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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 
1 ห้อง จ านวน 40 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5 แผน 2) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 สถิติใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวแบบวัดซ้ า

ผลการวิจัยพบว่า 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.47/82.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ด าเนินการทดลองใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 5 ครั้ง การทดสอบ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56, S.D = 0.10)
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to 1) develop computer assisted instructions on 
the Sufficiency Economy of Philosophy for grade 4 students at an efficiency criteria of 80/80, 
2) compare the students’ achievements after using the computer assisted instructions 
on the Sufficiency Economy of Philosophy for grade 4 students and 3) evaluate the students’ 
satisfaction after using the computer assisted instructions. The sample consisted of 1 class of 
40 students for grade 4 studying in the second semester of academic year 2013 at 
Malasawanphittaya School. It was selected by Multi-Stage Random Sampling. The 
tools used in this research were: 1)  5 lesson plans on the Sufficiency Economy of 
Philosophy, learning areas of social studies, religion and culture, for grade 4 students, 
2 )  computer assisted instructions on the Sufficiency Economy of Philosophy for grade 4 
students, 3)  a learning achievement test on the Sufficiency Economy of Philosophy for 
grade 4 students with a reliability of 0.92 and 4)  a questionnaire, with a reliability of 
0.90, concerning the students’ satisfaction about using the computer assisted instructions on 
the Sufficiency Economy of Philosophy. The statistics used to analyze the data were 
mean, percentage and standard deviation. The tool used to test the hypothesis and 
analyze the averages of the learning achievement test result was a repeated 
measure one way ANOVA.  
 The findings were as follows:  
 1.  The computer assisted instructions on the Sufficiency Economy of Philosophy for 
grade 4 students had an efficiency of 81.47/82.33, with the criterion of 80/80.  
 2. The evaluation of the learning achievements of the experimental group 
students after using the computer assisted instructions for 5 experimental sessions showed 
that the learning achievements increased significantly at the statistical level of 0.05. 
 3. The students’ satisfaction after using the computer assisted instructions on 
the Sufficiency Economy of Philosophy, was at the highest level ( X = 4.56, S.D = 0.10).  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในวงการศึกษาของไทยมีการตื่นตัวมากในการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น ในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในวงการศึกษาเป็นการเตรียม
ตัวให้ผู้เรียนพร้อมที่จะออกไปมีชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันทั้งยังเป็นการฝึกทักษะของผู้เรียนให้สามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาสร้าง
บทเรียนเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความสนใจในการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาสาระต่าง ท าให้เกิดความรู้และความเข้าใจในบทเรียนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งได้ก าหนดกระบวนการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่
เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนอาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา  กระบวนการเรียนจากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคตสะท้อนให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดทั้งการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง สถาบันทางสังคม และปัจเจกบุคคล จ าเป็นต้องเตรียมคนให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและภูมิภาคโดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน ดังนั้น ช่วงแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืนให้ความส าคัญกับการน าหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพ
ของคนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม และความเพียร มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมใน
สังคม และหนุนเสริมสถาบันทางสังคมให้แข็งแกร่งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11, 2550-2554) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล
และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึง
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความ
อดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) และสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551)  
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 สังคมศึกษาเป็นวิชาที่มีการบูรณาการเนื้อหาแบบสหวิทยาการอยู่แล้วโดยธรรมชาติ
เนื่องจากมีเนื้อหาที่ครอบคลุมศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยผ่านการใช้แหล่งข้อมูลในการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและ  
การเรียนรู้ที่หลากหลายการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาสามารถบูรณาการได้ทั้งในส่วนของ
เนื้อหาจากศาสตร์ต่างๆ ประสบการณ์จากชีวิตจริง ทั้งที่ต่างเวลา ต่างพ้ืนที่ ต่างสังคม ต่างวัฒนธรรม 
ที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มของอนาคต ทั้งยังสามารถบูรณาการ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการใช้สื่อหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างไร้
ขีดจ ากัด วิชาสังคมศึกษายังสามารถบูรณาการข้ามหลักสูตรได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ ศิลปศึกษา และอ่ืนๆ ที่ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้แก่ผู้เรียน พัฒนาเจตคติ
และมีพฤติกรรมที่ดีต่อตนเองและสังคมซึ่งหากครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาเป็นผู้มีความใฝ่รู้กระตือรือร้น
สนใจและพัฒนาตนเองในด้านการสอนอยู่เสมอ ก็จะยิ่งช่วยเพ่ิมพูนบทบาทความส าคัญของครูสอน
สังคมและช่วยตอกย้ าถึงลักษณะเด่นของวิชาสังคมศึกษาในด้านของความเป็นศาสตร์แห่งการ     
บูรณาการอย่างแท้จริง 
 การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ได้ประสบปัญหาทั้งในด้านคุณภาพการศึกษาและปัญหาด้านพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้อาจมีผลกระทบมาจากหลายสาเหตุ เช่น ขาดสื่อการเรียนการสอนที่
น่าสนใจ และผู้เรียนขาดความสนใจในเนื้อหาการเรียนการสอน เป็นต้น พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 ซึ่งได้ก าหนดความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข หมวด 4 มาตรา 22 ก าหนดว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ นอกจากนั้นในมาตรา 24 ยังได้ก าหนดรายละเอียดของการจัดกระบวนการเรียนรู้ว่าให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ (ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแห่งชาติ, 2545)  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบต่างๆ เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาด้าน
พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูในการขาดสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ และผู้เรียนขาดความ
สนใจในเนื้อหาการเรียนการสอน ผู้วิจัยเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเทคนิค วิธีการสอน
รูปแบบอย่างหนึ่งที่ได้มีการพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน  
เพราะว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) เป็นกระบวนการเรียน
การสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง
และเป็นการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือ สามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์
ได้เช่นเดียวกับการสอนระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ในห้องตามปกติคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลากหลาย
ประเภทตามวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้เรียน ในแต่ละประเภทก็มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้แก่
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ผู้เรียนโดยวิธีการที่แตกต่างกันไป ข้อดี ของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ ลดความแตกต่างระหว่าง
ผู้เรียน เช่น ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ าก็สามารถชดเชยโดยการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ได้และส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนสูงก็สามารถเรียนเสริมบทเรียนล่วงหน้าก่อนที่ผู้สอนจะท าการ
สอนได ้ 
 จากความส าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวหากบทเรียนได้รับการออกแบบ
และพัฒนาตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้อย่างถูกต้องและเป็นระบบโดยอาศัยศักยภาพของ
คอมพิวเตอร์ ช่วยให้สามารถน าเสนอบทเรียนได้อย่างน่าสนใจมีความเป็นรูปธรรมสูง มีความสมจริง
ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด ช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนอย่างต่อเนื่องมี
ความพอใจที่จะเรียน ซึ่งสอดคล้องกับหลักของการเรียนรายบุคคล (Individualized Instruction) 
อันเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการสนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลและช่วยแก้ปัญหาของ
การจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มใหญ่ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันได้ 
ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของการเรียนการสอนอย่างเป็นอยู่ในปัจจุบัน (พีระพงศ์ เทพรังสฤษฎิ์ , 2547) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐภัทร เอ่ียมประชา (2546) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สอดคล้องกับงาน 
วิจัยของ สุรีย์พร ดวงชัยยา (2546) พบว่า ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การรอบรู้ตามจุดประสงค์จาก
การเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยเฉลี่ยร้อยละ 83 นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยของพระมหาสมคิด อุททะวัน (2549) พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก     
 ด้วยการตระหนักถึงความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงมีการวิจัยศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) เป็น
กรอบแนวคิดส าคัญในการวิจัยเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

1.2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80  

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการ
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระหว่างเรียนกับหลังเรียน    

1.2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
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1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 1.3.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ
กาเย่ (Gagne) บิดาจิตวิทยาและนักศึกษาในกลุ่มผสมผสานระหว่างพฤติกรรมนิยมกับพุทธินิยม (Behavior 
Cognitivist) ได้น าทฤษฎีด้านจิตวิทยามาประยุกต์ใช้เพ่ือการเรียนการสอน จากทฤษฎีดังกล่าวน ามาก าหนด
เป็นกรอบและองค์ประกอบของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

   ระยะที่ 1 ระยะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
 

                      
             

        
 
 
 
 
 
 
 
 
  ระยะที่  2 ระยะศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4  สมมุติฐำนของกำรวิจัย 
 1.4.1 ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 1.4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

- แนวคิดทฤษฎีของ 
กาเย่ (Gagne) ขั้นตอน
การสอน 9 ขั้นตอน 
- สาระสังคมศึกษา   
ศาสนาและวัฒนธรรม 
- หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

- ศึกษาและวิเคราะห์      
เนื้อหา 
- ออกแบบสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
- การหาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุงแก้ไขก่อน
น าไปทดลองใช้ 
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง 
ปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง  
กลุ่มสาระสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำรพัฒนำ CAI 
 

ผลผลิต 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ความพึงพอใจต่อ CAI 
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 1.4.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับมาก  
 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย   
 1.5.1 ประชากร  
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มโรงเรียนคาทอลิกในจังหวัดนครนายก จ านวน  
3 โรงเรียน จ านวน 10 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 365 คน  
 1.5.2 กลุ่มตัวอย่าง  
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จ านวน 1 ห้อง ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) ดังนี้  
  1.5.2.1 การสุ่มแบบกลุ่มโดยใช้การสุ่มมา 1 โรงเรียน ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
  1.5.2.2 การสุ่มแบบกลุ่มโดยใช้การสุ่มมา 1 ห้อง ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
 1.5.3 เนื้อหาสาระ     
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการ
จัดการสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ CAI 
 1.5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1.5.4.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 จ านวน 5 แผน 
  1.5.4.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
  1.5.4.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
  1.5.4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
1.6  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย  
 1.6.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียนเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สร้างเป็นโครงสร้างแบบสาขา (Branching Structure) อาศัยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการ
น าเสนอเนื้อหาวิชาด้วยการรวมเอาสื่อข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอและเสียงเข้ามา
ผสมผสานกันและพัฒนาอย่างมีระบบในรูปแบบมัลติมีเดีย มีเนื้อหา แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และการ
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ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ บรรจุในซีดีรอม (CD-ROM) มีคู่มือครูและคู่มือ
นักเรียน เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน   
 1.6.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้ประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ซึ่ง
หมายความดังนี้  
  80 ตัวแรก หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการได้มาจากค่าร้อยละ 80 ของ
คะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนท าได้จากแบบทดสอบระหว่างการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ได้มาจากค่าร้อยละ 80 ของคะแนน
เฉลี่ยที่นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 1.6.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถทางการเรียน ซึ่งวัดได้จาก
คะแนนของการท าแบบทดสอบจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 1.6.4  ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยวัดค่าเป็นคะแนนจากการท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.7.1 ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสนใจในการเรียน
และส่งผลให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 1.7.2 เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 1.7.3 เป็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี ้
 2.1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
  2.1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
  2.1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
  2.1.3  คุณภาพผู้เรียน  
  2.1.4  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 2.2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2555 
  2.2.1 วิสัยทัศน์ของหลักสูตร   
  2.2.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
  2.2.3 ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 2.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.3.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนการสอน 
  2.3.3 ประเภทของบทเรียนของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.3.4 รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.3.5 องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.3.6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.3.7 ประโยชน์และคุณค่าของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.3.8 ข้อดีและข้อจ ากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.3.9 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.3.10 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.5 แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ 
 2.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.8.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องภายในประเทศ 
  2.8.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องต่างประเทศ 
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2.1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 2.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
  กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กล่าวว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล
และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง
และผู้อ่ืนมีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันใน
สังคมที่มีความเชื่อสัมพันธ์กันและมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเอง
กับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม โดยได้ก าหนดสาระต่างๆ ไว้ ดังนี้ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
  มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม   
  สาระที ่1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติใน
การพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม   
  สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ระบบการเมือง 
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญการ
เป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่ อ ปลูกฝังค่านิยม
ด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ การด าเนินชีวิตอย่าง
สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก   
  สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ 
การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
และการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
  สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่ เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่
ส าคัญของโลก    
  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ลักษณะกายภาพของโลก แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของ
ประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กัน
ของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 2.1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  
  มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ
บริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
  ป. 4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ
ตนเอง  
  1.  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต เช่น การแต่งกาย การกิน
อาหาร การใช้จ่าย 
 2.1.3 คุณภาพผู้เรียน 
  จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
  1.  ไดเรียนรูเรื่องของจังหวัด ภาค และประเทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร 
ลักษณะทางกายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจ
โดยเนนความเปนประเทศไทย 
  2. ไดรับการพัฒนาความรูและความเขาใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ
ตนตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือรวมทั้งมีสวนรวมศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนามาก
ยิ่งขึ้น  
  3. ไดศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ หนาที่ ในฐานะพลเมืองดี
ของทองถิ่น จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ของทองถิน่ตนเองมากยิ่งข้ึน 
  4. ไดศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตางๆ ของประเทศไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบาน ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตรเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม     
หนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร เพ่ือขยายประสบการณไปสูการท าความ
เขาใจในภูมิภาคซีกโลกตะวันออกและตะวันตก เกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยมความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมจากอดีตสูปัจจบุัน 
 2.1.4  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา พ.ศ. 2556 ได้ก าหนด
กรอบโครงสร้าง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา พ.ศ. 2556 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

 กลุ่มสารการเรียนรู้  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 ช่ัวโมง/ปี 
 
2.2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยาฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2555 
 2.2.1 วิสัยทัศน์ของหลักสูตร 
  หลักสูตรโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา พุทธศักราช 2553 จัดท าขึ้นตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
นอกจากนี้หลักสูตรโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยายังมุ่งเน้นเรื่องของการจัดการศึกษาตามจิตตารมณ์ของ
การศึกษาคาทอลิกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกของการรักและรับใช้ รู้จักอุทิศตนเพ่ือครอบครัว  
ชุมชน และประเทศชาติ   
 2.2.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
  จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีจิตส านึกความรักและรับใช้ เป็นสมาชิกท่ีดีของบ้าน 
โรงเรียน ชุมชน และพลโลก 
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  2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ด้านการศึกษาให้ทันสมัยและพอเพียง 
  3. ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ตามหลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ 
  4. สร้างความพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและมีการด าเนินการ
ตามโครงการ/งาน และกิจกรรม ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2.3 ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  ส 14101 สังคมศึกษา 4   
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
  เวลา 80 ชั่วโมง 
  ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาอ่ืนๆ ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน ศึกษาพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงการ
ประกาศธรรม ศึกษาประวัติศาสดาศาสนาอ่ืนๆ สามารถปฏิบัติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากนิทานชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง สามารถแสดงความเคารพ พระรัตนตรัย  
และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่
ดี ปฏิบัติในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา   
  ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า อภิปราย และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตามวิถี
ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคน
พึงได้รับตามกฎหมาย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อ านาจ
อธิปไตยและความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง  
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หน้าที่ของเงิน  
  ตัวชี้วัด  
  ส 1.1 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3, ป. 4/4, ป. 4/5, ป. 4/6, ป. 4/7, ป. 4/8  
  ส 1.2 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3    
  ส 2.1 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3, ป. 4/4, ป. 4/5    
  ส 2.2 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3  
  ส 3.1 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3  
  ส 3.2 ป. 4/1, ป. 4/2  
  ส 5.1 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3   
  ส 5.2 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3  
   รวม 30 ตัวชี้วัด 
 
2.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เปิดกว้างมากขึ้น ความสามารถของคอมพิวเตอร์ก็มี
ประสิทธิภาพในการท างานสูง ท าให้การจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นได้น าใช้ในการสอนให้กับ
ผู้เรียนจากผลการวิจัยพบว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความจ าเป็นอย่างมากเพ่ือให้ก้าวทันกับเทคโนโลยี
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ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งเพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการจัดการเรียนการสอน
เป็นรายบุคคลและน าไปสู่การเรียนที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน   
 2.3.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
  คอมพิวเตอร์ช่ วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ  CAI เป็นสื่ อ    
การเรียนการสอนที่ก าลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเพราะนอกจากสีสันที่สวยงามแล้วยังมีลักษณะ
การท างานในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia) คือ ใช้สื่อร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด เช่น ตัวอักษร 
ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่ส าคัญสามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ มีการประเมินผล
เพ่ือสนองตอบให้กับผู้เรียนอย่างรวดเร็ว จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าท าไมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นที่
นิยมอย่างรวดเร็วในยุคการศึกษาไร้พรหมแดน 
  เชวงศักดิ์ ซ้อนบุญ (2546) ให้ความหมาย คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ สื่อการเรียน
การสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถน าสื่อประสมอันได้แก ่ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก
และเสียง โดยน าเสนอเนื้อหาทีละจอภาพ ซึ่งรูปแบบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับธรรมชาติและ
โครงสร้างของเนื้อหาในแต่ละวิชา มีเป้าหมายส าคัญคือ ดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
ต้องการที่จะเรียน ชี้ข้อบกพร่องเมื่อผู้เรียนตอบผิดในรูปแบบข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แบบต่างๆ 
และเป็นเครื่องมือช่วยลดความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
  ปิยรัตน์  จิตมณี (2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน โดยน าอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ท างานร่วมกัน เพ่ือน าเสนอเนื้อหา
ในรูปแบบกราฟิก ภาพนิ่ง ตัวอักษร ซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนไหว และมีเสียงบรรยายหรือเสียงดนตรี
ประกอบสลับกันไป มีลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันได้ทันท ี  
  กานต์สินี สุวพานิช (2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การน า
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวเชื่อมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนสามารถจัดได้ลักษณะต่างๆ ดังนี้ บทเรียน
ส าหรับเรียนซ่อมเสริม บทเรียนส าหรับทบทวน  
  สรภัทร ยิ้มนวล (2547) กล่าวว่า  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การน า
คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Courseware) เพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและสะดวกขึ้นกว่าการเรียนแบบปกติ ประกอบไปด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ โดยมีลักษณะของการน าเสนอด้วยตัวหนังสือ ภาพกราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว สีสัน และ
เสียง เพ่ือเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น เกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมี
การแสดงผลการเรียนให้ทราบทันที ด้วยข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ยังมี
การจัดล าดับวิธีการน าเสนอหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละคน ทั้งนี้จะต้องมี
การวางแผนในการผลิตอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าเสนอบทเรียนในรูปแบบที่แตกต่างกัน  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547) ให้ความหมายของ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
(Computer Assisted Instruction: CAI) ว่าเป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์
ในการน าเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการ
น าเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรงและเป็นการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ 
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(Interactive) คือ สามารถโต้ตอบระหว่างผู้ เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้ องค์ประกอบส าคัญของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง ค าถาม ภาพเคลื่อนไหว 
ประเมินการตอบสนองของผู้เรียน ได้แก่ การตัดสินค าตอบ ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการเสริมแรง ได้แก่
การให้รางวัล หรือคะแนน ให้ผู้เรียนเลือกสิ่งเร้าในล าดับต่อไป  
  นิรดา พิทักษ์เขตขันธ์ (2547) ให้ความหมายไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ เป็นสื่อ
การสอนที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการสอนวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีในการสร้างแรงจูงใจและมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน
ในการเรียน ตลอดจนทัศนคติของผู้เรียน ช่วยลดปัญหาด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถเรียนตามความสนใจ
ของตนและแบ่งเบาภาระของครูผู้สอน 
  สุวิทย์ มูลค า (2547) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็น
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่อาศัยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อ
หรือเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระหรือประสบการณ์ส าหรับผู้เรียนได้เรียนรู้อาจ
จัดเป็นลักษณะบทเรียน หน่วยการเรียน หรือโปรแกรมการเรียน ฯลฯ  
  กิดานันท์ มะลิทอง (2548) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ เรียกสั้นๆ ว่า
บทเรียน “ซี เอ ไอ” เป็นบทเรียนที่ประกอบด้วยเนื้อหา สื่อประสม และอาจมีการใช้คุณลักษณะของ
สื่อหลายมิติในการเชื่อมโยงไปยังหัวข้อย่อย เพ่ือสะดวกในการเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากเนื้อหา
ซึ่งมีทั้งข้อความ ภาพ และเสียง มีการตอบสนองกับบทเรียน โดยการท าแบบทดสอบและได้รับผล
ป้อนกลับทันท ีท าให้สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้  
  ภาษิต เครืองเนียม (2549) กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการออกแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองตามความ
พร้อม ความถนัด และความสนใจของแต่ละคน การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงมี
ลักษณะของการเรียนการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) โดยทั่วไปแล้วบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีลักษณะเป็นสื่อประสม (Multimedia) ที่น าเสนอได้ทั้งข้อความ กราฟิก 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และเสียงเอฟเฟ็กต์ นอกจากนี้ยังเป็นบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถ
โต้ตอบหรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับบทเรียนได้อีกด้วย พร้อมทั้งได้รับผลย้อนกลับอย่างทันที 
ทันใด รวมทั้งสามารถประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา 
  ทิศนา แขมมณี (2554) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การเรียนการสอน เพ่ือช่วยขยายขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน และความสามารถใน
การสอนของครู โดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ขึ้นมา มีการน าสื่อประสมเข้ามาช่วยในการน าเสนอ เช่น 
ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการเรียนรู้ตามการน าเสนอของบทเรียน ซึ่งจะ
ออกแบบไว้ให้ผู้เรียนได้รับผลย้อนกลับตามการตอบสนองของตน และเมื่อเรียนจบผู้เรียนจะได้รับการ
ประเมินการเรียนรู้ของตนและทราบผลการเรียนรู้ของตน การน าเสนอบทเรียนแบบคอมพิวเตอร์มีหลาย
แบบที่นิยมกัน มีแบบทบทวนความรู้ (Tutorial) ซึ่งเป็นการทบทวนความรู้เดิม หรือการน าเสนอเนื้อหาใหม่ 
การน าเสนอบทเรียนแบบฝึกปฏิบัติ (Drill & Practice) เป็นลักษณะของการฝึกการท าแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบ จนสามารถเข้าใจบทเรียนนั้นๆ 
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 อเลสซี่ และ ทรอลลิพ (Alessi & Trollip, 1991) ได้ให้ความหมายของ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า เป็นสารสนเทศน าเสนอเนื้อหาสาระที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เป็นการ
แนะน าเลือกเรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนสามารถฝึกหัดบทเรียนที่ยังไม่เคยใช้หรือไม่
เคยเข้าใจและมีการประเมินผล โต้ตอบกับบทเรียนโดยแสดงผลป้อนกลับทันที 

