 1956) เท่ากับ  20, 
30, 40 และ 50 กรัมต่อลิตร เตรียมอาหารแต่ละสูตรในฟลาสก์ขนาด 500 มิลลิลิตร ปริมาตรฟลาสก์ละ 
350 มิลลิลิตร ท าการทดลอง 3 ซ้ า ท าการตรวจนับเซลล์ที่มีชีวิตด้วยวิธี plate count วัดพีเอช ปริมาณกรด
โพรพิโอนิก (โดยเครื่อง HPLC) และวัดความเข้มข้นของน้ าตาลที่เหลือด้วยวิธีฟีนอล-ซัลฟูริก และท าการ
วิเคราะห์ผลการทดลองด้วยโปรแกรม SPSS 
3.3 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดโพรพิโอนิกที่ผลิตได้จากการใช้ความเข้มข้นของน้ าตาลที่เหมาะสม
เปรียบเทียบกับการใช้น้ ามะพร้าวเป็นตัวท าละลายร่วมด้วย 

ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดโพรพิโอนิกที่ผลิตได้จากสูตรอาหารที่มีความเข้มข้นของกากน้ าตาลที่
เหมาะสมที่สุดจากการทดลองที่ 3.2 เปรียบเทียบกับการใช้น้ ามะพร้าวเป็นตัวท าละลายโดยแบ่งเป็นชุดการ
ทดลอง ดังนี ้
 สูตรที่ 1  กากน้ าตาล  + น้ า + ยีสต์สกัดและแร่ธาตุ 
 สูตรที่ 2  กากน้ าตาล + น้ ามะพร้าว + ยีสต์สกัดและแร่ธาตุ 
 สูตรที่ 3  กากน้ าตาล + ยีสต์สกัด + น้ ามะพร้าว 
3.4 การศึกษาการผลิตกรดโพรพิโอนิกในระดับถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5 ลิตร 

ท าการทดลอง ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5 ลิตรโดยมีการเปรียบเทียบดังนี ้
    ถังที่ 1  ใช้สูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดจากหัวข้อ 3.2 ร่วมกับ สารที่ท าให้เป็นกลางที่เหมาะสมที่สุด โดย
ไม่มีการควบคุมค่าพีเอช 
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    ถังที่ 2  ใช้สูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดจากหัวข้อ 3.2 ร่วมกับการควบคุมค่าพีเอชที่ 6.5โดยโพแทสเซียม      
ไฮดรอกไซด์ (KOH) 
    ถังที่ 3 ใช้สูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดจากหัวข้อ 3.2 ร่วมกับการควบคุมค่าพีเอชที่ 6.5 โดยโพแทสเซียม      
ไฮดรอกไซด์ (KOH) และสารที่ท าให้เป็นกลางที่เหมาะสมที่สุด  
3.5 การวัดกรดโพรพิโอนิก ด้วยเครื่อง HPLC 
    น าน้ าหมักไปกรองผ่านเซลลูโลสเมมเบรน ขนาด 0.45 ไมโครเมตร ใช้ Inertsil C8-3 column และใช้ 
ฟอสเฟต บัฟเฟอร์(พีเอช 3) เข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ เป็นตัวท าชะที่อัตราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาท ี
3.6 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
     ใช้การวางแผนการทดลองท าแบบ CRD (Completely Randomized Design) และตรวจสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบ Duncan New multiple range test โดยท าการทดลอง 3 ซ้ า  
 
4. ผลการวิจัย 
4.1  ศึกษาความเข้มข้นของน้ าตาลในกากน้ าตาลที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดโพรพิโอนิd 
      จากการศึกษาการเปรียบเทียบการผลิตกรดโพรพิโอนิกโดยเชื้อ Propionibacterium acidipropionici 
ATCC 4965 ท าการหมักในอาหารเลี้ยงเชื้อสังเคราะห์ โดยท าการศึกษาความเข้มข้นของกากน้ าตาล ที่ความ
เข้มข้น 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อลิตร  เปรียบเทียบกับแหล่งน้ าตาลจากกลูโคสความเข้มข้น 40 กรัมต่อ
ลิตร(ชุดควบคุม) บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่สภาวะนิ่ง เก็บน้ าหมักทุกๆ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 216 
ชั่วโมง แสดงผลการทดลองดัง ตารางที่ 1 จากการทดลองพบว่ากากน้ าตาลที่มีความเข้มข้นของปริมาณ
น้ าตาลที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดโพรพิโอนิก คือ กากน้ าตาลที่มีความเข้มข้น 40 กรัมต่อลิตร  เนื่องจาก
สามารถผลิตกรดโพรพิโอนิกได้สูง ซึ่งอาจจะน้อยกว่าการใช้กลูโคสความเข้มข้น 40 กรัมต่อลิตรเป็นแหล่ง
คาร์บอนเล็กน้อย แต่เมื่อเปรียบเทียบราคาของกากน้ าตาลกับน้ าตาลกลูโคสแล้ว พบว่ากากน้ าตาลมีราคาถูก
กว่ามาก ดังนั้นในการทดลองขั้นต่อไปจึงเลือกใช้ กากน้ าตาลความเข้มข้น 40 กรับต่อลิตรเป็นแหล่งคาร์บอน
ของอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับปรุงกากน้ าตาลเพื่อให้เป็นซับสเตรตในการผลิตกรดโพรพิ
โอนิกต่อไป 
4.2 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดโพรพิโอนิกที่ผลิตได้จากการใช้ความเข้มข้นของน้ าตาลที่เหมาะสม
เปรียบเทียบกับการใช้น้ ามะพร้าวเป็นตัวท าละลายร่วมด้วย 
      จากผลการทดลองในข้อ 4.1 ท าให้ทราบว่าความเข้มข้นของกากน้ าตาลที่ 40 กรัมต่อลิตรมีความ
เหมาะสมที่สุดในการผลิตกรดโพรพิโอนิก จึงได้ท าการทดลองต่อไปโดยน าน้ ามะพร้าวมาใช้เป็นตัวท าละลาย 
แทนน้ ากลั่น ซึ่งพบว่าได้ผลการทดลองดังตารางที่ 2   
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณกรดโพรพิโอนิกของเชื้อ Propionibacterium acidipropionici ATCC 

4965  เมื่อใช้กากน้ าตาลที่ความเข้มข้นต่างๆ 

ความเข้มข้นของน้ าตาล (กรัมต่อ

ลิตร) 

ปริมาณกรดโพรพิโอนิกสูงสุด(กรัมต่อ

ลิตร) 

ชั่วโมงที่ใช้ในการหมัก 

                 กากน้ าตาล  20 3.27a 144 

                 กากน้ าตาล  30 3.82a 144 

                 กากน้ าตาล  40 8.58b 192 

                 กากน้ าตาล  50 8.22b 192 

                 น้ าตาลกลูโคส  40 11.81c 192 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณกรดโพรพิโอนิกจากการใช้น้ ามะพร้าวเป็นตัวท าละลาย 
ชุดการทดลองที่ ปริมาณกรดโพรพิโอนิกสูงสุด (กรัมต่อลิตร) ชั่วโมงที่ใช้ในการหมัก 

1 8.43 b  216 

 2 9.34 a 192 

 3 9.45 a 192 

การทดลองชุดที่  1 : กากน้ าตาล + น้ า + ยีสต์สกัดและแร่ธาตุ, การทดลองชุดที่  2 : กากน้ าตาล + น้ า

มะพร้าว + ยีสต์สกัดและแร่ธาต,ุ การทดลองชุดที่  3 : กากน้ าตาล + น้ ามะพร้าว + ยีสต์สกัด 

 4.3 การศึกษาการผลิตกรดโพรพิโอนิกในระดับถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5 ลิตร  
      การศึกษาการผลิตกรดโพรพิโอนิกในระดับถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5 ลิตร โดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนต 

(CaCO3)โดยเติมอยู่ภายในอาหารเลี้ยงเชื้อ เปรียบเทียบกับการใช้แคลเซียมคาร์บอเนต(CaCO3)(เติมอยู่

ภายในอาหาร) ร่วมกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH)โดยเติมภายหลัง ในขั้นตอนการควบคุมค่าความเป็น

กรดเบสของถังปฏิกรณ์ชีวภาพ และการใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เพียงอย่างเดียว ผลการทดลอง

แสดงดังตารางที่ 3 จากผลการทดลองพบว่าถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่มีการเติมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์สามารถ

ผลิตกรดโพรพิโอนิกได้ 9.43 กรัมต่อลิตร ในชั่วโมงที่ 192 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ถัง

ปฏิกรณ์ชีวภาพที่มีการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตเพียงอย่างเดียว และถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่มีการเติมแคลเซียม

คาร์บอเนตร่วมกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งสามารถผลิตกรดโพรพิโอนิกได้ 9.66 ในชั่วโมงที่ 192 และ 

9.88 กรัมต่อลิตรในชั่วโมงที่ 156 ตามล าดับ เมื่อน าไปทดสอบทางสถิติพบว่า ถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่เติม
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แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นั้นให้ผลการผลิตกรดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

กับ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่มีการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตเพียงอย่างเดียว เมื่อเปรียบเทียบอัตราการผลิตพบว่า

เมื่อใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเติม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ จะมีอัตราการผลิตสูงสุดถึง 0.0633 กรัม

ต่อลิตรชั่วโมง จึงกล่าวได้ว่าเป็นสภาวะที่ดีที่สุดในการผลิตกรดโพรพิโอนิกในถังปฏิกรณ์ในระดับ

ห้องปฏิบัติการ ซึ่งในงานวิจัยนี้เป็นเพียงการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่ในการผลิตระดับ

อุตสาหกรรมต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตว่ามีความคุ้มทุนหรือไม่ที่จะเลือกใช้การหมักในสภาวะนี้  

ตารางที่ 3 ปริมาณกรดโพรพิโอนิกจากการศึกษาการผลิตกรดโพรพิโอนิกในระดับถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 

5 ลิตร 

สภาวะที่ศึกษา ปริมาณกรดโพรพิโอนิก

สูงสุด (กรัมต่อลิตร) 

ชั่วโมงที่ใช้ใน 

การหมัก 

ผลผลิต 

(กรัมต่อกรัม) 

อัตราการผลิต 

( ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร

ชั่วโมง) 

เติมCaCO3 9.66 a  192 0.2168 0.0503 

เติม KOH 9.43 b 192 0.2113 0.0491 

เติ มCaCO3 ร่ วมกั บ

เติม KOH 

9.88 a 156 0.2223 0.0633 

 

5. สรุปผล 
    ในการศึกษาผลิตกรดโพรพิโอนิก จากเชื้อ P. acidipropionici ATCC 4965  เพื่อหาสูตรอาหารที่ใช้
กากน้ าตาล ร่วมกับน้ ามะพร้าว พบว่าอาหารเลี้ยงเชื้อสังเคราะห์ที่ใช้กากน้ าตาลซึ่งมีความเข้มข้น 40 กรัม
ต่อลิตรร่วมกับยีสต์สกัดและน้ ามะพร้าว นั้นมีความเหมาะสมที่สุดในการน ามาใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อ
ผลิตกรดโพรโอนิก โดยไม่จ าเป็นต้องเติมธาตุอาหารลงไปเพิ่มเติม ส่วนการน าไปท าการผลิตต่อในระดับถัง
ปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5 ลิตร พบว่าถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่เติมแคลเซียมคาร์บอเนตในขั้นตอนการเตรียม
อาหารเลี้ยงเชื้อร่วมกับเติม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในขั้นตอนการควบคุมความเป็นกรดเป็นเบสของถัง
ปฏิกรณ์ชีวภาพ สามารถผลิตกรด   โพรพิโอนิกสูงถึง 9.88 กรัมต่อลิตร และมีอัตราการผลิตกรดสูงสุด 
0.063 กรัมต่อลิตรชั่วโมง จึงเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตกรดโพรพิโอนิกในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
ขนาด 5 ลิตรในระดับห้องปฏิบัติการ 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจก

ไทล์ของนักศึกษา ก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ฟิสิกส์ทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 34 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการเรียนรู้
ตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ของนักศึกษา หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
แบบสะเต็มศึกษา มีค่าสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สะเต็มศึกษา  

Abstract 

The objectives of this research were to compare Physics learning achievement in the 
topic of projectile motion before and after the use of STEM education. The sample 
groups were 34 students from Faculty of Information Technology majoring in Information 
Technology of North Bangkok University, who enrolled in general physics subject in 
second semester of academic year 2016. The students were selected by purposive 
sampling. The research instrument was lesson plans based on the STEM education in 
the topic of projectile motion and the Physics learning achievement in the topic of 
projectile motion. The data analyses were analyzed by means of percentage, mean, 
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standard deviation, and t-test. The research results were as follows: Physics learning 
achievement in the topic of projectile motion of the student after learning by activity 
based learning by STEM education higher than the before learning with the statistically 
significance .01 level.  
Keywords : learning achievement, projectile motion, STEM education 
 
บทน า 

ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคม รวมถึงมีส่งผลต่อการศึกษาของประเทศ โดยผู้เรียน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจ านวนมาก และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองและสะดวกรวดเร็ว และ
ได้ข้อมูลที่ทันสมัย ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้บอก
ความรู้เป็นผู้โค้ช เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การสื่อสาร
และความร่วมมือ (Communication and Collaboration) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
ประกอบด้วยทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy) ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information, Communications and Technology 
Literacy) และทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) เป็นต้น (วิจารณ์ พานิช, 2555 ; 
Bellanca , J. and Brandt, R., 2010) 

วิชา PHY101 ฟิสิกส์ทั่วไป เป็นวิชาแกน นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในวิชาดังกล่าว  จากผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ของ
นักศึกษาในปีที่ผ่านมา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ทั่วไปของนักศึกษาค่อนข้างต่ า การ
เรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่แต่ภายในชั้นเรียน บทบาทผู้สอนส่วนใหญ่เป็นผู้บรรยายและชี้ทาง โดยมีการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่นักศึกษายังไม่สามารถแสดงศักยภาพหรือทักษะด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ เช่น 
ทักษะการสืบค้น เห็นได้จากนักศึกษาสนใจความรู้เพียงในใบความรู้ที่ได้รับเท่านั้น ไม่มีการค้นคว้า
เพิ่มเติม และนักศึกษาส่วนมากไม่สามารถท าแบบทดสอบที่ใช้การคิดวิเคราะห์ได้ ขาดกิจกรรมที่ช่วย
เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู ้

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้ 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนไม่มีความ
หลากหลาย เน้นการบรรยาย สื่อการสอนไม่หลากหลาย และกรอบเนื้อหาที่สอนใช้ตามบทเรียนเท่านั้น 
ไม่มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดและต่อยอดองค์ความรู้ให้หลากหลายมากขึ้น จึงไม่สามารถดึง
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ศักยภาพของผู้เรียนได้เต็มที่ 2) พฤติกรรมของผู้เรียนเคยชินกับการจัดการเรียนรู้แบบเดิมที่เน้นผู้สอน
เป็นผู้บรรยาย ผู้สอนเป็นผู้มอบความรู้ ผู้เรียนจึงไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษาค่อนข้างต่ า เนื่องจากไม่สามารถตอบแบบทดสอบที่ใช้
การคิดวิเคราะห์ได ้

การศึกษาทุกระดับเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์การคิด
แก้ปัญหาการคิดแบบวิจารณญาณ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้และการมีทักษะทางสังคม แนวโน้มการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องบูรณาการทั้ง
ด้านศาสตร์ต่างๆ และบูรณาการการเรียนในห้องเรียนและชีวิตจริง ท าให้การเรียนนั้นมีความหมายต่อ
ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะเห็นประโยชน์คุณค่าของการเรียน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะดังกล่าว แนวคิดหนึ่งที่ใช้ในการจัดการศึกษาคือ สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ซึ่งเป็นวิทยาการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ที่มีการน าวิทยาศาสตร์ (Science), 
เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้า
ด้วยกัน โดยผ่านวิทยาการจัดการเรียนรู้ที่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการ
แก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดย
การบูรณาการนั้นเน้นใช้การบูรณาการแบบ Trans disciplinary ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนแก้ปัญหา
หรือท าโครงงานซึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะจากศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (อภิสิทธิ์ ธงไชย, 2556) โดยน าจุดเด่นของธรรมชาติ ตลอดจน
วิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการ
แก้ปัญหา การค้นคว้าและการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรู้
หลากหลายสาขาร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะส าคัญในโลกโลกาภิวัตน์ หรือทักษะที่
จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 (Dejarnette, 2012 ; Wayne, 2012 ; Breiner et al., 2012) 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ในเรื่องการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด รู้จักวิเคราะห์ แก้ปัญหาโดยเชื่อมโยง
ประสบการณ์ของตน ในการแก้ปัญหา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของนักศึกษา ก่อนและ

หลัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง

เทพ  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา PHY101 ฟิสิกส์ทั่วไป ปีการศึกษา 2559 จ านวน 48 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา PHY101 
ฟิสิกส์ทั่วไป กลุ่มเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 34 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง  

2. เครื่องมือในการวิจัย 
2.1 แผนการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์   
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจก

ไทล์  แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.29-
0.71และค่าอ านาจจ าแนก (D) ตั้งแต่ 0.29-0.57 และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบแบบปรนัยทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.74 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยน าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ใช้ค่าสถิติ t-test  
 
ผลการวิจัย 

ผลการด าเนินงานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ฟิสิกส์ทั่วไป  กลุ่มเรียนที่ 1  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 34 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
แสดงค่าดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์วิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสะ
เต็มศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้
วัด 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย ( x ) 

ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย 

(%) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t-test 

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

10 3.88 38.82 1.45 
16.6127** 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

10 7.03 70.29 1.47 

**t (.01; df 33) = 2.4448 
 
จากตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์

วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบ
สะเต็มศึกษา พบว่า นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสะเต็ม
ศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย ) x  (เท่ากับ  3.88  คิดเป็นร้อยละ 38.82  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
1.45  ส่วนนักศึกษาท าแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา ได้
คะแนนเฉลี่ย ) x  (เท่ากับ 7.03 คิดเป็นร้อยละ 70.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D.) เท่ากับ 1.47 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ของนักศึกษาหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา มีค่าสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดแบบสะเต็มศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผล 

จากการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ จากการ

วิจัยพบว่า  นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง 
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ได้คะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.88 คิดเป็นร้อยละ 38.82 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.45 ส่วนนักศึกษาท าแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ได้คะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 7.03 คิดเป็นร้อยละ
70.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.47 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง 
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การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มีค่าสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
อภิปรายผล 
 ผลวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ พบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา มีค่าสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสะ
เต็มศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งการที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจากการบูรณาการ
ความรู้ของกระบวนการ 4 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มา
เชื่อมโยงกัน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหา และสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว รวมทั้ง
ฝึกการคิดในการแก้ปัญหา ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (รักษพล ธนานุวงศ์ , 
2556; Breiner et al., 2012) ซึ่งการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาในด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะท าให้ได้ข้อมูลที่
เกิดจากความคิดหลากหลาย มีเหตุผล และมีความคิดอย่างเป็นระบบ เมื่อเกิดปัญหาจะพยายามหา
เหตุผลจากหลักการหลายๆ อย่างเพื่อน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา เกิดการค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 
และพิจารณาในการประกอบการตัดสินใจ ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่ส าคัญของการสอนที่พัฒนากระบวนการ
คิด ซึ่งสอดคล้องกับ อาทิตยา พูนเรือง และคณะ (2559) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจุดประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มที่ศึกษาเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คน เลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (p < .05) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได ้มีดังน้ี 
1. ควรออกแบบและวางแผนในการก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ควรมีความยืดหยุ่นด้าน

เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถในการแก้ปัญหา หรือคิด
วิเคราะห์ปัญหาแตกต่างกัน 
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2. ในการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ควรมีการปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบในการท างาน
เป็นทีม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้มากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา  
2. ควรมีการติดตามผลหลังการทดลองเพื่อทดสอบความคงทนของความรู้และการน าความรู้

ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากเรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบอุปนัยโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจด้านการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เครื่องมือในการวิจัยครั งนี  ได้แก่ 1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา และพลศึกษา ชั นประถมศึกษาปีที่  5 ที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 3) แบบวัดความพึงพอใจ ประชากรคือ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 จ้านวน 40 คน กลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 จ้านวน 30 คน จากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต มีประสิทธิภาพ 91.33/85.2 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) 
ผู้เรียนที่ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

Abstract 
This research aims to 1) develop lesson about life safety. Group Learning Health and Physical Education. Grade 

5 Effective 80/80 2) the achievement of students in Grade 5 at the school with teaching in induction using CAI 3) study. 
satisfaction with the learning of students. Using CAI In this study include 1) CAI's life safety. Group Learning Health and 
Physical Education. Grade 5The evaluation of 3 experts, 2) achievement 3) the satisfaction of the students in grade five of 



89 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)  

วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

40 targets students in grade five, 30 people from. simple random selection The results showed that 1) Computer Assisted 
Instruction. Life Safety Effective 91.33 / 85.2, which is higher than the threshold of 80/80 2) the achievement of students 
with CAI. After high school before classes Statistically significant at the .05 level. 3) students who use computer-assisted 
instruction. A preference for CAI were at a high level. 
ค้าส้าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การสอนรูปแบบอุปนัย 

1. บทน า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จัดเป็นสาระการเรียนรู้พื นฐานส้าคัญที่นักเรียนทุกคนจ้าเป็นต้องรู้  เพราะ

การมีสุขภาพดีเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกที่รัฐบาลได้ก้าหนดไว้เป็นนโยบาย และมาตรการในการจัดการศึกษา โดย
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน  พุทธศักราช  2551  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่ง
มุ่งเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การส่งเสริม  การพัฒนาสุขภาพ  และการบริหารจัดการชีวิต  เพื่อ
ด้ารงสุขภาพที่ดีอันเป็นรากฐานส้าคัญยิ่งในการด้าเนินชีวิตที่สมดุล  ทั งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และจิตวิญญาณ  
อันเป็นองค์ประกอบของการมีสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ (กรมวิชาการ. 2546 :1) การสอนแบบอุปนัยเป็นการสอนจากรายละเอียด
ปลีกย่อยไปหากเกณฑ์ การสอนแบบนี จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักค้นหาข้อเท็จจริง และหลักการต่าง ๆ  จากการสังเกต
ตัวอย่างที่สัมพันธ์กันอย่างเพียงพอ เบญจวรรณ  กี่สุขพันธ์ ( 2551 : 105 ) 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน และสามารถท้าให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ โดยจะเห็นได้จากคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ สามารถน้าเสนอข้อมูลได้ทั งที่เป็นข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก เสียงและวีดีทัศน์มาน้าเสนอร่วมกัน และเป็นสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการมี
ปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับบทเรียน โดยนักเรียนตอบสนองบทเรียนด้วยการตอบค้าถามบทเรียน นักเรียนจะ
ได้รับผลป้อนกลับทันที (Immediate Feedback) ซึ่งข้อดีของผลป้อนกลับทันทีทาให้นักเรียนสามารถประเมินความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของตนเองและสามารถแก้ไขมโนภาพที่ผิดได้ทันที ท้าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ซึ่งเป็นการกระตุ้นผู้เรียนได้คิดค้น สืบค้น 
รู้จักสร้างและก้าหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของตนเอง นักเรียนสามารถควบคุมกิจกรรมต่าง 
 ๆได้ด้วยตนเองนักเรียนสามารถเรียนได้ตามความต้องการไม่จ้ากัดสถานที่และเวลาที่มีคอมพิวเตอร์ 

ผู้วิจัยจึงได้สร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเอาใจใส่ต่อบทเรียน  
และยังช่วยให้ผู้เรียนจดจ้าบทเรียนนั นได้ดียิ่งขึ น  การเรียนการสอนต้องให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการเรียนรู้  
เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างก้าลังใจและเร้าใจให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด มีความรู้สูงสุดส้าหรับผู้เรียนทุกคน 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2. 1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                
ชั นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
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2.2  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากเรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบอุปนัย
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 
2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจด้านการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากร คือ นักเรียนนักเรียน ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่  2 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์

อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 40 คน 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง คอื นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2โรงเรียน มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัด

ราชบุรี ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 30 คนโดยใช้วิธีเลือกสุ่มอย่างง่าย 
3.3 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินคุณภาพบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (xˉ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนาการเรียน
การสอนในรูปแบบคิดอุปนัยโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาสุขศึกษา  เรื่องความปลอดภัยในชีวิต  
ส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยท้าตามทฤษฎีแนวคิด ADDIE MODEL ในการออกแบบและพัฒนาซึ่งมี
ขั นตอนดังนี  

 1) ขั นการวิเคราะห์ (Analysis) ก้าหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความเข้าใจเนื อหา
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต 

 2) ขั นการออกแบบ (Design) น้าเนื อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก้าหนดมาออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ออกแบบแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนดังกล่าว 

 3) ขั นการพัฒนา (Development) รวบรวมข้อมูลบทเรียนเพื่อน้ามาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย
ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการสร้างรูปภาพพื นหลัง ปุ่ม และข้อความ  โปรแกรมAdobe Flash ในการสร้าง
การ์ตูน และภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม Adobe Captivate ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งรวบรวมทั ง 
ภาพ ข้อความ เสียง อนิเมชั่น วิดีโอ และเกม  

 4) ขั นการน้าไปใช้ (Implementation) น้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน จ้านวน 3 
ท่าน ซึ่งสามารถน้าไปใช้งานได้ และท้าการทดลองใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่มตัวอย่าง 

 5) ขั นการประเมิน (Evaluation) ท้าการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน 
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4. ผลการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบคิดอุปนัยโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาสุขศึกษา  เรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิต  ส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้น้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี  
ตอนที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ผู้วิจัยได้น้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา     ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 จ้านวน 30 คน ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบอุปนัย เพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต   

เกณฑ ์ ค่าประสิทธิภาพ 
E1 91.33 
E2 85.20 

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เท่ากับ 91.33/85.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดคือ 80/80  
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  
ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2559  จ้านวน 30 คน โดยใช้การเรียนรู้แบบอุปนัย ผล
ปรากฏดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

คะแนน 
จ านวนผู้เรียน

(n) 
ค่าเฉลี่ย tค านวณ tตาราง 

ก่อนเรียน (30) 30 15.73 10.29 2.048 
หลังเรียน (30) 30 25.56 

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า tค้านวณ มีค่ามากกว่า tตาราง นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาสุขศึกษา  เรื่องความปลอดภัยในชีวิต อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั งหมดที่ได้จากการท้าแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่า
เท่ากับ 15.73 (จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน)และคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั งหมดที่ได้จากการท้าแบบทดสอบหลังเรียน มี
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ค่าเท่ากับ 25.56 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาสุขศึกษา  เรื่องความปลอดภัยในชีวิต ท้า
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

ผู้วิจัยน้าแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาสุขศึกษา  เรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิต ท้าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น ที่ได้จากนักเรียน มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้
สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี   

  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาสุขศึกษา  เรื่องความปลอดภัย

ในชีวิต ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 จากผู้ใช้จ้านวน 30 คน สรุปได้ว่าความพึงพอใจหลังใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  ซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ตอนที่ 4 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาสุขศึกษา  เรื่องความปลอดภัยในชีวิต 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาสุขศึกษา  เรื่องความปลอดภัยในชีวิตส้าหรับนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที่ 5  แสดงได้ดังภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 4 

                             
 ภาพที่ 1 หน้าแรกของบทเรียน        ภาพที่ 2 หน้าลงชื่อเข้าสู่บทเรียน      ภาพที่ 3 หน้าเมนูหลักของบทเรียน     ภาพที่ 4 หน้าแบบทดสอบ  

                                                
      (ก)                                                                           (ข) 

ภาพที่ 5 บรรยากาศการทดลองใช้สื่อ 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบคิดอุปนัยโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรายวิชา
สุขศึกษา  เรื่องความปลอดภัยในชีวิต ส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5  ปรากฏผลดังนี  
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตที่ผู้วจิัยพัฒนา
ขึ น มีมีประสิทธิภาพ 91.33 /85.2 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไวท้ี่ 80/80 โดยค่าประสิทธิภาพของการทดสอบระหว่างเรียน 
(E1)  จะสูงกว่า แบบทดสอบหลังเรียน (E2) เนื่องจากเกิดจากการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนเรียนจบในแต่ละ
หน่วยจะท้าการสอบวัดผลระหว่างเรียนทันที ส่วนแบบทดสอบหลังเรียนจะท้าการทิ งระยะเวลาในการสอบหลังจากจบ
บทเรียนจึงได้ค้าน้อยกว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ นมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.61    ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต 
ที่สร้างขึ นอยู่ในเกณฑ์ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  
6. สรุปผล  
 การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบคิดอุปนัย โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาสุขศึกษา  
เรื่องความปลอดภัยในชีวิต  ส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี 
อภิปรายผลได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีการน้าเนื อหา และเทคนิคที่ถูกต้องมาสร้างบทเรียน ท้าให้ได้
บทเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วิ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ที่ระดับมาก  จึง
สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สร้างขึ นมีประสิทธิภาพ และสามารถน้าไปใช้งานได้จริง   

กิตติกรรมประกาศ  
ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมงานวิจัย และคณาจารย์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ทุกท่านที่กรุณาให้ค้าปรึกษา 
แนะน้า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขให้งานวิจัยฉบับนี ส้าเร็จไปได้ด้วยดี และผู้วิจัยขอขอบนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ้านวน 1 ห้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนและให้ความร่วมมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นอย่างด ี
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การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 

The development of multimedia in teaching style blended subject the Idioms-

Thailand to Educational achievement Students of grade 6  school Rang Dong 

temple altar. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวน
ไทย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการใช้บทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 3) ศึกษาความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างในการใช้งานบทเรียนมัลติมีเดีย  เครื่องมือในการท าวิจัยครั้งนี้  บทเรียนมัลติมีเดีย วิชา
ภาษาไทย เรื่องส านวนไทย ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพ จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง จ านวน 30 คน โดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนมัลติมีเดีย 
วิชาภาษาไทย เรื่องส านวนไทย มีประสิทธิภาพ 85.77/82.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อบทเรียนมัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

mailto:yungyingyungyinginfinity@gmail.com
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Abstract 
This research aims 1) to develop multimedia in teaching style combines the idioms 

Thailand to study the academic achievement of all students in grade 6 schools altar Dong Rang 
2) to compare the effectiveness of use. Multimedia in teaching style combines the idioms Thailand 
to study the academic achievement of all students in grade 6 schools altar Dong Rang 3) 
satisfaction of the sample to use multimedia tools. Doing this research Multimedia Language 
Thailand's rhetoric Thailand last performance evaluation by experts of three persons and the 
achievement and satisfaction of the samples used were from students last year. 6 bed Wat Dong 
Rang 30 by selecting the sampling results showed that 1) multimedia language Thailand Thailand's 
powerful rhetoric 85.77 / 82.83, which is higher than the threshold of 80/80 2) achievement. After 
learning of the students was higher than the previous level of statistical significance. 05 3) the 
students were satisfied with the overall multimedia at the highest level. 
ค ำส ำคัญ: บทเรียนมัลติมีเดีย , กำรเรียนรู้แบบผสมผสำน , ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

1. บทน า 
ในปัจจุบันการศึกษาวิชาภาษาไทยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อประเทศไทย  โดยเป็นที่ทราบ

กันดีว่าคนไทย ในอดีตชอบใช้ภาษาสละสลวยจะสั่งสอนใครก็มักจะยกส านวน สุภาษิต ค าพังเพยมาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ท าให้จดจ าได้ง่ายและเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึง ได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทย เรื่อง ส านวนไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยปกติครูผู้สอนจะใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น

แบบเรียน ซึ่งส่งผลให้การเรียนการสอนขาดความน่าสนใจ จึ งท าให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียน และส่งผลให้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร 

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หมายถึง “การน าองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน 
ซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพนิ่ง) ภาพเคลื่อนไหวหรือออนิเมชั่น เสียง  และวิดีโอ โดยผ่านกระบวนการทาง
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ ์และได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค ์

การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)  หมายถึง กระบวนการทางการเรียนที่ผสมการเรียน

ออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียน โดยที่เนื้อหาส่วนใหญ่ส่งผ่านระบบออนไลน์ ใช้การอภิปรายออนไลน์และมีการ

พบปะกันในชั้นเรียนบ้าง และมีส่วนที่น่าสนใจว่าการอภิปรายออนไลน์ถือเป็นการส่งผ่านเนื้อหาออนไลน์ เช่นกัน 

ส าหรับการเรียนในรูปอื่นๆ อย่างเช่น การเรียนแบบปกติจะไม่มีการส่งผ่านเนื้อหาออนไลน์ การเรียนแบบใช้เว็บ

ช่วยสอนจะมีการส่งผ่านเนื้อหาออนไลน์ 
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        ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องส านวนไทย ในลักษณะที่
เป็นการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน สามารถตอบสนองการเรียนได้ นักเรียน
สามารถแยกประเภทระหว่างส านวน สุภาษิต และค าพังเพยได้ดีขึ้น นอกจากนี้ครูผู้สอนยังสามารถจัดแผนการสอน
ได้ดียิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสาน เรือ่งส านวนไทย วิชาภาษาไทยในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการ
สอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบ
ผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียน
วัดพระแท่นดงรัง 

 3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 90 คน 
3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัดพระแท่นดงรัง ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายจ านวน 1 ห้อง จ านวน 30 คน  
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (xˉ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
3.4  เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ ใ นก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ คื อ  แบบประ เ มิ นคุณภาพบท เ รี ยนคอมพิ ว เ ตอ ร์ ช่ ว ยสอน 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง  แบบสอบถามความพึงพอใจ  ซึ่งมีกระบวนการในการสร้างและ
การหาคุณภาพ โดยท าตามทฤษฎีแนวคิด ADDIE MODEL ของ  Donald Clark (2003, p. 12) ในการออกแบบ
และพัฒนาซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
3.4.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความเข้าใจเนื้อหา
ในวิชา ภาษาไทย เรื่อง ส านวนไทย 
3.4.2 ขั้นการออกแบบ (Design) บทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสาน โดย 
ประกอบด้วยหน้าลงชื่อเข้าสู่บทเรียน หน้าเมนูหลัก ออกแบบแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรี ยน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนดังกล่าว  
3.4.3 ขั้นการพัฒนา (Development) การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย โดยการใช้โปรแกรมสร้างสื่อการสอน ที่สร้าง
ขึ้นไปใช้จริง และโปรแกรมแต่งภาพมาช่วยในการออกแบบรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และปุ่มเชื่อมโยงต่าง ๆ 
3.4.4 ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) ขั้นตอนนี้เป็นการน าบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการ 
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สอนแบบผสมผสาน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน จ านวน 3 ท่าน ซึ่งสามารถน าไปใช้งานได้ และท าการทดลองใช้งาน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่มตัวอย่าง   
3.4.5 ขั้นการประเมิน (Evaluation) ท าการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย 
ใช้แบบทดสอบก่อน เรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสาน ผู้วิจัยได้น าบทเรียนมัลติมีเดีย
ในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง จ านวน 
30 คน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการ
สอนแบบผสมผสาน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกณฑ ์ ค่าประสิทธิภาพ 
E1 85.77 
E2 82.83 

 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย ได้น าสื่อไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85.77/82.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง ส านวนไทย โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง จ านวน 30 คน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผลปรากฏดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 

 
N 

คะแนนเฉลี่ย  

∑𝐷 

 

∑𝐷2 

ดรรชนี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 

 
t-test ก่อนเรียน 

หลัง
เรียน 

30 10.76 16.56 174 1292 0.628 0.1729 
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จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียน
มัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย แตกต่างกันโดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ผู้วิจัยน าแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย 
ที่ได้จากนักเรียน มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการ
วิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี ้  

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

 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง   
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง 

ส านวนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผู้ใช้จ านวน 30 คน ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้ผู้ใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
สรุปได้ว่าความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยของตามความพึงพอใจเท่ากับ4.66 ซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
4.4 ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย วิชาภาษาไทย ผู้วิจัยได้
พัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย วิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง  แสดงได้ดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 4 
 

       
                 รูปที่ 1 หน้าแรกของบทเรียน       รูปที่ 2 หน้าลงชื่อเข้าสู่บทเรียน     รูปที่ 3 หน้าเมนูหลักของบทเรียน       รูปที่ 4 ทดลองสื่อ 

5. สรุปผลการวิจัย 
        จากการวิจัย การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ปรากฏผลดังนี ้
 ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 85.77/82.83 หมายความว่า ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
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บทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (E1) คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
85.77 และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่าร้อยละ 82.83 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก 
และ 80 ตัวหลัง (E1/E2) มีค่า เท่ากับ 85.77/82.83 แสดงว่าบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสาน
เรื่อง ส านวนไทย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ

บทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย ที่สร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ย (xˉ ) เท่ากับ 4.67 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.46 ซึ่งผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบการ
สอนแบบผสมผสานเรื่อง ส านวนไทย  ที่สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่มีความพึ่งพอใจมากที่สุด 

6. กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมงานวิจัย และคณาจารย์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ทุกท่านที่กรุณาให้
ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จด้วยดี ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะเพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 4   
Development of CAI with the Blended Learning Science 

the Solar System to Improve the Achievement of Students  
in the Fourth Grade 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานเรื่องระบบสุริยะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบสุริยะ 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบสุริยะ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบสุริยะ 3)แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
ระบบสุริยะ 4)แบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ  89.22 / 83.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน ระบบสุริยะ 

 

Abstract 

This research has the following objectives: 1) to develop a lesson about the solar system 
for students at four- year efficiency of 80 /80  2 )  to compare achievement between before and 
after learning of the students. grade 4 students with lessons. CAI's solar system, 3) the satisfaction 
of the students last year.  4  students with CAI using a target- specific selection of students from 
Grade 4 to 30 instruments were. 1) CAI Solar System 2) test the learning about the solar system. 
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3 )  measures customer satisfaction with the use of computer.  the Solar System 4 )  evaluate the 
effectiveness of computer-assisted instruction. The results showed that 1) CAI science. Effective 
89.22 / 83.50 , which is higher than the threshold of 80/80 2) the achievement of the students 
after class than before class. Statistically significant at the .05 level. 3), the students are satisfied 
with the CAI were at the highest level. 

 
1.บทน า 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ ได้ใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ ดังนั้นทุกคนจึง จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความ
เข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์ สร้างขี้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1) การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มี
ทฤษฎีและเนื้อหามากมายและการจัดการเรียนการสอนก็ยังใช้การสอนแบบครูเป็นผู้บรรยาย จึงท าให้ผู้เรียนไม่
เข้าใจ เกิดความสับสนในเนื้อหา และ เรื่องจนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เวลาเรียนมีอยู่จ ากัด ขณะที่เนื้อหามีมาก สาเหตุมาจากมีกิจกรรมต่างๆ ในวันหยุดเทศกาลหรือวัน ส าคัญที่ตรงกับ
ช่วงเวลาที่ใช้เรียนปกติ ท าให้สูญเสียเวลาที่มีอยู่สอนไม่ทันแม้จะจัดเวลาสอนชดเชย (สุกัญญา พลวิก : 2555) 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการ 
สอนจริง คือความสามารถโต้ตอบกับเครื่องได้อย่างเป็นอิสระมีการผสมผสานสื่อหลายๆสื่อเข้าด้วยกัน ทั้งข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศน์และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียง 
กับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด ท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้น อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย 
สอนยังปรับเป็นสื่อการสอนที่ท าให้การเสนอเนื้อหาความรู้แก่ผู้เรียนสามารถท าได้หลายรูปแบบ ท าให้การจัดการ 
เรียนรู้มีความน่าสนใจ มีการน าเทคนิควิธีการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนให้แก่ ผู้เรียน 
ท าให้การเรียนไม่น่าเบื่อหน่าย นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังมีปฏิสัมพันธ์มีการโต้ตอบกับ ผู้เรียน
และสนับสนุนการเรียนช่วยให้ผู้เรียนเรียนไปตามความสามารถ ความสนใจ และผู้เรียนได้รับข้อมูลโต้ตอบ ทันที
สร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ ลดความแตกต่างระหว่างบุคคล (กนกอร พานอิน : 2556)การเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน Blended Learning เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานหลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และเพื่อผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพเหมาะกับบริบทและสถานการณ์ การเรียนรู้และตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะด้านการปฏิบัติ (Practice Skill )โดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับการ
เรียนการสอน (ประเทือง วิบูลศักดิ ์: 2553) 

จากสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นไปตามความสามารถของแต่ละคนและสามารถลด ปัญหาที่กล่าวถึงข้างต้นได้ รวมทั้ง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้สูงขี้นและให้ นักเรียนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองอันจะเป็นผลท าให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนต่อไป 
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2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสานเรื่องระบบสุริยะส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที4่ให้มีประสิทธภิาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่องระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบสุริยะของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 

3.วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 90 คน 
3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วัดพระแท่นดงรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง จ านวน 1 ห้อง จ านวน 30 คน  

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (x̄  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบ
ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ซึ่งมีกระบวนการในการสร้างและการหาคุณภาพ โดยท าตามทฤษฎีแนวคิด ADDIE MODEL ของ  Donald Clark (2003, p. 12) ในการ
ออกแบบและพัฒนาซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความ เข้าใจเนื้อหาในกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ 
3.4.2 ขั้นการออกแบบ (Design) น าเนือ้หาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดมาออกแบบบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ออกแบบแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนดังกล่าว  
3.4.3 ขั้นการพัฒนา (Development) รวบรวมข้อมูลบทเรียนเพื่อน ามาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดย
ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการสร้างรูปภาพพื้นหลัง ปุ่ม และข้อความกระพริบ โปรแกรม Adobe 
Flash ในการสร้างการ์ตูน และภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม Adobe Captivate ในการสร้างบทเรียน คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ซึ่งรวบรวมทั้ง ภาพ ข้อความ เสียง อนิเมชั่น วิดีโอ และเกม   
3.4.4 ขั้นการน าไปใช้ (Implementation)น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน จ านวน 3 ท่าน ซึ่ง
สามารถน าไปใช้งานได้ และท าการทดลองใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่มตัวอย่าง   
3.4.5 ขั้นการประเมิน (Evaluation) ท้าการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อน เรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน 
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4.ผลการวิจัย 
4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง จ านวน 30 คน โดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแบบผสมผสาน(Blended Learning)เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
  
 
 
 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อผู้วิจัยได้น าสื่อไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ8์9.22 / 83.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร์โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง จ านวน 30 คน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended Learning) ผลปรากฏ
ดังตารางที่ 2 
ตารางที่  2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกันโดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้วิจัยน าแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้จากนักเรียน มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี ้  

เกณฑ ์ ค่าประสิทธิภาพ 
E1 89.22 
E2 83.50 

 
N 

 
คะแนนเฉลี่ย  

∑𝐷 

 

∑𝐷2 

ดรรชนี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 

 
t-test ก่อน

เรียน 
หลัง
เรียน 

30 9.63 16.70 212 1612 0.6871 19.5333 
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ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด         
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง         
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จากผู้ใช้จ านวน 30 คนผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้ผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์
สรุปได้ว่าความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4มีค่าเฉลี่ย
ของตามความพึงพอใจเท่ากับ4.66 ซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 อยู่ในระดับมากที่สุด 
4.4 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิชาวิทยาศาสตร์ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง แสดงได้ดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 4 
 
 
 

      รูปที่ 1 หน้าแรกของบทเรียน                     รูปที่ 2ลงชื่อเข้าสู่ระบบ                รูปที่ 3 หน้าเมนูหลักของบทเรียน               รูปที่ 4 ทดลองสื่อ 

 
5.สรุปการวิจัย 
 จากการวิจัย ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended Learning)  
ปรากฏผลดังนี้ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนพระแท่นดงรัง ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและมี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 89.22/83.50 ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนพระแท่นดงรังจากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน 3. ผลสัมฤทธิ์
ทางการวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระแท่นดงรังจากการเรียนโดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า การสอนแบบปกติ 4. ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระแท่นดงรังที่มีต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบสุริยะ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X = 4.66, S.D. = 0.48)  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกประเภทของพืช
และสัตว์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning 

Development of CAI Science on the classification of plants and animals. Students in grade 
5 With learning Blended Learning. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
การจ าแนกประเภทของพืชและสัตว์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Blended 
Learning ให้มีประสิทธิภาพตามเกณท์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการจ าแนกประเภทพืชและสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการใช้งานภายในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้ เครื่องมือ
ในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการจ าแนกประเภทพืชและสัตว์ กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้จากการเลือกสุ่มแบบเจาะจง จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คน แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน และแบบประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการจ าแนกประเภทพืช
และสัตว์ มีประสิทธิภาพ 81.00/80.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

Abstract 

This research aims to develop the following: Lesson 1) computer-assisted teaching science 
subject classification of plants and animals. Students of grade 5 in conjunction with managing 
a Blended Learning efficiency by strict 80/ 80 2)  to compare achievement between before 
and after school lesson computer tutorial.  The subject classification of plants and animals, 
students grade 5 3) to study the satisfaction of samples to use in computer-assisted lessons 
teach by using the tools in the research is to help teach computer science lessons, stories 
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and plant classification.Animals with a sample from a random selection of students grade 5 
number 30 people evaluate the effectiveness of computer- assisted lessons, taught by 
experts, the number 3 people and a satisfied user.  The research found that 1) , computer 
science tutorials, lessons, subject, classification, there are plants and animals, which is higher 
than the efficiency criterion 81.00/ 80. 33 defined 80/ 80 2)  achievement of high school 
students than before the study statistically significant at the .05 level 3) learner satisfaction 
per lesson computer tutorial on most levels. 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , การเรียนรู้แบบ Blended Learning 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจ าวัน สิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีมากนับหลายล้าน
ชนิด มีความหลากหลายทั้งลักษณะโครงสร้างที่เหมือนกันและแตกต่างกันวิธีการหาอาหาร วิธีการสืบพันธุ์ 
สภาพแวดล้อมการเจริญเติบโต และวิวัฒนาการที่แตกต่างกันแต่เนื่องจากสิ่งมีชีวิตมีอยู่มากทั้งเหมือนและ
แตกต่างกันดังกล่าวแล้ว  จึงมีการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตขึ้นการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ทั้งการสืบพันธ์
และการจ าแนกประเภทของพืชและสัตว์ เหตุผลพบว่าปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับการเรียนคือนักเรียนไม่เข้าใจใน
เนื้อหาวิชานักเรียนให้ความคิดเห็นว่าวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องยาก หากครูสอนนักเรียนทั้ง ที่นักเรียนไม่มี
ความพร้อมในการใช้กระบวนการคิดแล้วนักเรียนจะไม่เข้าใจและอาจใช้วิธีจ าในการเรียนซึ่งเป็นวิธีไม่คงทน
และไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปได้ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาส าคัญในการเรียนการ
สอน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ ง ที่เป็น
นวัตกรรมที่ก าลังมีความส าคัญ และได้รับการน าไปใช้ในการเรียนการสอน อินทิรา บุญยาทร (2542 : 138) 
คอมพิวเตอร์มีความสามรถในการน าเสนอสื่อประสม เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ใน
ลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญก็คือ สามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่ จะเรียนรู้ และสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา บุปผ
ชาติ ทัฬหิกรณ์ และคณะ (2544 :25) 

Blended leaning หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่เผชิญหน้ากัน 
หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การเรียนการ
สอนที่หลากรูปแบบ เป้าหมายอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นส าคัญ (Charles R. Graham 
Graham, 2012) 

การทดสอบประสิทธิภาพ (Developmental Testing) เป็นกระบวนการทดสอบคุณภาพของสื่อ
ประสมต้นแบบ (Prototype) ทั้งที่เป็นสื่อเดี่ยวที่ใช้อย่างเอกเทศและสื่อประสมที่ใช้ร่วมกันในรูปของชุดการ
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สอนในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพในการท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู้เพ่ิมขึ้น ตามขั้นตอนและเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (ครูพิสิษฐ์ ทองงาม) 

ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer Assisted Instruction : CAI)มา
ใช้เป็นสื่อเพื่อสร้างความน่าสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกประเภทของพืชและสัตว์  
เพื่อกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากสื่อที่ทันสมัยให้เด็กนักเรียนสามารถจ าแนก ประเภทของ
ของพืชและสัตว์ต่างๆได้ดีขึ้น   

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกประเภทของพืชและสัตว์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกประเภทของพืชและสัตว์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกประเภท
ของพืชและสัตว์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
  การจัดการเรียนรู้แบบBlended Learning เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกประเภทของพืชและสัตว์นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง มีการวิจัยในรูปแบบ Research and Development โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระแท่นดงรัง กาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 90 คน 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระแท่นดงรัง กาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 1 ห้อง ห้องละ 30 คน เพื่อใช้เป็นกลุ่มทดลองที่
เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning จ านวน 1 ห้อง มีนักเรียน 30  
3.2 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน   แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (xˉ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจ าแนกประเภทของพืชและสัตว์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ้งมี
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กระบวนการในการสร้างและการหาคุณภาพ โดยท าตามทฤษฎีแนวคิด ADDIE MODEL ของ  Donald 
Clark (2003, p. 12) ในการออกแบบและพัฒนาซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
3.2.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความเข้าใจ
เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกประเภทของพืชและสัตว ์
3.2.2 ขั้นการออกแบบ (Design) น าเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดมาออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ออกแบบแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนดังกล่าว 
3.2.3 ขั้นการพัฒนา (Development) มาสู่การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการใช้โปรแกรม
สร้างสื่อการสอนในการพัฒนาบทเรียนการจัดวางเนื้อหา และเชื่อมโยงไฟล์หน้าต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นไปใช้จริง 
และโปรแกรมแต่งภาพมาช่วยในการออกแบบรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร และปุ่มเชื่อมโยงต่าง ๆ 
จะต้องผ่านกระบวนการทดสอบเบื้องต้นโดยผู้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นผู้ทดสอบ การ
ทดสอบจะต้องเริ่มทดสอบตั้งแต่ส่วนของหน้าหลัก เมนูต่าง ๆ การเข้าถึงบทเรียนทั้งหมด ดูความถูกต้องของ
เนื้อหา ตัวสะกด บทเรียน กิจกรรมท้ายบท แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากผ่าน
การทดสอบเบื้องต้นก็จะเป็นการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด
อีกครั้งและน ามาปรับให้สมบูรณ์จนได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนก
ประเภทพืชและสัตว์ที่สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริง 
3.2.4 ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) ขั้นตอนนี้เป็นการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วไปทดลองใช้ เพื่อหาประสิทธิภาพ ซึ่งทดลองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
พระแท่นดงรัง จ านวน 30 คน โดยให้นักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น ร่วมกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning มีการด าเนินการดังนี้ ให้ผู้ เรียนศึกษาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกประเภทพืชและสัตว์ โดยผู้สอนเป็นผู้คอยให้
ค าปรึกษาในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้สอนคอยกระตุ้นผู้เรียนโดยการใช้ค าถามตลอด
ระยะเวลาการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดและวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นและสร้างค าถามให้ผู้เรียนได้
ตอบเมื่อเรียนครบทุกเรื่องในบทเรียนแล้ว เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจที่ผู้เรียนมีต่อเนื้อหาบทเรียนนั้น 
ระหว่างเรียนผู้สอนสังเกตปฏิกิริยาและสอบถามความคิดเห็นตลอดระยะเวลาในการใช้บทเรียนเมื่อมีปัญหา
หรือข้อสงสัยที่ผู้เรียนพบขณะเรียนจะน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตสอบถามพูดคุยกับผู้เรียนมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงข้อบกพร่อง 
3.2.5 ขั้นการประเมิน (Evaluation) ท าการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป รวบรวมข้อมูล/ ข้อบกพร่อง ที่
เกิดจากการท างานแต่ละขั้นตอน เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข ให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสมบูรณ์ 
เพื่อน ามาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ผู้วิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการจ าแนกประเภทของพืชและสัตว์  
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง จ านวน 30 คน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแบบ
ผสมผสาน(Blended Learning)เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
  
 
 
 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อผู้วิจัยได้น าสื่อไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์81.00/80.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร์โดยทดลองใช้
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง จ านวน 30 คน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ผลปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางที่  2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกันโดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 

เกณฑ์ ค่าประสิทธิภาพ 
E1 81.00 
E2 80.33 

 
N 

 
คะแนนเฉลี่ย 

 

∑𝐷 

 

∑𝐷2 

ดรรชนี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 

 
t-test 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
30 9.93 16.07 184 1358 0.6093 11.9425 
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4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้วิจัยน าแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้จากนักเรียน มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี ้  

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด   
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง   
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากผู้ใช้จ านวน 30 คน ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้ผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่าความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยของตามความพึงพอใจเท่ากับ 4.64 ซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 อยู่
ในระดับมากที่สุด 
4.4 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิชาวิทยาศาสตร์ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังแสดงได้ดังภาพที่1 
ถึง 5  

    
         ภาพที ่1 หน้าแรกของบทเรียน                   ภาพที่ 2 ลงช่ือเข้าสู่ระบบ            

    
       ภาพที่ 3 หน้าเมนูหลักของบทเรียน               ภาพที่ 4 หน้าแบบทดสอบ 

    
                                    (ก)                                                (ข)           

ภาพที่ 5 บรรยากาศภาพการทดลองสื่อ 
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5. บทสรุป  
 จากการวิจัย ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended Learning) 
ปรากฏผลดังนี้ 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการจ าแนกประเภทของพืชและสัตว์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนพระแท่นดงรัง ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
81.00/80.33ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนก
ประเภทของพืชและสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระแท่นดงรังจากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกประเภทของพืชและสัตว์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระแท่นดงรัง จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า การสอนแบบ
ปกติ 4. ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระแท่นดงรังที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่องการจ าแนกประเภทของพืชและสัตวอ์ยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.64, S.D. = 0.48)   

6. กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมงานวิจัย และคณาจารย์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และคุณครู นักเรียน
โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี ทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขให้
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จด้วยดี ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การศึกษาผลของการใชบ้ทเรียนออนไลน์รว่มกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงาน การตัดต่อวีดิทัศน ์

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ของนักศึกษาปริญญาตร ี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

A Study of Learning Achievements from Online Learning alongside Teaching 
according to Theory of Experiential Learning Cycle to Improve the Work 

Performance and Video Editing using Computer Program by Undergraduate 
Students Majoring in Technology and Educational Communications at 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University         
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทของการสร้างบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบ

ทฤษฎี วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพ เพื่อประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติงานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมินความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา1) แบบ
ศึกษาบริบทการสร้าง  2) บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 3) 
แบบประเมินคุณภาพ  4) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 6) แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่
1 และปีที่2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ซึ่งได้มาจากการสุ่มโดยการจับฉลากเลือกห้องเข้าเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน 
สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้ t-test for dependent ผลการวิจัย พบว่า บริบทของ
การสร้างบทเรียนออนไลน์ สร้างเป็นบทเรียนออนไลน์ที่มีวีดิทัศน์สาธิตร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผู้สอนเป็นผู้จัดสถานการณ์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ และให้ผู้เรียนได้
ฝึกปฏิบัติ ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา x̅=4.64, S.D. = 0.38  อยู่ในระดับดีมาก และด้านสื่อ x̅= 
4.73, S.D. = 0.16 อยู่ในระดับดีมาก ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้เรียน x̅=4.70, S.D. = 0.19 อยู่
ในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผู้เรียน x̅= 4.55, S.D. = 0.12 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน์/ทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์/ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
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Abstract 

This research was aimed to examine the context of online learning alongside teaching 
according to theory of experiential learning cycle, to develop and evaluate the quality, to 
evaluate the work performance, to examine the learning achievements and to evaluate the 
satisfaction.  The tools used in this study consisted of 1)  the developmental context 
assessment form, 2)  online learning alongside teaching according to theory of experiential 
learning cycle, 3) the quality evaluation form, 4) the work performance evaluation form, 5) 
the learning achievement evaluation form, and 6)  the satisfaction evaluation form.  The 
sampling group in this study consisted of 40 first- year and second- year undergraduate 
students majoring in Technology and Educational Communications in the second semester 
of the academic year 2016 at Bansomdejchaopraya Rajabhat University.  They were chosen 
using simple random sampling method as the experimental group.  The statistical tools for 
data analysis included dependent t- test.  The research results showed that in terms of the 
developmental context of the online learning, the online learning was developed alongside 
demonstrational video clips to accompany the teaching according to theory of experiential 
learning cycle in which the teacher created a situation for students to experience and to 
perform.  The quality evaluation results showed that the quality of the contents was at a 
very good level (x̅ = 4.64 , S.D.  = 0 .38) and the quality of the media was at a very good 
level (x̅ =4.73, S.D. = 0.16 ). The work performance of the learners was at a very good level 
( x̅ =4.70, S.D.  =  0.19) .  As for the learning achievements, the learners had higher average 
post- test scores than average pre- test scores with a statistical significance at the .05 level. 
The learners’ satisfaction was at the highest level (x̅ = 4.55,        S.D. = 0.12). 
Keywords: Online Learning / Theory of Experiential Learning Cycle / Ability to Perform 

บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้จึงได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามา
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ก็เป็นเทคโนโลยีนึงที่มีความส าคัญ โดยเป็น
การผสมผสานการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เมื่อไรเวลาใดก็ได้ โดยไม่
จ ากัดสถานที่ (ราตรี วิศิษฎ์สุธวงศ์,2554) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นการเรียนการสอนโดยใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะของบทเรียนออนไลน์ (e-learning) จึงเกิดขึ้นเพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้ 
(สุชาดา สามสวัสดิ์,2554)   
การสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ ( Experiential Learning cycle ) เป็นการ
ด าเนินการเรียนการสอนอันจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย  โดยการให้ผู้ เรียนได้รับ
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ประสบการณ์ ( Experience ) ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนรู้ก่อน แล้วจึงให้ผู้เรียนย้อนไปสังเกต 
ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและน าสิ่งที่เกิดขึ้นมาคิดพิจารณาไตร่ตรองร่วมกัน จนกระทั่งผู้เรียนสามารถสรุปเป็น
หลักการนามธรรม ในเรื่องที่เรียนรู้ แล้วจึงน าการสรุปหลักการนามธรรมไปทดลองปฏิบัตจิริงในสถาณการณ์ 
(ทิศนา แขมณี,2555) 
จากที่เสนอมาในข้างต้นและจากการสอบถามผู้สอนพบว่าใน รายวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา มีความต้องการสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการด าเนินการวิจัย 
เรื่องการศึกษาผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะ
เป็นการพัฒนาการและส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้าน การตัดต่อวีดิทัศน์ ให้สูงขึ้นต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบริบทการสร้างบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงานการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 2. เพื่อสร้าง และประเมินคุณภาพ สื่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้
จากประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงานการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 3. เพื่อประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานการการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 4. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 5. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี มีต่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบ
ทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ เรื่อง การการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

สมมติฐานของการศึกษา 
 1. คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์อยู่ใน
ระดับดี 
 2. ความสามารถในการปฏิบัติงานการการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อยู่ในระดับดี 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 4. ผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงานการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
มีซึ่งรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2559  ห้องที่ 1 จ านวน 40 คน ห้องที่ 2 จ านวน 23 คน 
รวมประชากรทั้งสิ้นจ านวน 63 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทในการสร้างสื่อ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ซึ่งผู้วิจัยได้ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง  Robert Krejcie and Earyle Morgan 
ได้กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาทั้งสิ้น 52  คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ระยะที่ 2  ทดลองใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎี
วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ห้องที่ 1 จ านวน 40 คน ห้องที่ 2 
จ านวน 23 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  ( Simple random sampling ) โดยการจับสลากเลือกห้องได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน  40 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1. แบบสอบถามบริบทการสร้างบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์  
 2. บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
 4. แบบประเมินความสามารถการปฏิบัติงานการการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 6. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎี
วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
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การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
การสร้างบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัยหลักของ
ของ ADDIE Model 5 ขั้นตอน ( Best J. W., 1977) ได้แก่  
 1. Analysis การวิเคราะห์ พิจารณาจากผลการศึกษาบริบท 
 2. Design การออกแบบ วิธีการน าเสนอเนื้อหา การเลือกใช้สื่อ และวีดิทัศน์สาธิต 
 3. Development การพัฒนาบทเรียนตามที่ไดอ้อกแบบไว ้
 4. Implementation การทดลองใช้  
 5. Evaluation การประเมินผล ประเมินคุณภาพของบทเรียน  
แบบแผนการวิจัย 
วิธีการด าเนินการทดลอง ผู้วิจัย ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวที่มีผลการสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน (Randomized Control Group Pretest-Posttest Design)   
แสดงแบบแผนการทดลองแบบ  Randomized One - Group Pretest - Posttest Design 
 กลุ่มตัวอย่าง  ทดสอบก่อนฝึก (Pretest)  ฝึก (Treatment)   ทดสอบหลังฝึก(Posttest) 

  R   T1    X   T2 
ผลการวิจัย 
 1. บริบทในการสร้างบทเรียนออนไลน์เป็นบทเรียนที่มีการน าเสนอเนื้อหาและวีดิทัศน์สาธิตร่วมกับ
การสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผู้สอนเป็นผู้จัดสถานการณ์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิด
ประสบการณ์และให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตกิารตัดต่อวีดิทัศน์ 
 2. ผลของการสร้างบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
เป็นบทเรียนที่ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และมีการน าเสนอเนื้อหา 3 
หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. หลักการพื้นฐานในการตัดต่อวีดิทัศน์ 2. ศิลปะการล าดับภาพในงานตัด
ต่อวีดิทัศน์  3. การสาธิตการตัดต่อวีดิทัศน์ ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นการรับประสบการณ์รูปธรรม ขั้นการไตร่ตรอง ขั้นการสรุปเป็นหลักการนามธรรม  ขั้นที่
ทดลองปฏิบัติจริง ตัวอย่างบทเรียนดังภาพที่ 1 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ ์
 3. คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ มี
คุณภาพด้านเนื้อหา (x̅= 4.64, S.D. = 0.38) อยู่ในระดับดีมาก และคุณภาพด้านสื่อ (x̅= 4.73, S.D. = 
0.16)  อยู่ในระดับดีมาก 
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 4.ความสามารถการปฏิบัติงานของผู้เรียน พบว่ามีผู้เรียนมีความสามารถในการตัดต่อวีดิทัศน์ (x̅= 
4.70, S.D. = 0.19)  อยู่ในระดับดีมาก 
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยผู้เรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

คะแนนทดสอบ จ านวน ผู้เรียน x̅ S.D. D  
2

D  ค่า t Sig 

ก่อนเรียน (Pre -Test) 40 15.68 2.87 
355 3625 16.09* .000* 

หลังเรียน (Post -Test) 40 24.55 2.23 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (df = 39) 
 6.ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจร

การเรียนรู้จากประสบการณ์ (x̅= 4.55, S.D. = 0.12) อยู่ในระดับมากที่สุด 

สรุปผล 
จากการศึกษาผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
พบว่าเป็นบทเรียนที่มีการน าเสนอเนื้อหาและวีดิทัศน์สาธิตร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่ผู้สอนเป็นผู้จัดสถานการณ์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์และได้ฝึกปฏิบัติการตัดต่อ
วีดิทัศน์  ผลการคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับดีมาก ผลความสามารถในการตัดต่อวีดิทัศน์ของ
นักศึกษา อยู่ในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษามีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบ
ทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์  อยู่ในระดับมากที่สุด 
ข้อเสนอแนะ  
 1.ควรศึกษาและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่นๆต่อไป 
 2.ควรศึกษาผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ในเรื่องความคงทนของการเรียนรู ้
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 2) เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามกลุ่มการก ากับ
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษาการ
ก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จ านวนนักเรียน 222 คน โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดการก ากับ
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ 2) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์  
และ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และระยะที่ 2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ าแนกตามกลุ่มการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์
ที่แตกต่างกัน  โดยจ าแนกนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีระดับการก ากับตนเองในการเรียน
คณิตศาสตรส์ูง ปานกลาง และต่ า แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) มากลุ่มละ 2 
คน รวมเป็น 6 คน (กรณีศึกษา) มาสัมภาษณ์การก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Two-way ANOVA ใช้วิธีการ
ศึกษาเฉพาะรายกรณี (Case Study Method) และน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิ เคราะห์  
(Descriptive Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การก ากับตนเองส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 2) นักเรียนที่มีการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์สูง จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ระดับดีมาก นักเรียนจะมีการวางแผนการแก้ปัญหาเป็นอย่างดี มีการค้นคว้าหาข้อมูลจาก



120 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)  

วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

แหล่งต่างๆอยู่เสมอ นักเรียนที่มีการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง จะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับพอใช้ นักเรียนจะมีการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาได้ดีพอสมควรมีการ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆอยู่บ้าง และนักเรียนที่มีการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า จะ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับต้องปรับปรุง นักเรียนจะไม่มีวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหา 
จะไม่ค้นคว้าหาข้อมูลหรือศึกษาวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเพิ่มเติมด้วยตนเอง  
ค าส าคญั  :  การก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร ์ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์

Abstract 

 The research aims to 1) study self- regulation and self – efficacy on mathematics 
achievement for the ninth grade students, and to 2) study mathematics achievement for 
the ninth grade students, classified by self-  regulation in mathematics study differently. 
The study was divided into 2 phases.  The first phase was to study self-  regulation and 
self –  efficacy on mathematics achievement for the ninth grade students.  Research 
samples were 222 students from Kosumwittayasan School in the second semester of 
2016 by way of a cluster random sampling. Research tools were a self- regulation test in 
mathematics, a self – efficacy in mathematics, and a mathematics achievement test. The 
second phase was to study mathematics achievement for the ninth grade students who 
possessed a self-  regulation group differently.  Students were divided into 3 groups:  a 
high self-  regulation group, a medium self-  regulation group, and a low self-  regulation 
group, respectively. A sample random sampling was employed to select 2 students per 
each group, so six out of them were selected to be a case study and interviewed 
concerning a self-  regulation in mathematics.  Statistics for research were percentage, 
mean, standard deviation, Two–Way ANOVA , and a case study method.  Data were 
presented through descriptive analysis. 
 The results show that 1) self- regulation effects on mathematics achievement for 
the ninth grade students with statistical significance at a .05 level, and self –  efficacy 
effects on mathematics achievement for the ninth grade students  with statistical 
significance at a . 05 level ,and 2)  students who possess a high self-  regulation 
demonstrate mathematics achievement in an excellent level.  They can plan to solve 
the problems very well and regularly search for information from various sources.  
Students who possess a medium self- regulation demonstrate mathematics achievement 
in an average level. They can plan to solve the problems quite well and fairly search for 
information from various sources.  Finally, Students who possess a low self-  regulation 
demonstrate mathematics achievement in an improvement level. Students are no plans 
to solve the problem is not research, or study how to solve the problem by themselves.  
Key Words  :  Self-Regulation in Mathematics  Learning, Self- Efficacy in Mathematics  
Learning, mathematics achievement 
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บทน า 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นความสามารถของผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะและสมรรถภาพทางสมองด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระ ข้อเท็จจริงที่ผู้เรียนได้เรียนรู้
คณิตศาสตร์และมโนทัศน์แต่ละเรื่องจากการจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ ในหลักสูตรและเป็นความสามารถ
ทางด้านสติปัญญาทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ (Bloom, Hastings, and Madaus. 2009:643) ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น ความสนใจในวิชาที่เรียน ความรู้
ความสามารถและทักษะต่างๆ แรงจูงใจที่ท าให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ในสิ่งใหม่ๆ การก ากับตนเองในการ
เรียน การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน เป็นต้น การก ากับตนเองเป็นกระบวนการที่จะปฏิบัติ
กิจกรรมและสนับสนุนความคิด พฤติกรรม และความรู้สึกเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายของการเรียนรู้ทักษะต่าง 
ๆ โดยมีแรงจูงใจและกระท าด้วยตนเอง(Schunk and Zimmerman. 2007 : 7-25) และการก ากับตนเอง
จะส่งผลให้ผู้ เรียนมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้วย (Puustinen. 2013:209-213) การรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) เป็นตัวแปรทางด้านจิตพิสัยที่เกี่ยวกับการตัดสินความสามารถ
ตนเอง บุคคลที่รับรู้ความสามารถของตนเองสูงและคาดว่าถ้ากระท าพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับผลที่เกิดขึ้น
จากการกระท าสูงด้วย บุคคลที่รับรู้ว่าตนมีความสามารถต่ าและคาดว่าตนกระท าพฤติกรรมแล้ว จะได้รับ
ผลจากการกระท าต่ า เขาก็มีแนวโน้มที่จะไม่กระท าพฤติกรรมนั้น (Bandura. 2013:193 ) ดังนั้นการศึกษา
การก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน จะเป็นแนวทางในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ตลอดจนหาวิธีการส่งเสริมการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน  และ
ผลการวิจัยจะเป็นข้อสนเทศในการศึกษาการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการนักเรียนให้
เกิดการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และเป็นแนวทาง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามกลุ่ม
การก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  และก าหนด
กรอบการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตรข์องนักเรียน 
 2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค ์ จ านวน 11 
ห้อง จ านวนนักเรียน 408 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
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โกสุมวิทยาสรรค์ จ านวน  จ านวน 6 ห้อง จ านวนนักเรียน 222 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling)  

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถาม แบบมาตรส่วนประมาณค่า มี 4 ระดับ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านวิธีการคิดอภิมาน 
ด้านวิธีการทางปัญญา และด้านวิธีการก ากับความพยายาม 2) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการเรียนคณิตศาสตร์ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรส่วนประมาณค่า มี 4 ระดับ โดยแบ่งเป็น 
3 ด้าน คือ ด้านปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้านการท างานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์  
3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ให้เวลาท า 40 นาที และ 4) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
ก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ท าการวัดการก ากับตนเอง วัดการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง และทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระยะที่ 2 
จ าแนกนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์กลุ่มสูง ปาน
กลาง และต่ า แล้วสุ่มนักเรียนในแต่ละกลุ่มมาจ านวนกลุ่มละ 2 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) รวมทั้งหมด 6 คน (กรณีศึกษา) มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการก ากับตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ทีม่ีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

ผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (F=4.897, Sig of F=.008) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
(F=3.301, Sig of F=.039) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตาราง ที่ 1 
ตารางที่  1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของการก ากับตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์และการรับรู้ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร ์

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
การก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร ์ 220.744 2 110.372 4.897 .008 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร ์

148.815 2 74.407 3.301 .039 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการก ากับตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์กับการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการเรียนคณิตศาสตร์ 

138.984 4 34.746 1.542 .191 

ความคลาดเคลื่อน 4800.863 213 22.539   
รวม 6463.784 221    
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 2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนก
ตามกลุ่มการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน จ านวน 6 คน พบว่า นักเรียนที่มีการ
ก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์กลุ่มสูง จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก 

(�̅�=31.53,S.D.=2.62) นักเรียนที่มีการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์กลุ่มปานกลาง จะมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ (�̅�=20.47,S.D.=6.33)  นักเรียนที่มีการก ากับ
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์กลุ่มต่ า จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปรับปรุง

(�̅�=13.03,S.D.=4.38) ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เป็นกรณีศึกษาตามระดับ 
     การก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร ์

ระดับการก ากับ
ตนเองในการเรียน

คณิตศาสตร ์

นักเรียนที่
เป็น

กรณีศึกษา 

คะแนนรวม 
 

แปล 
ความหมาย �̅� S.D. 

ระดับสูง 1. H1 26 ระดับดีมาก 
31.53 2.62 

 2. H2 25 ระดับดีมาก 

ระดับปานกลาง 3. M1 16 ระดับพอใช้ 
20.47 6.33 

 4. M2 15 ระดับพอใช้ 

ระดับต่ า 5. L1 5 
ระดับต้อง
ปรับปรุง 

13.03 4.38 
 6. L2 4 

ระดับต้อง
ปรับปรุง 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
 สรุปผลการวิจยั 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การก ากับตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (F=4.897, Sig of F=.008) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (F=3.301, Sig of F=.039) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ าแนกตามกลุ่มการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน พบว่า นักเรียนที่มีการก ากับ
ตน เอง ในการ เ รี ยนคณิ ตศาสตร์ สู ง  มี ผลสั มฤทธิ์ ท างการ เ รี ยนคณิตศาสตร์ ระดับดี มาก
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(�̅�=31.53,S.D.=2.62) เพราะนักเรียนมีการวางแผนแก้ปัญหาเป็นอย่างดี มีการค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่ งต่ า งๆอยู่ เ สมอ  นั ก เ รี ยนที่ มี ก า รก ากั บตน เ อง ในการ เ รี ยนคณิ ตศาสตร์ ปานกลาง

(�̅�=20.47,S.D.=6.33) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับพอใช้ เพราะนักเรียนมีการวาง
แผนการแก้โจทย์ปัญหาได้ดีพอสมควรมีการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆอยู่บ้าง และนักเรียนที่มีการ
ก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า เพราะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับต้องปรับปรุง

(�̅�=13.03,S.D.=4.38)  นักเรียนไม่ค่อยวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาเท่าไรแต่จะรอถามเพื่อน ดูเพื่อน
ก่อนจะลงมือท าเอง 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช ้

1.1 ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะต้องตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร์ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้
อาจจะเป็นแนวทางในการศึกษากลุ่มการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
 1.2 ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปเป็นข้อสนเทศใน
การพัฒนาการก ากับตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการก ากับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการเรียนคณิตศาสตร ์

2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์อ่ืนๆ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
เอกสารอ้างอิง 
Bandura, A. (2013). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. 

