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หลักสูตรและการสอน

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ น่ารู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1
Development of Computer Assisted Instruction Computer
Knowledge. Group learning, and technology careers. Grade 1
กนกอร

พานอิน

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้ งนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ น่ารู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ให้ มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่า รู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ของนักเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจต่ อการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่อง คอมพิวเตอร์ น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา
2556 โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแก่ งขนุน) สานักการศึ กษา : เทศบาลเมืองสระบุรี โดยการจับสลากห้ องเรี ยน 1 ห้ องเรี ยน
จานวนนัก เรี ย น 25 คน เครื่ อ งมือ ที่ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ 1) บทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อง คอมพิว เตอร์ น่า รู้
2) แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู้ 3) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ น่ารู้
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) Development of Computer Assisted Instruction Computer Knowledge. Group
learning, and technology careers. Grade 1 according to the performance criteria of 75/75 2) to compare student
achievement to know about computers. Group learning, and technology careers. Grade 1 students using CAI 3)
satisfaction with the CAI to know about computers. Group learning, and technology careers. Grade 1 students in 2556
academic year, the school district 7 (Wat Kaeng jackfruit) Department of Education:Municipal listening. By the
intelligent classroom 1 classroom of 25 students were used in this study were 1) the computer assisted instruction on the
computer to know . Group learning, and technology careers . Grade1, 2) test achievement. To know about computers
Group learning, and technology careers. Grade 1 between pretest and posttest 3) satisfaction toward using CAI to know
about computers. For students in Grade 1 group learning, and technology careers .
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปั จจุบนั ส่ งผลกระทบต่อชี วิตของผูค้ นในสังคมเป็ นอย่างมาก องค์
ความรู ้มีบทบาทและความสาคัญต่อการพัฒนาคนและประเทศชาติจนกล่าวกันว่าโลกปั จจุบนั เป็ น โลกแห่ งข้อมูลข่าวสาร
การปฏิ วตั ิ ทางด้านเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นแรงผลักดันที่ สาคัญทาให้ระบบการศึ กษา ในระบบโรงเรี ย น
จาเป็ นต้องเปลี่ยนบทบาทไปอย่างรวดเร็ วการเรี ยนการสอนมิได้มีเฉพาะแต่ในห้องเรี ยนและอยูภ่ ายใต้การกากับของครู
เท่านั้น คนสามารถที่จะเรี ยนได้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย การเรี ยนตามความต้องการของแต่ละคนที่มีความแตกต่าง
กันจึงจาเป็ นต้องจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้อง กับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมีความรู ้ ความ
เข้าใจ ประสบการณ์ และการมองโลกแตกต่างกันออกไป (รุ่ ง แก้วแดง, 2541, หน้า 29)
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ ซึ่ งเป็ นกฎหมายแม่บททางการศึ กษาของประเทศ ได้กาหนดภารกิ จในการ
ปฏิรูปการเรี ยนรู ้ไว้เรื่ องแนวทางการจัดการศึกษาไทย ยึดหลักผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องเน้นความรู ้ คุณธรรม และกระบวนการเรี ยนรู ้ในเรื่ องสาระความรู ้ ให้
บูรณาการความรู ้และทักษะต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับระดับการศึ กษา ได้แก่ ด้านความรู ้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์
ระหว่างตนเองกับสังคม ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรม การกี ฬา ภูมิปัญญาไทย ด้าน
ภาษาไทย การใช้ภาษา ด้า นคณิ ต ศาสตร์ ด้า นประกอบอาชี พ และการด ารงชี วิต อย่า งมี ค วามสุ ข นอกจากนี้ การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ยงั ต้องส่งเสริ มให้ผสู ้ อนจัดบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และมีวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกัน จากสื่ อและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรี ยนรู ้ให้
เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและชุมชน รวมทั้งส่ งเสริ มการดาเนิ นงานและการ
จัดตั้งแหล่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทุกรู ปแบบ จากแนวนโยบายของรัฐบาลในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