พรีนิส (Prenis, 1995) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นคอมพิวเตอร์ที่ท าให้
ผู้เรียน เรียนรู้รายวิชาไปทีละขั้นตอน คอมพิวเตอร์จะท าหน้าที่ถามค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนมีการตอบ 
สนองในระหว่างที่มีการเรียนการสอนอยู่ คอมพิวเตอร์สามารถป้อนกลับไปสู่รายละเอียดที่ผ่านมาหรือ
สามารถให้การฝึกฝนซ้ าแก่ผู้เรียน 

สปลิทเทอร์เบอร์ (Splittgerber, 1994) ไดใ้ห้ความหมาย คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย
กล่าวว่าเป็นกระบวนการสอนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการเสนอบทเรียนใน
แบบโต้ตอบ (Interaction Mode) เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนแบบรายบุคคลได้แก่ การฝึกทักษะการสอน
แบบตัวต่อตัว เช่น สถานการณ์จ าลอง เกม และการแก้ปัญหา 

ซินน์ (Zinn, 1994) ให้ความหมายว่า คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน  หมายถึง  
การใช้คอมพิวเตอร์แสดงการฝึกฝน ฝึกหัดแบบฝึกหัด และทบทวนล าดับบทเรียนให้แก่นักเรียน  และ
บางทีก็ช่วยนักเรียนในด้านการโต้ตอบเก่ียวกับเนื้อหาของการเรียนการสอน 

พอลลิส และเฟรเตอร์ (Paulissen & Frater, 1994) ให้ความหมาย มัลติมีเดีย ไว้ว่า  
การใช้คอมพิวเตอร์ในการรวมสื่อและควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด  เช่น จอคอมพิวเตอร์ เครื่อง
เล่นวีดีทัศน์แบบเลเซอร์ดิสก์ เครื่องเล่นแผ่นเสียงจากซีดี เครื่องสังเคราะห์ค าพูดและเสียงดนตรี  เพ่ือ
สื่อความหมายบางประการ 

เจฟฟ์โคท (Jeffcoate, 1995) มัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด
โดยผ่านทางสื่อคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพ เสียง และวีดีทัศน์ 

สรุป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งพัฒนามาจากบทเรียนโปรแกรม เป็นบทเรียนที่สมบูรณ์แบบ น าเสนอ
สื่อได้ในระบบมัลติมีเดีย หรือสื่อประสม สามารถน าเสนอเนื้อหาบทเรียนและความรู้ต่างๆ โดยเป็น
ผู้ช่วยครูหรือท าหน้าที่แทนครู ผู้เรียนสามารถเรียนเป็นรายบุคคลได้ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  ผู้เรียน
สามารถโต้ตอบกับบทเรียนและแสดงผลทันทีได้ และผู้เรียนสามารถเรียนได้หลายครั้งตามความ
ต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 2.3.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนการสอน  
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือการเรียนการสอนนั้น คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ออกแบบเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน โดยผู้ออกแบบหรือกลุ่มผู้ผลิตโปรแกรมได้บูรณาการเอาข้อมูล
รูปแบบต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีทัศน์ และข้อความ เข้าไปเป็นองค์ประกอบเพ่ือ
การสื่อสารและให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง บทบาทของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเพื่อการเรียนการสอนมีลักษณะดังนี้ 
  1.  เป้าหมาย คือ การสอน อาจให้ช่วยในการสอนหรือสอนเสริมได้ 
  2. ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเองหรือเรียนเป็นกลุ่มย่อย 2-3 คน 
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  3.  มีวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะโดยครอบคลุมทักษะความรู้ 
ความจ า ความเข้าใจและเจตคติ ส่วนจะเน้นอย่างใดมากน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และโครงสร้างของ
เนื้อหา  
  4.  เป็นลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง 
  5. ใช้เพื่อการเรียนการสอน แต่ไม่จ ากัดว่าต้องอยู่ในระบบของโรงเรียนเท่านั้น 
  6. ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นชุดของฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการส่งและรับข้อมูล 
  7. รูปแบบการสอนจะเน้นการออกแบบการสอน การมีปฏิสัมพันธ์ การตรวจสอบ 
  8. ความรู้ โดยประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยา และทฤษฎีการเรียนรู้เป็นหลักโดยโปรแกรม
ได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมการเรียนทั้งหมด 
  9. การตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อนับเป็นขั้นตอนส าคัญท่ีต้องกระท า  
  ทิศนา แขมมณี (2554) นิยามเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (Assisted Instruction) ไว้ดังนี้ 
  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือช่วยขยายขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน และความ 
สามารถในการสอนของครู โดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหรือจัดหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสมที่มีผู้สร้างไว้มาให้ผู้เรียนหรือเขียนโปรแกรมให้ผู้เรียนและผู้สอน สามารถสร้างบทเรียนขึ้น
เองและใช้คอมพิวเตอร์ในการเสนอบทเรียน 
  1. มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผู้สอนสร้างขึ้น หรือผู้อ่ืนสร้างไว้แล้ว หรือมีโปรแกรม
การสร้างบทเรียนส าหรับผู้เรียนและมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
  3. ผู้สอนมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ 
และส ารวจความพร้อมและความเข้าใจของผู้เรียนก่อนให้ผู้เรียนด าเนินการ 
  4. ผู้เรียนมีการด าเนินการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ และให้ค าปรึกษา แนะน าตามความจ าเป็น 
  5. เมื่อเรียนจบบทเรียนผู้เรียนได้รับการทดสอบและทราบผลการเรียนรู้ของตนเอง 
  คุณค่าของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่ใช่สื่อการศึกษาใหม่แต่อย่างใด ในประเทศไทยเริ่มมีการใช้
มาประมาณ 10 ปีมาแล้ว สาเหตุที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้รับความนิยมเรื่อยมา และยังมีแนวโน้มที่
จะเป็นสื่อการศึกษาที่ส าคัญต่อไปในอนาคตเนื่องจากการที่คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาทาง
การศึกษานั่นเอง ปัญหาที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 
  1.  การสอนแบบตัวต่อตัวในปัจจุบันด้วยอัตราส่วนของครูต่อนักเรียนที่สูงมาก    
การสอนแบบตัวต่อตัวในชั้นเรียนปรกติ เป็นสิ่ งที่ เป็นไปไม่ได้ เลย คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึง
เปรียบเสมือนทางเลือกใหม่ที่จะช่วยทดแทนการสอนในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบการ
สอนที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นรูปแบบการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์หรือมีการโต้ตอบกับ
ผู้สอนได้มากและผู้สอนก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ทันท ี
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  2.  เรื่องภูมิหลังที่แตกต่างกันของผู้เรียน ผู้เรียนแต่ละคนย่อมที่จะมีพ้ืนฐานความรู้
ซึ่งแตกต่างกันออกไป คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาตามความรู้ ความสามารถ
ของตนโดยการเลือกลักษณะและรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนได้ เช่น ความเร็วช้าของการเรียน
เนื้อหาและล าดับของการเรียน 
  3.  การขาดแคลนเวลา ผู้สอนมักประสบปัญหาการมีเวลาไม่เพียงพอในการท างาน 
ดังนั้น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นทางเลือกอีกทางที่น่าสนใจ เนื่องจากมีงานวิจัยหลายชิ้นซึ่งพบว่า
เมื่อเปรียบเทียบการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปรกติแล้ว การสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น จะใช้เวลาเพียง 2 ใน 3 เท่าของการสอนด้วยวิธีปรกติเท่านั้น 
  4.  การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ สถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนมักประสบปัญหา
การขาดแคลนครูผู้สอน ดังนั้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นทางออกให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ นอกจากนั้นสถานศึกษาที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นก็ยังสามารถที่
จะน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ช่วยในการเรียนการสอนได้ ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเองแทนที่จะ
เดินทางไปสอนหรือเผยแพร่ความรู้ยังสถานศึกษาอ่ืนๆ ได้ เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นรูปแบบ
การสอนที่พร้อมจะท างานอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา 
 2.3.3 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีอยู่มากหลายแบบ แบ่งตามลักษณะของ
การน าเสนอเนื้อหา (เกียรติสุดา บุญส่ง, 2549) ดังนี้ 
  1.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ซึ่งน าเสนอ
เนื้อหาแก่ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาใหม่หรือการทบทวนเนื้อหาเดิม ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทติวเตอร์จะมีแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด เพ่ือทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน แต่ผู้เรียนก็มี
อิสระที่จะเลือกตัดสินใจว่าจะท าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด โดยที่ผู้เรียนจะสามารถควบคุมการเรียน
ของตนเองได้ตามต้องการ  
  2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกทักษะ คือ บทเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนท า
แบบฝึกหัดจนสามารถเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนนั้นๆ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้
ได้รับความนิยมมากในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากบทเรียนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ เรียนอ่อนหรือ
เรียนไม่ทันคนอ่ืนๆ ได้มีโอกาสทบทวนเนื้อหา ท าความเข้าใจในบทเรียน โดยที่ผู้สอนไม่ต้องเสียเวลา
ในการอธิบายในชั้นเรียนอีก 
  3.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลอง คือ บทเรียนที่ใช้ในการน าเสนอแบบ
สถานการณ์จ าลองที่ เหมือนจริงและบังคับให้ผู้ เรียนต้องตัดสินใจในการแก้ปัญหา (Problem 
Solving) ในสถานการณ์นั้นๆ และมีค าแนะน าช่วยในการตัดสินใจให้แก่ผู้เรียนและแสดงผลลัพธ์ใน
การตัดสินใจนั้น ด้วยบทเรียนประเภทนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์
จริง 
  4.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมคือ บทเรียนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินโดยลืมไปว่าก าลังเรียนอยู่ ซึ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น บทเรียนประเภทนี้นิยมใช้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมปลาย 
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  5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทดสอบ คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้าง
แบบทดสอบ การจัดการสอบ การตรวจให้คะแนน การค านวณผลสอบ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับผล
ป้อนกลับในทันทีและผลที่ได้จะมีความแม่นย าและรวดเร็ว 
  6.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการแก้ปัญหา คือ บทเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนฝึกการคิด
การตัดสินใจโดยมีการก าหนดเกณฑ์ให้แล้วให้ผู้เรียนพิจารณาไปตามเกณฑ์นั้น โปรแกรมเพ่ือการ
แก้ปัญหาแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ โปรแกรมที่ให้ผู้เรียนเขียนเองและโปรแกรมที่มีผู้เขียนไว้แล้ว เพ่ือ
ช่วยผู้เรียนในการแก้ปัญหา ถ้าเป็นโปรแกรมที่ผู้เรียนเขียนเอง ผู้เรียนจะเป็นผู้ก าหนดปัญหาและเขียน
โปรแกรมส าหรับการแก้ปัญหานั้น 
  7.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการสาธิต คือ บทเรียนที่ใช้ในการสาธิตแนวคิดหรือ
แนวปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ดูเป็นตัวอย่างเพ่ือจะได้น าไปปฏิบัติต่อไป โดยที่บทเรียนจะเป็นโปรแกรมที่ท า
หน้าที่เหมือนกับการสอนแบบสาธิตของครู จากนั้นผู้เรียนก็สามารถดูหรือปฏิบัติตามการสาธิตนั้นๆ 
ได้อย่างซ้ าๆ อย่างไม่จ ากัด 
 2.3.4 รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  กรมวิชาการ (2545) ได้แบ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็น 2 รูปแบบ คือ แบบ
เส้นตรง (Liner) และแบบสาขา (Branching) ดังนี้ 
  1.  แบบเส้นตรง โครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเส้นตรงมีรูปแบบ
คล้ายกับบทเรียนแบบโปรแกรม การน าเสนอเนื้อหาและแบบฝึกจะน าเสนอเรียงต่อกันไป เมื่อเข้าสู่
บทเรียนแล้วผู้เรียนจะศึกษากรอบเนื้อหาต่างๆ เป็นล าดับจากง่ายไปหายากตั้งแต่ต้นจนจบผู้ออกแบบ
อาจประเมินการเรียนรู้โดยแทรกกรอบค าถามหรือแบบฝึกหัดเป็นช่วงสั้นๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความ
แน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในกรอบแรกก่อนที่จะศึกษาในกรอบต่อไป โครงสร้างแบบเส้นตรงนี้จะไม่
ค่อยตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากผู้เรียนทุกคนจะศึกษาเนื้อหาและท าแบบฝึกหัด
เป็นล าดับขั้นตอนเดียวกันทั้งหมด  
  2. แบบสาขา โครงสร้างบทเรียนแบบสาขาให้การยืดหยุ่นในการเลือกรูปแบบการ
เรียนและกิจกรรมการเรียนมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมในบทเรียนได้อย่าง
หลากหลายตามความสนใจ ผู้ออกแบบทดสอบพ้ืนฐานความรู้ผู้เรียนด้วยข้อสอบวัดระดับความรู้ 
(Placement Test) เพ่ือก าหนดระดับความรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนที่ออกแบบไว้ การ
ออกแบบเฟรมเสริมเนื้อหาเพ่ืออธิบาย ยกตัวอย่างให้ค าแนะน า หรือแสดงผลป้อนกลับที่หลากหลาย
รูปแบบเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดค้นแสวงหาหรือเสริมให้ผู้ เรียนเข้าใจสามารถน าผู้เรียนไปยัง
จุดหมายปลายทางท่ีต้องการ  
   จากการศึกษาเอกสารความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้ศึกษาจึงคิดสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการสอน ซึ่งจัดเนื้อหาความรู้ออกเป็นเนื้อหาย่อยๆ เนื้อหานั้น
อาจเป็นเนื้อหาใหม่ที่นักเรียนยังไม่เคยศึกษามาก่อน หรืออาจเป็นการทบทวนเนื้อหาเดิมที่เรียนผ่าน
มาแล้ว การสอนแบบนี้นับว่าเป็นพื้นฐานของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสนอบทเรียนในรูปแบบ
โปรแกรมแบบสาขา สามารถใช้สอนได้แทบทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เพ่ือการเรียนรู้ทางด้าน
กฎเกณฑ์หรือทางดา้นวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ 
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 2.3.5 องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  พิสุทธา อารีราษฎร์ (2552) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้โดยบทเรียนเป็นหลักแทน
การจัดการเรียนในห้องเรียนแบบปกติในการออกแบบบทเรียนจึงจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นเนื้อหาและกิจกรรมที่ใช้สอนผู้เรียนและส่วนที่ใช้ในการจัดการ
บทเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ส่วนที่เป็นเนื้อหาและกิจกรรมเนื่องจากบทเรียนสามารถใช้สอนแทนผู้สอนได้ ดังนั้น
การออกแบบบทเรียนจึงจะต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จ าเป็นต้องมีในบทเรียน เพ่ือให้การสอนเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และครบถ้วนในสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับการสอนดังนั้นบทเรียนจึงประกอบไปด้วย
องค์ประกอบต่อไปนี้ 
  บทน าเรื่อง (Title) ถือเป็นองค์ประกอบแรกของบทเรียนที่จะสร้างความสนใจให้แก่
ผู้เรียน ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดความต้องการในการเรียนรู้ ดังนั้น บทน าเรื่องควรจะน าเสนอเป็น
เมื่อประสมที่มีทั้งข้อความ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง และไม่ควรใช้เวลาในการแสดงบทน าเรื่องนาน
จนเกินไป 
  ค าชี้แนะการใช้งานบทเรียน (Introduction) เป็นการแนะน าผู้เรียนในการปฏิบัติ
เพ่ือเข้าเรียน เช่น วิธีการใช้บทเรียน วิธีการควบคุมบทเรียน ส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจใน
การเรียนมากข้ึน สามารถแก้ไขปัญหาในการใช้งานบทเรียนด้วยตนเอง 
  การแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objective) เป็นส่วนที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบถึง
ความต้องการหรือความคาดหวังในด้านพฤติกรรมของผู้เรียน หลังจากเรียนผ่านบทเรียนแล้ว ที่จะท า
ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเงื่อนไขและข้อก าหนดของบทเรียนก่อนการเรียน ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัต ถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 
  แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เป็นองค์ประกอบที่มีไว้เพ่ือใช้ทดสอบความรู้ของ
ผู้เรียนก่อนที่จะเรียนเนื้อหาของบทเรียน ข้อสอบที่จะน ามาใช้ในบทเรียนจะต้องเป็นข้อสอบที่ผ่าน
การหาประสิทธิภาพภายใต้ค่าสถิติต่างๆ เช่น ค่าความง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่น และ
จะต้องเป็นข้อสอบที่วัดตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม นอกจากนี้ข้อสอบยังจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ข้อสอบที่นิยมใช้กันในบทเรียนจะเป็นแบบเลือกค าตอบแบบถูกผิดหรือแบบจับคู่ 
  เนื้อหา (Information) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของบทเรียนเนื้อหาทั้งหมดใน
บทเรียนสามารถจัดแบ่งออกเป็นบทหรือเป็นหัวข้อย่อย แต่ละหัวข้อจะมีเนื้อหาพร้อมกิจกรรมเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการโต้ตอบหรือปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน การแสดงรายการหัวข้อเนื้อหาอาจจะ
ให้เลือกหัวข้อเนื้อหาจากรายการหรือเมนู (Menu) ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถ
ของตนเอง นอกจากนี้การแสดงรายการหัวข้ออาจจะน าข้อมูลจากการทดสอบก่อนเรียนมาพิจารณา
ประกอบด้วย 
  ในองค์ประกอบของบทเรียนทั้งหมด องค์ประกอบเนื้อหาบทเรียนถือว่าเป็นองค์ประกอบ
ที่ผู้เรียนใช้เวลามากกว่า เนื่องจากประกอบด้วยเนื้อหาใหม่และกิจกรรมในการน าเสนอเนื้อหาจะมีการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ มีการเสริมแรงและการสรุปเนื้อหาให้ผู้เรยีนได้ทราบ การแสดงเนื้อหาแต่ละ
หน้าควรจะให้อยู่ในรูปแบบสื่อประสม เนื่องจากจะช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นภาพและสร้างความเข้าใจได้ดี
มากกว่า 
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  แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  เป็นองค์ประกอบเพ่ือใช้ทดสอบผู้เรียนหลังเรียนผ่าน
บทเรียนแล้ว โดยแบบทดสอบอาจจะเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วน ามาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือทดสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการหรือไม่อย่างไร  
  ส่วนที่ใช้ในการบริหารจัดการบทเรียนหรือซีเอ็มไอ (Computer Managed Instruction: 
CMI) ท าหน้าที่ต่อไปนี้ 
  1. ท าหน้าที่จัดการข้อมูลของผู้เรียน ในส่วนนี้จะท าการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนแต่ละคนไว้ 
เพ่ือตรวจสอบสิทธิของผู้เรียนแต่ละคน 
  2. ท าหน้าที่จัดการคลังข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบจ านวนมากหรือเรียกว่าธนาคาร
ข้อสอบ (Item Bank) เพ่ือน าไปน าเสนอในบทเรียนนั้นถ้าข้อสอบมีจ านวนมากและเป็นข้อสอบที่ผ่านการ
ประเมินประสิทธิภาพแล้วนั้น ท าให้ระบบสามารถเลือกข้อสอบมาด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนในส่วนนี้ยังสามารถท าหน้าที่บันทึกหรือแก้ไขข้อสอบด้วย 
  3. ท าหน้าที่จัดการข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรมในบทเรียน เช่น คะแนนที่ได้จากการ
ท าแบบทดสอบ สถานการณ์การเรียนบทเรียน โดยอาจจะบันทึกหน้าปัจจุบันที่เรียน เมื่อผู้เรียนเข้ามาเรียน
ใหม่จะได้เรียนต่อเนื่องจากหน้าเดิมที่เรียนไปครั้งล่าสุด เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถจัดท ารายงานต่างๆได้ 
เช่น รายงานคะแนนหรือรายงานผลการเรียน 
  4. ส่วนที่ท าหน้าที่จัดการอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนผู้ออกแบบได้
ออกแบบเพ่ิมเติมเข้ามาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เช่น รายงานการแจ้งผลการเรียนหรือการเชื่อม
ต่อไปยังแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ 
  จากเอกสารที่กล่าวมาสรุปได้ว่า องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่ง
ประกอบด้วยเนื้อหา ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง มีความส าคัญมากเพราะถ้าขาดส่วนใดส่วน
หนึ่งไปจะท าให้บทเรียนขาดความสมบูรณ์ในด้านการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษา
ได้น าองค์ประกอบได้แก่ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง มาจัดสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โดยมีเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สามารถใช้สอนแทนผู้สอนได้ 
 2.3.6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  หลักการที่ เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ ผู้ออกแบบควรค านึงถึงได้แก่หลักการเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ซึ่งกาเย่ (พรเทพ เมืองแมน, 2544 อ้างถึงใน Gagne, 1988) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์  
  สรุปล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้ว่ามี 8 ขั้น คือ 
  1. กระตุ้นความสนใจ 
  2. ตั้งความหวัง 
  3. เรียกหน่วยความจ าให้ปฏิบัติงาน 
  4. เลือกสิ่งที่ต้องเรียนรู้  
  5. เข้ารหัสเพ่ือเก็บในหน่วยความจ าระยะยาว  
  6. การตอบสนอง 
  7. ให้การเสริมแรง 
  8. การก าหนดตัวชี้เพ่ือการเรียกคืนข้อมูล 
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  ซึ่งจากล าดับขั้นการเรียนรู้ 8 ขั้นดังกล่าว กาเย่ได้น ามาประยุกต์เป็นพฤติกรรมหรือ 
ขั้นตอนในการสอน 9 ขั้น ได้แก ่
  1. สร้างความสนใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 
  2. ให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายในการเรียน 
  3. เร้าให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิม 
  4. น าเสนอสื่อ 
  5. ชี้แนะผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี  
  6. ให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
  7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
  8. ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 
  9. ส่งเสริมการน าไปใช้และการจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  ขั้นตอนการสอน 9 ขั้นของกาเย่ 