Psychological Review, 84, 191-215. 
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summative evaluation of student learning. New York:McGraw-Hill. 
Puustinen, minna. (2013). Student Perronnel :  Student Performance and Behavior 

Education Administration. Abstracts. 209-213. 
Schunk, D.H. ; and Zimmerman B.J. (2007). Self-Regulation of Learning and 
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การศึกษาการตระหนักรู้ในตนเองและความมีวินัยในตนเองท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการตระหนักรู้ในตนเองและความมีวินัยใน
ตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 2) เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตามกลุ่มการตระหนักรู้ใน
ตนเองที่แตกต่างกัน การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษาการตระหนักรู้ในตนเองและ
ความมีวินัยในตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนปกติ จ านวน 202 คน โรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดการตระหนักรู้ในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ 
2) แบบวัดความมีวินัยในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ และระยะที่ 2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ าแนกตามกลุ่มการตระหนักรู้ในตนเองที่แตกต่างกัน โดยจ าแนกนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่
มีการตระหนักรู้ในตนเองสูง ปานกลาง และต่ า ท าการสุ่มอย่างอย่างง่าย (Simple Correlation) มา
กลุ่มละ 2 คน รวม 6 คน (กรณีศึกษา) มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการตระหนักรู้ในตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติ Two-way ANCOVA ใช้ศึกษาเฉพาะรายกรณี (Case Study Method )และน าเสนอข้อมูล
ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การตระหนักรู้ในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความมีวินัยในตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) 
นักเรียนที่มีการตระหนักรู้ในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์กลุ่มสูง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เร็วและถูกต้อง 
สามารถเข้าใจอารมณ์ของตนเอง เข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้ตนไม่เข้าใจเรื่องบางเรื่อง พร้อมที่จะ
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แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ และพัฒนาตนเอง นักเรียนที่มีการตระหนักรู้ในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์
กลุ่มปานกลาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ นักเรียนสามารถท างานหรือท า
การบ้านเอง สามารถอธิบายขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เพื่อนฟังจนเข้าใจได้ ชอบยก
มือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประเด็นค าถาม ชอบเป็นผู้น าเพื่อนๆ ในชั้นเรียนและนักเรียนที่
มีการตระหนักรู้ในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์กลุ่มต่ า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาหรือข้อค าถามที่ง่ายได้ แต่ถ้าโจทย์ที่มีความซับซ้อน
หรือนอกเหนือจากตัวอย่างจะไม่สามารถท าได้ และส่วนใหญ่รู้ว่าตนเองไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ค าส าคญั   :  การตระหนักรู้ในตนเอง  ความมีวินัยในตนเอง ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร ์

Abstract 

 The research aims to 1)  study the self- realization and self- discipline on the 
mathematics achievement of students in the second and 2)  to study the mathematics 
achievement of students. grade 2 by the level of self-realization is different. The research 
is divided into two phases:  Phase 1 study of self- realization and self- discipline on the 
mathematics achievement of students in the two samples used in this study were 
students.  the second class ordinary school Kosum Witiasrrcs 202 people.  In the 2nd 
semester of the academic year 2559, which is derived from a random group ( Cluster 
Random Sampling) used in this study were 1) a self-realization in math 2) a measure of 
self- discipline in.  math and 3)  test achievement in mathematics and phase 2 studies, 
mathematics achievement of students at second level by the self- realization that 
different.  By classifying students into three groups, with the self- realization of high, 
medium and low performing random Simple (Simple Correlation), a group of two people, 
including six people ( case study)  were interviewed about self- realization.  effects of 
mathematics achievement.  The statistics used in data analysis were mean, percentage, 
standard deviation and statistics One- way ANCOVA and present information with 
descriptive analysis (Descriptive Analysis). 
 The results showed that 1)  the self- realization in math affect student 
achievement in mathematics, a significant level of .05.  And discipline.  in their study of 
mathematics affect student achievement in mathematics  were significantly statistical 
level.  2 and 05)  students are aware of their own learning.  the higher mathematics 
Effective mathematics achievement in a very good level.  Students have the self-
realization of high mathematics.  There will be a very good level of mathematics 
achievement.  Students will be able to solve mathematical problems quickly and 
accurately, the average achievement in mathematics in the fair.  Students are aware of 
their own to study mathematics medium. Math achievement scores are level. Know their 
weaknesses in learning. And to develop their own and low achievement in mathematics 
in the need to improve and from interviews found.. And students with the self-realization 
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of low math.  There will be the need to improve math achievement.  Students are not 
planning to work or solve math problems. 
Key Words   :  Self-Awareness, Self-Discipline, Mathematics  Achievement 

บทน า 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็น
ผลของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ออกมาเป็น
ระดับความสามารถ (Wilson, 1971: 643-696) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมหีลายปัจจัย เช่น 
ความเป็นอยู่ของครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และจากปัญหาของการเรียนการ
สอน (Prescott, 1961:14-16) ดังที่ English (1958:179-196) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่นักเรียนขาดการตระหนักรู้ในตนเอง พร้อมทั้งขาดความมีวินัยใน
ตนเอง มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้านการเรียน และ Bloom (1971 : 213 ) กล่าวว่า นักเรียน
ที่มีการตระหนักรู้ในเองสูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่มีการตระหนักรู้ในตนเองต่ าหรือไม่
มีการตระหนักรู้ในตนเอง ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ 
ความมีวินัยในตนเอง ดังที่ Schunk (1984 : 29-34) กล่าวว่า การคาดหวังเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนั้น การศึกษาการตระหนักรู้ในตนเองและความมีวินัยใน
ตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน จะท าให้ครูและผู้บริหารเกิดความตระหนัก
ในเรื่องการตระหนักรู้ในตนเองและความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็น
แนวทางหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการตระหนักรู้ในตนเองและความมีวินัยในตนเองที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
นักเรียนให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเองและความมีวินัยในตนเอง และเป็นแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตระหนักรู้ในตนเองและความมีวินัยในตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตาม
ระดับการตระหนักรู้ในตนเองที่แตกต่างกัน 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ในตนเอง ความมีวินัยในตนเอง และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
 2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จ านวน 
408 คน ห้องเรียนปกติ  11 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จ านวน 202 คน เป็นห้องเรียนปกติ 6 ห้องเรียน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling)  
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบวัดการตระหนักรู้ในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์เป็น
แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า มี 4 ระดับ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านอารมณ์
ของตนเอง ด้านการประเมินตนเองอย่างถูกต้อง และด้านความมั่นใจตนเอง 2) แบบวัดความมีวินัยใน
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า มี 4 ระดับ โดย
แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความตั้งใจ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านความอดทน ด้านความรับผิดชอบ 
และด้านความซื่อสัตย์ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ และ 4) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
ตระหนักรู้ในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์   
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ท าการวัดการตระหนักรู้ในตนเอง 
วัดความมีวินัยในตนเอง และทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระยะที่ 2 จ าแนก
นักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีการตระหนักรู้ในตนเองสูง ปานกลาง และต่ า แล้วสุ่มเลือก
นักเรียนจากทั้งสามกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รวมทั้งหมด 6 คน (กรณีศึกษา) มาสัมภาษณ์เกี่ยวการตระหนักรู้
ในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีตอ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์

ผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาการตระหนักรู้ในตนเองและความมีวินัยในตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า การตระหนักรู้ในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ( F = 6.446 ค่า Sig of F = .002) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 รวมไปถึงความมีวินัยในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ (F = 4.903 ค่า Sig of F = .008) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
ตารางที่  1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของการตระหนักรู้ในตนเองในการเรียน 
      คณิตศาสตร์และความมีวินัยในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร ์

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
การตระหนักรู้ในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์(A) 103.988 2 51.994 4.299 .015 
ความมีวินัยในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์(B) 100.413 2 50.207 4.151 .017 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง  A และ B 113.792 4 28.448 2.352 .056 
ความคลาดเคลื่อน 2334.201 193 12.094   

รวม 25364.00 202    
  2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ าแนก
ตามกลุ่มการตระหนักรู้ในตนเอง จ านวน 6 คน พบว่า นักเรียนที่มีการตระหนักรู้ในตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ระดับสูง มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก ( X 22.50, 

..DS 2.88 ) นักเรียนที่มีการตระหนักรู้ในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับปานกลาง มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ ( X 15.25, ..DS 7.02)  และ นักเรียนที่มี
การตระหนักรู้ในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับต่ า มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ( X 8.35, ..DS 0.98) 
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ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เป็นกรณีศึกษาตามระดับ 
     การตระหนักรู้ในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร ์

กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนที่

เป็น
กรณีศึกษา 

คะแนน
รวม 

แปล 
ความหมาย X  ..DS  

ระดับสูง 1. 1H  24 ระดับดีมาก 
22.50 0.28 

 2. 2H  24 ระดับดีมาก 
ระดับปานกลาง 3. 1M  12 ระดับพอใช้ 

15.25 2.02 
 4. 2M  15 ระดับพอใช้ 
ระดับต่ า 5. 1L  8 ระดับต้องปรับปรุง 

8.35 0.98 
 6. 2L  7 ระดับต้องปรับปรุง 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 สรุปผลการวิจยั 
  ผลการศึกษาการตระหนักรู้ในตนเองและความมีวินัยในตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า การตระหนักรู้ในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และความมีวินัยใน
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 
 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตาม
กลุ่มการตระหนักรู้ในตนเอง พบว่า นักเรียนที่มีการตระหนักรู้ในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มสูง
จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มปานกลางจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ และ กลุ่มต่ าจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง และจากการสัมภาษณ์นักเรียนในแต่ละกลุ่ม พบว่า นักเรียนที่มีการตระหนักรู้ในตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีมาก สามารถรู้เข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุ
ที่ท าให้ตนไม่เข้าใจเรื่องบางเรื่อง เข้าใจอารมณ์ของตนเองและพร้อมที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ กลุ่ม
ปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ สามารถท างานหรือท าการบ้านเอง 
สามารถอธิบายขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เพื่อนฟังจนเข้าใจได้ ชอบยกมือแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประเด็นค าถาม ชอบเป็นผู้น าเพื่อนๆ  ในชั้นเรียน และ กลุ่มต่ ามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต้องปรับปรุงสามารถรู้ว่าตนเองไม่ชอบเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ สามารถแก้โจทย์ปัญหาหรือข้อค าถามที่ง่ายได้ แต่ถ้า โจทย์ที่มีความซับซ้อนหรือ
นอกเหนือจากตัวอย่างจะไมส่ามารถท าได้  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช ้

 1.1 ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะต้องตระหนักถึงความส าคัญของการตระหนักรู้ใน 
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ความมีวินัยในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งผลจากการวิจัยที่ได้ใน
ครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการศึกษาระดับการการตระหนักรู้ในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
  1.2 ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปเป็นข้อสนเทศ
ในการพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองความมีวินัยในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง และความมีวินัยในตนเองใน
การเรียนคณิตศาสตร ์
   2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์อื่นๆ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนแบบร่วมมือ วิชาภาษาไทย  
เรื่อง การอ่านภาษาไทย หรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 4  

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง จังหวัดสุพรรณบุรี 
The Development of Computer Assisted Instruction Theory of Collaborative 

Learning Language Thailand Thailand's Reading for Student's Grade 4 
Banbangkung School, Suphanburi 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือ วิชา
ภาษาไทย เรื่อง การอ่านภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง จังหวัด
สุพรรณบุรี 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
ร่วมมือ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ แบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
และแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้จากการเลือกสุ่มแบบอย่าง
ง่าย จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบร่วมมือ วิชาภาษาไทย เรื่องการอ่าน มีประสิทธิภาพ 80.33/84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือ , ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน , การอ่านภาษาไทย 

Abstract 
The purpose of this study was to 1) to develop the cooperative computer 

-  assisted instruction in Thai language.  Language reading for students 4 school 
house direction.  Province 2)  students learn by using computer assisted teaching 
cooperative learning Between before and after 3)  to study the satisfaction of 
learners with computer assisted teaching cooperative learning Instruments used in 
this study is a cooperative computer -  assisted instruction.  The evaluation of 
experts. The efficiency of the computer assisted instruction. And the evaluation of 
satisfaction of the user.  The target groups were selected from the random model 
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easily.  From grade 4 number 15 questionnaires were 1)  cooperative computer - 
assisted instruction in Thai language of reading. Effective 80.33 / 84.67, which was 
higher than the criterion 80 / 80 2) the achievement of students after studying The 
significant 05 3) .  The students were satisfied with the overall instruction at the 
highest level. 
Keywords: Computer assisted instruction, learning achievement, Collaborative Learning 
 
บทน า 

การอ่านจับใจความส าคัญ หมายถึง การอ่านเพื่อเก็บสาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน เช่น เก็บจุดมุ่ง
หมายส าคัญของเรื่อง เก็บเนื้อเรื่องที่ส าคัญ เก็บความรู้หรือข้อมูลที่น่าสนใจตลอดจนแนวความคิดหรือ
ทัศนะของผู้เขียน 

มาตราตัวสะกด ส านวน สุภาษิต และค าพังเพย เป็นความงดงามประการหนึ่งของภาษาไทย คือ 
เรามีมาตราตัวสะกด ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย ที่ช่วยให้ค าพูดและเขียนมีความหลากหลายและคมคาย 
ให้แง่คิดที่สละสลวยยิ่งขึ้น 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) หมายถึง การประยุกต์น า
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่าง 
ๆ การเสนอเนื้อหาดังกล่าวเป็นการเสนอโดยตรงไปยังผู้เรียนผ่านทางจอภาพหรือแป้นพิมพ์ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม (ศิริชัย สงวนแก้ว, 2534) 

 การเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
หรือแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ตามความสามารถของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกความรับผิดชอบร่วมกัน และการใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อท า
ให้กลุ่มประสบความส าเร็จร่วมกันตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยน าความสามารถ
ของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลไปพัฒนา และ
ปรับปรุงการเรียนการสอน เรื่อง การอ่านภาษาไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพือ่หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือ วชิาภาษาไทย เรื่อง การ

อ่านภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนแบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมอื 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

การพัฒนาบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือ ในรายวิชาภาษาไทย ผู้วิจัย
ใช้วิธีการพัฒนาแบบ ADDIE MODEL โดยมีขั้นตอน ดังนี ้

Analysis ขั้นการวิเคราะห์ วิเคราะห์ตัวผู้เรียน ความต้องการของผู้เรียน เนื้อหาใน
รายวิชาภาษาไทย     

Design ขั้นการออกแบบ ออกแบบกิจกรรมการสอน สื่อที่จะใช้ส าหรับสอน 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
    Development ขั้นการพัฒนา น าสิ่งที่ออกแบบในขั้นตอนเบื้องต้น มาพัฒนาบทเรียน 
และน าไปหาคุณภาพบทเรียน ด้วยการน าเครื่องมือไปหาค่าความเชื่อมั่นโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา 
ด้านเทคนิค และด้านข้อสอบจ านวน 3 ท่าน และเพื่อท าให้มีประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้จริง 
    Implementation ขั้นการน าไปใช้ น าเครื่องมือไปใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่าง  

 Evaluation ขั้นการประเมินผล น าแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนมาสรุปผล 
        2. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 
สุพรรณบุร ีจ านวน 15 คน 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 
สุพรรณบุรี ซึ่งได้มา โดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 15 คน เพื่อใช้เป็นกลุ่มทดลองที่เรียน  
        3. เครื่องมือการวิจัย 

3.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านภาษาไทย 
3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือ วิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านภาษาไทย 
3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือ 

       4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
ค่าสถิติ (Dependent t-test) โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี ้  

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด        
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง       
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

 5. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามความพึงพอใจต่อ
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและข้อเสนอแนะ รวบรวมข้อมูล  / ข้อบกพร่อง ที่เกิดจากการ
ท างานแต่ละขั้นตอน เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 



134 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)  

วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ผลการวิจัย 
1. ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

1 .คะแนนระหว่างเรียน (E1) 22 12.13 80.33 
2 .คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 22 16.93 84.67 

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ผู้เรียนมี
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่างเรียนเท่ากับ 80.33 และคะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 84.67  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคือ 80/80 
2. ผลการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือ  
 ผู้วิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกับ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 15 คน วัดผลการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังตาราง 
ตารางที่ 2 ผลการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

คะแนน จ านวน(n) ค่าเฉลี่ย S.D. t 
ก่อนเรียน 15 12.13 2.70  

8.54* หลังเรียน 15 16.93 1.33 

* มีนัยส าคญัทางสถิตที่ระดับ .25   
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.13 คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 

16.93 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .25 
3. ผลการศึกษาหาความพงึพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน 

ผู้วิจัยน าแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยในการ
วิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลปรากฏดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหาบทเรียน 4.27 0.41 มาก 
2. ความพึงพอใจด้านการออกแบบบทเรียน 4.55 0.38 มากที่สุด 
3. ความพึงพอใจด้านประโยชน์ของบทเรียน 4.60 0.29 มากที่สุด 

โดยรวม 4.77 0.06 มาก 
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จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ระดับที่
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ ( =  4. 77, S.D. 
= 0.06)  

อภิปรายผล 
 จากการวิจัย ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือ วิชาภาษาไทย เรื่องการ
อ่านภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ปรากฏผลดังนี้ 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.33/84.67 หมายความว่า ผู้เรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยระหว่างเรียนเท่ากับ 80.33 และคะแนนค่าเฉลี่ย
หลังเรียนเท่ากับ 84.67  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคือ 80/80 ซึ่งสอดคล้องแนวคิดการวิจัยของ 
เอกภูมิ ชูนิตย์. (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย ที่สรุป
บทเรียนด้วยแผนที่ความคิด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่ากับ 81.60/82.82 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .25 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทราภรณ์ สืบจากอินทร์. (2554) ที่ได้
ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างค าในภาษาไทยส าหรับ  ที่มี
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .25 ความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ย (xˉ ) เท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 2.38 ซึ่งผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือ วิชา
ภาษาไทย เรื่องการอ่านภาษาไทย ที่สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่มีความพึ่งพอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ขวัญชนก บัวทรัพย์ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้
โปรแกรมการพิมพ์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
พบว่า ผลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งเป็นการแสดงความพึงพอใจที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในครั้งหน้า การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนนั้น จากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น จึงควรท าการพัฒนาการเรียน
การสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาอื่น ๆ และควรมีการจัดเตรียมความพร้อมของ
ห้องเรียนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมอยู่เสมอและบทเรียนต้องมีความสมบรูณ์ถูกต้อง 
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานรายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักและการใช้ภาษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัด
พระแท่นดงรัง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชาภาษาไทย 3) ศึกษาความพึง
พอใจด้านการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานรายวิชาภาษาไทย ประชากรที่ใช้ในการทดลองคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 โรงเรียนพระ
แท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2559 จ านวน 90 คน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง จ านวน 30 โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาและประเมิน
ความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 2) เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ คือ 84.66/81.16 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าคะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้ใช้มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
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Abstract 
 

 This research aims to 1)  develop computer- assisted instruction using integrated 
learning management.  Main issues and language usage For Prathom 4 students, Wat Phra 
Thaen Dong Rang 2)  Comparing pre and post- test achievement with computer- assisted 
instruction using mixed-language instruction. 3) To study student's satisfaction in learning by 
using the lesson. Computer-assisted instruction using integrated learning management. The 
population used in the experiment was Prathom Dongthong Primary School Kanchanaburi 
Province for the academic year 2556.  The target group were Prathom Suksa 4 students, 
Prathat Dong Rang School, number 30, using simple random method.  The research tools 
consisted of 1) Computer Assisted Instruction 2) Data collection tools include the evaluation 
form of the computer-assisted instructional package, the achievement test, and the student 
satisfaction evaluation form. The results of the research showed that: 1) Computer-assisted 
instruction was 84.66 /  81.16, which was higher than the 80/ 80 criterion.  2)  The learning 
achievement was higher than the pre-test. study 3) The satisfaction of the users was at the 
highest level. The average was 4.63. 
ค าส าคัญ  :  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, หลักและการใช้ภาษาไทย, การเรียนรู้แบบผสมผสาน 

 
1.บทน า 

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ 
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบธุรกิจการงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์สืบสานให้
คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา พบว่ามี
นักเรียนใช้มาตราตัวสะกดไม่ถูกต้องจึงเป็นปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขและพัฒนาเด็กท่ีมปัีญหาให้ดีขึน้   
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศก าลังมีบทบาทอย่างกว้างขวางในด้านต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็
เป็นสื่อการเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน และสามารถท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ โดยจะเห็นได้จากคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ สามารถน าเสนอข้อมูลได้ทั้งที่เป็น
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก เสียงและวีดีทัศน์มาน าเสนอร่วมกัน และเป็นสื่อการเรียนการสอน
ที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับบทเรียน ท าให้เกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการกระตุ้นผู้เรียนได้คิดค้น สืบค้น รู้จักสร้างและก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับความสนใจและความสามารถของตนเอง นักเรียนสามารถควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองนักเรียน
สามารถเรียนได้ตามความต้องการไม่จ ากัดสถานที่และเวลาที่มีคอมพิวเตอร์ (วชิระ อินทร์อุดม, 2546) 
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 การเรียนแบบผสมผสาน Blended Learning เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานหลากหลายวิธีเพื่อให้
ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพเหมาะกับบริบทและสถานการณ์
การเรียนรู้และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะด้านการปฏิบัติ โดยใช้
เทคโนโลยี จุดมุ่งหมายสูงสุดอยู่ที่ผู้เรียน โดยอัตราส่วนการผสมผสาน จะขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหา และการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ (ทิศนา แขมมณี, 2558) 
 จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้สร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักและการใช้ภาษา ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ
เอาใจใส่ต่อบทเรียน และยังช่วยให้ผู้เรียนจดจ าบทเรียนนั้นได้ดียิ่งขึ้น การเรียนการสอนต้องให้ผู้เรียนมีความ
สนุกสนานและเพลิดเพลินในการเรียนรู้ เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างก าลังใจและเร้าใจให้เกิดความก้าวหน้าแก่
ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด มีความรู้สูงสุดส าหรับผู้เรียนทุกคน 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเรื่อง หลักและการใช้
ภาษาวิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจด้านการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องหลัก
และการใช้ภาษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 
3.วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 30 คน  
3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 1 ห้อง 30 คน  
3.3 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (xˉ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักและการ
ใช้ภาษา ซึ้งมีกระบวนการในการสร้างและการหาคุณภาพ โดยท าตามทฤษฎีแนวคิด ADDIE MODEL ของ 
Donald Clark (2003, p. 12) ในการออกแบบและพัฒนาซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
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1) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เรื่องหลักและการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
2) ขั ้นการออกแบบ (Design)  น าเนื ้อหาที ่ว ิเคราะห์มาออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วยสอน 
ออกแบบแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อบทเรียน 
3) ขั้นการพัฒนา (Development) น าข้อมูลมาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop ในการสร ้างร ูปภาพ  โปรแกรม Adobe Captivate ในการสร ้างบทเร ียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน จ านวน 3 ท่าน 
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
4) ขั้นการน าไปใช้ ( Implementation) ท าการทดลองใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง  
5) ขั้นการประเมิน (Evaluation) ท าการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียน 

4.ผลการวิจัย 
         การวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
รายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักและการใช้ภาษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

หาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานรายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักและการใช้ภาษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัด
พระแท่นดงรัง ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องหลักและการใช้ภาษา 

เกณฑ ์ ค่าประสิทธิภาพ 
E1 84.66 
E2 81.16 

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานรายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักและการใช้ภาษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่า
เท่ากับ 84.66/81.16 แสดงว่าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
         การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักและการใช้ภาษาส าหรับ
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ผลปรากฏดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักและการใช้ภาษา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 

คะแนน 
จ านวนผู้เรียน

(n) ค่าเฉลี่ย tค านวณ tตาราง 

ก่อนเรียน (30) 30 15.73 10.29 2.048 
หลังเรียน (30) 30 25.56 

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง หลักและการใช้ภาษา แตกต่างกัน
โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

ผู้วิจัยน าแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง 
หลักและการใช้ภาษา ที่ได้จากนักเรียนมาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 

ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง หลัก
และการใช้ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากผู้ใช้จ านวน 30 คน สรุปความพึงพอใจหลังจากนักเรียนใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ภาษาไทย เรื่อง หลักและการใช้ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ย
ของตามความพึงพอใจเท่ากับ 4.63 ซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ตอนที่ 4 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง หลักและการใช้ภาษา 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง หลักและการใช้ภาษา ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง แสดงได้ดังภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 4 

     
          ภาพที ่1 หน้าลงชื่อเข้าสู่บทเรียน                 ภาพที่ 2 หน้าเมนูหลัก 

    
             ภาพที่ 3 เลือกบทเรียน                       ภาพที่ 4 ทดลองสื่อ 
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5.สรุปการวิจยั 
         จากการวิจัย ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
รายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักและการใช้ภาษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 
ปรากฏผลดังนี้ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
รายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักและการใช้ภาษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.66/81.16ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชีวิน  ตินนังวัฒนะ (2555). ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended  Learning) เรื่องอาหารและสารอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์   พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนเป็น 84.55/85.30 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนพบว่า เนื่องจากบทเรียนมีความน่าสนใจ ท าให้
นักเรียนตั้งใจและได้รับความรู้มากขึ้น เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
รายวิชาภาษาไทยเรื่องหลักและการใช้ภาษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดง
รัง อภิปรายผลได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยมีการน าเนื้อหา และเทคนิคที่ถูกต้องมา
สร้างชุดเกม ท าให้ได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จึงสรุปได้ว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
และท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
The development of computer assisted instruction in science. The sun and the moon to 

improve the achievement of students for Grade 3 using the blended learning. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเคลื่อนที่
ของดวงือาทิตย์ และดวงจันทร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2)  
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
เคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ เครื่องมือในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบทดสอบ แบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากผู้เชี่ ยวชาญ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้จากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย(Sample Random 
Sampling) คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 1 ห้อง จ านวน30 คนผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเคลื่อนที่ของดวง
อาทิตย์ และดวงจันทร์ มีประสิทธิภาพ 83.16/80.83ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้เรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย
รวมอยู่ในระดับมาก 
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Abstract 

This research has the following objectives:  1 )  to develop a lesson about the 
movement of the sun and the moon, the students of Grade 3 Effective 80/80 2) to compare 
achievement between First. and after learning of students in grade 3 students with CAI about 
the movement of the sun and the moon, 3) the satisfaction of students in grade 3 students 
with CAI.  the movement of the sun and moon in the research lesson quizzes to evaluate 
the effectiveness of computer-assisted instruction from professionals. And satisfaction of the 
sample is selected by using simple random sampling (Sample Random Sampling) a students 
grade 3  school Rath Witthaya fourth semester of the second academic year 2 5 5 9  of one 
chamber of 30 results. Research shows that 1) CAI motion of the sun and moon effective. 
83.16 / 80.83, which is higher than the threshold of 80/80 2) the achievement of students 
with a lesson about the movement of the sun and moon after higher than the previous 
level of statistical significance. 05 3) students using CAI, the movement of the sun and moon 
are satisfied with the CAI were at a high level. 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน, ดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ 

1. บทน า 
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีทฤษฎีและเนื้อหามากมายและการ 

จัดการเรียนการสอนก็ยังใช้การสอนแบบครูเป็นผู้บรรยาย จึงท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ เกิดความสับสนในเนื้อหา 
และ จนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เวลาเรียนมีอยู่จ ากัด ขณะที่เนื้อหา
มีมาก สาเหตุมาจากมีกิจกรรมต่างๆ ในวันหยุดเทศกาลหรือวัน ส าคัญที่ตรงกับช่วงเวลาที่ใช้เรียนปกติ ท าให้
สูญเสียเวลาที่มีอยู่สอนไม่ทันแม้จะจัดเวลาสอนชดเชยดวงดาวและอวกาศเป็นเรื่องที่ไกลตัวซึ่งเป็นการยากที่
จะมองเห็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน เพราะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างแพง สื่อการเรียน
การสอนที่ใช้จึงเป็นเพียงแผ่นภาพกราฟิกและอุปกรณ์ที่ท าขึ้นใช้เองอย่างง่ายๆ เท่านั้นจึงท าให้ผู้เรียนไม่
สนใจและเกิดความเบื่อหน่ายที่จะศึกษาหาความรู้(สุทัด เพียเกษม, 2546)  
          คอมพิวเตอร์ได้น ามาใช้เป็นสื่อส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ใช้เพื่อการ
ทบทวนบทเรียน (Tutor) ใช้เป็นเครื่องมือ (Tool) และใช้เป็นเครื่องฝึก (Tutee) (ไชยยศ เรืองสุวรรณ 
2542) 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการสอนที่น าเสนอบทเรียนได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การจ าลองสถานการณ์ ภาพสี เสียง การเคลื่อนไหวใน 3 มิติ ท าให้การเรียนการ
สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีประสิทธิภาพต่อการเรียนสูง ผู้เรียนมีอิสระในการควบคุม
การเรียนของตน เลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะสม สามารถน าบทเรียนไปใช้ในการเรียนรู้ตามความสามารถ
ของตน ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากพื้นฐานความรู้ที่ไม่เท่ากันระหว่างผู้เรียน ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับ
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บทเรียนได้อย่างแท้จริง มีการตอบโต้ระหว่างบทเรียนกับผู้เรียนในลักษณะการถามตอบ การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ การบันทึกผล การประมวลผล และรายงานผลการเรียนให้ทราบทันที (ไพโรจน์ คชชา 2540) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของ
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ในลักษณะที่เป็นสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน โดย
ใช้ ภาพ เนื้อหา เสียง รวมทั้งออกแบบสื่อให้น่าสนใจ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
และเป็นไปตามความสามารถของแต่ละคนเป็นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  นักเรียนไม่จ าเป็น
จะต้องเรียนพร้อมกันในชั้นเรียนอีกทั้งยังสามารถศึกษาหาความรู้ในบทเรียนได้อย่างไม่จ ากัดเวลา และยัง
ช่วยแก้ปัญหาที่พบในระหว่างเรียนได้เช่น ช่วยแบ่งเบาภาระการสอนของครูผู้สอนในกรณีที่มีผู้ เรียนเป็น
จ านวนมากในชั้นเรียนเนื้อหารายละเอียดอาจจะมีมากเกินกว่าจ านวนช่ัวโมงเรียน 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์โดยการจัดการเรียนรูปแบบ
ผสมผสาน 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ 
 
3.วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ที่ก าลังเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1ห้อง 
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ที่ก าลังเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้อง มีนักเรียน 30 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling) จ านวน 1 ห้อง 
3. เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูลคือ แบบประเมิน
คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (xˉ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบคิดอุปนัยโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาสุขศึกษา  เรื่องความปลอดภัยในชีวิต  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5โดยท าตามทฤษฎีแนวคิด ADDIE MODEL ในการออกแบบและพัฒนาซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
3.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ก าเนื้อหาและวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ให้มีความ
เข้าใจเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 
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3.2 ขั้นการออกแบบ (Design) น าเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดมาออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ออกแบบแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3.3 ขั้นการพัฒนา (Development) รวบรวมข้อมูลบทเรียนเพื่อน ามาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการสร้างรูปภาพพื้นหลัง ปุ่ม และใช้โปรแกรม Adobe Captivate 
ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
3.4 ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมิน จ านวน 3 ท่าน เพื่อน าข้อคิดเห็นมาพัฒนาให้สามารถน าไปใช้งานได้ และท าการทดลองใช้งาน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่มตัวอย่าง 
3.5 ขั้นการประเมิน (Evaluation) ท าการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน 
กิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 

4.ผลการวิจัย 
         การวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ผู้วิจัยได้น าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่งดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 1 ห้อง จ านวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลปรากฏดัง
ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน 

เกณฑ ์ ค่าประสทิธิภาพ 
E1 83.16 
E2 80.83 

         จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.16/80.83ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 
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ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้อง จ านวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่องดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 

คะแนน 
จ านวนผู้เรียน

(n) 
ค่าเฉลี่ย tค านวณ tตาราง 

ก่อนเรียน (20) 30 8.13 
10.87 1.69 

หลังเรียน (20) 30 16.16 
         จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าtค านวณ มีค่ามากกว่า tตาราง นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดที่ได้จาก
การท าแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 8.13 (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)และคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน
ทั้งหมดที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 16.16 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ผู้วิจัยน าแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์  ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ที่ได้จากนักเรียน มาวิเคราะห์ระดับ
ความพึงพอใจ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน  
ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4จากผู้ใช้จ านวน 30 คน  
สรุปได้ว่าความพึงพอใจหลังการใช้ผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของตามความพึงพอใจทั้งสามด้านเท่ากับ 4.39ซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.63 อยู่ในระดับมาก 
ตอนที่ 4 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาสุขศึกษา  เรื่องความปลอดภัยในชีวิตผู้วิจัย
ได้พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แสดงได้ดังภาพ
ที่ 1 ถึงภาพที่ 3 
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        ภาพที่ 1                       ภาพที่ 2                         ภาพที่ 3                       ภาพที่ 4 
   หน้าเข้าสู่ระบบ              หน้าเมนู ให้คลิกเลือก         หน้าแบบทดสอบ  กิจกรรมทดลองสื่อ 
     ให้กรอกชื่อ          เรื่องที่จะเรียน       ก่อนเรียน/หลังเรียน 

5.ผลสรุป 
 จากการวิจัย ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended Learning)  
ปรากฏผลดังนี้ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา4 ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 83.16/80.83 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 จากการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 จากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูง
กว่า การสอนแบบปกติ 4. ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ที่มี
ต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.39, S.D. = 
0.63) 

6.กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมงานวิจัย 
และคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
ทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขให้งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จไปได้ด้วยดี  
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ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2542). เทคโนโลยีทางการศึกษา : หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช. 
สุทัด เพียเกษม(2546). การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง โลก ดวงดาว และ

อวกาศ. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการออกแบบพวงหรีดแบบสร้างสรรค์ เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการจัดพวงหรีดผ้าและพวงหรีดจากต้นไม้  และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาการจัดพวงหรีดให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ในการพัฒนารูปแบบพวงหรีด โดยแบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ การจัดพวงหรีดผ้าและการจัดพวงหรีดจากต้นไม้ และท าการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค 
จ านวนทั้งสิ้น 110 คน โดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาการจัดพวงหรีดในจังหวัด
ปทุมธานี ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจของผู้บริโภค และท าการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจด้วยวิธีการ T – Test  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการจัดพวงหรีดทั้ง 2 รูปแบบไม่แตกต่างกัน (p > 
0.05) ในปัจจัยด้านพวงหรีดมีสีสวย วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม และความสะดวกในการน าไปใช้ เมื่อน าไป
ถ่ายทอดให้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มประชากรในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 35 คน พบว่ากลุ่มดังกล่าว เห็น
ว่าพวงหรีดผ้า มีความเป็นไปได้ในการน าไปประกอบอาชีพ มีความสะดวกและง่ายต่อการประดิษฐ์มากกว่า
พวงหรีดรูปแบบเดิม 
ค ำส ำคัญ :  การพัฒนา, พวงหรีดผ้า, พวงหรีดจากต้นไม ้
  

Abstract 
 

This research was aimed to develop creative wreath designs to investigate the 
consumers’ satisfaction toward wreath from cloth and wreath from trees and to transfer 
wreath making technology to the community in Pathumthani Province. Two designs of wreaths 
were developed: one made from cloth and the other made from trees. The subjects consisted 
of 110 people. A survey on customers’ satisfaction was carried out by means of questionnaire. 
Data were then statistically analyzed in terms of means, percentage and T-Test. 

In comparing the customers’ satisfaction between the two designs, it was found that 
there was no significant difference at the level of 0.05 in relation to the color, the material 
and the convenience in use. After the transferring of wreath making technology to 35 people, 
it was felt among these people that the cloth wreath design was possibly developed as a 
career and it was more convenient and easier to create this design than the traditional one. 
Keywords: Development, Wreath made from cloth, Wreath made from trees 

กำรพัฒนำกำรจัดพวงหรีดในจังหวัดปทุมธำนี   
Development of Wreath Making in Pathumthani Province 
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บทน ำ 

การจัดดอกไม้เป็นศิลปประยุกต์ด้านประณีตศิลป์  ที่แสดงถึงความเจริญแห่งจิตใจมนุษย์และความ
รุ่งเรืองทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกับศิลปะแขนงอื่นๆ (วินัย ตาระเวช, 2548) ซึ่งมีมาแต่โบราณจากแหล่งอารย
ธรรมต่างๆ มักจะปะปนอยู่กับศิลปะด้านอื่นๆ ส าหรับการจัดดอกไม้นั้นมีมานานแล้วในสังคมไทย เพียงแตไ่ม่
มีหลักฐานที่ระบุชัดเจนว่าเริ่มต้นมีมาในสมัยใด และการจัดดอกไม้นั้นยังเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับบุคคลในทุกๆ 
พิธีการ เพราะดอกไม้เป็นสิ่งที่แสดงและเป็นการบอกความหมายที่ใช้แทนความรู้สึกของมนุษย์เราไดเ้ป็นอย่างด ี

การจัดดอกไม้ในงานอวมงคลเป็นสิ่งจ าเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่ง เพราะสามารถใช้แทน
ความเศร้า เสียใจ ให้เกียรติ ไว้อาลัย และที่ส าคัญช่วยให้มคีวามรู้สึกลดความโศกเศร้าลง ในอดีตนิยมจัดด้วย
ดอกซ่อนกลิ่น ต้นพลับพลึง ประดิษฐ์เป็นดอกแล้วจัด (วินัย ตาระเวช, 2548) แต่ปัจจุบันรูปแบบและดอกไม้
เปลี่ยนไปตามฐานะของเจ้าภาพ และการสร้างสรรค์การใช้วัสดุต่างๆ ของช่างจัดดอกไม้และช่างศิลป์
ประดิษฐ์ตามสมัยนิยม ซึ่งพวงหรีดก็เป็นการจัดดอกไม้รูปแบบหนึ่งที่นิยมน ามาใช้เพื่อแทนความเศร้า เสียใจ 
กับเจ้าภาพในงานอวมงคล ในอดีตพวงหรีดมักถูกจัดตกแต่งด้วยดอกไม้ประดิษฐ์เพียงอย่างเดียว แต่ใน
ปัจจุบันได้มีการจัดพวงหรีดดอกไม้สดเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้การจัดพวงหรีดด้วยดอกไม้ประดิษฐ์เป็นทางเลือก
สุดท้ายส าหรับผู้น าพวงหรีดไปใช้เพื่อแสดงความอาลัยเสมอ (ธนะชัย เมธีกุล, 2548) แต่ปัจจุบันการจัดพวง
หรีดด้วยดอกไม้ประดิษฐ์หรือดอกไม้สดมักจะรักษาความสดของดอกไม้ได้ไม่นาน เนื่องจากดอกไม้จะเหี่ย ว
เฉาไปบ้างตามกาลเวลา บางครั้งดอกไม้ที่น ามาใช้ในการจัดตกแต่งได้เหี่ยวเฉาไปก่อนจะสิ้นสุดงานอวมงคล 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการพัฒนาการจัดพวงหรีดในจังหวัดปทุมธานี โดยการพัฒนาการจัดพวงหรีด
จากผ้าและการจัดพวงหรีดจากต้นไม้ เพื่อน ามาใช้ทดแทนการใช้พวงหรีดจากดอกไม้ประดิษฐ์หรือดอกไม้สด 
และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑง์านสร้างสรรค์ ที่มีคุณค่า ให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาการออกแบบพวงหรีดแบบสร้างสรรค ์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการจัดพวงหรีดผ้าและพวงหรีดจากต้นไม้ 
3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการจัดพวงหรีดให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 

 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

1. กำรพัฒนำกำรจัดพวงหรีดในจังหวัดปทุมธำนี   
ผู้ด าเนินงานวิจัยได้พัฒนาการออกแบบพวงหรีดแบบสร้างสรรค์  รูปแบบพวงหรีดจากผ้าและพวง

หรีดจากต้นไม้ที่มีความแปลกใหม่จากท้องตลาด  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการจัดพวงหรีดให้กับ
ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี  ดังแสดงในภาพที่ 1 และภาพที่ 2 
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  ภำพที่ 1 พวงหรีดจากผ้า        ภำพที่ 2 พวงหรีดจากต้นไม้ 
 

1. กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้บริโภค  
ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาการจัดพวงหรีดในจังหวัดปทุมธานี ของ

นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปในจังหวัดปทุมธาน ีจ านวน 110 คน มีขั้นตอนการศึกษา  ดังนี ้
2.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

2.1.1 สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อพวงหรีดจากผ้าและพวง
หรีดจากต้นไม้ ด้านรูปแบบ สี ความคงทน ความแข็งแรง ขนาด วัสดุ การน าไปใช้ การเก็บรักษา ความคิด
สร้างสรรค์ ความเป็นธรรมชาติ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) เป็น 5 ระดับ ดังนี ้

5 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย  
1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

1.2 การตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
2.2.1 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(content Validity) โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) (สุวิมล ติรกานันท์, 2543)  
2.2.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึง

แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 20 คน  
2.3 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มเลือกจากกลุ่มประชากรที่มีความรู้หรือมี
ความสนใจในด้านการจัดพวงหรีด คือ นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 110 คน 
โดยให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาการจัดพวงหรีดในจังหวัดปทุมธานี ตามรายการที่
ก าหนดไว ้ด้วยวิธี (Central Location Test: CLT)  

2.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  
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เมื่อรับแบบสอบถามกลับมาจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของค าตอบ บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์เพื่อประมวนผลค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพื่อท าการ
เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของพวงหรีดทั้ง 2 รูปแบบ  โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี ้

2.4.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้บริโภค ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่ และค านวณหาค่าร้อยละ 

2.4.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาการจัดพวงหรีด
จากผ้าและพวงหรีดจากต้นไม้ น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยแต่ละระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 
   ระดับคะแนน   ความหมาย  
   ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  ความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  ความพึงพอใจในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  0.50 – 1.49  ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

2.4.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้บริโภค ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การ รวบรวมข้อความของผู้บริโภคมาสรุปความต้องการและข้อคิดเห็น 

2.4.4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาการจัดพวงหรีดจากผ้าและ
พวงหรีดจากต้นไม ้ด้วยวิธีการ T – Test  

2. กำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่ชุมชน 
เป็นการน าผลการประเมินที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อพวงหรีดจากผ้าและ

พวงหรีดจากต้นไม ้ไปด าเนินการถ่ายทอดให้กับกลุ่มประชากรในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 35 คน 
 
ผลกำรวิจัยผลกำรวิจัย 

1. กำรตรวจคุณภำพเครื่องมือ 
ในการตรวจคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนาการจัดพวงหรีดในจังหวัดปทุมธานี 

โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
ตำรำงที่ 1 การประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดพวงหรีดในจังหวัด

ปทุมธานี โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 

ประเด็นควำมคิดเห็น 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ 

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. รูปแบบมีความเหมาะสม 1 1 1 1 -1 3 0.6 
2. พวงหรีดมีสีสวย 1 1 1 1 0 4 0.8 
3. พวงหรีดมีความแข็งแรงคงทน 1 1 1 0 1 4 0.8 
4. ขนาดมีความเหมาะสม 1 1 1 -1 1 3 0.6 
5. วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม 1 0 1 1 1 4 0.8 
6. ความสะดวกในการน าไปใช้ 1 1 1 1 0 4 0.8 
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7. ความเหมาะสมในการเก็บรักษา 0 1 1 0 1 3 0.6 
8. ผลิตภัณฑ์มีความคิดสร้างสรรค์ 1 1 1 1 1 5 1.0 
9. ความเป็นธรรมชาติ 1 1 0 1 1 4 0.8 
10. ความพึงพอใจในผลงาน 1 1 1 1 1 5 1.0 

 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าจากการหาประสิทธิภาพค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่า
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งในการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดพวงหรีด
ในจังหวัดปทุมธานี โดยผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 7.8 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมี
ข้อเสนอแนะว่าควรมีการตรวจสอบการพิมพ์เอกสารให้ถูกต้อง เช่น ค าผิดหรือการวรรคค า และการใช้ค าที่มี
ความหมายไม่ชัดเจน  

ส าหรับในการทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้
ในการวิจัย จ านวน 20 คน พบว่า ผู้ทดลองทั้ง 20 คน มีความเข้าใจและสามารถท าแบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อการจัดพวงหรีดในจังหวัดปทุมธานีได้ทุกคน 

2. กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้บริโภค 
ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาการจัดพวงหรีดในจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับ

การจัดพวงหรีดจากผ้าและการจัดพวงหรีดจากต้นไม้ สามารถแสดงผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี ้
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้บริโภค 
  ข ้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภค จ านวน 110 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.55 มี
อายุระหว่าง 21 – 30 ปี ร้อยละ 42.73 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 64.55 และเป็นนกัศึกษา 
ร้อยละ 44.55 

ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีตอ่กำรจัดพวงหรีดผ้ำและพวงหรีดจำกตน้ไม ้
ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการจัดพวงหรีดผ้า ได้ผลข้อมูล

ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการจัดพวงหรีดผ้าและพวงหรีดจากต้นไม ้

ประเด็นควำมคิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัด
พวงหรีดผ้ำ 

ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัด
พวงหรีดจำกต้นไม้ 

ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับควำม
พึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับควำม
พึงพอใจ 

1. รูปแบบมีความเหมาะสม* 44.7  94.20 มากที่สุด 14.6  92.80 มากที่สุด 
2. พวงหรีดมีสีสวยns 14.6  92.80 มากที่สุด 24.6  92.40 มากที่สุด 
3. พวงหรีดมีความแข็งแรงคงทน* 24.7  94.80 มากที่สุด 44.6  93.00 มากที่สุด 
4. ขนาดมีความเหมาะสม* 4.70 94.00 มากที่สุด 56.4  91.00 มากที่สุด 
5. วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมns 24.7  94.80 มากที่สุด 75.4  93.60 มากที่สุด 
6. ความสะดวกในการน าไปใช้ns 84.6  93.40 มากที่สุด 94.6  93.00 มากที่สุด 
7. ความเหมาะสมในการเก็บรักษา* 14.8  96.40 มากที่สุด 24.7  94.60 มากที่สุด 
8. ผลิตภัณฑ์มีความคิดสร้างสรรค์* 4.75 95.00 มากที่สุด 79.4  96.00 มากที่สุด 
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ประเด็นควำมคิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัด
พวงหรีดผ้ำ 

ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัด
พวงหรีดจำกต้นไม้ 

ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับควำม
พึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับควำม
พึงพอใจ 

9. ความเป็นธรรมชาติ* 14.8  96.40 มากที่สุด 4.77 95.40 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจในผลงาน* 4.70 94.00 มากที่สุด 4.81 96.20 มากที่สุด 

รวมทั้งสิ้น 4.72 94.40 มำกที่สุด 4.70 94.00 มำกที่สุด 

* หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) 
  

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการจัดพวงหรีดผ้าและพวงหรีดจากต้นไม้ 
ในด้านพวงหรีดมีสีปัจจัยสวย วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม และความสะดวกในการน าไปใช้ ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) และจากผลสรุปความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยรวม พบว่า ผู้บริโภค
มีความพึงพอใจต่อการจัดพวงหรีดผ้าและพวงหรีดจากต้นไม้ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
พิจารณาน าการจัดพวงหรีดจากผ้าไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนต่อไป เนื่องจากการจัดพวงหรีดผ้าจะ
ใช้ต้นทุนในการผลิตที่ต่ ากว่าการจัดพวงหรีดจากต้นไม้ และยังสามารถเก็บรักษาได้อย่างยาวนาน 

3. กำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่ชุมชน 
ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ให้กับกลุ่มประชากรในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 35 คน ในวันที่ 26 

กรกฎาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า กลุ่ม
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด สามารถปฏิบัติการจัดพวงหรีดจากผ้าได้อย่างถูกต้อง และมีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดพวงหรีดเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการจัดอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือต่อยอดในการสร้างสรรคผ์ลงานชนิดอ่ืนๆ ต่อไปได้ 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
1. สรุปผล 

การศึกษาวิจัยการพัฒนาการจัดพวงหรีดในจังหวัดปทุมธานีทั้ง 2 รูปแบบ คือ การจัดพวงหรีดผ้า
และการจัดพวงหรีดจากต้นไม้ โดยให้กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปในจังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 110 คน ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดพวงหรีดจากผ้าและพวงหรีดจากต้นไม้ พบว่า ผู้บริโภค
มีความพึงพอใจในการจัดพวงหรีดผ้าและการจัดพวงหรีดจากต้นไม้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p > 0.05) ในปัจจัยด้านพวงหรีดมีสีสวย วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม และความสะดวกในการน าไปใช้  และ
เมื่อด าเนินการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน โดยการสอนการจัดพวงหรีดจากผ้าให้กับกลุ่มประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานี จ านวน 35 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดพวงหรีดจากผ้า และ
สามารถน าไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพในชุมชนต่อไปได ้
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2. ข้อเสนอแนะ 
2.1 ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย 

2.1.1 ควรพัฒนารูปทรงให้มีความแปลกใหม่และหลากหลาย 
2.1.2 ควรประยุกต์ใช้วัสดุอื่นๆ ที่สามารถทดแทนพวงหรีดรูปแบบเดิมได้อย่างเหมาะสม 

2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรท ำวิจัยในอนำคต 
2.2.1 ควรศึกษาขั้นตอนและต้นทุนการผลิต เพื่อน าไปพัฒนาเป็นธุรกิจต่อไปในอนาคต 
2.2.2 ควรศึกษาถึงเทคนิคการจัดพวงหรีดด้วยวัสดุและวิธีการอื่นๆ ให้แตกต่างไปจากเดิม 
2.2.3 ควรให้ความส าคัญกับลักษณะของพวงหรีด รูปทรง และรูปแบบของวัสดุที่จะ

น ามาใช้ในการจัดท าพวงหรีด 
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บุญชม ศรสีะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : สรุีวิทยาสาส์น. 
ธนะชัย เมธีกลุ. (2548). พวงหรีด. พมิพ์ครั้งที ่1. กรุงเทพมหานคร : บริษัท แอ๊ดวานซ์ อนิเตอร์ พริน้ติ้ง จ ากัด 
วินัย ตาระเวช. (2548). จัดดอกไม้. กรุงเทพมหานคร : บริษัท จูน  พับลิซซิ่ง  จ ากัด 
สุวิมล ติรกานนัท์. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร:์ แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่  3 

The  Development  of  web  Based  Instruction  Subject : force  and  
motion  Group  Subject  on  Science  for  Pratomsuksu   

three  student  in  Learning.  

สุภา   ก าเหนิดทอง (Supa  Kamnerdtong)1  จินตนา  กสินันท์ (Chintana  Kasinant) 2  
กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ (Krittayakan  Topithak)3  

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ    
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3883889  อีเมล์ : supa2555@hotmail.com 

2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ   เบอร์โทรศัพท์ : 081-5417889 
3 สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ   เบอร์โทรศัพท์ : 081-9141994 

บทคัดย่อ  

   งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
80/80 2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนผ่านเว็บ  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวงศ์วิทย์  
อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  จ านวน  72  คน  ได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่มและสุ่มแบบแบ่งชั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก ่บทเรียนผ่านเว็บแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านเว็บ  แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ดัชนีความสอดคล้อง  ค่าอ านาจจ าแนก  ค่าความยากง่าย  ค่าที t-test for  
Dependent  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนผ่านเว็บมีประสิทธิภาพ  
82.33/80.83  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  3)  ผู้เรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บอยู่ในระดับมากที่สุด (
X =4.59  ,S.D.= 0.27) 
ค าส าคัญ :  บทเรียนผ่านเว็บ,  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,  แรงและการเคลื่อนที่ 
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Abstract 

Thesis Title  :  The  Development  of  Web  Based  Instruction  Subject : 
force  and 
motion  Group  Subject on  Science  for Pratomsuksa  three  
student in  Learning 

Author :  Miss  Supa   Kamnerdtong 
Thesis Advisors     :  Dr. Chintana Kasinan  

   Asst.  Prof.  Dr.  Krittayakan  Topithak 
Major Program  : Master of Education Program in Educational Technology and     
     Communications 
Academic Year :  2012 

The Purposes of this research were 1) to develop web-based lesson on force and 
motion of science learning for Prathomsuksa three students to meet the efficiency criteria 
of 80/ 80 2)  to compare students’  achievement before and after learning through the 
web- based lesson and 3)  to study students’ satisfaction toward the developed web-
based lesson.  The samples used in this study were 72 Prathomsuksa three students of  
Wongwit school in the first semester of year 2016 who were selected by random group 
and stratified random sampling. The instruments consisted of  1) the web-based lesson 
on force and motion of science learning for Prathomsuksa three students 2)  achievement 
test 3)  quality evaluation form and 4)  questionnaireof students’satisfaction toward the 
developed web- based lesson.The collected data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation and t – test  for  dependent  samples. 

The results indicated that:  
   1.  The efficiency rate of the developed web-based lesson was  33.82/83.80 

2. The student’s achievement from posttest score was higher than pretest 
score, at .05 level of significance.  

3. The student’s satisfaction toward the developed web-based lesson was 
at the highest level. 
Keywords : Web  Based  Instruction,  Group  Subject  on  Science,  force  and  motion

บทน า 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)  พุทธศักราช 2545 
และ(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 หมวด  4  แนวการจัดการศึกษามาตราที่  22  กล่าวว่า  การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้ เรียนมี
ความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ  มาตราที่  24  กล่าวถึง  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย

https://www.tci-thaijo.org/index.php/gskku/article/view/22949
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ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  
สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการ
เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน .2553 : 15)  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บช่วยสอน 
(Web-Based  Instruction) หรือชื่อเรียกในภาษาไทยอีกหลายชื่อได้แก่  “การสอนบนเว็บ”“การสอนใช้เว็บ
เป็นฐาน” “การสอนด้วยเว็บ” “การสอนผ่านเว็บ” หรืออาจจะมีชื่ออื่น ๆ ซึ่งมีความหมายเดียวกันเป็น
การสอนโดยใช้เว็บเป็นสื่อ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2553: 90) การสอนบนเว็บเป็นโปรแกรมการเรียนการ
สอนในรูปแบบของสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ที่น าคุณลักษณะและทรัพยากรต่าง ๆ  ที่มีอยู่ใน
เวิลด์ไวด์เว็บ (World  Wide  Web) หรือเป็นการผสมผสานระหว่างเว็บเทคโนโลยีกับกระบวนการ
ออกแบบการเรียนการสอน มาใช้ประโยชน์ในการจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาในเรื่องข้อจ ากัดด้านสถานที่และเวลาในการเรียน 
 จากการศึกษาบันทึกหลังการสอนของครูสุภาพร  โชติช่วง พบว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ขาดแคลนสื่อบทเรียนผ่านเว็บในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผู้สอนใช้วิธีการสอนบรรยาย
แบบเดิม ๆ เป็นเหตุให้ผู้เรียนเบื่อการเรียนไม่สนใจเรียน  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ขาดความ
กระตือรือร้น ในการเรียนเป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  อีกทั้งความแตกต่างระหว่างบุคคลก็
นับว่าเป็นปัญหาหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน  โดยทั่วไปนักเรียนในแต่ละชั้นจะมีผู้เรียนที่เก่งและ
อ่อนคละอยู่ในห้องเดียวกันและพบว่าผู้เรียนที่เก่งมักไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร  และผู้เรียนที่ เรียน
อ่อนจะเรียนไม่ทันเพ่ือน 
(นางสาวสุภาพร  โชติช่วง. 2557 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
 เหตุผลดังกล่าว  ท าให้ผู้วิจัยศึกษาวิธีการสอนโดยใช้บทเรียนผ่านเว็บเป็นสื่อในการจัดการเรียนการ
สอน  เปิดโอกาสให้มีการโต้ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  หรือระหว่างบทเรียนและผู้เรียนจะช่วยเสริม
และกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจในการเรียน  ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  สนุกสนานในการเรียน  
ตลอดจนเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อมาช่วยในการสอน  กระตุ้นให้เกิดความสนใจใน
การเรียน วิชาวิทยาศาสตร์  ที่ขาดแคลนสื่อ  และท าให้บทเรียนน่าสนใจโดยมีทั้งภาพเคลื่อนไหว  เสียง  
ข้อความ และสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสนใจ  รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อ
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจและต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3  ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนผ่านเว็บ  เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่   กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
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สมมติฐานการวิจัย 
    1.   เพื่อพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ   เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  สูงกว่าก่อนเรียน  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนผ่านเว็บ  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
       ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวงศ์วิทย์   อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา   
ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  จ านวน  3  ห้องเรียน  ทั้งหมด  74  คน 

กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวงศ์วิทย์   อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา        
ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  จ านวน  3  ห้องเรียน  ทั้งหมด  72  คน 
  1.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพบทเรียนผ่านเว็บ  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนวงศ์วิทย์  อ าเภอสะเดา        
จังหวัดสงขลา   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  จ านวน  42  คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  
จ านวน 2  ห้องเรียน  โดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2  
จากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ  กลุ่มเก่ง   กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อน  ซึ่งใช้เกณฑ์
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  
2558  แล้วท าการสุม่    แบบแบ่งช้ัน 
  2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจบทเรียนผ่าน เว็บ   
เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียน
วงศ์วิทย์  อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  จ านวน  30  คน  โดยใช้นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3   ได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่ม  
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1.  บทเรียนผ่านเว็บ  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ผู้วิจัยได้ยึดหลักการกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอนตามรูปแบบ  
ADDIE  MODEL  (วารินทร์  รัศมีพรหม  2541 : 45-48) ประกอบด้วย  5  ขั้นตอน  ซึ่งได้ผ่านผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบภาษาและความเหมาะสมของบทเรียน 
   2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด  3  ตัวเลือก  จ านวน  
20  ข้อ เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของ
ภาษาและประเมินความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ  และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน
ของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน  (KR-20)  (ล้วน  สายยศและอังคณา.  2538 : 198 )  
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   3.  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านเว็บ  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เป็นแบบประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านเว็บแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ  (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ.  2533 : 138 )  ซึ่งแบบประเมิน
คุณภาพบทเรียนผ่านเว็บมี  2  ชุด  คือแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา  และแบบประเมินคุณภาพด้านสื่อ
โดยได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว 
   4.  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนผ่านเว็บ  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3  เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตร                    
ส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ  (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ.  2533 : 138 )  ซึ่งผ่านการตรวจสอบ         
จากผู้เชี่ยวชาญ และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับ  โดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา  ( -Coefficient)  ของครอนบาค  (Cornbach)  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 99-
100)   
  การวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ก าหนดตารางการด าเนินการพร้อมระยะเวลาเพื่อด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ขอหนังสือจากบัณฑิต
วิทยาลัย     น าหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัยออกให้ไปขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียนวงศ์วิทย์   เพื่อนัดหมายวัน  
เวลา  ในการด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.  น าเครื่องมือที่สร้างผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขตามค าแนะน าไปทดลองใช้กับ  
กลุ่มนักเรียน โดยกลุ่มที่ใช้ไม่ใช่กลุ่มทดลอง  เพื่อหาประสิทธิภาพ  ก่อนการทดลองให้นักเรียนศึกษา
คู่มือการใช้บทเรียนผ่านเว็บ และท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่ม
สาระ   การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด  3  ตัวเลือก  จ านวน  20  ข้อ   
  3.  ด าเนินการทดลองโดยให้นักเรียนศึกษาคู่มือ หลังจากนั้นท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
ก่อนเรียนและเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ   เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียน
ผ่านเว็บโดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน   ทดสอบความพึงพอใจ  โดยใช้
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  จ านวน  31  ข้อ  ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อย
แล้ว  น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติที  (t – test  
for  Dependent)  

ผลการวิจัย 
 1. บทเรียนผ่านเว็บ  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ  82.33/80.83  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80  โดยมีค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 82.33 ( 1E ) และมีค่าระดับคะแนนร้อย
ละจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 80.83  ( 2E )   
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์  เปรียบเทียบด้วยสถิติ t-test  for  Dependent (ล้วน  สายยศและอังคณา  สายยศ.  2538 
:  104)   พบว่าคะแนนหลั ง เรียนมีค่ า  ( X =15.90,S.D.=1.49)   ส่ วนคะแนนก่อนเรียนมีค่ า  
( X =11.77,S.D.=1.87) เมื่อเปรียบเทียบพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
กล่าวคือ  คะแนนหลังเรียน  สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 3.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ   เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
( X =4.59, S.D.= 0.27)  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน  พบว่า  ด้านเนื้อมีค่า  ( X =4.56, S.D.=0.32)  
ด้านการออกแบบบทเรียนผ่านเว็บมีค่า   ( X =4.59,S.D.=0.30)   ด้านผลการใช้บทเรียนมีค่า   
( X =4.61,S.D.=0.30)   

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
    สรุปผล  
 1. บทเรียนผ่านเว็บ  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ   82.33/80.83  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่   กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3 อยู่ ในระดับมากที่สุด  
( X =4.59  ,S.D.      = 0.27 ) 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป   
 1.  ควรตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์
ต่าง ๆ  เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน 
 2.  ในการน าบทเรียนผ่านเว็บไปใช้  ควรศึกษารายละเอียดและข้อจ ากัดเกี่ยวกับเว็บบราว์เซอร์    
(Web  Browser)  ที่รองรับบทเรียน 
 3.  ก่อนการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ  ผู้สอนควรอธิบายขั้นตอน  การเข้าสู่เว็บไซต์  พร้อมทั้งตอบ     
ข้อซักถามของผู้เรียน  และให้ผู้เรียนศึกษาค าแนะน าการใช้งานบทเรียนผ่านเว็บอย่างละเอียด  เพื่อให้
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และควรมีการเตรียมทักษะการเรียนคอมพิวเตอร์ให้กับ
นักเรียนทกุคน 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 1. ควรมีการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและมีการวัดในระดับที่สูง 
 2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บส าหรับผู้เรียนในระดับอื่น ๆ รวมทั้งในรายวิชาอื่น ๆ 
ต่อไป 
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การพัฒนาสือ่อบรมประกอบการสอนซ่อมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถ 
ในการจดจ าและเขียน พยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1-2  

โรงเรียนวัดวังพลับใต ้
The development of training materials for teaching remedial experience to 

develop the ability to recognize and write letters Thailand.  
Students in grade 1-2 of Wat Wang Pub Tai school 

 
ศรยา  สินไธสง 

Sorraya  Sinthaisong 
1 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

092-2487143 Sorraya.sin@gmail.com 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่ออบรมประกอบการสอนซ่อมเสริม
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจ าและเขียนพยัญชนะไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสื่ออบรม
ประกอบการสอนซ่อมเสริมประสบการณ์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการอบรมโดย
ใช้สื่ออบรมประกอบการสอนซ่อมเสริมประสบการณ์ 4) เพื่อศึกษาความสามารถในการจดจ าและการ
เขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 มากกว่า 80%  โดยประชากรคือนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดวังพลับใต้ จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย สื่ออบรมประกอบการสอนที่ได้พัฒนาขึ้น แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบประเมินผลงานระหว่างเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อบทเรียน สถิติ
ที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่ออบรมประกอบการสอนซ่อมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การจดจ าและเขียน พยัญชนะไทย มีประสิทธิภาพที่ 93.65/93.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อบทเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.89 ซึ่งอยู่ในระพึงพอใจมาก 4) 
ความสามารถในการจดจ า และการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 มีค่าเท่ากับ 
93% ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ระดับ 80%    
ค าส าคัญ :  สื่ออบรม,การสอนซ่อมเสริม 
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Abstract 

This This research is an experimental research aims to 1)  develop training materials 
for teaching remedial experience to develop the ability to recognize and write letters thai 
to effectively 80/ 80 2)  achievement of learners.  between pretest and posttest 3) 
satisfaction of students who have been trained by the Media Training with the remedial 
teaching experience to develop the ability to recognize and write letters Thailand 4) the 
ability to recognize and.write letters thai of students grade 1- 2 more than 80%.  The 
student population is grade 1-2 second semester of academic year 2559. Wat Wang Pub 
Tai school. Suphanburi Province The sample of students grade 1-2 number of 30 persons.  
selected using a Simple random sampling, The instrument used in the research consisted 
of.  Media Training Course was developed.An achievement During an evaluation study. 
Satisfaction with the media a lesson.  The statistics used were mean, percentage and 
standard deviation. 

The results showed that 1)  Media Training with the remedial teaching experience to 
develop the ability to recognize and write letters thai have efficiency criteria 2)  the 
achievement of the students have been trained That 93.65 / 93.06, which is higher. over 
the criteria set forth 80/ 80 3)  the satisfaction of the media's lesson, students averaged 
3.89, which is in the very satisfied 4)  the ability to recognize and write.  Thai consonants 
of students grade 1- 2.  students are on average  in very good shape the value is 93% , 
which is more than the set threshold of 80%. 
Keywords: Media Training, Remedial Teaching 

บทน า 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความ

ช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง  การ
เขียนสะกดตามอักขรวิธีมีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูป  (นงลักษณ์ เจนไร่ . 
2554:104)การเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ เพื่อเสนอความรู้แนวความคิดของผู้เขียนโดย
ผ่านตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจโดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ระหว่าง
ผู้เขียนและผู้อ่าน แบบการเขียนตัวอักษรไทยในปัจจุบันเริ่มมีปัญหาในการจดจ าพยัญชนะไทยให้ถูกต้อง
ชัดเจนเป็นไปอย่างช้าหรือการเรียนการสอนขาดแรงจูงใจที่ช่วยมาพัฒนาเด็กและอีกหนึ่งปัญหาคือ  การ
ขาดแคลนครูดูแลอย่างทั่วถึงท าให้เด็กขาดความกระตือรือร้นที่จะเรียน หรืออาจมีปญหายุงยากจากการ
รับข้อมูลส าคัญๆที่ได้เห็นได้ยินโดยไม่อาจรวมเป็นสาระส าคัญได้หรืออาจจ าไม่ได้ หรือจ าผิดๆถูกๆในเรื่อง
ที่ได้เห็นได้ยินมา(พรทิพย สองภักดี. มีนาคม 2550)  ในสื่อซ่อมเสริมจะช่วยให้ผู้สอนสามารถใช้สื่อเพื่อ
สอนเนื้อหาใหม่ เพื่อการฝึกฝน เพื่อเสนอสถานการณ์จ าลอง และเพื่อสอนการคิดแก้ปัญหา หรือเป็น
เครื่องมือที่สร้างแรงจูใจในการเรียนการสอน(นิตยา วานิช,พิศมัย หาญสมบัติ. 2557) ได้กล่าวถึงเทคนิค 
ในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านการเขียนพยัญชนะไทยต้องเริ่มจากการให้เด็กได้รู้จักตัวพยัญชนะไทย 
ทั้ง 44 ตัว โดยผ่านระบบประสาทสัมผัส หลายทางได้แก่การมองเห็นการได้ยินได้ฟังการเคลื่อนไหว การ
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สัมผัสด้วยนิ้วมือ ผ่านการลากเส้นตามตัวอักษรที่ครูก าหนดหรือรอยเส้นประเพื่อให้นักเรียนรู้จักตัว 
พยัญชนะไทยได้อย่างลึกซึ้ง    

จากปัญหาที่ผู้วิจัยพบมาผู้วิจัยจึงเกิดการสนใจในปัญหานี้และคิดที่จะหาวิธีแก้ปัญหา ผู้วิจัยจึงคิดที่
จะออกแบบพัฒนาสื่ออบรมประกอบการสอนซ่อมเสริมประสบการณ์ขึ้นเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยใน
กระบวนการหรือวิธีการที่กระตุน เพื่อให้เกิด แรงจูงใจ สื่อการสอนตัวนี้จะมีเนื้อหาในเรื่องของพยัญชนะ
ไทย รูปแบบตัวพยัญชนะไทย 44 ตัวรูปภาพที่ใช้สื่อถึงพยัญชนะไทยตัวนั้น ๆ เสริมในการสอนในรายวิชา
เพิ่มเติมหรือใช้เล่นในช่วงที่ว่างจากการเรียนก็ได้เป็นสื่อที่สร้างให้มีความสนุกสนานหรือเพื่อผักผ่อนสมอง
ได ้

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) พัฒนาสื่ออบรมประกอบการสอนซ่อมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจ าและเขียน
พยัญชนะไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสื่ออบรมประกอบการสอน
ซ่อมเสริมประสบการณ์  
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการอบรมโดยใช้สื่ออบรมประกอบการสอนซ่อมเสริม
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจ าและเขียน พยัญชนะไทย  
4) เพื่อศึกษาความสามารถในการจดจ าและการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2 
มากกว่า 80%   
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองใช้หลักในทฤษฎีเทคนิคการฝึกอบรมแบบเฉพาะเรื่องโดยให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้คู่กับการบรรยายโดยใช้สื่ออบรมประกอบและได้ใช้เทคนิค
ประเภทการใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นการด าเนินการอบรมร่วมกับการใช้เทคนิคการสอนรูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย่(Gagne’s Instructional Model) ซึ่งมีสมมติฐานว่าการพัฒนาสื่อ
อบรมประกอบการสอนซ่อมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจ าและเขียน 
พยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 80/80 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยสื่ออบรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีระดับความพึงพอใจต่อสื่อที่พอใจมาก มีความสามารถในการเขียนและจดจ าที่
มากกว่า 80%  

ขอบเขตการวิจัยดังนี้  1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 
โรงเรียนวัดวังพลับใต้ จ านวน 30 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
จ านวน 30 คน 3) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (3.1) ตัวแปรต้น คือ สื่ออบรมประกอบการสอนซ่อมเสริม
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจ าและเขียน พยัญชนะไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-2  (3.2) ตัวแปรตาม คือ (3.2.1) ความสามารถในการจดจ าและเขียน พยัญชนะไทย
ประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนวัดวังพลับใต้ (3.2.2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 
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โรงเรียนวัดวังพลับใต้ (3.2.3) ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการการจดจ าและการเขียนพยัญชนะไทย
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-2 

 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย 4 ประเภทได้แก่  1) สื่ออบรมประกอบการสอนซ่อมเสริม
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจ าและเขียน พยัญชนะไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-2 ที่ผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นแบบอัตนัย จ านวน 12 ข้อ เกณฑ์การประเมินใช้รูบิคสกอ โดยการตรวจสอบค่าจาก IOC จะ
มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน 3) แบบประเมินผลงานระหว่างเรียน เก็บคะแนนจากใบงาน
โดยการตรวจสอบค่าจาก IOC จะมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน 4) แบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อสื่ออบรมประกอบการสอนซ่อมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจ า
และเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-2จากนักเรียน 30 คน   

 
ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาสื่ออบรมประกอบการสอนซ่อมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจดจ า และเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 หลักในทฤษฎี
เทคนิคการฝึกอบรมแบบเฉพาะเรื่อง (Specific  training) โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้คู่กับการบรรยาย (Lecture) โดยใช้สื่ออบรมประกอบและได้ใช้เทคนิคประเภทการใช้กิจกรรม
นันทนาการ(Recreational Activity) เป็นการด าเนินการอบรมร่วมกับการใช้เทคนิคการสอนรูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย่(Gagne’s Instructional Model) ผลการวิจัยได้ดังนี ้

 1) ด้านการหาประสิทธิภาพของสื่ออบรมประกอบการสอนซ่อมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจดจ าและเขียน พยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น โดยคิดจากคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบระหว่าง เรียนของกลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
93.65 สูงกว่า เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80 ตัวแรก) และคะแนนเฉลี่ยจาก การท าแบบทดสอบหลังเรียนของ
กลุ่มตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 93.06 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้(80ตัวหลัง) ซึ่งจะสามารถสรุปได้ว่า สื่อ
อบรมประกอบการสอนซ่อมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจ าและเขียน พยัญชนะ
ไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ที่พัฒนาขึ้นและน าไปใช้กับกลุ่ม ตัวอย่าง มีประสิทธิภาพของ
บทเรียน E1/E2 มีค่าเท่ากับ 93.65/93.06  

 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังอบรมด้วยสื่อที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนอบรมด้วยสื่อ
อบรมประกอบการสอนซ่อมเสริมประสบการณ์  เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจ าและเขียน 
พยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงให้เห็นว่า
การจัดการอบรมประกอบการสอนซ่อมเสริม มีผลสัมฤทธิ์ทางการจดจ าและการเขียนพยัญชนะไทยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-2 สูงขึ้น
 3) ความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออบรมประกอบการสอนซ่อมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจดจ าและเขียน พยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โดยผู้วิจัยได้ท า
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออบรมประกอบการสอนซ่อมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจดจ าและเขียน พยัญชนะไทย โดยประกอบไปด้วย 18 ส่วนมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคือ 
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(1)อธิบายเน้ือหาเข้าใจง่าย4.47 (2)เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน 4.10 (3)ภาพสอดคล้องกับบทเรียน3.53 
(4)ค าอธิบายเครื่องมือชัดเจน3.57 (5)ตัวอย่างการใช้เครื่องมือชัดเจน 3.37 (6)รูปสวยงาม 4.10 (7)การ
น าเสนอต่อเนื่อง4.10 (8)ความชัดเจนของ Font 3.53 (9)สามารถทบทวนบทเรียนได้ 3.53 (10)สี
บทเรียนสอดคล้องภาพประกอบ3.73 (11)ไอคอนเครื่องมือชัดเจน3.67 (12)ค าอธิบายตัวอย่างการชัดง่าย
ต่อการฝึก 3.60 (13)ความสะดวกในการเรียนบทเรียน 4.73 (14)ความชัดเจนของการเรียกชื่อไอคอน 
3.87 (15)ความเหมาะภาพ+เนื้อหาสอดคล้อง 4.00 (16)ฝึกปฏิบัติบทเรียนตามทัน 4.03 (17)ทบทวน
เนื้อหาบทเรียนได้เอง4.03 (18)เข้า-ออก บทเรียนได้สะดวก4.10 ผลที่ได้จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดได้ 3.89 ซึ่งหมายความว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 มีความพึง
พอใจต่อสื่ออบรมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

 4) ผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการจดจ าและการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-2 มากกว่า 80%  ก่อนอบรมด้วยสื่ออบรม อยู่ที่ 60% หลังอบรมด้วยสื่อที่พัฒนาขึ้นสูงขึ้นอยู่ที่ 
93% แสดงให้เห็นว่าการจัดการอบรมประกอบการสอนซ่อมเสริม มีผลสัมฤทธิ์ทางการจดจ าและการ
เขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ 80% 

ตัวอย่างภาพประกอบ

 

 
ภาพที่ 1  หน้าหลักโปรแกรม     ภาพที่ 2 หน้าลงช่ือเข้าสู่โปรแกรม      ภาพที่ 3 หน้าเมนูโปรแกรม 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสมของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อสื่ออบรมประกอบการสอนซ่อมเสริม 
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจ าและเขียน พยัญชนะไทยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
ด้านเนื้อหา 4.60  0.41 ดีมากที่สุด 
ด้านเทคนิค 4.57 1.52 ดีมากที่สุด 
เฉลี่ยทั้งสองด้าน 4.59 0.79 ดีมากที่สุด 
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สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
1) ประสิทธิภาพของสื่ออบรมประกอบการสอนซ่อมเสริมประสบการณ์มีประสิทธิภาพ 93.65/93.06 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมของนักเรียน หลังเรียนด้วยที่สื่อที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนอบรมสื่ออบรม

ประกอบการสอนซ่อมเสริมประสบการณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการอบรมโดยใช้สื่ออบรมประกอบการสอนซ่อมเสริม

ประสบการณ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.89 ซึ่งอยู่ในระดีพอใจมาก 
4) ผลการศึกษาความสามารถในการจดจ าและการเขียนพยัญชนะไทย ก่อนอบรมด้วยสื่ออบรมอยู่ที่ 

60% หลังอบรมด้วยสื่อที่พัฒนาขึ้นขึ้นอยู่ที่ 93% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที ่80% 
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ประติมากรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส เป็น อย่างดีจาก
หลายๆฝ่ายขอขอบคุณ อาจารยที่ปรึกษาวิจัย อาจารยภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ  และผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญที่สละเวลาในการตรวจทานแกไขข้อบกพรองตรวจทานความถูกต้องของ ภาษาและพิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหาผู้อ านวยการ คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนวัดวังพลับใต้ ที่ได้ให้ ความร่วมมือใน
การด าเนินการทดลอง 
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การพัฒนาเกมเพื่อการศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บวก ลบ คูณ หาร  
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถมัภ์) 

The Development of Game for Education on Mathematics Subject  
for Grade 3 Student of Wat Pai Lom School 

วรรณชนก เหมือนศรีเพ็ง1 นพดล ผู้มีจรรยา2 
Wanchanok Mueansipeng1 Noppadon Phumeechanya2 

1นักศึกษาปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง บวก ลบ คูณ หาร ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง บวก 
ลบ คูณ หาร 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง บวก ลบ คูณ หาร  กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  30  คน  ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือการ
วิจัยประกอบไปด้วย  1) เกมเพื่อการศึกษา เรื่อง บวก ลบ คูณ หาร  2) แบบประเมินประสิทธิภาพของเกม
เพื่อการศึกษา 3) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน   ผลการวิจัย
พบว่า 1) เกมเพื่อการศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =5.00) และมีค่า E1/E2 เท่ากับ 74/78 2) 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) 
นักเรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.59) 
คําสําคัญ : เกมเพื่อการศึกษา รายวิชาคณิตศาสตร ์ 

Abstract 

The object of this research were: 1) To develop game for education on mathematics 
subject for grade 3 student of Wat Pai Lom school 2) To compare the development of game 
for education on mathematics subject 3)  To study of student satisfaction with to the 
development of game for education on mathematics , The sample of this research is grade 
3 Student of Wat Pai Lom school with the number of 30 people  by using purposive sampling 
method. Findings found that: 1) the development of game for education on mathematics, 
effective according to the criteria. 74/78 2) After learning the statistic level of significant level 
of achievement higher than before .05 3)  The satisfaction with the game for education on 
mathematics subject at the very high level. The overall total average of ( X  =4.59) 
 Keywords : the development of game, mathematics 
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1. บทนํา 
คณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก ท าให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ การจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามวิธีการสอนคณิตศาสตร์นั้นมีวัตถุประสงค์ดังนั้น
การน าเกมมาพัฒนาเป็นสื่อในการเรียนการสอนนั้นจะท าให้เด็กนั้นมีความสนใจมากขึ้นและอยากที่จะท า
เพื่อให้ค าตอบ เพื่อมุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ซึ่งก าหนดให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากที่สุด พัฒนาหลักการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่เป็นนามธรรม เนื้อหาบางตอนก็ยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ แต่อย่างไรก็
ตามในปัจจุบันก็สามารถใช้รูปธรรมมาช่วยอธิบายเรื่องที่เป็นนามธรรมได้บ้าง  

เกมการศึกษา  เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นเกมที่มีลักษณะการเล่น
เพื่อการเรียนรู้ “Play to learning”  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจาก
การเล่นเกม  เรียนไปด้วยและก็สนุกไปด้วยพร้อมกัน ท าให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความหมายดังนั้นผู้ที่
เป็นครูจะต้องพยายามฝึกฝนหาความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนที่หลากหลายแล้วน ามาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและสภาพแวดล้อม การสอนคณิตศาสตร์นั้นนอกจากจะรู้วิธีสอนแล้ว ครูควรมีเทคนิคด้านการสอน
ด้วย เพื่อจะเป็นเครื่องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์หรือเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนาเกมเพื่อการศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บวก ลบ คูณ หาร วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) 
  2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง บวก ลบ คูณ หารชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ)์ ก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้โดยใช้เกมเพ่ือการศึกษา 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเกมเพื่อการศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บวก ลบ คูณ หาร 
ของนักเรียนที่ผ่านการเรียนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูล
ประชาอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 30 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 
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 3.2 แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One Group Pretest Posttest 
Design (มนต์ชัย,2545:314)  

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
  3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา 

3.3.2 เกมเพื่อการศึกษา รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องบวก ลบ คูณ หาร ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
  3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องบวก ลบ คูณ หาร ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน 
  3.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนเกมเพื่อการศึกษา รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
บวก ลบ คูณ หาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

3.4 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.4.1 ผู้สอนท าการอธิบายจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในให้ผู้เรียนทราบ 
3.4.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ เรื่องบวก ลบคูณ 

หาร 
3.4.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนเริ่มเข้าเกมเพ่ือการศึกษา รายวิชา คณิตศาสตร ์
3.4.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ เรื่อง บวก ลบ คูณ 

หาร 3.4.5 วิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
3.5 วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

  3.5.1 วิเคราะห์การประเมินคุณภาพของบทเรียนเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  
  3.5.2 หาคุณภาพของข้อสอบโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
(IOC) 
  3.5.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถิติ t-test 
  3.5.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถิติ E1/E2 
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4.  ผลการวิจัย 
จากการวิจัยน าเสนอผลการวิจัยได้ดังนี้  
 4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บที่ได้พัฒนาขึ้น ดังตัวอย่างหน้าจอบทเรียน ในภาพที่ 1 
 
  

 
 

  
  
 (ก) (ข) 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง บวก ลบ คูณ หาร 
การหาประสิทธิภาพของการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา  พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบและ

กิจกรรมระหว่างเรียน  (E1)  และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน  (E2)  มีค่าเท่ากับ  74.00/78.10  
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านได้ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์  ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X =14.92 ,S.D.=0.93)  ดังแสดงในตารางที่ 1  

ผลการหารประสิทธิภาพของการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษาด้านสื่อและเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมนิ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. ด้านเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. ตัวอักษรน าเสนอ 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. ด้านภาพนิ่งและอนิเมชัน 5.00 0.00 มากที่สุด 
4. ด้านการปฏิสมัพันธ ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
   