ได้กล่ าวไว้ใน หมวด 9 เทคโนโลยีเ พื่อ การศึ กษา มาตร 64 รั ฐ ต้อ งส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นให้มี การสร้ า งและพัฒ นา
แบบเรี ย น ต ารา หนัง สื อ ทางวิช าการ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และเทคโนโลยีเ พื่ อ การศึ ก ษาโดยเร่ ง รั ด พัฒ นาขี ด
ความสามารถในการสร้างจัดให้มีเงินสนับสนุนการสร้างและให้มีแรงจูงใจแก่ผสู ้ ร้างและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ทั้งนี้โดยให้มีการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผูส้ ร้างและผูใ้ ช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึ ก ษาให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และทัก ษะในการสร้ า งรวมทั้ง การใช้เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมมี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิภาพ และมาตรา 66 ผูเ้ รี ยนมีสิทธิได้รับ การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาส
แรกที่ทาได้เพื่อให้มีความรู ้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่าง
ตลอดชีวติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 56)
จากสาเหตุดงั กล่าว บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาเรี ยนรู ้ได้
ด้วยตนเอง และเป็ นไปตามความสามารถของแต่ละคน จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และเป็ นไปตาม
ความสามารถของแต่ละคน เป็ นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรี ยนไม่จาเป็ นจะต้องเรี ยนพร้อมกันในชั้นเรี ยน
อีกทั้งยังสามารถศึกษาหาความรู ้ในบทเรี ยนได้อย่างไม่จากัดเวลา และยังช่วยแก้ปัญหาที่พบในระหว่างเรี ยนได้ เช่น ช่วย
แบ่งเบาภาระการสอนของครู ผสู ้ อนในกรณี ที่มีผเู ้ รี ยนเป็ นจานวนมากในชั้นเรี ยน เนื้ อหารายละเอียดอาจจะมีมากเกินกว่า
จานวนชัว่ โมงเรี ยน ผูว้ ิจยั ในฐานะผูส้ อนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็ นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรี ยนไม่จาเป็ น
จะต้องเรี ยนพร้อมกันในชั้นเรี ยน อีกทั้งยังสามารถศึกษาหาความรู ้ในบทเรี ยนได้อย่างไม่จากัดเวลา และยังช่วยแก้ปัญหาที่
พบในระหว่างเรี ยนได้ เช่น ช่วยแบ่งเบาภาระการสอนของครู ผสู ้ อนในกรณี ที่มีผเู ้ รี ยนเป็ นจานวนมากในชั้นเรี ยน เนื้ อหา
รายละเอียดอาจจะมีมากเกินกว่าจานวนชัว่ โมงเรี ยน ผูว้ ิจยั ในฐานะผูส้ อนวิชาคอมพิวเตอร์ จึงสนใจที่จะทาวิจยั เพื่อพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
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เรื่ อ ง อุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ เ พื่ อแก้ไ ขปั ญ หาดัง กล่ า วนอกจากนี้ ย งั สอดคล้อ งกับ นโยบายของการพัฒ นาการศึ ก ษาที่
สนับสนุ นให้เกิ ดการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้วิธีใหม่ ทาให้ได้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอันจะเป็ น
แนวทางนาไปสู่ การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในรายสาระอื่น ๆ ต่อไป อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนการ
สอนกลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พและเทคโนโลยี เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างแท้จ ริ งและบรรลุผลตาม
จุดประสงค์ของการเรี ยนการสอนต่อไป ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์น่ารู ้ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและ
เทคโนโลยี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
สมมุตฐิ านของการวิจยั (ถ้ ามี)
1.ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน หลังจากใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
3. ความพึงพอใจต่อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 อยูใ่ นระดับมาก
ขอบเขตของการวิจยั
เนื้อหาที่นามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู ้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ง 1.1 เข้า ใจการท างาน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทักษะ
กระบวนการทางาน ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่ วมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู ้ มี คุณธรรม และลักษณะนิ สัยในการทางาน มี จิตสานึ กในการใช้พลังงาน ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อม เพื่อการ
ดารงชี วิตและครอบครัว ตัวชี้ วดั ที่ 2 ใช้วสั ดุอุปกรณ์และเครื่ องมือง่ายๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย และมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ที่ 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การ
แก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิ ผล และมีคุณธรรม ตัวชี้วดั ที่ 2 บอกประโยชน์ของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร ได้แก่นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ประจาปี การศึ กษา 2556 ในกลุ่มโรงเรี ยน