สร้างความสนใจ 

จุดมุ่งหมาย 

ระลึกถึงความรู้เดิม 

น าเสนอสื่อ 

ชี้แนะแนวทาง 

ปฏิบัติ 

ให้ข้อมูลย้อนกลับ 

ประเมินผล 

ส่งเสริมการน าไปใช้และการจ า 
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 2.3.7 ประโยชน์และคุณค่าของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  ได้มีผู้วิจัยหลายท่านสรุปผลการศึกษาค้นคว้า ในเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ซึ่งจากงานวิจัย พบว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์ ดังนี้  
  1.  ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
  2. นักเรียนได้เรียนเป็นขั้นตอนจากง่ายไปหายากอย่างเป็นระบบ 
  3. มีความสะดวกในการทบทวนบทเรียน 
  4. ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาเรียนโดยสามารถศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนขณะที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงเรียน  
  5. ลดเวลาในการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนแบบเอกบุคคล ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการวัดผลและประเมินผลไปพร้อมๆ กัน และยังช่วยนักเรียนที่มี
ปัญหาในการเรียน โดยการจัดโปรแกรมเสริมในส่วนที่เป็นปัญหาหรือใช้เสริมความรู้ให้กับนักเรียนที่
เรียนรู้ได้เร็วโดยไม่ต้องคอยเพื่อนในชั้นเรียน 
  6. สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนโดยนักเรียนต้องฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองใน
การเรียนและสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนด้วย 
  7. ท าในสิ่งที่สื่ออ่ืนๆ ท าไม่ได้ เช่น การตัดสินใจเสนอเนื้อหาใหม่ๆ หรือการ
ตัดสินใจ เรียนซ้ าในเนื้อหาเดิม  
  8. ลดเวลาในการสอนของครูในการเรียนวิชาที่มีการฝึกทักษะ ครูจะเสียเวลา
ในช่วงนี้มาก เพราะแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน ครูสามารถให้นักเรียนแต่ละคนได้ฝึกทักษะ
จากคอมพิวเตอร์แทน 
  9. ท าให้ครูได้มีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และมีการน าสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น  
  10. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น  
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแม้จะมีประโยชน์หลายๆ ด้านก็ตาม แต่ในการน าเอา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการเรียนการสอนนั้น จะต้องค านึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วย 
เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นเพียงอุปกรณ์
ชนิดหนึ่งที่ช่วยในการเรียนการสอนเท่านั้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพสูงนั้น
จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  
 2.3.8 ข้อดีและข้อจ ากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวเข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นอย่างมากใน     
การศึกษาการเรียนการสอนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์นั้นย่อมมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัดในการใช้ดังที่      
(พรเทพ เมืองแมน, 2544) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  ข้อดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  1. คอมพิวเตอร์จะช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เนื่องจากการเรียน
ด้วยคอมพิวเตอร์นั้นเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ 
  2. เร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความอยากให้สวยงามเหมือนจริง 
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  3. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย 
  4. ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีโอกาสเลือกตัดสินใจและได้รับ
การเสริมแรงจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที 
  5. ช่วยให้ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้สูง เพราะมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้จากง่ายไปหายากตามล าดับ 
  6. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ และความสามารถของตน บทเรียนมี
ความยืดหยุ่น และผู้เรียนสามารถเรียนซ้ าได้ตามท่ีต้องการ  
  7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้เรียนต้องควบคุมการเรียนด้วย
ตนเอง มีการแก้ปัญหาและฝึกให้ได้คิดอย่างมีเหตุผล 
  8. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียน ผู้เรียนจะเรียนได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับระดับสติ 
ปัญญาและความสามารถของตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
  9. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งการเรียนปกติยึดครูเป็นส าคัญไม่
ค านึงถึงความแตกต่างของนักเรียน 
  10. สามารถสอนมโนภาพและทักษะขึ้นสูง ที่ยากแก่การสอนโดยครูหรือเรียนจาก
ต าราหรือการจ าลองสถานการณ์ โดยคอมพิวเตอร์จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและดีขึ้นจากการ
เรียนตามปกติ 
  ข้อจ ากัดของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  นักวิชาการและนักการศึกษา ได้ท าการวิจัยและค้นคว้าเกี่ยวกับข้อจ ากัดของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ศักดิ์ศรี ปาณะกุล และคนอื่นๆ, 2549) 
  1. วิธีการได้ตอบระหว่างคนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่ดีพอท าให้ไม่มีความเป็น
ธรรมชาติ 
  2. การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ทางการศึกษาต้องใช้งบประมาณมาก 
  3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันบางเรื่องไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้ามากน้อยเพียงใด 
  4. การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนยังมีน้อยเมื่อ
เทียบกับโปรแกรมที่ใช้งานในด้านอื่น  
  5. การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ทางการศึกษาครูต้องมีบทบาทในการวางแผนและ
จัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นภาระหนักส าหรับครูโดยเฉพาะครูที่ ไม่มีความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 
  6. ครูส่วนมากไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการยากที่น าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ไปใช้ให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ 
  7. การดูแล บ ารุง รักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
เป็นเรื่องทีเ่ป้นภาระมากและต้องดูแลค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาด้วย 
  8. ครูมีความรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์จะมาแทนครู และครูจะหมดความส าคัญลงไป ท า
ให้ครูบางส่วนเกิดความรู้สึกต่อต้านการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียน 
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  9. เครื่องคอมพิวเตอร์มีความก้าวหน้าและการผลิตซอฟต์แวร์เพื่อการใช้ในการเรียน
การสอนจะไม่ทันต่อความต้องการของนักเรียน และความสามารถในการท างานของเครื่อง 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อจ ากัดหลายประการ ผู้สร้างต้องมี
ความรู้ความสามารถในการสร้าง ใช้เวลามาก และไม่สามารถใช้กับการเรียนการสอนในชนบทที่
ห่างไกลได้ นอกจากนั้นการใช้โปรแกรมอาจส่งผลด้านลบต่อผู้เรียนได้ หากผู้เรียนไม่ผ่านการเรียนรู้
พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน รวมถึงต้นทุนของฮาร์ดแวร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
คอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์บทเรียนที่น ามาใช้สูงกว่าสื่ออ่ืนๆ ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษาต้อง
เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความพร้อมด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และต้องผ่านการเรียนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
เบื้องต้น 
 2.3.9 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  แฮนนิฟิล และ เพค (Hannafin & Peak อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลค า และ อรทัย มูลค า, 
2547) ให้ข้อค านึงในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและลักษณะของการพัฒนาคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ดีไว้ 12 ประการ ดังนี้ 
  1. สร้างขึ้นตามจุดประสงค์ของการสอนเพ่ือที่จะให้ผู้ เรียนได้เรียนจากบทเรียนนั้น 
ได้มีความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติที่ผู้สอนได้ตั้งไว้และผู้เรียนสามารถประเมินผลด้วยตนเองว่า
บรรลุจุดประสงค์ในแต่ละข้อหรือไม่ 
  2. บทเรียนที่ดีควรเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน การสร้างบทเรียนจะต้องค านึง 
ถึงผู้เรียนเป็นส าคัญว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานอยู่ในระดับใดไม่ควรที่จะยากหรือง่าย
จนเกินไป 
  3. บทเรียนที่ดีควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ เรียนให้มากที่สุดเนื่องจากการเรียนจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรมีประสิทธิภาพมากกว่าเรียนจากหนังสือเพราะสามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้ 
2 ทาง 
  4. บทเรียนที่ดีควรจะมีลักษณะเป็นการสอนรายบุคคล ผู้เรียนสามารถที่จะเลือก
เรียนในหัวข้อที่ตนเองมีความสนใจและต้องการที่จะเรียนและสามารถท่ีจะข้ามบทเรียนที่ตนเองเข้าใจ
แล้วได้ แต่ถ้าบทเรียนที่ตนเองยังไม่เข้าใจก็สามารถเรียนซ่อมเสริมจากข้อแนะน าของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนได้ 
  5. บทเรียนที่ดีควรค านึงถึงความสนใจของผู้เรียนควรมีลักษณะเร้าความสนใจ
ผู้เรียนได้ตลอดเวลา เพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนอยู่เสมอ 
  6. บทเรียนที่ดีควรสร้างความรู้สึกในทางบวกกับผู้เรียนควรท าให้ผู้เรียนเกิดความ 
รู้สึกเพลิดเพลินเกิดก าลังใจและควรที่จะหลีกเลี่ยงการลงโทษ 
  7. ควรจัดท าบทเรียนให้สามารถแสดงผลย้อนกลับไปยังผู้เรียนให้มากๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแสดงผลย้อนกลับในทางบวก ซึ่งจะสามารถท าให้ผู้เรียนชอบและไม่เบื่อหน่าย 
  8. บทเรียนที่ดีควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน บทเรียนควร
ปรับเปลี่ยนให้ง่ายต่อกลุ่มผู้เรียนเหมาะกับการจัดตารางเวลาเรียน สถานที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์มีความ
เหมาะสม ควรค านึงถึงการใส่เสียง ระดับเสียง หรือดนตรีประกอบ ควรให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจผู้เรียนด้วย 
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  9. บทเรียนที่ดีควรมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนอย่างเหมาะสมควร
หลีกเลี่ยงค าถามที่ง่ายตรงเกินไปหรือไร้ความหมาย การเฉลยค าตอบควรให้แจ่มแจ้งไม่คลุมเครือและไม่ควร
ให้เกิดความสับสน 
  10. บทเรียนควรใช้กับคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นแหล่งทรัพยากรทางการเรียนอย่างชาญ
ฉลาดไม่ควรเสนอบทเรียนในรูปอักษรอย่างเดียว หรือเรื่องราวที่พิมพ์เป็นอักษรโดยตลอด ควรใช้สมรรถนะ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่ เช่น การเสนอด้วยภาพ ภาพเคลื่อนไหว ผสมตัวอักษรหรือให้มีเสียง หรือ
แสง เน้นที่ส าคัญหรือวลีต่างๆ เพ่ือขยายความคิดของผู้เรียนให้กว้างไกลมากข้ึน ผู้เรียนที่สร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรตระหนักในสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ตลอดจนข้อจ ากัดต่างๆ ของ
คอมพิวเตอร์ด้วย เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างของสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์ไป  
เช่น ภาพเคลื่อนไหวปรากฏช้าเกินไป การแบ่งส่วนย่อยๆ ของโปรแกรมมีขนาดใหญ่เกินไปท าให้ไม่สะดวก
ต่อการใช้ 
  11. บทเรียนที่ดีต้องอยู่บนพ้ืนฐานการออกแบบการสอนคล้ายๆ กับการผลิตสื่อชนิดอ่ืน 
การออกแบบบทเรียนที่ดีย่อมจะสร้างความเร้าใจของเรียนได้มาก การออกแบบบทเรียนย่อมประกอบด้วย
การตั้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน การจัดล าดับขั้นตอนการสอน การส ารวจทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงควรจัดล าดับขั้นตอนการสอนให้ดีมีการวัดและการแสดงผลย้อนกลับให้
ผู้เรียนได้ทราบ มีแบบฝึกหัดพอเพียงและให้มีการประเมินผลขั้นสุดท้าย เป็นต้น 
  12. บทเรียนที่ดีควรมีการประเมินผลทุกแง่ทุกมุม เช่น การประเมินคุณภาพของผู้เรียน
ประสิทธิภาพของบทเรียน ความสวยงาม ความตรงประเด็นและตรงกับทัศนคติของผู้เรียน เป็นต้น 
  ภัททิรา เหลืองวิลาส (2547) เสนอกระบวนการสร้างสื่อการเรียนการสอนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี้ 
  1. การน าเข้าสู่บทเรียนเป็นการแสดงหัวข้อทั้งหมดที่ผู้เรียนจะได้ศึกษาในไฟล์
ผลงาน โดยอาจมีการอธิบายวิธีการใช้ไฟล์งาน และมีการสร้างเอฟเฟ็กต์ให้ปรากฏในขณะที่เปิดไฟล์
งานขึ้นมาก็ได ้
  2. การเสนอเนื้อหา เป็นขั้นตอนส าคัญในการเสนอข้อมูลเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษา ทบทวน เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจได้มากยิ่งข้ึน 
  3. การถาม-ตอบ/ท าแบบทดสอบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่
ได้อธิบายไปทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นการวิเคราะห์ถึงความเข้าใจของผู้เรียนได้อีกด้วย โดยอาจจัดท าเป็น
ลักษณะของการโต้ตอบในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้เมาส์คลิกเพ่ือเลือกค าตอบที่ต้องการ การพิมพ์
ข้อความทีต่้องการลงไปในช่องข้อความ เป็นต้น 
  4. การตรวจค าตอบเมื่อผู้ เรียนได้ท าแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการ
ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียนว่าถูกต้องตรงกับเฉลยหรือไม่ ซึ่งหากถูกต้องก็แสดงว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหาที่ได้ศึกษาไป 
  5. การแสดงผลค าตอบ เพ่ือให้ผู้เรียนที่ท าแบบทดสอบผิดสามารถเข้าใจถึงค าตอบ
ที่ถูกต้องของข้อค าถามในแต่ละข้อ และจะได้มีความเข้าใจที่กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น 
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  6. การวัดและประเมินผล เป็นการวิเคราะห์ถึงกระบวนการความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ
ท าให้สามารถบ่งบอกได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากน้อยเพียงไร ซึ่งการวัดและ
ประเมินผล ส่วนมากจะจัดท าอยู่ในรูปแบบของเกรดหรือเปอร์เซ็นต์ 
 2.3.10 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  ในด้านการวัดประสิทธิภาพการท างานเชิงระบบ และการท างานเชิงโปรแกรมซึ่ง
เป็น 2 ประเภทหลัก ของโปรแกรมประเภท Benchmark ในปัจจุบัน 
  การวัดประสิทธิภาพเชิงระบบ (System Synthetic) เป็นการวัดประสิทธิภาพการ
ท างานเชิงสังเคราะห์ของระบบ โดยผลที่ได้จากการทดสอบจะเป็นการวัดประสิทธิภาพในส่วนของการ
ท างานของโพรเชสเซอร์ เช่น การท างานของระบบประมวลผลเชิงเลขจ านวนเต็ม ( Integer) การ
ท างานของระบบทศนิยม (Floating Point Unit) การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์
รอบข้างต่างๆ เช่น การทดสอบระบบแสดงผล หน่วยความจ า ฮาร์ดดิสก ์ซีดีรอม ระบบเสียง 
 การวัดประสิทธิภาพเชิงโปรแกรม (Application Synthetic) การวัดประสิทธิภาพ
ในส่วนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์โดยรวมเมื่อท างานกับโปรแกรมประยุกต์ประเภทต่างๆ ซึ่ง
กลุ่มของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ทดสอบจะเป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น โปรแกรมชุด
ออฟฟิศ โปรแกรมชุดอินเทอร์เน็ตบราว์เซอร์ โปรแกรมชุดกราฟิก โดยการจ าลองสภาพแวดล้อมการ
ท างานในการทดสอบ 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ หมายถึง ความสามารถของบทเรียนในการ
สร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือเกณฑ์ที่คาดหวังไว้
ประสิทธิภาพที่วัดออกมาจะพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์การท าแบบฝึกหัดหรือระบบการปฏิสัมพันธ์กับ
เปอร์เซ็นต์ การท าแบบทดสอบเมื่อจบบทเรียน แสดงค่าตัวเลข 2 ตัว E1/E2 เช่น 80/80 โดยตัวแรก 
คือ เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ท าได้ คะแนนจากแบบฝึกหัด และคะแนน
ทดสอบจากท้ายหน่วยการเรียน โดยถือเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการและคะแนนทดสอบจาก
ท้ายหน่วยการเรียน โดยถือเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการและตัวเลขตัวหลัง คือ เปอร์เซ็นต์ของ
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยถือเป็น
ประสิทธิ์ภาพของผลลัพธ์ 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์จะต้องมาจากผลลัพธ์การค านวณ  E1 และ 
E2 เป็นตัวแรกและตัวหลังตามล าดับ ถ้าตัวเลขเข้าใกล้ 100 มากเท่าไรยิ่งถือว่ามีประสิทธิภาพมาก
เท่านั้น โดยมีค่าสูงสุดที่ 100 เมื่อพิจารณาบทเรียนคอมพิวเตอร์จากความหมายดังกล่าว สามารถน า 
มาวิเคราะห์ได้ว่าในการด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพจะต้องมี
จุดประสงค์เนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนรู้ เกณฑ์ มาตรฐานและการประเมินผลเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่จะให้เกิดประสิทธิภาพได้   
 การหาประสิทธิภาพของสื่อ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) บทเรียน
โปรแกรม ชุดการสอน แผนการสอน แบบฝึกทักษะ เป็นต้น ส่วนมากใช้วิธีการหาประสิทธิภาพเชิง
ประจักษ์ (Empirical Approach) ประสิทธิภาพที่วัดส่วนใหญ่จะพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์การท า
แบบฝึกหัดหรือกระบวนการเรียน หรือแบบทดสอบย่อย โดยแสดงเป็นค่าตัวเลข 2 ตัวเช่น E1/E2- 

http://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5
http://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3
http://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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80/80, E1/E2, -80/85, E1/E2, -90/90 เป็นต้น เกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2) มีความหมายแตกต่าง
กันหลายลักษณะ ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง E1/E2 - 80/80 ดังนี้ (เผชิญ กิจระการ, 2544) 
 เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 1  
 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ นักเรียนทั้งหมดท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบย่อยได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ถือเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ  
 ตัวเลข 80 ตัวหลัง (E2) คือ นักเรียนทั้งหมดที่ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ส่วนการหาค่า E1 และ E2 ใช้สูตรดังนี้ 
 