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  =5.00, S.D.=0.00)  
 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน   
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แสดงในตารางที่ 2 
 
 
 



173 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)  
วันที ่4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 

* มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า  ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.10 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 23.53 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.3 ผลการหาความพึงพอใจที่มีต่อเกมเพื่อการศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บวก ลบ คูณ 
หารของผู้เรียน ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้งานเกมเพ่ือการศึกษา รายวิชาคณิตศาสตร ์

 
 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเกมเพื่อการศึกษาที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.59, 
S.D.=0.17) 
 
5. สรุปผลและเสนอแนะ  
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบและกิจกรรมระหว่างเรียน  (E1)  และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน  (E2)  มีค่า
เท่ากับ  74.00/78.10 แสดงว่าการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์   
70/70  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่  .05  โดยเกมเพื่อการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ      
 เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนพบว่า  1) ความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากออกแบบได้ตรงตามเนื้อหารายวิชา  2)  ความพึงพอใจด้านเทคนิค อยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องจากมี

การทดสอบ จํานวนนักเรียน x̄  S.D. t-test 

แบบทดสอบก่อนเรียน 30 11.10 2.68 
*21.71 

แบบทดสอบหลังเรียน 30 23.53 1.94 

รายการประเมนิ 
ระดบัคะแนน 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. การน าเสนอเนื้อหาเกม 4.56 0.15 มากทีสุ่ด 

2. การออกแบบเกมเพื่อการศกึษา 4.58 0.12 มากทีสุ่ด 
3. ประโยชน์จากการเรียนด้วยเกมเพื่อการศึกษา 4.64 0.23 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.59 0.17 มากทีสุ่ด 
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การใช้เทคโนโลยีท าให้เด็กเกิดความสนในมากขึ้น  ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสูงกว่า
สมมติฐานที่ตั้งไว้  เกมเพื่อการศึกษามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  70/70  เมื่อน าไปใช้ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้เกมเพื่อการศึกษาที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อเกมเพื่อการศึกษาที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสูง
กว่าสมติฐานที่ตั้งไว ้

5.2 ข้อเสนอแนะ 
      5.2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
                 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง บวก ลบ คูณ หาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  ผลจากการศึกษามีข้อเสนอแนะไว้ดังนี ้
        -  ควรมีการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมในระดับช้ันอื่น ๆ 
                5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                 ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการท าวิจัยในครั้งต่อไปควรท าเกี่ยวกับการ เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการใช้งานเกมเพื่อการศึกษา และการเรียนแบบปกติ เพื่อที่จะได้เป็นการเปรียบเทียบว่าการ
เรียนโดยใช้เกมเพื่อการศึกษา จะสามารถท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีกว่าการเรียนแบบปกติหรือไม่ 
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การพัฒนาระบบการบันทึกการลาของบุคลากรทางการศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) 

The Development of Educational Personnel Leave System on  
Mobile Devices Case study Wattakosung School  
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบการบันทึกการลาของบุคลากรทางการศึกษาบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 2) เพื่อหาความพึงพอใจต่อการใช้ระบบของคณะบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยคือ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) จ านวน 10 ท่าน โดยเลือกแบบเจาะจง 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของระบบบันทึกการลา พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.89, S.D. 
= 0.19) 2) ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบันทึกการลาอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.74 , S.D. = 0.37)  
คําสําคัญ : อุปกรณ์เคลื่อนที่, ระบบบันทึกการลา 
 

Abstract 
The objective of this research is 1) to develop the Educational Personnel Leave System 

on Mobile Devices 2) To find satisfaction towards the system of Faculty of education personnel. 
The sample is. Educational Personnel of Wattakosung School, with the number of 10 people by 
using purposive sampling. Findings found that: 1) The effective of Educational Personnel Leave 
System at the very high level (�̅� = 4.89, S.D. = 0.19) 2) The satisfaction with Educational Personnel 
Leave System at the very high level (�̅� = 4.74, S.D. = 0.37). 
Keywords: Mobile devices, Leave system 
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1. บทนํา 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในวงการศึกษามากขึ้น ทุกสถานศึกษาทุกโรงเรียนจึงต้อง

มีระบบการดูแลหรือระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ไว้ค่อยเก็บข้อมูลต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเพื่อง่ายต่อการเรียกดูหรือ
รายงานผลออกมาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาของโรงเรียน โดยการสอบถามปัญหาจากท่าน
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) โดยได้ข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการลาของบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ปัญหาแล้ววางแผนจัดท าระบบบันทึกการลาของบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อง่ายต่อการ
ตรวจสอบข้อมูลจ านวนการลา 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคาดหวังว่าระบบการบันทึกการลาของบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมานี้จะเพิ่ม
ความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) มากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาระบบบันทึกการลาของบุคลากรทางการศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
2. เพื่อหาความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบันทึกการลาของบุคลากรทางการศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์)
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) จ านวน 10 ท่าน   โดยใชการ
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
3.2.1 ระบบการบันทึกการลาของบุคลากรทางการศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
3.2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาระบบการบันทึกการลาของบุคลากรทาง

การศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
3.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของระบบการพัฒนาระบบการบันทึกการลาของบุคลากรทาง

การศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
3.3 การสร้างเครื่องมือ 

ในการพัฒนาระบบบันทึกการลาของบุคลากรทางการศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) ผู้วิจัยได้น าเอาหลักของ SDLC Model เข้ามาใช้ออกแบบและพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาอยู่ 6 ขั้นตอนดังนี ้ 
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  1) Planning and Requirement Analysis วางแผนและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาจริง 
  2) Defining Requirements ก าหนดความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ว่าผู้ใช้งานต้องการระบบ
แบบใด 
  3) Designing the product architecture ออกแบบ ER-Diagram ออกแบบระบบ ออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับระบบ และออกแบบรูปแบบเว็บไซต์ที่ใช้เปิดบนอุปกรณ์พกพา ให้มีความ
เหมาะสมในด้านการออกแบบ 
  4) Building or Developing the Product ลงมือสร้างระบบตามที่ได้วางแผนและออกแบบไว ้
  5) Testing the Product ทดสอบระบบที่ได้สร้างขึ้น เพื่อหาจุดบกพร่องและข้อผิดพลาดต่างๆ
ระหว่างการทดสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
  6) Deployment in the Market and Maintenance การน าไปใช้และการดูแลรักษา โดยน า
ระบบไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 10 ท่าน ของโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญ
อุปถัมภ์) และให้ผู้ใช้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจหลังจากที่ได้ใช้ระบบที่สร้างขึ้น 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชียวชาญ จ านวน 3 ท่าน และเก็บข้อมูลความพึง

พอใจจากคณะบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) จ านวน 10 ท่าน โดยน าข้อมูลที่ได้
ภายหลังจากทดลองใช้ระบบมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจของระบบ  5 ระดับตามแนวทางของลิเคิร์ต (Likert)  
 

4.ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาระบบบันทึกการลาของบุคลากรทางการศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  กรณีศึกษาโรงเรียนวัด

ตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) ประกอบดวยดังภาพตัวอยาง 
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       (ก)                                 (ข)                               (ค)                                 (ง) 

ภาพที่ 1 หน้าจอตัวอย่างระบบการบันทึกการลาของบุคลากรทางการศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
ภาพที่ 1 (ก) หนาจอเขาสู่ระบบ ภาพที่ 1 (ข) หน้าจอยินดีต้อนรับผู้ใช้งาน ภาพที่ 1 (ค) หน้าจอส าหรับ

การเช็คการลา ภาพที่ 1 (ง) หน้าจอตรวจสอบจ านวนวันลาและประเภทการลา 
 4.1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบบันทึกการลาของบุคลากรทางการศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบบันทึกการลา โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1 ด้านความสามารถของระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 

2 ด้านหน้าที่การท างาน 4.67 0.58 มากที่สุด 

3 ด้านความสามารถในการใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

4 ด้านประโยชน์การใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

5 ด้านระบบความปลอดภัย 4.67 0.58 มากที่สุด 

6 ด้านประสิทธิภาพการท างาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.89 0.19 มากที่สุด 

 
 จากผลการทดลองการหาประสิทธิภาพของระบบบันทึกการลา  พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ระดับ     
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.19 
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4.2. ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบบนัทึกการลาของบุคลากรทางการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนวัด
ตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของการใช้ระบบบันทึกการลาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 ท่าน  

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1 ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 4.70 0.48 มากที่สุด 

1.1 ความสามารถของระบบในด้านการจัดการผู้ใช้งานระบบ 4.70 0.48 มากที่สุด 
1.2 ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลในระบบ 4.70 0.48 มากที่สุด 

2 ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 4.68 0.36 มากที่สุด 

2.1 ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล 4.90 0.32 มากที่สุด 
2.2 ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 4.90 0.32 มากที่สุด 
2.3 ความถูกต้องในการลบข้อมูล 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.4 ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.80 0.42 มากที่สุด 
2.5 ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ 4.30 0.48 มากที่สุด 
2.6 ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง 4.20 0.63 มาก 

3 ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.74 0.39 มากที่สุด 

3.1 ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.90 0.32 มากที่สุด 

3.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 4.80 0.42 มากที่สุด 

3.3 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.80 0.42 มากที่สุด 

3.4 ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.80 0.42 มากที่สุด 

3.5 ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย 4.50 0.53 มากที่สุด 

3.6 ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย 4.60 0.52 มากที่สุด 

3.7 ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ 4.90 0.32 มากที่สุด 
3.8 ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.40 0.52 มากที่สุด 

3.9 ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ 5.00 0.00 มากที่สุด 

4 ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 4.90 0.21 มากที่สุด 

4.1 การก าหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ 4.80 0.42 มากทึ่สุด 

4.2 การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง  5.00 0.00 มากทึ่สุด 

ภาพรวม 4.74 0.37 มากท่ีสุด 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบันทึกการลาอยู่ในระดับ  มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 

5. สรุปผลและเสนอแนะ  

 5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการทดลองการหาประสิทธิภาพของระบบบันทึกการลา  พบว่า คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ    มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.19        

 เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบันทึกการ

ลาอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

                   จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบบันทึกการลาของบุคลากรทางการศึกษา 

กรณีศึกษาโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์)  ผลจากการศึกษามีข้อเสนอแนะไว้ดังนี ้

        -  ควรเพิ่มความน่าสนใจในด้านการออกแบบกราฟิกให้กับระบบ 

5.2.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

                   ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการท าวิจัยในครั้งต่อไปควรท าเกี่ยวกับการตรวจสอบวันลาของ

ผู้ใช้งานประเภทผู้บริหารให้สามารถดูข้อมูลการลาของบุคลากรทางการศึกษาเป็นรายบุคคลได้ 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
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การพัฒนาระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  
กรณีศึกษาโรงเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) 

 Development of Student Attendance System on Mobile Device  
Case Study Wat Pai Lom School 

 
ภูวนัย อ่อนสอาด1 นพดล ผู้มีจรรยา2 

1)นักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เบอร์โทรศัพท์: 085-8474751 อีเมล์: bhuvanai@windowslive.com 

2)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบ
ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ ข้าราชการครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 7 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบตรวจสอบการมาเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน  พบว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00, S.D.= 0.00)  2) ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของประเมินความพึงพอใจในระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนจากกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00, S.D.= 0.00)   
ค าส าคัญ: ระบบตรวจสอบการมาเรียน อุปกรณ์เคลื่อนที่    

Abstract 

The purpose of the research is to 1) development of student attendance on mobile 
of Wat Pai Lom school 2)  to evaluate the satisfaction of student attendance on mobile of 
Wat Pai Lom school.  The sample was used for this research is teachers at Wat Pai Lom 
school of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1 of 7 people by using 
the purposive sampling method. The results showed that 1) the efficiency evaluation system 
by 3 experts showed that the average overall at the highest level ( X = 5.00, S.D.= 0.00) 2) 
the satisfaction evaluation of student attendance on mobile of Wat Pai Lom school at the 
highest level ( X = 5.00, S.D.= 0.00). 
Keywords: Student Attendance on Mobile Device 
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1. บทน า 
ในปัจจุบันเราก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตผู้คนเป็น

อย่างมาก อีกทั้งการติดต่อสื่อสาร การเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันนับว่าเป็นเรื่องปกติในยุคสมัยนี้ ส าหรับด้าน
การศึกษา เทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยในการอ านวยความสะดวกอย่างมากมาย การเข้ามาของเทคโนโลยีนี้เอง
ท าให้รูปแบบการเรียนการสอน และรูปแบบการท างานในโรงเรียนหลายโรงเรียนเปลี่ยนไปจากที่เห็นใน
หลายประเทศ 

แต่ในปัจจุบัน พบว่าประเทศไทยประสบปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา โดยมี
การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในสถาบันการศึกษาในระดับโรงเรียนน้อยมากทั้งในเรื่องของระบบสารสนเทศ 
และระบบการเรียนการสอน อีกทั้งระบบราชการที่เน้นการท างานผ่านกระดาษมากกว่าการท างานใน
รูปแบบดิจิตอล บางงานครูผู้สอนยังใช้กระดาษในการจดหรือบันทึก เช่น การเช็คชื่อนักเรียน ทั้งครูประจ า
ชั้น และครูผู้สอนประจ าวิชา ซึ่งในแต่ละโรงเรียนในมีการใช้กระดาษในการเช็คชื่อนักเรียนเป็นจ านวนมาก 
และหลายครั้งที่ข้อมูลการเช็คชื่อของนักเรียนประจ าชั้นไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ท าให้เปลือง
ทรัพยากรโดยใช่เหตุ โดยโรงเรียนในแต่ละปีสิ้นเปลืองกับการจัดงบประมาณ เพื่อจัดซื้อกระดาษเพื่อใช้ใน
ระบบงานสารสนเทศเป็นจ านวนมาก และตามที่กล่าวข้างต้นในยุคนี้เองอุปกรณ์พกพาได้เข้ามามีบทบาท
อย่างมากในการใช้ชีวิต ท าให้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและรวดเร็วมาย่ิงขึ้น   

จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงน ามาสู่การศึกษาและพัฒนาระบบ
ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) 
โดยให้สามารถท างานได้บนอุปกรณ์พกพา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่เพื่อน ามาใช้งานในการช่วยให้การ
เช็คชื่อของนักเรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และจะช่วยให้การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนในแต่ละ
ครั้งง่ายต่อการจัดการมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาโรงเรียนวัด

ไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) 
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากรได้แก่ ข้าราชการครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พลูประชาอุปถัมภ์) สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
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  3.1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 7 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
3.2.1 ระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ล้อม 

(พูลประชาอุปถัมภ์)  
3.2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพในการท างานของระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบน

อุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)  
3.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่ กรณศีึกษาโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) 
3.3 การสร้างเครื่องมือ 
การพัฒนาระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาโรงเรียน

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) โดยใช้ขั้นตอนการพัฒนาระบบ SDLC Model มีขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินการศึกษา ทั้งหมด 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี ้

3.3.1 การวางแผนและส ารวจความต้องการ (Planning and Requirement Analysis) 
1) ท าการสอบถามครูในโรงเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) เพื่อสอบถามถึง

ขั้นตอนการเช็คชื่อ และการตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน 
2) ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการน าซอฟต์แวร์มาใช้ในการพัฒนาระบบว่าสามารถ

น าไปใช้กับระบบงานจริงได้หรือไม่ และจะมีประสิทธิภาพในการท างานหรือไม่ 
3.3.2 การก าหนดความต้องการของระบบ (Defining Requirements) 

1) รวบรวม และก าหนดความต้องการของระบบใหม่ วิเคราะห์ภาระงานปัจจุบัน แล้วจัดท า
โครงร่างในการพัฒนาระบบ 

3.3.3 การออกแบบระบบ (Designing the product architecture) 
1) วิเคราะห์โครงร่างของการพัฒนาระบบแล้วจัดท า ER-Diagram และออกแบบฐานข้อมูล

พร้อมกับออกแบบหน้าจอติดต่อผู้ใช้ (Graphical User Interface) ในส่วนต่าง ๆ เช่น หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ 
หน้าจอการเช็ครายช่ือ และหน้าจอการตรวจสอบรายชื่อ 

3.3.4 การพัฒนาระบบ (Building or Developing the Product) 
1) พัฒนาระบบ โดยพัฒนาระบบให้อยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์

เคลื่อนที่ ส าหรับการพัฒนาจะเป็นการพัฒนาโดยใช้ภาษา HTML PHP และ JavaScript โดยในส่วนของ 
CSS จะผู้วิจัยได้น า Framework W3CSS เข้ามาใช้ ซึ่งช่วยในการลดการเขียน CSS ซ้ าได้เป็นอย่างดี และมี
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มาตรฐานเดียวกับทั้งระบบ ส าหรับการพัฒนาระบบนั้น ผู้วิจัยในพัฒนาระบบให้อยู่ในรูปแบบ Responsive 
ซึ่งจะสามารถปรับขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับทุกอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานโดยอัตโนมัติ ในส่วนของ
โปรแกรมที่ใช้พัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ NetBeans IDE ในการพัฒนาระบบในครั้งนี้ เพราะว่าเป็น
ซอฟต์แวรท์ี่ง่ายต่อการใช้งาน  

   2) การสร้างฐานข้อมูล ผู้พัฒนาใช ้phpMyAdmin โดยใช้ภาษา SQL ในการพัฒนา  
3.3.5 การทดสอบระบบ (Testing the Product) 

1) ท าการประเมินคุณภาพของระบบโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ส าหรับการประเมินเป็นการ
ประเมินจากแบบสอบถามการใช้งาน เพื่อพิจารณาและประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ และระดับความพึง
พอใจที่ได้จากอาจารย์กลุ่มตัวอย่าง ภายหลังจากที่ได้ใช้ระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่า น้ าหนักของการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ แบ่งเป็น 
5 ระดับ ตามแนวทางของลิเคิร์ต (Likert) 

3.3.6 การน าระบบไปใช ้(Deployment in the Market and Maintenance) 
น าระบบและฐานข้อมูลติดตั้งบนเว็บโฮสติ้ง จัดท าคู่มือการใช้งาน และน าระบบที่พัฒนาขึ้น

ไปให้ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) ได้ทดลองใช้งานระบบจริง เป็นเวลา 5 วัน โดยมีการแจก
คู่มือการใช้งาน และติดตามการใช้งานระบบอย่างเป็นระยะ เมื่อครบ 5 วันแล้ว ผู้วิจัยท าการประเมิน จาก
แบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อพิจารณาและหาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้  

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
การพัฒนาระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาโรงเรี ยน

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้  
4.1 วิเคราะห์การประเมินคุณภาพของระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

โดยผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการทางสถิติ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 

4.1.1 หาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค านวณจากสูตร  
4.1.2 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค านวณจากสูตร  

5. ผลการวิจัย 
5.1 ระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณศีึกษาโรงเรียนโรงเรียนวัดไผ่

ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 
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ภาพที่ 1 ระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาโรงเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม 

5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ 
5.2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนจากผู้เช่ียวชาญ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนโดยผู้เช่ียวชาญ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. ด้านการออกแบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. ด้านประสิทธิภาพ 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. ด้านการใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนโดย

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พบว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00, S.D.= 0.00)  
5.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนจากกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 2 ตารางประเมินความพึงพอใจในระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนจากกลุ่มตัวอย่าง 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ก. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
ข. ด้านการออกแบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
ค. ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

(ก) (ข) (ค) 
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 จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00, S.D.= 0.00) 

6. สรุปผลและเสนอแนะ  
6.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการพัฒนาระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาโรงเรียน

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพระบบตรวจสอบการมาเรียนโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00  ,S.D.= 
0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านด้านการออกแบบและด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (
X = 5.00 ,S.D.= 0.00) และด้านการใช้งานมีผลคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00 ,S.D.= 0.00) 

ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
กรณีศึกษาโรงเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) จากครูกลุ่มตัวอย่างจ านวน 7 ท่าน พบว่ามีผล
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00  ,S.D.= 0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00 ,S.D.= 0.00) 
ด้านการออกแบบมีผลคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00 ,S.D.= 0.00) และด้านการสนับสนุนและการ
ให้บริการการใช้งานของระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00 ,S.D.= 0.00)   

6.2 ข้อเสนอแนะ 
การท าวิจัยในครั้งต่อไปควรเพิ่มเติมในส่วนการใช้งานภายในระบบ ดังนี้  คือในส่วนการเข้าใช้งาน

ของนักเรียน ให้สามารถค้นหา การมาเรียนของตนเองได้ และในส่วนของครูในการเช็ครายชื่อ ให้สามารถ
เช็คได้แค่ห้องที่ตัวเองประจ าชั้นเท่านั้น และทุกปีสามารถปรับให้มีการเลื่อนช้ันอัตโนมัต ิ

7. เอกสารอ้างอิง 
บุญชม ศรีสะอาด. 2543. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์สุวีริยาสาส์น. 
TUTORIALS POINT. (2560). [ออนไลน์]. Software Development Life Cycle(SDLC). [27 มกราคม    
        2560]. จากhttp://www.tutorialspoint.com/sdlc/sdlc_tutorial.pdf. 
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การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่       
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Development of Student Activity Records System on Mobile Devices 
for Computer Education Department Nakhon Pathom Rajabhat University 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์
ในการใช้ระบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม จ านวน 5 ท่าน โดยใช้การวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.97, S.D.= 0.08) 2) ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด( X = 4.90, S.D.= 0.30) 
ค าส าคญั : ระบบการบันทึกข้อมูลกิจกรรม อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Abstract 

The objective of this research was 1)  to develop a Student Activity Records 
System on Mobile Devices for Computer Education Department Nakhon Pathom 
Rajabhat University and 2)  to study teacher satisfaction with Student Activity Records 
System on Mobile Devices. The sample of this research is teacher in Computer Education 
Department Nakhon Pathom Rajabhat University with the number of 5 people by using 
purposive sampling method.  Findings found that:  1)  The effective of Student Activity 
Records System on Mobile Devices at the very high level ( X = 4.97, S.D.= 0.08). 2) The 
satisfaction with Student Activity Records System on Mobile Devices at the very high 
level ( X = 4.90, S.D.= 0.30).  
Keywords : Student Activity Records System, Mobile Devices 

1. บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น ช่วยอ านวยความ

สะดวกในการท างาน เพิ่มความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การจัดการศึกษา การ
คมนาคมขนส่ง และการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีที่มา
ในรูปแบบของอุปกรณ์พกพาประเภทต่าง ๆ ที่ในปัจจุบันนี้ ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวัน
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ของประชาชนส่วนมาก และยังสามารถเข้าถึงตัวบุคคลได้ทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้น ไปจนถึงผู้ใหญ่วัยท างานและผู้สูงอายุ เนื่องจากอุปกรณ์ประเภทนี้ สามารถที่จะพกพาไปได้ใน
ทุกที่ และยังช่วยอ านวยความสะดวกแก่ตัวเราในแทบจะทุก ๆ ด้าน   

ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ก าหนดให้นักศึกษาอยู่ภายใน
สาขาวิชาทุกชั้นปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมภาคบังคับที่ทางสาขาวิชาจัดขึ้น โดยนักศึกษาแต่ละคน จะต้อง
พกสมุดบันทึกกิจกรรมคนละ 1 เล่ม เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อในการเข้า
ร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม โดยวิธีการบันทึกกิจกรรมของนักศึกษาในลักษณะเช่นนี้ อาจมีปัญหาที่
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่มีนักศึกษาบางคน ลืมน าสมุดกิจกรรมมาให้อาจารย์ผู้จัดกิจกรรมได้ลง
ลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในวันที่มีการจัดกิจกรรม หรือบางคนอาจมีการท าสมุดบันทึกกิจกรรมสูญ
หาย เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลท าให้ให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใน
แต่ละกิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดว่า หากน าเทคโนโลยีเหล่านี้ มาสร้างเป็นระบบการบันทึกกิจกรรมของ
นักศึกษาที่สามารถบันทึกข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้โดยตรง ก็จะเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบ
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละคน และยังช่วยปัญหานักศึกษาบางคนลืมท าสมุดบันทึกกิจกรรม
หายได้อีกด้วย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท าระบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ขึ้น โดยใช้เทคนิคการพัฒนาเว็บแบบ Responsive Design ซึ่งเทคนิคการพัฒนาเว็บลักษณะนี้ 
จะท าให้ระบบที่สร้างขึ้น สามารถแสดงผลเข้ากับความกว้างของหน้าจอแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละรายของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมย้อนหลัง
ของนักศึกษาแต่ละราย เพื่ออาจน าข้อมูลที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ต่อไป เช่น น าไปใช้เป็นข้อมูล
ใช้ประกอบการจบการศึกษา เป็นต้น  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ในการใช้ระบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาจารย์ภายในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จ านวน 5 ท่าน ได้มาโดยใช้การวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 3.1.1 ระบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

3.1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพในการท างานของระบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 3.1.3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3.3 การสร้างเครื่องมือ 
 ในการสร้างระบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างโดยการน า SDLC Model 
เข้ามาใช้ในออกแบบและพัฒนาระบบ ซึ่งมีล าดับขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังนี ้

1) Planning and Requirement Analysis วางแผนและส ารวจความต้องการของสาขาวิชา 
และระบบการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมของนักศึกษาแบบเดิม ว่ามีสิ่งใดที่สามารถจะแก้ไข พัฒนาหรือ
เพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนใดบ้าง 

2) Defining Requirements ก าหนดลักษณะความต้องการของผู้ ใช้  จัด เรี ยงล าดับ
ความส าคัญของหัวข้อต่าง ๆ ที่จะน าเข้ามาใช้ภายในระบบบันทึกกิจกรรม 

3) Designing the product architecture ออกแบบระบบบันทึกกิจกรรม  ออกแบบ
ฐานข้อมูลที่จะใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ออกแบบ ER-Diagram และออกแบบตัวเว็บไซต์ที่จะใช้ติดต่อกับ
ฐานข้อมูล 

4) Building or Developing the Product ลงมือสร้างระบบและฐานข้อมูลตามที่ได้อออก
แบบไว้ เชื่อมต่อเว็บไซต์ระบบที่ได้สร้างขึ้นเข้ากับฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้ โดยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้
เลือกใช้เฟรมเวิร์คของ W3.CSS ซึ่งเป็นโค้ดในการสร้างเว็บไซต์ที่ท าให้เว็บไซต์นั้น ๆ สามารถท างานบน
หน้าจอแสดงผลของอุปรณ์พกพาประเภทต่าง ๆ ได้ การแก้ไขโค้ดและสร้างตัวเว็บไซต์ ได้มีการน า
โปรแกรม Atom Text Editor มาใช้ในการเขียนภาษา HTML PHP Java Script และ CSS ในการ
ออกแบบเว็บไซต์ และใช้ภาษา SQL ส าหรับใช้ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล โดยภาษา SQL นี้ จะมีการ
ท างานร่วมกับภาษา PHP 

5) Testing the Product ทดสอบระบบที่ได้สร้างขึ้น เพื่อหาจุดบกพร่องและข้อผิดพลาด 
และท าการการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ก่อนที่จะน าระบบไปใช้
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

6) Deployment in the Market and Maintenance เป็นการการน าระบบไปใช้และการ
ดูแลรักษาโดยการติดตั้งระบบลงใน server และน าระบบไปใช้จริงกับอาจารย์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
5 ท่าน หลังจากนั้นน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้ มาท าการปรับปรุงแก้ไขระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจาก

ผู้เชี่ยวชาญ และระดับความพึงพอใจที่ได้จากอาจารย์กลุ่มตัวอย่าง ภายหลังจากที่ได้ใช้ระบบบันทึก
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กิจกรรม ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่า น้ าหนักของการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ตามแนวทางของลิเคิร์ต (Likert) 

4. ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยน าเสนอผลการวิจัยไดด้ังนี ้ 
  4.1 ระบบการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 ระบบการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบันทึกกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญและความพึง
พอใจของอาจารย์กลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบันทึกกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมนิ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. ด้านการออกแบบ 4.93 0.25 มากที่สุด 
1.1 ขนาดของตัวอักษรสวยงามและมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์เคลื่อนที ่ 5 0 มากที่สุด 
1.2 รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย และชัดเจน 5 0 มากที่สุด 
1.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร และสีของพื้นที่ใช ้ 5 0 มากที่สุด 
1.4 ความเหมาะสมของการจดัวางตัวอักษร/ข้อความในแต่ละส่วนบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

5 0 มากที่สุด 

1.5 ความถูกตอ้งของข้อความตามหลักภาษา 4.67 0.58 มากที่สุด 
2.  ด้านประสิทธิภาพ 5 0 มากที่สุด 
2.1 การเรียกใช้ข้อมูลภายในระบบ 5 0 มากที่สุด 
2.2 การสืบคน้ข้อมูลภายในระบบ 5 0 มากที่สุด 

 

(ค) (ง) (ข) (ก) 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
รายการประเมนิ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

2.3 ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบ 5 0 มากที่สุด 
2.4 มีความถกูต้องในการเชื่อมโยงข้อมูล 5 0 มากที่สุด 
2.5 ภาพรวมในการท างานของระบบ 5 0 มากที่สุด 
3.  ด้านการใชง้าน 5 0 มากที่สุด 
3.1 ระบบรักษาความปลอดภัย การ login เข้าใช้งาน 5 0 มากที่สุด 
3.2 ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 5 0 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.97 0.08 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพระบบบันทึกกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน  พบว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.97, S.D.= 0.08)  
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบบันทึกกิจกรรมจากกลุ่มตัวอย่าง  

 จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อระบบบันทึกกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้พฒันาขึ้น
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.90, S.D.= 0.30) 
 

รายการประเมนิ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 4.92 0.27 มากทีสุ่ด 
1.1 ความยากง่ายของการใช้ระบบ 5 0 มากที่สุด 
1.2 ภาษาที่ใช้เป็นทางการ และสื่อความหมายชัดเจน 5 0 มากที่สุด 
1.3 ระบบมีขั้นตอนการท างานเป็นล าดับเข้าใจง่าย 4.6 0.54 มากที่สุด 
1.4 ระบบมีการตรวจสอบการเข้าใช้งาน (login) 5 0 มากที่สุด 
1.5 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 5 0 มากที่สุด 
2.  ด้านการออกแบบ 4.88 0.33 มากที่สุด 

2.1 การจัดวางรูปแบบในระบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.8 0.44 มากที่สุด 
2.2 ระบบมีความความสวยงาม 4.6 0.54 มากที่สุด 
2.3 ขนาดตัวอกัษร และรูปแบบตัวอักษร อา่นได้ง่ายและสวยงาม 5 0 มากที่สุด 
2.4 ความเหมาะสมในการใชส้ีของตัวอักษร 5 0 มากที่สุด 
2.5 ระบบมีความเหมาะสมต่อการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา 5 0 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.90 0.30 มากที่สุด 
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5. สรุปผลและเสนอแนะ  
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบบันทึกกิจกรรมโดยผู้
เชี่ยวชายจ านวน 3 ท่าน  พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.97, S.D.= 
0.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประสิทธิภาพและด้านการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
5, S.D.= 0) และด้านการออกแบบ มีผลคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.93, S.D.= 0.25) 
 ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบบันทึกกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจากอาจารย์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 ท่าน  พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.90 , S.D.= 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.92, S.D.= 0.27) 
และด้านการออกแบบ มีผลคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.88, S.D.= 0.33)  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเว็บ

ระบบบันทึกกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากผล
การศึกษามีข้อเสนอแนะไว้ดังนี ้

1) ควรมีการระบบการแจ้งเตือนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละราย ในระบบบันทึก
กิจกรรม 

          2)  ควรมีการสร้างระบบบันทึกกิจกรรม โดยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลกิจกรรมได้ดว้ยตัวเอง 
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการท าวิจัยในครั้ ง

ต่อไปควรเพิ่มเติมในส่วนการใช้งานภายในระบบบันทึกกิจกรรมที่ได้สร้างขึ้น ดังนี้ 
1) เพิ่มส่วนการใช้งานในหัวข้อการลบ และการแก้ไขชื่อกิจกรรม เพื่อให้ผู้ใช้ระบบบันทึก

กิจกรรม สามารถแก้ไขชื่อกิจกรรมนั้น ๆ ได้ด้วยตนเอง 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อช่วยฝึกอบรมการ
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อช่วย
ฝึกอบรม 4) เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 57/13 ปีการศึกษาที่ 2/2559 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีจ านวน 37 คน ด้วยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) สื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 2) แบบทดสอบการเรียนรู้ 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ทดสอบทางสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ที่
พัฒนาขึ้นมีค่า 1.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามสูตรเมกุยแกนส์ 2) ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อ
ช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
ค าส าคัญ : สื่อช่วยฝึกอบรม,การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์
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Abstract 

This research aims 1)  to development of training for maintenance computer for 
computer students nakhon pathom rajabhat university 2)  to the effectiveness of media 
training maintenance computer 3)  to compare results before and after classes with media 
training 4)  the satisfaction of the students with media training maintenance computer 
samples used in the experiment was third among first year students learn the academic year 
57/13 semester of 2/2559 nakhon pathom rajabhat university with 37 randomly selected by 
simple tools used in this study were 1) to media training maintenance computer 2) the test 
for media training 3) questionnaire satisfaction the results showed that 1) the effectiveness 
of media training maintenance computer developed there 1.76 is higher than standard of 
Merguigans 2)  I academic achievement of students after high school before studying at a 
statistically significant level 3 and .05 level and good for satisfaction an average of 4.48. 
Keywords : Media training, Maintenance computer 
 
1. บทน า 

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูนความถนัด ความรู้ทางธรรมชาติ ทักษะ หรือความ
ช านาญ ความสามารถของบุคคลให้มีเทคนิควิชาการ ในการท างาน เพื่อให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมใหม่ หรือ
เพื่อให้เกิดทักษะในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง การฝึกอบรมหมายถึง การพัฒนาหรือ
ฝึกฝนอบรมบุคคลให้เหมาะสมหรือเข้ากับงานหรือการท างานวิจิตร : อาวะกุล (2537) การฝึกอบรมเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อที่จะปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และ
ทัศนคติ (attitude) อันเหมาะสม จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น : พงศ์ หรดาล (2539)  

มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีลักษณะการบูรณาการสื่อสารต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน สามารถน าเสนอเนื้อหาได้ลึกซึ่งกว่าการบรรยายแบบปกติ มัลติมีเดียกลายมาเป็นสื่อที่มีบทบาท
ส าคัญยิ่งต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันและอนาคต ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทั้งในเรื่อง 
สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยการใช้เทคนิคการน าเสนอที่หลากหลาย สามารถดึงดูดและ
คงความสนใจของผู้เรียน ช่วยให้เกิดการจดจ า ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดี ขยาดสิ่ง
ที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมขึ้น มีการออกแบบการใช้งานที่ง่าย การได้โต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน มี
โอกาสเลือก ตัดสินใจและได้รับการเสริมแรงจากการได้ข้อมูลกลับทันที ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกความรับผิดชอบ
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ต่อตนเอง การที่สามารถทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทันที เป็นการท้าทายผู้ เรียนและเสริมแรงให้อยาก
เรียน ประหยัดก าลังคน เวลา และงบประมาณ ท าให้ครูมีเวลามากขึ้นในการช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบ
ปัญหา เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง ลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนในเมืองและชนบท : ณัฐกร สงคราม 
(2535) 
 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์เป็นรายวิชาหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใช้สอนในระดับปริญญาตรีปีที่ 3 เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหา
ค่อนข้างเยอะและยากเนื่องจากการสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนพบว่าเนื้อหาบางส่วนนั้นไม่สามารถเรียนรู้ได้
เพียงพอในห้องเรียนท าให้นักศึกษาขาดความรู้ในเรื่องนั้นอีกทั้งบางหัวข้อไม่สามารถที่จะสาธิตในห้องเรียน
ได้นักศึกษาจึงไม่เกิดทักษะในเรื่องนั้นๆและมีเพียงเนื้อหาให้นักศึกษาอ่านเท่านั้น การสอนด้วยตัวหนังสือ
หรือข้อความเด็กนักเรียนอาจไม่เข้าใจ ไม่เห็นภาพตามถึงสิ่งที่จะสอน การสร้างสื่อที่มีวิดีโอภาพเคลื่อนไหว 
จะช่วยให้นักเรียนสามารถเห็นวิดีโอการสาธิตในถึงสิ่งที่จะสอน อีกทั้งนักศึกษายังต้องใช้ความรู้ในเรื่อง
เหล่านี้เมื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทางสาขาวิชาจึงเล็งว่าควรให้มีการฝึกอบรมในเรื่ องดังกล่าวก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถแก้ปัญหาในการท างานได้ 
 จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่งในทีนี้คือสื่อช่วยฝึกอบรมการ
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการฝึกอบรมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและท าให้นักศึกษามีแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม  
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อช่วยฝึกอบรม  
2.4 เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์

 
3. วิธีการด าเนินการวิจยั 
3.1 การสร้างและการพัฒนานวัตกรรม ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนางานตามแบบแผนของ ADDIE 
Model โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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3.1.1 Analysis ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเนื้อหา ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ ก าหนดเนื้อหาออกเป็น 12 
เรื่อง และออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาการพัฒนาสื่อเพื่อการฝึกอบรมเพื่อเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาบทเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกัน 
3.1.2 Design ออกแบบสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ออกแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
3.1.3 Development น าแบบทดสอบที่ออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินหาค่าความสอดคล้องจ านวน 30 ข้อซึ่งได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 
พัฒนาสื่อช่วยฝึกอบรมตามที่ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่2 โดยการจัดท าให้เนื้อหามีวิดีโอ แบบทดสอบ น าสื่อ
ช่วยฝึกอบรม ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบทั้งทางด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค การประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ทางด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ทางด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 

3.1.4 Implementation น าสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

3.1.5 Evaluation น าสื่อไปใช้ทดลองจริงเพื่อหาค่าผลสัมฤทธิ์ แบบวัดความพึงพอใจ มาสรุปหาค่า
คุณภาพของบทเรียน และความพึงพอใจของบทเรียน 
3.2 ก าหนดประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2/2559 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 87 คน  

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่  3 หมู่ เรียน 57/13 ปีการศึกษาที่  2/2559 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีจ านวน 37 คน ด้วยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย 
3.3 รูปแบบการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งด าเนินการทดลองตาม
แผนการวิจัยแบบ one group pretest posttest design โดยการทดสอบการเรียนและหลังเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.4 เครื่องมือการวิจัย 1) สื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียน 
3.5 ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ในการด าเนินการทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัยที่สร้างขึ้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี ้
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3.5.1 วิธีด าเนินการทดลอง โดยใช้สื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนท า 
แบบทดสอบก่อนเรียน 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนตามสื่อช่วยฝึกอบรม 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน 4) ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยตรวจสอบผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 2) น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบไปวิเคราะห์
เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อ
ช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 3) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อช่วย
ฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพฒันาสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
 สื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีเนื้อหา 12เรื่อง ที่ได้จาก
การศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบด้วย 1) เปิดเครื่องไม่ขึ้น 2) เครื่องแฮงก์ หรือรีสตาร์ทเองบ่อยๆ 3) 
เพิ่มฮาร์ดดิสก์ แล้วบูตไม่ขึ้น 4) ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ไม่ได้ 5) เครื่องมองไม่เห็นไดร์ฟดีวีดี 6) อ่านแผ่นดีวีดี/
บลูเรย์ไม่ได้ 7) บูตเครื่องจากไดรฟ์ซีดีไม่ได้ 8) ขั้นตอนการลงวินโดว์10ผ่านแผ่นซีดีหรือดีวีดี 9) ขั้นตอนการ
ลงลงวินโดว์10ผ่านแฟลชไดร์ฟ 10) ขั้นตอนการลงไดร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม Driver Booster 3 11) ขั้นตอน
การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ 12) ขั้นตอนวิธีการการโกสต์วินโดว์ โดยแสดงดังภาพที่ 1-2 
 

   
    ภาพที่ 1 แสดงหน้าเข้าสู่บทเรียน         ภาพที่ 2 แสดงหน้าวิดีโอบทเรียน 
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4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
จากการรวบรวมข้อมูลคะแนนโดยการให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียน และเมื่อผู้เรียนได้

เรียนสื่อช่วยฝึกอบรมครบทุกเนื้อหาแล้วจึงท าแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นน าผลคะแนนมาวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของสื่อช่วยฝึกอบรมดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของสื่อช่วยฝึกอบรม 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 30 9.68 

1.76 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 30 17.03 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อช่วยฝึกอบรม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 9.68 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.03 ประสิทธิภาพของสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมีค่า 1.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามสูตรเมกุยแกนส์ 
4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาช้ันปี
ที่ 3 

จากการรวบรวมคะแนนและน ามาวิเคราะห์ คือ คะแนนก่นเรียนและคะแนนหลังเรียนโดยการ
ทดสอบหาค่า (t-test) ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม x S.D. t 
ก่อนเรียน 30 9.68 3.33 

10.01* 
หลังเรียน 30 17.03 3.88 

จากตารางที่ 2 พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 57/13 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.68 คะแนน และ 17.03 คะแนนตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนขอองนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
4.4 ผลการหาค่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3ปรากฏว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 

5. สรุปผล 
จากผลการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 พบว่าผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยสื่อ
ช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยก่อนการใช้สื่อช่วยฝึกอบรม ผู้เรียนได้
คะแนนเฉลี่ย 9.68 หลังการเรียนด้วยสื่อช่วยฝึกอบรมผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ย 17.03 และคะแนนการประเมิน
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ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ วิเคราะห์ด้วย t-test ปรากฏค่า t = 10.01 ซึ่งมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 
 จากการหาประสิทธิภาพของสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
กลุ่มที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 57/13 ปีการศึกษาที่ 2/2559 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 37 คน มีประสิทธิภาพของสื่อช่วย
ฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมีค่า 1.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามสูตรเมกุยแกนส์ 
 จากการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.48 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1) จากผลการวิจัยพบว่าเมื่อผู้เรียนได้เรียนด้วยสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่าควรน าไปปรับใช้ และพัฒนาใน
รายวิชาอื่นๆด้วย 
 2) สื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุก
เวลาแม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนจากที่ใดก็ได้ อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถกลับมา
ทบทวนความรู้ในเนื้อหาสื่อช่วยฝึกอบรมนีไ้ด ้
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อช่วยฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้น
ปีที่  3 นี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของท่านอาจารย์อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และคณาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ แนะน าแนวทางปฎิบัติแก้ไข ผู้วิจัย
มีความซาบซึ้งในความกรุณาของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด  3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2/2559 
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จ านวน 30 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการสอนของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 2) บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3) แบบทดสอบการ
เรียนรู้ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าทดสอบทางสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้นมีค่า คือ 84.22/85.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . 05 3)  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ที่ มี ต่ อ บ ท เ รี ย น อ อ น ไ ล น์   
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 
ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน,์ การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด, วิทยาศาสตร์ 

Abtract 

 The objective of this research is 1)  To develop E- Learning With cooperative 
learning With technique think pair share Science for Student Grade 9 2) To evaluate the 
efficiency of online learning. 3) To compare the results before and after the study  who 
learn with E- Learning.  4)  To investigate the satisfaction of the students.  The sampling 
group of this research was 30 students by using simple random sampling method on Student 
Grade 9  a second year 2559 Saiyokmaneekan whittaya The instruments of this research 
were 1) The teaching plan for E-Learning With cooperative learning With technique think 
pair share Science for Student Grade 9 .  2)  E- Learning With cooperative learning With 
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technique think pair share. 3) the learning achievement test. 4) questionnaires on student 
satisfaction.  The statistical analysis as follows average standard deviation The statistical 
t- test.  The results were as follows 1)  The effectiveness of E- Learning With cooperative 
learning With technique think pair share was 84.22/ 85.56 which was higher than the 
criterion at 80/80. 2) The comparison of learning achievement before and after using was 
statistically significant higher than before learning at 0.05.  3)  The satisfaction of the 
students towards E-Learning  In most With an average of 4.77. 
Keywords : E-learning, think pair share, Science 

1. บทน า 
 ในปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีนั้น 
เทคโนโลยีต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีจึงได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษา  
ซึ่งส่งผลให้รูปแบบหรือวิธีการจัดการศึกษาแบบเดิม คือ ยึดครูผู้ สอนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ไม่
สามารถตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้ การน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
มาตรา 22 ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperrative Learning Theory) การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นให้ครูใช้วิธีการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากมีรูปแบบการสอนให้เลือกอย่างหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) เป็นเทคนิค
ที่ผู้สอนตอบค าถามหรือก าหนดปัญหาให้แก่ผู้เรียนซึ่งผู้สอนอาจท าเป็นใบงานหรือแบบฝึกหัดก็ได้ ให้
ผู้เรียนแต่ละคนตอบค าถามหรือตอบปัญหาด้วยตนเองก่อนแล้วจับคู่กับเพื่อนน าค าตอบไปผลัดกัน
อธิบายค าตอบด้วยความมั่นใจ 
 จากการส ารวจและศึกษาขอมูลในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทรโย
คมณีกาญจน์วิทยา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พบว่า ในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
นั้น โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Power Point ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ครูอธิบายเนื้อหาให้นักเรียนรับฟังบางเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่ยากต่อ
การท าความเข้าใจได้ภายในเวลาที่จ ากัด จึงส่งผลให้นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ นักเรียนไม่สามารถที่จะทบทวนความรู้ในเนื้อหาที่เรียนได้ จากปัญหานี้จึงส่งผลให้นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา มีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ใน
เกณฑ์ที่ต่ า 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้เห็นว่าปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไข ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนโดยที่นักเรียน
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สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังทบทวนเนื้อหาได้ทุกที ทุกเวลา และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนว์ิทยา 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชา 
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน ์
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน ์

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนางานตามแบบแผนของ ADDIE Model 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1.1 Analysis ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเนื้อหา ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ ก าหนดเนื้อหาออกเป็น 3 
หน่วยการเรียนรู้ ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิดและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ใช้
พัฒนาบทเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกัน 
3.1.2 Design 1) ออกแบบแผนการเรียน 2) ออกแบบสื่อบทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์  3) 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้4) ออกแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
3.1.3 Development 1) พัฒนาแผนการเรียนออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินหาค่า ผลที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 2) 
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามที่ออกแบบไว้ในขั้นตอนที ่2 โดยการจัดท าให้เนื้อหามีอนิเมชัน แบบทดสอบ 
และการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
3) น าบทเรียนออนไลน์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบทั้งทางด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค ผล
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ทางด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ทางด้าน
เทคนิคอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 4) พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน ์
3.1.4 Implementation 1) น าบทเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบปัญหา
อุปสรรคและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 2) น าข้อช้ีแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไข 
3.1.5 Evaluation น าบทเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับกลุ่มทดลองจริง 
3.2 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
3.2.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์
วิทยา จ านวน 4 ห้องเรียน 121 คน 
3.2.2 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียนไทรโยคมณี
กาญจน์ วิทยา จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย 
3.3 รูปแบบการทดลอง 
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งด าเนินการทดลองตาม
แผนการวิจัยแบบ one group pretest posttest design โดยการทดสอบการเรียนและหลังเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) แผนการสอนของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2) บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3) แบบทดสอบการเรียนรู ้
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน ์
3.5 ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในการด าเนินการทดลองผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยที่
สร้างขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินงานวิจัยโดยมีขั้นตอนดังนี ้
3.5.1 วิธีด าเนินการทดลอง โดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
เพื่อนคู่คิด ดังนี้ 1) ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 2) ผู้เรียนเรียนเนื้อหา ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 3) ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 4) ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 
3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยตรวจสอบจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้งก่อนเรียนและหลัง 2) น าผลคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนและ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 3) เก็บรวบรวมข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลนจ์ากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

4. ผลการทดลอง 
4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน ์

บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชา วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีเนื้อหา 3 หน่วยการเรียนรู้ ที่ได้จากการศึกษาและ
วิเคราะห์เนื้อ ประกอบด้วย 1) ระบบสุริยะ 2) ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ 3) 
เทคโนโลยีอวกาศ 4) แบบทดสบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยแสดงดังภาพที่ 1 – 3 

                 
      ภาพที่ 1 หน้าแรก                  ภาพที่ 2 เนื้อหาบทเรียน           ภาพที่ 3 แบบทดสอบ 
4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 



205 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)  
วันที ่4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

จากการรวบรวมข้อมูลคะแนนโดยการให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียน และเมื่อผู้เรียนได้
เรียนบทเรียนออนไลน์ครบทุกเนื้อหาแล้วจึงท าแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นน าผลคะแนนมาวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน ์

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 
คะแนนระหว่างเรียน (E1) 30 25.27 84.22 
คะแนนหลังเรียน (E2) 30 25.67 85.56 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย

ระหว่างเรียนเท่ากับ 25.27 คิดเป็นร้อยละ 84.22 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.67 คิดเป็นร้อย
ละ 85.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 80/80 
4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จากการรวบรวมคะแนนและน ามาวิเคราะห์ คือ คะแนนก่นเรียนและคะแนนหลังเรียนโดยการ
ทดสอบหาค่า (t-test) ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม x S.D. t 
ก่อนเรียน 30 13.60 4.69 

13.51* 
หลังเรียน 30 25.67 2.67 

จากตารางที่ 2 พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.60 คะแนน และ 25.67 คะแนนตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนขอองนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
4.4 ผลการหาค่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผล 

จากผลการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนแบบ
เพื่อนคู่คิด วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยก่อนการใช้บทเรียนออนไลน์ ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ย 13.60 หลังการเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ย 25.67 และคะแนนการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ วิเคราะห์ด้วย t-test ปรากฏค่า t = 13.51 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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 จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนแบบเพื่อน คู่คิด วิชา 
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3/1 ภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จ านวน 30 คน มี
ประสิทธิภาพ 84.22/84.22 ซึ่งสูงกว่าที่เกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
 จากการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนร่วมกับการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด วิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.77 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
1) จากผลการวิจัยพบว่าเมื่อผู้เรียนได้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด วิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นผู้วิจัยจึ งมีความคิดเห็นว่าควร
น าไปปรับใชแ้ละพัฒนาในรายวิชาอื่นๆ ด้วย 
2) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
บทเรียนมากขึ้น ผู้เรียนได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนและสรุปผลจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างตรงประเด็น 
3) บทเรียนออนไลน์เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
เนื้อหาบทเรียนจากที่ใดก็ได้ อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถกลับมาทบทวนความรู้ในเนื้อหาบทเรียนออนไลน์นี้
ได ้

6. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site ในรายวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรณีศึกษา โรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคม 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนออนไลน์ฯ ในภาคเรียนที่ 2/2559  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผลการวิ จัย พบว่า 1) 
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้น  มีค่าเท่ากับ 85.44 /80.44 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนออนไลน์ฯ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.89 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ย 0.07 ดังนั้นสรุปได้ว่าบทเรียนออนไลน์ฯ ที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
ได้เป็นอย่างดี  
ค าส าคญั : Google Site, บทเรียนออนไลน ์

ABSTRACT 

 This research was on experimental research.  The purposes of this study were 1) 
to develop E-learning In Information and Communication Technology For grad 8 Students 
Case Study of Thamaka Vitthayakom School. 2) To compare results before and after the 
lesson        3) to study satisfaction of the develop E-learning, The samples consisted of 
30 students who studied in grad 8 of academic year 2016 at Thamaka vitthayakom. 
 The results showed that 1)  the efficiency of develop E- learning was at 
85.44/80.44,     2) the academic achievement of students learned from the develop E-
learning was higher than the pretest with the statistical significance of . 05 3)  the 
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evaluation of the satisfaction is a good level and the standard deviation is 0.07, and the 
average is 4.89 
Keyword : Google Site, E-learning 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
ไม่ ว่าจะเป็นด้าน Hardware หรือ Software ดังนั้น การเรียนในรูปแบบใหม่ที่ได้รับความสนใจน าไปใช้
ในการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็น
พื้นฐาน ได้แก่ บริการ Google Site ที่ต่อยอดมากจาก Google ที่ผู้ใช้สามารถสร้าง Page ในแบบที่
ตัวเองต้องการได้ Google Site ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ความสามารถหลากหลาย เพราะสามารถ
เพิ่ม Google Gadgets ได้ และที่ส าคัญท างานบน Web Service นอกจากที่เราจะได้เว็บไซด์แล้ว 
Google ยังให้พื้นที่ในการเก็บเว็บไซด์ไว้บน Google ได้อีกด้วย  

จากความส าคัญที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจว่าการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ ด้วย Google Site ในรายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 กรณีศึกษา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มาสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียน โดยค านึงถึงความเหมาะสมสอดและคลองกับผู้เรียนมากที่สุด  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site ในรายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรณีศึกษา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site ในรายวิชา  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site ในรายวิชา  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรณีศึกษา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

 
3. สมมุติฐานการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีค่า มากกว่า 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site ในรายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีนัยทางสถิติสูงกว่า .05 

3. ผู้เรียนมีคามพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site ในรายวิชา  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรณีศึกษา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

 

 



209 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)  
วันที ่4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

4. การด าเนินงานการวิจัย  
 4.1 ศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวข้อง  
   ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและ เทคโนโลยี ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียนออนไลน์ จากแหล่งการเรียนรู้ และศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 4.2 ก าหนดประชากร/กลุ่มตัวออย่าง 
      4.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

4.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
          4.3 ก าหนดแบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experimental Research) แบบ One Group Pretest 
Posttest  
 4.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

     การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ฯ ตามรูปแบบการสอนของ ADDIE 
Model ดังนี ้

4.4.1 การพัฒนาบทเรียนออนไลน ์
   4.4.1.1 วิเคราะห์เนื้อหา ก าหนดหัวข้อเรื่องและวัตถุประสงค์ทั่วไป   
   4.4.1.2 ขั้นการออกแบบ  
    ก) การออกแบบกิจกรรม  

ข) การออกแบบโปรแกรม   
    ค) การออกแบบ บทด าเนินเรื่อง ให้มีความเหมาะสม   

4.4.1.3 ขั้นการพัฒนาสร้างบทเรียนตาม Storyboard    
   4.4.1.4 ขั้นการทดลองใช้ น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปใช ้
   4.4.1.5 การประเมินผล  

4.4.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนออนไลน์   
4.4.3 การสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียน 

4.5 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.5.1 ติดต้ังระบบของบทเรียนออนไลน ์
4.5.2 ให้แบบทดสอบก่อนเรียนแก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
4.5.3 มอบหมายและอธิบายขั้นตอนการใช้งาน แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
4.5.4 ให้แบบทดสอบประเมินผล 
4.5.5 วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล 

4.6 วิเคราะห์ข้อมูลและสถิต ิ
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4.6.1 วิเคราะห์คะแนนระหว่างบทเรียนและคะแนนหลังเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพ 
4.6.2 น าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน มาเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์โดยใช้สูตร t-test 
4.6.3 วิเคราะห์ผลความพึงพอใจ 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ประกอบด้วยบทเรียนออนไลน์ดังตัวอย่างในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 

                         (ก)                                                                 (ข) 
 
 
 
 
 
 
                        (ค)                                                                 (ง) 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนออนไลน์และแบบแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ผลของการประเมินคุณภาพการพัฒนาบทเรียน พบว่า คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.53 และด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 เมื่อเฉลี่ยทั้งสองด้านอยู่ในระดับดี และมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46   
 5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site ในรายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ 
ทดสอบ คะแนนเต็ม �̅� ร้อยละ 

คะแนนสอบระหว่างเรียน (E1) 30 25.63 85.44 
คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 30 24.13 80.44 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.44/80.44  ซึ่งเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด  
5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ด้วย 

Google Site ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

คะแนน  จ านวนผู้เรียน  
(n)  

ค่าเฉลี่ย  
(30 คะแนน)  

tค านวณ  tตาราง 

ก่อนเรียน 30 12.53 18.05 1.7341 
หลังเรียน 30 24.13 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนได้ค่า tค านวณ มีค่ามากกว่า 
tตาราง แสดงว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site ในรายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของของบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site 

คะแนน �̅� S.D. ระดับคณุภาพ 

1. ด้านเนื้อหาและการด าเนนิเรื่อง 4.83 0.88 ดีมาก 
2. ส่วนประกอบด้านมลัติมีเดีย 4.91 0.80 ดีมาก 
3. ด้านการจัดการบทเรียน 4.93 0.75 ดีมาก 

ภาพรวม 4.89 0.81 ดีมาก 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ผลจาการประเมินความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
รวม 4.89 และมีค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.07 มีค่าความเหมาะสมโดยรวมดีมาก   

6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 
85.44/80.44 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าในการเรียนระหว่างเรียน
ผู้เรียนได้เข้ามาศึกษาบทเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจกับบทเรียน  

6.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการผลการวิจัย 
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   1. จากการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site นั้น ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น จึงควรท าการพัฒนาการเรียนการสอน ด้วย Google Site ในรายวิชาอื่น 
ๆ ต่อไป 

    2. ควรเพิ่มลักษณะของแบบฝึกกิจกรรมการเรยีนให้น่าสนใจมากขึ้น  
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรมีการพัฒนาข้อสอบที่ใช้บนสื่อให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อความหลากหลายในการท า

แบบทดสอบ 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรยีน 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  
2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 4)  หาความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจินดาราม จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วย
วิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) แบบประเมิน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหา และด้านเทคนิควิธีการ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3) ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ 4) t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.50 ซึ่งสูง
กว่า 1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิค STAD 
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Abstract 
 

 The purposes of the research were to:  1)  development CAI on Health and Physical 
Education Course for prathomsuksa four Students with Cooperative Learning on Activities 
STAD; 2)  find efficiency of the developed CAI; 3)  compare the students learning 
achievement before and after learned with the developed CAI; 4)  find the students 
satisfaction in using the developed CAI.  The target group used in this research were 30 
prathomsuksa 4 students, Watjindaram School, which derived from drawing a simple 
random sampling. The research tools used in this study were: 1) the CAI; 2) the content 
and technical evaluation effectiveness form of CAI; 3)  the evaluation learning 
achievements test; 4)  the evaluation satisfaction form.  The statistics used in this study 
were: 1) average; 2) standard deviation; 3) Meguigan’s efficiency value; 4) t-test 
 The result of this research were:  1)  the efficiency of CAI was 1.50, which was higher 
than the Meguigans’s standard ratio; 2) the students learning achievements after learned 
with developed CAI higher than before learned was significantly at . 05 levels;  
3) the total satisfaction of students towards the developed CAI was very good level. 
Keyword: CAI, cooperative learning, STAD techniques 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การปฏิรูปการเรียนรู้ไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 
22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ และในหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการสร้างและพัฒนาแบบเรียนต าราหนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาโดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างจัดให้มีเงินสนับสนุนการสร้างและให้มีแรงจูงใจ
แก่ผู้สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545) การ
น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในลักษณะเป็นโปรแกรม
ส าเร็จรูป หรือที่เรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการน าเสนอและจัดการ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับบทเรียนนั้น ๆ ตามความสามารถของตนเอง โดยผู้เรียนไม่
จ าเป็นต้องมีทักษะและประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถเรียนรู้ได้ บทเรียนคอมพิวเตอร์จึง
เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเกี่ยวกับข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการปฏิสัมพันธ์ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและเป็นระบบ เพื่อน าเสนอ
เนื้อหาความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีแบบแผนตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน ท าให้
การน าเสนอองค์ความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองผู้เรียนได้ดี โดยเน้นความแตกต่างของ
ผู้เรียนเป็นหลัก ส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นเรื่องที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (มนต์ชัย, 2545) 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีหลากหลาย
เทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ก็เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
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แบบร่วมมือวิธีหนึ่งที่มีองค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนคล้ายกันกันกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ TGT ซึ่ง STAD นั้นมี เทคนิคที่แตกต่างกันออกไปคือ การแบ่งนักเรียนออกเป็น 4-5 ทีม ในแต่
ละทีมจะมีนักเรียน 4-5 คน ร่วมมือกันท ากิจกรรมกลุ่ม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกัน
เรียนรู้ภายในกลุ่ม หลังจากนั้นให้ผู้เรียนได้ท าแบบทดสอบหลังเรียนรายบุคคลเพื่อประเมินความรู้ที่ได้
จากการเรียน วิธีการนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และคะแนนพัฒนาการของ
นักเรียนแต่ละคนจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนมีความพยายามมากขึ้น (Slavin, 1995) 
 จากหลักการและความส าคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนร่วมกันเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม มี
ความรับผิดชอบในการท างานเป็นทีม บรรลุผลส าเร็จของกลุ่มร่วมกันตามศักยภาพของสมาชิกภายใน
กลุ่ม และส่งผลท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 3.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 4.เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า 1.00 ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ 
 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กระบวนการวิจัยได้ยึดตามขั้นตอนของ ADDIE Model ซึ่ง
จ าแนกออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ (มนต์ชัย, 2545) 
 1.1 การศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา (Analysis) 
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   ศึกษาค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วก าหนดเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วยย่อย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หน่วยที่ 2 ยาและสารเสพติดให้โทษ หน่วยที่ 3 การปฐมพยาบาล  จากนั้น
วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนภายใต้สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องเรียน 
รวมถึงศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้อง 
 1.2 การออกแบบบทเรียน (Design) 
   1.2.1 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ดังภาพที่ 1 
   1.2.2 ออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วน าไปประเมินความสอดคล้อง ( IOC)  
โดยผู้เชี่ยวชาญ และหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
   1.2.3 ออกแบบใบงาน 
   1.2.4 ออกแบบล าดับในการน าเสนอเนื้อหาของบทเรียน 
   1.2.5 ออกแบบหน้าจอภาพ 
   1.2.6 ออกแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
 1.3 การพัฒนาบทเรียน (Development) 
   1.3.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์จากข้อมูลต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ 
   1.3.2 จัดท าเอกสารประกอบการเรียน เช่น ใบความรู้ ใบงาน 
 1.4 การทดลองใช้ (Implementation) 
   1.4.1 ทดลองชั้นต้น เพื่อหาข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นของบทเรียน ซึ่งทดลองโดยผู้วิจัย
เอง จากนั้นจึงด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง ให้บทเรียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 

   1.4.2 ทดลองใช้กับกลุ่มย่อย โดยการน ามาทดลองกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจริง 
แต่คุณลักษณะคล้ายกับกลุ่มเป้าหมายจริงจ านวน 9 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่ม
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กลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 3 คน หลังจากนั้นก็สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายแล้วปรับปรุง
แก้ไข 
   1.4.3 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเสนอไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและหลักสูตรและ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและวิธีการ จ านวนกลุ่มละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน ได้พิจารณาความ
เหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอีกครั้ง แล้วน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 
   1.4.4 ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD ที่ได้ออกแบบเอาไว้ ตามแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 
 1.5 การประเมินผล (Evaluation) 
   วิเคราะห์ผลข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายด้วยสถิติการวิจัย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ และ t-test 
2.เครื่องมือวิจัย 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
 2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 2.3 แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
พัฒนาขึ้น 
 2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพ่ัฒนาขึ้น 
3.ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจินดาราม 3 ห้องเรียน จ านวน 90 
คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 3.2 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจินดาราม 1 ห้องเรียน จ านวน  
30 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก 
4.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของเมกุยแกนส์ และ t-test 

ผลการวิจัย 
1.ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่  
หน่วยที่ 1 ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หน่วยที่ 2 ยาและสารเสพติดให้โทษ หน่วยที่ 3 การ
ปฐมพยาบาล ดังแสดงในภาพที่ 2-4 จากนั้นน าบทเรียนไปประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
และด้านเทคนิควิธีการด้านละ 3 ท่าน ซึ่งมีผลการประเมินด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (x = 4.39,  
S.D. = 0.49) และด้านเทคนิควิธีการอยู่ในระดับมาก (x = 4.47, S.D. = 0.50) 



218 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)  
วันที ่4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 
 ภาพที่ 2 หน้าเข้าสู่ระบบ ภาพที่ 3 หน้าตัวเลือกบทเรียน          ภาพที่ 4 หน้าแบบทดสอบ 
2.ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.50 ซึ่งสูงกว่า 1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
เมกุยแกนส์ สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 

แบบทดสอบ x ประสิทธิภาพ 

1. ก่อนเรียน 16.73 
1.50 

2. หลังเรียน 25.03 

3.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ซึ่งพบว่าค่าทีค านวณที่ได้มีค่า
เท่ากับ 23.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 1.69 นั้นหมายความว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบ n  x ..DS  df  t ค านวณ t ตาราง 

1. ก่อนเรียน 30 16.73 1.44 
29 *23.10 1.69 

2. หลังเรียน 30 25.03 1.22 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ ซึ่งพบว่าผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

รายการประเมิน x ..DS  ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านเนื้อหา 4.63 0.67 มากที่สุด 
2. ด้านเทคนิคการน าเสนอ 4.60 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.66 มากที่สุด 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่า หลังจากที่ได้ท าการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD แล้ว ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะใช้ในการเรียนการสอน โดย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของ ADDIE 
Model ผ่านการทดลองใช้โดยผู้วิจัย กลุ่มย่อย และตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา 
และด้านเทคนิควิธีการ ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อคิดเห็นจากการทดลองใช้และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาท า
การปรับปรุงแก้ไขบทเรียนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD ส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนผ่านการท ากิจกรรมกลุ่ม เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เรียน
เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในภาพรวมที่อยู่ในระดับมากที่สุด 
(x = 4.61, S.D. = 0.66) เนื่องจากผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมร่วมกัน
เป็นทีม 
 ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการน าผลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป โดยอาจจะท าการ
เพิ่มเติมในส่วนของแบบฝึกกิจกรรมการเรียนให้น่าสนใจมากขึ้น หรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับทฤษฎีหรือรูปแบบการเรียนการสอนแบบอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ และ
เหมาะสมกับบริบทของรายวิชานั้น ๆ 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) หา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 4) หาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจินดาราม จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับ
ฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) แบบประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหา และด้านเทคนิควิธีการ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) 
ประสิทธิภาพ E1/E2 4) t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.33/81.44  
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค าส าคัญ: บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิคเพื่อนคู่คิด 
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Abstract 
 

 The purposes of the research were to: 1) development CAI with Cooperative Learning 
on Think-Triad-Share Techniques on the Science course for Prathomsuksa five students;  
2)  find efficiency of the developed CAI; 3)  compare the students learning achievement 
before and after learned with the developed CAI; 4) find the students satisfaction in using 
the developed CAI.  The target group used in this research were 30 Prathomsuksa 5 
students, Watjindaram School, which derived from drawing a simple random sampling. 
The research tools used in this study were:  1)  the CAI; 2)  the content and technical 
evaluation effectiveness form of CAI; 3) the evaluation learning achievements test; 4) the 
evaluation satisfaction form. The statistics used in this study were: 1) average; 2) standard 
deviation;3) performance E1/E2; 4) t-test 
 The result of this research were: 1) the efficiency of CAI was 87.33/81.44 which was 
higher than the criteria defined is 80/ 80; 2)  the students learning achievements after 
learned with developed CAI higher than before learned was significantly at .05 levels;  
3) the total satisfaction of students towards the developed CAI was very good level. 
Keyword: CAI, cooperative learning, TTS techniques 
 

บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสาระส าคัญที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ 2545) ซึ่งจะเห็นได้ว่าสื่อการเรียนการสอนนับว่า
เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ได้หรือผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สื่อการเรียนการสอนประเภท “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ทั้งนี้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณสมบัติในการน าเสนอแบบหลายสื่อ 
(Multimedia) มีทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ ช่วยเพิ่มความ
สนใจให้แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียน เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากความสามารถในการตอบสนองข้อมูลที่นักเรียนป้อนเข้าไปได้ทันที เป็นการ
เสริมแรงให้กับผู้เรียนก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 
(นาตยา, 2545) 
 ในการจัดการเรียนการสอนมีวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย การอภิปรายเพื่อนช่วย
เพื่อน กระบวนการกลุ่ม การสาธิตให้ฝึกปฏิบัติในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้สอนต้องการหาวิธีการสอนที่ท า
ให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะใช้วิธีการบรรยาย ซักถาม 
ตอบค าถาม และโดยในธรรมชาติของวิชานี้ ผู้เรียนส่วนใหญ่จะไม่ให้ความสนใจ ไม่มีความกระตือรือร้นที่
จะศึกษาและค้นคว้า ทั้งที่เป็นสิ่งใกล้ตัวมากที่สุด และเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดจินดารามก็เป็นหนึ่งใน
นั้น ดังนั้นการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย หรือให้สืบค้นเรียนรู้ด้วยตนเองไม่อาจกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
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ความอยากค้นคว้าและเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนจึงสมควรที่จะหาวิธีการใหม่มาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยอาจใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเครื่องมือส าคัญร่วมกับการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนโดยจะใช้การจับ
กลุ่ม คือ 1 กลุ่มจะมีเด็กเก่ง กลาง อ่อน ผู้สอนตั้งประเด็นปัญหาสั้น ๆ หรือโจทย์ค าถามกับผู้เรียนทั้งชั้น
เรียน แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคนหาค าตอบด้วยตนเองโดยล าพังอย่างอิสระ สัก 1-2 นาที (คิดคนเดียว) 
ต่อมาให้นักเรียนน าค าตอบที่ตนเองคิดมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนจนได้ข้อสรุปที่เห็นพ้อง
กัน (คู่คิด) และน าค าตอบที่ทั้งสองคนได้คิดมาแบ่งปันให้เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มฟัง เพื่อซักถามความคิดเห็น 
(คิดร่วม) การใช้เทคนิคการเรียนการสอนนี้จะท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ไม่เกิดการ
เบื่อหน่าย เกิดความกระตือรือร้น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มเพื่อน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
(ส าราญ, 2556) 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหานี้ โดยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียนในการเรียนรู้รายวิทยาศาสตร์ และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดีขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 3.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 4.เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กระบวนการวิจัยได้ยึดตามขั้นตอนของ ADDIE Model ซึ่ง
จ าแนกออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ (มนต์ชัย, 2545) 
 1.1 การศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา (Analysis) 
   ศึกษาค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
แล้วก าหนดเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วยย่อย ได้แก่ หน่วยที่ 1 วัสดุในชีวิตประจ าวัน หน่วยที่ 2 เสียงและ 
การได้ยิน หน่วยที่ 3 แรง จากนั้นวิเคราะห์ผู้เรียนโดยพิจารณาจากวัย พฤติกรรมของผู้เรียน บรรยากาศ
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ในการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องเรียน รวมถึงศึกษารูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด เพื่อที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เหมาะสมสอดคลอ้งกับบริบทที่เกี่ยวข้อง 
 1.2 การออกแบบบทเรียน (Design) 
   1.2.1 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด ดังภาพที่ 1 
   1.2.2 ออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วน าไปประเมินความสอดคล้อง ( IOC) 
โดยผู้เชี่ยวชาญ และหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
   1.2.3 ออกแบบใบงาน 
   1.2.4 ออกแบบล าดับในการน าเสนอเนื้อหาของบทเรียน 
   1.2.5 ออกแบบหน้าจอภาพ 
   1.2.6 ออกแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
 1.3 การพัฒนาบทเรียน (Development) 
   1.3.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์จากข้อมูลต่าง ๆ ที่ เตรียมไว้ เช่น ข้ อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย 
   1.3.2 จัดท าเอกสารประกอบการเรียน เช่น ใบความรู้ ใบงาน 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

 
1.4 การทดลองใช้ (Implementation) 
   1.4.1 ทดลองชั้นต้น เพื่อหาข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นของบทเรียน ซึ่งทดลองโดยผู้วิจัย
เอง จากนั้นจึงด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง ให้บทเรียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
   1.4.2 ทดลองใช้กับกลุ่มย่อย โดยการน ามาทดลองกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจริง 
แต่คุณลักษณะคล้ายกับกลุ่มเป้าหมายจริงจ านวน 9 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่ม
กลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 3 คน หลังจากนั้นก็สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายแล้วปรับปรุง
แก้ไข 
   1.4.3 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเสนอไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและหลักสูตรและ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและวิธีการ จ านวนกลุ่มละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน ได้พิจารณาความ
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เหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอีกครั้ง แล้วน าข้อเสนอแนะไปแก้ไขปรับปรุงบทเรียนให้มี
ความสมบูรณ์พร้อมที่จะน าไปทดลองเพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป 
   1.4.4 ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่ได้ออกแบบเอาไว้ ตามแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest 
Design 
 1.5 การประเมินผล (Evaluation) 
   วิเคราะห์ผลข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายด้วยสถิติการวิจัย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และค่าทดสอบสถิติที (t-test) 
2.เครื่องมือวิจัย 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
 2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาวิทยาศาสตรท์ี่พัฒนาขึ้น 
 2.3 แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
พัฒนาขึ้น 
 2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพ่ัฒนาขึ้น 
3.ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจินดาราม 3 ห้องเรียน จ านวน 103 
คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 3.2 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจินดาราม 1 ห้องเรียน จ านวน  
30 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก 
4.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และ t-
test 
 

ผลการวิจัย 
1.ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 
หน่วย 
ที่ 1 วัสดุในชีวิตประจ าวัน หน่วยที่ 2 เสียงและการได้ยิน หน่วยที่ 3 แรง ดังแสดงในภาพที่ 2-5 จากนั้น
น าบทเรียนไปประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิควิธีการด้านละ 3 ท่าน ซึ่งมีผล
การประเมินด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.83) และด้านเทคนิควิธีการอยู่ในระดับมากที่สุด (x 
= 4.82) 
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 ภาพที่ 2 เข้าสู่บทเรียน ภาพที่ 3 เมน ู ภาพที่ 4 บทเรียน ภาพที่ 5 แบบทดสอบ 
2.ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.33/81.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ที่ 80/80 สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 

แบบทดสอบ x ประสิทธิภาพ 
1. ระหว่างเรียน (E1) 26.20 87.33 
2. หลังเรียน (E2) 24.43 81.44 

3.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ซึ่งพบว่าค่าทีค านวณที่ได้มีค่า
เท่ากับ 21.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 1.69 นั้นหมายความว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบ n  x ..DS  df  t ค านวณ t ตาราง 

1. ก่อนเรียน 30 13.97 2.76 
29 *21.43 1.69 

2. หลังเรียน 30 24.43 1.36 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ ซึ่งพบว่าผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการประเมิน x ..DS  ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านเนื้อหา 4.84 0.37 มากที่สุด 
2. ด้านเทคนิคการน าเสนอ 4.83 0.37 มากที่สุด 

รวม 4.84 0.37 มากที่สุด 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่า หลังท าการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนเท่ากับ 13.97 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.43 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.33/81.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคือ 80/80 ทั้งนี้เนื่องจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นนี้มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของ ADDIE 
Model ผ่านการทดลองใช้โดยผู้วิจัย กลุ่มย่อย และตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา 
และด้านเทคนิควิธีการ ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อคิดเห็นจากการทดลองใช้และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาท า
การปรับปรุงแก้ไขบทเรียนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เหมาะสมที่จะใช้ในการเรียนการสอน ประกอบกับ
ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด เพราะ
เรียนรู้ได้ง่ายกว่าการอ่านท าความเข้าใจเนื้อหาด้วยตนเองจากหนังสือเรียน ท าให้ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (x = 4.84, S.D. = 0.37) 
เนื่องจากผู้เรียนได้ท าการเรียนรู้จากบทเรียนด้วยด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามรูปแบบการ
สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิดผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สอนได้ออกแบบเอาไว้ ส่งผลให้
ผู้เรียนได้ช่วยกันคิด ระดมสมองกันในการเรียน การท าแบบฝึกหัด รวมทั้งผู้เรียนได้ช่วยกันคิดและ
ไตร่ตรองกับค าตอบที่ผู้สอนได้ตั้งค าถามเอาไว้ให้กับผู้เรียน 
 ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการน าผลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป โดยอาจจะน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎีหรือรูปแบบการเรียนการสอนแบบอื่น ๆ เช่น เทคนิค TGT 
เพื่อกระตุ้น เสริมแรง และสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ผ่านการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ และเหมาะสมกับบริบทของรายวิชานั้น ๆ 
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การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคปุยแซงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
The evaluation of school curriculum using Puissance curriculum 
evaluation model  on Thai language subject area in expanding  

of education in the office of primary education area 3  
 

ขวัญสุรีย์  ภูฆัง1 
 1 นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 082-2253005 shizuka_nun@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคปุยแซงค์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2551  วิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 4 โรงเรียน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินหลักสูตร วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่า P.M. และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2551  วิชา 
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายสาระ พบว่า 
สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย สาระที่ 5  
วรรณคดีและวรรณกรรม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสาระที่ 2 การเขียน อยู่ในระดับดีมาก  
ค าส าคัญ :  การประเมินหลักสูตร  เทคนิคปุยแซงค์ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

Abstract 
 This research is aimed. Curriculum assessment using Puissance modle. Learning 
a language learning Buddhist Thailand in 2551. Language Thailand BE 2551 Grade 1 
School Education Expansion. Space Elementary Buri District 3. The sample used in this 
study were school Education Expansion. Tabhaungjangngam Campus. The second 
semester of academic year 2558 number four schools.  By simple random sampling 
The instruments used in the study. Data were analyzed by using frequency, 
percentage, P.M. and content analysis. 
 The research found that : 
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 Curriculum Learning a language learning courses in Thailand Thailand BE 2551 
Grade 1. School Education Expansion Space Elementary Buri District 3. The area 
overall is moderate. The expansion of educational opportunities Space Elementary 
Buri.  When classified material is found. The first strand of the third reading material, 
listening, and speaking the language, Thailand Strand 4 Strand 5 literature and 
literature. The second strand is the medium of writing is very good. 
Keywords : Program Evaluation, Puissance modle, School Education Expansion , 

      Learning a language learning Thailand. 
 