เทศบาลจังหวัดสระบุรี จานวน 10 โรงเรี ยน นักเรี ยน 412 คน
2. กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2556 โรงเรี ยนเทศบาล 7
(วัดแก่งขนุน) สานักการศึกษา : เทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่ งได้จากการสุ่ มอย่างง่าย (simple random assignment) โดยการจับ
ฉลากห้องเรี ยน 1 ห้อง จานวน 25 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องคอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน ซึ่งมีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 76.80/81.60
3. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ความพึงพอใจที่มีต่อ
ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์น่ารู ้อยูใ่ นระดับมาก
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ครู อธิบายและสาธิตวิธีการเรี ยนรู ้และทาแบบทดสอบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ ตาม
ขั้นตอนที่กาหนดไว้
2. หลังจากเรี ยนเนื้อหาและทักษะปฏิบตั ิของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จนครบ 5 หน่วยแล้ว
3. ทาแบบทดสอบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์น่ารู ้
4. นักเรี ยนทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ เสร็ จสิ้ นแล้ว
จานวน 20 ข้อ ซึ่งเนื้ อที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้เนื้ อหา เนื้ อหาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะ
กระบวนการทางาน ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่ วมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู ้ มีคุณธรรม และลักษณะนิ สัยในการทางาน มีจิตสานึ กในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม เพื่อการ
ดารงชี วิตและครอบครัว ตัวชี้ วดั ที่ 2 ใช้วสั ดุอุปกรณ์และเครื่ องมือง่ายๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย และมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ที่ 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การ
แก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และมีคุณธรรม ตัวชี้วดั ที่ 2 บอกประโยชน์ของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยทดสอบแบบเดี่ยว (1 : 3) พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพ 1 /  2 = 66.67/71.67
ต่ากว่าเกณฑ์ ผูว้ ิจยั ต้องปรับปรุ งแก้ไขโดยทดสอบกลุ่มเล็ก (1 : 9) พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพ 1 /  2 = 74.44/81.11 ต่ากว่า
เกณฑ์ ผูว้ ิจยั ต้องปรับปรุ งแก้ไขโดยทดสอบแบบกลุ่มใหญ่ (1 : 25) พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพ 1 /  2 = 76.80/81.60
ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องคอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวัดความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่า
รู ้ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06
ความพึงพอใจที่มีต่อใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์น่ารู ้อยูใ่ นระดับมาก
สรุปผลการวิจยั
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 76.80/81.60 สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องคอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจที่ มีต่อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ความพึงพอใจที่มีต่อ
ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์น่ารู ้อยูใ่ นระดับมาก
การอภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 พบว่าประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้
มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลดังนี้
1. ผลการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพสูงตามเกณฑ์ที่กาหนด 75/75 เพราะ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ที่พฒั นาขึ้นมามีการพัฒนาอย่างมีระบบแบบแผนที่ดี มีการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้ วดั ที่
กาหนด โดยดาเนิ นการสร้างอย่างเป็ นขั้นตอน หาคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อนามา
ปรับปรุ งแก้ไข ผ่านการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ จานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1
การหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ทดสอบแบบเดี่ ยว (1 : 3) จานวน 3 คน ครั้งที่ 2 การหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
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ทดสอบกลุ่มเล็ก (1 : 9) จานวน 9 คน ครั้งที่ 3 การหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ทดสอบแบบกลุ่มใหญ่ (1 : 25) จานวน 25 คน
ซึ่งทุกขั้นตอน ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ เพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ที่มี