   ∑X  × 100 
  E1 = N    
       A 
 

 เมื่อ E1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ   
  ∑X แทน คะแนนรวมของแบบฝึกหัดของนักเรียนทุกคน  
  A แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกชุดรวมกัน  
  N  แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด  
 

           ∑X  ×  100 
 E2 = N   
      B 
  

 เมื่อ E1   แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
  ∑X แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 
  B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
  N  แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 2  
 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ จ านวนนักเรียนร้อยละ 80 ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ทุกคน  
 ตัวเลข 80 ตัวหลัง (E2) คือ นักเรียนทั้งหมดที่ท าแบบทดสอบหลังเรียนครั้งนั้นได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 เช่น มีนักเรียน 40 คน ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด คือ 32 คน แต่ละคน
ได้คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนถึงร้อยละ 80 (E1) ส่วน 80 ตัวหลัง (E2) คือผลการทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียนทั้งหมด (40 คน) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80  
 เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 3  
 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ จ านวนนักเรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80  
 ตัวเลข 80 ตัวหลัง (E2) คือ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ที่นักเรียนท าเพ่ิมขึ้นจาก
แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยเทียบกับคะแนนที่ท าได้ก่อนการเรียน (Pretest) อธิบายเฉพาะ 
ตัวเลขแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 10 แสดงว่าผลต่างของคะแนนเต็ม 
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(ร้อยละ 100) เท่ากับ 90 ถ้านักเรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85 
แสดงว่าความแตกต่างของการสอบทั้ง 2 ครั้งนี้ (ก่อนเรียนกับหลังเรียน) เท่ากับ 85 - 10 = 75 ดังนั้น 
ค่าของ E2 = (75/90) × 100 = 83.33 % ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (E2 =80)  
 เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 4   
 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ นักเรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80  
 ตัวเลข 80 ตัวหลัง (E2) คือ นักเรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละข้อมี
จ านวนร้อยละ 80 (ถ้านักเรียนท าข้อสอบข้อใดถูกมีจ านวนนักเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แสดงว่าสื่อไม่มี
ประสิทธิภาพและชี้ให้เห็นว่าจุดประสงค์ที่ตรงกับข้อนั้นมีความบกพร่อง     
 กล่าวโดยสรุปว่า เกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนนิยม คือ 
80/80 ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และได้รับความรู้ดังที่ตั้งไว้ โดยได้มีการตั้งเกณฑ์ไว้ 
80/80 ในเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ 
 

2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagne 
 ทิศนา  แขมมณี (2554) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีและหลักการที่หลากหลายเนื่องจากมีความรู้
หลายประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้ความคิดที่ลึกซ้ึงได้จัดการเรียนรู้ซึ่ง
เริ่มจากง่ายไปหายาก โดยผสมผสานทฤษฎีการเรียนของกลุ่มพฤติกรรนิยมและพุทธินิยมเข้าด้วยกัน 
 หลักการที่ส าคัญๆ ของกานเย่ สรุปได้ดังนี้ (Gagne,1974) 
 กานเย ่จัดประเภทการเรียนรู้ไว้เป็นล าดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก 8 ประเภท ดังนี้ 
 1. การเรียนรู้สัญญาณ (Signal-Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ อยู่นอกเหนืออ านาจจิต ผู้เรียนไม่สามารถบังคับพฤติกรรมไม่ให้เกิดขึ้นได้ 
การเรียนรู้แบบนี้เกิดจากการที่คนเราน าเอาลักษณะการตอบสนองที่มีอยู่แล้วมาสัมพันธ์กับสิ่งเร้าใหม่
ทีม่ีความใกล้ชิดกับสิ่งเร้าเดิม การเรียนรู้สัญญาณเป็นลักษณะการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไข  
 2.  การเรียนรู้สิ่งเร้า-การตอบสนอง (Stimulus-Response Learning) เป็นการเรียนรู้
ต่อเนื่องจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง แต่ต่างจากผู้เรียนรู้สัญญาณเพราะผู้เรียน
สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมเนื่องจากได้รับการเสริมแรงการเรียนรู้
แบบนี้เป็นการเรียนรู้ตามทฤษฏีการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงของธอน์นไดค์  และการเรียนรู้แบบวาง
เงื่อนไข (Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท าเอง
มิใช่รอให้สิ่งเร้าภายนอกมากระท าพฤติกรรมที่แสดงออกเกิดจากสิ่งเร้าภายในของผู้เรียนเอง  
 3. การเรียนรู้การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง (Chaining) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองที่ต่อเนื่องกันตามล าดับ เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระท าการ
เคลื่อนไหว   
 4. การเชื่อมโยงทางภาษา (Verbal Association) เป็นการเรียนรู้ในลักษณะคล้ายกับการ
เรียนรู้การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่องแต่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา การเรียนรู้แบบการรับสิ่งเร้า 
การตอบสนองเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้แบบต่อเนื่องและการเชื่อมโยงทางภาษา  
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 5. การเรียนรู้ความแตกต่าง (Discrimination Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ
มองเห็นความแตกต่างของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะความแตกต่างตามลักษณะของวัตถุ 
 6. การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถจัด
กลุ่มสิ่งเร้าที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ พร้อมทั้งสามารถขยายความรู้ไปยังสิ่งอ่ืนที่
นอกเหนือจากท่ีเคยเห็นมาก่อนได ้
 7. การเรียนรู้กฎ (Rule Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการรวมหรือเชื่อมโยงความคิด
รวบยอดตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปและตั้งเป็นกฎเกณฑ์ข้ึน การที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กฎเกณฑ์จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถน าการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ กันได้ 
 8. การเรียนรู้การแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาโดย การน า
เกณฑ์ต่างๆ มาใช้ การเรียนรู้แบบนี้เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในตัวผู้เรียนเป็นการใช้ กฎเกณฑ์ใน
ขั้นสูงเพ่ือการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและสามารถน ากฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหานี้ไปใช้กับ
สถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันได้  
 กานเย ่(Gagne,1974) ได้แบ่งสมรรถภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ไว้ 5 ประการ ดังนี้  
 1. สมรรถภาพการเรียนรู้ข้อเท็จจริง (Verbal Information) เป็นความสามารถในการ
เรียนรู้ข้อเท็จจริงต่างๆ โดยอาศัยความจ าและความสามารถระลึกได้   
 2. ทักษะเชาว์ปัญญา (Intellectual Skills) หรือทักษะทางสติปัญญาเป็นความ สามารถ
ในการใช้สมองคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลประสบการณ์ ความรู้ ความคิดด้านต่างๆ นับตั้งแต่การ
เรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่ง่ายไปสู่ทักษะที่ยากสลับซับซ้อนขึ้น ทักษะเชาว์ปัญญาที่ส าคัญที่ควร
ได้รับการฝึก คือ ความสามารถในการจ าแนก (Discrimination) ความสามารถในการคิดรวบยอดเป็น
รูปธรรม (Concrete Concept) การให้ค าจ ากัดความความคิดรวบยอด (Defined Concept) 
ความสามารถในการเข้าใจกฎและใช้กฎ (Rules) และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา (Problem 
Solving)   
 3. ยุทธศาสตร์การคิด (Cognitive Strategies) เป็นความสามารถของกระบวนการท างาน
ภายในสมองของมนุษย์ ซึ่งควบคุมการเรียนรู้ การเลือกผู้รับ การแปลความ และการดึงความรู้ 
ความจ า ความเข้าใจ และประสบการณ์เดิมออกมาใช้ ผู้มียุทธศาสตร์ในการคิดสูง จะมีเทคนิค มีเคล็ด
ลับในการดึงความรู้ ความจ า ความเข้าใจ และประสบการณ์เดิมที่สะสมเอาไว้ออกมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาที่มีสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างดี รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาต่างๆ 
ได้อย่างสร้างสรรค ์    
 4. ทักษะการเครลื่อนไหว (Motor Skills) เป็นความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติ
หรือการใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายในการท ากิจกรรมต่างๆ ผู้ที่มีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดี
พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะมีลักษณะรวดเร็ว คล่องแคล่ว และถูกต้องเหมาะสม   
 5. เจตคติ (Attitudes) เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการ
ตัดสินใจของบุคคลนั้นในการที่จะเลือกกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
 กานเย ่(Gagne, 1974) ได้เสนอการจัดการเรียนการสอน 9 ขั้นตอน ดังนี้   
 ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ (Gaining Attention) เป็นขั้นที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน
บทเรียนเป็นแรงจูงใจที่เกิดข้ึนทั้งจากสิ่งยั่วยุภายนอกและแรงจูงใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนเองด้วย ครูอาจ



 29 

ใช้วิธีการสนทนา ซักถาม ทายปัญหา หรือมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวและมีความ
สนใจที่จะเรียนรู้    
 ขั้นที่ 2 แจ้งจุดประสงค์ (Informing the Learner of the Objective) เป็นการบอกให้
ผู้เรียนทราบถึงเป้าหมายหรือผลที่ได้รับจากการเรียนบทเรียนนั้นโดยเฉพาะ เพ่ือให้ผู้เรียนเห็น
ประโยชน์ในการเรียน เห็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนท าให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนของตนเอง
ได้ นอกจากนั้นยังสามารถช่วยให้ครูด าเนินการสอนตามแนวที่จะน าไปสู่จุดหมายได้เป็นอย่างดี  
 ขั้นที่ 3 กระตุ้นให้ผู้ เรียนจดจ าระลึกถึงความรู้เดิมที่จ าเป็น (Stimulating Recall of 
Prerequisites Learned Capabilities) เป็นการทบทวนความรู้เดิมที่จ าเป็นต่อการเชื่อมโยงให้เกิด
การเรียนรู้ความรู้ใหม่ เนื่องจากการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องการเรียนรู้ความรู้ใหม่ต้องอาศัย
ความรู้เก่าเป็นพ้ืนฐาน 
 ขั้นที่ 4 เสนอบทเรียนใหม่ (Presenting the Stimulus) การเริ่มกิจกรรมของบทเรียน
ใหม่โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมมาประกอบการสอน 
 ขั้นที่ 5 ให้แนวทางการเรียนรู้ (Providing Learning Guidance) เป็นการช่วยให้ผู้เรียน
สามารถท ากิจกรรมด้วยตัวเอง ครูแนะน าวิธีการท ากิจกรรมแนะน าแหล่งค้นคว้าเป็นการให้แนวทาง
ให้ผู้เรียนไปคิดเอง เป็นต้น  
 ขั้นที่ 6 ให้ลงมือปฏิบัติ (Eliciting the Performance) เป็นการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ 
 ขั้นที่ 7 ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นขั้นที่ครูให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกว่ามีความถูกต้องหรือไม่อย่างไรและเพียงใด  
 ขั้นที่ 8 ประเมินพฤติกรรมเรียนรู้ตามจุดประสงค์ (Assessing the Performance) เป็น
ขั้นการวัดและประเมินว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนเพียงใดซึ่งอาจ
ท าการวัดโดยการใช้ข้อสอบ แบบสังเกต การตรวจผลงาน หรือการสัมภาษณ์ แล้วแต่จุดประสงค์นั้น
ต้องการวัดพฤติกรรมด้านใด แต่สิ่งที่ส าคัญ คือ เครื่องที่ใช้วัดจะต้องมีคุณภาพ มีความเชื่อถือได้และมี
ความเที่ยงตรงในการวัด 
 ขั้นที่ 9 ส่งเสริมความแม่นย าและการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Enhancing Retention  and 
Transfer) เป็นการสรุป การย้ า ทบทวนการเรียนที่ผ่านมา เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ฝัง
แน่นขึ้น กิจกรรมในขั้นนี้อาจเป็นแบบฝึกหัด การให้ท ากิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ รวมทั้งการให้ท า
การบ้าน การท ารายงาน หรือหาความรู้เพ่ิมเติมจากความรู้ที่ได้ใช้ในชั้นเรียน 
 
2.5  แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการเรียนการสอน ที่กระตุ้นให้เด็กมีความหวัง    
มีความภาคภูมิใจ มีความพอใจที่จะเรียน และอยากจะประสบความส าเร็จในการเรียน การสร้าง 
ความพึงพอใจในการเรียนการสอนจะต้องใช้ทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก (ถนอมพร    
ตันพิพัฒน์, 2541) คือ  
 1.  การท าให้ตื่นตัว เป็นวิธีการกระตุ้นสมองและกล้ามเนื้อให้ตื่นตัวอยู่เสมอ การตื่นตัวของ
บุคคลมี 3 ระดับ คือ ตื่นตัวมาก ตื่นตัวปานกลาง และตื่นตัวน้อย ถ้าตื่นตัวมากเกินไปก็จะตื่นเต้น ถ้า
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ตื่นตัวน้อยไปก็จะเฉื่อยชา แต่ถ้าตื่นตัวระดับกลางๆ จะดีที่สุด วิธีสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน 
โดยท าให้ผู้เรียนตื่นตัว เช่น ก าหนดว่าการเรียนในชั่วโมงนี่ส าคัญมาก จะมีการทดสอบในปลายชั่วโมง 
หรือในชั่วโมงนี้ จะมีการถ่ายวีดิทัศน์ ก็จะท าให้นักเรียนตื่นตัวได้โดยง่าย เป็นต้น  
 2.  การตั้งจุดมุ่งหมาย เป็นวิธีการก าหนดเป้าหมายของการเรียนการสอนในแต่ละครั้งว่า 
ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นในตัวผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจ จะได้ติดตามและประเมินผลการ
เรียนว่าบรรลุจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใดเกิดความภาคภูมิใจ ในกรณีที่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ได้ แต่ในกรณีที่ไม่อาจบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้ก็ให้พยายามท าวิธีการเพ่ือให้บรรลุถึง
จุดมุ่งหมายได ้ 
 3.  การใช้เครื่องล่อ เป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้มากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น เช่น 
นักศึกษาพิจารณาเห็นว่าปริญญาบัตรเป็นเครื่องล่ออย่างหนึ่งที่นักศึกษาอยากจะได้ การที่นักศึกษา
อยากจะได้ปริญญาบัตรดังกล่าวท าให้นักศึกษาต้องขยันในการศึกษาอยากจะได้ การที่นักศึกษาอยาก 
จะได้ปริญญาบัตรดังกล่าว ท าให้นักศึกษาต้องขยันในการศึกษาเล่าเรียนยิ่งขึ้น เครื่องล่ออาจเป็นวัตถุ 
สิ่งของ สื่อการสอน และสื่อการเรียนอ่ืนๆ เงินตรา เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ฐานะ ต าแหน่ง สิทธิพิเศษและ
ค าชมเชย เป็นต้น 
 4.  เครื่องมือวัดความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
นักเรียนในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง     
 ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของงานที่บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความ
ต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค์ ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับค าในภาษาอังกฤษ
ว่า “Satisfaction” และยังมีผู้ให้ความหมายค าว่า “ความพึงพอใจ” พอสรุปได้ดังนี้  
 คณิต ดวงหัสดี (2537) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นความรู้สึกชอบ หรือพอใจของบุคคลที่มีต่อ
การท างานและองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจอ่ืนๆ  ถ้างานที่ท าหรือองค์ประกอบเหล่านั้นตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลได้บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้น จะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้ง
สติปัญญาให้แก่งานของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ 
 

2.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Learning  Achievment)   
 เป็นสมรรถภาพในด้านต่างๆ ที่นักเรียนได้จากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากครู
ส าหรับความหมายของผลสัมฤทธิ์มีผู้ได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน  ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง พฤติกรรรมหรือความสามารถที่เกิดขึ้นจากการเรียน
การสอนเป็นคุณลักษณะของนักเรียนที่งอกงามขึ้นจากการฝึกอบรมและการสั่งสอนโดยตรงหรือ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่โรงเรียน บ้าน และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ซึ่งประกอบด้วยความรู้สึก ค่านิยม  
จริยธรรม และความสามารถทางสมอง อันได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การน าไปใช้ การ
สังเคราะห ์และการประเมินค่า (วิภาวรรณ ร่มรื่นบุญกิจ, 2542)  
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 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนการสอนหรือความสามารถของบุคคลอัน
เกิดจากการได้รับการฝึกฝนสั่งสอนในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้พัฒนาขึ้นตามล าดับในวิชา
ต่างๆ (ศิริพร มาวรรณา, 2546) 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Attained) หรือการ
พัฒนาทักษะทางการเรียน โดยปกติพิจารณาจากคะแนนสอบที่ก าหนด คะแนนที่ได้จากการงานที่ครู
มอบหมายให้หรือท้ังสองอย่าง (Good, 1973) 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ศิริพร มาวรรณา (2546) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบ
ที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพทางสมองด้านต่างๆ เป็นการวัดความส าเร็จในเชิงวิชาการว่า
นักเรียนรู้มาแล้วเท่าใด 
 สมพร เชื้อพันธ์ (2547) ให้ความหมายของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ว่าเป็น
แบบทดสอบหรือชุดของข้อสอบที่ใช้วัดความส าเร็จ หรือความสามารถในการท ากิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน ที่เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนว่าผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้ง
ไว้เพียงใด 
 สรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ความ 
สามารถ ทักษะ/กระบวนการของนักเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน ที่
มีทั้งแบบทดสอบแบบปรนัยและแบบทดสอบแบบอัตนัย 
 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2546) ได้เสนอกรอบแนวคิดที่ใช้เป็นแนวในการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือ
น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นนิยมสร้างโดยยึดตามการจ าแนกจุดประสงค์ทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย
ของบลูม และคนอ่ืนๆ (Bloom & et al.,) ที่จ าแนกจุดประสงค์ทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย ออกเป็น  
6 ประเภท ได้แก่ 
 1. ความรู้ (Knowledge) 
 2. ความเข้าใจ (Comprehension) 
 3. การน าไปใช้ (Application) 
 4. การวิเคราะห์ (Analysis) 
 5. การสังเคราะห์ (Synthesis)  
 6. การประเมินค่า (Evaluation)  
 
2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2548) ได้กล่าวถึง แบบผลสัมฤทธิ์ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ความสามารถของ
ผู้สอบด้านพุทธิพิสัย แบบสอบประเภทนี้จะต้องมีความตรงตามเนื้อเรื่อง หมายความว่าเป็น
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยครอบคลุมเนื้อหาวิชา ซึ่งเป็นตัวแทนของสภาพการณ์ต่างๆ อย่างครบถ้วน  
ส าหรับกระบวนการสร้างแบบผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ ได้แก่ การตรวจสอบเนื้อเรื่องของแบบสอบนั้นๆ ว่า
มีตัวอย่างเฉพาะของพฤติกรรมที่ต้องการจะวัดเป็นตัวแทนอยู่ครบหรือไม่เพียงใด นอกจากนั้นตัวอย่าง
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ของพฤติกรรมที่วัดได้ต้องสอดคล้องกับองค์ประกอบอีก 2 ประการคือ ประการแรก เป็นองค์ประกอบ
ทางด้านวัตถุประสงค์ของการสอบ และประการที่สอง เป็นองค์ประกอบทางด้านเนื้อหาสาระส าคัญที่
ต้องการวัด 
 การสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ที่ดีจะต้องมีการเตรียมตัวและมีการวางแผน เพ่ือให้แบบสอบ
ดังกล่าว มีกลุ่มตัวอย่างของพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้อย่างเด่นชัดจากการทดสอบแต่ละครั้งซึ่งจะต้อง
อาศัยกรรมวิธีอย่างมีระบบในการสร้างแบบสอบแต่ละชุดโดยปกติกรรมวิธีในการสร้างแบบสอบ
ผลสัมฤทธิ์สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที ่1  ก าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปของการสอบให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
โดยระบุเป็นข้อๆ และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเหล่านั้นสอดคล้องกับเนื้อหาสาระทั้งหมดที่จะท า
การทดสอบ   
 ขั้นที ่2 ก าหนดโครงเรื่องของเนื้อหาสาระท่ีจะท าการสอบให้ครบถ้วน  
 ขั้นที ่3  เตรียมตารางเฉพาะหรือผังของแบบทดสอบ เพ่ือแสดงถึงน้ าหนักของเนื้อหาวิชา
แต่ละส่วนและพฤติกรรมต่างๆ ที่ต้องการทดสอบให้เด่นชัด สั้นกะทัดรัด และมีความหมายชัดเจน 
 ขั้นที่ 4  สร้างข้อกระทงทั้งหมดที่ต้องการจะทดสอบให้เป็นไปตามสัดส่วนของน้ าหนักที่
ระบุไว้ในตารางเฉพาะ 
   