บทน า 
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความ
เป็นไทย เป็นเครื่องมือส าหรับการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้
สามารถประกอบกิจธุระการงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การอ่าน ด้านที่ 2 การเขียน ด้านที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ด้านที่ 4 
หลักการใช้ภาษาไทย และด้านที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, 
หน้า 1-2) 
 การประเมินหลักสูตรเป็นหนึ่งในสามระบบของระบบการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งระบบการพัฒนา
หลักสูตร ประกอบด้วย ระบบการร่างหลักสูตร ระบบการบริหารหลักสูตร และระบบการประเมินหลักสูตร 
ซึ่งระบบการประเมินหลักสูตร เป็นกระบวนการวางแผน เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลน าไปสู่การ
ตัดสินใจในเชิงคุณค่าของหลักสูตรในมิติต่างๆ (มารุต พัฒผล, 2555, หน้า 1-8) 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรเพื่อตรวจสอบว่าเอกสารหลักสูตร คือ หลักการ จุดหมาย 
โครงสร้าง เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน สื่อ การวัดและประเมินผล มีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร 
การน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติหรือกระบวนการใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการและ
วัตถุประสงค์ ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนหลักสูตรสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและสังคมได้เพียงใด (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554, หน้า 124-130)  
 การประเมินหลักสูตร เป็นการพิจารณาคุณค่าของหลักสูตรต่อผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด หลักสูตร
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้จริงหรือไม่ ซึ่งข้อมูลการประเมินหลักสูตรจะน าไปสู่การตัดสินใจ
ที่จะปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยการประเมินหลักสูตรมีหลายประเภท ทั้งการประเมิน
ผลผลิต ประเมินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน และประเมินผลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ ซึ่งการประเมิน
หลักสูตรตามรูปแบบการประเมินหลักสูตรของปุยแซงค์ (Puissance curriculum evaluation modle) 
เป็นวิธีการประเมินและการสอนที่พัฒนาขึ้นก่อนน าไปใช้ว่ามีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด มีคุณภาพ
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อยู่ในระดับใด ผลที่ได้จะเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่าหลักสูตรนั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับใด (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2556, 
หน้า 278-304) 
 ปัญหาการศึกษาของเด็กไทย พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งประเทศ อ่านหนังสือไม่ออก
ประมาณ 50,000 คน และเขียนไม่ได้ประมาณ 100,000 คน ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ได้ส ารวจพบว่า ประชากรไทยที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้มีจ านวนมากกว่า 
ร้อยละ 6.3 ของประชากรทั้งประเทศ (ผู้จัดการรายวัน, 2556, ย่อหน้า 1) และจากรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบว่า ในการจัดครูผู้สอน
เขา้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิภาษาไทยโดยตรง ครู
ที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่วนใหญ่มีประสบการณ์น้อย ไม่มีความรู้ด้านหลักสูตร ด้าน
การจัด การเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่
บรรลุผลตามเป้าหมาย การเรียนรู้ไม่ครอบคลุม ตลอดจนการวัดและประเมินผลไม่เป็นระบบ ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับผลการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ย ดังนี้ ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ย 39.37 ปี
การศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ย 38.28 และปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ย 38.21 ซึ่งต่ ากว่าร้อยละ 50 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3, 2557, หน้า 28-30) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคปุยแซงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 
2551  วิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1. การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
  1.1  ผู้วิจัยน าแบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2551 ที่
สร้างขึ้น น าเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของค าถาม ความถูกต้อง 
ความเหมาะสมและความชัดเจนของภาษา รวมทั้งความครอบคลุมของเนื้อหาและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  
  1.2 น าแบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2551 ที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและด้านการวัดประเมินผล รวมจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา  
  1.3 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินหลักสูตร เท่ากับ 1.00 แล้วน าไปใช้ต่อไป 

 2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากร ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 10 สหวิทยาเขต จ านวน 26 โรงเรียน  
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  2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยการสุ่มอย่างง่าย (simple sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก 1 สหวิทยาเขต 
จ านวน 4 โรงเรียน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา โดยเลือกตอบจากรายการ (check list)  
  ตอนที่ 2 แบบประเมินตารางวิเคราะห์ มีลักษณะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบประเมินหลักสูตรตาม
วิธีของปุยแซงค์ ประกอบด้วย ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดประเมินผล  
  ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2551 
 4. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
  4.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา ที่เกี่ยวกับหลักสูตร วิเคราะห์ความหมาย จุดมุ่งหมาย และลักษณะของ
การประเมินหลักสูตร รูปแบบ ลักษณะของการประเมิน และขั้นตอนการประเมินหลักสูตรเทคนิคปุยแซงค์ 
  4.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  4.3 ศึกษาเอกสารแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร กรอบแนวคิดในการ
ประเมินหลักสูตร เครื่องมือที่จะใช้ในการประเมิน การสร้างเครื่องมือโดยให้ครอบคลุมการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2551  
  4.4 การประเมินหลักสูตรแบบปุยแซงค์ โดยการพิจารณาคุณค่า 2 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ความรู้ที่
ให้แก่นักเรียน และมิติที่  2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ การก าหนดขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 
ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 น าจุดมุ่งหมาย กิจกรรมการสอน และการวัดผล มาวิเคราะห์ว่าเป็นความรู้ และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ขั้นไหน ข้อที่ 2 ค านวณหาค่าน้ าหนักคะแนนในแต่ละช่องของตารางการวิเคราะห์ ขั้น
ที่ 3 ให้ค่าคุณภาพหลักสูตร โดยใช้สูตร และขั้นที่ 4 ขั้นแปลผล 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ด าเนินการโดย ขอหนังสือราชการจากคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินหลักสูตรและหนังสือแนะน าตัว
ผู้วิจัย น าแบบประเมินหลักสูตรพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการโดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินหลักสูตรที่ได้รับ
คืนเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยน ามา
แจกแจงความถี่ (frequency) และแสดงจ านวนร้อยละ (percentage) แล้วน าเสนอข้อมูลในรูปตาราง
ประกอบความเรียง ตอนที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินหลักสูตรโดยใช้เทคนิคปุยแซงค์ ที่มีลักษณะ
วิเคราะห์แล้วแบบเติมในช่องว่างในตารางวิเคราะห์หลักสูตรของปุยแซงค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ค านวณหาค่า P.M. และตอนที่ 3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศกัราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 น าเสนอข้อมูลแบบความเรียง 

 
ผลการวิจัย 
 1. หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2551  วิชา ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
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เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายสาระ พบว่า สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 3 การ
ฟัง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนสาระที่ 2 การเขียน อยู่ในระดับดีมาก  

 2.  ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2551 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า สาระที่ 1 การอ่าน ได้แก่ การจับใจความส าคัญ 
การตีความค ายาก การวิเคราะห์คุณค่างานเขียนเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหา สาระที่ 2 การเขียน ได้แก่ การเขียน
ค ายากหรือประโยคซับซ้อน การเขียนสื่อสาร และการเขียนย่อความ สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
ได้แก่ การออกเสียงค าควบกล้ า อักษรควบ และการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  สาระที่ 4 
หลักการใช้ภาษาไทย ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน และการแต่งบทร้อย
กรอง และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ คุณค่า วรรณคดีและวรรณกรรม และ
การสรุปความรู้และข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป พบว่า ควรจัดกิจกรรมและประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด สาระที่ 1 การ
อ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ 
5 วรรณคดีและวรรณกรรม  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โดยการเปรียบเทียบกับวิธีการประเมินหลักสูตรอื่นๆ  ควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสาระและระดับชั้นต่างๆ  การปรับปรุงและวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในเชิงคุณภาพ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ ตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  2) เพื่อประเมินคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านการออกแบบ 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 4) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะ
การพูดน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ 5) เพื่อศึกษาการใช้งานและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่ งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 40 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลนฯ 3) แบบประเมิน
ทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ 4) แบบประเมินความพึงพอใจและแบบสอบถามการใช้สื่อ
การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ ผลการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีได้ 7 องค์ประกอบ คือ 1) สถานการณ์ปัญหา 2) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 3) 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ 4) ศูนย์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 5) ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6) ห้องแนะแนวกลยุทธ์
ทางการเรียน 7) กรณีศึกษา ผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
ออนไลน์ฯอยู่ในระดับดี และการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ผลการศึกษาและพัฒนา
ทักษะการพูดน าเสนอพบว่าทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ 6 ขั้นตอนอยู่ในเกณฑ์ผ่าน ผล
การทดลองเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าผู้เรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ผลการประเมินความพึงพอใจและการศึกษาการใช้สื่อการ
เรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ พบว่าความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ที่มีต่อบทเรียน (x̄ = 3.72, S.D = .85) อยู่ในระดับดี และมีการใช้
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ประเภท ยูทูป (YouTube) มากที่สุด รองลงมาคือประเภทเว็บไซต์ (Website) 
และการใช้การสืบค้นจากหนังสือตามล าดับ ของนักเรียน สรุปได้ว่าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 
ที่สร้างขึ้นมาสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได ้
ค าส าคญั    สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ / ทฤษฎคีอนสตรัคติวิสต์ / ทักษะการพูดโน้มน้าวใจ 
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Abstract 

 

This research was aimed to design and develop an online learning environment based 
on Constructivist approach to enhance persuasive speaking skills for undergraduate 
students. The objectives were 1) to design and develop an online learning environment 
based on Constructivist approach to enhance persuasive speaking skills for 
undergraduate students, 2)  to evaluate the quality of the online learning environment 
in 2 areas: the contents and the media design, 3) to examine the learning achievements 
of students who use the online learning environment, 4) to examine the outcome of the 
development of the persuasive speaking skills, and 5)  to examine the usage and the 
satisfaction of the learners towards the online learning environment. The sampling group 
was composed of 40 undergraduate students from Faculty of Liberal Arts, Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon. They were chosen using simple random sampling 
method.  The tools in this research were 1)  the quality evaluation form for the online 
learning environment, 2)  the learning achievement test for the online learning 
environment, 3)  the persuasive speaking skills evaluation form, 4)  the satisfaction and 
survey questionnaire on the use of the online learning environment based on 
Constructivist approach to enhance persuasive speaking skills for undergraduate 
students.  The results showed that there were 7 elements for the design of the online 
learning environment based on Constructivist approach as follows: 1) problem situation, 
2)  online learning resource, 3)  learning center, 4)  expert/advice center, 5)  learning and 
sharing room, 6)  learning skills counselling room, 7)  case study.  The results from the 
quality evaluation showed that the design of the online learning environment was at a 
good level and the contents were at a good level.  The results from the study and the 
development of the persuasive speaking skills showed that the 6 steps in the persuasive 
speaking skills were good.  The learning achievements test showed that the learners’ 
average post- test score was higher than their average pre- test score with a statistically 
significant difference at the .05 level. The satisfaction and the use of the online learning 
environment were at a good level ( x̄  =  3.72, S.D =  .85) .  The most frequently visited 
online learning resource was YouTube, followed by website and book search.  It can be 
concluded that the online learning environment can be used for instruction. 
 
Keywords  Online Learning Environment /  Constructivist theory /  Persuasive Speaking 
Skills 
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บทน า 
ในปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการด าเนิน

ชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน ด้านการศึกษาที่มีหลายหลายสาขาวิชาการเรียน เพิ่มขึ้นอย่าง
มากมาย ความตลอดจนมีการสร้างแรงจูงใจต่างๆ ที่ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ โดยได้มีการน า
เทคนิคและวิธีการต่างๆมาใช้ร่วมปฏิบัติกับการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชาการเรียน ไม่ว่าจะเป็น
การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยเสริมสร้างสื่อการเรียนรู้ การน าวิทยาการทางด้านเทคนิคการสอน
มาร่วมในการน าเสนอผลงานของผู้เรียน เช่น การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ เป็นต้น (พัลลภ พิริยะสุรวง) 
ทักษะการน าเสนอเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสื่อสารที่ส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิต การน าเสนอที่ดีที่
ถูกต้องตามหลักการนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการพูดอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงเทคนิคการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ประกอบการน าเสนอ เช่นการใช้สื่อมัลติมีเดีย เทคนิคการใช้กริยาท่าทางประกอบเพื่อให้
น่าสนใจ ซึ่งการเรียนรู้ทักษะการน าเสนอสามารถน ามาประยุกต์ร่วมกันกับ (ศยามน อินสะอาด และ
คณะ)ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์สามารถวิเคราะห์ แยกแยะและอธิบายสิ่งต่างๆ ในโลกนี้
ตามที่ตนเองสร้างขึ้น และเน้นที่ผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง การออกแบบจะเน้น
กระบวนการเรียนรู้มากกว่ากระบวนการสอน  ผู้เรียนและผู้สอนจะร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ของการ
เรียนและกิจกรรม เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย ครูจะเปลี่ยนจากบทบาทผู้พูดตั้ง
ค าถาม เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งค าถามและตอบ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้า ทดลอง สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเองเพื่อหาค าตอบ โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษาและชี้แนะผู้เรียน หรือร่วมกันสร้างผลงาน และ
สะท้อนความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนออกมาว่าสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างไร และถูกต้อง
หรือไม่ ซึ่งจะสะท้อนลงบนเครื่องมือ สื่อออนไลน์ เว็บโซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นต้น 

จากความส าคัญและความจ าเป็น ดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมุ่ งที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีโดย
น าเอาหลักการ และทฤษฎี การออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิ
สต์มาจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับปริญญาตรี ที่เรียนเรื่องเทคนิคการน าเสนอรูปแบบ
การพูดโน้มน้าวใจ รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มเพื่อที่ผู้เรียนจะ
ได้มีอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการน าเสนอที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางด้านทักษะที่จ าเป็น ในการท างานและการด ารงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 

 
วัตถปุระสงค์การวิจัย 

1. ออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  
เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี   

2. เพื่อประเมินคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา  
และด้านการออกแบบ  

3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ  
4. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการพูดน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ 
5. เพื่อศกึษาการใช้งานและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2559  จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน รวมจ านวนประชากรทั้งหมด จ านวน 80  คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2559  ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากจาก
นักเรียน 2 ห้องเรียนมา 1 ห้องเรียนตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างจ านวน  40 คน 

 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

 1. แบบประเมินคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ แบ่งเป็น 2 ด้าน ประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพด้านเน้ือหา และด้านการออกแบบ 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี ที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ออนไลนฯ์ มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. แบบประเมินทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ ของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียน
ด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 

4. แบบประเมินความพึงพอใจและสอบถามการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 
 

3. วิธีการด าเนินการทดลอง 
 วิธีการด าเนินการทดลอง ผู้วิจัย ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวที่มีผลการ
สอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Randomized Control Group Pretest-Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบ
ตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design 

 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ทดสอบก่อนเรียน  
(Pretest) 

การทดลอง 
(Treatment) 

ทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) 

R T1 X T2 
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ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
 1. ท าการวิจัยเอกสาร (Document analysis) โดยท าการศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับ 
หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย พื้นฐานด้านต่างๆ 
ดังนี้ ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ (Psychological base) ด้านศาสตร์การสอน (Pedagogies base) ด้าน
ทักษะการน าเสนอ (Presentation Skill) ด้านสื่อ (Media base) ด้านเทคโนโลยี (Technologies 
base) และด้านบริบท (Contextual base) เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานในการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีส าหรับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ ฯ 
 2. สังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ ฯ โดยศึกษา 
วิเคราะห์พื้นฐาน หลักการ ทฤษฎี งานวิจัย และสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการออกแบบฯ   
 3. สร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ที่อาศัยพื้นฐานจากกรอบแนวคิดในการออกแบบฯ 
 4. น าสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ    
ท าการประเมินตามแบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมการเรียนรูฯ้ และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพ่ือมาปรับปรุง 
 6. น าสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ มาทดลองใช้กับผู้เรียนในบริบทจริง เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพและน ามาปรับปรุงแก้ไข   
 7. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้นให้เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายฯและส่งงานตามภารกิจการเรียนรู้เพื่อประเมินผลงาน เมื่อเรียนจบแล้วให้นักศึกษาท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจและการใช้งานสิ่งแวดล้อมฯ และท าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
 

4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. คุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ ฯ วิเคราะห์โดยน าผลการประเมินจาก

ผู้เชี่ยวชาญมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การสรุปตีความ  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้จากผลการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิt-test Dependent 
3. ทักษะการน าเสนอของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าผลการประเมินจากผลงานและ

ผลการประเมินกระบวนการมาวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนและการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ  น าผลการ
ประเมินที่ได้จากการตอบแบบประเมินของผู้เรียน  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
บรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
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ผลการวิจัย 
1. ผลการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริม

ทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  
ผลการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริม

ทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีประกอบด้วย มี 7 องค์ประกอบ คือ 1) สถานการณ์
ปัญหา 2) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 3) ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ 4) ศูนย์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 5) ห้อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6) ห้องแนะแนวกลยุทธ์ทางการเรียน 7) กรณีศึกษา 

2. ผลของการหาคุณภาพของเครื่องมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  

2.1 ผลของการหาวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามการใช้งานของสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี พบว่า (ค่าเฉลี่ยผลการหาคุณภาพ  �̅�= 0.92) และ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.17) 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ตั้งแต่  0.8 ขึ้นไป (Davis 1992) และน าข้อ
ค าถามที่ได้จากบางข้อไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เครื่องมือวิจัย มีความครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

2.2 ผลของการหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามการความพึงพอใจของสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

พบว่า ค่าเฉลี่ยผลประเมินความเที่ยงตรง ( �̅�= 0.81) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.32) โดยมี
เกณฑ์การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป (Davis 1992) และน าข้อค าถามที่
ได้จากบางข้อไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เครื่องมือวิจัย มีความครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการ
น าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี พบว่าค่าความเชื่อมั่น KR-20 เท่ากับ 0.86 ค่าความยากง่าย (p = 
0.48 สามารถน าแบบทดสอบไปใช้ได้) และ (อ านาจจ าแนก r = 0.32 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด) 

3. ผลการศึกษาคุณภาพของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

คุณภาพด้านเนื้อหา จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา มีความสอดคล้องตามประเด็น
ค าถาม สรุปความคิดเห็นได้ดังนี้ เนื้อหาเรื่องเทคนิคการน าเสนอ รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ถูกต้อง ครอบคลุม ตรงตามหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ และเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า มีความ
สมบูรณ์ของเนื้อหากับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีความชัดเจนของเนื้อหากับ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ความยาก ง่ายของกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งสรุปผลวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของสิ่งแวดล้อมทางการ
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เรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษา 
ปริญญาตรี อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.55 

คุณภาพด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบ มีความสอดคล้องตามประเด็นค าถาม สรุปความคิดเห็นได้ดังนี้ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
ออนไลน์ฯ มีสารสนเทศที่มีการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนการน าเสนอที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
ผู้เรียนให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการน าเสนอของตนเอง ซึ่งการจัดสถานการณ์
ปัญหาที่ 1 “การเตรียมตัวการพูด (ผู้พูดและสื่อประกอบ)”  สถานการณ์ปัญหาที่ 2 เรื่อง “การเขียนบท
พูด” และสถานการณ์ปัญหาที่ 3 เรื่อง “การพูดน าเสนอตามขั้นตอน” พร้อมภารกิจการเรียนรู้ของทั้ง 3 
ส ถ าน ก า ร ณ์ ปั ญ ห า เ อื้ อ ต่ อ ก า ร พั ฒน าทั กษ ะ ก า รน า เ ส นอ รู ป แ บ บ ก า รพู ด โ น้ ม น้ า ว ใ จ  
ซึ่งสรุปผลจากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 
อยู่ในเกณฑด์ีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 

3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
ตารางที่ 1  แสดงผลสัมฤทธิ์จากสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อ
สง่เสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตร ี

แบบทดสอบ ( ) 𝒙  𝑫 t Sig. 
ก่อนเรียน 40 18.65 4.32 

11.25 7.924 0.000* 
หลังเรียน 40 31.43 3.62 

*P<.05 
ผลจากการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากตารางที่ 4.3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ก่อนเรียน (    = 4.50 , S.D. = 4.50) และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน (    =25.38 , S.D. =3.91) 
และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่า t-test พบว่าได้ค่า 
t เท่ากับ 7.924 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

4. ผลการประเมินทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจของผู้เรียนจากการเรียนด้วย
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ได้ผลดังนี้ 

ผลการสังเกตการเรียนรู้ทักษะการน าเสนอของผู้เรียนจากการเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
ออนไลน์ฯ โดยผู้สอนพบว่าผู้เรียนมีการเรียนรู้ทักษะการน าเสนอ 6 ขั้นตอน คือ 1)การกล่าวทักทาย 2) 
การเกริ่นน าเข้าสู่เนื้อเรื่อง 3) การกล่าวเนื้อหา 4) การให้เวลาซักถาม 5) การกล่าวสรุป และ 6) การ

n S.D.

x x
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กล่าวค าอ าลา  มีคะแนนเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.57 เมื่อแปล
ความหมายของคะแนนแล้ว มีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี  

5. ผลการหาความพึงพอใจและสอบถามการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ  
พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.67 เมื่อแปล

ความหมายของคะแนนแล้ว ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี อยู่ในระดับดี 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยในด้านผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ศึกษาวิจัยสร้างขึ้นพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ
รูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   

1.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
   1.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของการออกแบบการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
ออนไลน์ฯ ในครั้งนี้ช่วยกระตุ้นนักศึกษาให้เกิดความต้องการในการเรียนรู้และส่งผลให้ผลส้มฤทธิ์
ทางการเรียนรู้สูงขึ้น สามารถน าไปพัฒนาให้มีประโยชน์ในการสร้างบทเรียนออนไลน์เรื่องอ่ืนๆ ได้ 
   1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ ซึ่งมีขั้นตอนในการ
น าเสนอ 6 ขั้นตอน สามารถน าไปใช้ไนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่
ดี และสามารถน าไปประยุกต์เข้ากับการเรียนรายวิชาอื่นๆ ได ้

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งด่อไป 
 2.1 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าว
ใจ เช่น การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหาให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ และเสาะแสวงหาข้อมูลในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงศึกษาการค้นพบความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
 2.2 ควรศึกษาองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ว่ามี
ประสิทธิภาพเพียงใด 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนภาควิชาเทโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้
สนับสนุนให้งานวิจัยนี้ส าเร็จ 
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อินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการแก้ไขปญัหาด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  
The Development of Blended Learning instruction with lessons on the 

Internet about solve problem by computer Course information 
technology and communications for four grade. Thamakawitthayakom 

school  
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บทคัดย่อ 

 
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการสอนแบบ Blended Learning ร่วมกับ 
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง หลักการแก้ไขปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 2)  เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจาก
ได้เรียนด้วย กระบวนการสอนแบบ Blended Learning ร่วมกับ บทเรียนบนเครือข่าย  4) ศึกษาความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วย บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ กระบวนการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ร่วมกับ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน 
ประชากรที่ใช้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ านวนทั้งหมด 342 คน 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ได้จากการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 41 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีประสิทธิภาพ 84.00/82.93 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอน
แบบ Blended Learning หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้เรียนที่
ใช้สื่อการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ : หลักการแก้ไขปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ , บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต , ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

mailto:Panuwat.edu@gmail.com
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Abstract 
 

This research aims to 1)  Development of Blended Learning teaching process in 
conjunction with lessons on the Internet network story.  Main course computer 
troubleshooting information and communication technologies.  For students attending 
secondary school year 4 schools Thamakawitthayakom 2) To determine the efficiency of 
the lessons on the Internet.  3)  Study of learning achievement of students after school. 
The teaching process model Blended Learning together with lessons on the Internet. On 
the principle of problem solving by computer.  3)  Study on the satisfaction of the 
students. Lessons on the Internet. Is the process of teaching Blended Learning combined 
with lessons on the Internet network.  Course information and communication 
technology for high school students 4 schools Thamakawitthayakom A total of 342 
persons from the target group of the simple random number of 41 people. The research 
found that 1) The computer on the Internet. Information technology and communication 
efficiency  84.00/82.93 , which was higher than the criterion 80 / 80. 2) Achievement of 
students with the teaching process, Blended Learning in high school than before, the 
study statistically significant at the .05 level. 3) Students who use the teaching materials 
on the Internet.  There is satisfaction on the Internet-based network is included in most 
levels. 
Keywords : solve problem by computer, lessons on the Internet, achievement. 
 

1. บทน า 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการบูรณาการการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ

เครือข่ายและการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมที่มีการเรียนแบบเผชิญหน้าเข้าด้วยกัน โดยใช้สิ่งอ านวย
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อช่องทาง  และเครื่องมือในบริบทของสภาพแวดล้อมในการเรียน
ออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (Online Learning Environment) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์จากการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการเรียน
แบบดั้งเดิม เพื่อพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ที่ท้าทายและตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลของผู้เรียน
ท าให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ ของตนเองได้ดีขึ้น (รุจโรจน์  แก้วอุไร.2550) 

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่น่าสนใจและก าลังมีการใช้การพัฒนากันอย่าง
แพร่หลายและยังช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ผล สามารถดึงดูดให้ผู้ที่เรียนได้ติดตามเนื้อหา 
เพราะระบบสื่อท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน รวมทั้งผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้สอน ยังสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถ
ศึกษาเนื้อหาและความรู้ได้ตามก าลังความสามารถของตนเอง (มนต์ชัย เทียนทอง. 2545:23) 

จากการสอบถามในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องหลักการแก้ไขปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบเดิมจะใช้เพียงหนังสือเรียน
อย่างเดียวด้วยเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การพัฒนา
กระบวนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ร่วมกับบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI) 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีการน าเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน การสร้างสรรค์
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นวัตกรรมจากแนวคิดและทฤษฎี ตารางและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้วิจัย เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ
น าไปพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอน เรื่องหลักการแก้ไขปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เรื่องหลักการแก้ไขปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น 
3. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากได้เรียนด้วย กระบวนการสอนแบบ 

Blended Learning ร่วมกับ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 การสร้างและการพัฒนานวัตกรรม พัฒนางานตามแบบแผนของ ADDIE Model โดยมี

รายละเอียด ดังนี ้
3.1.1 ขั้นตอนที่ 1 (Analyze) ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาข้อมูลการเรียนการสอนโดยเลือก

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน การจัดท าแผนการเรียนรู้ ส ารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ก าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและที่
ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

3.1.2 ขั้นตอนที่ 2 (Design) จากขั้นตอนที่ 1 เมื่อได้ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลมาสร้างเป็นเรื่องราวบทเรียน (Story Board) ซึ่งเป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องน าเสนองานทางหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นต้นแบบของบทเรียน โดยประกอบด้วยหน้าลงชื่อเข้าสู่บทเรียน หน้าเมนูหลัก 
วัตถุประสงค์ หน้า แบบทดสอบก่อนเรียน หน้าบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และหน้าผู้จัดท า การ
แบ่งพื้นที่หน้าจอของการน าเสนอ รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษร ภาพ และก าหนดเงื่อนไขของการ
น าเสนอ บทเรียนจะมีแบบทดสอบโดยมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 

3.1.3 ขั้นตอนที่  3 (Develop) จากขั้นตอนที่  2 มาสู่การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยการใช้โปรแกรมสร้างสื่อการสอน ในการพัฒนาบทเรียน ที่สร้างขึ้นไปใช้จริง และ
โปรแกรมแต่งภาพ มาช่วยในการออกแบบรูปภาพ ตัวอักษร และปุ่มเชื่อมโยงต่าง ๆ จะต้องผ่าน
กระบวนการทดสอบเบื้องต้นโดยผู้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นผู้ทดสอบ หลังจากผ่านการ
ทดสอบเบื้องต้นก็จะเป็นการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด
อีกครั้ง และน าไปปรับให้สมบูรณ์จนได้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริง 

3.1.4 ขั้นตอนที่ 4 ( Implement) ขั้นตอนนี้เป็นการน าบทเรียน ที่ได้รับการพัฒนาแล้วไป
ทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ โดยให้นักเรียนเรียนจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สร้างขึ้น 
ร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนแบบ Blended Learning มีการด าเนินการดังนี้ ให้ผู้เรียนศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สอนเป็นผู้สอนในบทเรียน เพื่อประเมินความรู้
ความเข้าใจที่ผู้เรียนมีต่อเนื้อหาบทเรียนนั้น ระหว่างเรียนผู้สอนสังเกตปฏิกิริยาและสอบถามความ
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คิดเห็นตลอดระยะเวลาในการใช้บทเรียนเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยที่ผู้เรียนพบขณะเรียนจะน าข้อมูลที่
ได้จากการสังเกตสอบถามพูดคุยกับผู้เรียนมาวิเคราะห์และปรับปรุงข้อบกพร่อง 

3.1.5 ขั้นตอนที่ 5 (Evaluate and Improve) ท าการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามความ
พึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและข้อเสนอแนะ และรวบรวมข้อมูล/ ข้อบกพร่อง ที่
เกิดจากการท างานแต่ละขั้นตอน เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข ให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความ
สมบูรณ์ เพื่อน ามาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 เครื่องมือการวิจัย 
3.2.1 บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 
3.2.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น 
3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่

พัฒนาขึ้น 
3.3 กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ านวน 10 

ห้องเรียน ทั้งหมด 342 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
3.2 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ านวน 1 

ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 41 คนที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มอย่างง่าย 

3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพ 
E1/E2 และการทดสอบสถิติ t-test 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1. ผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง หลักการแก้ไขปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์มีเนื้อหาจ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย หน่วย 1 หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 2 ขั้นตอนการแก้ปัญหา หน่วยที่ 3 
เครื่องมือที่ใช้การออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาและโครงสร้างการเขียนโปรแกรม ดังภาพที่ 1 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 บทเรยีนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น 
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4.2. ผลการทดลองใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนการ

ทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน-สอบหลัง อีกทั้งมีการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น จากนั้นน าผลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน โดย
สรุปผลที่ได้ดังต่อไปน้ี 
4.2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียน 

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนแบบ Blended Learning โดยใช้
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การทดสอบ คะแนนเต็ม 
  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

1. คะแนนระหว่างเรียน (E1) 30 25.20 84.00 
2. คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 30 24.88 82.93 

      จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพบว่า ผู้เรียนมี
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่างเรียนเท่ากับ 25.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 24.88 
คิดเป็นร้อยละ 82.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคือ 80/80 
4.2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
การทดสอบ จ านวน 

  S.D. df t sig 
1 .แบบทดสอบก่อน
เรียน 

41 18.41 4.36 40 

13.01 0.05 
2 .แบบทดสอบหลั ง
เรียน 

41 28.07 1.23 40 

      จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.41 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 
28.07 ซึ่งมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.2.3 ผลการศึกษาหาความพึงพอใจ  
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ตารางที่ 3 ผลการหาความพึ่งพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

รายการ  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 .ความพึงพอใจด้านการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4.69 0.08 

มากที่สุด 
 

2 .ความพึงพอใจด้านการออกแบบบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4.65 0.14 
มากที่สุด 

 
3 .ความพึงพอใจด้านประโยชน์จากการเรียนด้วย

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4.73 0.14 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนพบว่า ระดับที่ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจดีมากคือ ความพึงพอใจด้านการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ (  = 4.69, S.D. = 0.08 ) รองลงมาคือ ด้านการออกแบบบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ (  = 4.65, S.D. = 0.14 ) และด้านประโยชน์จากการเรียนด้วย
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ ( = 4.73, S.D. = 0.14 ) 
 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
  1. สรุปผล 

การพัฒนากระบวนการสอนแบบ Blended Learning ร่วมกับบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการแก้ไขปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.00/82.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80  

ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ก าหนดจึงท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีคุณภาพ จึงท า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เรื่อง หลักการแก้ไขปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ  =  4.69, S.D. = 0.45 
เนื่องจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพ เหมาะสมที่จะน าไปใช้ประกอบในการเรียน
การสอน เพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 
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2. ข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น จากการวิจัยพบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น จึงควรท าการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป 

2. ในการน าบทเรียนไปใช้ ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียนเครื่องมือและอุปกรณ์
ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ เนื่องจากการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นักเรียนสามารถเข้า
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา หากนักเรียนเข้าเรียนแล้วมีข้อขัดข้องด้วยเครื่องมือและอุปกณ์ นักเรียนอาจเกิด
ความเบ่ือหน่าย และจะส่งผลให้ความสนใจในการเรียนลดน้อยลง 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา การเกษตรและ

การขยายพันธุ์พืช ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) หาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ปีการศึกษาที่ 
2/2559 จ านวน 35 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) 
แผนการสอนของบทเรียนของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน 2) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์
การเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน ที่พัฒนาขึ้นมีค่า 95.71/81.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  และ 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.72) 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร,์ รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน, การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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Abstract 
 

The purpose of this study was to 1)  to develop the computer assisted instruction 
agriculture and plant propagation with the integrated process 2)  to determine the 
efficiency of the computer assisted instruction 3) comparing the learning achievement of 
students before and after the lesson 4)  to satisfaction of students 4 on CAI the sample 
used in the experiments is a secondary school 4  years of 2 /  2559 number 35 people 
by means of simple random model the instruments used in this research include the 
teaching plan of the lessons of computer assisted learning process, with integrated 
computer assisted teaching learning process, and built in conjunction with integrated. 
Achievement study and questionnaires.  

The results showed that:  1)  the performance of CAI with the blended 
learning developed with the 95.71 /  81.47, which is higher than the threshold is 80/80. 
2)  the learning achievement of students per lesson computer tutorial.  After the study 
was higher than before the study statistically significant at .05, and 3) the satisfaction of 
the students with the CAI. Overall a very good level (Average = 4.72). 
Keywords: CAI, blended learning, technology. 
 

1. บทน า 
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การ

จัดการการเรียนรู้นั้นเปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้มีการ
พัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ขึ้น เพื่อที่จะผสมผสานการเรียนรู้โดยการรวมเอาการ
เรียนในชั้นเรียน กับการเรียนจากเทคโนโลยีต่างๆ มารวมเข้าด้วยกัน และการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ที่เป็นการจัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการนั่งฟังค า
บรรยายภายในชั้นเรียน โดยให้ความส าคัญในเรื่องของการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมและถูกต้องตาม
จุดประสงค์ของการเรียน และการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ใน
ลักษณะต่างๆ และตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น (จินตวีร์ คล้ายสังข์ และประกอบกรณีกิจ.2555) 

CAI มาจากค าย่อในภาษาอังกฤษ คือ Computer Assisted Instruction หรือ Computer 
Aided Instruction เป็นโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครู ท าหน้าที่เป็นสื่อการเรียนบทเรียน
สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ ประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง (Multimedia) ท าให้
ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย การสร้างบทเรียนแบบนี้ อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการ
เชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรม จะเริ่มต้นจากการให้สิ่งเร้าแก่ผู้เรียน 
ประเมินการตอบสนองของผู้เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเสริมแรงและให้ผู้เรียนเลือกสิ่งเร้าอันดับต่อไป  
(สุมน คณานิตย์. 2555) 

วิชาการเกษตรและการขยายพันธุ์พืช เป็นวิชาที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี จัดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน
รายวิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนขยายพันธุ์ของพืชโดยวิชาการตอนกิ่ง ซึ่ งจัดการเรียนโดยมีครูเป็น
ผู้ให้ความรู้ประกอบกับหนังสือเรียนด้วยวิธีการแบบเดิมท าให้ เกิดปัญหาในการเรียนการสอน โดยมี
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ประเด็นส าคัญที่ได้จากการสอบถามครูผู้สอนดังนี้ 1) การสอนแบบเดิมจะใช้เพียงหนังสือเรียนอย่างเดียว
ในการเรียนการสอน 2) การสาธิตให้นักเรียนดูสามารถท าได้เพียงในชั่วโมงเรียนเท่านั้น 3) นักเรียนขาด
ความรู้ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน4) ท าให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลืองวัสดุ อีกทั้งในชุมชนโดยรอบ
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมส่วนมากท าอาชีพเกษตรกร  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้จัดท าวิจัยได้มีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ได้สามารถเข้ามาศึกษา เพื่อช่วยแนะน าเทคนิคและวิธีการ
หลักการขยายพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้อง 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชาการเกษตรและการขยายพันธุ์พืช ร่วมกับ

กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชาการเกษตรและการ

ขยายพันธุ์พืช ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามเกณฑ์ E1/E2 
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนก่อนเรียนและหลังเรียน  
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 การสร้างและการพัฒนานวัตกรรม ในการวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนางานตามแบบแผนของ ADDIE 

Model โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
3.1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์แบบทดสอบที่ใช้ใน

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสานและวิเคราะห์
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.1.2 การออกแบบ (Design) ในส่วนของการออกแบบผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน และส่วนของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
การให้เนื้อหาโดย ภาพ เสียงและข้อความ ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9  

3.1.3 การพัฒนา (Development)  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบที่ออกแบบให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินเพื่อหาค่า IOC ผลที่ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ขั้นตอนต่อมาได้ท าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน เมื่อท าการพัฒนาเสร็จเรียบร้อย จากนั้นน าบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วย
สอนร่วมกันกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสานให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบทั้งทางด้านเนื้อหาและด้าน
เทคนิค ผลการประเมินจากท่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
5.00 ในด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67  

3.1.4 การน าไปใช้ ( Implementation) ผู้วิจัยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสานให้ที่ปรึกษาโครงการวิจัยตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบปัญหาและ
อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการทดลอง และน าข้อบกพร่องที่ได้จากการแก้ไขไปปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป 
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3.1.5 การประเมินผล (Evaluation) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการตรวจสอบและผ่านการ
ประเมินไปใช้กับกลุ่มทดลองจริง เพื่อวิเคราะห์และหาประสิทธิภาพของสื่อที่น าไปใช้ในการวิจัยขั้นต่อไป 

3.2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) ประชากรที่ใช้ในการค้นคว้า เป็นนักเรียน         

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 352 คน 2) กลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียน  ท่า
มะกาวิทยาคม      อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 35 คน 
โดยวิธีสุ่มแบบอย่างง่าย 

3.3 เครื่องมือในการวิจัย 
3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการเกษตรและการขยายพันธุ์พืชร่วมกับกระบวนการเรียนรู้

แบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3.3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการเกษตรและการขยายพันธ์ุพืช 
3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการ

เกษตรและการขยายพันธ์ุพืช เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 35 ข้อ 
3.3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชาการเกษตรและการ

ขยายพันธุ์พืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
3.4 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
สถิติที่ในการคุณภาพของการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารี
ราษฎร์. 2550:176) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก   
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย   
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
3.5 ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ในการด าเนินการทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย

ที่สร้างขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้  
3.5.1 วิธีการด าเนินการทดลอง โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้

แบบผสมผสาน ดังนี้ 
 - น าเข้าสู่บทเรียนโดยวิธี F2F และให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกสนใจมี
ความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นในการเรียน 
 - ขั้นตอนการศึกษาเนื้อหาจะให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 - ขั้นตอนการตรวจสอบผู้เรียนว่าเรียนแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยให้ผู้เรียน
ท ากิจกรรมระหว่างเรียนของแต่ละบทที่อยู่ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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 - ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนว่าผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยประเมิน
จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
- ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยตรวจสอบผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  
- น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบไปวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนและ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

- ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชาการเกษตรและการขยายพันธุ์พืช ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามขั้นตอนการวิจัยในระยะที่  1  โดยน า

ข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มาพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชาการเกษตรและ
การขยายพันธ์ุพืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเครื่องมือของกิจกรรม แสดงดังภาพที่ 1-2 

                     
          ภาพที่ 1 หน้าแรกของบทเรียน                 ภาพที่ 2 หน้าแสดงเนื้อหาบทเรียน 
4.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การทดสอบ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ร้อยละของคะแนน

เฉลี่ย 
1. คะแนนระหว่างเรียน (E1) 10 9.57 95.71 
2. คะแนนหลังเรียน (E2) 35 28.51 81.47 
จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ผู้เรียนมีคะแนน

ค่าเฉลี่ยระหว่างเรียนเท่ากับ 9.57 คิดเป็นร้อยละ 95.71 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 28.51 คิดเป็น
ร้อยละ 81.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคือ 80/80  

4.3 ผลการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชาการเกษตรและการขยายพันธุ์พืช 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชา
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การเกษตรและการขยายพันธ์ุพืช ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 35 คน โดยมีการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังการเรียนรู้ และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน จากนั้นน าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตาราง
ที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. t 

ทดสอบก่อนเรียน 35 18.09 3.91 11.99* 
ทดสอบหลังเรียน 35 28.51 2.73 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.09 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 
28.51 ซึ่งมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.4 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยด าเนินการ
สอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังจากจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เสร็จสิ้น จากนั้นน าผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล 
แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 .ความพึงพอใจด้านการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
4.71 0.10 ดีมาก 

2 .ความพึงพอใจด้านการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.70 0.13 ดีมาก 

3 .ความพึงพอใจด้านประโยชน์จากการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.75 0.14 
ดีมาก 

จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า 
ระดับที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจดีมากคือ ความพึงพอใจด้านการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ (ค่าเฉลี่ย =4.71, S.D. =0.10) รองลงมาคือ ด้านการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ (ค่าเฉลี่ย =4.70, S.D. =0.13) และด้านประโยชน์จาก
การเรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ (ค่าเฉลี่ย =4.75, S.D. =0.14) 
 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุปผล 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชาการเกษตรและการขยายพันธุ์พืชร่วมกับ
กระบวน การเรียนรู้แบบผสมผสาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 95.71/81.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80   
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ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.09 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 
28.51  เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดจึงท าให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างมีคุณภาพ จึงท าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงขึ้น  

ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชาการเกษตรและการขยายพันธุ์
พืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ค่าเฉลี่ย =4.72, S.D. =0.45 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมที่จะน าไปใช้ประกอบในการเรียนการสอน เพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น จากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น จึงควรท าการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป ในการน าบทเรียนไปใช้ ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ เนื่องจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียน
สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา หากนักเรียนเข้าเรียนแล้วมีข้อขัดข้องด้วยเครื่องมือและอุปกณ์ 
นักเรียนอาจเกิดความเบ่ือหน่าย และจะส่งผลให้ความสนใจในการเรียนลดน้อยลง 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนร่วมกับโครงงานเป็นฐาน  
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
Development of CAI with the Project Based Learning. 

Career and Technology of  grade 1. 

วิศววิท กีตา1 อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ2 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับโครงงานเป็น
ฐาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 4)เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
จ านวน 49 คน  โดยใช้การสุ่มแบบอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ผลการวิจัยพบว่า  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ  
87.02 / 82.04  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.64 ซึ่งสรุปได้ว่าบทเรียนนี้เป็นประโยชน์เนื่องจากท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์, รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน, วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

Abstract 

This research has purpose for 1) to develop computer assisted instruction (CAI) with 
the project based learning for Career and Technology 2 )  to efficiency in the development 
of CAI 3 )  to compare student achievement before and after learning with CAI 4 )  to 
satisfaction in the development of CAI. The target audience is students of grade 1  the  49 
people simple random sampling the instruments include.  1 )  CAI.  2 )  Test achievement 3 ) 
satisfaction with the CAI. Research result. 1) CAI Career and Technology 87.02 / 82.04, which 
is higher than the threshold of 80/80 2) Achievement of students after learning high than 
Before learning. Statistically significant at the .05 level. 3), the students are satisfied with the 
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CAI were at the highest level.  The average 4 . 6 4   was concluded that this lesson will be 
useful to the achievement of higher learning. 
keywords : CAI, Project Based Learning, Career and Technology 

1. บทน า 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นอย่าง

มาก องค์ความรู้มีบทบาทและความส าคัญต่อการพัฒนาคนและประเทศชาติจนกล่าวกันว่าโลกปัจจุบันเป็น
โลกแห่งข้อมูลข่าวสาร การปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญท าให้ระบบ
การศึกษา ในระบบโรงเรียนจ าเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทไปอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนมิได้มีเฉพาะแต่ใน
ห้องเรียนและอยู่ภายใต้การก ากับของครูเท่านั้น คนสามารถที่จะเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายการ
เรียนตามความต้องการของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะเด็กแต่ละคนมีความรู้ความ เข้าใจ ประสบการณ์และการมองโลก
แตกต่างกันออกไป (รุ่ง แก้วแดง,2541) 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่าเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนรายบุคคลโดยใช้โปรแกรมที่ด าเนินการ
สอนภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าตามอัตราของตนเองจึงเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนแต่ละคน ดังนั้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นนวัตกรรมที่นับวันจะมี
ความส าคัญและได้รับการน าไปใช้ในการเรียนมากขึ้น เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษที่เหมาะสมเอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาคือการนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการเรียน
การสอน ซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการสอนโดยแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นหน่วยย่อย และจัดเรียงเนื้อหา
จากง่ายไปหายากผู้เรียนจะเรียนได้ด้วยตนเองตามความสามารถที่มีอยู่และเมื่อส าเร็จแต่ละขั้นผู้เรียนจะ
ได้รับการเสริมแรงทันที การเสริมแรงจะสามารถจูงใจให้ผู้เรียนพยายามที่จะเรียนรู้เพิ่มขึ้น  

การจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน (Project Based Learning) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองด้วยตามความสามารถความถนัดและความสนใจ โดย
อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ กระบวนการอื่นใดไปใช้ในการศึกษาหาคา ตอบในเรื่องนั้นๆ โดยมี
ครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมอิสระและ
พัฒนาตนเอง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์มาเป็นพื้นฐานในการสร้าง
สรรค์ผลงาน อันเป็นประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีกระบวนการ
ท างาน และท างานร่วมกับผู้อื่นได้สามารถน าเสนอผลงานของตนและกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ 
และประเมินผลงานของตนเองได้ น าเสนอผลการวิเคราะห์ การประเมินผล พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขผลงานต่อไป 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นวิชาหนึ่งของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนหนองโพวิทยา 
จังหวัดราชบุรี เป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับ Flipalbum จากการส ารวจนักเรียนที่เคยเรียนแล้วและจากครูผู้สอน
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พบว่าคะแนนในบางหัวข้อของวิชายังมีผลคะแนนที่ค่อยข้างต่ าอยู่ ซึ่งสาเหตุเกิดจากประเด็นหลักๆ ดั้งนี้ 
นักเรียนไมต้ั่งใจ ปฏิบัติตามไม่ทันที่ครูสอน เวลาเรียนในห้องน้อยเกินไป  

จากปัญหาทีก่ล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ขึ้นเพื่อมุ่งให้นักเรียนมีผลคะแนนและมีองค์
ความรู้เพ่ิมมากขึ้นและเป็นทางเลือกในการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโพวิทยา จังหวัดราชบุร ี
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนหนองโพวิทยา จังหวัดราชบุรี 
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนหนองโพวิทยา จังหวัดราชบุรี 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อท าการวิจัย ดังต่อไปนี้ ศึกษาเนื้อหา
เรื่อง Flipalbum ศึกษาแผนการเรียนรูแ้ละศึกษารูปแบบการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน 
3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 49 คน  โดยใช้การ
สุ่มแบบอย่างง่าย โรงเรียนหนองโพวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 3) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีกระบวนการในการสร้างและ
การหาคุณภาพ โดยท าตามทฤษฎีแนวคิด ADDIE MODEL ของ  Donald Clark (2003, p. 12) ในการ
ออกแบบและพัฒนาซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
3.3.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
3.3.2 ขั้นออกแบบ (Design) รวบรวมข้อมูลบทเรียนเพื่อน ามาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ และสร้างสตอรี่
บอร์ดของบทเรียน ออกแบบแบบทดสอบ ออกแบบแผนการสอน ออกแบบใบประเมิน 
3.3.3 ขั้นการพัฒนา (Development) ผู้วิจัยน าแบบทดสอบที่ออกแบบซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินเพื่อหาค่า IOC ผลที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
จากนั้นน าแบบทดสอบลงในบทเรียนคอมพิวเตอร์ ต่อมาได้พัฒนาบทเรียนตามที่ได้ออกแบบไว้และให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบทั้งทางด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค ผลการประเมินจากท่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ใน
ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ในด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
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3.3.4 ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์มากที่สุดก่อนน าไปใช้ทดลองจริง 
3.3.5 ขั้นการประเมิน (Evaluation) ท าการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อน เรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน และแบบความพึงพอใจ เพื่อวิเคราะห์และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

4. ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับ
โครงงานเป็นฐาน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโพวิทยา 
แสดงได้ดังภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 4 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 1 หน้าแรกของบทเรยีน               ภาพที่ 2 ลงชื่อเข้าสู่ระบบ 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 หน้าเมนูหลักของบทเรียน           ภาพที่ 4 ทดลองสื่อ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโพวิทยา จ านวน 49 คน 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เมื่อผู้วิจัยได้น าสื่อไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์87.07 / 84.79 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองโพวิทยา จ านวน 49 คน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project Based Learning) ผลปรากฏดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จากตารางที่ 2 จากตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์พบว่า การทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 
1 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 12.18 คะแนน และ 24.61 คะแนน ตามล าดับและเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จากผู้ใช้จ านวน 49 คนผลการประเมิน
ความพึงพอใจหลังการใช้ผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สรุปได้ว่าความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับโครงงานเป็นฐาน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ค่าเฉลี่ยของตามความพึงพอใจเท่ากับ 4.64 ซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

 

เกณฑ ์ N คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 
แบบทดสอบระหว่างเรียนE1 49 1280 26.12 87.07 
แบบทดสอบหลังเรียน E2 49 1206 24.61 84.79 

การทดสอบ ค่าเฉลี่ย S.D T 
ก่อนเรียน 12.18 3.31 

29.70* 
หลังเรียน 24.61 1.95 
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5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลจากการวิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองโพวิทยา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานโดยผ่านการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งผลการประเมินมีความเหมาะสมในระดับดี มีประสิทธิภาพ 87.02 / 82.04  ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 12.18 คะแนน และ 24.61 คะแนน ตามล าดับและเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน พบว่าคะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย = 4.64 จากผลการ
วิเคราะห์ค่าทางสถิติที่ไดพบว่างานวิจัยชิ้นนี้ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น ผลการเรียนดีขึ้นและยังมี
ความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นอย่างมาก 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่าเมื่อผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วท าให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นจึงมีความคิดเห็นว่าควรน าไปพัฒนาในรายวิชาอื่น ๆ ด้วย  ปัญหาที่พบในการทดลอง 
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับนักเรียน อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน หูฟังมีเป็นบ้างเครื่อง จึงหวังว่าในการพัฒนาใน
ครั้งต่อ ๆ ไปควรน าข้อบกพร่องในครั้งนี้ไปปรับใช้ 

กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณอาจารย์อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมงานวิจัย และคณาจารย์
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Apps for Educations โดยใชท้ฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์ ในรายวิชา การสร้างเวบ็เพจด้วยภาษา HTML  

ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์
The Development of e-Learning Courseware with Google Apps for 

Educations Approach Based on the Interaction Theory in Course Creating 
Web Pages with HTML Language for Students 10th Grade in the 

Kanchananukroh School  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Apps for 
Educations ในรายวิชา การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียน 3) หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ฯ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้บทเรียน
ออนไลน์ฯ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 จ านวน 30 คน ซึ่งใช้
วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) บทเรียนออนไลน์ฯ 3) 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ประสิทธิภาพ E1/E2 และ 4) ค่าทดสอบ
สถิติ t-test ผลการวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) บทเรียนออนไลน์ฯ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.83/93.00 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑท์ี่ก าหนดไว้ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78  
ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน,์ Google Apps for Education, ทฤษฎีปฏิสัมพันธ ์

Abstract 

 This research aimed to development tool for education by 1) E-learning lessons 
developed form Google Apps for Educations in create web pages using HTML course 2)  
comparing outcomes analysis of pre and post test scores by  E-learning used 3) efficiency 
E-learning study and 4) satisfaction survey by student E-learning used. The samples are 
30 student in 10th grade from Kanchananukroh school by purposive approach.  The 
research methodologies are 1) Study management plan 2) an E-learning lessons 3) A pre 
and post test evaluation tools and 4) student satisfaction survey template Statistics used 
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to analyze the data are 1) average 2) standard deviation 3) performance E1/E2 and 4) t-
test The results are 1) The outcomes  after an E-learning using was higher with statistically 
significant at the .05 level 2) an E-learning lessons efficiency was 92.83/93.00 with higher 
than expectation and 3)  the satisfaction survey result is the best by average value was 
4.78. 
Keywords : E-Learning, Google Apps for Educations, Interaction Theory 

1. บทน า 
    ปัจจุบันในประเทศไทยเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการศึกษา พบได้ว่ามีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาในลักษณะต่างๆ จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งผลให้รูปแบบจัดการศึกษารูปแบบเดิมคือ ยึดครูหรือผู้สอนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  
เป็นการจัดการศึกษาในระบบเดิม ไม่ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง (สุธาศินี สีนวนแก้ว : 
2552) การจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องมีลักษณะที่เป็นระบบเปิดมากขึ้น เน้นเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
    การน าบทเรียนออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ก าลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และไม่จ ากัดจ านวนผู้เรียน (Campbell : 1999) กล่าวว่า
บทเรียนออนไลน์เป็นระบบการเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่อาจมีศักยภาพ
ต่างๆ กัน ได้มีโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกันได้ในที่สุด เป็นระบบที่ต้นทุนในภาพรวมต่ า เพราะสามารถ
ขยายผลไปถึงผู้เรียนได้เป็นจ านวนมาก ช่วยให้ระบบการจัดการความรู้ของสังคมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่
ส าคัญที่สุดคือเป็นระบบที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของระบบการเรียนรู้ ที่เน้นการเรียน
มากกว่าการสอน หรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (โดยอ้างอิงจาก 
http://www.st.ac.th/av/inno_elearn.html) 
    จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสร้างบทเรียน
ออนไลน์ด้วย Google Apps for Educations ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห์ โดยบทเรียนออนไลน์นี้นักเรียนจะสามารถตรวจสอบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนได้และ
สามารถเรียนรู้บทเรียนนี้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทบทวนบทเรียนได้หลายครั้งจนกว่าจะเข้าใจ โดยผู้วิจัยได้มี
การน าทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เข้ามาร่วมใช้ เพื่อให้ครูกับนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ตลอด ท าให้
ครูกับนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มากกว่าการสอนเพียงหน้า
ชัน้เรียนอย่างเดียวเท่านั้น 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Apps for Educations โดยใช้ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ ใน
รายวิชา การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห์ 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
บทเรียนออนไลน์ฯ 
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2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ฯ 
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใชบ้ทเรียนออนไลน์ฯ 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม การวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาตามแบบแผนของ ADDIE Model ดังนี ้
3.1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) 
       ศึกษาเนื้อหา ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ทั่วไป และก าหนดเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วย แล้วออก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นน าไปประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญและหา
คุณภาพของแบบทดสอบ และศึกษาการเรียนการสอนจากครูผู้สอนประจ ารายวิชา จากนั้นผู้วิจัยได้
เลือกใช้สื่อในการน าเสนอบทเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์บน Google Apps for Educations โดยใช้
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ ์
3.1.2 การออกแบบ (Design) 
3.1.2.1 ออกแบบบทเรียนออนไลน์บน Google Apps for Educations 
3.1.2.2 ออกแบบใบงานเรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML 
3.1.2.3 ออกแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
3.1.2.4 ออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
3.1.3 การพัฒนา (Development) 
3.1.3.1 น าแบบทดสอบที่ออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน เพื่อประเมินหาค่า ผลที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
3.1.3.2 พัฒนาบทเรียนออนไลน์ฯ ตามที่ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่  2 โดยการจัดท าให้เนื้อหามีการ
ลงทะเบียนก่อนเข้าเรียน แบบทดสอบ และการส่งใบงานผ่าน Google Classroom โดยใช้ทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์ 
3.1.3.3 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านประเมินบทเรียน ทางด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 
และทางด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 
3.1.4 การปรับปรุงและน าไปใช้ (Implementation) 
       ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและน าไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง 
3.1.5 การประเมิน (Evaluation) ประเมินผลที่ได้จากการทดลอง 
3.2 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
3.2.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห์ จ านวน 545 คน 
3.2.2 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
กาญจนานุเคราะห ์จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
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3.3 รูปแบบการทดลอง 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งด าเนินการทดลองตาม
แผนการวิจัยแบบ one group pretest posttest design โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
3.4.2 บทเรียนออนไลน์ด้วย Google Apps for Educations โดยใช้ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ ในรายวิชา การ
สร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
3.4.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนฯ์ ที่พัฒนาขึ้น 
3.4.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.4.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ฯ 

4. ผลการทดลอง 
4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน ์
     บทเรียนออนไลน์ฯ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีเนื้อหา 3 หน่วยการเรียนรู้ ที่ได้จากการศึกษาและ
วิเคราะห์เนื้อหา ประกอบด้วย 1) การท าความรู้จักกับ HTML 2) การจัดการข้อความในเว็บเพจ 3) เรื่อง
การแทรกวัตถุด้วยภาษา HTML และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ดังภาพที่ 1–3 

               
      ภาพที่ 1 หน้าแรก           ภาพที่ 2 เนื้อหาบทเรียน        ภาพที่ 3 แบบทดสอบ 

4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ฯ 
     ผู้เรียนได้ท าแบบทดสอบระหว่างเรียน และเมื่อผู้เรียนได้เรียนบทเรียนออนไลน์ฯ ครบทุกเนื้อหา
แล้วจึงท าแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นน าผลคะแนนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์
ฯ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนฯ์ 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 
คะแนนระหว่างเรียน (E1) 20 18.57 92.83 
คะแนนหลังเรียน (E2) 20 18.60 93.00 
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ฯ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
เรียนเท่ากับ 18.57 คิดเป็นร้อยละ 92.83 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 18.60 คิดเป็นร้อยละ 
93.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 80/80 
4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลนฯ์ 
     จากการรวบรวมคะแนนและน ามาวิเคราะห์ คือ คะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนโดยการ
ทดสอบหาค่า (t-test) ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม x S.D. T 
ก่อนเรียน 20 14.83 1.76 

11.50* 
หลังเรียน 20 18.60 1.43 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 2 พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.83 

และ 18.60 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบ
หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.4 ผลการหาค่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ฯ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 
 
5. สรุปผล 
    จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Apps for Educations โดยใช้ทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์ ในรายวิชา การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ย 14.83 และหลัง
การเรียนผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ย 18.60 คะแนนการประเมินผลการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ฯ 
วิเคราะห์ด้วย t-test ปรากฏค่า t เท่ากับ 11.50 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Apps for Educations กลุ่มที่ใช้ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห์ จ านวน 30 คน มีประสิทธิภาพ 92.83/93.00 ซึ่งสูงกว่าที่เกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
   จากการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ฯ ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 
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6. ข้อเสนอแนะ 
    จากผลการวิจัยพบว่าเมื่อผู้เรียนได้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Apps for Educations 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่าควรน าไปปรับใช้ และพัฒนาในรายวิชาอื่นๆ 
ด้วย และอาจจะเพิ่มแนวคิดทฤษฎีต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้หลากหลาย
รูปแบบ 
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รวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนด้วย  
ร่วมกับการเรียนรู้โดยใชป้ัญหาเป็นฐานวิชา สังคมศึกษา 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วิชา สังคมศึกษา 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่ามะกาวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 32 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือก
แบบสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการสอน 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคม
ศึกษา 3) แบบทดสอบการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ทดสอบทางสถิติ t-test ผลวิจัยพบว่า1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยเทคนิค
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีค่า 84.56/81.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) ความพึงพอใจ
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีส่วนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.71 
ค าส าคญั : บทเรียนคอมพิวเตอร,์กระบวนการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน. 
 

Abstract 

This research is an experimental research, which is intended to 1)  to develop a 
lesson in social studies 2)  to determine the effectiveness of CAI 3)  to compare student 
achievement in social studies.  With computer 4)  to the satisfaction of the students 
towards computer assisted instruction in social studies sample of this research is that 
students grade 5 school science semester Maka 2/ 2559 of 32 people in a way simple 
random selection Tools used in research 1) teaching plan.  2) CAI Social Studies 3) test 
learning Social Studies 4)  the satisfaction with the CAI.  The statistical analysis of the 
mean and standard deviation.  The statistical t- test.  The results showed that:  1)  the 
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performance of CAI techniques using problem base learning process is 84.56 /  81.00, 
which is higher than the threshold of 80/80 2) achievement after learning higher learning. 
statistically significant at the .05 level.  3)  satisfaction with the CAI.  In very good The 
overall average of 4.71. 
Keywords: CAI, Problem based learning. 
 
1. บทน า 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในปัจจุบันมีความส าคัญมากในการด ารงชีวิตเป็นวิชาที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต รวมถึงศาสนา ศีลธรรม และ
จริยธรรม วิชาสังคมศึกษาจึงช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์ด ารง ปัจจุบันการศึกษาด้าน
ภูมิศาสตร์ จะมุ่งเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับพื้นที่มากกว่าที่จะศึกษา
ลักษณะเฉพาะและสถานที่ต่าง ๆ ของโลกอย่างคร่าว ๆ อย่างที่เคยปฏิบัติขึ้นมาในระยะแรก ๆ 
ภูมิศาสตร์ได้เปลี่ยนแนวทางมาสู่การศึกษารายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น ๆ โดยเฉพาะ 
ซึ่งจะใช้การศึกษานี้พิจารณาว่า "มีสิ่งใดบ้างที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้น และแต่ละสิ่งมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร" โดยถือรูปแบบและวิธีการดังกล่าวว่า เป็นการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดลักษณะเฉพาะหรือเกิดปรากฏการณ์
พิเศษในพื้นที่นั้น ๆ ขึ้น และถือว่าเป็น ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีหลายลักษณะ เช่น 
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยาของโลก ลักษณะ
ทางสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น โดยจะมีความเกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในแต่ละลักษณะที่
กล่าวถึง 

บทเรียนมัลติมีเดีย บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียหมายถึงการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
เรียนการสอน  การน าเอาคุณสมบัติของสื่อหลากหลาย  คือเสียง  ภาพกราฟิก  ภาพเคลื่อนไหว  วีดิ
ทัศน์  ดนตร ีมาใช้ร่วมกันและควบคุมการแสดงผลด้วยซอฟต์แวร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน PBL เป็นรูปแบบการศึกษาที่เป็นศูนย์กลางการสนทนา ของการ
เรียนรู้จากปัญหาที่มี เป็นวิธีการที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระ โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้และปฏิบัติการ 
ภายใต้สถานการณ์ที่สร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนท าความ เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ PBL เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนใช้ประโยชน์ จากปัญหา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการค้นหาข้อมูล ซึ่งต้องการความ
เข้าใจในปัญหาและเร่งรีบที่จะค้นพบ ค าตอบหรือหาความสัมพันธ์ การเรียนรู้ด้วย PBL ถือว่าผู้เรียนต้อง
มีความรับผิดชอบ ในการเรียนรู้   ท าให้มีแรงจูงใจมากขึ้นและความรู้สึก มากยิ่งขึ้นต่อผลส าเร็จ 
เพื่อที่จะเป็นการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่ประสบความส าเร็จ โดยที่ผู้สอนจะกลายเป็นผู้  แนะน าและช่วย
แก้ปัญหาทางการเรียน 

จากการส ารวจการเรียนการสอนจากครูผู้สอน รายวิชาสังคมศึกษา พบกว่านักเรียนมีผลการ
เรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ สาเหตุหนึ่งมาจากการจัดการเรียนของนักเรียน คือสื่อที่ใช้ไม่ตอบสนองต่อการเรียน
การสอน และนักเรียนแต่ละคนนั้นมีทักษะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันและอีกสาเหตุมาจากการสอนของ
ครูผู้สอน เพราะโรงเรียนมีหนังสือในการสอน ท าให้ผู้สอนมักจะสอนโดยการบรรยาย พร้อมทั้งขาด

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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อุปกรณ์อ านวยสะดวกต่อปฏิบัติละการเรียนการสอน จึงไม่สามารถจัดการเรียนวิชาสังคมศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยได้มีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เพื่อน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชา สังคม
ศึกษา 
2.2 เพื่อหาประสิทธิ์ภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา 
 
3. วิธีด าเนนิการวิจัย 
3.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยด้วยกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาสังคม ผู้วิจัย ใช้วิธีการพัฒนาตามแบบ ADDIE MODEL โดยมีขั้นตอนการพัฒนา 
ดังนี้  
3.1.1 การวิเคราะห์ Analysis ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์แบบทดสอบที่ ใช้ในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และวิเคราะห์เทคโนโลยีที่ใช้ใน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3.1.2 การออกแบบ Design ออกแบบแผนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน การออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสร้างสตอรี่บอร์ดที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา และส่วนของแบบทดสอบ การให้
เนื้อหาโดย ภาพ เสียง ข้อความ ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9                      
3.1.3 การพัฒนา Development ผู้วิจัยน าแบบทดสอบที่ออกแบบให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3 ท่าน 
ประเมินเพื่อหาค่า IOC ผลที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ท าการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ใน ขั้นตอนที่ 2 โดยจัดท าการให้เนื้อหาด้วยวีดีโอการ
สอน แบบทดสอบ เมื่อท าการพัฒนาเสร็จเรียบร้อย จากนั้นน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบทั้งทางด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค ผลการประเมินจากท่าน ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ในด้าน
เนื้อหาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ในด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 
3.1.4 การน าไปใช้ Implementation ผู้วิจัยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ให้ที่ปรึกษาโครงการวิจัยตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ใน
การทดลอง และน าข้อบกพร่องที่ได้จากการแก้ไขไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป     
3.1.5 การประเมินผล Evaluation น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผ่านการประเมินไปใช้กับกลุ่ม
ทดลองจริง เพื่อวิเคราะห์และหาประสิทธิภาพของสื่อที่น าไปใช้ในการวิจัยขั้นต่อไป 
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3.2 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย        
ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มประชากร คือ 1) ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2560 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
2) กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 2/2560 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ านวน 
32 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มอย่าง 
3.3 เครื่องมือการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคมศึกษา 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคมศึกษา 
3.4 ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ในการด าเนินการทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัยที่สร้างขึ้น
ตามเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินกรวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1 วิธีการด าเนินการทดลอง โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ดังนี ้

- Clarify terms and concepts not readily com-prehensible: ขั้นท าความเข้าใจกับศัพท์
หรือปัญหา ที่ได้รับก่อน เพื่อให้เกิดความชัดเจน 

- Define the problem: ขั้นตอนการระบุปัญหา สมาชิกในกลุ่มต้องร่วมกัน ระบุปัญหา เพื่อให้
มีความเข้าใจตรงกัน 

- Analyze the problem: ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกันระดมสมองเพื่อ วิเคราะห์
ปัญหาอย่างมีเหตุผล           

- Draw a systematic inventory of the explana- tions inferred from step 3: ขั้นตอน
การต้ังและก าหนดความส าคัญของสมมติ- ฐาน โดยอาศัยผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นที่ 3 

- Formulate learning objectives: ขั้นตอนการสร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้  เพื่อใช้เป็น 
แนวทางในการค้นหาค าตอบตามสมมติฐาน 

- Collect additional information outside group: ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากภายนอก 
โดยให้ผู้ร่วมกลุ่มรับผิดชอบในการค้นหาข้อมูลจากภายนอก 

- Synthesize and test the newly acquired information: ขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูลที่
ได้รับมาใหม่ เพื่อน า มาสรุปตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ก าหนดไว้ โดยให้สมาชิกแต่ละคนมีส่วน
ร่วมในการสรุปผลและอภิปรายผลร่วมกัน 
3.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยตรวจสอบผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

- น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบไปวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนและ
เปรียบเทียบผลสมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ร่วมกับ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

- ท าการเก็บรวบร่วมข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ร่วมกับ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชา สังคม
ศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแผนการ
สอนแบบ ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชา สังคมศึกษา โดยน าข้อมูลจากการศึกษา และ
วิเคราะห์มาพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเครื่องมือ
ของกิจกรรม แสดงดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
วิชาสังคมศึกษา 

จากการรวบรวมข้อมูลคะแนนโดยการให้ผู้เรียนได้ท าแบบทดสอบระหว่างเรียน และเมื่อผู้เรียน 
ได้เรียนครบทุกเนื้อหาแล้วจึงแบบทดสอบหลังเรียน และแบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากนั้นน าผลของคะแนนมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์
แล้วสรุปผล ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 

การทดสอบ จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. T 
ทดสอบก่อนเรียน 
ทอสอบหลังเรียน 

32 
32 

12.75 
24.50 

4.76 
2.83 

13.91* 

   จากตารางที่ 1 พบว่าการทดสอบก่อนเรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  12.75 คะแนน และ การ
ทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 24.50  คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
และหลัง เรียนพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จากการรวบรวมข้อมูลคะแนนและ
น ามาวิเคราะห์คือคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนโดย การทดสอบหาค่า (t-test)  
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละของคะแนน

เฉลี่ย 
1.คะแนนระหว่างเรียน(E1) 30 25.37 84.56 
2.คะแนนหลังเรียน(E2) 30 24.30 81.00 

จากตางรางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ผู้เรียนมีคะแนน
ค่าเฉลี่ยระหว่างเรียนเท่ากับ 25.37 คิดเป็นร้อยละ 84.56 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 24.30 คิดเป็น
ร้อยละ 81.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 80/80 
 4.4 ผลการหาค่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   จากการรวบรวม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนผลที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแผนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ปรากฏว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71   

5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผล 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชาสังคมศึกษาร่วมกับกระบวน การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.56/81.00 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80  

ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.75 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 
24.50 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดจึงท าให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างมีคุณภาพ จึงท าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงขึ้น  

ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชาสังคมศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ                           
ค่าเฉลี่ย =4.71, S.D. =0.45 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมที่จะ
น าไปใช้ประกอบในการเรียนการสอน เพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน    
5.2 ข้อเสนอแนะ 

  งานวิจัยนี้ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับรายวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อ
จะได้น าไปปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

6. กิตติกรรมประกาศ  
การวิจัยในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากคณะผู้ตรวจที่ให้ข้อเสนอแนะ

ในการท าผลงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้ผู้วิจัยมีแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง ข้อบกพร่องต่างๆ 
เพื่อให้ผลงานนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 

The Development of Computer Assisted Instruction for Information and 
Communications Technology with Self-directed Learning for Grade 4. 

วิภาดา พรมสุภา1 อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ2 
1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อ าเภอเมือง จังหวัด
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นครปฐม 73000 โทรศัพท์ : 034-261-065 E-mail : ajarnnat.ja@gmail.com 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้นักเรียน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษาที่ 2/2559 โรงเรียนบ้านบ่อ
น้ าพุ จ านวน 20 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการ
สอนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน แบบทดสอบการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองที่พัฒนาขึ้นมีค่า 80/85.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
และ 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.29 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง, เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

Abstract 

 This research aims 1)  to develop a CAI with self- directed learning for 
communication technology the grade 4, 2)  to effectiveness of computer- assisted 
instruction with self-directed learning 3)  to compare the achievement before and after 
learning by CAI 4)  to the satisfaction of the people the student The samples were 
students of grade 4 students at the school fountain 2/ 2559 of 20 selected by specific 
sampling. The tools used in this research include. CAI's plans with self-directed learning 
process.  CAI Quiz Learning And satisfaction The statistical analysis of the mean and 
standard deviation. Testing the statistical t-test results showed that: 1) the performance 
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of CAI with the Self- directed learning is 80/ 85.5, which is higher than the threshold of 
80/80 2)  achievement.  after learning of the students studying higher than the previous 
significant statistically .05  satisfaction of the students with CAI at a good level with an 
average of 4.29. 
Keywords:  CAI, a form of self- directed learning, information and communications 
technology. 

1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของ
ประเทศ ได้ก าหนดภารกิจในการปฏิรูปการเรียนรู้ไว้ในเรื่องแนวจัดการจัดศึกษาว่าในการจัดการศึกษา
ต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพการจัดการศึกษาต้องเน้นทั้ง
ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องสาระความรู้ให้บรูณาการความรู้และทักษะต่างๆ ให้
เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษา (ภคณัฏฐ์  บุญถนอม (2553)  
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งซึ่งใช้
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอสื่อประสมได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟ ภาพเคลื่อนไหว 
วิดีทัศน์และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงใน
ห้องเรียนมากที่สุด (ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541:7) 
 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนแต่ละคนมีความคิดริเริ่มด้วยตนเอง 
ผู้เรียนจะท าการวิเคราะห์ความต้องการที่จะเรียนรู้ของตน ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ แยกแยะแจก
แจงข้อมูลในการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นคนและอุปกรณ์ คัดเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม และประเมินผลการ
เรียนรู้นั้น ๆ การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มจากตนเอง แล้ววางแผนการ
เรียนด้วยตนเองจนจบ กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 
และการพัฒนาทักษะ ด้วยตนเอง โดยได้รับความช่วยเหลือแนะน า และสนับสนุนจากผู้อื่น (อัญชลี 
ธรรมะวิธีกุล (2554) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนบ้านบ่อน้ าพุ ได้มีการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม
หากเป็นหัวข้อในส่วนของการปฏิบัตินักเรียนจะได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะท าให้นักเรียนมีความสนใจ
มาก แต่หากเป็นหัวข้อที่เป็นทฤษฎีนักเรียนจะไม่ให้ความสนใจ จากการสังเกตของครูผู้สอนพบว่า
นักเรียนมคีวามเบ่ือหน่าย  
ไม่สนใจเรียน เพราะในส่วนของทฤษฎีจะเรียนตาม Power Point ของครูผู้สอนเท่านั้นท าให้ไม่มีความ
ตื่นตาตื่นใจที่จะสนใจเรียนจึงส่งผลท าให้คะแนนในส่วนของหัวข้อที่เป็นทฤษฎีได้คะแนนน้อย 
 จากเหตุผลและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาสร้างสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนและน าสื่อที่ได้ไปไว้ให้นักเรียนเพื่อที่จะกระตุ้น เร้าความสนใจของนักเรียน 
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ให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้จากสื่อการสอน โดยมีความคาดหวังว่าเมื่อนักเรียนได้ใช้บทเรียนนี้แล้ว
จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นมากกว่าเดิม 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 การสร้างและการพัฒนานวัตกรรม ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนางานตามแบบแผนของ ADDIE 
Model โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
3.1.1 วิเคราะห์ Analysis ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์แบบทดสอบที่ใช้ในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และวิเคราะห์เทคโนโลยีที่
ใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  
3.1.2 ออกแบบ Design ผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์สร้างสตอรี่บอร์ดที่ใช้ในการน าเสนอ
เนื้อหา และส่วนของแบบทดสอบ การให้เนื้อหาโดย ภาพ เสียง ข้อความ ด้วยโปรแกรม Adobe 
Captivate 9 
3.1.3 พัฒนา Development ผู้วิจัยน าแบบทดสอบที่ออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินเพื่อหาค่า IOC ผลที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.67–1.00 ขั้นตอนต่อมาได้ท าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ 2 
โดยจัดท าการให้เนื้อหาด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบ เมื่อท าการพัฒนาเสร็จ
เรียบร้อย จากนั้นน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผ่านระบบการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบทั้งทางด้านเนื้อหา
และด้านเทคนิค ผลการประเมินจากท่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.61 ในด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 
3.1.4 การน าไปใช้ Implementation ผู้วิจัยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ที่
ปรึกษาวิจัยตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการทดลอง และน าข้อบกพร่องที่ได้จากการ
แก้ไขไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
3.1.5  ประเมินผล Evaluation น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการทดลองใช้และผ่านการประเมินไปใช้
กับกลุ่มทดลองจริง เพื่อวิเคราะห์และหาประสิทธิภาพของสื่อที่น าไปใช้ในการวิจัยขั้นต่อไป 
3.2 ก าหนดกลุ่มประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 คน  
ของโรงเรียนบ้านบ่อน้ าพุ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 ซึ่งใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
3.4 รูปแบบการทดลอง 
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 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งด าเนินการทดลองตาม
แผนการวิจัยแบบ one group pretest posttest design โดยการทดสอบการเรียนและหลังเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5.1 วิธีการด าเนินการทดลอง 
 - น าเข้าสู่บทเรียนโดยวิธีการรับรู้สิ่งแปลกใหม่ และให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อให้ผู้
เรียนรู้สึกมีความสนใจอยากรู้อยากเห็น และมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
 - ขั้นตอนของการใช้เนื้อหาจะให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
จากผู้สอนที่ได้แนะน าเกี่ยวกับการใช้งานบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 - ขั้นตอนการตรวจสอบว่าผู้เรียนนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการประเมินจาก
การท าแบบทดสอบระหว่างเรียนของแต่ละบทเรียน เพื่อทดสอบความเข้าใจในแต่ละบทเรียนนั้น 
 - ขั้นตอนการตรวจสอบและให้ผลย้อนกลับว่าผู้เรียนนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
โดยจะประเมินจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) รวบรวมผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบไปวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 3) เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ผลดังภาพที่ 1-4 

                                                   
ภาพที่ 1 หน้าแรกของบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ภาพที่ 2  เมนูหลกัจะสามารถลิงค์ไปหน้าต่างๆได ้

                                

                                
 ภาพที่ 3 หนา้เมนูของบทเรียนทั้งได้3 หน่วยการเรียนรู ้       ภาพที่ 4 หน้าเน้ือหาในบทเรียน 
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4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

จ านวนนักเรียน คะแนนเฉลี่ย S.D. t-test 
20 ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 29.88* 

10.85 25.65 3.27 2.66 

จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 10.85 คะแนน และ 25.65 คะแนน พบว่า หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
4.3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ตารางที่ 2 ผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน 

เกณฑ ์ ค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 
คะแนนทดสอบระหว่างเรียน E1 24.0 80 

คะแนนทดสอบหลังเรียน E2 25.65 85.5 
 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ดีซึ่ง
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80/85.5 
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 การพัฒนาและประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้
ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้ระดับ
ความพึงพอใจโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 จึงสรุปได้ว่าระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับด ี

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีส่วนเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ 25.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ2.66 จึงสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีประสิทธิภาพ 80/85.5 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แต่
เนื่องจากผู้เรียนมีการพูดคุยระหว่างเรียนและเวลาในการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้อยเกินไป
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จึงท าให้คะแนน E1 มีค่าน้อยกว่าE2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับดี โดยมีส่วนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่าเมื่อผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นจึง
มีความคิดเห็นว่าควรน าไปพัฒนาในรายวิชาอื่นๆ ด้วย และในการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ควรเพ่ิมเวลาในการใช้สื่อมากกว่านี ้

6. กิตติกรรมประกาศ 
  โครงงานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ ที่
ปรึกษาโครงงานวิจัย และคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษาและได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ใน
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ด้วยความเอาใจใส่และสนับสนุนให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

7. เอกสารอ้างอิง 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง.(2541).คอมพิวเตอร์ช่วยสอน.กรุงเทพฯ:วงกมลโปรดักช่ันจ ากัด. 
ภคณัฏฐ์ บุญถนอม.(2553).การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ.ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต.สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา.ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา.คณะครุศาสตร์.
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

มนต์ชัย เทียนทอง.(2554).การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใ  
กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

มนต์ชัย เทียนทอง.(2556).นวัตกรรมการเรียนและการสอนด้วยคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ: แดนิกซ์ 
อินเตอร์ คอร์เปอเรชั่น. 