ประสิ ทธิภาพ ส่งผลให้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ มีประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนด สอดคล้องกับเพชรนารี ศรี บรรเทา (2548, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนากิ จกรรมฝึ กความ
พร้อมด้านสติปัญญา ด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นอนุบาล 3 โรงเรี ยนลาซาลโซติรวีนครสวรรค์ จานวน 20 คน
พบว่า ประสิ ทธิ ภาพกิ จกรรมฝึ กความพร้อมด้านสติปัญญา ด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ สาหรับสาหรับนักเรี ยนชั้นอนุ บาล 3 มี
ประสิ ทธิภาพ 81.45/82.17 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ผลการเปรี ยบเทียบการทดสอบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า เด็ก ๆ ได้รับการฝึ กให้เกิดความชานาญการและเกิด
การเรี ยนรู ้จากผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และมีความเหมาะสมกับวัย ทาให้เด็กพยายามเรี ยนรู ้ และปฏิบตั ิได้ สอดคล้องกับ สุ ธาสิ นี
วงศ์สารภี (2547, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยมีตวั การ์ ตูนที่นกั เรี ยนชอบ
เป็ นตัวดาเนินเรื่ อง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วน สาหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ต่ ามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ความพึงพอใจของ
นักเรี ยนโดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี โดยใช้ค่า เฉลี่ย (  ) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ความพึงพอใจที่มีต่อใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์
น่ารู ้อยูใ่ นระดับมาก เนื่ องจาก บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สร้างขึ้น ผูพ้ ฒั นาได้จดั ทาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับวัย รู ปแบบ และเนื้ อหาตามตัวชี้วดั ที่กาหนด ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการอยากเรี ยนรู ้มากขึ้น สอดคล้องกับ ทรงสวาท ใจมูล
และคณะ (2549, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง ตัวเรา พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในระดับมาก
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1.1 ควรนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ไปบูรณาการในการจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ
เพื่อให้เด็กเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้อย่างเหมาะสมกับวัย และตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาถึ งการวางแผน
รู ปแบบที่เหมาะสม เนื้อหาที่ตรงตามตัวชี้วดั ให้เหมาะสมเพื่อให้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกิดประสิ ทธิภาพมากที่สุด
1.2. ครู ผูส้ อนควรมีการพัฒนาตนเอง เพื่อสามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี เพื่อนามาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน และดาเนินการจัดทาคู่มือ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน สามารถเรี ยนรู ้ตามกระบวนการได้อย่างมีคุณภาพสูงสุ ด ตาม
เป้ าหมายที่ผพู ้ ฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องการ
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสู ตร
และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมุ่งศึกษาการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ น่ารู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 วิทยานิ พนธ์น้ ี สาเร็ จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ดว้ ย
ความอนุเคราะห์อย่างดี ยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์ เรื อง ประธานควบคุมวิทยานิ พนธ์ และดร.พิชยา
พรมาลี กรรมการควบคุ มวิทยานิ พนธ์ ที่ กรุ ณาตรวจสอบเครื่ องมื อที่ ใ ช้ในการทดลอง และให้คาปรึ กษา แนะนาให้
ข้อคิดเห็นในการดาเนินการวิจยั อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณในความกรุ ณาของท่านอาจารย์เป็ น
อย่างสูง
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ ที่กรุ ณาตรวจเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง และเป็ นประธาน
กรรมการในการสอบวิทยานิ พนธ์ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ ศรี สูง และ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ที่ กรุ ณา
ตรวจเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง และขอขอบพระคุณ ดร.รัตนาวรรณ ธนานุรักษ์ ที่เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ขอขอบพระคุณผูอ้ านวยการ คณะครู นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเทศบาล 7 (วัดแก่งขนุ น) สานัก
การศึกษา : เทศบาลเมืองสระบุรี ที่ให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลจากการทาวิทยานิพนธ์
และขอขอบพระคุณพ่อ แม่ ญาติพี่นอ้ ง รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทาวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้กาลังใจ
และมีส่วนช่วยเหลือทาให้การศึกษาสาเร็ จได้ดว้ ยดี
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