2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.8.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ปิยนันท์ จันทรังษี (2546) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.20/84.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม สูงกว่าก่อนชม      
วีดีทัศน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง
และท่ีมีผลการเรียนต่ าไม่แตกต่างกัน 
 วีระวรรณ เมืองฉาย (2547) ได้ศึกษาและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัด
เพชรบุรี พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.00/81.75 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สานิตา  อนันตศิริรัตน์ (2552)  ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่อง ความเป็นไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ความเป็นไทยสมัย



 33 

กรุงรัตนโกสินทร์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ       
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ความเป็นไทยสมัยกรุงรัตน 
โกสินทร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2552 จ านวน 774 คน 
จาก 18 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและ
หลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ความเป็นไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ความเป็นไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 3) แบบทดสอบย่อยหลังบทเรียน และ 4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่องความเป็นไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า   
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ความเป็นไทยสมัยกรุงรัตน 
โกสินทร์ มีประสิทธิภาพ 86.50 / 81.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ตามที่คาดหวังไว้คือ 80/80  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ความเป็นไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนหลังเรียนค่าเฉลี่ย (40.80) สูงกว่าก่อนเรียน (28.30)    
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ความเป็นไทยสมัยกรุงรัตน 
โกสินทร์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เอกภูมิ ชูนิตย์ (2553) ได้ท าวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย 
ที่สรุปบทเรียนด้วยแผนความคิด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลกาเรียนรู้ 
เรื่อง ทวีปเอเชีย ที่สรุปบทเรียนด้วยแผนความคิด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) เพ่ือ
ศึกษาความสามารถในการสรุปบทเรียนด้วยแผนความคิด และ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย ที่สรุปบทเรียนด้วยแผนความคิด ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จ านวน 1 ห้องเรียน  
จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิ
เท่ากับ 8.60/82.82 2) นักเรียนมีผลการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปเอเชีย ที่สรุปบทเรียนด้วยแผนความคิด 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนมี
ความสามารถในการสรุปบทเรียนด้วยแผนความคิดอยู่ในเกณฑ์ระดับดี และ  4) นักเรียนมีความ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย ที่สรุปบทเรียนด้วย
แผนความคิด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
 สุรีรัตน์ จีระตระกูล (2554) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
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โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
2552 จ านวน 40 คน ซ่ึงได้มาจาการสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/82.67 ซึ่ง 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 อรวิชย์ ถิ่นนุกูล (2554) วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบชาญฉลาด 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ภาคใต้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การวิจัยในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบชาญฉลาด วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ภาคใต้ ส าหรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบชาญ
ฉลาด และเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจ ความคงทน และความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ด้วยการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภูมิลักษณ์ภาคใต้ จ านวน 60 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบชาญฉลาด ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.00/83.22 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
ชาญฉลาดมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่เรียนในห้องเรียนปกติ นักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความพึงพอใจสูงกว่านักเรียนที่เรียนในห้องเรียนปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบชาญฉลาดมี
ความคงทนสูงกว่านักเรียนที่เรียนในห้องเรียนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 วิรัตน์ รื่นเริง (2556) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
หลักการท างานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
หลักการท างานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จ านวน 2,956 คน 
จาก 157 ห้อง จากจ านวน 134 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านโปะหมอ จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 30 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
หลักการท างานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 2.8.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ  
   คนีเซค (Knezek, 1991) ได้ท าการศึกษาวิจัยถึงการเอาคอมพิวเตอร์จัดการสอน 
(Computer Managed  Instruction หรือ CMI) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการเรียนรู้ประเภทหนึ่งมาใช้ใน
การเรียนการสอน โดยใช้ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ เช่น เป็นฐานข้อมูลความรู้  
จุดประสงค์การเรียนรู้ ฐานข้อมูลแบบทดสอบใช้ในการจัดการเกี่ยวกับการทดสอบต่างๆ การคิด
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คะแนนประเมินผลให้ค าปรึกษาแนะน าและก าหนดการต่างๆ ในการเรียนการสอนมีหลายประการ 
เช่น ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นประมาณร้อยละ 25.50 ช่วยให้การควบคุม
ห้องเรียนดีขึ้นร้อยละ 37.70 และครูผู้สอนเห็นด้วยกับการน ามาใช้ในการเรียนการสอนร้อยละ 53.30 
   เฮนดริคซ์ (Hendrikx, 1995) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ไฮเปอร์มีเดีย
(Hypermedia) ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาพบว่า ไฮเปอร์มีเดียช่วยในการเรียนการสอนมี
ความยืดหยุ่นมากขึ้นเป็นบทเรียนที่แต่ละบุคคลจะมีลักษณะการเรียนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับความ
ต้องการและความรู้ความสามารถของผู้เรียน และช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทั้งการแก้ปัญหาด้วย
เหมาะที่จะน าไปใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
   ดิน เฟ็ง ซาน (Din Feng San, 1994) ศึกษาความแตกต่างของเวลาที่ใช้ในการเรียน
ของนักเรียนจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับไม่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาเวลาที่ใช้ในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียน 2 วิธี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
เกรด 10 จ านวน 2 ห้องเรียนรวม 47 คน ใช้เวลาเรียน 8 สัปดาห์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่านักเรียนใช้
เวลาในการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากกว่าการเรียนตามปกติ  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าการเรียนตามปกติ 
  สรุป จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
พบว่าส่วนใหญ่การเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจัดการเรียนการสอนสามารถตอบสนอง
ผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน ช่วยประหยัดเวลา ไม่ต้องมาทบทวน
บทเรียนซ้ าอีกครั้ง ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ซ่ึงผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการดังนี้   
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3.3  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3.4  การด าเนินการทดลองและรวบรวมข้อมูล   
 3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 3.1.1  ประชากร  
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนคาทอลิก ในจังหวัดนครนายก  
จ านวน 3 โรงเรียน จ านวน 10 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 365 คน  
 3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง  
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จ านวน 1 ห้อง ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) ดังนี้ 
  3.1.2.1 การสุ่มแบบกลุ่มโดยใช้การสุ่มมา 1 โรงเรียน ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
  3.1.2.2 การสุ่มแบบกลุ่มโดยใช้การสุ่มมา 1 ห้อง ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
 3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 5 แผน  
 3.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 
2010 ลักษณะของบทเป็นการสอน (Tutorial) เป็นบทเรียนที่มีรูปแบบการน าเสนอเนื้อหา เป็นระบบ
เรียงกันไป ผู้เรียนสามารถเรียนบทเรียนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคลเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ ผู้เรียนสามารถเรียนบทเรียนนี้ได้ด้วยตนเอง  
 3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างข้ึนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด
เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
 3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 



 37 

3.3  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นบทเรียนประเภทเสนอเนื้อหาด้วย
โปรแกรม Microsoft office PowerPoint 2010 โดยใช้แนวความคิดทฤษฎีของกาเย่ (Gagne) บิดา
จิตวิทยาและนักศึกษาในกลุ่มผสมผสานระหว่างพฤติกรรมนิยมกับพุทธินิยม (Behavior Cognitivist)  
ได้น าทฤษฎีด้านจิตวิทยามาประยุกต์ใช้เพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือเสนอเนื้อหาสาระสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้เวลาศึกษาบทเรียนทั้งหมด 10 คาบ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
 3.3.1 ขั้นตอนในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
  3.3.1.1 ศึกษาทฤษฎีแนวการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้หลักการของกาเย่ 
  3.3.1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 คู่มือ หนังสือเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ 
เนื้อหา วิธีการสอน การวัดและการประเมินผล 
  3.3.1.3 ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมโดยยึดจุดประสงค์ในการเรียนรู้วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3.3.1.4 วิเคราะห์เนื้อหาแยกแยะเป็นหน่วยย่อยจากบทเรียน เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง  
  3.3.1.5 ก าหนดโครงสร้างของการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากหลักการ
และทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ ดังนี้ 
   1) แบ่งเนื้อหาของบทเรียนเป็นหน่วยย่อย 
   2) แต่ละหน่วยย่อยบอกเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการให้
ผู้เรียนศึกษาอะไรและศึกษาอย่างไร 
   3) แบ่งบทเรียนแต่ละตอนออกเป็นส่วนย่อยๆ เป็นขั้นๆ ที่เรียกว่า เฟรม 
ในแต่ละเฟรมจะประกอบด้วย เนื้อหาซึ่งมีความคิดรวบยอดที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และท าความ
เข้าใจ 
   4) การจัดกรอบเนื้อหาหรือเฟรมต้องเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เพ่ือ
จูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเองได้ 
   5) การน าเสนอเนื้อหาและการให้ข้อมูลย้อนกลับ ควรให้ความแปลกใหม่ซึ่ง
อาจมีภาพ หรือเสียง หรือกราฟฟิก แทนที่จะใช้อ่านเพียงอย่างเดียว 
   6) สามารถออกจากบทเรียนได้ทุกเฟรมที่ต้องการเลิกเรียน 
 3.3.2 วิธีการหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  3.3.2.1 น าแผ่นเรื่องราว (Storyboard) ที่ได้จัดท าแล้วไปให้คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 
และความเหมาะสมของบทเรียนแล้วน ามาแก้ไขปรับปรุง 
  3.3.2.2 น าแผ่นเรื่องราวที่แก้ไขปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยมาเขียนเป็นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าการประเมินและตรวจสอบความถูกต้องโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 



 38 

   1) ด้านเนื้อหา  
   2) ด้านภาพ ภาษา เสียง  
   3) ด้านตัวอักษรและการเลือกสี  
   4) ด้านเทคนิคการน าเสนอและการจัดบทเรียน  
   ใช้ลักษณะการประเมิน โดยใช้เกณฑ์ IOC 0.5 ขึ้นไป จากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

 คะแนน  +1 หมายถึง  เห็นด้วย 
 คะแนน  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
 คะแนน  -1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 

  3.3.2.3 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีคุณภาพแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
ดังนี้ 
   1) การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Evaluation) โดยทดลอง
กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก โดยวิธีจับสลากมา 1 ห้องเรียน แล้วสุ่มนักเรียน จ านวน 3 คน จากนักเรียน
ที่เรียนเก่ง กลาง อ่อน จ านวน 3 คน ส าหรับการทดลองครั้งท่ี 1 น าส่วนที่บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 
   2) การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small-Group Evaluation) โดยทดลองกับ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก จับสลากนักเรียนที่เหลืออีก 1 ห้อง สุ่มนักเรียนจ านวน 9 คน โดยวิธีจับ
ฉลากจากนักเรียนที่เรียน เก่ง กลาง อ่อน อย่างละ 3 คน ส าหรับการทดลองครั้งที่ 2 น าส่วนที่
บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย 
   3) การทดลองกลุ่มภาคสนาม เพ่ือท าการทดสอบประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปประเมิน
ภาคสนาม (Field-Test Evaluation) โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 42 คน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก น าไปหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) 
 
3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ท าการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ใช้เวลาในการสอน 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 10 ชั่วโมง จ านวน  5 สัปดาห์ 

 
3.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 แบบทดสอบทางพุทธิพิสัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและระหว่างเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการสอนตามคู่มือครูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้  
 3.5.1 ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
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   3.5.1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการวัดผล วิธีสร้างแบบทดสอบ การวิเคราะห์
ข้อสอบ และการเขียนข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3.5.1.2 ศึกษาจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จากคู่มือและหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการสอนวิชาสังคมศึกษา
เพ่ือสร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   3.5.1.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยสร้างให้มีสัดส่วนจ านวนข้อในแต่ละ
เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามผลการวิเคราะห์หลักสูตร จ านวน 50 ข้อ 
 3.5.2 วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   3.5.2.1 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง
เครื่องมือวัดผลที่ใช้ในการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและสร้างเครื่องมือวัดผลวิชาสังคมศึกษา
ตรวจสอบเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความเหมาะสมทางภาษา ความสอดคล้องของตัวเลือกกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการวัดความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยใช้เกณฑ์ IOC 0.5 ขึ้นไป จาก
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 

คะแนน 1   ส าหรับข้อสอบที่แน่ใจว่ามีความตรงเชิงเนื้อหา 
คะแนน 0   ส าหรับข้อสอบที่ไม่แน่ใจว่ามีความตรงเชิงเนื้อหา 
คะแนน -1   ส าหรับข้อสอบที่ไม่มีความตรงเชิงเนื้อหา 

  3.5.2.2 คัดเลือกแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์และปรับปรุงแก้ไขบางข้อตามความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 30 ข้อ และน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
  3.5.2.3 จากนั้นน าไปทดลองใช้ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมาลา
สวรรค์พิทยา ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาแล้วจ านวน 37 คน 
  3.5.2.4 น ากระดาษค าตอบของนักเรียนมาตรวจสอบให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูกให้ 
1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด ไม่ตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจรวมคะแนนเรียบร้อย
แล้วน ามาวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
   1) หาความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นราย
ข้อ 
   2) คัดเลือกข้อที่มีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ไว้จ านวน 30 ข้อ 
  3.5.2.5 น าข้อสอบที่คัดเลือกแล้วไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร 
KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson-20) (วาสนา สุขมาก, 2551) 
  3.5.2.6 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้จัดท าเป็นฉบับ แล้วน าไปทดสอบกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
 3.6.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมาลา
สวรรค์พิทยา จ านวน 155 คน 
 3.6.2  ท าการทดสอบก่อนเรียน กับนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3.6.3  ด าเนินการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3.6.4  เมื่อเสร็จสิ้นการสอนท าการทดสอบระหว่างเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.6.5  น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีทางสถิติ 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้และสรุปผลการวิจัยต่อไป 
 3.6.6 น าคะแนนวัดความพึงพอใจมาวิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติดังนี้  
 3.7.1 การหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ใช้สถิติดังนี้ 
  3.7.1.1 ค่าเฉลี่ย   
  3.7.1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรดังนี้ 

 

S.D. =    
                               n (n - 1) 
 

โดยที่  S.D.   หมายถึง  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         ∑x     หมายถึง  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนในแต่ละคน 
      ∑x

2    หมายถึง  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนในแต่ละคนยกก าลังสอง 
        n      หมายถึง  จ านวนข้อมูล 

 โดยคณะผู้ศึกษาค้นคว้าได้ก าหนดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 
ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และมีความเหมาะสมในการน าผลไปพิจารณา เพ่ือด าเนินการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อไป 
 3.7.2  สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ 
80/80 (E1/E2) สามารถค านวณจากสูตรดังนี้ (กรมวิชาการ, 2544)                                                                                            
   E = E1/E2 
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  เมื่อ  E1 แทน ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งหมดเทียบกับคะแนนเต็มและคิด
เป็นร้อยละ 
   E2 แทน ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังจากการเรียน
ของผู้เรียนทั้งหมด เทียบกับคะแนนเต็มและคิดเป็นร้อยละ 
   ∑X แทน คะแนนของผู้เรียนทั้งหมดจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
   ∑F แทน คะแนนของผู้เรียนทั้งหมดจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียน 
   N แทน จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
   A แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัด 
   B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
 สูตรการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน 
  
   ∑X  × 100 
  E1 = N    
       A 
 

           ∑X  ×  100 
 E2 = N   
      B 
   
 3.7.3 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538) 
      สูตร P =   R 
                  N 
      เมื่อ P   หมายถึง  ค่าความยากง่ายของค าถามตีละข้อ 
       R  หมายถึง  จ านวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ 
       N   หมายถึง  จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
   ค่าความยากจะมีค่าตั้งแต่ 0.00-1.00 ถ้า p เข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นง่าย ถ้า 
p เข้าใกล้ 0 แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นยาก ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาความยากง่ายของ
ข้อสอบ ได้เสนอแนะไว้ดังนี้ (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543) 
   ความยากง่าย 0.00-0.19 หมายถึง ยากมาก (ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง) 
   ความยากง่าย 0.20-0.39 หมายถึง ค่อนข้างยาก (ดี) 
   ความยากง่าย 0.40-0.59 หมายถึง ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 
   ความยากง่าย 0.60-0.80 หมายถึง ค่อนข้างง่าย (ดี) 
   ความยากง่าย 0.81-1.00 หมายถึง ง่ายมาก (ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง) 
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   การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538) 
   สูตร  r     = RURl 

            /2 
   เมื่อ   r    หมายถึง   ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบรายข้อ 
     Ru หมายถึง   จ านวนผู้ที่ตอบถูกในข้อนั้นในกลุ่มเก่ง 
     Re    หมายถึง   จ านวนผู้ที่ตอบถูกในข้อนั้นในกลุ่มอ่อน 
     N หมายถึง   จ านวนนักเรียนในตัวอย่างทั้งหมด 
   ค่า r มีค่าตั้งแต่ -1.00 ถึง +1.00 ถ้าเป็น + แสดงว่ากลุ่มเก่งตอบถูกมากกว่ากลุ่ม
อ่อน แต่ถ้าเป็น – แสดงว่า กลุ่มอ่อนตอบถูกต้องมากกว่ากลุ่มเก่ง การแปลความหมายของค่า r มี
เกณฑ์ดังนี้ (ล้วน สายยศ, 2538) 
 ค่าอ านาจจ าแนก 0.40 ขึ้นไป หมายถึง  มีอ านาจจ าแนกสูงมาก 
 ค่าอ านาจจ าแนก 0.30-0.39  หมายถึง  มีอ านาจจ าแนกสูง 
 ค่าอ านาจจ าแนก 0.20-0.29  หมายถึง  มีอ านาจจ าแนกพอใช้ 
 ค่าอ านาจจ าแนก 0.00-0.19  หมายถึง  ไม่มีอ านาจจ าแนก 
 ข้อสอบที่ใช้ได้ ควรมีค่า p = 0.20-0.80 และ r = 0.20 ขึ้นไป 
   การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  
   ใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538) 
 
   สูตร ru    =   n 1-  ∑pq 
       n-1      s t

2 

          
 เมื่อ  n หมายถึง  จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
  P หมายถึง  สัดส่วนของผู้ท าได้ในข้อหนึ่งๆ นั้น คือ สัดส่วนของคนท าถูก

กับคนทั้งหมด 
  q      หมายถึง  สัดส่วนของผู้ท าผิดในข้อหนึ่งๆ หรือ คือ 1-p 
  St

2 หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้นๆ  
  ∑pq หมายถึง  ความแปรปรวนของข้อสอบแต่ละข้อ (ในกรณีให้คะแนน 0 

กับ 1) 
   การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) 
   สูตร IOC =  ∑R 
            N  
 เมื่อ   IOC หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ  
  ∑R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
  N หมายถึง  จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ   
 (บุญมี พันธุ์ไทย, 2542)  

โดยที่  +1 =  แน่ใจว่าสอดคล้อง 
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 -1 =  ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
  0 =  ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง 

 ค่า IOC ที่ค านวณได้จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นมี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
 3.7.4 ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.7.4.1 การหาสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
   1)  การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538) 
    สูตร          = ∑X 
                       N 
 เมื่อ       หมายถึง  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
  ∑X    หมายถึง  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม  
  N     หมายถึง  จ านวนสมาชิกในกลุ่ม  
 2)  ค่าร้อยละ 
  ร้อยละ = ตัวเลขที่ต้องการเปรียบเทียบ x 100 
                      จ านวนเต็ม   
  3.7.4.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
แบบวัดซ้ า (Repeated Measure One Way ANOVA) 
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยไดว้ิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 X  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
 S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 E1 แทน ประสิทธิภาพของสื่อประสมคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบ

ระหว่างเรียน 
 E2 แทน ประสิทธิภาพของสื่อประสมคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบ

หลังเรียน 
 Minimum แทน ค่าต่ าสุด 
 Maximum แทน ค่าสูงสุด 
  
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 4.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จาก
ผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยได้หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากผู้เชี่ยวชาญ  
  การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของบทเรียนคอมพิวเตอร์นั้น ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือที่
สร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนนประเมินเพ่ือปรับปรุงให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น ปรากฏดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
 

สื่อ/เครื่องมือวัด ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC การแปลผล 
แผนการสอน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1-5 0.9 แน่ใจ

เหมาะสม 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1-5 0.96 แน่ใจ

เหมาะสม 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1-5 1.00 แน่ใจ

เหมาะสม 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1-5 1.00 แน่ใจ

เหมาะสม 

รวมเฉลี่ย 1.00 
แน่ใจ

เหมาะสม 
  
 จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน         
เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่า IOC = 
1.00 สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มีคุณภาพอยู่ในระดับแน่ใจว่ามีความเหมาะสม 
 ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาหาคุณภาพแล้ว
มาทดลองใช้กับนักเรียนเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังตารางที่ 4.2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
 

 คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ N X  E1 
ทดสอบระหว่างใช้บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

30 733 30 24.44 81.47 (E1) 

ทดสอบหลังการใช้บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

30 741 30 24.70 82.33 (E2) 

 
 จากตารางที่ 4.2 แบบทดสอบในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ (E1) และผลลัพธ์ (E2) 
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 81.47/82.33 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 



46 

 4.2.2 ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลัง
เรียนมาทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์  
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มทดลอง 

 
ระยะเวลาการทดลอง X  S.D. 