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล.(2554). เทคนิคการจัดการการเรียนรู้. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559.  จาก 
https://panchalee.wordpress.com/2011/04/07/learning-management-2/ 



281 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)  
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

การจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ร่วมกับเทคนิค TGT ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับเทคนิค TGT และ 4) เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิค TGT เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก จ านวน 30 คน จากการเลือกแบบเจาะจง 
แบบแผนการทดลองเป็นแบบ One Group Pretest Posttest Design 

 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีค่าประสิทธิภาพ 
82.33/82.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (80/80) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมด้านเนื้อหา 
และด้านเทคนิควิธีการอยู่ในระดับมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิค TGT อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคญั : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เทคนิค TGT ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

Abstract 

The purposes of this research were 1)  to develop the CAI of career and technology 
subjects, 2)  to evaluate the effectiveness of the CAI of career and technology subjects, 3)  to 
compare the learning achievement of students before and after studied with the CAI of career 
and technology subjects cooperates with TGT technique, and 4)  to evaluate the satisfaction 
of students on the CAI of career and technology subjects cooperates with TGT technique. The 
research tools consisted of effectiveness evaluation form, pretest, posttest, and satisfaction 
questionnaire.  The sample group of this research was 30 students in pathomsuksa 4 of Wat 
Thung Faek School by purposive sampling.  Experimental design was One Group Pretest 
Posttest Design. 
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 The finding revealed that the effectiveness of the CAI of career and technology was 
82.33/82.00 that was higher than the criteria (80/80). The CAI was appropriate in content and 
technique and methodology at the highest level. The students who studied with the CAI had 
post-test scores were higher than pre-test scores at the statistically significant 0.05 level. The 
students satisfied with the CAI and studied with TGT technique at the highest level. 
Keywords : CAI, TGT technique, Learning achievement 

1. บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ได้ก าหนดว่าการจัดการศึกษา ยึดหลักว่า 

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้การศึกษาเป็นไป
ตามหลักการ จุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจัดการศึกษาตาม
ระดับพัฒนาการของผู้เรียนเป็นส าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ต้องการให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคคล ให้ผู้ เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ในสังคมโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะใช้การสอนแบบบรรยายซึ่งเป็นวิธีสอนที่สะดวก 
ไม่ยุ่งยาก ถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้มาก ใช้กับผู้เรียนจ านวนมากได้ ใช้เวลาน้อย เมื่อเทียบกับวิธีการสอนแบบ
อื่น ๆ แต่ก็มีข้อจ ากัดที่จะต้องอาศัยความสามารถของผู้บรรยายที่จะดึงดูดใจผู้เรียนให้สนใจที่จะเรียน การ
เรียนแบบนี้ผู้เรียนมีบทบาทน้อยจึงท าให้ขาดความสนใจ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนและเป็นการสอนที่
ไม่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล (ทิศนา, 2558) จึงอาจท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วย ข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน โดยมีเป้าหมายที่จะดึงดูดความสนใจ
และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ การได้รับผล
ป้อนกลับ (feedback)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา (เนติมา, 2557)  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมืออีกแบบหนึ่งคล้ายกับเทคนิค STAD 
โดยแบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มร่วมกันศึกษาเนื้อหา จากนั้นแยกกันเป็นตัวแทนกลุ่ม
แข่งขันกับกลุ่มอื่น ๆ ตามความสามารถ โดยคนเก่งแข่งกับคนแก่ง คนอ่อนแข่งกับคนอ่อน เมื่อแข่งขันเสร็จให้
น าคะแนนที่แต่ละคนได้มารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม (ทิศนา , 2558) สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน ช่วยเหลือกันเพื่อความส าเร็จของกลุ่ม 
 จากการศึกษางานวิจัยและทฤษฎีการสอน ผู้วิจัยจึงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และใช้เทคนิค TGT ซึ่งการเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน และ
การที่ผู้เรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรมการเรียนการสอนจะท าให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้และจดจ าไดย้าวนาน  
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิค TGT 
 2.4  เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิค 
TGT 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 3.1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก จ านวน 2 ห้อง จ านวน 60 คน ที่
เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 2/2559 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก จ านวน 1 ห้อง จ านวน 30 คน ที่
เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 2/2559 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 3.3 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ซึ่งออกแบบและพัฒนาตาม ADDIE Model มีขั้นตอนดังนี ้
  1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ก าหนดวัตถุประสงคข์องแผนการสอน 
  2. ขั้นการออกแบบ (Design) น าเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้มาออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน แบบทดสอบก่อนเรียน ค าถามในการเล่นเกม แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน   
  3. ขั้นการพัฒนา (Development) ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop สร้างรูปภาพพื้นหลัง ปุ่ม และ
ข้อความกระพริบ โปรแกรม Adobe Flash ในการสร้างการ์ตูน และภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม Adobe 
Captivate ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งรวบรวมทั้ง ภาพ ข้อความ เสียง แอนิเมชนั  
  4. ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) เป็นการทดสอบการท างานของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนด้วยตัวผู้วิจัย จากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาการท าวิจัยตรวจสอบ และผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า 
  5. ขั้นการประเมิน (Evaluation) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย์
สอนในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 3 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหา และวิธีการจัดท า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการเรียน แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 
กลาง และอ่อนโดยใช้ผลการเรียนจากภาคเรียนที่ 1/2559 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท ากิจกรรมตามเทคนิค TGT ท าแบบทดสอบหลังเรียน และเมื่อเรียนครบทุก
เนื้อหาท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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4. ผลการวิจัย 
    4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 3 แผน คือ จัดเก็บเข้าที่มี
ระเบียบ มารยาทงามน่ารู้ และรู้จักวิธีการประกอบอาหาร ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น
แสดงดังภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2 

                 ภาพที่ 1 หน้าแรกของบทเรียน               ภาพที่ 2 หน้าบทเรียน 
 4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาแสดงดัง
ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านเนื้อหา 

รายการประเมิน   x  S.D. ความหมาย 
ด้านที่ 1 เนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 4.63 0.06 มากที่สุด 
ด้านที่ 2 รูปแบบการสอน 4.48 0.16 มาก 
ด้านที่ 3 ใบงานและแบบทดสอบ 4.67 0.33 มากที่สุด 
ด้านที่ 4 การประเมินผล 4.83 0.29 มากที่สุด 

โดยรวม 4.65 0.15 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมด้านเนื้อหาอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x  = 4.65, S.D. = 0.15)  

4.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเทคนิคและวิธีการแสดงดัง
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 
ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบ 4.46 0.14 มาก 
ด้านที่ 2 ภาพ ภาษา เสียง 4.62 0.22 มากที่สุด 
ด้านที่ 3 ตัวอักษรและสี 4.60 0.35 มากที่สุด 
ด้านที่ 4 การจัดการบทเรียน 4.64 0.09 มากที่สุด 

โดยรวม 4.58 0.08 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมด้านการจัดท าอยู่ใน
ระดับดีมาก ( x = 4.58, S.D. = 0.08) 

4.2.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การหาค่า E1/E2 พบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิทธิภาพ 82.33/82.00 มากกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้คือ 80/80 
 4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน จ านวนผู้เรียน (คน) ค่าเฉลี่ย tค านวณ tตาราง Sig. 
ก่อนเรียน (30) 30 17.93 

9.89 1.69 .00* 
หลังเรียน (30) 30 24.60 

      * นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( x = 24.60, S.D. = 2.03) สูงกว่า

ก่อนเรียน ( x = 17.93, S.D. = 2.95) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนการสอน
ด้วยเทคนิค TGT พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.60, S.D. =  0.24)  

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุปผล 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพ 82.33/82.00 มีคุณภาพด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก 
เนื่องจากผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลักการของ ADDIE และนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเทคนิค TGT มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด เนื่องจากได้เรียนกับ
บทเรียนที่เป็นมัลติมีเดียและได้แข่งขันเล่นเกมตามเทคนิค TGT ได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน  
 5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนด้วยเทคนิค TGT และเทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบอ่ืน ๆ  
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ด้วยการเรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
A comparison of Achievement in the course of Principles and Basic of 
Computer Programming by using Practical teaching and Collaborative 

learning for Business Computer Students 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นด้วยการเรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีผลการวิจัยที่ส าคัญดังนี ้

1. นักศึกษาเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในทางที่ดีขึ้นทั้งการเรียนแบบลง
มือปฏิบัติและการเรียนแบบร่วมมือ แต่เมื่อน าผลคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยการเรียนแบบลงมือ
ปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือ มาเปรียบเทียบกัน พบว่า มีความแตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลี่ยจากการ
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการเรียน
แบบลงมือปฏิบัติ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดการเรียน พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ 

3. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท าให้ผู้สอนเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาด้วยการเรียนแบบร่วมมือ เนื่องจากก่อให้เกิดการระดมสมองและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนท าให้เข้าใจได้เพิ่มมากขึ้น คนเก่งมีส่วนช่วยพัฒนาความรู้และทักษะ
ทางการเรียนแก่คนอ่อนให้ดีขึ้น และร่วมมือกันท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ ดังนั้น รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนกับรายวิชาอื่นๆ ได้ 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การเรียนแบบลงมือปฏิบัติ, การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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Abstract 

 The study compares the learning achievement of Principles and Basic of 
Computer Programming between practical teaching and collaborative learning.  We 
tested the group of students in computer business, faculty of management science, 
Thepsatri Rajabhat University. The keys are as follows. 
 1.  Students developed the knowledge, skills and experience in a better way as 
practical teaching and collaborative learning. But when we calculated the average score 
of test achievement after learning the Principles and Basic of Computer Programming 
between practical teaching and collaborative learning that showed the average of 
significant difference. The achievement tested after studying with collaborative learning 
that were significantly higher than the average from the practical teaching. 
 2. Comparison of satisfactions of learning that students had the satisfaction with 
teaching and learning by collaborative learning greater than practical teaching. 
 Regarding comparison, the achievement enables teachers understanding about 
the importance of developing the potential of students dealing with collaborative 
learning. The brains and exchanged opinions about the course content presented more 
understandable.  The intelligent students helped to develop the better knowledge and 
learning skills.  Additional, we collaborate on the assignments fully completion.  The 
patterns of teaching and learning with collaborative learning are the alternative for the 
teachers applying to teach it and using on the other subjects. 
Keywords : Achievement, Practical teaching, Collaborative learning 

บทน า 
รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นรายวิชาส าคัญที่จะช่วยพัฒนาความรู้

ความเข้าใจและการฝึกทักษะในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นให้กับนักศึกษา เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้รับไป
ต่อยอดส าหรับการเรียนในรายวิชาชั้นสูง โดยในรายวิชานี้ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
หลากหลาย ได้แก่ การบรรยายเน้ือหาสาระที่บรรจุอยู่ภายในเอกสารประกอบการสอนที่ใช้ซึ่งครอบคลุม
ตามแผนการสอน มีสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาเพื่อศึกษาเพิ่มเติม การท า
กิจกรรมกลุ่มนอกชั้นเรียนแล้ว   น าผลงานมาน าเสนอในชั้นเรียน การส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
ตามเนื้อหาสาระในรายวิชา หากนักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติจนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ แล้ว
น าไปประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาโปรแกรมส าหรับ   การปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ได้ ก็จะเป็นองค์ความรู้
และทักษะที่นักศึกษาสามารถน าไปใช้ไดใ้นชีวิตประจ าวัน การเรียนรายวิชาอื่น และการประกอบวิชาชีพ
ได้ในอนาคต 

จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 จ านวน 99 คน ด้วยการใช้
แบบสอบถาม มารู้จักกันก่อนเรียน ประกอบไปด้วยแบบสอบถามจ านวน 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ส่วนตัว ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียน ตอนที่ 3 ข้อมูลทักษะการเขียนโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ 
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ตอนที่ 4 ความต้องการ/สิ่งที่ต้องการในการพัฒนาศักยภาพตนเองจากรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย พบว่า  

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยที่จบการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาเดิม อยู่ระหว่าง 2.51 – 
3.00 คิดเป็นร้อยละ 56.36 รองลงมาอยู่ระหว่าง 3.01 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.73 และอยู่ระหว่าง 
2.00 – 2.50 คิดเป็นร้อยละ 16.36 

2. นักศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 
50.91 รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 45.45 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 3.64 

3. นักศึกษาส่วนใหญ่จบจากสถาบันของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 65.45 รองลงมาเป็นสถาบันของ
เอกชน คิดเป็นร้อยละ 34.55 

4. นักศึกษาส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานเป็นของตนเองที่บ้านคิดเป็นร้อยละ 77.27 มี
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพาคิดเป็นร้อยละ 83.64 สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งาน
ได้จากที่บ้านคิดเป็นร้อยละ 69.09 นักศึกษามีทักษะและสามารถค้นคว้าข้อมูลจากระบบเครือข่ายอิน
เทอร์มาใช้ประโยชน์ได้คิดเป็นร้อยละ 100.00 นักศึกษาใช้งาน Email ในการรับ-ส่งข้อมูลได้คิดเป็นร้อย
ละ 90.00 และนักศึกษา ใช้งาน Facebook ในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 

5. นักศึกษามีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาซีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40.91 รองลงมาเป็น
ภาษาปาสคาล คิดเป็นร้อยละ 27.27 และมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งที่ไม่เคยเรียนเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมภาษาใดๆ เลย คิดเป็นร้อยละ 31.82 

6. นักศึกษามีความถนัดในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
47.28 รองลงมาเป็นการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver คิดเป็นร้อยละ 36.36 และโปรแกรม Adobe 
Photoshop คิดเป็นร้อยละ 16.36 

7. ความต้องการ/สิ่งที่ต้องการในการพัฒนาศักยภาพตนเองจากรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย นักศึกษามีความต้องการที่จะเรียนรู้ และฝึกทักษะทางด้านการเขียน
โปรแกรมให้ปฏิบัติได้จริง เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียน ชีวิตประจ าวัน และการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือการประกอบอาชีพ 

นอกจากนี้ ผู้วิจัย ยังได้ใช้ Card Technique ในการส ารวจความต้องการในการจัดการเรียนการ
สอนที่พึงประสงค์จากนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีความต้องการให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่
เน้นไปที่การสอนแบบละเอียดเป็นขั้นตอน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ เปิดโอกาสให้ได้มีเวลาใน
การฝึกปฏิบัติหลังจากเรียนภาคทฤษฎีแล้ว ซึ่งจะเป็นการเสริมทักษะของทักษะศึกษา แล้วสามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้จริง 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยการเรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนให้เหมาะสมแก่นักศึกษา พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกทักษะ
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ทางด้านการเขียนโปรแกรมให้ปฏิบัติได้จริง เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียน ชีวิตประจ าวัน และการ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยการ

เรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือ 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ด้วยการเรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือ 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา บธ 3003101 
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 
จ านวน 99 คน 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามเบื้องต้น เรื่อง มารู้จักกันก่อนเรียน 
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือ 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยศึกษารายละเอียดข้อมูลจากต ารา ทฤษฎี งานวิจัย เอกสารต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดขอบเขต โครงสร้างเนื้อหาของการเรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับค าอธิบาย

รายวิชาและวัตถุประสงค์ของรายวิชากรอบตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา 

3. ออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
4. ออกแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
5. ออกแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนแบบลงมือปฏิบัติและการเรียนแบบร่วมมือ 

ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 
1. ส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาด้วยการใช้แบบสอบถาม มารู้จักกันก่อนเรียน และการใช้ Card 

Technique เพื่อเก็บรวบรวมสภาพปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการก าหนดประเด็นปัญหาในงานวิจัย 
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2. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ในออกแบบการจัดการเรียนแบบลง
มือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือ 

3. ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. ผู้สอนสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการกับข้อมูลของระบบในรูปแบบต่างๆ 

ได้แก่ การเชื่อมต่อกับระบบจัดการข้อมูล เพื่อการน าเสนอข้อมูล การเพิ่มข้อมูล การลบข้อมูล การ
ค้นหาข้อมูลด้วยเง่ือนไขที่ก าหนด ให้แก่นักศึกษา โดยกลุ่มที่ 1 สอนแบบลงมือปฏิบัติ และกลุ่มที่ 2 สอน
แบบการเรียนแบบร่วมมือ 

5. หลังจากจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการทดสอบนักศึกษาหลังเรียนด้วย
แบบทดสอบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เมื่อใช้การเรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือ 

6. ให้นักศึกษาท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนแบบลงมือปฏิบัติและการเรียนแบบ
ร่วมมือ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
2. จากการท าแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชา บธ 3003101 

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
การวิเคราะหข์้อมูล 

1. ประเมินผลการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนด้วยโปรแกรมทางสถิต ิ
2. ประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนด้วยโปรแกรมทางสถิติ 
3. เปรียบเทียบผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการ

เรียนแบบร่วมมือด้วยโปรแกรมทางสถิต ิ

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้นด้วยการเรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นด้วยการเรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการ
เรียนแบบร่วมมือ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยการเรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือ และ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งผู้วิจัยได้
แบ่งผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม ก าหนดให้กลุ่มที่ 1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจ านวน 44 คน จัดการเรียนการ
เรียนแบบลงมือปฏิบัติ และกลุ่มที่ 2 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจ านวน 55 คน จัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ โดยจัดแบ่งกลุ่มเป็น 11 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แบ่งตามอัตราส่วนของ เด็กเก่ง : เด็กปานกลาง : 
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เด็กอ่อน เป็น 2 : 2 : 1 ด้วยวิธีการแบ่งตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ที่ผ่านมาของนักศึกษา แต่ละกลุ่มมี
ค่าผลการเรียนเฉลี่ยใกล้เคียงกันอยู่ระหว่าง 2.81 – 2.86 พบผลการวิจัยที่ส าคัญดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
ก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยการเรียนแบบลงมือ
ปฏิบัติ พบว่า มีความแตกต่างกันโดยคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน (x  = 14.34, S.D. = 2.03) มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน (x  
= 2.95, S.D. = 1.60) 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยการเรียนแบบ
ร่วมมือ พบว่า มีความแตกต่างกันโดยคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน (x  = 16.65, S.D. = 4.08) มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน (x  
= 5.42, S.D. = 3.53) 

3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยการเรียนแบบ
ลงมือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือ พบว่า มีความแตกต่างกันโดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย จากการ
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ (x  = 16.65, S.D. = 
4.08) มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ (x  = 14.34, S.D. = 2.03) 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เรื่อง การเรียนแบบลงมือปฏิบัติท าให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งขึ้น (x  = 4.41, S.D. = 0.66) รองลงมานักศึกษามีความพึง
พอใจระดับมาก เรื่อง การเรียนแบบลงมือปฏิบัติท าให้มีโอกาสในการอ่าน เขียน วิเคราะห์ และแก้ไข
โจทย์ปัญหาหลากหลายรูปแบบ (x  = 4.30, S.D. = 0.67) และการเรียนแบบลงมือปฏิบัติท าให้
นักศึกษาเห็นจุดบกพร่องของตนเอง และเกิดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง (x  = 4.25, S.D. = 0.75) ส่วน
ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.23 เรื่อง การเรียนแบบลงมือปฏิบัติมีส่วนช่วยพัฒนาความรู้
และทักษะทางการเรียนให้ดีขึ้น และการเรียนแบบลงมือปฏิบัติท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นใน
การเรียนมากขึ้น ดังนั้น ผู้สอนควรส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย หรือ
แตกต่างกันไปในแต่ละครั้งที่จัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความพร้อมที่จะ
เรียนรู ้

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนแบบร่วมมือ พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก เรื่อง การเรียนแบบร่วมมือท าให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายมากยิ่งขึ้น (x  = 4.40, S.D. = 0.68) และการเรียนแบบร่วมมือท าให้นักศึกษาเห็น
จุดบกพร่องของตนเองและเกิดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง (x  = 4.40, S.D. = 0.63) รองลงมา เรื่อง การ
เรียนแบบร่วมมือ มีส่วนช่วยพัฒนาความรู้และทักษะทางการเรียนให้ดีขึ้น (x  = 4.36, S.D. =0.65) 
และการเรียนแบบร่วมมือท าให้มีโอกาสในการอ่าน เขียน วิเคราะห์ และแก้ไขโจทย์ปัญหาหลากหลาย
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รูปแบบ (x  = 4.33, S.D. = 0.70) ส่วนผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.29 เรื่อง การเรียน
แบบร่วมมือท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นนั้น ผู้สอนควรชี้ให้เห็นความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการท างานร่วมกันให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

6. เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดการเรียน พบว่า นักศึกษามีความ       
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ (x  = 4.36, S.D. = 0.67) สูงกว่า การ
เรียนแบบลงมือปฏิบัติ (x  = 4.28, S.D. = 0.72) 

สรุปผลการวิจยั 
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้นด้วยการเรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีผลการวิจัยส าคัญที่พบ ดังนี ้

1. นักศึกษาเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในทางที่ดีขึ้นทั้งการสอนแบบลงมือ
ปฏิบัติและการเรียนแบบร่วมมือ แต่เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบวัดผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ด้วยการเรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือ พบว่า มีความแตกต่างกันโดยเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ (x  
= 16.65, S.D. = 4.08) มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ (x  = 14.34, S.D. = 
2.03) 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดการเรียน พบว่า นักศึกษามีความ พึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ (x  = 4.36, S.D. = 0.67) สูงกว่า การ
เรียนแบบลงมือปฏิบัติ (x  = 4.28, S.D. = 0.72) 

อภิปรายผล 
การศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้นด้วยการเรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีผลการวิจัยส าคัญที่น่าสนใจน าไปสู่การ
อภิปรายผลดังนี ้

1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบลงมือปฏิบัติน้อยที่สุด คือ 4.23 เรื่อง การเรียน
แบบลงมือปฏิบัติมีส่วนช่วยพัฒนาความรู้และทักษะทางการเรียนให้ดีขึ้น และการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ
ท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ดังนั้น ผู้สอนควรส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย หรือแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งที่จัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู ้

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนแบบร่วมมือน้อยที่สุด คือ 4.29 เรื่อง การเรียน
แบบร่วมมือท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น นั้น ผู้สอนควรชี้ให้เห็นความส าคัญ
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ของการมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการท างานร่วมกันให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

3. นักศึกษาเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในทางที่ดีขึ้นทั้งการสอนแบบลงมือ
ปฏิบัติและการเรียนแบบร่วมมือ แต่เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบวัดผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ด้วยการเรียนแบบลงมือปฏิบัติกับการเรียนแบบร่วมมือ พบว่า มีความแตกต่างกันโดยเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ (x  
= 16.65, S.D. = 4.08) มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ (x  = 14.34, S.D. = 
2.03) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนฤมลวรรณ  สุขไมตรี (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมด้วยการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมด้วย การเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 72 คน เป็น 14 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน จ านวน 2 กลุ่ม และกลุ่มละ 5 คน จ านวน 12 กลุ่ม โดย
แบ่งตามอัตราส่วนของ เด็กเก่ง : เด็กปานกลาง : เด็กอ่อน เป็น 1 : 2 : 2 ด้วยวิธีการแบ่งตามผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมที่ผ่านมาของนักศึกษา พบว่า แต่ละกลุ่มมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ซึ่งอยู่
ระหว่าง 2.36 – 2.39 แล้วจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา เกิด
การพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในทางที่ดีขึ้น พิจารณาจากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
คะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน พบว่า มีความ
แตกต่างกันโดยคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.15 (S.D. = 
7.07) และหลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.22 (S.D. = 6.51) นอกจากนี้ นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนแบบร่วมมือในระดับมากที่สุด เรื่อง การเรียนแบบร่วมมือก่อให้เกิดการระดมสมอง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนท าให้เข้าใจได้เพิ่มมากขึ้น  (x  = 4.58, S.D. = 
0.58) รองลงมานักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของ  ความพึงพอใจในระดับที่เท่ากันคือ 
4.44 ประกอบด้วย การเรียนแบบร่วมมือท าให้คนเก่งมีส่วนช่วยพัฒนาความรู้ และทักษะทางการเรียน
แก่คนอ่อนให้ดีขึ้น การเรียนแบบร่วมมือท าให้นักศึกษา  มีความกระตือรือร้นมากขึ้น และการเรียนแบบ
ร่วมมือท าให้นักศึกษาร่วมมือกันท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถจนส าเร็จ และใน
ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนแบบร่วมมืออยู่ในระดับมาก 
(x  = 4.37, S.D. = 0.70) และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ (2557) ได้ศึกษาวิจัย
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เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสแต็ดระหว่างห้องเรียนเสมือนแบบปกติ
กับห้องเรียนเสมือนที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสแต็ดบนห้องเรียนเสมือนที่
มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคสแต็ดบนห้องเรียนเสมือนแบบปกติ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
1.1 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ผู้สอนเห็น

ความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนแบบร่วมมือ 
เนื่องจากการเรียนแบบร่วมมือก่อให้เกิดการระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่
เรียนท าให้เข้าใจได้เพิ่มมากขึ้น โดยที่คนเก่งมีส่วนช่วยพัฒนาความรู้และทักษะทางการเรียนแก่คนอ่อน
ให้ดีขึ้น รวมถึงการเรียนแบบร่วมมือท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น และร่วมมือ
กันท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถจนส าเร็จ ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ด้วยการเรียนแบบร่วมมือจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ ได้ 

1.2 จากการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจพบว่านักศึกษามีความพึงใจ     ในการ
จัดการเรียนแบบร่วมมือมากกว่าการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ จึงสามารถประยุกต์ใช้การเรียนแบบ
ร่วมมือกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ได้ 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
ควรใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือควบคู่กับวิธีการเรียนการสอนแบบอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

เอกสารอ้างอิง 
นฤมลวรรณ สุขไมตรี. (2556). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมด้วย

การเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 

วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์. (2557). การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสแต็ดระหว่าง
ห้องเรียนเสมือนแบบปกติกับห้องเรียนเสมือนที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. 
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การพัฒนาชดุการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

Development of learning package in science on  
changing and the earth for Mathayomsuksa II students 

 
  นางสาวสิรินทรา  อภัยกุล 
Miss Sirintra  Apaikoon 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
Master of Education A Science Education Program, Suratthani Rajabhat university 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ 
0.50 ขึ้นไป ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัยสุราษฎร์ธาน ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่าย
อยู่ระหว่าง 0.40 ถึง 0.77 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.53 และแบบวัดความพึงพอใจมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 ข้อมูลน ามาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t แบบไม่อิสระ (t-test Dependent)  

ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.83/80.89 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.74 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียน
วิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และ (3) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์, โลกและการเปลี่ยนแปลง    

Abstract        
The purposes of this research were to development of learning package in 

science on changing and the earth for Mathayomsuksa II students towards the 
effectiveness standard of 80/80 and effectiveness index of 0.50, to study the students’ 
achievement in learning package in science on changing and the earth using the learning 
package, and to study Satisfaction evaluation of students towards learning package on 
the changing and the earth. The samples were 30 Mattayomsuksa two students studying 
in the second semester of academic year 2017 at Kanjanaphisekwittayalai Suratthani 
School. The tools included a learning package on the topic of “changing and the earth”, 
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learning achievement tests and Satisfaction evaluation tests. The learning achievement 
test item difficulties ranged from 0.50 to 0.80 and the item discrimination ranged from 
0.27 to 0.60 and the reliability value of Satisfaction evaluation tests with mean of 4.08 
and standard deviation of 0.85.The data was analyzed by using mean, standard deviation 
and t-test dependent.  

The findings of the research were that (1) the effectiveness of the science 
learning package on the topic “changing and the earth” were 8 0 . 8 3 / 8 0 . 8 9  and the 
effectiveness index was 0.74, (2) the students achievement posttest score was 
significantly higher than the pretest one at 0.05, and (3) the level of Satisfaction 
evaluation by using science learning package was high. 
Keywords :  Development of learning package in science, changing and the earth                               

บทน า 
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งหวัง

ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ โดยนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ทุกขั้นตอนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม และเกิดการพัฒนาเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ คุณธรรม และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้
นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุดคือได้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างเป็น
สุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551) 
        การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการสอนวิทยาศาสตร์จึงเป็นหน้าที่
ของครูผู้สอนที่จะต้องพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิด นอกจากสอนความรู้ในด้านเนื้อหาเพียงอย่าง
เดียว เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนด้านการปฏิบัติในการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการคิด (สุกัญญา มาช านิ. 
2543)  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา ครูผู้สอนยังคงเป็นผู้บอกและยังยึดวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเก่า ๆ นักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงท าให้นักเรียนขาดทักษะกระบวนการ ใน
การแสวงหาความรู้ ครูขาดการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการคิด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์   
ปีการศึกษา 2558 มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.66 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดคือ ร้อยละ 50 หรือ 10 คะแนนขึ้นไป (โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์. 
2558)  
 จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า การวัดผลประเมินผลในเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่อง
ที่นักเรียนไม่ให้ความสนใจในการเรียน ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจ ท าแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน
และคะแนนสอบระหว่างเรียนในแต่ละเรื่องได้ค่อนข้างต่ ามีความเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก าหนด นอกจากนี้แล้วกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ ที่ครู
น ามาใช้ล้วนมีผลต่อองค์ความรู้ของนักเรียนทั้งสิ้น ผู้วิจัยจึงคิดค้นวิธีการที่จะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง สูงขึ้น ซึ่งชุดการเรียนเป็นนวัตกรรมทางการเรียนการสอน 
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เป็นสิ่งใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ  สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษา (สุคนธ์ สินธพานนท์. 2552) 
 จากความส าคัญดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่พัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์มาทดลองใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง                               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้วิจัยมุ่งหวังว่าเมื่อนักเรียนได้รับการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนดังกล่าว
แล้วจะท าให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง มีความเข้าใจ ช่วยพัฒนาความรู้
อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดการเรียน

วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อชุดการเรียนวิทยาศาสตร์  

เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 

สมมติฐานของการวิจัย  
1. ชุดการเรียนวิทยาศาสตร ์เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที ่2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใชชุ้ดการเรียน 

วิทยาศาสตร ์เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียน 

วิทยาศาสตร ์เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับ มาก 

วิธีด าเนินการวิจัย  
           1. พัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 4 ชุด และหาประสิทธิภาพของชุดชุดการเรียน พิจารณาจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนโดยการใช้ชุดการเรียนของนักเรียนใช้เกณฑ์ 80/80 
(E1/E2) 
 2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
ที่มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.77 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.20 ขึ้นไป และหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ จากสูตร KR 20  
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียน จากคะแนนก่อนและหลังเรียน 
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 4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการ
เปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ผลการวิจัย 
1.  ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพ 80.83/80.89 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่า 0.74 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
10.17 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 23.97 คะแนน เมื่อทดสอบค่าที พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมี
ค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง เรื่อง 
โลกและการเปลี่ยนแปลง ที่สร้างขึ้นสามารถท าให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและ
การเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ พัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ          

ตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนโดยใช้ชุดการเรียนและศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนต่อชุดการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพ 80.83/80.89 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่า 0.74 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป ทั้งนี้การที่ชุดการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพตามเกณฑ์อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ท าตาม
ขั้นตอนการพัฒนาชุดการเรียน และมีการแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
อย่างเคร่งครัด จึงเป็นเหตุให้ชุดการเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดได ้

2. ชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นท าให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดการเรียนนักเรียนจะได้เรียนรู้เป็นขั้นตอนด้วยตนเอง ท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มและมีครูคอยช้ีแนะ ท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น 

3. ชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นผลมาจากในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยครูมีหน้าที่ในการแนะน า ท าให้
บรรยากาศในการเรียนไม่เคร่งเครียด นักเรียนมีความสุขในการเรียน ได้เรียนรู้เต็มที่ตามความสามารถ  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ผู้สอนต้องชี้แจงนักเรียนเพื่อท าความเข้าใจขั้นตอน วิธีการใช้ชุดการเรียน         

นักเรียนจะได้ท าการทดลองได้ถูกต้องและไม่เสียเวลาในการท ากิจกรรมในชุดการเรียน 
 2.  ผู้สอนต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า  
 3.  ในระหว่างการเรียนผู้สอนต้องสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด หากสังเกต

ว่านักเรียนคนใดมีปัญหาระหว่างการเรียนรู้ผู้สอนสามารถแนะน าหรือบันทึกพฤติกรรมไว้แล้วซักถาม
และพูดคุยกับนักเรียนในภายหลัง 

    
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 .  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมชน-สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
กิตติศักดิ์ อิ่มสุด. (2548).  การพัฒนาชุดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องโลก

และการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

กอบวิทย์  พิริยะวัฒน์. (2552). [Online]. การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ซากดึกด าบรรพ์ (Fossils). [23 มิถุนายน 2557].  จาก : 
http://teacherkobwit2010.wordpress.com. 

ดวงพร ม่วงแดง. (2550).  การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจ าวันส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

นันทนัช  หวังกลุ่มกลาง. (2552). [Online]. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนด้วยเทคนิคการสอนสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้น (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. [23 มิถุนายน 2557]. จาก 
: http://www.kroobannok.com/blog/37046.  

พิสณุ ฟองศรี. (2554). วิจัยทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์ 
จ ากัด. 

ฉลองชัย สุรวัฒนสมบูรณ์. (2538). [Online]. ขั้นตอนการสร้างชุดการเรียน [23 มิถุนายน 2557]. 
จาก:http://www.nanabio.com/Research/image%20research/research%20work/pri
ncipal%20of%20series.html. 

โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์.(2556). คะแนนสอบปลายภาค รายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2556. 
สุราษฎร์ธาน.ี 



300 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2540). สถิติวิทยาทางการวิจัย. กรุงเทพฯ : สุวีริสาส์น. 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). (2556). คู่มือครูวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ ากัด. 
สมนึก ภัททิยธนี (2544).การวัดผลการศึกษา .กาฬสินธ์ : ประสานการพิมพ์. 
สุกัญญา มาช านิ. (2543). [Online]. การพัฒนาทักษะการคิด ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ [23 มิถุนายน 2557]. จาก  : 
http://www.dric.nrct.go.th/bookdetail.php?book_id=102766 . 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B4


301 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน วิชาดนตรี เรื่องวิวัฒนาการทางดนตรี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 

The Development of Web Blended Learning in Musical Course 
Subject Musical evolution for Grade 9 Wathupkrating 

 
ขวัญประชา ค าวงษ์ษา1  นพดล ผู้มีจรรยา2 

1นักศึกษาปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เบอร์โทรศัพท์: 082-5225582 อีเมล:์ khwanparcha1@gmail.com 

2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อีเมล์ : nop123@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน เรื่องวิวัฒนาการทาง
ดนตรี 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน เรื่องวิวัฒนาการทางดนตรี 3) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ เว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน เรื่อง 
วิวัฒนาการทางดนตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหุบ
กระทิง จ านวน 27 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบผสมผสาน เรื่องวิวัฒนาการทางดนตรี 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 4) แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม และ 
5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน 
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.35) และมีค่า E1/E2 เท่ากับ 91.97/80.61 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.62) 
ค าส าคญั : การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน, วิวัฒนาการทางดนตร ี
 

ABSTRACT 
 

The object of this research were: 1) To development of web blended learning in 

musical course subject musical evolution for Grade 9 Wathupkrating, 2) To compare the 

learning achievement of Musical evolution, 3) The study of student satisfaction by used 

web blended learning in musical course subject musical evolution, The sample of this 

research is grade 9 Student of Wathupkrating with the number of 27 people by using 
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purposive sampling method.  Findings found that:  1)  web blended learning on Musical 

evolution,  effective according to the criteria.  91.97/80.61 2)  after learning the statistic 

level of significant level of achievement higher than before and .05 3)  the satisfaction 

with the web blended learning in musical course subject musical evolution, at the very 

high level. The overall total average of ( X  =4.62) 

Keyword: Web Development Tutorial blended, Musical evolution 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันความก้าวหน้าของดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็ก 

ซึ่งเป็นการตอบค าถามที่ว่า การเรียนดนตรีมีประโยชน์อย่างไรซึ่งนักวิชาการดนตรีหลายคนได้เคย
พยายามอธิบายในเชิงนามธรรม แต่นักวิทยาศาสตร์รวมถึงนายแพทย์ต่าง ๆ พยายามอธิบายประโยชน์
ของดนตรีในด้านที่เป็นรูปธรรมมากกว่า จากผลการวิจัยของอาจารย์ดนตรีชาวไต้หวันที่มีชื่อว่า Chen – 
Giam Sui ได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาดนตรีโดยอ้างอิงถึงทฤษฎีเซลล์กระจกเงาในชื่องานว่า 
Music & Mirror Neuron System ซึ่งท่านก าลังพัฒนาเพื่อค้นหาความเชื่อมโยงของการท างานของ
สมองมนุษย์  และการรับรู้ทางดนตร ี
  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลท าให้มนุษย์ในสังคมปัจจุบันมีการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมในหลายๆ ด้านเช่นวิธีการติดต่อสื่อสารรูปแบบการเรียนรู้ ตลอดจน
กิจกรรมต่างๆ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
เทคโนโลยีสามารถลดข้อจ ากัดในเรื่องระยะทาง เวลา และสถานที่ในการ ติดต่อสื่อสารลงไปได้การ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศนับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญควรที่จะได้รับการพัฒนาและถูก
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามความสามารถของตน และเป็นการสอดคล้องต่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545) รูปแบบและเทคนิควิธีการสอน
เพื่อให้สนองตอบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการแข่งขันของประเทศทั้งด้านความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี การปรับตัวต่อการกระจายความรู้  

จากความส าคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการหาแนวทางการพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบ
ผสมผสาน ผ่านเว็บและใช้วิชาดนตรีมาเป็นบทบาท โดยจะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนวัดหุบกระทิง จังหวัดราชบุรี เรื่องวิวัฒนาการทางดนตรี ซึ่ง
หวังว่าจะตอบสนองความต้องการในการจัดการเรียนการสอนเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน ได้เป็นอย่างดี
เพราะผู้เรียนสามารถที่จะศึกษาได้ด้วยตนเองตามความสนใจของตนเอง ตามสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน
ที่เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 พัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสานเรื่องวิวัฒนาการทางดนตรี  
2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน เรื่องวิวัฒนาการ

ทางดนตร ี
2.3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อออนไลน์ การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบ

ผสมผสานเรื่องวิวัฒนาการทางดนตร ีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 40 คน 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดหุบกระทิง ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 27 คน ได้มาโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง  

3.2 แบบแผนการทดลอง 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One Group Pretest 
Posttest Design (มนต์ชัย,2545:314) 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์เว็บช่วยสอนแบบ
ผสมผสาน โดยก าหนดเนื้อหาของบทเรียนและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ออกเป็น 3 
หน่วย 

3.3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์เว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน วิชาดนตรี เรื่องวิวัฒนาการทางดนตรี 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยพัฒนาเว็บไซต์รายวิชาด้วยภาษา HTML 
 3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาดนตรี เรื่องวิวัฒนาการทางดนตรี ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยน าแบบทดสอบ
ไปหา ค่า IOC โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์มา
วิเคราะห์ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 
- 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไปเท่านั้น 
 3.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์เว็บช่วยสอนแบบ
ผสมผสาน วิชาดนตร ีเรือ่งวิวัฒนาการทางดนตร ีส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

3.4 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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3.4.1 ผู้สอนท าการอธิบายจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในให้ผู้เรียนทราบ 

3.4.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ เรื่องวิวัฒนาการ

ทาง ดนตร ี

3.4.3 ผู้สอนให้ผู้ เรียนเริ่มเข้าเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาดนตรีและ

แบบฝึกหัด 

3.4.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ เรื่องวิวัฒนาการ

ทางดนตร ี

3.4.5 วิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

3.5 วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

3.5.1 วิเคราะห์การประเมินคุณภาพของบทเรียนเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  
  3.5.2 หาคุณภาพของข้อสอบโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์ (IOC) 
  3.5.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถิติ t-test 
 
4. ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยน าเสนอผลการวิจัยไดด้ังนี้  
 4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บที่ได้พัฒนาขึ้น ดังตัวอย่างหน้าจอบทเรียนในภาพที่  

-หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
-หน้าจอเมนูหลักของนักเรียน 
-ตัวอย่างหน้าจอบทเรียน 
-หน้าจอแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 

 
 (ก) (ข) 
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอเว็บช่วยสอน เรื่อง วิวัฒนาการทางดนตรี 
 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พบว่าคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบและกิจกรรมระหว่างเรียน  (E1)  และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน  (E2)  มีค่า
เท่ากับ 91.97/80.61 ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านได้ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์  ผลการ
ประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.35 ,S.D.=0.73)  ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมนิ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. เนื้อหาการ 4.56 0.53 มากที่สุด 
2. ด้านเนื้อหา 4.50 0.62 มาก 
3. ตัวอักษรน าเสนอ 4.00 0.74 มาก 
4. ด้านภาพนิ่งและวีดีโอ 4.56 0.73 มากที่สุด 
5. ด้านเสียง 4.00 0.89 มาก 
6. ด้านการปฏสิัมพันธ ์ 4.50 0.84 มาก 

ภาพรวม 4.35 0.73 มาก 
  4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พบว่า  คะแนนเฉลี่ย
จากแบบทดสอบและกิจกรรมระหว่างเรียน  (E1)  และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน  (E2)   
มีค่าเท่ากับ  91.97/80.61 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน x̄  S.D. t-test 

ก่อนเรียน 27 13.52 5.19 
11.73 

หลังเรียน 27 24.19 3.13 

(ค) (ง) 
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ตารางที่ 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเข้าใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.85 0.36 มากที่สุด 
2. นักเรียนพอใจในความง่ายของการใช้บทเรยีนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 4.52 0.64 มากที่สุด 
3. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร 4.74 0.45 มากที่สุด 
4. นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.59 0.57 มากที่สุด 
5. นักเรียนพอใจกับปุ่มในแต่ละหน้าจอ 4.67 0.55 มากที่สุด 
6. นักเรียนพอใจข้อความบนปุ่มในแต่ละหน้าจอ 4.30 0.67 มาก 
7. นักเรียนพอใจในภาพที่ใชป้ระกอบบทเรียน 4.70 0.47 มากที่สุด 
8. นักเรียนพอใจในวิดีโอที่ใชป้ระกอบบทเรียน 4.44 0.58 มาก 
9. นักเรียนพอใจในเสียงบรรยายเนื้อหา 4.56 0.58 มากที่สุด 
10. นักเรียนพอใจทีไ่ด้ท าใบงานเพ่ือทบทวนความรู้ 4.67 0.48 มากที่สุด 
11. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ได้เรียนตามวิธีการสอน 4.81 0.40 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.62 0.52 มากที่สุด 
 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด  โดย
สูงกว่าสมติฐานที่ตั้งไว ้
 
5. สรุปและเสนอแนะ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า คะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบและกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่า
เท่ากับ  91.97/80.61 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์   
80/80  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน  
 เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนพบว่า 1) ความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เนื่องจากเป็นไปตามมาตรฐาน 2) ความพึงพอใจด้านเทคนิคการน าเสนอ  อยู่ในระดับมากที่สุด 
เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีท าให้เด็กเกิดความสนในมากขึ้น เนื่องจากมีเนื้อหาที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา 
และเมื่อพิจารณา ทุกด้านมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
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 5.2 ข้อเสนอแนะ 
      5.2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
                 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน เรื่องวิวัฒนาการ
ทางดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ผลจากการศึกษามีข้อเสนอแนะไว้ดังนี ้
      -  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ิมเติมในระดับชั้นอ่ืนๆ 

- ควรมีการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบอื่น เช่น รูปแบบเกม เพื่อ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างได้อย่างเหมาะสม 
                  - ควรให้นักเรียนได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลับไปศึกษาต่อที่บ้าน เพื่อสนอง
ความต้องการในการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
                 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                 ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการท าวิจัยในครั้งต่อไปควรท าเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการเรียนแบบปกติ เพื่อที่จะได้เป็น
การเปรียบเทียบว่าการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

6. เอกสารอ้างอิง 
มนต์ชัย เทียนทอง. (2545). การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์สาหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.  

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศรีอนันต์. 

การสร้างแบบทดสอบ.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธิ์.(2556). Blended Learning  
การเรียนรู้แบบผสมผสาน.จาก https://nipatanoy.wordpress.com/blended-learning-การเรียนรู้
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Learning) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและเปลี่ยนแปลงเจตคติของ นักเรียนใน
รายวิชา ง 31101เทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
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และอัลกอริทึมของนักศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
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Data Structures and Algorithms e-book of Business Computer Program  
in Management Science Faculty ThepsatriRajabhat University. 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเมื่อใช้สื่อประกอบ 

การสอนด้วยเทคโนโลยี e-book ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-book 
ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาเทียบโอนชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 54 คนซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ สื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-book แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมและแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-book ผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
คะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า มีความ
แตกต่างกันโดยคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน แสดงว่า นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียน และสามารถใช้เทคโนโลยี e-book 
ให้เกิดประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี 
e-book และโดยเฉลี่ยนักศึกษามีความพึงใจในการจัดการเรียนการสอนในรายรายวิชาโครงสร้างข้อมูล
และอัลกอริทึมโดยใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยการสร้างแรงจูงใจในการเรียนโดยใช้สื่อประกอบการ
สอนด้วยเทคโนโลยี e-book อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ:ความพึงพอใจ,อีบุ๊ค,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
 

The objectives of  this study were to study the achievement and  to investigate 
the satisfaction of the student learning by using e-book technology as media for  teaching 
Structures and Algorithms.  The samples were 54, 2nd year transfer students, ) purposive 
sampling(  of Major of Business Computer.  The instruments for this study were test 
achievement  and  satisfaction rating.As a result, the average scores between pre- test 
and post- test achievement test , show that  the student’ s post- test  scores are 
significantly higher than the pre- test ones.  Not only, students have improved their 
understanding by using e- book technology for learning Data Structures and Algorithms 
but also, the average student’ s satisfaction have increased.  Consequently, e- book 
technology could create motivation of learning at highest level. 
Keywords: Satisfaction, E-book, Achievement.

บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งสังเกตได้ชัดเจนว่าเทคโนโลยี

ต่างๆนั้นได้มีการพัฒนาอย่างล้ าสมัยส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานในปัจจุบันและในอนาคต ถือได้
ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคม และในด้านการศึกษาซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยแต่
ละสถาบันการศึกษา ได้พัฒนาระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้แก่นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ได้แก่ การมีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสืบค้น
ข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนซึ่งในปัจจุบันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ เป็นต้น 

การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการที่มีการพัฒนาไม่
หยุดนิ่ง ผู้สร้างองค์ความรู้ได้รวบรวมปรับเปลี่ยนสภาพการณ์รอบๆ ตัวมาอธิบายสิ่งที่ก าลังศึกษา การ
เรียนรู้ตามแนวทางของ Cobb ต้องเกิดจากการประสานสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน สิ่งแวดล้อม
รอบตัวผู้เรียนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (Cobb, 1994) โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อที่มี
รูปเล่มและองค์ประกอบของเล่มหนังสือครบถ้วนเป็นสื่อที่นิยมจัดให้อยู่ในรูปแฟ้มในสกุล  pdf และใช้
โปรแกรม Acrobat Reader ของ Adobe ในการอ่านสรุปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หมายถึงหนังสือหรือ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สามารถแทรกภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวแบบทดสอบมีการน าเสนอที่สอดคล้องและคล้ายกับหนังสือ
สะดวกรวดเร็วในการค้นหาผู้อ่านสามารถอ่านพร้อมกันได้ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2551,หน้า107) การ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญซึ่งผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ ได้ไม่เท่ากันการเรียนจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ศึกษา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนต้องมีรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อให้สนองความต้องการของผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มากที่สุด 

จากการส ารวจนักศึกษา ด้วยวิธีการสอบถามนักศึกษาเบื้องต้น การเรียนการสอนรายวิชา  
บธ 3003102 รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 5229 พบว่า 
นักศึกษาโดยส่วนใหญ่ร้อยละ  00  มีความรู้เบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มี
การเปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิมมาอยู่ในรูปดิจิตอลเนื้อหาสาระมีหลายมิติสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ ทั้ง
จากข้อมูลภายในและจากเครือข่ายมีการจัดเก็บและเผยแพร่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และนักศึกษา
ได้เขียนถึงสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เคยเรียนมาจากสถาบันการศึกษาเดิม ว่าตัวของ
นักศึกษาเองเรียนรู้ได้ช้าไม่ทันเพื่อน เรียนไม่เข้าใจ ไม่กล้าเข้าไปถามอาจารย์ ไม่สามารถติดต่อสื่อสาร
กับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของอุปกรณ์การเรียนไม่พร้อมส าหรับการเรียนการ
สอน  แต่นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มการกระตุ้นความ
สนใจในการเรียนรู้และการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนอย่างทันท่วงที รวมทั้งใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
เทคโนโลยี e-book เพื่อให้นักศึกษาช่วยในการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียนให้มีความเข้าใจมาก
ขึ้นเพื่อเป็นการน าเทคโนโลยีการน าเสนอข้อมูลหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งในชั้นเรียนและนอกช้ันเรียน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเมื่อใช้สื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี 

e-book 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประกอบการ

สอนด้วยเทคโนโลยี e-book 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาเทียบโอนชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา บธ 3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
จ านวน 54 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาเทียบโอนชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
จ านวน 54 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. สื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-book 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทิมึ 
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 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประกอบการ
สอนด้วยเทคโนโลยี e-book 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยศึกษารายละเอียดข้อมูลจากต ารา ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดขอบเขต และโครงสร้างเนื้อหาของแบบประเมินความพึงพอใจโดยพิจารณาจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับอุดมศึกษา 

3. ออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
4. ออกแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
5.ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้

แบบสอบถาม 
 ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ข้อมูลของนักศึกษา ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

2. วิเคราะห์และออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี 
e-book โดยใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห ์

3. ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทราบคะแนนก่อนเรียน 
4. สอนโดยใชโ้ดยใช้สื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-book โดยใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห ์
5. ทดสอบนักศึกษาหลังเรียนด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาว่าดีขึ้นหรือไม่เมื่อใชส้ื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-book 
6. ประเมินจากผลการทดสอบของนักศึกษา 
7. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบสอบถาม 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จากการประเมินผลการทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน ของนักศึกษา 
2. จากการวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมโดยใช้

แบบสอบถาม 
3. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  คือ ค่าเฉลี่ยประชากร ( ) 

และค่าความแปรปรวนประชากร ( 2 ) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปประมวลผลข้อมูล ค านวณสถิติที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. ตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบันทึกผลคะแนนลงในโปรแกรมส าเร็จรูป 
2. ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน โดย ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยประชากร ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าความแปรปรวนประชากรและทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม (SPSS) 
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3. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ยประชากรค่าความแปรปรวนประชากรค่าความถี่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยี e-book ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเมื่อใช้สื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-book ใน
รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-book ผู้วิจัยจึงได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบตาราง ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างก่อนเรียน กับหลังเรียนของนักศึกษาเมื่อ
ได้รับสื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-bookในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

การทดสอบ จ านวน
นักศึกษา 

คะแนน
เต็ม 

x S.D. t P 

ก่อนเรียน 54 100 39.92 5.630 42.635 .000* 

หลังเรียน 54 100 89.53 9.635   
*P < .05 
เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 39.92 และคะแนน

ทดสอบหลังการเรียน (Post-test) มีค่าเฉลี่ย 89.53 ค่า P = .000 < .05 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อน
และหลังการใช้สื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-book มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 ดังปรากฏในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี 
e-book จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี e-book  

รายการประเมิน ( ) ( 2 ) ความหมาย 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยี e-book เพิ่มขึ้น 

4.40  0.7 0 พึงพอใจมาก 

2. นักศึกษาสามารถน าเทคโนโลยี e-book มา
ใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้เพิ่มขึ้น 

4.4 7 0.20  พึงพอใจมาก 

3. นักศึกษามีความเห็นว่าเทคโนโลยี e-book
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

4. 44 0.2 3 พึงพอใจมาก 
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รายการประเมิน ( ) ( 2 ) ความหมาย 

4. นักศึกษามีความเห็นว่าเทคโนโลยี e-book 
สร้างความสะดวกในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

4.33  0. 67 พึงพอใจมาก 

5.  นักศึกษาคิดว่าเทคโนโลยี  e-book เป็น
ช่องทางที่ช่วยให้การท างานได้รับความสะดวก 

4. 58 0. 77 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

6. นักศึกษาคิดว่ากระบวนการสอนโดยใช้สื่อ
ประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-book เข้า
มาประยุกต์มีความน่าสนใจ 

4.52  0.68 พึงพอใจมาก 

7. นักศึกษามีความเห็นว่าการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี 
e-book ท าให้สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
เรียน การสอนได้ง่ายขึ้น 

4. 50 0.7 3 พึงพอใจมาก 

8. นักศึกษามีความคิดว่าเทคโนโลยี e-book ท า
ให้นักศึกษามีวิธีการศึกษาเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เพิ่มความเข้าใจในการเรียน และ
เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของตนเองให้หลากหลาย
ยิ่งขึ้น 

4. 53 0.72  พึงพอใจมาก 

9.  ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก ารสอน โดย ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-book ท าให้
เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน 

4.32  0.7 1 พึงพอใจมาก 

10. ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประกอบการสอน
ด้วยเทคโนโลยี e-book 

4.42 0.70 พึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.41 0.69 พึงพอใจมาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เรื่อง นักศึกษาคิดว่าเทคโนโลยี  

e-book เป็นช่องทางที่ช่วยให้การท างานได้รับความสะดวกรองลงมา นักศึกษามีความคิดว่าเทคโนโลยี  
e-book ท าให้นักศึกษามีวิธีการศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความเข้าใจในการเรียน และเพิ่ม
ช่องทางการเรียนรู้ของตนเองให้หลากหลายยิ่งขึ้นและนักศึกษามีความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-book ท าให้สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน การ
สอนได้ง่ายขึ้นโดยเฉลี่ยนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประกอบการสอน
ด้วยเทคโนโลยี e-bookอยู่ในระดับมาก 
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ภาพที่ 1 e-book รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทิมึ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยฉบับนี้พบว่า การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โดยใช้สื่อ
ประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-bookสามารถท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียน และสามารถ
ใช้เทคโนโลยี e-book ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้ และพบว่าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
มีความแตกต่างกันโดยคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการ
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน แสดงว่า นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียน และสามารถใช้เทคโนโลยี e-
bookให้เกิดประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประกอบการสอนด้วย
เทคโนโลยี e-book และพบว่านักศึกษามีความพึงใจในการจัดการเรียนการสอนในรายรายวิชา
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โดยมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจ าแนกตามระดับพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่าความพึงพอใจมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษา
คิดว่าเทคโนโลยี e-book เป็นช่องทางที่ช่วยให้การท างานได้รับความสะดวกรองลงมาอันดับ 2 นักศึกษา
มีความคิดว่าเทคโนโลยี e-bookท าให้นักศึกษามีวิธีการศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความ
เข้าใจในการเรียน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของตนเองให้หลากหลายยิ่งขึ้น และอันดับ 3 นักศึกษามี
ความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-bookท าให้สามารถ
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน การสอนได้ง่ายขึ้น ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประกอบการสอนด้วย
เทคโนโลยี e-book ช่วยให้การท างาน ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และยังช่วยให้มีวิธีการศึกษา
เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความเข้าใจในการเรียน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของตนเองให้
หลากหลายยิ่งขึ้นดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
ประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-book จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ ได้และควรมีการวิจัยใน
ด้านทัศนคติและความต้องการจัดการเรียนการสอนบนระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
ประกอบการสอนด้วยเทคโนโลยี e-bookของผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของผู้บริหารผู้สอนผู้เรียนเพื่อใช้
ผลการวิจัยในการวางนโยบายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบนระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อประกอบการสอนดว้ยเทคโนโลยี e-bookที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา สุขศึกษา เรื่อง ระบบ
อวัยวะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ โดยจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จ านวน 31 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนออนไลน์ รายวิชา สุขศึกษา เรื่อง ระบบอวัยวะ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนหลังเรียน 
และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 3 
โมดูล โมดูลที่1 login โมดูลที่2 เนื้อหา และโมดูลที่3 แบบทดสอบ 2) ผลการประเมินด้านเทคนิคและ
ด้านเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 3) ผู้เข้าใช้บทเรียนออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 4) ผู้เข้าใช้
บทเรียนออนไลน์มีความพึงพอใจต่อบทเรียนอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ :  บทเรียนออนไลน์, การเรียนรู้แบบผสมผสาน 

Abstract 

 The purposes of the research were. 1) Development of E-learning education course 
subject organ students in high school 6 Phanomthuanchanupatham School organized by 
the blended learning 2)  Compare the achievement of students before and after and 3) 
The satisfaction of students with E- learning about at the second semester of academic 
year 2559  Phanomthuanchanupatham School of 31 people by means of specific 
selection.  The tools used in this research is E- learning about organ health education 
course for students at six achievement test pretest posttest. And satisfaction The results 
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showed that. 1) E-learning developed consists of three modules 1 login module second 
content and module three quiz 2) Resulted the assessment. Technical and content are 
in very good shape.  3)  The use of E- learning achievement improved and 4)  The use of 
E-learning are satisfied with high level. 
Keywords : E-learning, Blended learning

1.  บทน า 
 การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับทุก ๆ คนที่จะต้องมีการเรียนรู้ไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือนอก
ห้องเรียน วิชาสุขศึกษาเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและสิ่งรอบตัวและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้โดยตรงทั้งนี้ในหนังสือที่เรียนมักมีตัวหนังสือที่อัดแน่นไม่น่าสนใจท าให้นักเรียนไม่มี
ความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนจึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอยู่
ในระดับต่ า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นระบบการสื่อสาร การคมนาคม การเรียนรู้และรัฐบาลก็ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้และได้พยายามน า
เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสามารถน าเสนอและแสดงผลในระบบสื่อต่าง ๆ ได้มากมาย
ทั้งในด้านข้อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเครื่องไหว และ วีดิโออีกทั้งสามารถสร้างระบบการมีปฏิสัมพันธ์แบบ
โต้ตอบกับผู้เรียนได้ ปัจจุบันนักการศึกษาได้น าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้
สนับสนุนการจัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
สงูขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบที่ใช้ครูเป็นผู้สอน  

จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใช้สื่อคอมพิวเตอร์มาพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในรายวิชา สุข
ศึกษา เรื่อง ระบบอวัยวะ ซึ่งพัฒนาบทเรียนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 8 โดยจะท าให้ผู้เรียนมี
ความสนใจในการเรียนยิ่งขึ้น โดยอาศัยพื้นที่บนเว็บ www.edmodo.com ใช้จัดห้องเรียนออนไลน์
เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการซึ่ง
จะท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา สุขศึกษา เรื่อง ระบบอวัยวะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ โดยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์  
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน 
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3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
     การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนางานตามแบบแผนของ ADDIE Model โดยมีรายละเอียดดังนี ้  
3. 1.1  การวิเคราะห์ (Analysis) 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเนื้อหา ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ ก าหนดเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วยการ
เรียนรู้ และ ออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาบทเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกัน 
3.1.2 การออกแบบ (Design) 

3.1.2 .1 ออกแบบบทเรียนออนไลน์  เรื่อง ระบบอวัยวะ 
3.1.2 .2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้

3.1 .2.3 การออกแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
3.1.3 การพัฒนา (Development) 

3.1.3.1  น าแบบทดสอบที่ออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน   
จ านวน 3 ท่าน ผลที่ได้คือ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.66-1.00  
3.1.3.2 พัฒนาบทเรียนออนไลน์ ตามที่ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ 2 โดยการจัดท าเนื้อหา แบบทดสอบ 
และกิจกรรมการเรียนรู ้
3.1.3.3 น าบทเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบทางด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค 
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ดังนี้ ทางด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.72 และทด้านเทคนิคอยู่ในระดับดมีาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  

3.1 .4 ปรับปรุงและน าไปใช้งาน (Implementation)   ปรับปรุงบทเรียนออนไลน์ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.5 การประเมิน (Evaluation) ประเมินผลการใช้งานบทเรียน 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 120 คน 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 31 คน โดยวิธี
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
3.3 เครื่องมือการวิจัย 
3. 3.1 บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบอวัยวะ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพนม
ทวนชนูปถัมภ์ โดยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
3.3.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนออนไลน์ 
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3.4  รูปแบบการทดลอง  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งด าเนินการทดลองตาม
แผนการวิจัยแบบ one group pretest posttest design โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
4.  ผลการวิจยั 
4.1  ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
 บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบอวัยวะ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพนม
ทวนชนูปถัมภ์ โดยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีเนื้อหา 3 หน่วย ประกอบด้วย 1) 
ระบบประสาท 2) ระบบสืบพันธุ์ 3) ระบบต่อมไร้ท่อ และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
แสดงดังภาพที่ 1-3 
 

 
 
 
 
 

       ภาพที่ 1 หน้าแรก                     ภาพที่ 2 เนื้อหาบทเรียน                ภาพที่ 3 แบบทดสอบ 
4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์พบว่าคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลัง
เรียนโดยการทดสอบหาค่า (t-test) ปรากฏดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม x S.D. t 
ก่อนเรียน 30 18.29 3.83 

10.81 
หลังเรียน 30 26.86 2.16 

 จากตารางที่ 1 พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.29 และ 26.86 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนขอองนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
4.3 ผลการหาค่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบอวัยวะ 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ โดยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ปรากฏว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
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5.  สรุปผล 
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบอวัยวะ ส าหรับชั้น      
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ โดยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน พบว่าผู้เรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนการใช้บทเรียนออนไลน์ ผู้เรียนได้คะแนน
เฉลี่ย 18.29 หลังการเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 26.86 และคะแนนการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ วิเคราะห์ด้วย t-test ปรากฏค่า t เท่ากับ 10.81 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบอวัยวะ 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ โดยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
6.1 เมื่อผู้เรียนได้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบอวัยวะ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ โดยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นผู้วิจัยจึงมี
ความคิดเห็นว่าควรน าไปปรับใช้ และพัฒนาในรายวชิาอื่นๆต่อไป 
6.2 ควรน าไปพัฒนาบทเรียนผ่านอุปกรณ์อื่น เช่น สมาร์ทโฟน 
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8.  กิตติกรรมประกาศ 
 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา สุขศึกษา เรื่อง ระบบอวัยวะ ส าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ โดยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน นี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา
ของท่าน อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ แนะน าแนวทางปฏิบัติ
แก้ไขรวมทั้งอาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ช่วยสั่งสอนและให้ความรู้ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งใน
ความกรุณาของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สมบูรณ์ สุรินทร์จันทร์ ที่
อนุเคราะห์ให้ทดลองเครื่องมือวิจัยกับนักเรียนโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ ์
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ผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

The Implementation of Activity Packages for Learning to Develop  
in Reading Skills and Writing Skills of English Vocabulary  

for Prathomsuksa 2 Students 
 

สุธีรา มณีวงษ์1 
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 081-1969109 chiyoko_yoyo@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75 2) เปรียบเทียบทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โดยการ
ใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรียน 3) เปรียบเทียบทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้          
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษระหว่างก่อนเรียนกับ               
หลังเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและ      
การเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 อ าเภอด่านช้าง          
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีนักเรียน 22 คน ซึ่งได้มาโดยการ      
สุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่มจับสลาก 16 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ              
2) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.990 3) แบบทดสอบ       
วัดทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.990 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 มปีระสิทธิภาพ เท่ากับ 79.19/83.56   
 2.  ทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยการใช้       
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยการใช้     
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

mailto:chiyoko_yoyo@hotmail.com
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 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

Abstract 

 The purposes of this research were to: 1) develop a learning activity package to 
increase English vocabulary reading and writing skill for Prathomsuksa 2 students to meet 
the efficiency criteria of 75/75 2) compare the students’ vocabulary reading skills 
between before and after using the learning activity package 3) compare the students’ 
vocabulary writing skills between before and after using the learning activity package; 
and 4) study the students’ satisfaction towards the learning activity package. The 
research sample, chosen by cluster sampling from 16 schools, consisted of 22 
Prathomsuksa 2 students from Banmaikilo8 School, Danchang District under the 
jurisdiction of SuphanBuri Primary Educational Service Area Office 3, during the first 
semester of the academic year 2016. The research instruments were: 1) a learning activity 
package to increase English vocabulary reading and writing skills. 2) a test on English 
vocabulary reading skills with a reliability value of 0.990. 3) a test on English vocabulary 
writing skills with a reliability value of 0.990. and 4) an assessment test on satisfaction 
towards the learning activity package. 
 The findings were as follows: 
 1. The learning activity package had the efficiency criteria of 79.19/83.56 
 2. The students’ English vocabulary reading skills after using the learning activity 
package were significantly higher than those before using it (p<.05). 
 3. The students’ English vocabulary writing skills after using the learning activity 
package were significantly higher than those before using it (p<.05). 
 4.  The students’ satisfaction towards the learning activity package was at a high 
level. 
Keywords : learning activity package, English vocabulary 

1. บทน า 
 ภาษาเป็นสิ่ งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ งในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่ ง เป็น
ภาษาต่างประเทศที่มีบทบาทและมีความส าคัญมาก ในหลายๆ ประเทศได้ประกาศให้ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาราชการ อาจเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างนานาชาติ เพราะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไป
มากเพียงใด ความจ าเป็นในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ก็ยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้นเป็นล าดับ 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความส าคัญในการติดต่อ การถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนความรู้
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ทางการค้าขายและทางการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1) 



323 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยในปัจจุบันไม่ได้มีการวิจัยและ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้กันมานาน ปัจจุบันคนไทยยังเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีสอน
อ่านแบบองค์รวม (Whole language) ซึ่งเป็นการสอนอ่านเป็นค า (Whole Word Method) และเป็น
ประโยคที่เน้นการท่องจ าค าศัพท์ โดยให้เด็กดูตัวอักษรหรือดูรูปด้วยสายตา สอนให้ข้ามค าที่ไม่รู้จัก และ
ให้หาค าอื่นมาแทน สอนให้รู้จักท านายความหมายของค าโดยดูจากบริบทของประโยค อีกทั้งเน้นอ่านที่
หลากหลาย แต่ไม่เน้นอ่านออกเสียงดังๆ ผู้ที่เก่งภาษาอังกฤษในระบบนี้ เก่งเพราะความจ าดี ท าให้คน
ไทยเป็นจ านวนมากที่เรียนภาษาอังกฤษมานานนับสิบปีก็ยังไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
เพราะความสามารถในการได้ยินของคนไทยไม่ได้รับการฝึกด้วยเทคนิคพิเศษที่จะช่วยให้ ได้ยินเสียง
ภาษาอังกฤษครบทุกหน่วยเสียง ผลท าให้คนไทยส่วนมากพูดภาษาอังกฤษไม่ชัด ฟังไม่รู้เรื่อง อ่านค าใหม่
ไม่ออก เขียนไม่เป็น และลืมค าศัพท์ง่าย โดยเฉพาะการสะกดค าและการอ่าน (อินทิรา ศรีประสิทธิ์ , 
2553, หน้า 9-17) สอดคล้องกับ (ธาริณี อุณาพรหม, 2554, หน้า 186-192) ได้กล่าวถึงปัญหา  ที่พบใน
วิชาภาษาอังกฤษว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่าเป้าหมายการยกระดับ
การศึกษาที่ตั้งไว้ ซึ่งพบว่าปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ตกต่ า คือ ผู้เรียนมีทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยู่ในระดับดี แต่ไม่สามารถอ่าน
ออกเสียงและเขียนสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้จึงประสบปัญหาเมื่อต้องท าแบบทดสอบที่ต้องอาศัย
การอ่านและการเขียนเป็นส าคัญ 
 นอกจากการอ่านและการเขียนโดยทั่วไปแล้ว การอ่านและการเขียนค าศัพท์ถือว่าเป็นทักษะ
พื้นฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้ภาษาทุกภาษาทั้งในการเรียนระดับพื้นฐานและในระดับสูงการเรียนใน
ระดับพื้นฐานจะเน้นในเรื่องการอ่านและการเขียนค าได้ถูกต้อง แม่นย า ในหลักเกณฑ์ทางภาษาการ
เรียนรู้ค าศัพท์ของภาษาใหม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศส่วน
หนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้องค์ประกอบของภาษาซึ่งประกอบด้วยเสียง โครงสร้าง
ไวยากรณ์ และค าศัพท์ซึ่งองค์ประกอบทั้งสามประการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องที่ผู้อื่นพูด
และสามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ค าศัพท์จึงนับเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งในการเรียนภาษา ผู้ที่ประสงค์
จะเรียนรู้เรื่องค าศัพท์ ควรขยายวงค าศัพท์ ให้กว้างจากค านาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์และค าวิเศษณ์เพื่อ
ประโยชน์ ในการอ่านและการเขียนนักเรียนยิ่งรู้ค าศัพท์มากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งมีความแม่นย าในการอ่านและ
การเขียนย่ิงขึ้นเท่านั้น 
 จากผลการทดสอบ รายงานคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา       
ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 ปีการศึกษา 2557 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 (โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 , 
2557) ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มคี่าเฉลี่ยไมถ่ึงร้อย
ละ 80 ซึ่งไม่จัดอยู่ในเกณฑ์ดี จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลถึงหลาย ๆ โรงเรียน รวมถึงโรงเรียนบ้าน
ใหม่     กิโล 8 อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในหลาย ๆ โรงเรียนที่ในระดับช่วงชั้นที่ 1 นั้น
ขาดแคลนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูขาดเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ หรือขาดสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และไม่สนองต่อความต้องการของผู้เรียน นักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าค าศัพท์ไปใช้ใน
การติดต่อสื่อสาร จึงท าให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าควรให้ความส าคัญ กับ
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ดังนั้น ทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์จึงเป็นทักษะที่
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ส าคัญใน การท าแบบทดสอบ หรือใช้แสวงหาความรู้ต่างๆ และเป็นทักษะที่มีบทบาทและมีความส าคัญ
ต่อการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก 
 การแก้ปัญหาคือ การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งมีข้อดี คือ ช่วยเร้าและกระตุ้นความสนใจ        
ของผู้เรียน ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว สนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนได้ประสบการณ์ไปในทางเดียวกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองและกล้าแสดงออก แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อตัวเอง (ชัยยงค ์พรหมวงศ์, 2545) การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษจึงเป็นหนึ่งวิธีที่เหมาะสม เพราะการฝึกอ่านและเขียน
ค าศัพท์อย่างถูกต้อง ต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างเช่น การทวนซ้ า ๆ ทวนบ่อย ๆ จึงจะท าให้
ผู้เรียนจ าได้ฟังเข้าใจ พูดอ่านเขียนได้ถูกต้อง  
 จากความส าคัญของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งมีประสบการณ์          
ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ เป็นเนื้อหาที่มีความส าคัญและมีปัญหา จึงจ าเป็นต้องใช้เทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ ที่จะหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวและเล็งเห็น
ความส าคัญทางการศึกษาที่จ าเป็นจะต้องสนับสนุนให้มีการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน จึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าวิธีการสอนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการ
เรียนรู้ มีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นและเร้าความสนใจ
ของนักเรียนให้เกิดแรงจูงใจ ใฝ่เรียนรู้ อยากเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองมากขึ้น เป็นแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป และเป็น
แนวทางส าหรับครูใช้จัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และผู้ที่เกี่ยวข้องน าผลการศึกษา
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
  2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย
การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรียน 
  3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โดยการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษระหว่างก่อนเรียนกับ
หลังเรียน 
  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
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3. สมมติฐานของการวิจัย  
  1. ทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 
  2. ทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้           
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559  กลุ่มสหวิทยาเขตด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จ านวน 16 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 469 คน     
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 อ าเภอด่านช้าง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีนักเรียน 22 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) 
โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่มจับสลาก 16 โรงเรียน เพื่อก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง และเนื่องจาก
โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 22 คน จึงใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ              
หาประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 75/75 โดยมีขั้นตอนการหาประสิทธิภาพโดยแยกเป็นชุดกิจกรรม 
ดังนี้ 1.ทดลองแบบเดี่ยว 2.ทดลองแบบกลุ่มเล็ก 3.ทดลองแบบภาคสนาม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไขแล้ว น ามาใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 
(หนองมะค่าโมง) จ านวน 30 คน โดยเลือกนักเรียนเก่ง 10 คน ปานกลาง 10 คน และอ่อน 10 คน รวม 
30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 75/75 และน าชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแล้ว จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 22 
คน 
 2. แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบที่วัดการอ่านออกเสียง
ค าศัพท์ที่อยู่ในรูปค า ซึ่งประกอบไปด้วย ค าที่เลือกมาจากแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 15 ข้อ ๆ ละ 1 
ค า ผู้เรียนจะได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคล การประเมินการอ่านออกเสียง สร้างเป็นแบบมาตราส่ วน



326 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

ประมาณค่า 2 ระดับ จ านวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน ก าหนดแนวทางการตอบค าถามของแต่ละ
ข้อ โดยให้   1 เมื่อออกเสียงค าศัพท์ อย่างถูกต้อง (ออกเสียงพยัญชนะต้นค า เสียงท้ายค าท้ายค า และ
เสียงสระถูกต้อง) และให้ 0 อ่านไม่ถูกต้อง การวิเคราะห์ข้อมูล น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3. แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นแบบอัตนัย ให้นักเรียนเขียนตอบ 
ซึ่งมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวอยู่ในรูปค า ซึ่งประกอบไปด้วย ค าที่เลือกมาจากแผนการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 15 ข้อ ๆ ละ 1 ค า ผู้เรียนจะได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคล การประเมินการเขียน 
สร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 2 ระดับ จ านวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน ก าหนดแนวทาง
การตอบค าถามของแต่ละข้อ โดยให้ 1 เขียนค าศัพท์ เลือก/หาค าศัพท์เติมลงในช่องที่ก าหนดได้ถูกต้อง
สมบูรณ์ถูกต้อง และให้ 0 เขียนไม่ถูกต้อง หรือเขียนไม่ได้เลย การวิเคราะห์ข้อมูล น าคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม  สร้างโดยน าวิธีของลิเคร์ท             
(Likert scale) น ามาประยุกต์ให้เหมาะสม ข้อค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นข้อค าถาม
ความรู้สึกชอบหรือพอใจ ความกระตือรือร้น ความพยายามในการเรียน ตลอดจนการมองเห็นประโยชน์
ของการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อความในเชิงบวกและเชิงลบ จ านวน 10 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน 
3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย 

5. สรุปผลการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 มปีระสิทธิภาพ เท่ากับ 79.19/83.56   
 2.  ทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยการใช้ชุด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยการใช้
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก 

6. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยอภิปรายผล ดังนี ้
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1 / E2 ภาคสนามเท่ากับ 79.19/83.56 เป็นไปตาม

X

X
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เกณฑ์ที่ก าหนด 75/75 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนอย่างมีระบบ เริ่มจาก
ศึกษาเอกสารทางวิชาการ ค้นคว้าหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดจุดประสงค์ จัด
เนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ออกแบบการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
จัดเรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสนใจและวั ยของนักเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545, หน้า 117-118) ได้ให้ความหมายว่า ชุดการสอน 
(ชุดกิจกรรม) ช่วยให้ผู้สอนได้ถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่สลับซับซ้อนและมีลักษณะเป็น
นามธรรมสูงขึ้น ซึ่งผู้สอนไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้ดีช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนต่อสิ่งที่
ก าลังศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเองส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 
ฝึกการตัดสินใจรู้จักรับผิดชอบและฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้นั้น ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาโดยผ่านการหาค่าประสิทธิภาพ ได้ผ่านการตรวจสอบและ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านความสมบูรณ์ ความถูกต้อง พิจารณาการใช้ภาษา เนื้อหา สื่อการจัดการ
เรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อหาคุณภาพของชุดก่อนที่จะน าไปใช้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กรรณิการ์ ก้อนกลีบ (2550, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะฟัง–พูด โดยใช้สื่อ
โฆษณาส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนภาษาอังกฤษ ที่เน้นทักษะฟัง–พูด โดย
ใช้สื่อโฆษณาส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 70/70 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหว่างการใช้ชุดการสอนและหลังใช้ชุดการสอน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 76.00 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540, หน้า 494) ได้กล่าวว่า 
การหาประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมตรง หมายถึง การน าชุดกิจกรรมไปใช้ (try out) เพื่อปรับปรุงแล้ว
น าไปใช้สอนจริง เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วจึงผลิตออกมาใช้จริง ส าหรับการก าหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพกระท าได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประการโดยก าหนดค่า
ประสิทธิภาพเป็น E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 คือประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึ่ง
ก าหนดตัวเลขเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ย ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมจะต้องก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพไว้เพื่อให้ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ ได้แก่ แบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบภาคสนาม 
ซึ่งแต่ละแบบต้องมีการคละความสามารถเด็กเก่ง ปานกลาง และเด็กอ่อน ในปริมาณที่เท่า ๆ กัน และ
ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น ช่วย
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ครูคอยให้
ค าแนะน า นักเรียนมีความสนุก และตั้งใจกับการเรียนจาการใช้สื่อจากชุดกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มยุรี ธานี (2551, หน้า 66) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ ผลการศึกษาพบว่า ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นมี



328 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 88.00/87.87 และหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก คือมีความพึงพอใจที่
สอดคล้องกันตามเกณฑ์ที่คาดหวัง จากการเรียนอย่างไม่กดดันนักเรียนด้วยกัน โดยไม่เน้นให้คะแนนเป็น
ตัวกดดัน แต่เน้นความเข้าใจการแบ่งปันความรู้ นักเรียนสามารถท ากิจกรรมซ้ าๆ ได้เมื่อไม่เข้าใจ ซึ่งท า
ให้นักเรียนเป็นมิตรต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โรบินสัน 
(Robinson, 2002) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ในการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันนักเรียนต้องการเรียนรู้โดยค้นพบด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้หลายชนิด นักเรียนช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ทั้งนี้นักเรียนต้องการให้เพิ่มการเรียนรู้แนวใหม่ที่มีทักษะหลากหลายและเน้นกระบวนการ
ปฏิบัติให้มากขึ้น 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูผู้สอนที่สนใจสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน โดยปรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการของผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันอย่างเพียงพอ
ในการท ากิจกรรม ผู้สอนไม่ควรเร่งรัดผู้เรียน เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติของผู้เรียน แต่ควรจัดการ
เรียนการสอนให้ตรงตามกับระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตามล าดับ ให้ผู้เรียนได้มีเวลาในการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และควรให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้
สูงขึ้นได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ครูควรท าการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ในชั้นและเนื้อหาสาระอื่น ๆ เพื่อศึกษา
รูปแบบ วิธีการ ที่จะท าให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาอังกฤษได้  และควรพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ครบ 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการ
พูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ในเนื้อหาอื่น และระดับชั้นเรียนอื่น ๆ 

8. แหล่งข้อมลูอ้างอิง 
กรรณิการ์ ก้อนกลีบ. (2550). การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะฟัง – พูดโดยใช้สื่อ

โฆษณา ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4. คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุ ต ร ดิ ต ถ์
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 . 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
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9. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือแนะน าอย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทุม ศรีรักษา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไล 
ทองแผ่ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดร.นันทิยา ทองหล่อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบ
วิทยานิพนธ์ ที่ให้ค าปรึกษาแนะน าและชี้แนะแนวทางข้อบกพร่อง และดร.เนติ เฉลยวาเรศ และดร.ทรง
ศรี ตุ่นทอง ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะ อัน
เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าวิจัยจนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงเรียบร้อยไปด้วยดี ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณนายจินดา อ้อมทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (หนองมะค่าโมง) ที่
ได้ให้ความอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัย ขอขอบพระคุณ นายอุดม
ศักดิ์ สมบัติหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่และนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย และขอขอบใจนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างด ี
 คุณค่าและประโยชน์ทั้งหลายที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแด่
บิดา มารดา และบูรพาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอน ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้วิชาความรู้มาตั้งแต่
ต้น จนประสบผลส าเร็จตามที่ท่านหวังและตั้งใจไว ้
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การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ร่วมกับการเรียนรู้แบบรว่มมือด้วยเทคนิค TGT 
The Study on Learning Achievement of Grade 3 Students 
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Cooperates with Cooperative Learning in TGT Technique 
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บทคัดย่อ  

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT และ 4) เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค TGT เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ จ านวน 30 คน  ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง แบบแผนการทดลองเป็นแบบ One Group Pretest Posttest Design 
 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.44/83.00 
สูงกว่าเกณฑ์ (80/80) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคและ
วิธีการอยู่ในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทคนิค TGT 
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Abstract 
 

The purposes of this research were 1)  to develop the CAI for pathomsuksa 3 
students entitled “ information and communication technology” , 2)  to find the 
effectiveness of the CAI entitle “ information and communication technology” , 3) to find 
the learning achievement of the students who studied with the CAI entitled “ information 
and communication technology” cooperated with cooperative learning in TGT technique, 
and 4)  to evaluate the satisfaction of students who studied with the CAI entitle 
“ information and communication technology”  cooperated with cooperative learning in 
TGT technique.  The research tools consisted of effectiveness evaluation form, pretest, 
posttest, and satisfaction questionnaire. The sample group of this research was 30 students 
in pathomsuksa 3 of Anuban Nong Ya Sai School by purposive sampling.  Experimental 
design was One Group Pretest Posttest Design. 
 The finding revealed that the effectiveness of the CAI that developed was 
81.44/83.00 that was higher than the criteria (80/80). The CAI was appropriate in content 
and technique and methodology in a high level. The learning achievement of the students 
after studied with  the CAI were higher than before studied at the statistically significant 
0.05 level.  The students satisfied with the CAI and studied with TGT technique in a high 
level. 
Keywords : Learning Achievement, TGT Technique  
 
1. บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 9 (1) มีการก าหนดหลักการ
ส าคัญในการจัดการศึกษาว่าต้องยึดหลักเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
นอกจากนี้ในมาตรา 9 (6) กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นให้สังคมเข้ามาส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
และมาตรา 22 ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

การเรียนรู้ด้วยรูปแบบ TGT เป็นการเรียนที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่ม 
ๆ ละประมาณ 4-5 คน โดยก าหนดให้แต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ และส่ง
ตัวแทนของกลุ่มออกไปแข่งขันตามความสามารถ โดยให้คนเก่งแข่งกับคนเก่ง คนอ่อนแข่งกับคนอ่อน 
จากนั้นน าคะแนนของแต่ละคนมาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม  การเรียนแบบ TGT เป็นการเรียนรู้แบบ
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ร่วมมือซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันเรียนรู้ เป็นการฝึกทักษะทาง
สังคมเพราะต้องท างานกับบุคคลที่มีความแตกต่างกัน อันจะท าให้เกิดการเรียนรู้และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ธิติพันธุ,์ 2554) 

จากพระราชบัญญัติและรูปแบบการเรียนรู้ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค TGT  เพื่อสอนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า 
ทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา ไม่จ ากัดสถานที่และประสบผลส าเร็จตามศักยภาพของแต่ละคน  
นอกจากนี้ยังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
  2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
  2.3. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับการการเรียนรู้แบบรว่มมือด้วยเทคนิค TGT 
 2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ที่
เรียน   เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาคเรียนที่ 2/2559  จ านวน 80 คน  

3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ที่
เรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 30 คน โดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
3.3.1 ระยะที่ 1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีรายละเอียดดังนี ้
1. ขั้นการวางแผน (Planning) วิเคราะห์ผู้เรียนวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์บริบทที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนแบบ TGT 



333 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

2. ขั้นการออกแบบ (Design) ออกแบบวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ใบงาน แบบทดสอบ 
การวัดและการประเมินผล แบบประเมินต่าง ๆ  ออกแบบกระบวนการเรียนการสอน และองค์ประกอบ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. ขั้นการพัฒนา (Development)  
 3.1 จัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate 

จากนั้น ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นโดยผู้วิจัย 
3.2 จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

จ านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับข้อค าถามของแบบทดสอบ 
3.3 จัดท าแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคนิคและวิธีการ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความตรงของเน้ือหา 

4. การประเมินและการปรับปรุง (Evaluation and Revise) 
4.1 ประเมินแผนการสอนน าแผนการสอนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไข 
4.2 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน น าเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการ จ านวน 3 คน ตรวจสอบ
ความเหมาะสม และปรับปรุงตามที่ได้รับค าแนะน า 

3.3.2 ระยะที่  2 การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้มีแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design โดย
น าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน 

 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนฯ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แสดงได้ดังภาพ 1 ถึง ภาพ
ที่ 2 
                      
 
 
 
 
 
 
             ภาพที่ 1 หน้าแรกของบทเรียน                                  ภาพที่ 2 หน้าเข้าสู่ระบบ 
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  4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  4.2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นอาจารย์สอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า เนื้อหาของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี ( x = 4.25, S.D. = 0.10) แสดงได้ดังตาราง

ที่ 1  
  4.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
และวิธีการจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา พบว่า การจัดท าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี ( x = 4.12, S.D. = 0.20) แสดงได้ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านเนื้อหา 
รายการประเมิน x  S.D. แปลผล 

ด้านที่ 1 เนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 4.19 0.29 ดี 
ด้านที่ 2 รูปแบบการสอน 4.33 0.33 ดี 
ด้านที่ 3 ใบงานและแบบทดสอบ 4.13 0.23 ดี 
ด้านที่ 4 การประเมิน 4.33 0.58 ดี 

โดยรวม 4.25 0.10 ดี 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน x  S.D. แปลผล 
ด้านที่ 1 การออกแบบ 4.39 0.19 ดี 
ด้านที่ 2 ภาพ ภาษา และเสียง 3.93 0.31 ดี 
ด้านที่ 3 ตัวอักษรและสี 4.17 0.52 ดี 
ด้านที่ 4 การจัดการบทเรียน 4.00 0.33 ดี 

โดยรวม 4.12 0.20 ดี 
  4.2.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการหาค่า E1/E2 พบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิทธิภาพ 81.44/83.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 
 4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คะแนน จ านวนผู้เรียน (คน) ค่าเฉลี่ย tค านวณ tตาราง Sig. 

ก่อนเรียน (30) 30 19.73 
7.58 1.70 .00* 

หลังเรียน (30) 30 24.90 



335 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

            จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( x = 24.90, S.D. =2.08) 
สูงกว่าก่อนเรียน ( x = 19.73, S.D. =1.85) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   4.4  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT อยู่ในระดับมาก ( x = 4.45, 
S.D. = 0.78) 
 
5. สรุปผลการวิจัย 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยการประเมินจาก
ผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคและวิธีการมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ ในระดับดี และมีค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 คือ 81.44/83.00 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไป
ใช้สอนได้ ผู้วิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการ
ใช้เทคนิคการสอนแบบ TGT พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของสุ
พัชชา (2554) และจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีการสอนแบบ TGTอยู่ในระดับมาก  ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันได้ช่วยเหลือกันเพื่อให้ตนเองและกลุ่มประสบความส าเร็จในการเรียน 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย. 
ธิติพันธุ์ คดชาคร. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความรับผิดชอบของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการมัธยมศึกษา. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สุพัชชา ปาทา. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถคิดวิเคราะห์
ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้. ปริญญานิพนธ์กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ. 

 



336 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)  
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดึงดูดใจสีในงานออกแบบสีเดียว 
Factors Affecting Color Attractiveness in Monochromatic Color Design 

 
วิลาสินี พิทยานุรักษ์ อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ และชิรพงษ์ ญานุชิตร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  wilasinee_p@mail.rmutt.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสีมีบทบาทส าคัญในการดึงดูดใจผู้บริโภค ผู้บริโภคใช้สีเป็นส่วนหนึ่งในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ดังนั้นการใช้สีในงานบรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งส าคัญเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค 
อีกทั้งสียังถูกใช้เป็นกลยุทธ์หนึ่งเพื่อส่งเสริมการตลาด แต่อย่างไรก็ตามส าหรับวิสหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม การบริหารต้นทุนบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ถูกน ามาพิจารณาว่าเราจะดึงดูดความสนใจของลูกค้าด้วย
บรรจุภัณฑ์ที่มีราคาถูกได้อย่างไร วิธีหนึ่งในการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ คือ การออกแบบสีเดียว วิธีการนี้ไม่
เพียงแต่ลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ได้ แต่ยังเป็นการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบสีและความดึงดูดใจสี ตัวอย่างสีที่มีความแตกต่าง
ในด้านสีสัน ความอิ่มตัวสี และความสว่างสี จ านวน 190 สี ถูกน ามาใช้เป็นตัวกระตุ้นทางการทดลอง 
นักศึกษาจ านวน 50 คนที่มีอายุเฉลี่ย 20.5 ปี ได้ประเมินระดับความดึงดูดใจสีของตัวอย่างสีแต่ละตัวอย่าง
บนพื้นหลังสีเทา ด้วยมาตรวัดความรู้สึกความดึงดูดใจสี ผลการทดลองพบว่า เมื่อความสว่างสีเพิ่มสูงขึ้น
ความดึงดูดใจสีจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ความดึงดูดใจสีจะลดลงเมื่อความสว่างสีของสีตัวอย่างและสีพื้นหลังมีค่า
ใกล้เคียงกัน แนวโน้มนี้ปรากฎในผลการทดลองด้านความอิ่มตัวสีเช่นเดียวกัน ผลการทดลองสรุปได้ว่า 
ความสว่างสี ความอิ่มตัวสี และความเปรียบต่างระหว่างตัวอย่างสีและสีพื้นหลัง มีอิทธิพลต่อความดึงดูดใจสี 
ผลการทดลองนี้อาจน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการออกแบบสีเดียวเพ่ือลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ต่อไป 
ค าส าคัญ : ความดึงดูดใจสี การออกแบบสีเดียว 

Abstract 

It was known that color plays an important role to attract consumers’ attentions. It is used 
as one of the consumers’  decision- making factors.  Color on packaging, therefore, is a 
significant feature in attracting consumers’ interests. It is also used as a strategy in marketing 
promotion.  In case of small and medium enterprises, packaging cost management is 
considered as how to catch a customers’ attention with low cost packaging. Monochromatic 
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color design is one of approaches to decrease a packaging cost and to make an eco-friendly 
design.  This study, hence, aimed to explore a relationship between color attributes and 
color attractiveness.  One hundred ninety color samples, varying in difference of hue, 
chromaticness, and lightness, were used as test stimuli. Fifty students with 20.5 years old in 
average were participated in the experiment.  They were asked to rating an attractiveness 
score for each color on the gray background by using a color attractiveness scale. The results 
showed that the color attractiveness was gradually increased with increasing lightness but it 
was decreased when the lightness of foreground and background colors were analogous. 
This tendency also occurred in the result of chromaticness.  We concluded that lightness, 
chromaticness, and contrast between foreground and background colors have an influence 
on color attractiveness.  The results from this study would be used as the guideline tool in 
monochromatic color design to decrease a packaging cost.  
Keywords : color attractiveness, monochromatic color design 
 
บทน า 

จากการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อการได้มา
ซึ่งความสนใจจากลูกค้า น าไปสู่ยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเหตุนี้จึงท าให้บรรจุภัณฑ์กลายเป็นองค์ประกอบ
หลักที่ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการอยู่รอดของธุรกิจ 
(ปัทมา เลาหสินณรงค์, 2555) บรรจุภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดความใจผู้บริโภคได้ดีนั้น มีองค์ประกอบการ
ออกแบบหลายองค์ประกอบได้แก่ ขนาด รูปร่าง รูปทรง วัสดุ ภาพประกอบ และตัวอักษร (ประชิด ทิณบุตร
, 2531) ซึ่งนอกจากองค์ประกอบดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วสีก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการ
ช่วยส่งเสริมการตลาด ที่ไม่เพียงช่วยสร้างความสวยงามให้บรรจุภัณฑ์ แต่ยังสามารถดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภคได้อีกด้วย (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2555) นอกจากนั้นแล้วธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มี
แนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทั้งโลกมองว่าบรรจุภัณฑ์ถือเป็นอาวุธที่ส าคัญในด้านการตลาด 
ที่ช่วยเพิ่มมูลค่า ส าหรับประเทศไทยแล้ว บรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารถือเป็นหมวดหมู่ที่มีอัตราการเติบโต
สูงสุด เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งวัตถุดิบหลักที่สามารถส่งสินค้าทางด้านต่างๆ เช่น สินค้าส าเร็จรูป และ
สินค้ากึ่งส าเร็จรูปแช่แข็งไปขายทั่วโลก (เกรียงไกร เธียรนุกุล, 2544) โดยในปี พ.ศ. 2546 ไทยเป็นผู้ส่งออก
อาหารที่ส าคัญอันดับ 14 ของโลก มีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 2.70 ของโลก (สันติ ท่องแก้ว, 2548) ซึ่ง
ความส าคัญและบทบาทของบรรจุภัณฑน์ั้น มีหลายแง่มุม เช่น การออกแบบให้มีความสะดุดตา สามารถช่วย
กระตุ้นความสนใจและสร้างแรงดึงดูดผู้บริโภคได ้ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือ
ร้านสะดวกซื้อที่ไม่มีพนักงานแนะน าสินค้าคอยเสนอขาย บรรจุภัณฑ์จะต้องสามารถสร้างความสนใจ และ
ดึงดูดผู้บริโภคให้หันมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ (สมพงษ์ เฟื่องอารมณ์, 2550) ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้นัก
ออกแบบส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการเลือกใช้สี แต่อย่างไรก็ตามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME: small and medium enterprises) เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีงบประมาณการลงทุนจ ากัด ซึ่งมีความจ าเป็น
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ที่จะต้องควบคุมต้นทุนในการผลิต บรรจุภัณฑ์ของสินค้าถือว่าเป็นต้นทุนการผลิตหนึ่ง ซึ่งการควบคุมต้นทุน
ในส่วนนี้ให้เหมาะสมจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้  วิธีหนึ่งในการลดต้นทุนการ
พิมพ์บรรจุภัณฑ์ก็คือ การลดปริมาณหมึกพิมพ์ ด้วยวิธีลดจ านวนสีพิมพ์ให้เหลือเพียงสีเดียว  

การออกแบบสีเดียว (monochromatic color design) หรือ การใช้สีสันเดียว (monochromatic 
scheme) เป็นวิธีการหนึ่งในการลดจ านวนสีพิมพ์ เป็นการใช้สีเพียงสีเดียวในการออกแบบ แต่มีการลดหลั่น
น้ าหนักสี เพื่อให้เกิดความแตกต่างของน้ าหนักส ีหลักการใช้สีเดียวนี้อาจกระท าได้หลายลักษณะ เช่น การใช้
สีใดสีหนึ่งเป็นจุดเด่นของภาพ โดยองค์ประกอบในภาพนั้นก็จะใช้สีเดียวกัน แต่เปลี่ยนความสว่างและความ
อิ่มตัวสีให้แตกต่างกันหลายระดับ (ชลูด นิ่มเสมอ, 2531) นอกจากการออกแบบสีเดียวจะเป็นการลดต้นทุน
การผลิตแล้ว การออกแบบสีเดียวยังถือเป็นการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการใช้หมึก
พิมพ์ในปริมาณที่ลดลงนั่นเอง 

ด้วยเหตุผลข้างต้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความดึงดูดใจสีในงานออกแบบสี
เดียว ซึ่งผลการทดลองที่ได้อาจใชเ้ป็นเครื่องมือหรือเป็นแนวทางในการออกแบบสีเดียวส าหรับการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ เพ่ือการลดต้นทุนการผลิต และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาอิทธิพลของสีสัน ความอิ่มตัวสีและความสว่างสี ที่มีผลต่อความดึงดูดใจส ี

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความดึงดูดใจสีในงานออกแบบสีเดียว ได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย

ไว้ดังนี ้
ห้องทดลอง: ในการวิจัยนี้ได้ทดสอบความดึงดูดใจสี ภายในห้องทดลองมีขนาดกว้าง 1.3 เมตร ยาว 

2 เมตร และสูง 2 เมตร ภายในปิดผนึกด้วยกระดาษปิดผนังสีขาว ตกแต่งเสมือนห้องนั่งเล่นภายในบ้าน ผนัง
ด้านหน้ามีช่องเปิดขนาด 30 x 30 เซนติเมตร เพื่อให้ผู้ทดสอบมองตัวอย่างสีที่แสดงบนจอแสดงผลที่ติดตั้ง
ไว้ด้านหลังผนังห้อง การควบคุมแสงสว่างภายในห้องทดลองใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดแสงกลางวัน 
อุณหภูมิแสงเทียบเคียงสี 5000 เคลวิน โดยมีความสว่าง 500 ลักซ์ 

การตั้งค่าหน้าจอแสดงผล: ตัวอย่างสีที่ใช้ในการทดลองถูกแสดงบนจอแสดงผล ยี่ห้อ Eizo รุ่น 
Color Edge CX271 ก าหนดค่าจุดขาวบนหน้าจอแสดงผล (white point) 5800 เคลวิน ความสว่าง 124 
แคลเดลล่าต่อตารางเมตร มีการชดเชยสีหนา้จอแสดงผล (monitor gamma) 1.8 

ผู้ทดลอง: นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จ านวน 50 คน มี
อายุเฉลี่ย 20.46 ปี จ าแนกเป็นผู้หญิง 28 คน และ ผู้ชาย 22 คน ผู้ทดลองทุกคนมีสายตาปกติหรือได้รับการ
แก้ไขให้เป็นปกต ิและได้ผ่านการทดสอบตาบอดสีด้วยวิธี Farnworth Munsell 100 Hue 
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ตัวอย่างสีที่ใช้ในการทดลอง: เลือกจาก
ระบบสีมันเซลล์ ประกอบไปด้วยแม่สีมันเซลล์จ านวน 
8 สี ได้แก่ สี  5R 5Y 5G 10B 5YR 5GY 10BG และ 
5P ซึ่งแต่ละแม่สีจะมีความสว่างสีมันเซลล์สีละ 5 
ระดับ คือ 3 4 5 6 และ 7 และ มีค่าความอิ่มตัวสีมัน
เซลล์สีละ 5 ระดับ คือ 2 4 6 8 และ 10 รวมเป็น
ตัวอย่างสีทั้งสิ้น 190 สี ตัวอย่างสีมันเซลล์ทั้งหมดถูก
แปลงค่าสีในระบบมันเซลล์ให้เป็นค่าสี RGB เพื่อใช้
เป็นค่าส าหรับก าหนดการแสดงสีบนหน้าจอแสดงผล 
ด้วยโปรแกรม Visual Studio Professional 2010 
ก าหนดให้ตัวอย่างสีมีขนาด 7.1 x 7.1 เซนติเมตร 
และแสดงผลบนพื้นหลังสีเทา (N5) 
 ขั้นตอนการทดลอง: ผู้ทดลองนั่งในห้องทดลองห่างจากหน้าจอแสดงผล 60 เซนติเมตรในระดับ
สายตา หลังจากนั้นจะได้รับค าแนะน าในการประเมินความดึงดูดใจสี และอธิบายนิยาม ซึ่งการทดลองนี้ได้
นิยามความดึงดูดใจสีไว้ดังนี้ “ความดึงดูดใจสี คือ สีที่ดูแล้วให้ความรู้สึกกระตุ้นความสนใจให้ชวนมอง ให้พึง
พอใจ รู้สึกชอบ มีความโดดเด่น” เมื่อผู้ทดลองมีความเข้าใจแล้ว การทดลองเริ่มต้นจากตัวอย่างสีจะถูกสุ่ม
เลือกให้ปรากฎบนขึ้นบนหน้าจอแสดงผล จากนั้นให้ผู้ทดลองพิจารณาสีที่ปรากฏและให้คะแนนความดึงดูด
ใจสี โดยใช้มาตรวัดความแตกต่างเกี่ยวกับความดึงดูดใจสี ด้วยมาตรวัดเจตคติ (semantic differential 
scale) 6 ระดับโดย -3 หมายถึง ไม่ดึงดูดใจมากที่สุด -2 หมายถึง ไม่ดึงดูดใจมาก -1 หมายถึง ไม่ดึงดูดใจ
น้อย 1 หมายถึง ดึงดูดใจน้อย 2 หมายถึง ดึงดูดใจมาก และ 3 หมายถึง ดึงดูดใจมากที่สุด เมื่อผู้ทดลองให้
คะแนนความดึงดูดใจสีนั้นๆเสร็จสิ้น สีถัดไปก็จะถูกสุ่มขึ้นมาใหม่ ผู้ทดลองจึงให้คะแนนต่อไปเรื่อยๆ จนครบ
ทั้ง 190 สี ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการทดลอง 

ผลการวิจัย 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความดึงดูดใจสีของแต่ละสี ค านวณได้จากคะแนนความดึงดูดใจสีของผู้ทดลองทั้ง 50 คน ซึ่ง
มีค่าปรากฏดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ห้องทดลองขณะผู้ทดสอบ 
ก าลังประเมินความดึงดูดใจสี 
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ภาพที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความดึงดูดใจสีจ าแนกตามความสว่างสีมันเซลล์ แกนแนวต้ัง คือ คะแนนความดึงดูด
ใจสี ในขณะที่แกนแนวนอน คือ ระดับความอิ่มตัวสีมันเซลล์ จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่า เมื่อความอิ่มตัวสี
มันเซลล์เพิ่มสูงขึ้น คะแนนความดึงดูดใจสีจะสูงขึ้นเช่นเดียวกัน จนถึงระดับความอิ่มตัวสีหนึ่ง คะแนนความ
ดึงดูดใจสจีะลดลงเล็กน้อย เช่น ความสว่างสีมันเซลล์ที่ 3 เมื่อความอิ่มตัวสีมันเซลล์เพิ่มขึ้นจาก ระดับ 2  ถึง 
ระดับ 6 ค่าเฉลี่ยความดึงดูดใจสีมีค่าเท่ากับ 0.2 0.4 และ 0.6 ตามล าดับ แต่เมื่อถึงระดับความอิ่มตัวสีที่
ระดับ 8 คะแนนความดึงดูดใจสีจะลดลงเล็กน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4 คะแนน) ก่อนที่ขยับจะเพิ่มสูง
เล็กน้อยเป็น 0.5 ซึ่งจากผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อความอิ่มตัวสีมันเซลล์สูงขึ้น ความดึงดูดใจสีจะ
เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามพบว่า ตัวอย่างสีที่มีค่าความสว่างสีมันเซลล์ใกล้เคียงกับสีของพื้นหลัง จะมี
ค่าเฉลี่ยความดึงดูดใจสีลดน้อยลงตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 1 ความสว่างสีมันเซลล์ที่ระดับ 2 4 6 8 10 ที่มี
ค่าเฉลี่ยความดึงดูดใจสีที่ระดับความอ่ิมตัวสีมันเซลล์เท่ากับ  0.0 0.2 0.6 0.3 และ 0.0 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความดึงดูดใจสี จ าแนกตามความสว่างสีของมันเซลล์ 

 
 

หมายเหตุ: N=50 
 

ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยความดึงดูดใจสีจ าแนกตามความสว่างสีมันเซลล ์
3 (△) 4 (○ ) 5 (□ ) 6 (◇) 7 (×) 
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ภาพที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความดึงดูดใจสีจ าแนกตามความอิ่มตัวสีมันเซลล์ แกนแนวตั้ง คือ คะแนนความดึงดูด
ใจสี ในขณะที่แกนแนวนอน คือ ระดับความสว่างสีมันเซลล์ จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าเมื่อความสว่างสีมัน
เซลล์เพิ่มสูงขึ้น ความดึงดูดใจสีมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน จนเมื่อถึงระดับความสว่างสีระดับหนึ่ง 
ความดึงดูดใจสีจะลดน้อยลง และจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง เมื่อตัวอย่างสีมีความสว่างสีเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เช่น 
ความอ่ิมตัวสีมันเซลล์ที่ 2 เมื่อความสว่างสีมันเซลล์เพิ่มขึ้นจาก 3 เป็น 4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความดึงดูดใจสี
อยู่ที่ 0.2 เพิ่มขึ้นเป็น 0.4 จนเมื่อถึงระดับความสว่างสีที่ 5 นั้น ความดึงดูดใจสีลดลงเท่ากับ 0.0 และได้
เพิ่มขึ้นเป็น 0.4 และ 0.9 ในความสว่างสีมันเซลล์ที่ 6 และ 7 ตามล าดับ ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อ
ความสว่างสีมันเซลล์สูงขึ้น ท าให้ความดึงดูดใจสีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้จากผลการทดลองพบว่า ตัวอย่างสีที่
มีค่าความสว่างสีมันเซลล์ใกล้เคียงกับสีของพื้นหลัง เช่น ความสว่างสีมันเซลล์ระดับที่ 5 ท าให้ความดึงดูดใจ
สีของสีนั้นๆ จะลดต่ าลง ผลการทดลองในงานวิจัยชิ้นน้ีมีความแตกต่างกับผลงานวิจัยที่ได้ศึกษาก่อนหน้านี้ 
(Tangkijviwat & Meksuwan, 2015) ได้ศึกษาอิทธิพลของสีสันและโทนสีต่อความดึงดูดใจสีในการ
ออกแบบสีเดียว โดยในการทดลองได้ให้ผู้ทดลองดูสีโดยไม่มีพื้นหลัง ซึ่งการทดลองพบว่าเมื่อสีมีความอิ่มตัว
สเีพิ่มสูงขึ้น สีๆนั้นจะมีแนวโน้มความดึงดูดใจสีสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ผลการทดลองที่แตกต่างกันนี้อาจเกิดจาก
การแสดงตัวอย่างสีที่แตกต่างกัน ทั้งในรูปแบบวิธีการแสดงสีและพื้นหลัง เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้
ก าหนดให้ตัวอย่างสีอยู่บนพ้ืนหลังสีเทา ในขณะที่การศึกษาของอุรวิศและวราวรรณ ได้ทดสอบตัวอย่างสีโดย
ไม่มีพื้นหลัง ซึ่งการลดลงของคะแนนความดึงดูดใจสีในงานชิ้นนี้ อาจมีผลมาจากสีนั้นๆ มีความสว่างที่
ใกล้เคียงกับสีพื้นหลัง ในงานวิจัยชิ้นที่อาจเป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลความสว่างสีของพ้ืนหลัง 
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ความสว่างสีมันเซลล์

ภาพที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความดึงดูดใจแยกตามความอิ่มตัวสีมันเซลล ์
2 (△) 4 (○ ) 6 (□ ) 8 (◇) 10 (×) 
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สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
ผลการทดลองนี้สรุปได้ว่าเมื่อความสว่างสีมันเซลล์และความอิ่มตัวสีมันเซลล์เพิ่มสูงขึ้น ความดึงดูด

ใจสีจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียว และความดึงดูดใจสีจะลดลงเมื่อสีนั้นๆ มีค่าความสว่างสีมันเซลล์ใกล้เคียงกับ
ความสว่างสีมันเซลล์กับสีของพื้นหลัง ผลการทดลองที่ได้จากกการวิจัยชิ้นน้ี สามารถใช้เป็นแนวทางการ
ออกแบบสีเดียวส าหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีลดการใช้หมึกพิมพ์ ซึ่งถือเป็นการออกแบบที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมวิธีหนึ่ง  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ์ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT 

The Development of CAI on the Science course for Prathomsuksa four 
Students with Cooperative Learning on TGT Techniques 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT 2) หาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 4) หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจินดาราม จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) แบบประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหา และด้านเทคนิควิธีการ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) 
ประสิทธิภาพ E1/E2 4) t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.89/81.22  
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิค TGT 

Abstract 

 The purposes of the research were to: 1) development CAI with cooperative learning 
on Teams-Games-Tournament techniques on the science course for prathomsuksa four 
students; 2)  find efficiency of the developed CAI; 3)  compare the students learning 
achievement before and after learned with the developed CAI; 4)  find the students 
satisfaction in using the developed CAI.  The target group used in this research were 30 
prathomsuksa 4 students, Watjindaram School, which derived from drawing a simple 
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random sampling. The research tools used in this study were: 1) the CAI; 2) the content 
and technical evaluation effectiveness form of CAI; 3)  the evaluation learning 
achievements test; 4)  the evaluation satisfaction form.  The statistics used in this study 
were: 1) average; 2) standard deviation; 3) performance E1/E2; 4) t-test 
 The result of this research were: 1) the efficiency of CAI was 81.89/81.22 which was 
higher than the criteria defined is 80/ 80; 2)  the students learning achievements after 
learned with developed CAI higher than before learned was significantly at .05 levels;  
3) the total satisfaction of students towards the developed CAI was good level. 
Keyword: CAI, cooperative learning, TGT techniques 

บทน า 
 การศึกษาของไทยเด็กไทยควรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ทักษะการแสวงหาความรู้ดังที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 9 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในมาตราที่ 66 เด็กไทยมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้เพื่อให้มีทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 
2545) หากถ้าจะมองแล้วเป็นการเปิดโอกาสให้การศึกษาที่อิสระให้แก่เยาวชน แต่การศึกษาที่มอบให้
นั้นควรที่จะมีผู้แนะน า โดยอาจจัดท าสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการภาพ ข้อความ เสียง 
สื่อวิดีโอ และการปฏิสัมพันธ์ผสมผสานกันอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน โดยใช้คอมพิวเตอร์น าเสนอ
และจัดการ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับกับบทเรียนนั้น ๆ ตามความสามารถของตนเอง ท า
ให้การน าเสนอองค์ความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองผู้เรียนได้ดี โดยเน้นความแตกต่าง
ของผู้เรียนเป็นหลัก ส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นเรื่องที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (มนต์ชัย, 
2545) 
 การน าเทคนิค TGT (Team-Games–Tournament) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนคือการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ผู้เรียนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม โดยทุกคนในกลุ่มต้องอาศัย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน ต้องล้มเหลวหรือประสบความส าเร็จร่วมกัน รู้จักการท างานกันแบบเป็นทีม 
ทักษะนี้จะช่วยให้เด็กมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมห้องด้วยกัน (Johnson, Johnson & Smith, 
1991) 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ไปส ารวจปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจินดาราม
พบว่าปัญหาของการเรียนการสอนที่ส าคัญคือ โรงเรียนไม่มีสื่อการสอนที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
ให้กับเด็ก ครูผู้สอนจะใช้หนังสือในการสอนนักเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งท าให้เด็กขาดการเรียนรู้ในด้าน
เทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นในทุก ๆ วัน ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการเรียนการสอนโดย
การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจินดา
ราม ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน และ
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สร้างความตื่นเต้น ความสนใจให้กับผู้เรียนจากความสามารถของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อีกทั้ง
สร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT 
อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT 
 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 3.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 4.เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กระบวนการวิจัยได้ยึดตามขั้นตอนของ ADDIE Model ซึ่ง
จ าแนกออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ (มนต์ชัย, 2545) 
 1.1 การศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา (Analysis) 
   ศึกษาค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
แล้วก าหนดเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วยย่อย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ดินในท้องถิ่น หน่วยที่ 2 แสงและการ
มองเห็น หน่วยที่ 3 ระบบสุริยะ จากนั้นวิเคราะห์ผู้เรียนโดยไปสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องเรียน รวมถึงศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค TGT เพื่อที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้อง 
 1.2 การออกแบบบทเรียน (Design) 
   1.2.1 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT ดังภาพที่ 1 
   1.2.2 ออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วน าไปประเมินความสอดคล้อง ( IOC) 
โดยผู้เชี่ยวชาญ และหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
   1.2.3 ออกแบบใบงาน 
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   1.2.4 ออกแบบล าดับในการน าเสนอเนื้อหาของบทเรียน 
   1.2.5 ออกแบบหน้าจอภาพ 
   1.2.6 ออกแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
 1.3 การพัฒนาบทเรยีน (Development) 
   1.3.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์จากข้อมูลต่าง ๆ ที่ เตรียมไว้ เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย 
   1.3.2 จัดท าเอกสารประกอบการเรียน เช่น ใบความรู้ ใบงาน 
 1.4 การทดลองใช้ (Implementation) 
   1.4.1 ทดลองชั้นต้น เพื่อหาข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นของบทเรียน ซึ่งทดลองโดยผู้วิจัย
เอง จากนั้นจึงด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง ให้บทเรียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT 

   1.4.2 ทดลองใช้กับกลุ่มย่อย โดยการน ามาทดลองกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจริง 
แต่คุณลักษณะคล้ายกับกลุ่มเป้าหมายจริงจ านวน 9 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่ม
กลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 3 คน หลังจากนั้นก็สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายแล้วปรับปรุง
แก้ไข 
   1.4.3 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเสนอไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและหลักสูตรและ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและวิธีการ จ านวนกลุ่มละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน ได้พิจารณาความ
เหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอีกครั้ง แล้วน าข้อเสนอแนะไปแก้ไขปรับปรุงบทเรียนให้มี
ความสมบูรณ์พร้อมที่จะน าไปทดลองเพือ่รวบรวมข้อมูลต่อไป 
   1.4.4 ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค TGT ที่ได้ออกแบบเอาไว้ ตามแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 
 1.5 การประเมินผล (Evaluation) 
   วิเคราะห์ผลข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายด้วยสถิติการวิจัย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และ t-test 
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2.เครื่องมือวิจัย 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT 
 2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 2.3 แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
พัฒนาขึ้น 
 2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพ่ัฒนาขึ้น 
3.ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจินดาราม 3 ห้องเรียนจ านวน 90 คน  
ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 3.2 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจินดาราม 1 ห้องเรียน จ านวน  
30 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก 
4.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และ t-
test 

ผลการวิจัย 
1.ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 
หน่วยที่ 1 ดินในท้องถิ่น หน่วยที่ 2 แสงและการมองเห็น หน่วยที่ 3 ระบบสุริยะ ดังแสดงในภาพที่ 2-5 
จากนั้นน าบทเรียนไปประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิควิธีการด้านละ 3 ท่าน 
ซึ่งมีผลการประเมินด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (x = 4.28) และด้านเทคนิควิธีการอยู่ในระดับมาก (x = 
4.48) 

 
 ภาพที่ 2 เข้าสู่บทเรียน ภาพที่ 3 เมน ู ภาพที่ 4 บทเรียน ภาพที่ 5 แบบทดสอบ 
2.ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.89/81.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ที่ 80/80 สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 

แบบทดสอบ x ประสิทธิภาพ 

1. ระหว่างเรียน (E1) 24.57 81.89 
2. หลังเรียน (E2) 24.37 81.22 

3.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ซึ่งพบว่าค่าทีค านวณที่ได้มีค่า
เท่ากับ 24.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 1.69 นั้นหมายความว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบ n  x ..DS  df  t ค านวณ t ตาราง 

1. ก่อนเรียน 30 16.73 1.26 
29 *24.14 1.69 

2. หลังเรียน 30 24.37 1.38 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ ซึ่งพบว่าผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการประเมิน x ..DS  ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านเนื้อหา 4.48 0.74 มาก 
2. ด้านเทคนิคการน าเสนอ 4.42 0.79 มาก 

รวม 4.44 0.77 มาก 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่า หลังท าการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT ผู้เรียนมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 16.37 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.37 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.89/81.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคือ 80/80 ด้วยเพราะ
มีกระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของ ADDIE Model 
ผ่านการทดลองใช้โดยผู้วิจัย กลุ่มย่อย และตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา และด้าน
เทคนิควิธีการ โดยมีผลการประเมินด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (x = 4.28, S.D. = 0.76) และด้าน
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เทคนิควิธีการอยู่ในระดับมาก (x = 4.48, S.D. = 0.57) ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อคิดเห็นจากการทดลองใช้และ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาท าการปรับปรุงแก้ไขบทเรียนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ท าให้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมที่จะใช้ในการเรียนการสอน ประกอบกับผู้เรียนให้ความ
ร่วมมือในการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT เป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็น
เพราะว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
กระบวนการกลุ่ม เสริมสร้างความสามัคคี ฝึกการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกทุก
คนภายในทีมต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ดังจะเห็นได้จากผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT อยู่ในระดับมาก (x = 4.44, S.D. = 0.77) 
 ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการน าผลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป โดยอาจจะท าการ
เพิ่มเติมในส่วนของแบบฝึกกิจกรรมการเรียนให้น่าสนใจมากขึ้น หรือพัฒนาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนระบบเครือข่าย (WBI) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะใช้งานบทเรียนได้อย่างไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่ 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เรื่อง การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาองักฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  

ด้วยการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ 
The Development of Computer on English Vocabulary in Everyday Life 

for Students Grade 4 in Anubanbanthaprayajak School with 
Individualized Instruction  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร จ านวน 39 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น แบบทดสอบก่อน
เรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน
ระดับดี 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 3) ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.71  
ค าส าคัญ :  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การเรียนรู้แบบเอกัตภาพ  
 

Abstract 

The purposes of the research were 1)  to the development of computer on english 
vocabulary in everyday life for students grade 4 in Anubanbanthaprayajak School with 
Individualized instruction 2)  to compare the achievement before and after the learning 
of computer assisted instruction and 3) to investigate the satisfaction of students towards 
the use of computer assisted instruction.  The samples used in the study grade 4/ 4 
students of 39 people from Anubanbanthaprayajak School, selected by purposive 
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sampling.  The tool used in the research include the lesson computer developed, the 
quiz before the class, the quiz after the lesson and assessment of satisfaction. 

The research was on experimental research of this study were 1)  the results from 
evaluation of Computer assisted instruction by the experts at a good level. 2) results of 
the study after the study is higher than before studying at the statistical significance level 
.05 and 3)  the result of evaluation of student satisfaction the average of 4.17 and the 
standard deviation, average 0.71 at a good level. 
Keywords : Computer Assisted Instruction, Individualized Instruction 

1. บทน า 
ในสังคมปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (กระทรวงศึกษาธิการ.2551) ได้กล่าวว่า ภาษาอังกฤษ มีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การประกอบอาชีพ การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ชุมชนโลก การเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา
จะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านภาษา (เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.2545 :1) กล่าวว่าการเรียนการ
สอนนั้นครูจะต้องค านึงถึงการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านของนักเรียน ซึ่งได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โดยทักษะทั้ง 4 ประการนั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างมาก ผู้สอนจะต้องสอน
ให้สัมพันธ์กัน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางภาษา เพื่อที่จะได้พัฒนาระดับการ
เรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น  

จากการส ารวจสภาพปัญหาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 
นักเรียนมีปัญหาในเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนส่วนใหญ่จะขาดทักษะการฟัง 
การพูด การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ เนื่องจากสาเหตุที่หลากหลาย เช่น นักเรียนมีปัญหาในการออก
เสียงค าศัพท์เพราะขาดความเชื่อมั่นในการอ่านหรือการพูดภาษาอังกฤษ นักเรียนจะสะกดค าไม่ถูกต้อง
และเขียนไม่ชัดเจน เพราะนักเรียนไม่มีความรู้หรือความแม่นย าเกี่ยวกับค าศัพท์  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ด้วยการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ ส าหรับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการอ่านและเขียนค าศัพท์ของนักเรียนให้สามารถอ่านและเขียน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาวิธีการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ ดังที่ 
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ.2550) กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนแบบเอกัตภาพ ไม่ได้เป็นการประเมินผลเพื่อ
เปรียบเทียบความรู้กับเพื่อนในชั้น แต่เป็นการท าเพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ ฝึก
อ่านฝึกเขียนและท าแบบทดสอบด้วยตนเอง และประเมินผลแบบรายบุคคลเพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง 
เพื่อจะได้ไม่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกกดดันว่าจะต้องแข่งกับใคร นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม  ประกอบด้วยขั้นตอนการสร้าง 5 ขั้นตอน ดังนี ้
3.1.1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ ท าการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
วิเคราะห์งานที่ต้องปฏิบัติ ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในบทเรียน 
3.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ ออกแบบเนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ก าหนดขอบข่าย
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีเนื้อหาบทเรียน และแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  
3.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา จัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน แล้วน าบทเรียนที่สร้างขึ้นให้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปใช้
จริง 
3.1.4 ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการ น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปทดลองใช้ โดย
ทดลองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร จ านวน 39 คน 
3.1.5 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล รวบรวมข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.1 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนอุบาลบ้านท่าพระยาจักร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 4 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 154 คน 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร จ านวน 1 
ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 39 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
3.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
3.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 
3.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3.4 รูปแบบการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  ซึ่งด าเนินการทดลองตาม
แผนการวิจัยแบบ one group pretest posttest design โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน แสดงดังภาพที่ 1 - 3   
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 ภาพที่ 1 หน้าเข้าสู่บทเรียน    ภาพที่ 2 เมนูหลัก                    ภาพที ่3 แบบทดสอบ
4.2 ผลจากการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้เช่ียวชาญ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
ด้านเนื้อหา 4.30 0.35 ดี 
ด้านเทคนิค 4.45 0.21 ดี 

เฉลี่ยทั้งสองด้าน 4.38 0.28 ดี 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผลที่ได้

ดังนี้คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35 
คุณภาพด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 และผล
ประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 
4.3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การทดสอบ �̅� S.D. t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรียน 4.00 1.69 

16.43 .0000* 
หลังเรียน 10.41 1.68 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 คะแนน 

และ 10.41 คะแนน ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 15 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลัง
เรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ด้านเนื้อหา 4.24 0.74 ดี 
2. ด้านเทคนิค 4.31 0.65 ดี 
3. ด้านการจัดการบทเรียน 3.97 0.75 ดี 

เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 4.17 0.71 ดี 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี โดยมี

ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.24 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ด้านเทคนิคมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ด้านการจัดการบทเรียนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 และผลการ
ประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.71  

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
5.1 สรุปผล 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ด้วยการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ 
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง และการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้นักเรียนเกิดความ
สนใจในรายวิชาที่เรียนมากขึ้น พิจารณาได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน 
อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังเป็น
การประยุกต์ใช้กับรายวิชาต่าง ๆ ได้โดยการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
     จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ด้วยการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ สามารถน าไปปรับเปลี่ยนเนื้อหาในวิชาอื่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน  
5.2.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรเพิ่ม กิจกรรมการเรียนรู้หรือเกมการเรียนรู้ 
5.2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนปกติ และ
กลุ่มที่เรียนรู้ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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7. กิตติกรรมประกาศ 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ด้วยการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ 
นี้ส าเร็จลุล่วงได้ เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ แนะน า
แนวทางปฏิบัติแก้ไขท าให้วิจัยนี้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งอาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษาที่แนะน าและให้ความรู้ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง และขอ
กราบขอบพระคุณอาจารย์ล ายอง พรหมสรนันทน์ ที่อนุเคราะห์ให้ทดลองเครื่องมือวิจัยกับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์  
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  

The Development of Computer Assisted Instruction Software for Grade 2 
Students with Cooperative learning on STAD. 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
ซอฟต์แวร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียน โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง ซอฟต์แวร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 32 คน 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบสถิติที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, เทคนิค STAD  

Abstract 

The study is intended to 1)  to develop the computer assisted instruction software 
for Grade 2 students.  2)  to compare the achievement before and after school.  The 
organizing process STAD cooperative learning model on computer assisted instruction 
software.  and 3)  to study the satisfaction towards the use of computer assisted 
instruction.  The sample used in this study were Grade 2 students number 32 people 
from School District 1 is the beauty, selected by purposive sampling.  The research 
instruments were computer assisted instruction, achievement test and questionnaire. 
The research statistics using were mean, standard deviation and t-test. 

mailto:sumaleesik@gmail.com
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The results showed that 1)  Evaluation of computer- assisted instruction.  By the 
experts at a good level.  2)  achievement of students after lesson computer assisted 
instruction software higher than before the study statistically significant at the .05 level. 
and 3) The result of the satisfaction of the students. Was good. By the average equal to 
4.21 and the standard deviation 0.68. 
Key words : Computer Assisted Instruction, Techniques STAD.

1. บทน า 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นอย่าง

มาก โลกแห่งข้อมูลข่าวสารการปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญ 
การเรียนการสอนมิได้มีเฉพาะแต่ในห้องเรียนและอยู่ภายใต้การก ากับของครูเท่านั้น คนสามารถที่จะ
เรียนได้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนตามความต้องการของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันจึง
จ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง กับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และการมองโลกแตกต่างกันออกไป (รุ่งแก้วแดง,2541, หน้า29)  

การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่น่าสนใจมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน เพราะเป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่มุ่งเน้นทักษะการคิด 
ซึ่งเป็นการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด เหตุผลซึ่ง
กันและกัน ได้เรียนรู้สภาพอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของคนในกลุ่ม เพื่อเป็นแนวคิดไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ตลอดจนเพื่อจะเรียนรู้และรับผิดชอบงานของ
ผู้อื่นเสมือนงานของตน โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์และความส าเร็จของกลุ่ม 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดท าการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อพัฒนา
ความสามารถทางการเรียน ท าให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด
ร่วมกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน และการพัฒนาการศึกษาที่สนับสนุนให้เกิด
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้วิธีใหม่ ท าให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอันจะเป็น
แนวทางน าไปสู่การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายสาระอื่น ๆ ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีขั้นตอนการ
พัฒนา 5 ขั้นตอน ดังนี ้
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3.1.1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ ท าการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง ซอฟต์แวร์ และศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นวิเคราะห์งานที่จะต้องปฏิบัติ ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างบทเรียน 
3.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ ท าการออกแบบเนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
ก าหนดขอบข่ายให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ก าหนดสิ่งที่ต้องน าเสนองานทางหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบจะมีโดยลักษณะเป็นแบบปรนัย 
3.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา จัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์ โดยเตรียมเนื้อหา
และน าเข้าสู่โปรแกรม จัดวางเนื้อหา แล้วน าบทเรียนที่สร้างขึ้นให้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนน าไปใช้จริง 
3.1.4 ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการ น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปทดลองใช้ 
โดยทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1วัดพระงาม จ านวน 32 คน 
3.1.5 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล รวบรวมข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบความ
พึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง  
3.2.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม อ.เมืองนครปฐม จ.
นครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 ห้อง มีจ านวนนักเรียน 96 คน 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม จ านวน 32 คน 
โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.3. 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์ 
3.3. 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบ 4 

ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 
3.3. 3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

3.4 แบบแผนการทดลอง 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง 

(One Group Pretest – Posttest Design) 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยน าข้อมูลจากการศึกษาและวิเคราะห์ 
มาพัฒนาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แสดงดังภาพที่ 1-3 

               
ภาพที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ    ภาพที่ 2 หนา้หลัก  ภาพที่ 3 หน้าแบบทดสอบ 
4.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ   
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร ์
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคณุภาพ 

ด้านเนื้อหา 4.20 0.24 ดี 
ด้านเทคนิค 4.18 0.33 ดี 
เฉลี่ยทั้งสองด้าน 4.19 0.29 ดี 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 ด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 และมีผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.19 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 
4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร ์
ตารางที่ 2 แสดงค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.19 คะแนน และ 

10.56 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคณุภาพ 
1.ด้านเนื้อหา 4.16 0.68 ดี 
2.ด้านเทคนิค 4.28 0.65 ดี 

3.ด้านการจัดการบทเรียน 4.18 0.72 ดี 
เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 4.21 0.68 ดี 

จากตางรางที่ 3 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ตามล าดับ 

5. สรุปผล  
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 6.19 หลังเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.56 และคะแนนการประเมินด้วยค่าสถิติ t-test ปรากฏค่า t เท่ากับ 13.09 โดย

การทดสอบ ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรียน  6.19 1.26 13.09 .00* 
หลังเรียน  10.56 1.41 
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง ซอฟต์แวร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.68 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น จากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน สูงขึ้น จึงควรท าการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
รายวิชาอื่น ๆ ต่อไป  
6.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรเพิ่ม เกมการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม  
6.3 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรออกแบบตัวการ์ตูนและการเคลื่อนไหว ให้น่าสนใจ
มากขึ้นเพ่ือโต้ตอบกับผู้เรียนที่จะสามารถเลือกควบคุมเงื่อนไขในการเรียนเนื้อหาได้มากขึ้น 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เรื่อง การน าเสนอผลงาน 
ด้วยโปรแกรม PowerPoint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

โดยกระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คดิ 
The Development of Computer Assisted Instruction on Presentation 

By Using Microsoft Power Point for Grade 4 Students 
by Think Pair Share 

กุลวรี เพชรลอม1 สุมาลี สิกเสน2 
1นักศึกษาปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

เบอร์โทร : 080-025-3709 อีเมล์ : kulvaree.phetlom@gmail.com 
2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

เบอร์โทร : 086-755-8118 อีเมล์ : sumaleesik@gmail.com  

บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
น าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม จ านวน 32 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่พัฒนาขึ้น แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับดี 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
และ 3) ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน อยู่ในระดับดี โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.61 สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่พัฒนาขึ้น สามารถ
แก้ไขและลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนเนื้อหาดังกล่าวได้เป็นอย่างด ี 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด 

Abstract 

This research study are intended as follows:  1)  to the development of computer 
assisted instruction on presentation by using microsoft PowerPoint for grade 4 students 
2)  to compare the achievement Before and after the learning with computer assisted 
instruction. and 3) to investigate the satisfaction of students towards the use of computer 
assisted instruction.  The samples used in research students of grade 4 tessaban 1 wat 
prangam school of 32 people, which is used to select a specific tool that is used in the 
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research work with the computer assisted lessons teach, the quiz before, the quiz after 
the lesson and assessment of satisfaction. 

The research found that:  1)  the results from evaluation of computer assisted 
instruction by the experts at a good level.  2)  outcomes of the study after the study is 
higher than before studying at the statistical significance level .05 and 3) the results from 
the assessment of the satisfaction of the students is a good level with the average, as 
well as the book and the standard deviation average including the 0.61, concluded that 
the lesson computer that develops can edit and reduce the problems caused by the do 
not understand in such content. 
Keywords : Computer Assisted Instruction, Think Pair Share

1. บทน า 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 6) ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ อุปกรณ์การสื่อสารและคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ปัจจุบันสถานศึกษาต่าง ๆ ได้น านวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง การจัดการเรียนการสอนแบบปกตินักเรียนไม่ค่อยให้
ความสนใจ เนื่องจากเป็นการสอนแบบปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนเกิดการสับสนและเข้าใจยาก เพราะเด็กแต่
ละคนมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และการมองโลกที่แตกต่างกันออกไป การเรียนการสอนในป
จจุบันโปรแกรมประเภท Microsoft Office มีความจ าเปนมากในการใชงานในงานดานตาง ๆ ซึ่งในการ
น าเสนอขอมูลเพื่อที่จะให้การน าเสนอขอมูลมีประสิทธิภาพ จึงมีการน าเอาโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint เขามาใชงานเพื่อช่วยในการอ านวยความสะดวก สามารถน าขอมูลมาใชไดอยางรวดเร็ว
และแมนย า 
  จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
การน าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการ
เรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ไม่
เกิดความเบื่อหน่าย อีกทั้งยังสามารถศึกษาหาความรู้ในบทเรียนได้อย่างไม่จ ากัดเวลา ผู้วิจัยจึงเลือก
ศึกษาการใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think pair Share) ในการส่งเสริมทักษะทางสังคม การ
แลกเปลี่ยนความรู้และการสื่อสาร โดยครูจะต้องฝึกให้ผู้ เรียนได้คิด แล้วหาค าตอบด้วยตัวเองก่อน 
หลังจากนั้นผู้เรียนก็มาจับคู่กัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในความคิดและค าตอบของตนเองให้คู่ฟัง 
ฝึกให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน (บุญชม ศรีสะอาด. 2541 : 118) ซึ่งมาจากการช่วยเหลือกัน การอยู่
ร่วมกันด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้าใจกันและกัน  
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การน าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรยีนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

โดยใช้ขั้นตอนการพัฒนาตามแบบแผนของ ADDIE Model ซึ่งมีขั้นตอนการสร้าง 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
3.1.1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ ท าการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา เรื่องการน าเสนอผลงานด้วย
โปรแกรม PowerPoint และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์งานที่ต้องปฏิบัติ ทรัพยากรต่าง ๆ ใน
การสร้างบทเรียน 
3.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ ท าการออกแบบเนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
ก าหนดขอบข่ายให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ก าหนดสิ่งที่ต้องน าเสนองานทางหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบจะมีโดยลักษณะเป็นแบบปรนัย 
3.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา จัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การน าเสนอผลงานด้วย
โปรแกรม PowerPoint โดยเตรียมเนื้อหาและน าเข้าสู่โปรแกรม จัดวางเนื้อหา แล้วน าบทเรียนที่สร้าง
ขึ้นให้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปใช้จริง 
3.1.4 ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการ น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปทดลองใช้ โดย
ทดลองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม จ านวน 32 คน 
3.1.5 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล รวบรวมข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบความ
พึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม อ.เมืองนครปฐม จ.
นครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 64 คน 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้อง จ านวน 32 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การน าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint 
3.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 
3.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3.4 แบบแผนการทดลอง 
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ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง 
(One Group Pretest – Posttest Design) 

4. ผลการวิจัย 
4.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามขั้นตอนการวิจัย โดยน าข้อมูลจาก
การศึกษา และวิเคราะห์ มาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การน าเสนอผลงานด้วย
โปรแกรม PowerPoint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยแสดงดังภาพที่ 1-4 

 
 
 
 
 

 
                  ภาพที่1 การลงชื่อเข้าสู่บทเรียน  ภาพที่ 2 เมนูหลักและเมนูบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 3 หน้าเน้ือหาบทเรียน  ภาพที่ 4 แบบทดสอบ 
4.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคณุภาพ 
ด้านเนื้อหา 4.17 0.56 ดี 
ด้านเทคนิค 4.36 0.41 ดี 
เฉลี่ยทั้งสองด้าน 4.27 0.49 ดี 

จากตารางที่ 1 พบว่า การประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผลการ
ประเมินดังนี้ คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.56 ด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 และผลประเมินใน
ภาพรวม อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 
4.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การทดสอบ ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรียน 5.31 1.20 
14.81 .0000* 

หลังเรียน 10.03 1.28 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.31 คะแนน และ 

10.03คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบ
หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคณุภาพ 
1. ด้านเนื้อหา 4.27 0.63 ดี 
2. ด้านเทคนิค 4.40 0.56 ดี 
3. ด้านการจัดการบทเรียน 4.25 0.65 ดี 
เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 4.30 0.61 ดี 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ด้านเทคนิคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ด้านการจัดการบทเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65  และผลการประเมินใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61  

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การน าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด สามารถแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้จริง และการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในรายวิชาเพิ่ม
มากขึ้น พิจารณาได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน อีกทั้งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นอกจากนี้ยังเป็นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนของผู้เรียนอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น จากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น จึงควรท าการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
รายวิชาอื่น ๆ ต่อไป  
5.2.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรเพิ่มเกมการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม  
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5.2.3 ในการจัดการเรียนการสอน ควรเลือกรูปแบบการสอนที่ เหมาะสม ให้สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน เนื้อหา วิชา และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด 
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7. กิตติกรรมประกาศ 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การน าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด นี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความ
กรุณาจากอาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่ให้ค าเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด รวมทั้งอาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่คอยชี้แนะแนวทางและให้
ความรู้ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ธนภร นฤมิตรสุนทร 
ที่อนุเคราะห์ให้ทดลองเครื่องมือวิจัยกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนรายวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 

The Development of CAI on the Thai Language course for Prathomsuksa 
four students with Cooperative Learning on STAD Technique 

อริสา สุวรรณท ามี1 พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล2 
Arisa Suwanthamme1 Phongdanai Jittavisuttikul2 

1นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โทรศัพท์: 0 3426 1065 Email: Arisa.ngamz@gmail.com 

2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โทรศัพท์: 0 3426 1065 Email: vazabizatan@webmail.npru.ac.th 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาษาไทย ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 4) หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่น
ดงรัง จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหา และด้าน
เทคนิควิธีการ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ประสิทธิภาพ E1/E2 4) t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.11/81.89 
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิค STAD 

Abstract 

 The purposes of the research were to:  1)  development CAI on the Thai language 
course for prathomsuksa four students with cooperative learning on STAD technique;  
2)  find efficiency of the developed CAI; 3)  compare the students learning achievement 
before and after learned with the developed CAI; 4) find the students satisfaction in using 
the developed CAI.  The target group used in this research were 30 prathomsuksa 4 
students, Watprathandongrang School, which derived from drawing a simple random 
sampling.  The research tools used in this study were:  1)  the CAI; 2)  the content and 
technical evaluation effectiveness form of CAI; 3)  the evaluation learning achievements 
test; 4) the evaluation satisfaction form. The statistics used in this study were: 1) average; 
2) standard deviation; 3) performance E1/E2; 4) t-test 
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 The result of this research were: 1) the efficiency of CAI was 83.11/81.89 which was 
higher than the criteria defined is 80/ 80; 2)  the students learning achievements after 
learned with developed CAI higher than before learned was significantly at .05 levels;  
3) the total satisfaction of students towards the developed CAI was good level. 
Keyword: CAI, cooperative learning, STAD techniques 

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 
กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” นอกจากนี้ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
นักเรียนให้มีศักยภาพสูงขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542) ด้วยเหตุผลดังกล่าว
การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องใช้สื่อที่เหมาะสม สื่อการสอน
ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และช่วยให้การเรียนการสอนง่ายขึ้นเพราะสื่อการสอนสามารถท าสิ่ง
ที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมและสามารถท าสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้นได้ ดังนั้นสื่อเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะการศึกษาที่มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์ในการน าเสนอสื่อประสมของคอมพิวเตอร์ที่
หลากหลาย ทั้งตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ ในการพัฒนาเป็นบทเรียนคอมพิว
เตอร์ช่วยสอน เพื่อสร้างความน่าสนใจในการน าเสนอเนื้อหา รวมถึงผู้เรียนสามารถควบคุมบทเรียนได้
ด้วยตนเองนั้น ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเลือกสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ และที่ส าคัญคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนยังมีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับผู้ เรียน พร้อมทั้งให้ผลตอบกลับ (Feedback) โดยทันที 
ตอบสนองต่อความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี (มนต์ชัย, 2545) 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เป็นการเรียนรู้และการท างานเป็นกลุ่ม โดยครู
แบ่ง นักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ มีกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการทดสอบย่อย หลังจากที่นักเรียนในแต่ละกลุ่มท างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้
นักเรียนแต่ละคนต่างท าแบบทดสอบ เพื่อเป็นการประเมินความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมา วิธีการนี้จะช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและคะแนน พัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนจะเป็น
ตัวกระตุ้นให้นักเรียนมีความพยายามมากขึ้น (สิริพร, 2545) 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในการเรียนรู้รายภาษาไทย สนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม อันจะส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ให้ดีขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 3.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 4.เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 3.ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กระบวนการวิจัยได้ยึดตามขั้นตอนของ ADDIE Model ซึ่ง
จ าแนกออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ (มนต์ชัย, 2545) 
 1.1 การศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา (Analysis) 
   ศึกษาค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
แล้วก าหนดเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วยย่อย ได้แก่ หน่วยที่ 1 มาตราตัวสะกด หน่วยที่ 2 ค าที่มีอักษรควบ
กล้ า หน่วยที่ 3 วรรณยุกต์ จากนั้นวิเคราะห์ผู้เรียนโดยพิจารณาจากลักษณะของผู้เรียน สภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องเรียน รวมถึงศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD เพื่อที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เหมาะสม 
 1.2 การออกแบบบทเรียน (Design) 
   1.2.1 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ดังภาพที่ 1 
   1.2.2 ออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วน าไปประเมินความสอดคล้อง ( IOC)  
โดยผู้เชี่ยวชาญ และหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
   1.2.3 ออกแบบใบงาน 
   1.2.4 ออกแบบล าดับในการน าเสนอเนื้อหาของบทเรียน 
   1.2.5 ออกแบบหน้าจอภาพ 
   1.2.6 ออกแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
 1.3 การพัฒนาบทเรียน (Development) 
   1.3.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์จากข้อมูลต่าง ๆ ที่ เตรียมไว้ เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย 
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   1.3.2 จัดท าเอกสารประกอบการเรียน เช่น ใบความรู้ ใบงาน 
1.4 การทดลองใช้ (Implementation) 
   1.4.1 ทดลองชั้นต้น เพื่อหาข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นของบทเรียน ซึ่งทดลองโดยผู้วิจัย
เอง จากนั้นด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้บทเรียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 

   1.4.2 ทดลองใช้กับกลุ่มย่อย โดยการน ามาทดลองกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจริง 
แต่คุณลักษณะคล้ายกับกลุ่มเป้าหมายจริงจ านวน 9 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่ม
กลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 3 คน หลังจากนั้นก็สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายแล้วปรับปรุง
แก้ไข 
   1.4.3 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเสนอไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและหลักสูตรและ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและวิธีการ จ านวนกลุ่มละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน ได้พิจารณาความ
เหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอีกครั้ง แล้วน าข้อเสนอแนะไปแก้ไขปรับปรุงบทเรียนให้มี
ความสมบูรณ์พร้อมที่จะน าไปทดลองเพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป 
   1.4.4 ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD ที่ได้ออกแบบเอาไว้ ตามแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 
 1.5 การประเมินผล (Evaluation) 
   วิเคราะห์ผลข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายด้วยสถิติการวิจัย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และ t-test 
2.เครื่องมือวิจัย 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
 2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 2.3 แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
พัฒนาขึ้น 
 2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพ่ัฒนาขึ้น 
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3.ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง จ านวน 3 ห้องเรียน  
90 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาที่ 2/2559 
 3.2 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนวัดวัดพระแท่นดงรัง จ านวน  
1 ห้องเรียน 30 คน ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นปีการศึกษาที่ 2/2559 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก 
4.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และ t-test 
ผลการวิจัย 
1.ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่  
หน่วยที่ 1 มาตราตัวสะกด หน่วยที่ 2 ค าที่มีอักษรควบกล้ า หน่วยที่ 3 วรรณยุกต์ ดังแสดงในภาพที่ 2-4 
จากนั้นน าบทเรียนไปประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิควิธีการ ซึ่งมีผลการ
ประเมินด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.58) และด้านเทคนิควิธีการอยู่ในระดับมากที่สุด 
 (x = 4.63) 

 
 ภาพที่ 2 หน้าจอเมนูบทเรียน      ภาพที่ 3หน้าจอการน าเสนอเนื้อหา     ภาพที่ 4 หน้าแบบทดสอบ 
2.ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.11/81.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ที่ 80/80 สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 

แบบทดสอบ x ประสิทธิภาพ 

1.ระหว่างเรียน (E1) 24.93 83.11 
2.หลังเรียน (E2) 24.57 81.89 

3.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการวิเคราะห์คะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าค่าทีค านวณที่ได้มีค่าเท่ากับ 22.29 ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบ n  x ..DS  df  t ค านวณ t ตาราง 

1.ก่อนเรียน 30 12.17 2.38 
29 *22.29 1.69 

2.หลังเรียน 30 24.57 2.21 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
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 จากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการประเมิน x ..DS  ระดับความคิดเห็น 

1.ด้านเนื้อหา 4.45 0.81 มาก 
2.ด้านเทคนิคการน าเสนอ 4.42 0.78 มาก 
3.ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน 4.44 0.72 มาก 

รวม 4.44 0.78 มาก 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่า หลังท าการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ความสามารถในการน าเสนอเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีความหลากหลายทั้ง
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย ซึ่งเป็นการกระตุ้นความสนใจ สร้างความอยากรู้ อยากเห็น อยาก
เรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างเป็นระบบตาม
กระบวนการ ADDIE Model และมีการก ากับ ติดตาม การพัฒนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีความสมบูรณ์
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นผ่านการทดลองใช้ด้วยตัวผู้วิจัยเอง กลุ่มย่อย และตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิควิธีการ ส่งผลท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เหมาะสมกับการน าไปใช้ในการเรียนการสอน ประกอบกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนเป็นอย่างดี ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนานในการเรียนการสอน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ผู้เรียนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันละกันผ่านกระบวนการท างานกลุ่ม ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนใน
ภาพรวมที่อยู่ในระดับมาก 
 ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการน าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป การท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
ตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ รูปแบบของการจัดกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ หรืออาจจะ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับ
รายวิชานั้น ๆ 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์
ปัญหาการบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสระยายโสม ด้วยวิธีการ
เรียนแบบผสมผสาน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสระยายโสม จ านวน 33 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินบทเรียนออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 3) ผลจาก
การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน อยู่ในระดับดี โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.70 สรุปได้ว่าบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน,์ การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
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Abstract 
 

The purposes of this research were; 1)  Development of E- learning education in 
mathematics, problem solving addition and delete for grade 2 2)  To compare the 
achievement Before and after the online course. and 3) To investigate the satisfaction of 
students towards the use of online course.  Samples used in research.  Grade school 2 
Watsrayaisom School of 33 people. Using the method of choosing a specific. The research 
instruments were developed to test online lessons before class.  The test after learning 
and satisfaction evaluation. 