ทดสอบก่อนการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 14.20 4.16 
ทดสอบระหว่างหลังการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครั้งที่  1 16.50 3.35 
ทดสอบระหว่างหลังการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครั้งที่  2 17.22 2.66 
ทดสอบระหว่างหลังการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครั้งที่  3 18.85 2.15 
ทดสอบระหว่างหลังการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครั้งที่  4 20.32 1.71 
ทดสอบระหว่างหลังการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครั้งที่  5 22.07 1.36 
ทดสอบหลังการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  23.70 1.62 

 
 จากตาราง 4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดคือ ( X  = 23.70, S.D. = 1.62) รองลงมาคือ ทดสอบระหว่างหลังการทดลองใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนครั้งที่ 5 ( X = 22.07, S.D. = 1.36) ทดสอบหลังการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ครั้งที่ 4 ( X = 20.32,   S.D. = 1.71) ทดสอบระหว่างหลังการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ครั้งที่ 3 ( X = 18.85, S.D. =2.15) ทดสอบระหว่างหลังการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ครั้งที่ 2 ( X = 17.22, S.D. = 2.66) ทดสอบระหว่างหลังการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ครั้งที่ 1 ( X = 16.50, S.D. =3.35) ตามล าดับ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มควบคุมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ทดสอบก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ( X = 14.20, S.D. =4.16) ซึ่งผลการทดลองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เกิดจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกลุ่มทดลอง โดยใช้การแสดงกราฟ
วิเคราะห์ดังภาพที่ 4.3  
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Estimated Marginal Means of MEASURE_1
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ภาพที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 7 ครั้ง  
 
 จากภาพที่  4.3 การแสดงกราฟวิเคราะห์ค่าสถิติพบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองจากการใช้ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีลักษณะสูงขึ้นที่เกิดจากการวัดทั้ง 7 ครั้งพบว่า
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองมีพัฒนาการทีสู่งขึ้น 
 4.2.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า (Repeated Measure One Way 
ANOVA) ผู้วิจัยเลือกสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า ดังตารางที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ าผู้วิจัยเลือกสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐานความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
แบบวัดซ้ า (Repeated Measure One Way) 

 

Source 
 

Type III 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

FACTOR1 
  
  
  

Sphericity 
Assumed 

2630.486 6 438.414 125.797 0.000 

Greenhouse-
Geisser 

2630.486 2.106 1249.333 125.797 0.000 

Huynh-Feldt 2630.486 2.229 1180.367 125.797 0.000 
Lower-bound 2630.486 1.000 2630.486 125.797 0.000 

Error  
(FACTOR1) 
  
  
  

Sphericity 
Assumed 

815.514 234 3.485     

Greenhouse-
Geisser 

815.514 82.115 9.931     

Huynh-Feldt 815.514 86.913 9.383     
Lower-bound 815.514 39.000 20.911     

  
 จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ Test of Within-Subjects Effects แสดงให้เห็นว่า 
การสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียนและหลังเรียน เพ่ิมข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Sphericity 
Assumed (F = 125.797 และมีค่า Sig. = 0.000)   
 4.2.4 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      
  หลังจากที่นักเรียนเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนครบทุกเนื้อหาแล้ว
ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท าแบบประเมิน เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ผลปรากฏดังตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

 
ที ่ รายละเอียด X  S.D. การแปลผล 

1. รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 1.1 บทเรียนน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 4.26 0.44 มากที่สุด 
 1.2 การน าเสนอบทเรียนเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 4.56 0.50 มากที่สุด 
 1.3 การใช้เพลงน าเสนอเข้าสู่บทเรียน 4.50 0.50 มากที่สุด 
 รวม 4.44 0.31 มากที่สุด 
2. สื่อที่น ามาประกอบบทเรียน 
 2.1 ภาพประกอบ VDO เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 4.46 0.50 มากที่สุด 
 2.2 รูปภาพเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 4.46 0.50 มากที่สุด 
 2.3 ภาพประกอบเรื่องเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 4.56 0.50 มากที่สุด 
 รวม 4.50 0.28 มากที่สุด 
3. มีค าแนะน าในการใช้บทเรียน 
 3.1 การชี้แจงการใช้บทเรียน  4.73 0.44 มากที่สุด 
 3.2 บอกวัตถุประสงค์ก่อนการเรียน 4.46 0.50 มากที่สุด 
 3.3 การปฏิบัติงานตามขั้นตอนการใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ 
4.53 0.50 มากที่สุด 

 รวม 4.57 0.26 มากที่สุด 
4. กิจกรรมมีล าดับขั้นตอนเหมาะสม 
 4.1 ล าดับเนื้อหาตามขั้นตอน 4.46 0.50 มากที่สุด 
 4.2 มีรูปภาพสื่อความหมายชัดเจน 4.56 0.50 มากที่สุด 
 4.3 การบรรยายเนื้อหาเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 4.60 0.49 มากที่สุด 
 รวม 4.54 0.29 มากที่สุด 
5. เวลาและการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละขั้นตอนเหมาะสม 
 5.1 การใช้เวลาในการเรียนกระชับรวดเร็ว 4.63 0.49 มากที่สุด 
 5.2 การปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนเหมาะสมกับเวลา 4.53 0.50 มากที่สุด 
 5.3 เวลาและการปฏิบัติกิจกรรมสอดคล้องกัน 4.60 0.49 มากที่สุด 
 รวม 4.58 0.18 มากที่สุด 
6. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมน่าสนใจ 
 6.1 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 4.50 0.50 มากที่สุด 
 6.2 เนื้อหาสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง 4.50 0.50 มากที่สุด 
 6.3 เนื้อหาสัมพันธ์กับรูปภาพ 4.66 0.47 มากที่สุด 
 รวม 4.55 0.30 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

ที ่ รายละเอียด X  S.D. การแปลผล 
7. ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 
 7.1 เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย 4.56 0.50 มากที่สุด 
 7.2 เนื้อหามีสาระที่ส าคัญตรงกับเนื้อเรื่อง 4.70 0.46 มากที่สุด 
 7.3 มีการบรรยายข้อความชัดเจน 4.46 0.50 มากที่สุด 
 รวม 4.57 0.26 มากที่สุด 
8. การจัดล าดับเนื้อหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องเข้าใจง่าย 
 8.1 การเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก 4.76 0.43 มากที่สุด 
 8.2 เนื้อหาแต่ละขั้นตอนเรียนแล้วเข้าใจง่าย 4.66 0.47 มากที่สุด 
 8.3 เนื้อหาบางตอนอ่านแล้วจับใจความได้ 4.76 0.43 มากที่สุด 
 รวม 4.73 0.22 มากที่สุด 
9. ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานในทุกข้ันตอนและทั่วถึง 
 9.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ 
4.73 0.44 มากที่สุด 

 9.2 ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาทุกขั้นตอน 4.76 0.43 มากที่สุด 
 9.3 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 4.63 0.49 มากที่สุด 
 รวม 4.71 0.24 มากที่สุด 
10. ครูผู้สอนอธิบายเพ่ิมเติมและตอบข้อสงสัยได้เข้าใจชัดเจนทุกครั้ง 
 10.1 ครูอธิบายขั้นตอนการใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ 
4.36 0.49 มากที่สุด 

 10.2 ครูอธิบายวัตถุประสงค์การเรียน 4.43 0.50 มากที่สุด 
 10.3 ครูตอบค าถามนักเรียนจนเข้าใจทุกข้ันตอน 4.33 0.47 มากที่สุด 
 รวม 4.37 0.32 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมของความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

 
ที ่ รายละเอียด X  S.D. การแปลผล 
1. รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.44 0.31 มากที่สุด 
2. สื่อที่น ามาประกอบบทเรียน 4.50 0.28 มากที่สุด 
3. มีค าแนะน าในการใช้บทเรียน 4.57 0.26 มากที่สุด 
4. กิจกรรมมีล าดับขั้นตอนเหมาะสม 4.54 0.29 มากที่สุด 
5. เวลาและการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละข้ันตอนเหมาะสม 4.58 0.18 มากที่สุด 
6. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมน่าสนใจ 4.55 0.30 มากที่สุด 
7. ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 4.57 0.26 มากที่สุด 
8. การจัดล าดับเนื้อหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องเข้าใจง่าย 4.73 0.22 มากที่สุด 
9. ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานในทุกขั้นตอน

และท่ัวถึง 
4.71 0.24 มากที่สุด 

10. ครูผู้สอนอธิบายเพ่ิมเติมและตอบข้อสงสัยได้เข้าใจ
ชัดเจนทุกครั้ง 

4.37 0.32 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.10 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมของความพึงพอใจต่อ
การสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56, S.D. = 0.10) 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จ านวน 1 ห้อง จ านวน 40 คน ที่ได้
จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5 แผน 
2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 81.47/82.33 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 
 5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองมีค่า = 23.70, S.D. = 1.62   
 5.1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56, S.D. = 0.10) 

 
5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น าไปสู่การ
อภิปรายผลการทดลอง ได้ดังนี ้ 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
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 การด าเนินการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 ออกเป็น 3 ครั้งการทดลอง ครั้งที่ 1 ทดลองกับนักเรียนจ านวน 3 คน 
ผู้วิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปด าเนินการทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน ที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้นักเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1 
ในขณะที่นักเรียนเรียนอยู่นั้น ผู้วิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่าสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไร เมื่อ
จบเรื่องที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหลังเรียนเรื่องที่ 1 ด้วยควบคู่กัน ท าเช่นเดียวกันนี้จนจบครบทั้ง 
5 เรื่อง หลังจากเรียนจบทั้ง 5 เรื่อง ผู้วิจัยสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
และรวบรวมบันทึกไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข การทดลองครั้งที่ 2 ทดลองกับนักเรียน 
จ านวน 9 คน ผู้วิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปด าเนินการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 คน ที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้นักเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1 
ในขณะที่นักเรียนเรียนอยู่นั้น ผู้วิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่าสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไร เมื่อ
จบเรื่องที่  1 ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหลังเรียนเรื่องที่  1 ด้วยควบคู่กัน และให้นักเรียนท า
แบบทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 1 ทันทีท าเช่น เดียวกันนี้จนครบทั้ง 5 เรื่อง จากนั้นน าคะแนน
แบบฝึกหัด แบบทดสอบระหว่างเรียน และหลังเรียน ไปวิเคราะห์เพ่ือหาค่าประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การทดลองครั้งที่ 3 ผู้วิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ที่เรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน ให้นักเรียน เรียน
เนื้อหาเรื่องที่ 1 ในขณะที่นักเรียนเรียนอยู่นั้น ผู้วิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่าสงสัยหรือไม่
เข้าใจอย่างไร เมื่อจบเรื่องที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 1 ทันที โดยท า
เช่นเดียวกันนี้จนครบทั้ง 5 เรื่อง เมื่อนักเรียนเรียนครบทั้ง 5 เรื่องแล้ว จึงให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
จากนั้นน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะห์  เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.47/82.33 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึก และเกม สื่อแต่ละชนิดมีจุดเด่นที่ช่วยเสริมสร้างให้
นักเรียนเกิดความสนใจและช่วยเพิ่มความเข้าใจ ดังนี้  
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 เป็นสื่อการสอนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนในการจัดท าอย่างมีระบบ แบบแผน เพ่ือ
พัฒนาบทเรียนให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน ใช้หลักการของสื่อมัลติมีเดียท าให้
บทเรียนมีทั้งตัวอักษร ภาพ แสง สี เสียง และภาพเคลื่อนไหว มีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนตามสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อ 
บกพร่องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยรวมทั้งผ่านการตรวจสอบประเมินความ
ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนน าไปทดลองสอนจริงถือ
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ได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น มีคุณภาพสามารถน าไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน
จริงได้ในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนันท์ จันทรังษี (2546) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ประเพณีท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.20/84.40 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา กาญจนากระจ่าง (2546)    
ได้ท าการศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์  เรื่อง เสียงและการได้ยิน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การวิจัยพบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน มีประสิทธิภาพ 82.25/82.22 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน  อยู่ใน
ระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งอรุณ สมบัติรักษ์ (2546) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ
ต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  82.87/87.50 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญยา ธานีรัตน์ (2546) ได้
ท าการศึกษาวิจัยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขยายพันธุ์พืช 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาราช 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขยายพันธุ์พืช มีประสิทธิภาพ 81.20/86.40 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุพัฒน์ โพธารินทร์ (2546) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง จักรวาลและอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.87/84.37 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สรุปแล้วบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จักรวาลและอวกาศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนได้ในระดับหนึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา สงคราม (2546) ได้ท าการศึกษาวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  
 แบบฝึก  
 เป็นสื่อการสอนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเพื่อใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียนหลังเรียนจบเนื้อหาในช่วงหนึ่ง 
เพ่ือฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่องนั้นๆ แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้
ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างมีขั้นตอนโดยได้รับการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผ่านการตรวจสอบประเมินความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนที่จะน าไปทดลองสอนจริงถือได้ว่าแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
คุณภาพและสามารถน าไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนจริงได้ในโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ จุไรรัตน์ จรรยา (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี จ านวน 40 คน 
ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.72/80.94 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  
 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4  
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญเพราะการเรียนการสอน
ไม่ได้เพียงมุ่งหวังแต่จะให้นักเรียนได้รับรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องปลูกฝังความพึงพอใจที่ดี
ให้กับนักเรียนด้วย ความพึงพอใจเป็นสภาพทางจิตใจด้านความรู้สึกที่มีต่อบุคคล สภาพการณ์ หรือสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง โดยเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ ซึ่งแสดงออกมาให้เห็นเป็นพฤติกรรมต่างๆ เช่น 
ลักษณะท่าทาง ความคิดเห็น ความรู้สึกที่ตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งทางบวก (ด้านดี) และทางลบ 
(ด้านไม่ดี) เป็นลักษณะภายในจิตใจที่คนเราแสดงต่อการกระท าหรือสิ่งต่างๆ การตระหนักคุณค่า หรือ
เป็นสภาพการณ์ หรือการกระท าของแต่ละบุคคล ที่นิยมยึดมั่นว่ามีคุณค่าแก่ตนเองและสังคม อันเป็น
หลักหรือเกณฑ์ส าหรับการน้อมน ามาซึ่งการประพฤติปฏิบัติหรือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เลือก
วิธีการด าเนินชีวิตเพ่ือให้บรรลุถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตของเราทุกคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชทานแนวทางไว้ให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนโดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี         
3 หลักการ คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขคุณธรรม
และเงื่อนไขความรู้ การพัฒนาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้
เกิดขึ้นกับนักเรียน เนื่องจากในการเรียนสังคมศึกษานักเรียนจะต้องปฏิบัติจริงในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน โดยการน าหลักธรรมมาใช้เพ่ือจะได้เกิดความเข้าใจในการด ารงชีวิตจริงอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุขและเป็นผู้น าสันติมาสู่เพ่ือนมนุษย์ทุกคนซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจธรรมชาติ   
การร่วมอยู่กันในสังคมโลกมากยิ่งขึ้น ความพึงพอใจต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยังเป็น
คุณลักษณะของบุคคลที่ทุกคนต้องมี ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่เป็นข้อความ ซึ่งเรียกว่า ข้อความวัดความพึงพอใจ (Satisfaction Attitude) และส่วนที่
เป็นค าตอบ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ซึ่งรวมเรียกว่า มาตราวัดความพึงพอใจ (Satisfaction  
Scale) ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และให้นักเรียน
ประเมินหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครบทุกเนื้อหา แล้วผลการประเมินพบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.90 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 คะแนน 
เพราะการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อวิชาสังคม
ศึกษามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ปิยนันท์ จันทรังษี (2546) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
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อนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พบว่าการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.20/84.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สุรีรัตน์ จีระตระกูล (2554) การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/82.67 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิน เฟ็ง ซาน (Din 
Feng San, 1994) ได้ศึกษาความแตกต่างของเวลาที่ ใช้ ในการเรียนของนักเรียนจากการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับไม่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเวลาที่ใช้ในการเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียน 2 วิธี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนเกรด 10 
จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 47 คน ใช้เวลาเรียน 8 สัปดาห์ การวิจัยสรุปว่า นักเรียนใช้เวลาในการเรียน
จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากกว่าการเรียนตามปกติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าการเรียนตามปกติ 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นผลที่ได้จากการด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีดังต่อไปนี้  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน 
  5.3.1.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมของผู้ เรียนกับการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  5.3.1.2 ครูควรลดบทบาทจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า
ควรมีการกระตุ้นและให้ก าลังใจผู้เรียนในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เด็กเกิดความพึงพอใจต่อวิชา
นั้นๆ  
  5.3.1.3 ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ท าการอภิปรายและสรุปเนื้อหาในบทเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ  
 5.3.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  
  5.3.2.1 สถานศึกษาควรมีการส่ งเสริมพัฒนาครูผู้ สอนให้มีการใช้ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในโรงเรียนให้มากข้ึน เพราะครูผู้สอนบางคนยังยึดการสอนแบบเดิมๆ อาจท าให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  5.3.2.2 ควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
เพ่ือเร้าความสนใจแก่นักเรียนในการน าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
สอดคล้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้นๆ อย่างแท้จริง  
  5.3.2.3 ควรมีการส ารวจความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
1. อาจารย์ ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ   อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์   

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 
2. อาจารย์ ดร.กนก พานทอง   ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาลัยวิจัยและ 
วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา    

3. นายสงกรานต์ วีระเจริญกิจ   ศึกษานิเทศก์ ระดับ 8 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
      การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครนายก   
4. นายประเวช สุขประสงค์   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจังหวัดนครนายก 
5.  นายสมชาย วุฒิเมธา    ครู คศ. 3 ระดับ 8 โรงเรียนบ้านนา  

“นายกพิทยากร” 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ที่  ศธ ๐๕๕๑.๑๒/ ว ๑๓๘             บัณฑิตวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
          ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                  ปณจ.ประตูน้ าพระอินทร์  
          จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐  

                       ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียน  อาจารย์ ดร.อภิสรรค์  ภาชนะวรรณ 
 

 ด้วย นางสาวชนิดา  อุดมสิทธิพัฒนา รหัสนักศึกษา ๕๔B๕๔๖๘๐๑๒๐ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งอยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การ      
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔” โดยมี    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เกิดธรรม เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความจ าเป็นต้องท าการ
เก็บข้อมูล เพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้งนี้ได้
มอบหมายให้ นางสาวชนิดา  อุดมสิทธิพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๔๑๕๐๒๘ เป็นผู้ประสานงาน
โดยตรง มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่ายด้วยดี จึงขอขอบพระคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  
 
                                                              ขอแสดงความนับถือ 

                                                                   
                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร) 
                                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์  ๐-๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๑, ๔๐๒, ๔๐๓ 
โทรสาร  ๐-๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๖ 
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ที่  ศธ ๐๕๕๑.๑๒/ ว ๑๓๘             บัณฑิตวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
          ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                  ปณจ.ประตูน้ าพระอินทร์  
          จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐  

                       ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียน  ดร.กนก  พานทอง 
 

 ด้วย นางสาวชนิดา  อุดมสิทธิพัฒนา รหัสนักศึกษา ๕๔B๕๔๖๘๐๑๒๐ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งอยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔” โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เกิดธรรม เป็นประธานที่ปรึกษาววิทยานิพนธ์ มีความจ าเป็นต้องท าการเก็บ
ข้อมูล เพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้งนี้ได้
มอบหมายให้ นางสาวชนิดา  อุดมสิทธิพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๔๑๕๐๒๘ เป็นผู้ประสานงาน
โดยตรง มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่ายด้วยดี จึงขอขอบพระคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  
 
                                                              ขอแสดงความนับถือ 

                                                                   
                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร) 
                                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์  ๐-๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๑, ๔๐๒, ๔๐๓ 
โทรสาร  ๐-๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๖ 
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ที่  ศธ ๐๕๕๑.๑๒/ ว ๑๓๘              บัณฑิตวิทยาลัย 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                   ปณจ.ประตูน้ าพระอินทร์  
           จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐  

                       ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียน  นายประเวช  สุขประสงค ์
 

 ด้วย นางสาวชนิดา  อุดมสิทธิพัฒนา รหัสนักศึกษา ๕๔B๕๔๖๘๐๑๒๐ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งอยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การ      
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔” โดยมี      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เกิดธรรม เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความจ าเป็นต้องท าการ
เก็บข้อมูล เพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้งนี้ได้
มอบหมายให้ นางสาวชนิดา  อุดมสิทธิพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๔๑๕๐๒๘ เป็นผู้ประสานงาน
โดยตรง มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่ายด้วยดี จึงขอขอบพระคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  
 
                                                              ขอแสดงความนับถือ 

                                                                   
                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร) 
                                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์  ๐-๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๑, ๔๐๒, ๔๐๓ 
โทรสาร  ๐-๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๖ 
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ที่  ศธ ๐๕๕๑.๑๒/ ว ๑๓๘                บัณฑิตวิทยาลัย 
             มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
             ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                     ปณจ.ประตูน้ าพระอินทร์  
             จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐  

                       ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียน  นายสงกรานต์  วีระเจริญกิจ 
 

 ด้วย นางสาวชนิดา  อุดมสิทธิพัฒนา รหัสนักศึกษา ๕๔B๕๔๖๘๐๑๒๐ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งอยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การ        
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔” โดยมี     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เกิดธรรม เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความจ าเป็นต้องท าการ
เก็บข้อมูล เพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้งนี้ได้
มอบหมายให้ นางสาวชนิดา  อุดมสิทธิพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๔๑๕๐๒๘ เป็นผู้ประสานงาน
โดยตรง มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่ายด้วยดี จึงขอขอบพระคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  
 
                                                              ขอแสดงความนับถือ 

                                                                  
                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร) 
                                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์  ๐-๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๑, ๔๐๒, ๔๐๓ 
โทรสาร  ๐-๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๖ 
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ที่  ศธ ๐๕๕๑.๑๒/ ว ๑๓๘               บัณฑิตวิทยาลัย 
            มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
            ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                    ปณจ.ประตูน้ าพระอินทร์  
            จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐  

                       ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียน  นายสมชาย  วุฒิเมธา 
 

 ด้วย นางสาวชนิดา  อุดมสิทธิพัฒนา รหัสนักศึกษา ๕๔B๕๔๖๘๐๑๒๐ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งอยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔” โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เกิดธรรม เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความจ าเป็นต้องท าการเก็บ
ข้อมูล เพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้งนี้ได้
มอบหมายให้ นางสาวชนิดา  อุดมสิทธิพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๔๑๕๐๒๘ เป็นผู้ประสานงาน
โดยตรง มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่ายด้วยดี จึงขอขอบพระคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  
 
                                                              ขอแสดงความนับถือ 

                                                                  
                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร) 
                                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์  ๐-๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๑, ๔๐๒, ๔๐๓ 
โทรสาร  ๐-๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๖ 
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ที่  ศธ ๐๕๕๑.๑๒/ ว ๑๓๘               บัณฑิตวิทยาลัย 
            มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
            ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                    ปณจ.ประตูน้ าพระอินทร์  
            จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐  

                       ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 
 

 ด้วย นางสาวชนิดา  อุดมสิทธิพัฒนา รหัสนักศึกษา ๕๔B๕๔๖๘๐๑๒๐ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งอยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔” โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เกิดธรรม เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความจ าเป็นต้องท าการเก็บ
ข้อมูล เพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้งนี้ได้
มอบหมายให้ นางสาวชนิดา  อุดมสิทธิพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๔๑๕๐๒๘ เป็นผู้ประสานงาน
โดยตรง มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่ายด้วยดี จึงขอขอบพระคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  
 
                                                              ขอแสดงความนับถือ 

                                                                  
                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร) 
                                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์  ๐-๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๑, ๔๐๒, ๔๐๓ 
โทรสาร  ๐-๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๖ 
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ที่  ศธ ๐๕๕๑.๑๒/ ว ๑๓๘               บัณฑิตวิทยาลัย 
            มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
            ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                    ปณจ.ประตูน้ าพระอินทร์  
            จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐  

                       ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 
 

 ด้วย นางสาวชนิดา  อุดมสิทธิพัฒนา รหัสนักศึกษา ๕๔B๕๔๖๘๐๑๒๐ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งอยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔” โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เกิดธรรม เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความจ าเป็นต้องท าการเก็บ
ข้อมูล เพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้งนี้ได้
มอบหมายให้ นางสาวชนิดา  อุดมสิทธิพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๔๑๕๐๒๘ เป็นผู้ประสานงาน
โดยตรง มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่ายด้วยดี จึงขอขอบพระคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  
 
                                                              ขอแสดงความนับถือ 

                                                                  
                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร) 
                                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์  ๐-๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๑, ๔๐๒, ๔๐๓ 
โทรสาร  ๐-๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๖ 
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ภาคผนวก ค 
 - ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 - การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  

 - การประเมินคุณภาพแบบวัดเจตคติของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 4  

  

ข้อ
ที ่

หัวข้อเกณฑ์การประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย 

1 2 3 4 5 X  S.D. 

1. รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  1.1 บทเรียนน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  1.2 การน าเสนอบทเรียนเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  1.3 การใช้เพลงน าเสนอเข้าสู่บทเรียน 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

รวมรายการประเมิน           0.80   

2. สื่อที่น ามาประกอบบทเรียน 

  2.1 ภาพประกอบ VDO เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

  2.2 รูปภาพเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 1 0 1 1 1 0.80 0.40 

  2.3 ภาพประกอบเรื่องเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 1 1 1 0 1 0.80 0.40 

รวมรายการประเมิน           0.87   

3. มีค าแนะน าในการใช้บทเรียน 

  3.1 การชี้แจงการใช้บทเรียน 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  3.2 บอกวัตถุประสงค์ก่อนการเรียน 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

 3.3 การปฏิบัติงานตามขั้นตอนการใช้บทเรียน 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน               

          รวมรายการประเมิน      0.80  

4. กิจกรรมมีล าดับขั้นตอนเหมาะสม 

 4.1 ล าดับเนื้อหาตามขั้นตอน 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

 4.2 มีรูปภาพสื่อความหมายชัดเจน 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

 4.3 การบรรยายเนื้อหาเหมาะสมกับเรื่อง 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

               รวมรายการประเมิน      1.00  
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ข้อ
ที ่

หัวข้อเกณฑ์การประเมิน 
         ผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย 

1 2 3 4 5 X  S.D. 

5. เวลาและการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละข้ันตอนเหมาะสม 

  5.1 การใช้เวลาในการเรียนกระชับรวดเร็ว 1 0 0 1 1 0.60 0.49 

  
5.2 การปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนเหมาะสม
กับเวลา 

1 1 0 0 1 0.60 0.49 

  5.3 เวลาและการปฏิบัติกิจกรรมสอดคล้องกัน 1 1 0 0 1 0.60 0.49 

รวมรายการประเมิน           0.60   

6. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมน่าสนใจ  

  6.1 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  6.2 เนื้อหาสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  6.3 เนื้อหาสัมพันธ์กับรูปภาพ 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

รวมรายการประเมิน           0.80   

7. ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 

  7.1 เนื้อหากระชับเข้าใจ 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

 7.2 เนื้อหามีสาระที่ส าคัญตรงกับเนื้อเรื่อง 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

 7.3 มีการบรรยายข้อความชัดเจน 1 1 1 1 1 1.00 0.00  

รวมรายการประเมิน      1.00  

8. การจัดล าดับเนื้อหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องเข้าใจง่าย 

 8.1 การเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

 8.2 เนื้อหาแต่ละขั้นตอนเรียนแล้วเข้าใจง่าย 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

 8.3 เนื้อหาบางตอนอ่านแล้วจับใจความได้ 1 0 -1 1 1 0.40 0.80 

  รวมรายการประเมิน      0.73  
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ข้อ
ที ่

หัวข้อเกณฑ์การประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย 

1 2 3 4 5 X  S.D. 

9. ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานในทุกขั้นตอนและทั่วถึง 

  
9.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ 

1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  
9.2 ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาทุก
ขั้นตอน 

1 1 0 0 1 0.60 0.49 

  
9.3 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย 

1 1 0 1 1 0.80 0.40 

รวมรายการประเมิน          0.73   

10. ครูผู้สอนอธิบายเพ่ิมเติมและตอบข้อสงสัยได้เข้าใจชัดเจนทุกครั้ง 

  
10.1 ครูอธิบายขั้นตอนการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ 

1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  10.2 ครูอธิบายวัตถุประสงค์การเรียน 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  
10.3 ครูตอบค าถามนักเรียนจนเข้าใจทุก
ขั้นตอน 

1 1 0 1 1 0.80 0.40 

รวมรายการประเมิน          0.80   
รวม 0.81 0.32 

รวม 30 ข้อ 0.80 0.40 
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ตารางที่ 2  การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

 
ข้อ
ที ่

หัวข้อเกณฑ์การประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย 

1 2 3 4 5 X  S.D. 
1. รูปแบบการน าเสนอ 

  
1.1 การน าเสนอชื่อเรื่องหลักของ
บทเรียน 

1 1 1 1 1 1.00 0.00 

  
1.2 การน าเสนอชื่อเรื่องย่อยของ
บทเรียน 

1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  1.3 การน าเข้าสู่บทเรียน 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

รวมรายการประเมิน           0.87   

2. การใช้ตัวอักษรและการเลือกสี 

  
2.1 ความเหมาะสมของเทคนิคการ
น าเสนอ 

1 1 1 1 1 1.00 0.00 

  
2.2 การน าเสนอชื่อเรื่องหลักของ 
หน่วยย่อย 

1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  
2.3 ความเหมาะสมของจ านวนกรอบ
ภาพ 

1 1 1 0 1 0.80 0.40 

  2.4 การออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  2.5 วิธีโต้ตอบบทเรียนโดยภาพรวม 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

  
2.6  รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการ
น าเสนอ 

1 1 1 1 1 1.00 0.00 

รวมรายการประเมิน           0.90   

3. ด้านภาพ ภาษา เสียง 

  
3.1 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบ
บทเรียน 

1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  
3.2 ความน่าสนใจของภาพกราฟิก
ประกอบบทเรียน 

1 1 1 1 1 1.00 0.00 

  3.3 ภาษาท่ีใช้เหมาะสมกับบทเรียน 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

 3.4  ภาษาอ่านแล้วเข้าใจง่าย 1 1 0 1 1 0.80 0.40 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 
ข้อ
ที ่

หัวข้อเกณฑ์การประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ  ค่าเฉลี่ย 

1 2 3 4 5 X  S.D. 
  3.5  เสียงบรรยายประกอบบทเรียน 1 1 1 1 1 1.00 0.00 
  3.6  เสียงดนตรีประกอบบทเรียน 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

รวมรายการประเมิน           0.93   

4. เนื้อหา 

  4.1 ความถูกต้องของเนื้อหา 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

  
4.2 ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 0.00 

  
4.3 การเรียงล าดับเนื้อหาและความ
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 0.00 

  
4.4 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วยการ
เรียน 

1 1 1 0 1 0.80 0.40 

  
4.5 ความน่าสนใจของเนื้อหากับระดับ
ของผู้เรียน 

1 1 1 1 1 1.00 0.00 

รวมรายการประเมิน           0.96   
5. การประเมินผล 

  
5.1 ประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียน 

1 1 1 1 1 1.00 0.00 

  
5.2 ค าถามครอบคลุมเนื้อหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 0.00 

  
5.3 ผู้เรียนสามารถทราบระดับความรู้
ของตนเอง 

1 1 1 1 1 1.00 0.00 

  
5.4 ผู้เรียนเกิดทักษะในการท า
แบบทดสอบ 

1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  
5.5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทดสอบ
บทเรียนก่อนและหลังเรียน 

1 1 1 1 1 1.00 0.00 

รวมรายการประเมิน           0.96   
รวม 0.93 0.14 

รวมทั้งสิ้น 0.96 0.08 
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ตารางท่ี 3 การประเมินคุณภาพของแบบวัดเจตคติของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

 
ข้อ
ที ่

หัวข้อเกณฑ์การประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย 

1 2 3 4 5 X  S.D. 

1. รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน               

  
1.1 บทเรียนน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน 

1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  
1.2 การน าเสนอบทเรียนเหมาะสมกับ 
เนื้อเรื่อง 

1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  1.3 การใช้เพลงน าเสนอเข้าสู่บทเรียน 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

รวมรายการประเมิน           0.80   

2. สื่อที่น ามาประกอบบทเรียน 

  
2.1 ภาพประกอบ VDO เหมาะสมกับเนื้อ
เรื่อง 

1 1 1 1 1 1.00 0.00 

  2.2 รูปภาพเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 1 0 1 1 1 0.80 0.40 

  2.3 ภาพประกอบเรื่องเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 1 1 1 0 1 0.80 0.40 

รวมรายการประเมิน           0.87   

3. มีค าแนะน าในการใช้บทเรียน 

  3.1 การชี้แจงการใช้บทเรียน 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  3.2 บอกวัตถุประสงค์ก่อนการเรียน 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  
3.3 การปฏิบัติงานตามขั้นตอนการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1 1 0 1 1 0.80 0.40 

รวมรายการประเมิน           0.80   

4. กิจกรรมมีล าดับขั้นตอนเหมาะสม               

 4.1 ล าดับเนื้อหาตามขั้นตอน 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

 4.2 มีรูปภาพสื่อความหมายชัดเจน 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

  4.3 การบรรยายเนื้อหาเหมาะสมกับเรื่อง 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

รวมรายการประเมิน      1.00  
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 
ข้อ
ที ่

หัวข้อเกณฑ์การประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย 

1 2 3 4 5 X  S.D. 

5. เวลาและการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละข้ันตอนเหมาะสม 

  5.1 การใช้เวลาในการเรียนกระชับรวดเร็ว 1 0 0 1 1 0.60 0.49 

  
5.2 การปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนเหมาะสม
กับเวลา 

1 1 0 0 1 0.60 0.49 

  5.3 เวลาและการปฏิบัติกิจกรรมสอดคล้องกัน 1 1 0 0 1 0.60 0.49 

รวมรายการประเมิน           0.60   

6. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมน่าสนใจ       

  6.1 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  6.2 เนื้อหาสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  6.3 เนื้อหาสัมพันธ์กับรูปภาพ 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

รวมรายการประเมิน           0.80   

7. ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน       

  7.1 เนื้อหากระชับเข้าใจ 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

  7.2 เนื้อหามีสาระที่ส าคัญตรงกับเนื้อเรื่อง 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

  7.3 มีการบรรยายข้อความชัดเจน 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

รวมรายการประเมิน           1.00   

8. การจัดล าดับเนื้อหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องเข้าใจง่าย 

  8.1 การเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

 8.2 เนื้อหาแต่ละขั้นตอนเรียนแล้วเข้าใจง่าย 1 1 1 1 1 1.00 0.00 

 8.3 เนื้อหาบางตอนอ่านแล้วจับใจความได้ 1 0 -1 1 1 0.40 0.80 

รวมรายการประเมิน          0.73     
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 
ข้อ
ที ่

หัวข้อเกณฑ์การประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย 

1 2 3 4 5 X  S.D. 

9. ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานในทุกขั้นตอนและทั่วถึง       

  
9.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ 

1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  9.2 ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาทุกขั้นตอน 1 1 0 0 1 0.60 0.49 

  9.3 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

รวมรายการประเมิน           0.73   

10. ครูผู้สอนอธิบายเพ่ิมเติมและตอบข้อสงสัยได้เข้าใจชัดเจนทุกครั้ง       

  
10.1 ครูอธิบายขั้นตอนการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ 

1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  10.2 ครูอธิบายวัตถุประสงค์การเรียน 1 1 0 1 1 0.80 0.40 

  
10.3 ครูตอบค าถามนักเรียนจนเข้าใจทุก
ขั้นตอน 

1 1 0 1 1 0.80 0.40 

รวมรายการประเมิน           0.80   

รวม 0.81 0.32 
รวม 30 ข้อ 0.80 0.40   
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ภาคผนวก ง 
แสดงค่าความยาก-ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าความยาก-ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข้อที่ p r 

1 0.69 0.48 
2 0.71 0.61 
3 0.38 0.48 
4 0.60 0.74 
5 0.60 0.83 
6 0.76 0.43 
7 0.76 0.43 
8 0.64 0.57 
9 0.62 0.78 
10 0.71 0.61 
11 0.40 0.43 
12 0.78 0.48 
13 0.58 0.78 
14 0.56 0.74 
15 0.40 0.43 
16 0.53 0.61 
17 0.56 0.74 
18 0.71 0.43 
19 0.60 0.57 
20 0.76 0.43 
21 0.58 0.52 
22 0.73 0.39 
23 0.60 0.39 
24 0.56 0.91 
25 0.67 0.43 
26 0.73 0.39 
27 0.60 0.74 
28 0.58 0.43 
29 0.76 0.43 
30 0.64 0.74 
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ภาคผนวก จ 
 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 - การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  

 - แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
สังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
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แบบทดสอบระหว่างเรียนชุดที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด 
 ก.   มีคุณภาพชีวิตที่ดี ข.   กินอยู่พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
 ค.   อยู่ดีกินดีตามมาตรฐานสากล   ง.    ใช้จ่ายตามก าลังฐานะของตนเอง  
2. การเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรุปหลักการส าคัญว่าอย่างไร 
 ก.  ใช้เทคโนโลยีในการผลิต ข.  ใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม           
 ค.  เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป ง.  ใช้พื้นทีข่นาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
3. การแบ่งพ้ืนที่การเกษตรตามแนวพระราชด าริใน เรื่อง การเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ใช้พื้นที่ใดร้อยละ 

10 เท่านั้น  
    ก.  พ้ืนที่สระน้ า ข.  พ้ืนที่ท านา 
 ค.  พ้ืนที่ปลูกพืชไร่และพืชสวน ง.  พ้ืนที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสุกร เป็ด ไก่  
4.  การด าเนินชีวิตอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับแนวพระราชด าริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  
 ก.  ไม่ก่อหนี้ ข.  เดินทางสายกลาง พ่ึงตนเอง    
 ค.  ไม่ลงทุนท ากิจการ ง.  ไม่แก่งแย่งแข่งขันกับใคร  
5.  เพราะเหตุใด เกษตรกรตามแนวพระราชด าริการเกษตรทฤษฎีใหม่จึงต้องร่วมมือจัดตั้งสหกรณ์  
 ก.  เพ่ือร่วมมือกับทางราชการ ข.  เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ 
 ค.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ง.  เพ่ือให้เกษตรกรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
6.  การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพของตนอย่างไร  
 ก.  ใช้จ่ายตามฐานะไม่ลงทุนเกินตัว ข.  กู้ให้มากเพราะต้องกล้าได้กล้าเสีย   
 ค.  ไม่กู้มาลงทุนเพราะไม่ยอมมีหนี้สิน ง.  ไม่มีรายจ่ายเพ่ือการลงทุน  
7.  การเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อผลดีต่อเกษตรกรอย่างไร  
 ก.  น าความรู้สมัยใหม่มาใช้ ข.  พออยู่ พอมี พอกิน ไม่มีหนี้สิน  
 ค.  เป็นเกษตรกรก้าวหน้า มีรายได้สูง ง.  มีผลผลิตสูง ส่งเป็นสินค้าออกได้  
8.  การด าเนินชีวิตประจ าวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เรียกว่า พออยู่ พอกิน หมายถึงข้อใด  
 ก.  กินอยู่ตามมีตามเกิด ไม่พ่ึงใคร ข.  กินอยู่จากสิ่งที่หาได้ภายในบ้าน 
 ค.  กินอยู่ตามฐานะ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน ง.  กินอยู่จากทรัพย์สินที่บรรพบุรุษหาไว้ให้  
9.  เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 แนวพระราชด าริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงถูกน ามา 