The result of the study were as follow; 1) evaluation of online course By the experts 
at a good level 2) achievement after studying The significant .05 and 3) and the result of 
evaluation of students' satisfaction in the well by the means of 4. 30 and standard 
deviation, average 0.70 concluded that online lessons developed.  Can edit and reduce 
the problem of learning such content as well. 
Keywords : E-learning, Blended learning 
  
1. บทน า 

ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่บัญญัติสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาไว้ 9 หมวดโดยหมวด 4 ว่าด้วย “แนวการจัดการศึกษา” ซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคัญของการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งการจัดการการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีหมวดอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบที่
เกื้อหนุนให้กระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดสถานการณ์การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัว 
(Active participation)  

การจัดการเรียนการสอนที่ใช้การเรียนการสอนแบบเดิมที่มีผู้สอนเป็นผู้อภิปรายอย่างเดียว ท าให้
ผู้เรียนบางคนเรียนไม่เข้าใจและไม่สามารถกลับมาเรียนใหม่หรือทบทวนในภายหลังได้ บทเรี ยนบาง
บทเรียนจึงควรพัฒนาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่ง เปรื่อง กุมุท (อ้างถึงใน สัญชัย พัฒนสิทธิ์. 
2545: 12) กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้น าเอาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง แต่การเรียนการสอนด้วย
ระบบออนไลน์นั้นมีข้อจ ากัดและยังติดปัญหาในเรื่องของเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยตาม
สถานศึกษา (มนต์ชัย เทียนทอง. 2549: 57)  
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จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการ
บวกและการลบ โดยจัดการเรียนแบบผสมผสานเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกเวลา
เรียน โดยการที่ครูผู้สอนได้สอนควบคู่ไปพร้อมกับบทเรียนออนไลน์หากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถถาม
ครูผู้สอนได้ในเวลาเรียนและสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้นอกเวลาเรียน โดยอาศัยพื้นที่บนเว็บ bootstrap 
framework ใช้จัดห้องเรียนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งจะเป็นแนว
ทางการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และท าให้ผู้เรียนเกิดการกระตือรือร้นมาก
ยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนวัดสระยายโสม โดยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โจทย์
ปัญหาการบวกและการลบ  
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการ
ลบ 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ตามแบบแผนของ ADDIE Model  มีขั้นตอนการพัฒนา 5 
ขั้นตอน ดังนี ้
3.1.1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ ท าการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการ
ลบ และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์งานที่จะต้องปฏิบัติ ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้าง
บทเรียน 
3.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ ท าการออกแบบเนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
ก าหนดขอบข่ายให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้  ก าหนดสิ่งที่ต้องน าเสนองานทางหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบจะมีโดยลักษณะเป็นแบบปรนัย 
3.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา จัดท าบทเรียนออนไลน์ โดยเตรียมเนื้อหาและน าเข้าสู่โปรแกรม จัดวาง
เนื้อหา แล้วน าบทเรียนที่สร้างขึ้นให้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปใช้จริง 
3.1.4 ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการ น าบทเรียนออนไลน์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปทดลองใช้ โดยการที่
ครูผู้สอนได้สอนควบคู่ไปพร้อมกับบทเรียนออนไลน์ในห้องเรียนหากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถถาม
ครูผู้สอนได้ในเวลาเรียนและสามารถเรียนรู้ เพิ่มเติมได้นอกเวลาเรียน โดยอาศัยพื้นที่บนเว็บ 
bootstrap framework เพื่อหาประสิทธิภาพ โดยทดลองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวัดสระยายโสม จ านวน 33 คน 
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3.1.5 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล รวบรวมข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบความ
พึงพอใจต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียนวัดสระยายโสม 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 69 คน 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1 ห้อง จ านวน 33 
คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3.1 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวัดสระยายโสม โดยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
3.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 
3.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนออนไลน์  
3.4 แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งดาเนินการทดลองตาม
แผนการวิจัยแบบ one group pretest posttest design โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. ผลการทดลอง 
4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 

บทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสระยายโสม โดยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วยเนื้อหา 3 หน่วย ได้แก ่1) จ านวนนับไม่เกิน 1,000 2) การบวกและการลบจ านวนนับที่ตัว
ตั้งไม่เกิน 100 3) การบวกและการลบจ านวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 และแบบทดสอบก่อนเรียน หลัง
เรียน โดยแสดงดังภาพที่ 1-3 

 
 

 
 

   
    ภาพที่ 1 หน้าหลัก               ภาพที่ 2 หน้าแบบทดสอบ     ภาพที่ 3 หน้าเน้ือหาบทเรียน 
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4.2 ผลการประเมินบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
ด้านเนื้อหา 4.53 0.30 ดีมาก 
ด้านเทคนิค 4.64 0.23 ดีมาก 
เฉลี่ยทั้งสองด้าน 4.58 0.27 ดีมาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ผลที่ได้ดังนี้ คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.30 และด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.23 และผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.27  
4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.58 คะแนน และ 

10.79 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบ
หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 และทดสอบสถิติได้ค่า t เท่ากับ 
15.89  
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนออนไลน ์
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนออนไลน ์

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ด้านเทคนิคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

การทดสอบ ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรียน 5.58 1.17 15.89 .0000* 
หลังเรียน 10.79 1.47 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ด้านเนื้อหา 4.24 0.75 ดี 
2. ด้านเทคนิค 4.33 0.65 ดี 
3. ด้านการจัดการบทเรียน 4.33 0.71 ดี 
เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 4.30 0.70 ดี 
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ด้านการจัดการบทเรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 และผลการประเมินใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70  

 
5. ผลสรุป 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการ
ลบ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสระยายโสม โดยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
พบว่าผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนการใช้บทเรียน
ออนไลน์ ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ย 5.58 หลังการเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 10.79 และคะแนนการประเมิน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ วิเคราะห์ด้วย t-test ปรากฏค่า t เท่ากับ 15.89 ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา
การบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสระยายโสม โดยจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับด ีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 
 
6.ข้อเสนอแนะ 

จากการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
1) การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์นั้น จากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน สูงขึ้น จึงควรท าการพัฒนาการเรียนด้วยบทเรียนออนไลนใ์นรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป  
2) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ควรเพิ่มการเรียนรู้ที่ทันสมัยแบบออนไลน์ ที่ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ และ 
สมาร์ทโฟน  
3) บทเรียนออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนจากที่ใดก็ได้ อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถกลับมาทบทวนความรู้ใน
เนื้อหาบทเรียนออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ได ้
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning: SDL)  

รายวชิาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
The development of computer assisted instruction The process Self-Directed 

Learning: SDL Courses religion and culture for students in grade 5.  
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
Assisted Instruction: CAI) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning: SDL) 
รายวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 2)เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การทดลอง คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษาที่ 2/2559 โรงเรียนบ้านวัดพระแท่นดงรัง จ านวน 30 คน ด้วยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการสอนของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบการเรียนรู้ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าทดสอบสถิติt-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองที่พัฒนาขึ้นมีค่า 85.53/83.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และ 3) ความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
ค าส าคัญ :  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การเรียนรู้ด้วยตนเอง, สังคมศึกษา 

Abstract 

This research aims 1) to develop the CAI (Computer Assisted Instruction: CAI) using 
self-learning process. (Self-Directed Learning: SDL) subjects, social studies, religion and 
culture for students in grade 5 2) to determine the effectiveness of computerassisted 
instruction with Constructivism learning 3) to compare the achievement before and after 
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learning by CAI 4) to the satisfaction of the people the student The samples were 
students of   grade 5 students at the Wat Prathandongrang School 2/2559 of 30 selected 
by specific sampling. The tools used in this research include. CAI's plans with 
Constructivism process. CAI Quiz Learning and satisfaction The statistical analysis of the 
mean and standard deviation.  Testing the statistical t-test results showed that: 1) the 
performance of CAI with the constructivism learning is 85.53/83.58, which is higher than 
the threshold of 80/80 2)   achievement. after learning of the students studying higher 
than the previous significant statistically .05 satisfaction of the students with CAI at a 
good level with an average of 4.60  
Keyword: CAI, constructivism, Social studies  
 
1. บทน า 

การเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตรการศึกษา 2551 ในโรงเรียน 
ส่วนใหญ่จัดผู้เรียนเป็นห้อง ๆ แต่ละห้องมีผู้เรียนจ านวนมาก โดยให้ผู้เรียนเรียนคละกันทั้งเก่งและอ่อน 
ดังนั้นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความเป็นมนุษย์ คว ามกตัญญู รัก
เกียรติภูมิแห่งตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้จักคิดวิเคราะห์ การท างานเป็นกลุ่ม เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น เสียสละรักประเทศชาติ เห็นคุณค่าอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ศรัทธา
ในศาสนา จึงพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ได้ยาก เพราะขัดกับหลัก
จิตวิทยาและธรรมชาติของการเรียนรู้ เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านสติปัญญา ความ
ถนัด คุณธรรมจริยธรรม ความสามารถและประสบการณ์ จึงท าให้ผู้เรียนมีความรู้และความ เข้าใจ ใน
เรื่องที่เรียนแตกต่างกัน ถ้าครูสอนเร็วผู้เรียนที่เรียนอ่อนจะตามไม่ทันครู สอนซ้ าอธิบายมาก ๆ ผู้เรียนก็
จะเกิดความเบื่อหน่ายและถ้าเป็นผู้เรียนที่ยังเล็กๆ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นไปได้ยาก
ครูผู้สอนต้องหาวิธีการสอนหลายๆอย่างเพื่อท าให้ผู้เรียนสนใจและมีเจคติที่ดีต่อรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาแลวัฒนธรรม ในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้วิธีหนึ่งที่จะช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
และยังปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม ให้ดีขึ้นได้แก่การน าเอาวิธีการสอนมาให้ใช้เหมาะสมกับ
ลักษณะวิชา กล่าวคือครูจะต้องหาวิธีการสอน ที่ได้ผลมาใช้กับนักเรียน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท าให้การเรียนการ
สอนด าเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ 
ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ครอบครัว 
ชุมชน และประเทศชาติ จึงท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป สิรินยา  หอศิลาชัย ( 2552 )  

การเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-directed learning) เป็นการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนรับผิดชอบในการ
วางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล ความก้าวหน้าของการเรียนของตนเอง เป็นลักษณะซึ่งผู้เรียน
ทุกคนมีอยู่ในขณะที่อยู่ในสถานการณ์การเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และทักษะที่เกิดจาก
การเรียนจากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่งได้ (Hiemstra, 1994)    
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาจากภาษาอังกฤษว่า Computer Assisted Instruction หรือใช้ค าย่อว่า 
CAIคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยท าให้นักเรียนเรียนรู้รายวิชาไปทีละขั้นตอน โดยขณะที่ มีการเรียนการสอนที่
ขึ้นอยู่กับการตอบสนอง ของนักเรียนนั้น คอมพิวเตอร์จะท าหน้าที่ ถามค าถามให้ คอมพิวเตอร์สามารถ
ย้อนกลับไปสู่ราย ละเอียดที่ผ่านมาแล้วได้ หรือ สามารถให้การฝึกฝนซ้ าให้แก่นักเรียนได้  

ปัญหาที่ผู้วิจัยส ารวจมา วิชาสังคมเป็นรายวิชาที่บรรจุในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ของโรงเรียนพระ
แท่นดงรัง อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในรายวิชานี่สอนเกี่ยวกับสังคมศึกษาและจากการ
สอบถามครูผู้สอนประจ ารายวิชาท าให้พบว่าในรายวิชานี้มีปัญหาในการเรียนการสอนคือเนื้อหาที่มี
ปริมาณมากเกินไป มีแต่ตัวหนังสือ ไม่มีสิ่งเร้าดึงดูดความสนใจ  ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ 
ไม่สนใจเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนไม่ดี  

จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อดึงดูดความสนใจ
นักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เพราะนอกจากจะ
เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยากเรียนกับสิ่งที่แปลกใหม่แล้ว  ยังเป็นการท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน    ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนด้วยตนเอง  นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนที่
เรียนช้าหรือขาดเรียนได้มีโอกาสเรียนซ้ าอีกกี่ครั้งก็ได้ตามความต้องการ  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย   
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning: SDL) รายวิชาสังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร ์

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 การสร้างและการพัฒนานวัตกรรม ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนางานตามแบบแผนของ ADDIE 
Model โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
3.1.1 วิเคราะห์ Analysis ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์แบบทดสอบที่ใช้ในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และวิเคราะห์เทคโนโลยีที่
ใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  
3.1.2 ออกแบบ Design ผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์สร้างสตอรี่บอร์ดที่ใช้ในการน าเสนอ
เนื้อหาและส่วนของแบบทดสอบ การให้เนื้อหาโดย ภาพ เสียง ข้อความ ด้วยโปรแกรม Adobe 
Captivate 9  
3.1.3 พัฒนา Development ผู้วิจัยน าแบบทดสอบที่ออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม   ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินเพื่อหาค่า IOC ผลที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.42–1.00  
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ขั้นตอนต่อมาได้ท าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ 2 โดยจัดท าการให้
เนื้อหา  ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบ เมื่อท าการพัฒนาเสร็จเรียบร้อย จากนั้นน า
บทเรียน คอมพิวเตอร์ที่ผ่านระบบการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบทั้งทางด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค ผล
การประเมินจาก  ท่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ใน
ด้านเทคนิคอยู่ในระดับด ี มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31  
3.1.4 การน าไปใช้Implementation ผู้วิจัยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ที่   
ปรึกษาวิจัยตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการทดลอง และน าข้อบกพร่องที่ได้จากการ  
แก้ไขไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป   
3.1.5 ประเมินผล Evaluation น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการทดลองใช้และผ่านการประเมินไปใช้
กับกลุ่มทดลองจริง เพื่อวิเคราะห์และหาประสิทธิภาพของสื่อที่น าไปใช้ในการวิจัยขั้นต่อไป   
3.2 ก าหนดกลุ่มประชากรและตัวอย่าง   

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คน 
ของ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดย
การเลือกแบบเจาะจง 
3.4 รูปแบบการทดลอง   

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งด าเนินการทดลองตาม 
แผนการวิจัยแบบ one group pretest posttest design โดยการทดสอบการเรียนและหลังเรียนเพื่อ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล   

3.5.1 วิธีการด าเนินการทดลอง   
- ขั้นเตรียมการ    
1. ผู้สอนบอกวิธีการเรียนและบอกจุดประสงค์ของการเรียน   
2. ผู้สอนอธิบายวิธีการใช้งาน โปรแกรมบทเรียนเรียนส าเร็จรูป   
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน    
- ขั้นการเสนอเนื้อหา   
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนเลือกเรียนเรื่องใดก่อนก็ได้ ในโปรแกรมบทเรียนส าเร็จรูป    
- ขั้นทบทวน   
1. เมื่อผู้เรียนเรียนครบตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้ในบทเรียนส าเร็จรูปแล้ว ผู้สอนจะถาม- ตอบ ค าถามกับ 
ผู้เรียนทั้งห้องเพ่ือทบทวนความรู้ที่ได้   
- ขั้นการปิดบทเรียน   
1. เมื่อจบกิจกรรมทั้งหมด ผู้สอนจะให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจที่ได้
จากการท ากิจกรรมทั้งหมด 
2. เมื่อท าแบบทดสอบเสร็จผู้สอนก็ท าการเก็บคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
จากนั้นค่อยเฉลยค าตอบให้ผู้เรียนได้รู้   
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3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) รวบรวมผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบไปวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 3) เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
4. ผลการวิจัย  
4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่พัฒนาขึ้นมีเนื้อหาจ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ โดยมีส่วนประกอบ
ต่าง   ๆ ดังภาพ 1-4 จากนั้นน าบทเรียนไปประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค
วิธีการด้าน  ละ 3 ท่าน ซึ่งมีผลการประเมินด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15) และด้าน
เทคนิคอยู่ในระดับดี  (ค่าเฉลี่ย 4.31)  

                           
   ภาพที่ 1 หน้าแรกของบทเรียน CAI      ภาพที่ 2 หน้าเมนูที่จะสามารถลิงค์ไปหน้าต่างๆได้ 

                                
       ภาพที่ 3 หน้าเมนูของบทเรียน 3 บท                ภาพที่ 4 หน้าเน้ือหาในบทเรียน         
4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  

รายการ จ านวนนักเรียน  SD. T
ค านวณ 

T 
ตาราง 

ก่อนเรียน    30  13.90  2.50  21.84  3.659 
 หลังเรียน 30  25.87  0.87  
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 จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 13.90 คะแนน และ 25.87 คะแนน พบว่า หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
4.3 ผลการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted 
Instruction:  CAI) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning: SDL) รายวิชา
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม   
ตารางที่ 2 ผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน  

รายการ  คะแนนรวม  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ 

 คะแนนสอบระหว่างเรียน (E1) 13.90  25.75  85.83 
 คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 25.87  25.06  83.53 

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning: SDL) รายวิชาสังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ดีซึ่งมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.83/83.53  
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

การพัฒนาและประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) 
โดย ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning: SDL) รายวิชาสังคมศึกษาศาสนา 
และ  วัฒนธรรม และสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
Assisted  Instruction: CAI) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning: SDL) 
รายวิชาสังคม ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งได้ระดับความพึง
พอใจโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 จึงสรุปได้ว่าระดับความพึง
พอใจของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับด ี 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ   
 จากผลการวิจัยพบว่า หลังท าการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากความสามารถใน
การ น าเสนอเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีความหลากหลายทั้งภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย ซึ่งเป็นการกระตุ้นความสนใจ สร้างความอยากรู้ อยากเห็น อยากเรียนรู้
ของผู้เรียน อีกทั้ง ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างเป็นระบบตาม
กระบวนการ ADDIE Model และมีการก ากับ ติดตาม การพัฒนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีความสมบูรณ์
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นผ่านการทดลองใช้ ด้วยตัวผู้วิจัยเอง กลุ่มย่อย และตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค วิธีการ ส่งผลท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เหมาะสมกับการ น าไปใช้ในการเรียนการสอน ประกอบกับการใช้การเรียนรู้
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แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนเป็นอย่างดี ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน
การสอน ดังจะเห็นได้ จากผลการประเมินความพึง  พอใจของผู้เรียนในภาพรวมที่อยู่ในระดับมาก  
ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการน าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ   ต่อไป การท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาตัว 
แปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ หรืออาจจะ   ประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคอ่ืน ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับ รายวิชานั้น   

6. กิตติกรรมประกาศ   
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บทคัดย่อ  

 
 งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับ
การด ารงชีวิต 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนนวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจต
คติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ Dependent Sample 
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์กับเกณฑ์ที่ก าหนด โดยใช้
การทดสอบค่าทีแบบ One Sample  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการ
เน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการ
ด ารงชีวิตอยู่ในระดับมาก  
ค าส าคญั  :  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E), การเน้นค าส าคัญ, อาหารกับการด ารงชีวิต 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to compare the achievement before and after 
using 5E Inquiry Process with Keywords for Mathayomsuksa II Students and to compare 
them to the criterion 80% and to study students’ satisfaction of learning by 5E Inquiry 
Process with Keywords on the topic “Food and Existence”. The sample group consisted 
of 50 students in Mathayomsuksa II, in semester 2 of academic year 2016, at 
Chalermkwansatree School, Phitsanulok province. The research instruments were lesson 
plans on the topic “Food and Existence”, the science achievement test and the 
satisfaction of students learning by 5E Inquiry Process with Keywords. The data were 
analyzed by comparing the difference of an achievement scores and scienctific attitude 
in science studying pretest and posttest using dependent sample t-test and comparing 
the difference of an achievement and scienctific attitude in science studying with the 
criterion using one sample t-test.  

The results were found that 1) the achievement of the students after using 5E 
Inquiry Process with Keywords on the topic “Food and Existence” of Mathayomsuksa II 
students was higher than before and criterion 80% at the statistical significant .05 and 2) 
the students’ satisfaction with learning by the 5E Inquiry Process with Keywords was at 
the high level. 
Keywords :  5E Inquiry Process, Keywords and Food and Existence 
 
บทน า 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศท าได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างง่ายดายนี้ ส่งผลทั้งในด้านบวกและด้าน
ลบต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพของประชากรในประเทศอย่างมากมาย  สมาร์ทโฟนถูกน ามาใช้
อย่างแพร่หลาย และใช้ในทางที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์กันมากนัก โดยเฉพาะกับนักเรียน จะใช้สมาร์ทโฟ
นเพื่อความบันเทิง ติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มเพื่อน บางคนเสพติดสังคมออนไลน์อย่างมากไม่ว่าจะท าอะไร 
อยู่ที่ไหนไม่เว้นแม้แต่ในเวลาเรียนซึ่งการที่นักเรียนเสพติดโลกออนไลน์นี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
ไทยอย่างยิ่ง 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่ามาตรฐานการเรียนรู้ที่ ว 1.1 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดจากทุกๆ มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.77 คะแนนซึ่งเรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดอยู่
ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ 1.1 นี้ด้วย (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2557) และผลการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 39 พิษณุโลก- อุตรดิตถ์ มีคะแนนเฉลี่ย 11.03 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25.5 คะแนน 
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ซึ่งยังคงต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม แสดงให้เห็นว่าการศึกษาไทยควรได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นไป
กว่านี ้

 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ถูกน ามาใช้กันเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบนี้เป็น
การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2546) 
โดยขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนนักเรียนจะเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง และมีการน าวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ควบคู่กันไปด้วย โดยครูผู้สอนมีหน้าที่เป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก และกระตุ้น
ความสนใจให้กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดข้อสังเกต ข้อสงสัยจนน าไปสู่การหาค าตอบในที่สุด  

การเน้นค าส าคัญ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับประโยคหรือข้อความที่มี
ความส าคัญในการเรียนแต่ละครั้ง โดยประโยคหรือข้อความนั้นๆ จะเป็นประโยค หรือข้อความสั้นๆ 
และมีจ านวนไม่มากนัก อาจไม่เกิน 5 ค าหรือประโยคต่อการเรียนในแต่ละครั้ง ซึ่งการเน้นค าส าคัญนี้ 
ครูผู้สอนจะต้องบอกประโยคหรือค าส าคัญนั้น ก่อนที่จะเรียนในคาบนั้นๆ เสมอ  การสอนแบบเน้นค า
ส าคัญนี้ ยังไม่ถูกใช้อย่างแพร่หลายมากนัก จะมีก็เพียงแต่การสอนแบบเน้นค าศัพท์ ซึ่งจะนิยมใช้ในการ
สอนทางด้านภาษาเท่านั้น โดยการเน้นค าส าคัญจะช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
ยิ่งถ้าครูผู้สอนสามารถจัดค าส าคัญในการสอนแต่ละครั้งจ านวนน้อยมากเท่าไหร่ นักเรียนก็ยิ่งอยากจะ
เรียนและมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นเท่านั้น  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ารูปแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E และ
การเน้นค าส าคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยคาดหวังว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีการข้างต้นจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนอกจากนี้ยังศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้อีกด้วย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการ
ด ารงชีวิต  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 เรื่อง 
อาหารกับการด ารงชีวิต 

3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ้(5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง 
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2.9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 
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ปีการศึกษา 2559 จ านวน 50 คนที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต จ านวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  แบบแผนการวิจัยเป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียวโดยท า
การทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนจ านวน 30 ข้อ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับการเน้นค าส าคัญ เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต 
จ านวน 15 ชั่วโมง เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบตามที่ก าหนดไว้แล้ว ท าการทดสอบหลังเรียน 
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบคู่ขนานและวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E ร่วมกับการเน้นค าส าคัญ เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิตและหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t-test 
แบบ Dependent 

ผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการ
ด ารงชีวิต มีดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการ
ด ารงชีวิต ได้ผลดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง 
อาหารกับการด ารงชีวิต 

การทดสอบ �̅� S.D. �̅� S.D.D t Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรียน 16.96 1.83 
8.48 2.32 25.81* 0.0000 

หลังเรียน 25.44 1.77 
* p < .05 

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค า
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 16.96 และ 
25.44 ตามล าดับ เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 เรื่อง 
อาหารกับการด ารงชีวิต ได้ผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 เรื่อง 
อาหารกับการด ารงชีวิต 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม �̅� S.D. % of Mean t Sig.(1-tailed) 

หลังเรียน 50 30 25.44 1.77 84.80 5.74* 0.0000 
* p < .05 

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค า
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.44 คะแนน เมื่อท าการ
เปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่ามีนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 84.80 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต 
แสดงในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการ
ด ารงชีวิต 

รายการ �̅� S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

1.การจดัการเรยีนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ดว้ยการเน้นค า
ส าคัญช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 

4.48 0.50 มาก 

2.การจดัการเรยีนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ดว้ยการเน้นค า
ส าคัญท าให้นกัเรียนมีความสุขต่อการเรียน และชอบเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

4.58 0.54 มากที่สุด 

3.การจดัการเรยีนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ดว้ยการเน้นค า
ส าคัญ ครูส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้ 

4.40 0.49 มาก 

4.การจดัการเรยีนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ดว้ยการเน้นค า
ส าคัญ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4.56 0.54 มากที่สุด 

5.การจดัการเรยีนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ดว้ยการเน้นค า
ส าคัญมีสื่อ อุปกรณต์่าง ๆ สอดคล้องกับเนือ้หาในการเรียนครบทุกกิจกรรม 

4.52 0.54 มากที่สุด 

6.การจดัการเรยีนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ดว้ยการเน้นค า
ส าคัญ ช่วยให้นกัเรียนเข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น 

4.76 0.43 มากที่สุด 
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7.การจดัการเรยีนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ดว้ยการเน้นค า
ส าคัญมีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วดั 

4.48 0.54 มาก 

8.การจดัการเรยีนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ดว้ยการเน้นค า
ส าคัญ ช่วยให้นกัเรียนทราบจุดมุ่งหมายที่เรียนในแต่ละครั้งไดอ้ย่างชัดเจน 

4.58 0.50 มากที่สุด 

9.การจดัการเรยีนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ดว้ยการเน้นค า
ส าคัญท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 

4.62 0.49 มากที่สุด 

10.การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค า
ส าคัญท าให้ไดท้ างานร่วมกับผู้อืน่ 

4.42 0.61 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.54 0.52 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค า
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด ( �̅�= 4.54, S.D. = 0.52) 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นกระบวนการที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกคิด รู้จักการสังเกต และตั้งข้อสงสัยจากสถานการณ์ที่ครูก าหนดขึ้น นักเรียนได้พยายาม
ค้นหาค าตอบนั้นๆด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษาเท่านั้น ซึ่งการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนี้
จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนุชนาท สิงหา (2554)  
ที่ได้ท าการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการจัดแผนผัง
มโนทัศน์ เรื่องไฟฟ้าเคมี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่านักเรียนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับชลฤทัย ชื่นบาน (2554) ที่ศึกษาความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้ เรียน
หลังการเรียนโดยใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นค าศัพท์ เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
และแรงจูงใจของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 และอยู่ในระดับดี มีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นและมีแรงจูงใจสูงขึ้น
หลังได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นค าศัพท์ จากเหตุผลข้างต้นน่าจะส่งผลให้นักเรียนที่
เรียนโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ก าหนดไว้ และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
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2 เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญโดยเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากการเรียนโดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญ ท าให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีการ
เน้นค าส าคัญซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ได้เร็วขึ้น และ
นอกจากนี้ยังท าให้นักเรียนทราบเป้าหมายของการเรียนในแต่ละครั้งอย่างชัดเจน ส่งผลให้นักเรียนมี
ก าลังใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการน าไปใช้หรือวิจัยต่อไปโดยน า
การเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยการเน้นค าส าคัญไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
อื่นๆ หรืออาจน าไปทดลองใช้กับหัวข้ออ่ืนๆ เช่น ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ การแยกสาร เป็นต้น   
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบ
พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนด้วยเทคนิค TGT และ 4) เพื่อหาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนด้วยเทคนิค TGT เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 4) ค าถามส าหรับเล่นเกม 
และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 
โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ จ านวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง   
 ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิทธิภาพ 74.56/79.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ 
ก าหนด 70/70 ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีและด้าน
เทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเทคนิค  TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเทคนิค TGT มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด  
 ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เทคนิค TGT 
 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to develop the CAI entitled basic elements 
that are core components of computer and maintain devices of computer, 2) to evaluate 
the effectiveness of the CAI, 3) to compare the learning achievement of students before 
and after studied with the CAI and learning with TGT technique, and 4)  to evaluate the 
satisfaction of students on the CAI and learning with TGT technique. The research tools 
consisted of 1) CAI, 2) effectiveness evaluation form, 3) pretest and posttest, 4) questions 
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for gaming, and 5)  satisfaction questionnaire.  The sample group of this research was 30 
students in pathomsuksa  2/3 of Anuban Nong Ya Sai School by purposive sampling.  

The research results found that the effectiveness of the CAI was 74.96/79.11 that 
was higher than the criteria (70/70).  The CAI was appropriate in content in a high level 
and technique and methodology in the highest level.  The students who studied with 
the CAI had post-test scores were higher than pre-test scores at the statistically significant 
0.05 level. The students satisfied with the CAI and TGT technique at the highest level. 
Keywords : CAI , TGT technique 
 
1. บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2542 ระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 
ระบุว่าการจัดการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 การจัดการเรียนการสอนแบบ TGT เป็นการน าเสนอเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ รูปแบบการ
น าเสนออาจจะเป็นการบรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษาหรืออาจจะมีสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ประกอบด้วยก็
ได้ เทคนิค TGT จะแตกต่างจากเทคนิคอื่น ๆ ตรงที่ผู้สอนต้องเน้นให้ผู้เรียนทราบว่าผู้เรียนต้องให้ความ
สนใจมากในเนื้อหาสาระ  เพราะจะช่วยให้ทีมประสบความส าเร็จในการแข่งขัน  
  จากพระราชบัญญัติและรูปแบบการเรียนรู้ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ และวิธีการดูแลรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับเทคนิค TGT ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า ทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา ไม่จ ากัดสถานที่และประสบผลส าเร็จตาม
ศักยภาพของแต่ละคน นอกจากนี้ยังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนท าให้เกิดประสบการณ์ เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพแห่งตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบพื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลัก
ของคอมพิวเตอร ์และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ 
 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบพื้นฐานที่เป็น
ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนด้วยเทคนิค TGT 
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 2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนด้วยเทคนิค 
TGT 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย  
 3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง องค์ประกอบพื้นฐานที่
เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นมีค่ามากกว่า 
70/70 
 3.2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก 
 3.3 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในด้านด้านเทคนิคและวิธีการ
อยู่ในระดับมาก 
 3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิค
TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.5 ผู้เรียนที่เรยีนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนและการเรียนด้วยเทคนิค TGT อยู่ในระดับมาก 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

4.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ที่
เรียน เรื่อง องค์ประกอบพื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 87 คน  

4.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ที่
เรียน เรื่อง องค์ประกอบพื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
4.3.1 ระยะที่ 1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบพื้นฐานที่เป็น

ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ขั้นการวางแผน (Planning) วิเคราะห์ผู้เรียนวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์บริบทที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนแบบ TGT 
2. ขั้นการออกแบบ (Design) ออกแบบวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม องค์ประกอบของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใบงาน แบบทดสอบ การวัดและการประเมินผล แบบประเมินต่าง ๆ 
และออกแบบกระบวนการเรียนการสอน 

3. ขั้นการพัฒนา (Development)  
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 3.1 จัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate  
ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นโดยผู้วิจัย 

3.2 จัดท าแบบทดสอบผลวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 
จ านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 

3.3 จัดท าแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
และวิธีการ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความตรงของเนื้อหา 

4. การประเมินและการปรับปรุง (Evaluation and Revise) 
4.1 ประเมินแผนการสอนน าแผนการสอนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสม 
4.2 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน น าเสนอบทเรียนฯ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา

ตรวจสอบและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสม และ
ปรับปรุงตามที่ได้รับค าแนะน า 

4.3.2 ระยะที่  2 การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design 
ซึ่งน าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 คน 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของ
คอมพิวเตอร์ และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แสดงได้ดังภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 3 

   
 ภาพที่ 1 หนา้แรกของบทเรียน    ภาพที ่2 หน้าลงช่ือเข้าสู่บทเรียน     ภาพที่ 3 หน้าแบบทดสอบ 

 5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  5.2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร ์แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านเนื้อหา 
รายการประเมิน x  S.D. แปลผล 

ด้านที่ 1 เนื้อหาและการด าเนินเรื่อง  4.19 0.45     ดี 
ด้านที่ 2 ใบงานและแบบทดสอบ 3.93 0.31     ดี 
ด้านที่ 3 เกณฑ์การประเมิน 4.50 0.50     ดีมาก 

โดยรวม 4.21 0.28     ดี 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับด ี( x = 4.21, S.D. = 0.28) 
  5.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
และวิธีการ จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านเทคนิคและวิธีการ 
รายการประเมิน x  S.D. แปลผล 

ด้านที่ 1 การออกแบบ 4.61 0.25 ดีมาก 
ด้านที่ 2 ภาพ ภาษา และเสียง  4.57 0.14 ดีมาก 
ด้านที่ 3 ตัวอักษรและสี 4.93 0.12 ดีมาก 
ด้านที่ 4 การจัดการบทเรียน 4.60 0.40 ดีมาก 

โดยรวม 4.68 0.17 ดีมาก 
 จากตารางที่ 2 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพด้านเทคนิคและวิธีการจัดท าอยู่
ในระดับดีมาก ( x  = 4.68, S.D. = 0.17) 
   5.2.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การหาค่า E1/E2 
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิทธิภาพ 74.56/79.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 
70/70 
 5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตารางที ่3 
ตารางที่ 3 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คะแนน 
จ านวนผู้เรียน

(n) 
ค่าเฉลี่ย tค านวณ tตาราง Sig. 

ก่อนเรียน (30) 30 15.83 
13.38 1.70 .00* 

หลังเรียน (30) 30 22.37 
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.60, 
S.D. = 0.15) 
 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    6.1 สรุปผลการวิจัย 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ และ
วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคมี
คุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับด ีและมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 คือ 74.56/79.11 แสดงให้เห็นว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้สอนได้ ผู้วิจัยจึงได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้สอน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับเทคนิค TGT พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันได้ช่วยเหลือ
กันเพื่อให้ตนเองและกลุ่มประสบความส าเร็จในการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกอร (2557) ที่
พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการสอนแบบเทคนิค TGT 
กับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบอ่ืน เช่น STAD  
 
7. เอกสารอ้างอิง 
กนกอร พานอิน, (2557). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ กลุ่มสาระ
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สาขาหลักสูตรและการสอน. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 
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การพัฒนาสือ่การสอนเสริมทักษะโปรแกรม word ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน 
ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

The Development of Teaching Skills in the Microsoft Word with Blended 
Learning for Grade 7 

 
อธิพัชร์ โสภณวัฒนโรจน์1 อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ2 

1สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 034-261-065 : atipat123@hotmail.com 
2สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 034-261-065 : ajarnnat.ja@gmail.com 

บทคัดย่อ 

  งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนเสริมทักษะโปรแกรม word 
ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อ
การสอนเสริมทักษะ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอนเสริมทักษะ 4) 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนผ่านสื่อการสอนเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบางเลนวิทยา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2559 จ านวนนักเรียน 30 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ประกอบด้วย 1) แผนการสอนแบบผสมผสาน 2) สื่อการสอนเสริมทักษะ 3) แบบทดสอบการเรียนรู้ 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าทดสอบทางสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของสื่อการสอนเสริมทักษะ ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นมีค่า 80.00/88.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 3) 
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอนเสริมทักษะ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34  
ค าส าคัญ : สื่อการสอนเสริมทักษะ, รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน, โปรแกรม word 

Abstract 

 The objectives of this research were 1)  to develop Instructional Media for 
Microsoft Word with blended learning for the middle school grade 6 2)  to the 
effectiveness of Instructional Media 3)  to compare results before and after classes with 
Instructional Media 4)  the satisfaction of the students with Instructional Media. The 
sample used in this research is middle school students 1/ 1 Banglen wittaya school 
Banglen District Nakhon Pathom.  Tools used in study were 1)  lesson plan for blended 
learning 2)  Instructional Media 3)  the test of Instructional Media 4)  questionnaire 
satisfaction the results showed that 1)  the effectiveness of Instructional Media for 
Microsoft Word with blended learning developed was 80.00/88.89 which was higher than 
the criterion at 80/80 2) the comparison of learning achievement before and after using 

mailto:ajarnnat.ja@gmail.com
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was statistically significant higher 3)  the satisfaction of the Instructional Media in most 
with an average of 4.34 
Key words: Instructional Media, Blended Learning, Microsoft Word 

1. บทน า  
ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การศึกษา อุตสาหกรรม วิศวกรรม ทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมด และนอกจากนี้ ยังมี
เรื่องของการจัดท าเอกสาร ซึ่งโปรแกรม Word จะเป็นส่วนส าคัญในการจัดท าเอกสาร จึงมีความ
จ าเป็นต้องท าความรู้จักกับโปรแกรม และรู้วิธีการใช้โปรแกรมในเบื้องต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคต 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท าวิจัยในชั้นเรียน การท าเอกสารในส านักงาน เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมสอน
เสริม หรือสอนซ่อมเสริมของครู เป็นกิจกรรมการสอนพิเศษจากการสอน ปกติตามตารางเรียน เพื่อเติม
เต็มความรู้ ทักษะ ประสบการณ์แก่นักเรียนรายบุคคลตามศักยภาพการ เรียนรู้ของตน ครูผู้สอนต้อง
เตรียมตัว เตรียมใจ ใสใจ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความรักและเมตตาต่อเด็ก เสียสละ อดทน พัฒนา
ทักษะวิธีสอนให้เข้าถึงบรรยากาศการสอนเสริม ความต้องการเรียนรู้ที่แท้จริงที่จะ “ซ่อม” หรือ “เสริม” 
การเรียนรู้ของเด็กรายบุคคล อาจพิจารณาหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญสรุปเป็น
หลักการเรียนการสอน จากศาสตร์การสอน (ทิศนา แขมมณี ,2553: 119-148) ส่วน Blended leaning 
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่เผชิญหน้ากัน หรือการใช้
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่
หลากรูปแบบ เป้าหมายอยู่ที่การให้ผู้ เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นส าคัญการสอนด้วยวิธีการ
เรียนรู้แบบผสมผสานนั้น ผู้สอน สามารถใช้วิธีการสอน สองวิธีหรือมากกว่า ในการเรียนการสอน เช่น 
ผู้สอนน าเสนอเนื้อหาบทเรียนผ่านเทคโนโลยีผนวกกับการสอนแบบเผชิญหน้า แต่หลังจากนั้นผู้สอนน า
เนื้อหาบทความแขวนไว้บนเว็บ จากนั้นติดตามการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้อีเลิร์นนิ่ง 
ด้วยระบบแอลเอ็มเอส (Learning Management System) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องแล็ป 
หลังจากนั้นสรุปบทเรียน ด้วยการอภิปรายร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียน 

จากการส ารวจปัญหาเบื้องต้นเพื่อการวิจัยครั้งนี้ โดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา คอมพิวเตอร์ เมื่อปีการศึกษาที่ 2559 จากโรงเรียนบางเลนวิทยา พบว่า ผู้เรียนมี
ปัญหา เรียนไม่ทันเพื่อน ไม่เข้าใจทฤษฏี ไม่เข้าใจเนื้อหาในหนังสือในบางบทที่เน้นการปฏิบัติ 

เมื่อพิจารณาสาเหตุดังกล่าว จึงเห็นสมควรที่จะให้มีการด าเนินการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ในรายวิชาดังกล่าว เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนเสริมทักษะทางด้านโปรแกรม 
word เรื่อง การสร้างกราฟ แผนภูมิ และ การจัดเรียงข้อมูล ส าหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบางเลนวิทยา ในรูปแบบของสื่อการสอนรูปแบบใหม่ ขึ้นมาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
เด็ก ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อการสอนเสริมทักษะ วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง การสร้างกราฟ แผนภูมิคอลัมน์ 
และการจัดเรียงข้อมูล ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนเสริมทักษะ  
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอนเสริมทักษะ  
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนผ่านสื่อการสอนเสริมทักษะ 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 การสร้างและการพัฒนานวัตกรรม ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนางานตามแบบแผนของ ADDIE 
Model โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
3.1.1 Analysis ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์แบบทดสอบที่ใช้ในการพัฒนาสื่อการสอน
เสริมทักษะ วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน และวิเคราะห์เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ผลของการวิเคราะห์ท าให้ได้เนื้อหาทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การสร้างกราฟ 2) 
แผนภูมิคอลัมน์ 3) การจัดเรียงข้อมูล และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จ านวน 8 วัตถุประสงค ์
3.1.2 Design ในส่วนของการออกแบบผู้วิจัยได้ออกแบบในส่วนของแบบการเรียนแบบผสมผสาน การ
ออกแบบสื่อการสอนเสริมทักษะ สร้างสตอรี่บอร์ดที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา และส่วนของแบบทดสอบ 
การให้เนื้อหาโดยภาพ เสียง ข้อความ ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 8  
3.1.3 Development ผู้วิจัยน าแบบทดสอบที่ออกแบบให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินเพื่อหาค่า 
IOC ผลที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ขั้นตอนต่อมาได้ท าการพัฒนาสื่อการสอน
เสริมทักษะ ตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ 2 โดยจัดท าการให้เนื้อหาด้วยวีดีโอการสอน 
แบบทดสอบ เมื่อท าการพัฒนาเสร็จเรียบร้อย จากนั้นน าสื่อการสอนเสริมทักษะให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ทั้งทางด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค ผลการประเมินจากท่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ในด้านเนื้อหาอยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ในด้านเทคนิคอยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 
3.1.4 Implementation ผู้วิจัยน าสื่อการสอนเสริมทักษะที่ได้พัฒนาเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ จากนั้นน ามาแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้สมบูรณ์ก่อนน าไปทดลอง 
3.1.5 Evaluation น าสื่อการสอนเสริมทักษะบนระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่ผ่านการทดลองใช้
และผ่านการประเมินไปใช้กับกลุ่มทดลองจริง เพื่อวิเคราะห์และหาประสิทธิภาพของสื่อที่น าไปใช้ในการ
วิจัยขั้นต่อไป 
3.2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางเลนวิทยา 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 60 คน กลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/1 จ านวนนักเรียน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย 
3.3 วิธีการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3.1 วิธีการทดลอง 1) ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 2) ให้เนื้อหาทฤษฏีโดยผู้สอน 3) ให้ผู้เรียน
เรียนด้วยสื่อการสอนเสริมทักษะ 4) ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 5) ให้ผู้เรียนท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยตรวจสอบผลคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 2) น าผลคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบไปวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของ บทเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนดว้ยสื่อการสอนเสริมทักษะ 3) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อสื่อเสริมทักษะจากแบบสอบถาม 
 
4. ผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนเสริมทักษะโปรแกรม word ร่วมกับการเรียนแบบ
ผสมผสานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การสร้างกราฟ แผนภูมิคอลัมน์ และการจัดเรียง
ข้อมูล ได้ผลการวิจัย ดังนี ้
4.1 ผลการพัฒนาสื่อการสอนเสริมทักษะโปรแกรม word ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสานส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 เรื่อง การสร้างกราฟ แผนภูมิคอลัมน์ และการจัดเรียงข้อมูล จากโปรแกรม 
Captivate 8 มีหน้าจอการท างานดังภาพที่ 1 - 2 

                    
          ภาพที่ 1 ภาพหน้าแรกของสื่อการสอน              ภาพที่ 2 ภาพหน้าเมนูของสื่อการสน 

 เสริมทักษะ             เสริมทกัษะ 
4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของเรื่อง การสร้างกราฟ แผนภูมิคอลัมน์ และการจัดเรียงข้อมูล ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการรวบรวมข้อมูลคะแนนโดยการให้ผู้เรียนได้ท าแบบทดสอบระหว่างเรียน และ
เมื่อผู้เรียนได้เรียนครบทุกเนื้อหาแล้วจึงแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นน าผลของคะแนนมาวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนเสริมทักษะ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนเสริมทักษะที่พัฒนาขึ้น 

คะแนนสอบ N คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 
คะแนนระหว่างเรียน (E1) 30 1350 45 80.00 

คะแนนหลังเรยีน(E2) 30 1500 50 88. 89 
จากตางรางที่ 1 ผลปรากฏว่าคะแนนระหว่างเรียน มีค่าร้อยละ 80.00 และคะแนนสอบหลังเรียน มีค่า
ร้อยละ 88.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคือ 80.00/88.89 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสื่อการสอนเสริม
ทักษะที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยสื่อการสอนเสริมทักษะ จากการรวบรวมข้อมูลคะแนนมา
วิเคราะห์คือคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนโดยการทดสอบหาค่า (t-test) ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยสื่อการสอนเสริมทักษะ 
การทอสอบ คะแนนเต็ม N คะแนนเฉลี่ย S.D. T 
ก่อนเรียน 100 30 26.67 5.46 

16.85 
หลังเรียน 100 30 50.00 5.87 

จากตารางที่ 2 พบว่าการทดสอบก่อนเรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 26.67 คะแนน และการ
ทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 50.00 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.4 ผลการหาค่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอนเสริมทักษะจากการรวบรวมแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนผลที่มีต่อสื่อการสอนเสริมทักษะเรื่อง การสร้างกราฟ แผนภูมิคอลัมน์ และการ
จัดเรียงข้อมูล ปรากฏว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผล สื่อการสอนเสริมทักษะเรื่อง การสร้างกราฟ แผนภูมิคอลัมน์ และการจัดเรียงข้อมูล โดย
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับดี ในการท าวิจัย
ในครั้งนี้ผลของประสิทธิภาพบทเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไวค้ือ 80.00/88.89 จากค่าตัวเลข จะเห็นได้
ว่า E1 มีค่าร้อยละน้อยกว่า E2 เนื่องจากเวลากระชั้นชิด จึงเป็นเหตุให้ผู้เรียนรีบท าแบบทดสอบจนท า
ให้ผลของคะแนนคลาดเคลื่อน แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อการสอนเสริมทักษะสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูปแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อการสอนเสริมทักษะอยู่ในระดับด ี
5.2 ข้อเสนอแนะ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนเสริมทักษะเรื่อง การสร้างกราฟ แผนภูมิคอลัมน์ และการจัดเรียง
ข้อมูล ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและทดลองตามกระบวนการ สรุปผลแล้วว่ามีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ และสามารถ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียนได้จริง จึงเหมาะส าหรับการน าเอาไปใช้ในประกอบการจัดการ
เรียนการสอน ในรายวิชาอื่นๆเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมงานวิจัย คณาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อาจารย์วรวุธ จันทร์ผ่องศรี อาจารย์ณพงค์ 
วรรณพิรุณ และทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จ
ด้วยดี ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครอืข่ายตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาเรือ่งการแก้ปัญหา 

และบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์                
Designing Framework of Constructivist Web-Based Learning Environments 

to Enhance Problem-Solving Process on Computer Maintenance and 
Troubleshooting 
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บทคัดย่อ 

  วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี กรอบแนวคิดการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และเพื่อ
ประเมินคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านการออกแบบ  
โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยคือ การศึกษาหลักการ
และทฤษฎี การศึกษาสภาพบริบท และการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ ผลการวิจัยพบว่า 
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และกรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่
พัฒนาขึ้น  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้คือ  พื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน 
พื้นฐานด้านทฤษฎีสื่อ  พื้นฐานด้านเทคโนโลยี  และ พื้นฐานด้านบริบท และผลการสังเคราะห์กรอบ
แนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริม
กระบวนการแก้ปัญหา ได้องค์ประกอบที่ส าคัญ  6 องค์ประกอบ คือ 1) สถานการณ์ปัญหา 2) แหล่ง
เรียนรู้  3) ห้องส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา  4) ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) ห้องแนะแนวกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหา และ 6) ห้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา(�̅�  = 4.20, S.D.=0.53)
อยู่ในระดับดี และผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้(𝑥  = 4.50, 
S.D.=0.36 )อยู่ในระดับดี ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาใน
ขั้นตอนการวิจัยล าดับต่อไป 
ค าส าคัญ: สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ , คอนสตรัคติวิสต์, กระบวนการแก้ปัญหา, การบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ 



407 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

Abstract 

  This research was aimed to synthesize a theoretical framework and the 
framework of Constructivist Web- Based Learning Environments and to evaluate the 
quality of the online learning environment in 2 areas: the contents and the media design. 
This research was an archive research and the methodology was as follows:  literature 
review of principles and theories, a study of contexts and a synthesis of the designing 
framework.  The research results showed that the theoretical framework and the 
framework of Constructivist Web-Based Learning Environments consisted of the following 
components:  basics of learning psychology, basics of teaching science, basics of media 
theory, basics of technology and basics of contexts.  The synthesis of the designing 
framework of Constructivist Web- Based Learning Environments to enhance problem-
solving process shows that there are 6 important components:  1)  problem situation, 2) 
learning center, 3) problem-solving support room, 4) learning and sharing room, 5) advice 
on problem solving technique room, and 6)  expert advice room.  The contents were at 
a good (�̅�  = 4.20, S.D.=0.53) and the results from the quality evaluation showed that 
the design of the Learning Environment was at a good level(�̅�  = 4.50, S.D.=0.36 ). These 
components will be used in designing framework of Constructivist Web- Based Learning 
Environments to enhance problem-solving process in the next research phase. 
Keywords: Learning Environment, Constructivist, Problem-Solving Process, Computer 
Maintenance 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.(2546) นอกจากนั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ยังได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เน้น
พัฒนาทักษะทางปัญญา ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ได้ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.(2557) ดังนั้นเพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายการจัดการเรียนสอนวิชาคอมพิวเตอร์จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีมาก่อน โดยพยายามน าความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์
และปรากฏการณ์ที่ตนพบเห็นมาสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา สุมาลี ชัยเจริญ.(2557) ผู้วิจัยจึง
ตระหนักถึงการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ



408 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์  
 2. เพื่อประเมินคุณภาพของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์  2 
ด้านคือด้านเนื้อหา และด้านการออกแบบ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
     1. การวิจัยนี้มีระยะการวิจัยทั้งหมด 3 ระยะ ในบทความนี้เป็นการน าเสนอผลการวิจัยในระยะที่ 1  
ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยเอกสาร (Document research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ในระยะที่ 
1 ใช้กระบวนการในการวิจัยประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การศึกษาบริบทการเรียนการสอน การ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย
ฯ 
     2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  
          ประชากร  
 ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่  ปี
การศึกษา 2559 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวนคน 61 ห้อง รวมประชากรทั้งหมด 2   
        กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยวิธีการ
จับฉลาก จากนักเรียนจ านวน 2 ห้องเรียน มา 1 ห้องเรียน มีนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 35 คน 
     3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1 แบบบันทึกการตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร 
 2 แบบบันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี  
 3 แบบบันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายฯ  
 4 แบบประเมินคุณภาพของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์เพ่ือส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา แบ่งเป็น 2 ด้าน ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ แบบ
ประเมินคุณภาพด้านเน้ือหา และด้านการออกแบบ 
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     4.การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียด ต่อไปนี ้
 1. การศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยท าการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์
หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ ายฯ โดย
บันทึกในแบบบันทึก และตรวจสอบเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การบรรยายเชิงวิเคราะห์และ
สรุปตีความ 
 2. การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี โดยการทบทวน ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 3. การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อม ทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ โดย
บันทึกในแบบบันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิด ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย
ฯ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การบรรยายเชิงวิเคราะห์และสรุปตีความ 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นฐานทางจิตวิทยา 
Constructivist Theory 
-Cognitive Constructivist 
-Social Constructivist 

พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน 
Constructivist Learning Model 
-CLEs model 
-OLEs model 
- SOI model 
- Situated learning 

 

พื้นฐานด้านทฤษฎีสื่อ 
Media Attribution 
Symbol system 

 

พื้นฐานด้านเทคโนโลย ี
Web based learning 
 

พื้นฐานด้านการแก้ปัญหา 
การแก้ปัญหาแบบ FILA 

 

 

 

 

 

พื้นฐานเชิงทฤษฎขีองสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการแกปั้ญหา 

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework( 

F (Facts( 

I (Idea( 

L (Learning( 

A (Activities( 
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ผลการวิจัย 
1. ผลจากการออกแบบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทางการเรียนรู้บน

เครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา พบว่า กรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีประกอบด้วยเป็นพื้นฐาน 5 ด้าน ได้แก่ 1) พื้นฐานทางจิตวิทยา 2) พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน  
3) พื้นฐานด้านทฤษฎีสื่อ 4) พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5) พื้นฐานด้านบริบท  

2. ผลจากการออกแบบกรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องการแก้ปัญหาและบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ  (1)สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่งเรียนรู้ (3) ห้องส่งเสริม
กระบวนการแก้ปัญหา (4)ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5) ห้องแนะแนวกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา (6) ห้อง
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ  
 3. ผลการประเมินคุณภาพของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพ่ือส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

 ผลการประเมินด้านเน้ือหา  

 ผลจากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา พบว่า โดยภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ (�̅� = 4.20, S.D.=0.53) เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ พบว่ามี

คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับด ี

  ผลการประเมินด้านการออกแบบ 

  จากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน

เครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ

ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริม

กระบวนการแก้ปัญหา พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ(�̅� = 4.50, S.D.=0.36) เมื่อน ามา

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ พบว่ามีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับด ี
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 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี กรอบแนวคิดในการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริม
กระบวนการแก้ปัญหา และเพื่อประเมินคุณภาพของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาและ
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผล ดังนี้1) ได้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีประกอบด้วย
พื้นฐาน 5ด้านได้แก่(1)พื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้(2) พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน (3) พื้นฐานด้าน
ทฤษฎีสื่อ  (4) พื้นฐานด้านเทคโนโลยี และ(5) พื้นฐานด้านบริบท2) กรอบแนวคิดในการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริม
กระบวนการแก้ปัญหา เรื่องการแก้ปัญหาและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย6 องค์ประกอบ
ส าคัญดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่งเรียนรู้  (3) ห้องส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา  (4) ห้อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5) ห้องแนะแนวกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และ (6) ห้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศรา  ทองยศ. (2557) และ กฤติยา  เล็กขาว. (2555) ซึ่งผลเป็นเช่นนี้อาจ
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการแก้ปัญหาในเนื้อหาที่มีความซับซ้อนและจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมในเรื่อง
นี้อย่างมาก ทั้งนี้ต้องอาศัยพื้นฐานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้อีก
ด้วย ผลจากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา ของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาและบ ารุงรักษา
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คอมพิวเตอร์พบว่ามีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีและคุณภาพด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาอยู่ระดับดีมาก 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรศึกษาผลขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือที่จะได้น ามาออกแบบและสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎคีอนสตรัคติวิสต์ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
2.ควรศึกษาการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริม
กระบวนการแก้ปัญหา ในรายวิชาอื่นต่อไป 
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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.(2557).หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ      

พุทธศักราช 2556. พิมพ์ที่แผนกวิชาการพิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี :หน้า 44-189.  
สุมาลี ชัยเจริญ.(2557). การออกแบบการสอน หลักการ ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ.หจก.โรงพิมพ์แอนนา    

ออฟเซต. 
สุมาลี ชันเจริญ.(2554). เทคโนโลยีการศึกษา: หลักการ ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 2.ขอนแก่น :     

คลังนานาวิทยา. 
นริศรา  ทองยศ. (2557). การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว      

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการถ่ายโยงความรู้วิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์. รายงาน
การศึกษาอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

กฤติยา  เล็กขาว. (2555).การสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่าย      
เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้
และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนภาควิชาเทโนโลยี
สื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ที่ได้สนับสนุนให้งานวิจัยนี้ส าเร็จ
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ของอาจารย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

Teaching-Learning Model to develop for student of Identity of Faculty of 
Technical Education of Rajamangala University of Technology Krungthep  

ประสาน อุฬารธรรม และคณะ1   

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 12120 E-mail : prasan2498@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ระยะที่ 1) ครั้งนี้  มี
วัตถุประสงค์ เพื่อก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
ของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในด้านคุณลักษณะ
ผู้สอนตามรูปแบบฯ  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การเตรียมความพร้อมของผู้สอน  การเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน คณะนักวิจัยได้
ด าเนินงานเก็บข้อมูลโดยจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 26 คน โดยเป็น 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และใช้แบบสอบถาม เรื่อง รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ฯ  ซึ่งเป็นประชากร อาจารย์จาก
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 30 คน และกลุ่ม
ตัวอย่าง จากนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
จ านวน 120 คน เรื่องความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมใน
ปัจจุบัน  เพื่อตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑ คือ วิเคราะห์ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านหลักสูตร  ด้านผู้สอน  ด้านผู้เรียน  ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอน  และสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนซึ่งรูปแบบฯ ที่ได้ก าหนดแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 
ส่วนที่หนึ่ง เป็นแนวคิดและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการประชุมกลุ่ม (Focus Group) ที่
ผู้เชี่ยวชาญและคณะนักวิจัยคาดเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งนักศึกษาที่ถูกปลูกฝังอัตลักษณ์มาตั้งแต่ยังไม่เข้า
เรียน ซึ่งเรียกว่า กระบวนการเตรียมครุศาสตร์ ซึ่งกระบวนการนี้จะน าไปใช้ในยุทธศาสตร์ของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมต่อไป โดยจะยังไม่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ส่วนที่สอง เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่จะน าไปทดลองใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาผู้สอน การพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนซึ่งผู้วิจัย
คาดว่านักศึกษาที่เข้าเรียนตามรูปแบบฯ ดังกล่าว จะเป็นบุคคลที่มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ได้   
ค าส าคัญ :  อัตลักษณ ์
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Abstract 

The objectives of this study were to analysis the problems of teaching 
methodology Include the curriculum, the instructor, the learners, the tool equipment 
and teaching environment.  And determine the teaching pattern of Faculty of Industrial 
Education, Rajamangala University of Technology Krungthep that developed students 
according to the university identity.  The populations of this study are 30 professors of 
Faculty of Industrial and Technical Education and 120 Students in Industrial Education 
Program graduates. The Purposive Sampling techniques used to sampling 26 people are 
the experts of teaching and university administrators.  The tool used for professors and 
students in this research was questionnaire about the teaching pattern that developed 
students according to the university identity.  The question in the feature, according to 
the instructor's style. And expectations of the management of teaching in the Faculty of 
Industrial Education is to " graduate practitioners based on innovative technology"  The 
questionnaire which was statistically analyzed by descriptive statistics: percentage, mean 
and standard deviation.  The results revealed that the teaching methods In the course 
curriculum needs to be updated regularly. In order to comply with the requirements of 
the establishment and modernization.  It should be stressed that there are more hours 
of practice.  A graduate of the Faculty of Industrial practical skills.  Requires intellectual 
skills a lot and realize that it is teacher quality. The teaching should be a subject of study 
in practice and enhance teaching and learning in partnership with the private sector and 
the evaluation should focus on the students' awareness and consciousness in the 
teaching profession.  Researchers collected information from experts and present the 
results.  The focus group (Focus group method)  That should determine the form of the 
acquisition of identity. Students who choose the good. With the expectation that I'd be 
a teacher.  And strive to instill a master mechanic. To enter the teaching of the next 
Keywords: identity

บทน า 
แนวทางในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวย ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้  
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น และท าเป็นรวมทั้ง 
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ที่สามารถเรียนรู้และเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุก
สถานที่ และการประยุกต์ความรู้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาได้  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท า หรือปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง ด้วยความ กระตือรือร้น ศึกษาค้นคว้าทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง  มีแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งบุคคลและเครื่องมือทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน  มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมกระบวนการคิด ผู้เรียนได้ฝึกวิธีคิดในหลายลักษณะ เช่น คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด 
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คิดชัดเจน คิดถูก ทางคิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดไกล คิดอย่างมีเหตุผล เป็นต้น (ทิศนา แขมมณี และคณะ , 
2453  :44-45(   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  พยายามสร้างเอกลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Creative Technology University) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้
นักศึกษาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนากระบวนการหรือนวัตกรรม หรือการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อ
น าไปแกโจทย์หรือปัญหาที่เกิดอยู่รอบๆ เพื่อสร้างให้เกิดผลลัพธ์ หรือค าตอบใหม่ที่ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะสม
กับบริบทของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่กลางใจเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ดังนั้น อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของนักศึกษาจะต้อง “รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์”  (สาธิต  พุทธชัย
ยงค์. 2442. )  การพัฒนาให้ผู้เรียนส าเร็จเป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ ดังกล่าว แม้ว่าในระยะการประเมินที่
ผ่านมาจะมีผลการประเมินในระดับดี คณะผู้วิจัย เห็นว่า แต่ละคณะฯ จะต้องใช้ระบบ กลไกในงาน
วิชาการ ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการน าความรู้ไปปฏิบัติและการน าความคิดสร้างสรรค์ 
ไปบูรณาการ การเรียนการสอนในทุกๆรายวิชา อาจารย์ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเชี่ยวชาญ ในทุกสาขา ทุกรายวิชา และการจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างสรรค์จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบที่ชัดเจน เหมาะสมเพื่อให้เกิด
เป็นอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์” ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่มั่นคงและ
ยั่งยืน   

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านหลักสูตร  

ด้านผู้สอน  ด้านผู้เรียน  ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน  และสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนการสอน  

2.  เพื่อก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในด้านคุณลักษณะ
ผู้สอนตามรูปแบบฯ  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การเตรียมความพร้อมของผู้สอน  การเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียน  และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน   

วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1  การสร้างเครื่องมืองานวิจัย 

 3.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อจัดท าแบบสอบถามเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ส าหรับอาจารย์และนักศึกษาแล้ว  จึงน าผลมาวิเคราะห์ราย
ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร  ด้านผู้สอน  ด้านผู้เรียน  ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน  
และสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน 
 3.1.2 วิเคราะห์ปัญหาจากการน าอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศ าสตร์
อุตสาหกรรม คือ นอกจากจะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์แล้วยังต้องมีจิต
วิญญาณความเป็นครูช่างร่วมอยู่ด้วย ซึ่งได้จากการระดมสมองของนักวิจัย  
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ประเด็น สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา 

ด้านหลักสูตร 

1. ก าหนดรายวิชาเน้นความรู้มาก 1. ลดเนื้อหาด้านความรู้ 
2. จ านวนชั่วโมงปฏิบัติน้อย   2.เพิ่มจ านวนชั่วโมงวิชาปฏิบัติเพื่อ

เพิ่มทักษะ 
3.ไม่เน้นเรื่องปลูกจิตส านึกครูช่าง 3.ปลูกจิตส านึกครูช่าง 

ด้านผู้สอน 

1.ผู้สอนของคณะครุศาสตร์ฯ รุ่นใหม่จะเก่ง
ด้านทฤษฎีด้อยด้านการปฏิบัติ 

1.พัฒนาผู้สอนให้ปฏิบัติเพิ่มทักษะให้
มากขึ้น  โดยประกบคู่กับผู้สอนที่เก่ง
ปฏิบัติ   

2.ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติมี
จ านวนน้อยลงเพราะเริ่มเกษียณราชการ 

2.อาจต้องจ้างผู้สอนที่เกษียณแต่มี
ความเชี่ยวชาญงานปฏิบัติ และให้
การฝึกอบรมเพิ่มทักษะควบคู่กับ
ผู้สอนใหม่พร้อมกันไป 

3. ผู้สอนวิชาชีพช่างด้อยวิชาชีพครู
และผู้สอนวิชาชีพครูด้อยวิชาชีพช่าง 

3. ให้ผู้ สอนทั้ งสองกลุ่ มมาเรียนรู้
ร่วมกัน 

ประเดน็ สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา 
ด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ม. 6 ที่ไม่มีความรู้

พื้นฐานวิชาชีพ และผู้เรียนที่จบ ระดับ 
ปวช.ก็เป็นนักเรียนท้ายแถว 

คัดเลือกนักเรียน มัธยมศึกษา 4 – 6 
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 
มาเรียนวิชาพื้นฐานระดับ ปวช.ที่
ผู้ เรียนควรรู้   ในวันเสาร์หรือวัน
อาทิตย์ สัปดาห์ละ 1 วัน 

ด้านเครื่องมือ 
อุปกรณ ์

เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ ใช้ภายในโรง
ฝึกงานหรือห้องประลอง ใช้มานานและที่
มีอยู่ก็ไม่พอเพียง 

ในส่วนที่สามารถจัดหาได้ก็หาเพิ่มเติม 
และจัดการบริหารโรงฝึกงานร่วม
แก้ปัญหาด้วย 

สภาพแวดล้อม
ทางการเรียน
การสอน 

ไม่มีบรรยากาศความเป็นวิชาการในคณะ จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ
เรียนการสอน  การฝึกปฏิบัติงานเพิ่ม
ทักษะ และปลูกฝังจิตวิญาณความ
เป็นครูแก่นักเรียน 

 
รูปที่ 1 แสดงการวิเคราะหส์ภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 



417 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

3.2  การพัฒนารูปแบบ  
 น าผลการวิเคราะห์ปัญหามายกร่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนตามอัต
ลักษณ์มหาวิทยาลัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
3.3  การสนทนากลุ่ม 
 คณะผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่มเพือ่น าเสนอข้อมูลปัญหาของการจัดการเรียนการสอนของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านหลักสูตร  ด้านผู้สอน  ด้านผู้เรยีน  ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอน  และสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน เพื่อผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อน ามาก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผูเ้รียนตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย 

ผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย บรรยายสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

และการแปลความหมายของผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลควรน าเสนอข้อมูลโดยใช้
รูปภาพ ตารางหรือแผนภูมิ มีค าอธิบายความหมายหรือสาระของรูปภาพ แผนภูมิ หรือตาราง
ประกอบด้วยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจผลการ วิจัยได้ง่ายขึ้น    

1.  สรุปและน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.  น าเสนอผลการวิจัยโดยใช้รูปภาพ แผนภูมิ หรือตาราง    
     3.  มีค าอธิบายความหมายหรือสาระในรูปภาพ แผนภูมิ หรือตาราง     
 ภาพประกอบ ได้แก่  รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง เป็นภาพลายเส้นหรือภาพถ่ายมีความละเอียดไม่ต่ า
กว่า 300 dpi ตัวอักษรที่ปรากฏในภาพประกอบจะต้องอ่านได้ชัดเจน มีเลขที่ระบุล าดับภาพประกอบ 
เรียงล าดับหมายเลขของภาพตามล าดับในบทความวิจัย มีชื่อภาพ 

ภาพประกอบภาพมีขนาดพอดี ควรใช้ภาพที่เป็นลายเส้นมีความคมชัด อ่านง่าย พิมพ์เป็นขาวด า 
การใช้โทนสีอ่อน จะท าให้พิมพ์ออกมาไม่คมชัด   
ตัวอย่างตาราง

ตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสมของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อชุดการเรียนด้วยตนเอง (Self Learning  
Package) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. โครงสร้างเนื้อหาชัดเจนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 5.20 0.21 มาก 
2. เนื้อหาที่น าเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์ รายวิชา       
    (Objective) 

4.12 0.85 มาก 

3. ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม (รวมข้อความและเสียง บรรยาย) 3.85 0.75 มาก 
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ตัวอย่างภาพประกอบ 

 
 

ภาพที่ 1  ส าหรับใส่ข้อความอธิบายภาพ 
 

ผู้เขียนควรทดสอบความคมชัดของภาพ  โดยทดลองพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวด า  หาก
ภาพไม่คมชัด อ่านไมไ่ด ้ควรปรับปรุงแก้ไขให้คมชัด 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย และเสนอแนะให้เห็นว่าผลจากการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง

มีเหตุผล เป็นข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปใช้ในการใช้งานหรือวิจัยครั้งต่อไป    
1.1 สรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่ก าหนด 
1.2 เสนอแนะให้เห็นว่าผลจากการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได ้
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การพัฒนาเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ปฏิสัมพนัธ์ในระบบสุริยะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

The Development of Mobile Web Based Learning on Interaction of Solar 
System for Grade 9 Student of Benjamarachuthit Ratchaburi School 

 
ธนกฤต ศิริลัย1 และ นพดล ผู้มีจรรยา2 

1นักศึกษาปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
เบอร์โทร: 090-9098375 อีเมล์: thanakrit.sirirai@gmail.com 

2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์
ในระบบสุริยะ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์
ในระบบสุริยะ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ เว็บช่วยสอนบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ านวน 40 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
ผลการวิจัยพบว่า 1) เว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( x = 4.48) และมีค่า 
E1/E2 เท่ากับ  90.42/80.26 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.31) 
ค าส าคญั : เว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที,่ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 

ABSTRACT 

The objects of this research were:  1)  To develop The Development of Mobile 
Web Based Learning on Interaction of Solar System 2)  To compare the achievement 
Learning of Interaction of Solar System.  3)  The study of student satisfaction with The 
Development of Mobile Web Based Learning on Interaction of Solar System. The sample 
of this research is Grade 9 students of Benjamarachuthit Ratchaburi School with the 
number of 40 people by using purposive sampling method.  Findings found that:  1) 
Mobile Web Based Learning effective according to the criteria.  90.42/ 80.26.  2)  After 
learning the statistic level of significant level of achievement higher than before at .05 3) 
The satisfaction with the Mobile Web Based Learning on Interaction of Solar System at 
the high level. The overall total average of 4.31. 
Keywords: Mobile Web Based Learning, Interaction of Solar System 

1. บทน า 
 จากแนวการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญอยู่
หลาย หมวดหลายมาตรา ได้แก่หมวด 4 ซึ่งเป็นแนวการจัดการศึกษามาตราที่ 22 ผู้สอนจะต้องยึดหลัก

mailto:sontaya_jk@hotmail.co.th
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ว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญมากที่สุด ในการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ตามมาตราที่ 24(6) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้น
ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลใน ชุมชนทุกฝ่าย 
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังมีสาระส าคัญอีกหนึ่งหมวดคือ หมวดที่ 9 ซึ่งเป็น
หมวดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ  

การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ (mobile learning) เป็นการจัดการเรียนการสอน หรือการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านคอร์สแวร์ที่น าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน การสอนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้
สาย (wireless telecommunication network) และเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้ทุกที่และทุกเวลา โดยผ่านสัญญาณแบบไร้สายที่มีบริการตามจุดต่าง ๆของมหาวิทยาลัยและ
ภายนอก มหาวิทยาลัย (Access Point) ผู้ เรียนและผู้สอนใช้อุปกรณ์ประเภทเคลื่อนที่ ได้ที่มี
ความสามารถในการเชื่อม ต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless LAN) ได้แก่ 
Notebook Computer, Portable computer, PDA/ PAD Phone, Tablet PC, Cell Phones /
Cellular Phone ในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการเรียน รู้
ด้วยผู้เรียนเอง (ณัฏฐากร วีระนนท,์ 2553) 
 ผู้วิจัยมีแนวคิด การพัฒนาเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่รายวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ
และสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แบบพกพา และเทคโนโลยี การสื่อสารแบบไร้สายที่มีศักยภาพ และจ านวนการใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่เพิ่ม มากขึ้นในปัจจุบัน จึงสามารถน ามาประยุกต์กับการเรียนการสอน 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา สนองตอบต่อความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 

2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ช่วยสอนบนอุปกรณ์

เคลื่อนที ่

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมรา
ชูทิศ ราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  
ภาคเรยีนที่2  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 40 คน ได้มาโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง 
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3.2 แบบแผนการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One Group 
Pretest Posttest Design (มนต์ชัย,2545:314)  

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 
โดยก าหนดรูปแบบและเลือกแนวทางในการผลิตเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ๖ ศึกษาเนื้อหา และรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานจาก
เอกสารการวิจัยต่าง ๆ ก าหนดเนื้อหาของบทเรียนและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) ออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้  

          3.3.2 เว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่รายวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบ
สุริยะ โดยน าเนื้อหา เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ น ามาจัดท าเป็นเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
โดยใช้ HTML Code ของ Bootstrap และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน และ
ประเมินคุณภาพของเว็บช่วยสอน จ านวน 3 ท่าน ผู้วิจัยท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
  3.3.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบ
สุริยะ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  และน า
แบบทดสอบไปหา ค่า IOC โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้ววิเคราะห์ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 
โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไปเท่านั้น 
  3.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนต่อเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 

3.4 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.4.1 ผู้สอนท าการอธิบายจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในให้ผู้เรียนทราบ 
3.4.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์

ในระบบสุริยะ 
3.4.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนเริ่มเข้าเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่รายวิชา วิทยาศาสตร ์
3.4.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์

ในระบบสุริยะ 
3.4.5 วิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

3.5 วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  3.5.1 วิเคราะห์การประเมินคุณภาพของบทเรียนเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน ) (Standard Deviation) 
  3.5.2 หาคุณภาพของข้อสอบโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์ (IOC) 
  3.5.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถิติ t-test 
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4. ผลการวิจัย 
 4.1  เว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ที่ผู้เรียนพัฒนา ดัง
ตัวอย่างหน้าจอแสดงในภาพที่ 1  

    
(ก) (ข) (ค) (ง) 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่เรื่อง ปฏิสมัพันธ์ในระบบสุริยะ 
ภาพที่ 1 (ก) เป็นหน้าหน้าแรกของเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อผู้เรียนเปิดก็จะปรากฏ

หน้าเข้าสู่ระบบ ภาพที่ 1 (ข) เมื่อสมัครและเข้าสู่ระบบก็จะปรากฏหน้าโฮมเพจให้ผู้เรียนเลือกเมนูเข้าสู่
บทเรียนจากด้านบนของเว็บ ภาพที่1 (ค) หน้าบทเรียนที่ 1 ผู้เรียนสามารถกดเข้าไปดูเมนูต่าง ๆ ได้ เช่น 
ค าอธิบายรายวิชา ค าชี้แจงบทเรียน เป็นต้น จากแถบเมนูด้านบน ภาพที่1 (ง) กดเข้าเมนูแบบทดสอบ
เพื่อท าแบบทดสอบและแสดงผลคะแนนที่ได้เมื่อท าเสร็จสิ้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านได้ประเมินคุณภาพเว็บช่วยสอน ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( x =4.48, S.D. =0.51) ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. ด้านตัวอักษร (TEXT) 4.20 0.40 มาก 
2.  ด้านภาพนิ่ง (IMAGE) 4.08 0.95 มาก 
3.  ด้านปฏิสัมพันธ์ (INTERACTIVE) 4.67 0.29 มากที่สุด 
4. เนื้อหาการน าเสนอ 4.67 0.58 มากที่สุด 
5.  ด้านเนื้อหา 4.77 0.32 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.48 0.51 มาก 
4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 

จากตารางที่ 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน x  S.D. t-test 
ก่อนเรียน 40 15.73 4.22 

13.32 
หลังเรียน 40 24.08 1.73 
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ตารางที่ 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลือ่นที ่ 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเข้าใช้เว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์
เคลื่อนที ่

4.43 0.71 มาก 

2. นักเรียนพอใจในความง่ายของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.38 0.67 มาก 
3. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร 4.20 0.69 มาก 
4. นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.38 0.70 มาก 
5. นักเรียนพอใจกับปุ่มในแต่ละหน้าจอ 4.33 0.69 มาก 
6. นักเรียนพอใจข้อความบนปุ่มในแต่ละหน้าจอ 4.40 0.59 มาก 
7. นักเรียนพอใจในภาพที่ใชป้ระกอบบทเรียน 4.23 0.66 มาก 
8. นักเรียนพอใจในเสียงบรรยายเน้ือหา 4.23 0.80 มาก 
9. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ได้เรียนตามวิธีการสอนที่พัฒนาขึ้น 4.30 0.69 มาก 
10. นักเรียนพอใจในรูปแบบการจัดเรียงเน้ือหาของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.23 0.77 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 0.70 มาก 
นักเรียนมีความพึงพอใจ มากที่สุด คือ ความพึงพอใจในความสะดวกในการเข้าใช้เว็บช่วยสอน

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.43 , S.D. = 0.71) รองลงมาคือความพึงพอใจกับปุ่มใน
แต่ละหน้าจอ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.40 , S.D. = 0.59) และด้านความพึงพอใจในความชัดเจนของ
ตัวอักษรมีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.20 , S.D. = 0.77) โดยรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( x  = 4.31 , S.D.= 0.70 )  ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

5. สรุปและเสนอแนะ  
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบประสิทธิภาพของเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  มีค่า(E1)/(E2)  มีค่า
เท่ากับ 90.42/80.26 แสดงว่าเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่  .05  เนื่องจากเว็บช่วยสอนสามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนและสามารถท า
แบบทดสอบแสดงผลที่ทดสอบได้น ามาเก็บข้อมูลเพื่อใช้พัฒนาสื่อต่อไป      
 เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มีความสามารในการเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย
อุปกรณ์พกพาต่าง ๆท าให้สามารถเรียนและท าแบบทดสอบเองได้ตามต้องการของผู้ใช้งาน  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
      5.2.1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
                  ควรมีการชี้แจงเรื่องการสมัครใช้งานอย่างละเอียดและควรที่จะมีการสรุปเนื้อหาในแต่
ละบท 

     5.2.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                   ควรมีพัฒนาเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์เคลือ่นที่ โดยค านึงถึงการใช้ตัวอักษรที่อ่านได้
ง่าย และทดสอบกับอุปกรณ์ในหลายๆชนิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจัดวางข้อความต่าง ๆ  
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง  เรื่องพุทธประวัติ   
วิชาพระพุทธศาสนา  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

The Learning Outcome on the topic of Lord Buddha History in Buddhist 
Religion Subject for Matthayomsuksa 4 Students 

พระสมศักดิ์  สุขิโต  รศ.ดร.ปราโมทย์  จันทร์เรือง  และดร.เนติ  เฉลยวาเรศ 
1 พระสมศักดิ์  สุขิโต  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  036411112  Email : Education_tru@hotmail.com 
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Email : Education_tru@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องพุทธประวัติ               
วิชาพระพุทธศาสนา  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  2)  เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียน  เรื่องพุทธประวัติ  โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง  กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนปริยัติธรรม
วัดล านารายณ์  จ านวน  30  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  
แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที  ผลการวิจัย
พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องพุทธประวัติ  วิชาพระพุทธศาสนา  โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  หลังเรียนสูงกว่าการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
และความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียน  เรื่องพุทธประวัติ  โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรงโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ  :  รูปแบบการสอนทางตรง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจต่อการเรียน 

Abstract 

The purposes of this research were to 1)  compare achievement on the topic of Lord 
Buddha history in Buddhist subject by using Direct Teaching Model of Matthayomsuksa 
4 students between pretest and posttest 2)  study attitude towards learning by using 
Direct Teaching Model of students.  The sample drawn using simple random sampling 
was 30 students from Pariyathamwatlumnarai School, during the first semester of 
academic year 2016. The instruments used in this research were 1) learning management 
plans 2)  an achievement test and 3)  an attitude test toward learning by using Direct 
Teaching Model Data were analyzed with mean, standard deviation and t- test.  The 
findings were students had achievement posttest hisher than pre- test at a significance 
level of .01 and students had attitude towards learning by using Direct Teaching Model 
at the highest level 
Keywords : Direct Teaching Model , Achievement , Attitude 
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บทน า 
 ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนานักเรียนโดยตรง
ทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  ตลอดจนน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตัวเองและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์พัฒนามีกระบวนการรับรู้พุทธประวัติ  
เห็นภาพรวม  สังเกตอย่างละเอียดศักยภาพของตนเอง  อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาหรือประกอบอาชีพ
ได้ด้ วยการมีความรับผิ ดชอบ  มี ระ เบียบวินั ย   สามารถท า งานร่ วมกันอย่ างมีความสุ ข  
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2546  :  1)  การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาจึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นที่จะต้องน าวิธีสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงเรื่องรูปแบบการสอนทางตรงมีขั้นตอน
ส าคัญ  5  ขั้น  ดังนี้  ขั้นที่  1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ขั้นที่  2  ขั้นน าเสนอบทเรียน  ขั้นที่  3  ขั้นฝึก
ปฏิบัติตามแบบ  ขันที่  4  ขั้นฝึกปฏิบัติภายใต้การก ากับของผู้ชี้แนะ  ขั้นที่  5  ขั้นฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ  
ส่วนในด้านกรอบแนวคิดในการวิจัย  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิดทฤษฎีของรูปแบบ  จอยส์  และวีล  
(loyce and Weil, 1996, : 334)  สรุปว่าการสอนทางตรงมุ่งเน้นการให้ความลึกซึ้งช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกว่า
มีบทบาทในการเรียน  ท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จใน
การเรียนการสอนโดยจัดสาระและวิธีการให้ผู้เรียนอย่างดีทั้งทางด้านเนื้อหาความรู้และการให้ผู้เรียนใช้
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  (academic learning)  เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุด  
ผู้เรียนมีใจจดจ่อกับสิ่งที่เรียนและช่วยให้ผู้เรียนถึง  80%  ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน
ด้วยตนเอง  การออกแบบการเรียนการสอนทางตรง  (Hida Taba, 1962, : 10)  ได้แบ่งออกเป็น  7  
ขั้นตอน  1.  การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ  ส ารวจสภาพปัญหา  ความจ าเป็นต่างๆ  ของสังคม
ผู้เรียน  2.  ก าหนดจุดมุ่งหมายให้ขัดเจนหลังจากที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ  3.  เลือก เนื้อหา
สาระ  จุดมุ่งหมายที่ก าหนด  4.  จัดรวบรวมเนื้อหาสาระที่ได้คัดเลือกมาจัดล าดับ  โดยค านึงถึงความ
ต่อเนื่องและความยากง่ายของเนื้อหา วุฒิภาวะ  ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน  5.  ครูผู้สอน
หรือผู้เกี่ยวข้องต้องคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาหรือจุดมุ่งหมาของ
หลักสูตร  6.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยค านึงถึงเนื้อหาและความต่อเนื่อง  7.  ก าหนดสิ่งที่จะ
ประเมินผลรวม  ทิศนา  แขมมณี  (2545 : 313)  ได้กล่าวว่า  กระบวนการกลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย  6  ขั้นตอนได้แก่  1)  มีผู้น ากลุ่มซึ่งอาจผลัดเปลี่ยนกัน  2)  วางแผนก าหนดวัตถุประสงค์
และวิธีการ  3)  รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนบนพื้นฐานของเหตุผล  4)  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
เมื่อมีการปฏิบัติ  5)  ติดตามผลการปฏิบัติและปรับปรุง  6)  ประเมินผลและชื่นชมในผลงานของคณะ   
จากการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและหลักการ  ทฤษฎี  หรือผลงานวิจัยเอการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่
ท าการวิจัย  เพื่อให้เข้าใจปัญหาและสามารถก าหนดแนวทางของการวัยได้อย่างสมเหตุสมผลและชัดเจน  
เช่น  ก าหนดตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม  หรือทดลองคิดว่า  น่าจะเป็นสาเหตุของความคิดความผัน
แปรในตัวแปรตาม  การก าหนดขอบเขตการวิจัย  และการตั้งสมมติฐานการวิจัยเพื่อให้เกิดคุณภาพใน
การเรียนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพุทธประวัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง 
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 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เรื่องพุทธประวัติ
โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง 

สมมติฐานในการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องพุทธประวัติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยใช้รูปแบบ
การสอนทางตรงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
  1.1  ศึกษาหลักการทฤษฎีรูปแบบการสอนทางตรง  มีขั้นตอนส าคัญ  5  ขั้น  คือ  1.  ขั้น
น า  2.  ขั้นน าเสนอบทเรียน  3.  ขั้นฝึกปฏิบัติตามแบบ  4.  ขั้นฝึกปฏิบัติภายใต้การก ากับชี้แนะ  5.  
ขั้นฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ 
  1.2  ศึกษาหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาเรื่องพุทธประวัติ 
  1.3  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนโดยมีขั้นตอนการสอน  5  
ขั้น 
  1.4  หาคุณภาพแผนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ  5  ท่าน  พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  
ได้ค่าเท่ากับ  1.00  
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1  ประชากร  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนพระปริยัติธรรมล านารายณ์  
อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  จ านวน  6  ห้อง  รวม  105  คน 
  2.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนพระปริยัติธรรมล า
นารายณ์  จ านวน  1  ห้องเรียน  จ านวน  30  คน  โดยสุ่มอย่างง่าย  (simple random sampling)  
ด้วยวิธีจับสลากห้องเรยีน 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก ่
  3.1  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง 
  3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.3  แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียน 

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  
ตัวเลือก  จ านวน  60  ข้อ  ให้ครอบคลุมเนื้อหา 
  1.1  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและมอบผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้องได้ค่า
ความสอดคล้อง  1.00  ทุกข้อ  
  1.2  น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4  ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อหาค่าความยากง่าย  (p)  ได้ค่าระหว่าง  0.27-7.40  และค่าอ านาจจ าแนก  (r)  ระหว่าง  
0.34-0.85  ได้จ านวนข้อสอบ  40  ข้อ 



428 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

  1.3  หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีของคูเดอร์ -ริชาร์ดสัน  (kuder 
and Richardson)  (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2551 : 247)  ได้ค่าความเช่ือมั่น  0.785 
  1.4  น าแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 2.  แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียน  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับ  คือ  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ได้  5  คะแนน  เห็นด้วย  ได้  4  คะแนน  ไม่แน่ใจ  ได้  
3  คะแนน  ไม่เห็นด้วย  ได้  2  คะแนน  และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ได้  1  คะแนน 
  2.1  สร้างแบบสอบถามจ านวน  25  ข้อ  และให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาค่า  IOC  ได้ค่า  IOC  
ที่อยู่ในเกณฑ์จ านวน  20  ข้อ  มีค่าระหว่าง  0.80-1.00 
  2.2  น าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น  โดยใช้วิธีของครอนบาค  (Cronbach)  ได้ค่า
ความเช่ือมั่น  0.840 
  2.3  น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
การวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จ านวน  40  
ข้อ 
 2.  ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอบ  จ านวน  15  ชั่วโมง 
 3.  หลังการสอบมีการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ
แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียน 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที 

ผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องพุทธประวัติ   วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01 
 2.  เจตคติต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทางตรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   อยู่
ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่สรุปว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพระพุทธประวัติวิชาพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และเจตคติต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทางตรงของนักเรียนอยู่
ในระดับมากที่สุดนั้น  อาจเป็นเพราะว่า การสอนทางตรงมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่ลึกซึ้งผู้เรียนมีบทบาทใน
การเรียนมีความต้ังใจในการเรียนรู้  ช่วยให้เรียนรู้ทั้งเน้ือหาสาระ  มโนทัศน์  และทักษะปฏิบัติต่างๆ  ได้
ดี  จนประสบผลส าเร็จได้ในเวลาที่จ ากัด  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสอนทางตรงของจอยส์และวีล  
(Joyce and Weil, 1996 : 334)  ที่สรุปว่าวิธีดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนทั้งด้านเนื้อหาความรู้และใช้
เวลาเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  (academic learning)  และผลการวิจัยของทิศนา  แขมมณี  (2545, : 
255)  สรุปว่า  การเรียนการสอนทางตรงเป็นไปตามล าดับขั้นตอนตรงไปตรงมาผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้ง
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ด้านพุทธิพิสัยและทักษะพิสัยได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดเพราะผู้เรียนไม่สับสนได้ฝึกปฏิบัติตามความสามารถของตนจนบรรลุวัตถุประสงค์มีแรงจูงใจในการ
เรียนและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1  นักเรียนต้องใช้เวลามากในการเรียนรู้ของนักเรียนไม่เคยเรียนกระบวนการคิดที่เน้น
เหตุและผลแบบนี้มาก่อน  ฉะนั้นครูที่จะใช้การสอนนี้ควรจัดเวลาให้นักเรียนกระบวนการคิดที่เน้นและ
เหตุผลเพื่อเป็นการเรียนความพร้อมก่อนเรียน 
  1.2  จากการวิจัย  การจัดการเรียนรู้เรื่องพุทธประวัติของนักเรียนต้องใช้เวลามากในการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่ไม่เคยเรียนกระบวนการสืบสวนสอบสวนคิดที่เน้นและเหตุผลการสืบเสาะปัญหา
ของจิตจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหาแล้วตอบค าถาม  ฉะนั้นครูจึงต้องแสวงหาและสร้างสื่อการจัดการ
เรียนรู้เรื่องพุทธประวัติที่เป็นสถานการณ์สื่ออื่นๆ  อย่างหลากหลายและเหมาะสม  เพื่อช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นและใช้เวลาน้อยลง 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบการสอนทางตรงในกระบวนการวิธีการสืบสวน
สอบสวนกับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ  หรือในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ก่อนที่จะน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ฝึกการคิดตั้งแต่เยาว์วัยในครั้งต่อไปให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายมากขึ้นในระดับช่วงชั้นอื่นๆ  โดย
ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
  2.2  ควรวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบการสอนทางตรงในกระบวนการวิธีการสืบสวน
สอบสวนกับตัวแปรอื่นๆ  ทั้งด้านความเข้าใจและพฤติกรรมของนักเรียน 
  2.3  ควรให้มีการวิจัยโดยใช้การฝึกอบรมครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบการ
สอนทางตรงในกระบวนการวิธีการสืบสวนสอบสวนของการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  มาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังได้ด้วย 
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การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดหบุกระทิง 

The Development of Blended Web Based Learning on Information  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อออนไลน์ 
การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 26 คน  ด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง   ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก ( X  =4.41) และมีค่า E1/E2 เท่ากับ 92.05/81.15 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X  =22.4) 
ค าส าคญั : เวบ็ช่วยสอนแบบผสมผสาน  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Abstract 

 The object of this research were: 1) To develop the blended web baesed learning 
on information and communication technology, 2) To compare the learning achievement 
of information and communication technology, 3)  To study of student satisfaction with 
to Web Develop of blended web baesed learning on information and communication 
technology, The sample of this research is grade 4 Student of WathupkrAtinr with the 
number of 26 people  by using purposive sampling method. Findings found that: 1) web 
baesed learning on information and communication technology,  effective according to 
the criteria.  92. 05/ 81. 15 2)  After learning the statistic level of significant level of 
achievement higher than before and .05 3) The satisfaction with the web baesed learning 
on information and communication technology, at the very high level. The overall total 
average of ( X  =4.62)  
Keywords :  blended web baesed learning on information and communication 
technology 
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1. บทน า 
ปัจจุบันการศึกษาได้กล่าวถึงบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาว่าสามารถนา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ระบบสื่อประสม ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบอินเตอร์เน็ทเป็นต้น 
จากผลกระทบของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้รูปแบบหรือวิธีการจัด
การศึกษารูปแบบเดิมคือ ยึดครูหรือผู้สอนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เป็นการจัดการศึกษาในระบบเดิม 
ไม่ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง  

รูปแบบการสอนแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งภายใต้กระแสแห่งพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบของการบูรณการปรับใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนแบบปกติ 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทีก้าวไกลเกิดทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
รูปแบบดังกล่าวนี้เรียกว่า “การเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ผสมผสานโมดูล การ
เรียนการสอนหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เป็นลักษณะของการผสมผสานการเรียนทางไกล ผ่านระบบ
เครือข่าย ร่วมกับการเรียนแบบเผชิญหน้าทาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการนั่งฟังการ
บรรยายในชั้นเรียนปกติ ทั้งนี้จะให้ความส าคัญกับการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมและถูกต้องตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน (วัญญา  วิศาลาภรณ์, 2533)  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เห็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่ อง 
“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”โดยจะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนวัดหุบกระทิง จังหวัดราชบุรี ซึ่งหวังว่าจะตอบสนองความต้องการในการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเว็บได้เป็นอย่างดีตามสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบันที่เป็นการ
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน เรื่องเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  
2.3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อ การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสานเรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดหุบ
กระทิง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 41 คน 
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 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนวัดหุบกระทิง ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2าาก จ านวน 22 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 

3.2 แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One Group Pretest 

Posttest Design (มนต์ชัย,2545:314)  
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่าน  

3.3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านเว็บ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
  3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
คือ แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 
  3.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบผสมผสาน 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

3.4 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.4.1 ผู้สอนท าการอธิบายจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในให้ผู้เรียนทราบ 
3.4.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
3.4.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนเริ่มเข้าเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
3.4.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
3.4.5 วิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

3.5 วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  3.5.1 วิเคราะห์การประเมินคุณภาพของบทเรียนเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  
  3.5.2 หาคุณภาพของข้อสอบโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์ (IOC) 
  3.5.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถิติ t-test 



433 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

4. ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยน าเสนอผลการวิจัยไดด้ังนี้  
 4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บที่ได้พัฒนาขึ้น ดังตัวอย่างหน้าจอบทเรียน 

 -หน้าเข้าสู้ระบบ 
 -หน้าลงช่ือเข้าบทเรียน 
 -ตัวอย่างบทเรียน 
 -ตัวอย่างแบบทดสอบ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พบว่าคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบและกิจกรรมระหว่างเรียน  (E1)  และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน  (E2)  มีค่า
เท่ากับ  92.05/81.15   ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านได้ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์  ผลการ
ประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.41 ,S.D.=0.69)  ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 
 
 

(ก) (ข) 

(ง) (ค) 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. เนื้อหาการน าเสนอ 4.67 0.50 มากที่สุด 
2.  ด้านเนื้อหา 4.56 0.51 มากที่สุด 
3.  ตัวอักษรน าเสนอ 4.56 0.67 มากที่สุด 
4. ด้านภาพนิ่งและวีดีโอ 4.25 0.75 มาก 
5.  ด้านเสียง 4.22 0.97 มาก 
6. ด้านการปฏสิัมพันธ ์ 4.17 0.75 มาก 

ภาพรวม 4.41 0.69 มาก 
 
 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน  
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน  

 
อธิบายผล 
 จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า คะแนนเฉลี่ย
จากแบบทดสอบและกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่า
เท่ากับ  92.05/81.15 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

การทดสอบ 
จ านวน
นักเรียน X  S.D. t-test 

ก่อนเรียน 26 13.73 5.17 
11.25 

หลังเรียน 26 24.35 3.07 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเข้าใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.85 0.37 มากที่สุด 
2. นักเรียนพอใจในความง่ายของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 4.50 0.65 มาก 
3. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร 4.73 0.45 มากที่สุด 
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5. อธิบายผล 
 นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดย
สูงกว่าสมติฐานที่ตั้งไว ้ 

6. สรุปผลและเสนอแนะ  
 6.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า คะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบและกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่า
เท่ากับ  92.05/81.15 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05        
 เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนพบว่า  1) ความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก   
เนื่องจากเป็นไปตามมาตรฐาน  2) ความพึงพอใจด้านเทคนิคการน าเสนอ อยู่ในระดับมากที่สุด 
เนื่องจาก มีการใช้เทคโนโลยีท าให้เด็กเกิดความสนใจมากขึ้น และเมื่อพิจารณา ทุกด้านมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 เมื่อน าไปใช้ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้สื่อประกอบการสอนที่
พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพ่ัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสูงกว่าสมติฐานที่ตั้งไว ้

6.2 ข้อเสนอแนะ 
      6.2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
                 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  ผลจากการศึกษามีข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

4. นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.58 0.58 มากที่สุด 
า. นักเรียนพอใจกับปุ่มในแต่ละหน้าจอ 4.65 0.56 มากที่สุด 
6. นักเรียนพอใจข้อความบนปุ่มในแต่ละหน้าจอ 4.31 0.68 มาก 
7. นักเรียนพอใจในภาพที่ใชป้ระกอบบทเรียน 4.69 0.47 มากที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ค่าเฉลี่ย  ค่าเฉลี่ย 
8. นักเรียนพอใจในวิดีโอที่ใชป้ระกอบบทเรียน 4.46 0.58 มาก 
9. นักเรียนพอใจในเสียงบรรยายเนื้อหา 4.54 0.58 มากที่สุด 
10. นักเรียนพอใจที่ได้ท าใบงานเพ่ือทบทวนความรู ้ 4.69 0.47 มากที่สุด 
11. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ได้เรียนตามวิธีการสอน 4.81 0.40 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.62 0.10 มากที่สุด 
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        -  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ิมเติมในระดับชั้นอ่ืนๆ 
                  -  ควรมีการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบอื่น เช่น รูปแบบเกม 
เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างได้อย่างเหมาะสม 

     6.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                 ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการท าวิจัยในครั้งต่อไปควรท าเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการเรียนแบบปกติ เพื่อที่จะได้เป็น
การเปรียบเทียบว่าการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะสามารถท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ดีกว่าการเรียนแบบปกติหรือไม ่
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การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 

The Development of Blended Web Based Learning on Basic Internet  
for Grade 6 Student of Anubalbanphaeo School 

สนธยา มอญใต้1 และ นพดล ผู้มีจรรยา2 
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2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อีเมล์: nop123@gmail.com 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน เรื่องอินเทอร์เน็ต
เบื้องต้น   2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
ผสมผสาน เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว จ านวน 29 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.35) และมีค่า E1/E2 เท่ากับ  90.45/80.22 2) 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 
3) นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.40) 
ค าส าคญั : เว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน, อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

ABSTRACT 

The objects of this research were:  1)  To develop The Development of Blended 
Web Based Learning on Basic Internet 2) To compare the achievement Learning of Basic 
Internet.  3)  The study of student satisfaction with The Development of Blended Web 
Based Learning on Basic Internet.  The sample of this research is Grade 6 students of 
Anubalbanphaeo School with the number of 29 people by using purposive sampling 
method. Findings found that: 1) Blended Web Based Learning on Basic Internet effective 
according to the criteria.  90.45/ 80.22.  2)  After learning the statistic level of significant 
level of achievement higher than before at .05 3) The satisfaction with Blended Web 
Based Learning on Basic Internet at the high level. The overall total average of 4.40  
Keywords: Blended Web Based, Basic Internet 

1. บทน า 
 ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีการสอนสมัยใหม่และสื่อการเรียนการสอนนั้นได้มีการพัฒนาในด้าน
ของการน ามาใช้เป็นเครื่องมือสื่อในการสอนให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการ
สอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมที่มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้
ว่า  การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานเป็นการบูรณาการการเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายและการ
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เรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมที่มีการเรียนแบบเชิญหน้าเข้าด้วยกัน  โดยใช้สิ่งอ านวยผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ  ช่องทาง และเครื่องมือ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ท้าทายและตอบสนองต่อความ
ต้องการส่วนบุคคลของผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น  

การเรียนการสอนในปัจจุบันมักจะพบเจอกับปัญหาในด้านของเนื้อหาบทเรียนที่มักจะเป็นใน
รูปแบบของหนังสือเรียนหรือไม่ก็เป็นเนื้อหาเรียนที่ฉายผ่านเครื่องฉายสไลด์ ซึ่งการน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาช่วยในการสอนให้แกผู้เรียนนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งท าให้ผู้เรียนมีความสนใจอยากจะ
เพิ่มมากขึ้นและยังมีความเป็นรูปแบบของสื่อที่มีสีสันสวยงาม เนื้อหาบทเรียนที่สอนในเรื่องรูปแบบ
เนื้อหาสาระต่าง ๆ นั้นมักจะส่งผลให้ผู้เรียนไม่ค่อยมีความสนใจของเนื้อหาที่ตนก าลังเรียน เกิดความเบื่อ
หน่ายได้ง่าย และเนื้อในรูปแบบของหนังสือเรียนนั้นผู้สอนจะไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเนื้อหาบทเรียน
แบใหม่ ๆ ท าให้ครูแต่ละคนต้องท างานหนัก เตรียมการสอนและถ่ายทอดความรู้ได้ไม่เต็มที่ จนถึงการที่
ครูไม่มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาอย่างเต็มที่ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของไทย ตกต่ าลง (ขนิษฐา บัลนา
ลังก,์ 2550) 
 ผู้วิจัยมีแนวคิด การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ขึ้นมาเพื่อที่จะให้รูปแบบของเนื้อหาในบทเรียนนั้นดูเข้าใจได้ง่าย และสามารถ
ดึงดูดความสนใจแก่นักเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้น าไปเป็นสื่อการสอนในชั้นเรียน ช่วยให้มีการน า
เทคโนโลยีไปปรับประยุกต์ใช้ในการสอนให้แก่ผู้เรียน และเป็นการท าให้ผู้เรียนน าสื่อบทเรียนการสอน
นั้นไปศึกษานอกสถานที่เป็นการส่งเสริมความสนใจในด้านของการใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียนเรียนรู้ได้เอง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ เว็บช่วยสอนแบบ

ผสมผสาน 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลบ้านแพ้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ภาค
เรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 29 คน ได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

3.2 แบบแผนการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One Group 
Pretest Posttest Design (มนต์ชัย,2545:314)  

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อินเทอร์เน็ต
เบื้องต้น โดยก าหนดรูปแบบและเลือกแนวทางในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ จากหนังสือ
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เรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เบื้องต้น ศึกษาเนื้อหา และรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานจากเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ก าหนดเนื้อหาของบทเรียนและจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรูแ้บบผสมผสาน (Blended Learning) ออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้  

          3.3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านเว็บ รายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น โดยน าเนื้อหา เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น น ามาจัดท าเป็นบทเรียน
เว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้าน
เนื้อหาจ านวน 3 ท่าน และประเมินคุณภาพของเว็บช่วยสอน จ านวน 3 ท่าน ผู้วิจัยท าการปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  
  3.3.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลัง
เรียน และน าแบบทดสอบไปหา ค่า IOC โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้ววิเคราะห์ค่าความยากง่าย และค่า
อ านาจจ าแนก โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก 0.20 
ขึ้นไปเท่านั้น 
  3.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบผสมผสาน
ผ่านเว็บ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

3.4 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.4.1 ผู้สอนท าการอธิบายจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในให้ผู้เรียนทราบ 
3.4.2 ผู้สอนให้ผู้ เรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ เรื่อง 

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
3.4.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนเริ่มเข้าเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา การงาน

อาชีพและเทคโนโลย ี
3.4.4 ผู้สอนให้ผู้ เรียนทุกคนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ เรื่อง 

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
3.4.5 วิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

3.5 วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  3.5.1 วิเคราะห์การประเมินคุณภาพของบทเรียนเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ) (Standard Deviation) 
  3.5.2 หาคุณภาพของข้อสอบใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
(IOC) 
  3.5.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถิติ t-test 
4. ผลการวิจัย 
 4.1  เว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ที่ผู้เรียนพัฒนา ดังตัวอย่าง
หน้าจอแสดงในภาพที่ 1 
 



440 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 
 
 
 
 
   (ก)              (ข) 
 
 
 
  

  
(ค)               (ง) 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอเว็บช่วยสอน เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

ภาพที่ 1 (ก) เป็นหน้าหน้าแรกของบทเรียนเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน เมื่อผู้เรียนเปิดมาก็จะ
ปรากฏเข้ามาสู่หน้าแรกนี้ก่อน ภาพที่ 1 (ข) เมื่อเข้าบทเรียนมาแล้วก็จะปรากฏหน้าเข้าสู้ระบบ ให้
ผู้เรียนได้มีการลงชื่อเพื่อที่ได้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน ภาพที่1 (ค) หน้าเมนูบทเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถกด
เข้าไปดูเมนูต่าง ๆ ได้ เช่น ค าอธิบายรายวิชา ค าชี้แจงบทเรียน เป็นต้น  ภาพที่1 (ง) หากกดเข้าเมนู
บทเรียน จะปรากฏหน้าตาให้เลือกบทเรียนคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 บทเรียน  

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านได้ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินคุณภาพใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  =4.35, S.D. =0.66) ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมนิ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. ด้านตัวอักษร (TEXT) 4.33 0.65 มาก 
2.  ด้านภาพนิ่ง (IMAGE) 4.42 0.67 มาก 
3.  ด้านปฏิสัมพันธ์ (INTERACTIVE) 4.33 0.55 มาก 
4. เนื้อหาการน าเสนอ 4.33 0.71 มาก 
5.  ด้านเนื้อหา 4.33 0.72 มาก 

ภาพรวม 4.35 0.66 มาก 
 

4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 

จากตารางที่ 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเข้าใช้เรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.52 0.69 มากที่สุด 

2. นักเรียนพอใจในความง่ายของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

4.66 0.61 มากที่สุด 

3. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร 4.41 0.78 มาก 
4. นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.10 0.77 มาก 
5. นักเรียนพอใจกับปุ่มในแต่ละหน้าจอ 4.34 0.94 มาก 
6. นักเรียนพอใจข้อความบนปุ่มในแต่ละหน้าจอ 4.52 0.63 มากที่สุด 
7. นักเรียนพอใจในภาพที่ใชป้ระกอบบทเรียน 4.41 0.78 มาก 
8. นักเรียนพอใจในเสียงบรรยายเน้ือหา 4.31 0.71 มาก 
9. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ได้เรียนตามวิธีการสอนที่
พัฒนาขึ้น 

4.21 0.90 มาก 

10. นักเรียนพอใจในรูปแบบการจัดเรียงเน้ือหาของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.52 0.63 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 0.11 มาก 
นักเรียนมีความพึงพอใจด้าน มากที่สุด คือ ความพึงพอใจด้านการประเมินผลการเรียนด้วยเว็บ

ช่วยสอนแบบผสมผสานโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x =4.66, S.D. = 0.61) รองลงมาคือความพึงพอใจความ
สะดวกในการเข้าใช้เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x =4.52, S.D. = 0.69) 
และด้านความพึงพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
( x =4.10 , S.D. = 0.77) โดยรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x =4.40 , S.D.= 0.11 )  ซึ่งอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน x  S.D. t-test 
ก่อนเรียน 29 13.28 2.40 

15.47 
หลังเรียน 29 24.07 2.74 
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5. สรุปและเสนอแนะ  
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบประสิทธิภาพของบทเรียนเว็บช่วยสอนแบบผสมผสาน มีค่า(E1)/(E2)  มีค่า
เท่ากับ 90.45/80.22 แสดงว่าเว็บช่วยสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่  .05  เนื่องจากเว็บช่วยสอนสามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีจุดดูดอย่างสีสัน
และภาพประกอบในสื่อ      
 เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากเว็บช่วยสอนสามารถเข้าเรียนได้สะดวกและใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้เรียนสามารถ
เข้าไปเรียนรู้ได้นอกสถานที่แม้ไม่ได้อยู่ในที่โรงเรียน  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
      5.2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
                ควรมีการใส่ภาพประกอบบทเรียนให้มากและลดจ านวนข้อความลง และควรสรุปเนื้อหา
บทเรียนให้มีความกระชับมากกว่านี้ และลูกเล่นการเคลื่อนไหวควรมีจุดที่ดึงดูดแก่ผู้เรียนให้มากขึ้น 

     5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                ควรมีพัฒนาบทเรียนเว็บช่วยสอนแบบผสมผสานให้รองรับการใช้งานในรูปแบบของ
อุปกรณ์พกพา หรือสมาร์ทโฟน และควรเว็บช่วยสอนแบบผสมผสานไปบูรณาการกับรายวิชาอื่น  
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รถจักรยานยนต์ไฮบรดิ 
Motorcycle Hybrid System 

จ.ส.ต. ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย   

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาธร  
จ.กรุงเทพมหานคร 12110 E-mail : phatravudth_seng@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

โครงงานรถจักรยานยนต์ระบบไฮบริดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถจักรยานยนต์ระบบไฮบริด หาอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า และจุดคุ้มทุน 

การสร้างรถจักรยานยนต์ระบบไฮบริด ใช้รถจักรยานยนต์ Honda Click i โดยน ามาดัดแปลงเปลี่ยน
ล้อหน้าให้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า มีระบบควบคุมซึ่งท าหน้าที่ในการตัดต่อการท างานระหว่างเครื่องยนต์กับ
มอเตอร์ไฟฟ้าให้สมดุลกัน ในช่วงความเร็วเฉลี่ย 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการทดสอบบนถนนทางเรียบ
ระยะทาง 30 กิโลเมตร 

จากผลการทดลองพบว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์ระบบไฮบริด เมื่อเป็นระบบไฟฟ้าอย่างเดียวสิ้น
เปลื้องพลังงาน เท่ากับ 11.44 บาท มีผลประหยัด เท่ากับ 2.59 บาท และมีระยะการคุ้มทุนที่ 251,003.861 
กิโลเมตร เมื่อเทียบกับการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ระยะทาง และความเร็วเท่ากัน ส่วนการใช้ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
50% ไฟฟ้า 50% สิ้นเปลื้องพลังงาน เท่ากับ 12.73 บาท มีผลประหยัด เท่ากับ 1.30 บาท และมีระยะการคุ้ม
ทุนที่ 500,076.923 กิโลเมตร และการใช้ระบบน้ ามันเช้ือเพลิง 80% ไฟฟ้า 20% สิ้นเปลื้องพลังงาน เท่ากับ 
13.51 บาท มีผลประหยัด เท่ากับ 0.52 บาท และมีระยะการคุ้มทุนที่ 1,250,192.307 กิโลเมตร 

Abstract 

The Motorcycle Hybrid System project is conducted with a purpose to build the 
hybrid motorcycle, and to analysis the fuel consumption, the power consumption, and the 
break-even point. 

The hybrid motorcycle is built by modifying the front wheel of Honda Click I model 
to be powered by electric motors.  The control system of the motors functions to switch 
and to balance the operation of the engine and electric motors with an average speed of 
25 kilometers per hour in the test on a 30-kilometer flat road.  

According to the experiment, it is found that the power consumption of the electric 
system operation in hybrid motorcycle is 11.44 baht, saving 2.59 baht, and the break-even 
point is at 251,003.861 kilometers when being compared with the petrol engine in the same 
distance and speed.  On the other hand, using 50% of petrol engine and 50% of electric 
motors indicate the power consumption at 12.73 baht, saving 1.30 baht, and the break-even 
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point is at 500,076.923 kilometers.  Meanwhile, using 80% of petrol engine and 20% of 
electric motors results the power consumption as 13.51 baht, saving 0.52 baht, and has the 
break-even point at 1,250,192.307 kilometers. 

บทน า 
     ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การคมนาคมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งยานพาหนะที่ใช้ในการคมนาคมส่วนใหญ่ใช้
น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน ซึ่งถ้าการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์จากการเผาไหม้นั้นมีเชื้อเพลิง
มากเกินไป หรืออาจมีออกซิเจนที่ไม่เพียงพอจะท าให้เกิดก๊าซต่าง ๆ หรือที่ เป็นมลพิษ ก๊าซเหล่านี้จะมีผล
โดยตรงต่อร่างกาย โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ถ้าเข้าสู่ร่างกายมาก ๆ จะท าให้หมดสติถึงตายได้ จึง
มีการคิดหาวิธีการที่ท าให้การใช้พลังงานไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อมนุษย์ และสภาพแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการทดลอง 

   ขั้นตอนการเก็บข้อมลู 
หลังจากผู้จัดท าได้ท าการจัดสร้างรถจักรยานยนต์ระบบไฮบริดที่เสร็จสมบูรณ์ ผู้จัดท าจะท าการทดสอบการ
ท างานของรถจักรยานยนต์ระบบไฮบริด เพื่อเก็บข้อมูลของการทดสอบในขั้นตอนของการทดสอบการ
ท างานของรถจักรยานยนต์ระบบไฮบริด ซึ่งผู้จัดท าได้ก าหนดขั้นตอนไว้ดังนี้ 
 

  

 

 

  

 
ภาพที่ 3.15  ขั้นตอนการทดสอบการท างานของรถจักรยานยนต์ระบบไฮบริด 

จากภาพที่ 3.15  แสดงถึงขั้นตอนการทดสอบการท างานของรถไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ซึ่งแต่ละขั้นตอนมี
รายละเอียดดังนี ้
3.4.1 เตรียมรถจักรยานยนต์ระบบไฮบริดที่พร้อมท าการทดสอบ ตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถจักรยานยนต์
ระบบไฮบริด ต าแหน่งอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมท าการทดสอบ โดยรถจักรยานยนต์
ระบบไฮบริดที่ทดลองสร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย 

3.4.1.1 ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ตดิตั้งด้านหน้ารถจักรยานยนต์  
3.4.1.2 ระบบเครื่องยนต์เดิมของรถจักรยานยนต์ที่ท างานด้วยระบบออโตเมติก 

เตรียม
รถจกัรยานยนต์
ระบบไฮบริดท่ี
พร้อมท าการ
ทดสอบ 

การ

ทดสอบ

การ

ท างาน

ของ

รถจกัรยา

นยนต์

ระบบ

ไฮบริด 

วิเคราะห์ผล

การทดสอบ

รถจกัรยานย

นตร์ะบบ

ไฮบริด 

สรุปผลการ
ทดสอบ

รถจกัรยานยนต์
ระบบไฮบริด 

สรุปผล

การสร้าง

รถจกัรยา

นยนต์

ระบบ

ไฮบริด 
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3.4.1.3 ระบบควบคุมรถจักรยานยนต์ระบบไฮบริด ที่ควบคุมการท างานระหว่างระบบเครื่องยนต์เดิม
กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้ท างานสัมพันธ์กัน สร้างโดยทางฝ่ายสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยการเขียนโค้ดลง
ในโปรแกรม Arduino หลักการท างาน คือ ระบบนี้จะท างานตลอดเวลาเมื่อเปิดสวิตช์สตาร์ท โดยใช้เซ็นเซอร์ 
(Sensor) ตรวจจับแม่เหล็กตัดผ่านที่ล้อหลัง โดยมีการค านวณความเร็วตลอดเวลาขณะรถจักรยานยนต์ระบบ
ไฮบริดเคลื่อนที่ และมี Relay 3 ตัว เมื่อรถมีความเร็วจนถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบจะสั่งให้ Relay 
Motor หยุดการท างาน แล้วสั่งให้ Relay Engine เปิดการท างาน และ Relay Start Engine จะสตาร์ท
เครื่องยนต์ 1 วินาที แล้วจะหยุดท างาน ในช่วงความเร็วที่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปนั้นระบบจะไม่สามารถ
ใช้งานในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าได้ จนความเร็วลดลงต่ ากว่า 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบจะสั่งให้ Relay 
Engine ตัดการท างานของเครื่องยนต์ ท าให้เครื่องยนต์ดับ และ Relay Motor จะเปิดการท างาน เพื่อให้
มอเตอร์ไฟฟ้าท างาน 

3.4.2 การทดสอบการท างานของรถจักรยานยนต์ระบบไฮบริด โดยทางผู้จัดท าได้น ารถจักรยานยนต์
ระบบไฮบริดที่พร้อมท าการทดสอบแล้วมาท าการทดสอบโดยการขับขี่ที่ความเร็วเฉลี่ย 25 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง โดยการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองของน้ ามันเช้ือเพลิง และอัตราการสิ้นเปลืองของไฟฟ้า 

3.4.3 วิเคราะห์ผลการทดสอบรถจักรยานยนต์ระบบไฮบริด หลังจากที่ผู้จัดท าได้ท าการทดสอบการ
ท างานของรถจักรยานยนต์ระบบไฮบริดแล้ว ผู้จัดท าจะท าการวิเคราะห์ผลการทดสอบของรถจักรยานยนต์
ระบบไฮบริด โดยการน าผลของการทดสอบในแต่ละครั้งมาท าการเปรียบเทียบว่าผลการทดสอบ
รถจักรยานยนต์ระบบไฮบริดนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร ก่อนที่จะท าการสรุปผลการทดสอบ
รถจักรยานยนต์ระบบไฮบริดในขั้นตอนต่อไป 

3.4.4 สรุปผลการทดสอบรถจักรยานยนต์ระบบไฮบริด ขั้นตอนของการสรุปผลการทดสอบนี้ ทางผู้จัดท า
การสรุปผลของการทดสอบที่ได้ท าการวิเคราะห์แล้วว่ารถจักรยานยนต์ระบบไฮบริดได้แสดงค่าผลการทดสอบ
แต่ละครั้งว่าอยู่ในระดับใด แตกต่างกันอย่างไร โดยการบันทึกผลการสรุปลงในตาราง เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการ
สรุปผลการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ และประเมินผลการสร้างรถจักรยานยนต์ระบบไฮบริดในขั้นตอนต่อไป 
 

 
 

รูปที่ 1 รถจักรยานยนต์ระบบไฮบริด 
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ผลการทดลอง 
4.1.1 ท าการทดลองขับขี่รถจักรยานยนต์ระบบไฮบริดที่ความเร็วรอบ 0-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท าการ

ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบต่าง ๆ และเซ็นเซอร์ (Sensor) ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนตร์ะบบไฮบริดให้อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมท าการทดลอง 

4.1.2 ท าการทดลองโดยขับขี่รถจักรยานยนต์ระบบไฮบริดบนถนนทางเรียบที่ความเร็ว 0-25 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ระยะทางไม่ก าหนด โดยเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งมากกว่า 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นไป
ระบบจะตัดการท างานจากมอเตอร์ไฟฟ้า (ล้อหน้า) เป็นการท างานของระบบเครื่องยนต์แทนมอเตอร์ไฟฟ้า 
(ล้อหน้า) และเมื่อความเร็วลดลงจนถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบจะตัดการท างานมาเป็นการท างานของ
มอเตอร์ไฟฟ้า (ล้อหน้า) แทนเครื่องยนต์ 

4.1.3 ท าการทดลองโดยขับขี่รถจักรยานยนต์ระบบไฮบริดบนถนนทางเรียบ 30 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว
เฉลี่ย 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการวิ่งแบบต่อเนื่อง) โดยสังเกตจากเกจวัดความเร็ว
รอบแบบดิจิตอล ขับขีจ่นพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หมดแล้วบันทึกผล 

4.1.4 น าค่าที่ได้มาหาอัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าจากการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง และการใช้เวลาใน
การชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม และบันทึกผล 

4.1.5 ท าการทดลองโดยขับขี่รถจักรยานยนต์ระบบไฮบริดบนถนนทางเรียบ 30 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว
เฉลี่ย 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยสังเกตจากเกจวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอล โดยใช้เครื่องยนต์อย่างเดียว 
และเติมน้ ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล 91 ลงในถังเชื้อเพลิงจ านวน 0.6 ลิตร ขับขี่จนน้ ามันเชื้อเพลิงหมดแล้ว
บันทึกผล 

สรุปผล 
รถจักรยานยนต์ระบบไฮบริดที่สร้างขึ้นนี้ ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย โดยระบบแรกเป็นระบบควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้าที่ติดตั้งด้านหน้ารถจักรยานยนต์ ระบบที่สองเป็นระบบเครื่องยนต์เดิมของรถจักรยานยนต์ที่ท างานด้วย
ระบบออโตเมติก และระบบสุดท้ายเป็นระบบที่สร้างขึ้นมา และส าคัญที่สุด คือ ระบบควบคุมรถจักรยานยนต์
ระบบไฮบริด ที่ควบคุมการท างานระหว่างระบบเครื่องยนต์เดิมกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าให้ท างานสัมพันธ์กัน 
สร้างโดยทางฝ่ายสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยการเขียนโค้ดลงในโปรแกรมอาดูโน่ (Arduino) เมื่อเขียน
โค้ดเสร็จระบบจะมีหลักการท างาน คือ ระบบนี้จะท างานตลอดเวลาเมื่อเปิดสวิตช์สตาร์ท โดยใช้เซ็นเซอร์ 
(Sensor) ตรวจจับแม่เหล็กตัดผ่านที่ล้อหลัง โดยมีการค านวณความเร็วตลอดเวลาขณะรถจักรยานยนต์ระบบ
ไฮบริดเคลื่อนที่ และมี Relay 3 ตัว เมื่อรถมีความเร็วจนถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบจะสั่งให้ Relay 
Motor หยุดการท างาน แล้วสั่งให้ Relay Engine เปิดการท างาน และ Relay Start Engine จะสตาร์ท
เครื่องยนต์ 1 วินาที แล้วจะหยุดท างาน ในช่วงความเร็วที่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปนั้นระบบจะไม่สามารถ
ใช้งานในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าได้ จนความเร็วลดลงต่ ากว่า 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบจะสั่งให้ Relay 
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Engine ตัดการท างานของเครื่องยนต์ ท าให้เครื่องยนต์ดับ และ Relay Motor จะเปิดการท างาน เพื่อให้
มอเตอร์ไฟฟ้าท างาน 
ประสิทธิภาพการสร้างรถจักรยานยนต์ระบบไฮบริด พบว่า สามารถช่วยลดพลังงานเชื้อเพลิงประเภทน้ ามัน 
ลดมลพิษในอากาศ และยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย โดยการใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนต่อเนื่อง
ในช่วงความเร็วเฉลี่ยไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อระยะทาง 30 กิโลเมตร ประหยัด 2.59 บาท ระยะทาง
คุ้มทุน 251,003.861 กิโลเมตร ใช้น้ ามัน 50% ไฟฟ้า 50% ประหยัด 1.30 บาท ระยะทางคุ้มทุน 500,076.923 
กิโลเมตร ใช้น้ ามัน 80% ไฟฟ้า 20% ประหยัด 0.52 บาท ระยะทางคุ้มทุน 1,250,192.307 กิโลเมตร ซึ่งแปร
ผันตามต้นทุนของต้นแบบ และระยะเวลาในการใช้งานจริง 
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การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 
Total Productive Maintenance 

นิฤมนต ์ ทัพภะพยัคฆ์1เพ็ญพิชชา  ก้องเดชดีไพร2และธัญญพร กลั่นบุญ3 
1คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ0840102123 และ love_art98@hotmail.com 

2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ0890743156 
3คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 0983461902 และ than070636@gmail.com 

บทคัดย่อ 

การจัดท าโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร ลดอุบัติเหตุและการสูญเสียในการใช้งานเครื่องจักรกล 

คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการสร้างแบบขั้นตอนโดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูล ก าหนดวัตถุประสงค์
ขั้นต่อมาคือ การวางแผนการออกแบบเอกสารการบ ารุงรักษา  เอกสารใบแจ้งซ่อม  ป้ายหมายเลขเครื่อง
และการจัดวางต าแหน่งเครื่องจักร  การติดตั้งเอกสารการบ ารุงรักษา  การทดลองใช้เอกสารเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ขั้นสุดท้าย เปรียบเทียบผลและสรุปผลการจัดท าเอกสารใบรายการ
บ ารุงรักษาประกอบกับการท างานจริง 

โครงงานนี้ด าเนินการส าเร็จแล้วสามารถน าผลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลในโรงฝึกงานได้  ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและทุกคนมีส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรเพิ่มมากขึ้น 
ค าส าคญั : การบ ารุงรักษา การมีส่วนร่วม 

Abstract 

The project aims to provide mechanical maintenance systematically and 
effectively extend the machine lifetime effectively and reduce the accident and the 
loss of work. 

The researcher was created an action step by start of the study objectives.  The 
next step is planning and designing maintenance sheet, repair sheet, tag number and 
placement machines, Installation maintenance sheet and test for remedy defects.  The 
final step, compare and summary the results of maintenance sheet with the real work. 

The results of this project can be used as a guide to system maintenance, 
mechanical workshop has extended the lifespan of the equipment and increased 
participation in the machine maintenance. 
Keyword : Maintenance, Participation in the machine maintenance   
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บทน า 
จากการสัมภาษณ์รองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ (ปราโมทย์พลิคามินเป็นผู้ให้สัมภาษณ์,  เพ็ญพิชชาก้องเดชดีไพรเป็นผู้สัมภาษณ์,  ที่
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559)  
โดยทั่วไปองค์กรหรือโรงงานอุตสาหกรรมต้องการมีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นนั้นจะต้องมีระบบการ
ควบคุมการผลิตคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควบคุมต้นทุนควบคุมการจัดส่งควบคุมความปลอดภัยและความ
เสียหายครอบคลุมไปถึงการด าเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งเครื่องจักรถือเป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญในการผลิตเมื่อไม่มีการตรวจสอบหรือมีการควบคุมที่หละหลวมจะท าให้เกิดปัญหา
และความเสียหายตามมาเป็นสาเหตุให้ระบบอุตสาหกรรมมีผลกระทบในด้านธุรกิจก าไรการซ่อมแซม
อย่างรวดเร็วในอุปกรณ์เครื่องจักรเป็นสิ่งส าคัญในการประสบความส าเร็จทางธุรกิจโดยเฉพาะใน
สภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันมากขึ้นการลงทุนในเครื่องจักรที่สูงขึ้นซึ่งแนวโน้มของการใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้นประกอบกับมีความซับซ้อนที่มากขึ้นตามไปด้วยอย่างแพร่หลายในปัจจุบันว่า
“การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม” (Total Productive Maintenance) ซึ่งมีลักษณะพิเศษของ
การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานทุกคนในการประกอบกิจกรรมการบ ารุงรักษาทวีผลจึงจ าเป็นที่เราต้องท า
การบ ารุงรักษาให้เครื่องจักรให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอและมีอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้
นานที่สุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงการบ ารุงรักษา
และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรกลแต่ละประเภทเพื่อการพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพที่ดี
ขึ้นซึ่งเครื่องจักรนั้นโดยทั่วไปแล้วการขัดข้องของเครื่องจักรอาจเป็นการขัดข้องแบบกะทันหัน 
(Breakdown) หรืออาจเป็นการขัดข้องเนื่องจากการเสื่อมสภาพในช่วงเวลาการปฏิบัติงานท าให้มองเห็น
ได้ชัดเจนแต่ในบางกรณีที่เกิดจากสาเหตุการขัดข้องซ่อนเร้นซึ่งหากมีการวางระบบการรักษาที่ถูกต้องก็
สามารถขจัดปัญหาการขัดข้องนั้นไปได้ทั้งนี้ก็รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องจักรควรใช้เครื่องจักรอย่าง
ถูกต้องและมีจิตส านึกในเรื่องของการบ ารุงรักษาเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลา 

ดังนั้นการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมากส าหรับการพัฒนา
เครื่องจักรอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรรวมไปถึงการจัดการเรื่อง
วัสดุความปลอดภัยลดต้นทุน ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรกล  และยังสามารถป้องกันการเกิด
เหตุขัดข้อง หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงการลดอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องจักร 

การลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกันและค่าใช้จ่ายในการเก็บส ารองช้ินส่วนอุปกรณ์ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาคณะผู้จดัท าโครงการได้ให้ความส าคญัของการบ ารุงรักษาแบบทวีผลที่
ทุกคนมีส่วนร่วม จึงน าหลักการมาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรง
ฝึกงาน อาคาร 14/1 ชั้นที ่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้มีระบบตามหลักการบ ารงุรักษา เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และทรัพย์สนิในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อให้มีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรกลในโรงฝึกงาน 
3. เพื่อลดอุบัติเหตุและการสญูเสียในการใช้งานเครื่องจักรกล 

วิธีด าเนินการ 
1. ศึกษาสภาพการบ ารุงรักษาปัจจุบัน 
จากการสัมภาษณ์รองคณะบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ (ปราโมทย ์พลิคามิน เปน็ผู้ให้สัมภาษณ์,  ธัญญพร กลั่นบุญ เป็นผู้สัมภาษณ,์  ทีค่ณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559)  ได้ให้
รายละเอียดว่า สภาพการบ ารุงรกัษาเครื่องจักรกลโรงฝึกงานอาคาร 14/1 ในปัจจุบัน  เครื่องจักรกลเกิด
การขัดข้องเกิดขึ้นขณะที่เครื่องท างานและมีการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน หรือก่อนระยะเวลาก าหนด 
ขาดการดูแลรักษา การตรวจสอบ และการบ ารุงรักษาที่เป็นระบบ ซึ่งจากเดิมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ พยายามหาวิธีการ เพื่อลดการขัดข้องและความสูญเสียต่างๆ แต่ยงัหาทางหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด
ไม่ได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการควบคุมบ ารุงรักษาเครื่องจักรต่อไป 

2. การออกแบบและจัดท าโครงสร้างการบ ารุงรักษา 
1. ส ารวจข้อมลูเครื่องจักรกลภายในโรงฝึกงาน โดยส ารวจแบบแยกเป็นประเภทของ 

เครื่องจักรกล ไว้เป็นหมวดหมู่  
2. การวิเคราะห์โครงสร้างการบ ารุงรักษาเครือ่งจักรกลของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา

หการ 
3. การออกแบบโครงสร้างการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลของสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสา

หการ 
4. การจัดท าหมายเลขเครื่องจักรกล จุดประสงคใ์นการก าหนดหมายเลขให้กับ

เครื่องจักรกล 
และอุปกรณ์ เพื่อความสะดวกในการจัดท าฐานข้อมูลและยังสามารถบอกที่ตั้งของเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ ์

5. ก าหนดเส้นทางการเดินเอกสารการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงฝึกงานในที่นี้แบ่ง 
ออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งแบ่งตามชนิดเอกสารการบ ารุงรักษา 

3. การจัดท าเอกสารการบ ารุงรักษา 
การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม มีเอกสารการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล เอกสารการแจ้ง

ซ่อม รวมไปถึงใบบ่งช้ี (Tag) ในการติดเครื่องจักรกลเมื่อเกิดการผิดปกติ ซึ่งแสดงถึงความบกพร่องของ
เครื่องจักรกล จึงได้ด าเนินการจัดท าระบบเอกสารการบ ารุงรักษา มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 เอกสารการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 
3.1.1 เอกสารการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลประจ าวัน  
3.1.2 เอกสารการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลประจ าสัปดาห์  
3.1.3 เอกสารการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลประจ า 4 เดือน  
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ผลการด าเนนิงาน 
1. การจัดท าเอกสารการบ ารุงรักษา 

 
             ภาพที่ 1 ยังไม่ติดตั้งเอกสารการบ ารุงรักษา       ภาพที่ 2 ติดต้ังเอกสารการบ ารุงรักษา 
    ประจ าเครื่อง             ประจ าเครื่อง   

2. การจัดระเบียบเครื่องจักรกล 

 
          ภาพที่ 3 ไม่มีการจดัระเบียบเครื่องจักรกล  ภาพที่ 4 การจัดระเบียบเครื่องจักร 

3. การเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการท าโครงการ 
 3.1 ก่อนท าโครงการโรงฝึกงานอาคารอาคาร 14/1 มีสภาพที่ขาดการบ ารุงรักษา ดังนี ้

1) โรงฝึกงานอาคารอาคาร 14/1 ไม่มีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลอย่างเป็นระบบ 
2) โรงฝึกงานอาคารอาคาร 14/1 มีเอกสารการบ ารุงรักษาสภาพเก่า และช ารุด 
3) โรงฝึกงานอาคารอาคาร 14/1 มีหมายเลขเครื่องไม่ชัดเจน และไม่มีป้ายชื่อเครื่อง 
4) โรงฝึกงานอาคารอาคาร 14/1 ตู้แผงวงจรไฟฟ้า ไม่มีความเป็นระเบียบ และไม่มีป้ายชื่อ

เครื่องจักรกลแสดงที่สวิตซ์ ท าให้เกิดความสับสนในการใช้งาน 
5) โรงฝึกงานอาคารอาคาร 14/1 สีเส้นทางเดินไม่ชัด และยังมีเครื่องจักรกลวางทับเส้น 

 3.2 หลังท าโครงการได้มีการปรับปรุงโรงฝึกงานอาคารอาคาร 14/1 เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี ้

1)โรงฝึกงานอาคารอาคาร 14/1 มีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลอย่างเป็นระบบ 
2)โรงฝึกงานอาคารอาคาร 14/1 มีพัฒนาปรับปรุงเอกสารการบ ารุงรักษา 
3)โรงฝึกงานอาคารอาคาร 14/1 มีป้ายช่ือและหมายเลขเครื่องประจ าเครื่องที่ชัดเจน 
4)มีการจัดระบบตู้ควบคุมแผงวงจรไฟฟ้า ในโรงฝึกงานอาคารอาคาร 14/1 ให้มีความเป็น

ระเบียบ และมีป้ายชื่อเครื่องจักรกลแสดงที่สวิตซ์ ท าให้สะดวกในการใช้งาน 
5)ปรับปรุงเส้นทางเดินในโรงฝึกงานอาคารอาคาร 14/1 ให้ชัดเจนขึ้น 
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สรุปผลที่ได้จากการท าโครงการ 
จากการน าหลักการการบ ารุงรักษา มาพัฒนาปรับปรุงท าโครงการการบ ารุงรักษาแบบทวีผลที่

ทุกคนมีส่วนร่วม  โดยการการศึกษาสภาพการบ ารุงรักษาปัจจุบัน ส ารวจข้อมูลเครื่องจักรกลภายใน
อาคาร 14/1 ออกแบบและจัดโครงสร้างการบ ารุงรักษา จัดท าเอกสารการบ ารุงรักษา และติดตั้งเอกสาร
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลภายในโรงฝึกงาน   
 จากการด าเนินการจัดท าโดยน าวิธีการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทุกคนเพื่อจุดมุ่งหมายในการบ ารุงรักษาเครื่องจักร การ
ตรวจสอบเครื่องจักร เพื่อให้มีประสิทธิภาพพร้อมก่อนการใช้งาน ซึ่งส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นสามารถ
บ ารุงรักษาดูแลเครื่องจักรเบื้องตนด้วยตนเอง เกิดความปลอดภัยลดเวลาการตรวจซ่อมแซมฉุกเฉินโดย
ไม่คาดคิด และลดปริมาณความเสียหายของเครื่องจักรในการปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน  ซึ่งผลที่ตามมา
จากการน าวิธีการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
สามารถตรวจสอบเครื่องจักรได้ทันทีว่ามีความผิดปกติก่อนการท างานของเครื่องจักรได้จริง ง่ายการ
ปฏิบัติงานทันทีตามความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ เพื่อให้มีการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร ลด
อุบัติเหตุและการสูญเสียในการใช้งานเครื่องจักรกล 

เอกสารอ้างอิง 
กบิล มโนธรรมกิจ.  2543.  การเพิ่มผลผลิตของสายการผลิต Exhaust Manifold โดยการลดเวลา

การตั้งเครื่องจักร.  วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

ชัยวัฒน์ กิตติ.  2555.  การมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ล าพูน ในการด าเนินกิจกรรมการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่วมต่อการบริหารงานคุณภาพ.  วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต.  คณะสังคมศาสตร์
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 

โชคชัย  อลงกรณ์ทักษิณ.  2549.  “การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม” [ออนไลน์] เข้าถึงได้
จาก: http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id=8838.  (วันที่สืบค้น 10 
ธันวาคม 2558) 

เบญจมาภรณ์ พีรนันท์ปัญญา.  2549.  การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบขุดดินที่เหมืองแม่เมาะ
โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหว.  วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ประภาส  ศุภศิริสัตยากุล.  2554.  “ต้นก าเนิดและการพัฒนาการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่วม” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://sites.google.com/site/ohodata/bthkhwam-
tpm/1- tn-kaneid- laea-kar-phathnakar-barung- raksa- thwi-phl- thi- thuk-khn-mi-
swn-rwm.  (วันที่สืบค้น 10 Vธันวาคม 2558) 
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ปราโมทย์ พลิคามิน เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, เพ็ญพิชชา ก้องเดชดีไพร เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559. 

ปัญญา หวานสนิท.  2547.  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบการปรับปรุงประสิทธิภาพ
โดยรวม.  วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

ศิริพร วันฟ่ัน.  2555.  “การบ ารุงรักษาเพือ่ความปลอดภัยในการท างาน” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id=16288.  (วันที่สืบค้น 10 
ธันวาคม 2558) 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม.  มปป.  “การบ ารุงรักษาทวผีล
แบบทุกคนมสี่วนร่วม” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://www.bigqtraining.com/learn_ 
tpm_detail.php?id=271.  (วันทีส่ืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 

 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความเมตตาของบิดามารดาคุณอาจารย์
สมเกียรติ เติมสุข อาจารย์ปราโมทย์ พลิคามิน   อาจารย์อนุวิทย์สนศิริอาจารย์ดุสิตสิงห์พรหมมาศ
อาจารย์วรวีปัญญาค าและอาจารย์ทุกท่านที่เสียเวลาให้ค าปรึกษารวมทั้งอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ 
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การสร้างแบบจ าลองเพื่อเป็นสื่อประกอบการสอนวิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น  
2100 -2201  วิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 

Modeling as a medium for teaching basic metal molds. 
2100 -2201 Introduction to Metal Molding 

 
นางสาวอรณี  จันทราษี 

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา  คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  10120 
E-mail : Ooinjantarase@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
การสร้างแบบจ าลองเพื่อเป็นสื่อประกอบการสอนวิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น  2100 – 2201 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  สาขางานเครื่องมือกล  วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู 

การสร้างแบบจ าลองขึ้นมาผ่านการออกแบบโดยมุ้งเน้นกระบวนการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและภาคอุตสาหกรรมของชาติ ในกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอน ได้ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา สื่อแม่พิมพ์ที่จ าลองขึ้นมาเพื่อ
เป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างแม่พิมพ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปีที่ 2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  สาขางานเครื่องมือกล ให้สูงขึ้นผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบจ าลอง
แม่พิมพ์โลหะเพื่อเป็นสื่อในการประกอบการสอนวิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น   ผู้ท าวิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะ
น าเอาสื่อการสอนที่จะสร้างขึ้นมาใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น  ให้ผู้เรียนได้
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมีทักษะในการสร้างแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
Abstract 

The model is created for the modern technological learning process to make 
benefit for the communities and the industrial parts in Thailand by giving the priority to 
the education quality assurance. 

The metal mold model was made to create the knowledge of the metal mold 
and its parts for the machining students in the second year of the vocational school in 
the division of mechanical and maintenance. 

The researcher built the metal mold model as the media for the subject " The 
Basic Metal Mold"  focused on using the instructional media in the classrooms to make 
the students have the knowledge, understand the principles and have more skills to 
make the metal mold effectively 
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บทน า 
ในปีการศึกษา 2559  นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อม

บ ารุง  และสาขางานเครื่องมือกล  นักศึกษาส่วนใหญ่ ยังมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาแม่พิมพ์โลหะ
เบื้องต้น ในเรื่องชิ้นส่วนต่าง ๆ ของแม่พิมพ์ จ าช่ือและเรียกชื่อแม่พิมพ์ไม่ถูก  จินตนาการในชิ้นส่วนของ
แม่พิมพ์ไม่ถึง  นักศึกษามีเวลาในการศึกษาเนื้อหา ภายในห้องน้อยเกินไปท าให้การเข้าใจในเนื้อหาน้อย 
สง่ผลให้ขาดความรู้ ที่จะน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและในงานปฏิบัติงานในด้านการท าแม่พิมพ์
ทางวิศวกรรมในอนาคต  

ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างแม่พิมพ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ นักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  สาขางานเครื่องมือกล ให้สูงขึ้น
ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบจ าลองแม่พิมพ์โลหะเพื่อเป็นสื่อในการประกอบการสอนวิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น   
ผู้ท าวิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะน าเอาสื่อการสอนที่จะสร้างขึ้นนี้มาใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาแม่พิมพ์
โลหะเบื้องต้น  จ านวน 20 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมีทักษะในการสร้าง
แม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อสร้างแบบจ าลองเพื่อเป็นสื่อประกอบการสอนวิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น  2100 – 2201 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  สาขางานเครื่องมือกล  
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อประกอบการสอนวิชาแม่พิมพ์โลหะ
เบื้องต้น 2100 – 2201 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  
และสาขางานเครื่องมือกล  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านคร ู

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การสร้างแบบจ าลองเพื่อเป็นสื่อประกอบการสอนวิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น วัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างแบบจ าลองเพื่อเป็นสื่อประกอบการสอนวิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อประกอบการสอนวิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น มีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. การสร้างแบบจ าลอง  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาจากประชากรทั้งหมด คอื นักเรียน สาขาวิชาเครื่องมือกลและ

ซ่อมบ ารุง  สาขางานเครื่องมือกล  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบ่้านครู  จ านวน  20  คน 
2. การสร้างแบบจ าลอง  

1. การสร้างแบบจ าลอง และตรวจสอบแบบจ าลองโดยผู้เชี่ยวชาญ 
2. การสร้างเครื่องมือวิจัยหมายถึง แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน  

3. เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ แบบมีโครงสร้างที่มีประเด็น

ค าถามเกี่ยวกับ   
ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ ์
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบประเมินความพึ่งพอใจ 
2. ศึกษาค้นคว้า เอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจัดสร้างเครื่องมือ

ให้ครอบคลุมเน้ือหาที่ก าหนด 
3. สร้างแบบประเมินความพึ่งพอใจเกี่ยวกับสื่อประกอบการสอนวิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2100 

– 2201 
4.  น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

และให้ข้อเสนอแนะ 
5. น าแบบประเมินความพึ่งพอใจมาปรับปรุงประเด็นค าถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ 
6. จัดพิมพ์แบบประเมินความพ่ึงพอใจ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
1. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการประเมินความพึ่งพอใจด้วยตนเอง 
2. ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ต่อไป 

5. การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึ่งพอใจ

นักศึกษา มาเขียนสรุปในเชิงบรรยายวิเคราะห์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง การสร้างแบบจ าลองแม่พิมพ์โลหะเพื่อเป็นสื่อประกอบการสอนวิชาแม่พิมพ์
โลหะเบื้องต้น 2100 – 2201ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  สาขา
งานเครื่องมือกล  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อการใช้แบบจ าลองแม่พิมพ์โลหะเพื่อเป็นสื่อ
ประกอบการสอนวิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2100 – 2201ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  สาขางานเครื่องมือกล  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู การประเมินความ
เที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัย 

- 1.00 ถึง -0.49  หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสื่อไม่เหมาะสม 
- 0.50 ถึง  0.49  หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าสื่อมีความเหมาะสม 
  0.50  ถึง 1       หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสื่อมีความเหมาะสม 

ตารางที่ 1แสดงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อความเหมาะสมของ สื่อแบบจ าลองแม่พิมพ์โลหะ   

รายการ 
การประเมินความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญ 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ
ที่เห็นเหมาะสม 

ค่า IOC สรุป 

1. คุณภาพการของสื่อ  

1.1 รูปลักษณข์องสื่อ 5/5 1 เหมาะสม 

1.2 ขนาดของสื่อ 4/5 0.8  เหมาะสม  

1.3 น้ าหนักของสื่อ 3/5 0.6  เหมาะสม 

1.4 ความสวยงามสื่อ 5/5 1 เหมาะสม 

2.การใช้งาน 

2.1 อธิบายในเนื้อหาได้ชัดเจน 5/5 1 เหมาะสม 

2.2 มีความเขา้ในเนื้อหามากขี้น 5/5 1 เหมาะสม 

2.3 ความสะดวกในการใช้งาน 5/5 1 เหมาะสม 

3. ประโยชน์ 

3.1  สามารถท าให้เข้าใจเนือ้หาของวิชาแม่พิมพ์โลหะ 5/5 1 เหมาะสม 

3.2  สามารถน าใช้ในการปฏิบัติงานจริงได ้ 5/5 1 เหมาะสม 

3.3  สามารถน าไปปรับใช้ในรายวิชาอื่นได้ 4/5 0.8 เหมาะสม 

3.4  ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากสื่อนี ้ 5/5 1 เหมาะสม 

4.ภาพรวมสื่อความเหมาะสม 5/5 1 เหมาะสม 
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จากตารางที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของสือ่แบบจ าลองแม่พิมพ์โลหะ พบว่า 
เห็นว่า สื่อ มีความเหมาะสม ทุกรายการ  

ตอนที่ 2ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้แบบจ าลองแม่พิมพ์โลหะเพื่อเป็นสื่อ
ประกอบการสอนวิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2100 – 2201 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง และ สาขางานเครื่องมือกล  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 

1.00 - 1.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
1.50 - 2.49   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อย 
2.50 - 3.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
3.50 - 4.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มาก 
4.50 - 5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มากที่สุด 

ตารางที่ 2แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขางานเครื่องมือกล ที่เรียนด้วยสื่อ
แบบจ าลองแม่พิมพ์โลหะ 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  (ร้อยละ )  

ค่าเฉลี่ย S.D. 
 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. สื่อการสอนแบบจ าลองสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ 

4.50 0.61 มากที่สุด 

2. สามารถอธิบายในเน้ือหาได้ชัดเจน 4.60 0.60 มากที่สุด 

3. การใช้งานง่ายและสะดวกในการใช้งานของสื่อ 4.50 0.69 มากที่สุด 

4. ความน่าสนใจโดยรวมของสื่อการสอน 4.40 0.68 มาก 

5. สามารถท าให้เข้าใจเนื้อหาของวิชาแม่พิมพ์โลหะ
เบื้องต้นมากขี้น 

4.50 0.51 มากที่สุด 

6. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากสื่อนี ้ 4.65 0.59 มากที่สุด 

7. การเรียนด้วยสื่อการสอนแบบจ าลองได้
แลกเปลี่ยนความคิดของผู้เรียนมากขึ้น 

4.45 0.69 มาก 

8. สามารถน าไปปรับใช้ในรายวิชาอื่นได้ 4.65 0.67 มากที่สุด 

9. กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู ้ 4.30 0.73 มาก 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  (ร้อยละ )  

ค่าเฉลี่ย S.D. 
 

ระดับความพึง
พอใจ 

10. ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห ์ 4.50 0.61 มากที่สุด 

11. ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อนี ้ 4.45 0.60 มาก 

รวม 4.50 0.63 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากเรียนด้วยสื่อการสอน

แบบจ าลองแม่พิมพ์โลหะ ในระดับมากที่สุด (  =4.50, S.D. = 0.63) ถ้าพิจารณารายข้อ พบว่า 

นักเรียนพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อนี้ (  =4.65, S.D. = 0.59)  และสามารถน าไปปรับใช้ใน

รายวิชาอื่นได้มากที่สุด (  =4.65, S.D. = 0.67)รองลงไปคือสื่อสามารถอธิบายในเนื้อหาได้ชัดเจน(  
=4.60, S.D. = 0.60) 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
จากการศึกษางานวิจัย เรื่องการสร้างแบบจ าลองเพื่อเป็นสื่อประกอบการสอนวิชาแม่พิมพ์

โลหะเบ้ืองต้น 2100 – 2201 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  
สาขางานเครื่องมือกล  วิทยาลัยเทคโนโลยหีมู่บ้านคร ู

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการสอน 
1.2 รายละเอียดของสื่อแม่พิมพ์โลหะควรมีมากกว่านี้ เพราะแบบแม่พิมพใ์นโรงงาน

อุตสาหกรรมมีรายละเอียดอยู่มาก นักเรียนจะได้เห็นเหมือนชิ้นงานของจริงที่อยู่ใน
โรงงาน 

1.3 ควรท าแบบของสื่อให้มีความหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในทุก ๆ ส่วนของ
แม่พิมพ์โลหะ 

1.4 ควรจะมีช้ินส่วนที่หลากหลาย ทุกบทเรียน 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรปรับปรุงวัสดุที่ใช้ท าแบบจ าลองแม่พิมพ์โลหะให้มีความทนทานกว่าเดิม 
2.2 ควรมีการปรับปรุงแบบชิ้นงานเลื่อยๆเพื่อนักเรียนจะได้เห็นหลากหลายรปูแบบ 
2.3 วัสดุ คุณภาพ การหาแหล่งวัสดุ ค่อนข้างหาได้น้อย ควรมีการประยุกต์วัสดุ อุปกรณ์

ให้เหมาะสม 
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ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เส้นใยจากหญ้าชันกาด 
Reinforcement cement product from Panicm repens Linn. 
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บทคัดย่อ 

 
 เส้นใยธรรมชาติมีคุณสมบัติเชิงกล มีค่าความแข็งแรง ความเหนียว และความหนาแน่นต่่า ท่า
ให้มีน ่าหนักเบา งานวิจัยนี จึงได้ผลิตซีเมนต์เส้นใยจากหญ้าชันกาด โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เส้นใยหญ้า
ชันกาดที่ไม่ปรับปรุงคุณภาพและหญ้าชันกาดที่ปรับปรุงคุณภาพเป็นส่วนผสม โดยมีสว่นประกอบของ 
ปูนซีเมนต ์หญ้าชัดกาด และน า่ โดยทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของชิ นงาน ได้แก่ ค่าความแข็งแรง 
ค่าการดูดซึมน ่า ค่าความหนาแน่น ค่าความต้านทานแรงดัด และลักษณะโครงสร้างผิวของซีเมนต์เส้นใย
จากหญ้าชันกาด ทั งนี เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีต้นทนุการผลิตต่่า และสามารถ
น่าไปใช้งานใน ด้านผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและสวน วัสดุในการก่อสร้าง 
ค าส าคญั : หญ้าชันกาด เส้นใยธรรมชาต ิซีเมนต์เสริมแรง 
 

Abstract 
 

Natural fibers have mechanical properties  by strong, toughness and a low density 
make lightweight. This research has produced Panicm repens Linn cement. The objective 
for use Panicm repens Linn not improve a quality and Panicm repens grass that improve 
is the ingredients. The component are Port land cement, Panicm repens grass and water 
by physical properties test are strong, water absorption density, bending strength, and 
the structure of the cement the surface from Panicm repens grass.  In order to create 
products that are environment, low production costs, used in home decoration products 
and garden ,materials in the construction. 
Keywords :   Panicm repens Linn., Natural fiber, Reinforcement cement
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บทน า 
ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เส้นใยจากหญ้าชันกาดในปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างได้เข้ามามีบทบาทส่าคัญ

อย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์เพื่ออ่านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
ที่อยู่อาศัย ด้านสาธารณูปโภค และทางด้านคมนาคม ซึ่งวัสดุที่ใช้ส่าหรับการก่อสร้างนั นจะต้องมี
คุณสมบัติที่คงทนต่อการใช้งาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  ปูนซีเมนต์ถือเป็น
วัสดุก่อสร้างที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและสามารถเป็นตัวยึดประสานวัสดุให้เป็นเนื อเดียวกัน หากน่า
ปูนซีเมนต์ผสมกับน ่า  จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ซีเมนต์เพสต์ ซึ่งมีความสามารถในการรับแรงอัดได้ดี แต่
มีความสามารถในการรับแรงดึงได้ต่่า ส่งผลให้ซีเมนต์เพสต์มีคุณสมบัติเปราะ ความเหนียวต่่า  จาก
คุณสมบัติดังกล่าวการน่าซีเมนต์เพสต์มาสร้างเป็นแผ่นบาง จึงมีข้อจ่ากัดเนื่องจากมีโอกาสแตกหักได้ง่าย 
ดังนั นจึงมีงานวิจัยหลายงานพยายามศึกษาการเพิ่มความเหนียวให้กับซีเมนต์เพสต์  มอร์ต้าร์ และ
คอนกรีต เพื่อเสริมก่าลังและเพิ่มความเหนียว (นันทชัย ชูศิป ์และคณะ,2552) 

การเสริมแรงด้วยเส้นใย ส่าหรับในด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อ เพิ่มความสามารถในการ
ต้านทานต่อการแตกร้าวจากแรงกระแทก ในปัจจุบันเส้นใยที่ถูกน่ามาใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ เส้นใย
สังเคราะห์   ข้อดีของเส้นใยสังเคราะห์ มีคุณสมบัติเพิ่มการต้านทานการแตกร้าวจากแรงกระแทก และ
สามารถเพิ่มแรงดึง แรงยึดเหนี่ยวให้กับซีเมนต์ได้ดี ในขณะเดียวกัน ข้อเสียของการใช้เส้นใยสังเคราะห์ 
คือต้นทุนของวัสดุมีแนวโน้มสูงขึ นตามกระบวนการผลิตและสภาพทางเศรษฐกิจ   

การประยุกต์ใช้เส้นใยธรรมชาติเพื่อเป็นวัสดุช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับชิ นงาน จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทดแทนการใช้เส้นใยสังเคราะห์ นอกจากนี ยังมีงานวิจัยทั งในประเทศและ
ต่างประเทศที่มีการน่าเส้นใยธรรมชาติเข้ามาใช้ในรูปแบบซีเมนต์ โดยงานวิจัยต่างๆ  ได้มีการศึกษา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เส้นใยธรรมชาติ เป็นจ่านวนมาก เช่น การผลิตเป็นฉนวนกันความร้อน ผนัง 
ฝ้า และกระเบื องหลังคา เนื่องจากเส้นใยธรรมชาตินั นมีศักยภาพในการน่ามาพัฒนาต่อให้เป็นผลิตภัณฑ์
ที่สามารถใช้งานได้ดี ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน โดยในแต่
ละประเทศจะเลือกเส้นใยธรรมชาติที่มีในภูมิภาคของตน ที่มีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ และวัตถุประสงค์ของงานวิจัยโดย ส่วนใหญ่มุ่งไปในการพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์ 
(ภูษิต และอัญชิสา2555) ส่าหรับในประเทศไทย มีเส้นใยธรรมชาติมากมาย บางชนิดเป็นเศษเหลือทิ ง
จากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม บางชนิดเป็นวัชพืชที่มีการน่าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย ข้อดีของเส้น
ใยธรรมชาติ สามารถหาได้ง่าย เกิดขึ นเองตามธรรมชาติ มีใช้ไม่หมดสิ น ท่าให้สามารถใช้ลดต้นทุนใน
การผลิต ช่วยในการก่าจัดของเสียจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม อีกทั งเส้นใยธรรมชาติมี
คุณสมบัติเชิงกล บางชนิดมีค่าความแข็งแรง ความเหนียว และความหนาแน่นต่่า ท่าให้มีน ่าหนักเบา 
(ศักดิสิทธิ  ศรีแสง และคณะ, 2550)  

หญ้าชันกาด (Panicum repens L.) เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่มีการปรับตัวได้ดี แพร่กระจายได้
ตามธรรมชาติ เป็นหญ้าสะเทินน ่าสะเทินบก ขึ นในน ่าได้ดี ส่วนของล่าต้นเลื อยทั งบนดินและใต้ดิน 
ลักษณะล่าต้นที่ตั งตรงจะสูงประมาณ 50 – 100 เซนติเมตร มีล่าต้นใต้ดินที่แข็งแรงอยู่ลึกลงไปในดิน ท่า
ให้ยากต่อการก่าจัด หากมีจ่านวนมากเกินไปจะส่งผลท่าให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม (วรินธร บุญยะ
โรจน,์  2552 )  
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จึงมีแนวความคิดโดยการน่าเส้นใยจากหญ้าชันกาดมาประยุกต์ ใช้ ซึ่งเส้นใยหญ้าชันกาดมี
ส่วนประกอบ ได้แก่ ลิกนิน (Lignin) และเซลลูโลส (Cellulose) ส่งผลให้เส้นใยมีความแข็งแรงและ
เหนียว จึงถูกน่ามาประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบของซีเมนต์ด้วยเหตุนี ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา
อัตราส่วนที่เหมาะสมในด้านคุณภาพและปริมาณของเส้นใยหญ้าชันกาดในการผสมกับปูนซีเมนต์ เป็น
การสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการผลิตซีเมนต์เส้นใยธรรมชาติที่มีต้นทุนการผลิตต่่า เช่น ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้านและสวน วัสดุในการก่อสร้าง อีกทั งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหญ้าชันกาด และเป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่าให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองต่อ
ความต้องการในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนของเส้นใยหญ้าชันกาดที่เหมาะสมในการน่าไปผลิตผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เส้นใย
ธรรมชาติ 
 2. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีต้นทุนการผลิตต่่า และสามารถน่าไปใช้งานใน
ด้านผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและสวน วัสดุในการก่อสร้าง 
 3. เพื่อสร้างประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หญ้าชันกาด 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การสร้างและพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เส้นใยจากหญ้าชันกาด แบ่งออกเป็น 
2 ขั นตอนหลัก ดังนี   
 2.1 ขั นเตรียมการและขึ นรูปผลิตภัณฑ ์
  เตรียมตัวอย่างหญ้าชันกาด จ่านวน 1 กิโลกรัม และปรับปรุงคุณสมบัติของหญ้าชันกาดที่ใช้ใน
การทดลองด้วยการต้มหญ้าชันกาดด้วยความร้อน และการแช่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ระดับ
ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เส้นใยจากหญ้าชันกาดที่มี
การปรับปรุงคุณสมบัติก่อนขึ นรูปชิ นงานกับหญ้าชันกาดที่ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพ และลดขนาดโดย
การปั่นละเอียดด้วยเครื่องปั่นเป็นระยะเวลา 1 นาท ี  
  ขึ นรูปผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เส้นใยจากหญ้าชันกาด ให้มีขนาดความกว้างxความยาวxความสูง 
เท่ากับ 5 เซนติเมตรx5 เซนติเมตรx5 เซนติเมตร จากนั นบ่มตัวอย่างเป็นระยะเวลา 15 วัน  
 2.2 ขั นทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
  เมื่อครบก่าหนดเวลาน่าชิ นงานผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ที่ผลิตได้ไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ 
ได้แก่  การทดสอบค่าความแข็งแรง (Compressive strength) ด้วยเครื่อง Universal Testing 
Machine ยี่ห้อ ELE international การทดสอบค่าความต้านทานแรงดัด (Bending Test) ค่าความ
หนาแน่น (Density Test) ด้วยวิธี Bulk density การทดสอบค่าการดูดซึมน ่า (Water absorption 
Test) และการทดสอบลักษณะโครงสร้างผิวของซีเมนต์เส้นใยจากหญ้าชันกาด (Confocal Laser 
Scanning Microscope Test)  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0612/cellulose-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA
http://app.eng.ubu.ac.th/~ie/metrial/1302423/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208%20Bending.ppt
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ผลการวิจัย 
  การขึ นรูปผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เส้นใยธรรมชาติจากหญ้าชันกาดและบ่มชิ นงานในอากาศเป็น
ระยะเวลา 14 วัน พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีผิวภายนอกจากการมองเห็นทางกายภาพมีลักษณะเรียบ
เนียนและมองเห็นเส้นใยหญ้าชันกาดที่กระจายอยู่โดยรอบของพื นผิวซีเมนต์ โดย P1 คือลักษณะของ
ซีเมนต์ผสมเส้นใยหญ้าชันกาดที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ P2 คือลักษณะของซีเมนต์ผสมเส้นใยหญ้า
ชันกาดที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการต้ม และ P3 คือลักษณะของซีเมนต์ผสมเส้นใยหญ้าชันกาดที่
ปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการการแช่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ดังภาพที่ 1 จากภาพแสดงให้เห็นว่า 
การปรับปรุงคุณภาพของเส้นใยหญ้าชันกาดมีผลต่อลักษณะพื นที่ผิวภายนอกการขึ นรูปผลิตภัณฑ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างผลิตภัณฑซ์ีเมนต์เส้นใยจากหญ้าชันกาด 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
 จากผลการขึ นรูปผลิตภัณฑซ์ีเมนต์เส้นใยจากหญ้าชันกาด พบว่าการปรับปรุงคุณภาพของเส้นใย
หญ้าชันกาดมีผลต่อการขึ นรปูผลิตภัณฑ์ โดยเส้นใยหญ้าชันกาดทีผ่่านการแช่สารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซดค์วามเข้มขน้ 5 เปอร์เซ็นต์ สามารถขึ นรูปผลิตภัณฑ์ได้ง่าย และมีลกัษณะของพื นผิวทางกายภาพ
เรียบเนียน มากกว่า เส้นใยหญ้าชันกาดที่ผ่านการต้ม และเส้นใยหญ้าชนักาดไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ 
ซึ่งมีลักษณะพื นที่ผิวที่เรียบเนียนน้อยกว่า  
 
เอกสารอ้างอิงของโครงการ 
นันทชัย ชูศิลปแ์ละคณะ  2552 . สมบัตเิชิงกลของซเีมนต์เพสต์เสริมเส้นใยตาลโตนด. วารสารการ

พัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 2. หน้า 92-22  
ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ และ อัญชิสา สันติจิตโต .2555 . การศึกษาคณุสมบัติของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ผสม

เสน้ใยธรรมชาติจากเส้นใยมะพร้าวและเส้นใยปาล์มเพื่อผลิตวสัดุก่อสร้าง. วารสารวิจัยและ
สาระ สถาปัตยกรรมงการผังเมือง ปีที่ 2 ฉบบัที่ 1 . หน้า 113- 125   

วรินธร บุญยะโรจน์. 2549. การบ าบัดน้ าชะมูลฝอยโดยใช้ดินที่มีการปลูกหญ้าบนพื้นทีฝ่ังกลบมลูฝอย
ในเขตมรสุม. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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ศักดิ์สิทธิ์ ศรแีสงและคณะ. 2550.การศึกษาอัตราส่วนทีเ่หมาะสมของวัสดุผสม ส าหรับคอนกรีตบล็อก
ชนิดไม่รบัน้ าหนักที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเสน้ใยมะพร้าว. 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปี 1 ฉบับที่ 1. หน้า 77 – 87 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การท่าวิจัยฉบับนี ส่าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่านซึ่งไม่อาจจะน่ากล่าวได้
ทั งหมด ซึ่งผู้ศึกษาใคร่ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ ต่าแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักที่ได้ให้ความรู้ ค่าแนะน่าแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะการเขียนรายงานท่าให้
รายงานฉบับนี ออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด  

ขอขอบพระคุณโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจ่าปีงบประมาณ    
พ .ศ. 2520 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ขอขอบพระคุณศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส่านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่เอื อเฟื้อสถานที่และเครื่องมือในการท่าวิจัย  

สุดท้ายนี ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาของผู้ศึกษาที่อยู่เบื องหลังในความส่าเร็จที่ได้ให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ก่าลังใจตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสนี  



ภาคผนวก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 

(Innovation for Learning and Invention 2017: ILI2017) 
ที่ปรึกษา 

 1.    รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ  
 2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด    
 3.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์  
 4.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สภุัทรา โพธิ์พ่วง  
 5.   ดร.วชิัย พยัคฆโส  
 6.    อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ 

 7.   อาจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา 
 8.   อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร  
 9.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประสาน อุฬารธรรม คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สทุธิพร บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 11. อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สชุาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 13. อาจารย์ขจรศักดิ์ พงษ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิิต สุทธิพร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 16. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา มินยง 

 17. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ล าเจียก  
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ 
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ เศวตเมธิกุล  
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ นิยมผล 

 21. อาจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง 
 22. อาจารย์ ดร.รสริน เจิมไธสง 
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รฐัพล จินะวงค์  

 

 

845



บรรณาธิการ  
 อาจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ โตมั่น  

กองบรรณาธิการ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา มีสุข  
 2. อาจารย์ ดร.ดวงเดือน ภูตยานันท์ 
 3. อาจารย์บรรเลง สระมูล 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ  
 1.   รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา นันทะไชย      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2.   รองศาสตราจารย์ ดร.เมทินี วงศ์วานิช รัมภกากรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 3.   รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี จิตต์การุณย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 4.   รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญานันท์ นิลสุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
        พระนครเหนือ 
 5.   รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
        พระนครเหนือ 
 6.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ภิญโญฉัตรจินดา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
        รัตนโกสินทร์ 
 7.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี ศรีกนก   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 8.   อาจารย์ ดร. เพชรา พิพัฒน์สันติกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 9.   รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ล าเจียก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา มินยง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวุฒิ ปรมปุญญา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 13. อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 14. อาจารย์บรรเลง สระมูล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่อรุณ พรเจริญ   ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 16. อาจารย์ ดร.อัมภาภรณ์ ภีรวณิชกุล    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 17. รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 19. รองศาสตราจารย์สุชาติ เย็นวิเศษ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 20. อาจารย์ ดร.วิชิต เพ็งสุวรรณ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 
รองศาสตราจารย์ ดร,ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ 

คณะท ำงำน  
ฝ่ำยอ ำนวยกำร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์  นิยมผล 

อาจารย์ ดร.ทศพร  แสงสว่าง 

อาจารย์ ดร.รสริน เจิมไธสง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล จินะวงค์ 

ฝ่ำยออกแบบปก  
นายสุทิน วิไลพันธ์ 

ฝ่ำยจัดพิมพ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข 
อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น 

อาจารย์บรรเลง สระมูล  
นางสาวกษินา จีนศรี  
นางสาวจุฑามาศ  ปานสง 

นางสาวโชติกา  ประภากุลธวัช 
 

จัดพิมพ์โดย  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
   เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก  
   อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  
   Website: http://www.teched.rmutt.ac.th/?p=10725 
   e-mail: ILI@RMUTT.AC.TH 

โทรศัพท์  0 2549 4752 
   0 2549 4735 

โทรสำร   0 2577 5049 
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