ใช้แก้ปัญหาอย่างไร  
 ก.  ให้น ามาใช้เฉพาะคนว่างงาน ข.  ให้คนกลับไปท าไร่นาในชนบท         
 ค.  ให้ยุติการพัฒนาประเทศไว้ชั่วคราว ง.  ให้น ามาประยุกต์ใช้กับทุกคนในทุกสาขาอาชีพ  
10.  เศรษฐกิจพอเพียง ในความหมายระดับประเทศ คือข้อใด  
 ก.  พัฒนาประเทศตามวิถีชีวิตดั้งเดิม ข.  ชะลอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 ค.  ผลิตสินค้า-บริการเลี้ยงตนเองเป็นส าคัญ  ง.   เน้นส่งออกมากกว่าบริโภคภายในประเทศ  
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11.  ใครใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ก.  สมชายซื้อของราคาแพง ข.  สมปองปลูกผักไว้กินเอง  
 ค.  ชาติชายเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งวัน ง.   สมใจเปิดรดต้นไม้ทั้งวัน  
12.  นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร โดยยึดหลักความพอเพียง  
 ก.  ตั้งใจเรียน ซื้ออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ข.  ตั้งใจเรียน ซื้ออุปกรณ์ตามโฆษณา  
      ค.  ตั้งใจเรียน ซื้ออุปกรณ์ตามสมัยนิยม ง.  ตั้งใจเรียน ซื้ออุปกรณ์ของเมืองนอกมาใช้  
13.  ข้อใด “ไม่ใช่” ประโยชน์ของการอยู่อย่างพอเพียง   
       ก.  อยู่อย่างพอกินตามสมควร ข.  พ่ึงตนเองเป็นส าคัญ ไม่สร้างความเดือดร้อน 
 ค.  ปฏิบัติตน พออยู่ พอมี พอกิน ตามฐานะ ง.   ใช้สิ่งของหรูหราเน้นของนอกเป็นส าคัญ  
14.  ข้อใด “ไม่ใช่” ประโยชน์ต่อส่วนรวมของการอยู่อย่างพอเพียง  
 ก.  จัดตั้งสหกรณ์ภายในชุมชน  
        ข.  จัดท าโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์              
 ค.  ผลิตสินค้าส่งออกช่วยต่างประเทศประหยัดงบประมาณ  
 ง.  ผลิตสินค้าโดยช่วยประเทศชาติประหยัดงบประมาณ  
15.  ข้อใดคือกิจกรรมเกษตรผสมผสาน  
 ก.  ปุ๋ยหมัก ข.  มูลปลาเป็นปุ๋ยต้นข้าว 
 ค.  ปลากินแมลงที่เป็นศัตรูข้าว ง.  เครื่องจักรสานจากผักตบชวา  
16. ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เก่ียวกับข้อใด  
 ก.  พระราชด ารัสของในหลวง ข.  นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล     
 ค.  สภาพเศรษฐกิจช่วงปี พ.ศ. 2540 ง.  เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถน าไปปรับใช้ได้  
17.  ข้อใดไม่ใช่หลักการส าคัญของ “เศรษฐกิจพอเพียง”  
 ก.  ยึดผลก าไร ข.  การจัดการ 
 ค.  การพ่ึงพาตนเอง ง.  การพ่ึงพากันเอง 
18.  มูลไก่เป็นปุ๋ยส าหรับพืชผัก เป็นกิจกรรมในไร่นาประเภทใด  
 ก.   เกษตรผสมผสาน  ข.   การใช้ทรัพยากรในไร่นา     
 ค.   กิจกรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน            ง.   การท ากิจกรรมหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน  
19. ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 ก.   ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ ข.   ท ามาค้าขาย ก่อนท ามาหากิน 
 ค.   ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย  
 ง.   ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ดินท ากิน คือ ทุนทางสังคม  
20.  จากการแก้ปัญหาที่ดินท ากินตามแนวทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อใดต่อไปนี้

ส าคัญมากที่สุด  
 ก.  น้ า ข.  ดิน  
       ค.  ต้นไม้ ง.  ไฟฟ้า  
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แบบทดสอบระหว่างเรียนชุดที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  ใครใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ก.  สมชายซื้อของราคาแพง ข.  สมปองปลูกผักไว้กินเอง  
 ค.  ชาติชายเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งวัน ง.   สมใจเปิดรดต้นไม้ทั้งวัน  
2.  นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร โดยยึดหลักความพอเพียง  
 ก.  ตั้งใจเรียน ซื้ออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ข.  ตั้งใจเรียน ซื้ออุปกรณ์ตามโฆษณา  
 ค.  ต้ังใจเรียน ซื้ออุปกรณ์ตามสมัยนิยม ง.  ตั้งใจเรียน ซื้ออุปกรณ์ของเมืองนอกมาใช้  
3.  ข้อใด “ไม่ใช่” ประโยชน์ของการอยู่อย่างพอเพียง   
 ก.  อยู่อย่างพอกินตามสมควร ข.  พ่ึงตนเองเป็นส าคัญ ไม่สร้างความเดือดร้อน 
 ค.  ปฏิบัติตน พออยู่ พอมี พอกิน ตามฐานะ ง.   ใช้สิ่งของหรูหรา เน้นของนอกเป็นส าคัญ  
4.  ข้อใด “ไม่ใช่” ประโยชน์ต่อส่วนรวมของการอยู่อย่างพอเพียง  
 ก.  จัดตั้งสหกรณ์ภายในชุมชน ข.  จัดท าโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
 ค.  ผลิตสินค้าส่งออกช่วยต่างประเทศประหยัดงบประมาณ 
 ง.  ผลิตสินค้าโดยช่วยประเทศชาติประหยัดงบประมาณ  
5.  ข้อใดคือกิจกรรมเกษตรผสมผสาน  
 ก.  ปุ๋ยหมัก ข.  มูลปลาเป็นปุ๋ยต้นข้าว 
 ค.  ปลากินแมลงที่เป็นศัตรูข้าว ง.  เครื่องจักรสานจากผักตบชวา  
6.  ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เก่ียวกับข้อใด  
 ก.  พระราชด ารัสของในหลวง ข.  นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล      
 ค.  สภาพเศรษฐกิจช่วงปี พ.ศ. 2540 ง.  เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถน าไปปรับใช้ได้  
7.  ข้อใดไม่ใช่หลักการส าคัญของ “เศรษฐกิจพอเพียง”           
 ก.  ยึดผลก าไร ข.  การจัดการ 
 ค.  การพ่ึงพาตนเอง ง.  การพ่ึงพากันเอง  
8.  มูลไก่เป็นปุ๋ยส าหรับพืชผัก เป็นกิจกรรมในไร่นาประเภทใด           
 ก.   เกษตรผสมผสาน  ข.   การใช้ทรัพยากรในไร่นา   
 ค.   กิจกรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน            ง.   การท ากิจกรรมหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน  
9.  ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 ก.   ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ ข.   ท ามาค้าขาย ก่อนท ามาหากิน  
 ค.   ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย  
 ง.   ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ดินท ากิน คือ ทุนทางสังคม  
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10.  จากการแก้ปัญหาที่ดินท ากินตามแนวทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อใดต่อไปนี้
ส าคัญมากที่สุด  

       ก.  น้ า ข.  ดิน 
 ค.  ต้นไม้ ง.  ไฟฟ้า  
11.  เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด  
 ก.   มีคุณภาพชีวิตที่ดี ข.   กินอยู่พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อ  
 ค.   อยู่ดีกินดีตามมาตรฐานสากล ง.    ใช้จ่ายตามก าลังฐานะของตนเอง  
12.  การเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรุปหลักการส าคัญว่าอย่างไร    
 ก.  ใช้เทคโนโลยีในการผลิต ข.  ใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม 
 ค.  เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป ง.  ใช้พื้นทีข่นาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
13. การแบ่งพ้ืนที่การเกษตรตามแนวพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่ใช้พื้นที่ใดร้อยละ 10 เท่านั้น  
       ก.  พ้ืนที่สระน้ า ข.  พ้ืนที่ท านา  
 ค.  พ้ืนที่ปลูกพืชไร่และพืชสวน ง.  พ้ืนที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสุกร เป็ด ไก่  
14.  การด าเนินชีวิตอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับแนวพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
        ก.  ไม่ก่อหนี้ ข.  เดินทางสายกลาง พ่ึงตนเอง              
 ค.  ไม่ลงทุนท ากิจการ ง.  ไม่แก่งแย่งแข่งขันกับใคร  
15.  เพราะเหตุใดเกษตรกรตามแนวพระราชด าริการเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงต้องร่วมมือจัดตั้งสหกรณ์  
 ก.  เพ่ือร่วมมือกับทางราชการ ข.  เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ 
 ค.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ง.  เพ่ือให้เกษตรกรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
16.  การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพของตน

อย่างไร  
 ก.  ใช้จ่ายตามฐานะไม่ลงทุนเกินตัว ข.  กู้ให้มากเพราะต้องกล้าได้กล้าเสีย   
 ค.  ไม่กู้มาลงทุนเพราะไม่ยอมมีหนี้สิน ง.  ไม่มีรายจ่ายเพื่อการลงทุน  
17.  การเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือผลดีต่อเกษตรกรอย่างไร  
 ก.  น าความรู้สมัยใหม่มาใช้ ข.  พออยู่ พอมี พอกิน ไม่มีหนี้สิน 
 ค.  เป็นเกษตรกรก้าวหน้า มีรายได้สูง ง.  มีผลผลิตสูง ส่งเป็นสินค้าออกได้  
18.  การด าเนินชีวิตประจ าวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เรียกว่า พออยู่ พอกิน หมายถึงข้อใด  
 ก.  กินอยู่ตามมีตามเกิด ไม่พ่ึงใคร ข.  กินอยู่จากสิ่งที่หาได้ภายในบ้าน 
 ค.  กินอยู่ตามฐานะ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน ง.  กินอยู่จากทรัพย์สินที่บรรพบุรุษหาไว้ให้  
19.  เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 แนวพระราชด าริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงถูกน ามา 

ใช้แก้ปัญหาอย่างไร  
 ก.  ให้น ามาใช้เฉพาะคนว่างงาน ข.  ให้คนกลับไปท าไร่นาในชนบท    
 ค.  ให้ยุติการพัฒนาประเทศไว้ชั่วคราว ง.  ให้น ามาประยุกต์ใช้กับทุกคนในทุกสาขาอาชีพ  
20.  เศรษฐกิจพอเพียงในความหมายระดับประเทศ คือข้อใด  
 ก.  พัฒนาประเทศตามวิถีชีวิตดั้งเดิม ข.  ชะลอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
 ค.  ผลิตสินค้า-บริการเลี้ยงตนเองเป็นส าคัญ ง. เน้นส่งออกมากกว่าบริโภคในประเทศ 
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แบบทดสอบระหว่างเรียนชุดที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.  การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพของตนอย่างไร  
 ก.  ใช้จ่ายตามฐานะไม่ลงทุนเกินตัว ข.  กู้ให้มากเพราะต้องกล้าได้กล้าเสีย   
 ค.  ไม่กู้มาลงทุนเพราะไม่ยอมมีหนี้สิน ง.  ไม่มีรายจ่ายเพ่ือการลงทุน  
2.  การเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อผลดีต่อเกษตรกรอย่างไร  
 ก.  น าความรู้สมัยใหม่มาใช้ ข.  พออยู่ พอมี พอกิน ไม่มีหนี้สิน           
 ค.  เป็นเกษตรกรก้าวหน้า มีรายได้สูง ง.  มีผลผลิตสูง ส่งเป็นสินค้าออกได้  
3.  การด าเนินชีวิตประจ าวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เรียกว่า พออยู่ พอกิน หมายถึงข้อใด   
 ก.  กินอยู่ตามมีตามเกิด ไม่พ่ึงใคร ข.  กินอยู่จากสิ่งที่หาได้ภายในบ้าน          
 ค.  กินอยู่ตามฐานะ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน ง.  กินอยู่จากทรัพย์สินที่บรรพบุรุษหาไว้ให้  
4.  เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 แนวพระราชด าริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงถูกน ามา 
ใช้แก้ปัญหาอย่างไร  
      ก.  ให้น ามาใช้เฉพาะคนว่างงาน ข.  ให้คนกลับไปท าไร่นาในชนบท           
 ค.  ให้ยุติการพัฒนาประเทศไว้ชั่วคราว ง.  ให้น ามาประยุกต์ใช้กับทุกคนในทุกสาขาอาชีพ  
5.  เศรษฐกิจพอเพียง ในความหมายระดับประเทศ คือข้อใด           
 ก.  พัฒนาประเทศตามวิถีชีวิตดั้งเดิม ข.  ชะลอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
 ค.  ผลิตสินค้า-บริการเลี้ยงตนเองเป็นส าคัญ ง.   เน้นส่งออกมากกว่าบริโภคภายในประเทศ  
6.  ใครใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ก.  สมชายซื้อของราคาแพง ข.  สมปองปลูกผักไว้กินเอง 
 ค.  ชาติชายเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งวัน ง.   สมใจเปิดรดต้นไม้ทั้งวัน  
7.  นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร โดยยึดหลักความพอเพียง  
 ก.  ตั้งใจเรียน ซื้ออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ข.  ตั้งใจเรียน ซื้ออุปกรณ์ตามโฆษณา       
 ค.  ตั้งใจเรียน ซื้ออุปกรณ์ตามสมัยนิยม ง.  ตั้งใจเรียน ซื้ออุปกรณ์ของเมืองนอกมาใช้  
8.  ข้อใด “ไม่ใช่” ประโยชน์ของการอยู่อย่างพอเพียง            
 ก.  อยู่อย่างพอกินตามสมควร ข.  พ่ึงตนเองเป็นส าคัญ ไม่สร้างความเดือดร้อน  
 ค.  ปฏิบัติตน พออยู่ พอมี พอกิน ตามฐานะ ง.   ใช้สิ่งของหรูหรา เน้นของนอกเป็นส าคัญ  
9.  ข้อใด “ไม่ใช่” ประโยชน์ต่อส่วนรวมของการอยู่อย่างพอเพียง            
 ก.  จัดตั้งสหกรณ์ภายในชุมชน ข.  จัดท าโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 ค.  ผลิตสินค้าส่งออกช่วยต่างประเทศประหยัดงบประมาณ           
 ง.  ผลิตสินค้าโดยช่วยประเทศชาติประหยัดงบประมาณ  
10. ข้อใดคือกิจกรรมเกษตรผสมผสาน  
 ก.  ปุ๋ยหมัก ข.  มูลปลาเป็นปุ๋ยต้นข้าว           
 ค.  ปลากินแมลงที่เป็นศัตรูข้าว ง.  เครื่องจักรสานจากผักตบชวา  
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11.  จากการแก้ปัญหาที่ดินท ากินตามแนวทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อใดต่อไปนี้
ส าคัญมากที่สุด  

        ก.  น้ า ข.   ดิน   
 ค.  ต้นไม้ ง.  ไฟฟ้า  
12.  มูลไก่เป็นปุ๋ยส าหรับพืชผัก เป็นกิจกรรมในไร่นาประเภทใด           
 ก.   เกษตรผสมผสาน  ข.   การใช้ทรัพยากรในไร่นา     
 ค.   กิจกรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน          ง.   การท ากิจกรรมหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน  
13.  เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด  
 ก.   มีคุณภาพชีวิตที่ดี ข.   กินอยู่พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อ  
 ค.   อยู่ดีกินดีตามมาตรฐานสากล  ง.  ใช้จ่ายตามก าลังฐานะของตนเอง  
14.  การเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรุปหลักการส าคัญว่าอย่างไร      
 ก.  ใช้เทคโนโลยีในการผลิต ข.  ใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม           
 ค.  เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป  
 ง.  ใช้พื้นที่การเกษตรขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
15.  ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
 ก.   ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ ข.  ท ามาค้าขาย ก่อนท ามาหากิน  
 ค.   ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย  
 ง.   ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ดินท ากิน คือทุนทางสังคม  
16.  ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เก่ียวกับข้อใด  
 ก.  พระราชด ารัสของในหลวง ข.  นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล         
 ค.  สภาพเศรษฐกิจช่วงปี พ.ศ. 2540 ง.  เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถน าไปปรับใช้ได้  
17.  ข้อใดไม่ใช่หลักการส าคัญของ “เศรษฐกิจพอเพียง”            
 ก.  ยึดผลก าไร ข.  การจัดการ           
 ค.  การพ่ึงพาตนเอง ง.  การพ่ึงพากันเอง  
18. การแบ่งพ้ืนที่การเกษตรตามแนวพระราชด าริใน เรื่อง การเกษตรทฤษฎีใหม่ใช้พ้ืนที่ใดร้อยละ 

10 เท่านั้น  
 ก.  พ้ืนที่สระน้ า ข.  พ้ืนที่ท านา           
 ค.  พ้ืนที่ปลูกพืชไร่และพืชสวน ง.  พ้ืนที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสุกร เป็ด ไก่  
19.  การด าเนินชีวิตอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับแนวพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง          
 ก.  ไม่ก่อหนี้ ข.  เดินทางสายกลาง พ่ึงตนเอง             
 ค.  ไม่ลงทุนท ากิจการ ง.  ไม่แก่งแย่งแข่งขันกับใคร  
20.  เพราะเหตุใดเกษตรกรตามแนวพระราชด าริการเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงต้องร่วมมือจัดตั้งสหกรณ์ 
 ก.  เพ่ือร่วมมือกับทางราชการ ข.  เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ 
 ค.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ง.  เพ่ือให้เกษตรกรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………......…… ต าแหน่ง …....……….........……………… 
หน่วยงาน ……………........…………………………..............………………………………………………………………… 
 
ค าชี้แจง 

1. โปรดตอบแบบประเมินตามที่ท่านเห็นว่าเป็นจริง 
2. กรุณาท าเครื่องหมาย √  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 
3. หลักเกณฑ์การประเมิน 
คะแนน +1  ส าหรับข้อสอบที่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
คะแนน  0   ส าหรับข้อสอบทีไ่มแ่น่ใจว่ามีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
คะแนน  -1  ส าหรับข้อสอบที่แน่ใจว่าไมม่ีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

ข้อ รายการที่ประเมิน 
ระดับค่าความคิดเห็น 
+1 0 -1 

1. รูปแบบการน าเสนอ 
 1.1 การน าเสนอชื่อเรื่องหลักของบทเรียน    
 1.2 การน าเสนอชื่อเรื่องย่อยของบทเรียน    
 1.3 การน าเข้าสู่บทเรียน    
2. การใช้ตัวอักษรและการเลือกสี 
 2.1 ความเหมาะสมของเทคนิคการน าเสนอ    
 2.2 การน าเสนอชื่อเรื่องหลักของหน่วยย่อย    
 2.3 ความเหมาะสมของจ านวนกรอบภาพ    
 2.4 การออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม    
 2.5 วิธีโต้ตอบบทเรียนโดยภาพรวม    
 2.6 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ    
3. ด้านภาพ ภาษา และเสียง     
 3.1 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน    
 3.2 ความน่าสนใจของภาพกราฟิกประกอบบทเรียน    
 3.3 ภาษาท่ีใช้เหมาะสมกับบทเรียน    
 3.4 ภาษาอ่านแล้วเข้าใจง่าย    
 3.5 เสียงบรรยายประกอบบทเรียน     
 3.6 เสียงดนตรีประกอบบทเรียน    
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ข้อ รายการที่ประเมิน 
ระดับค่าความคิดเห็น 
+1 0 -1 

4. เนื้อหา 
 4.1 ความถูกต้องของเนื้อหา    
 4.2 ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้    
 4.3 การเรียงล าดับเนื้อหาและความเหมาะสม    
 4.4 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียน    
 4.5 ความน่าสนใจของเนื้อหากับระดับของผู้เรียน    
5. การประเมินผล 
 6.1 ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน    
 6.2 ค าถามครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้    
 6.3 ผู้เรียนสามารถทราบระดับความรู้ของตนเอง    
 6.4 ผู้เรียนเกิดทักษะในการท าแบบทดสอบ    
 6.5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทดสอบบทเรียนก่อนและหลังเรียน    

 
ข้อเสนอแนะ………………………...........................................................................................................……
……………………………………………………………............................................................................................
.........................................................................................................................………………………………… 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ประเมิน 
                                        (……………………………………………….) 
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แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   
 

ค าชี้แจง   
1. แบบสอบถามนี้เป็นแบบวัดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัด 

การสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคม  
2.  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน  
   ชอบมากที่สุด  =   5   
   ชอบมาก  =   4    
   ชอบน้อย =   3     
   ชอบน้อยที่สุด  =  2    
   ไม่แน่ใจ  =   1 
 

ที ่ แบบสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 1.1 บทเรียนน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน      
 1.2 การน าเสนอบทเรียนเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง      
 1.3 การใช้เพลงน าเสนอเข้าสู่บทเรียน      

2. สื่อที่น ามาประกอบบทเรียน  
 2.1 ภาพประกอบ VDO เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง      
 2.2 รูปภาพเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง      
 2.3 ภาพประกอบเรื่องเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง      

3. มีค าแนะน าในการใช้บทเรียน  
 3.1 การชี้แจงการใช้บทเรียน       

 3.2 บอกวัตถุประสงค์ก่อนการเรียน      
 3.3 การปฏิบัติงานตามขั้นตอนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์      
4. กิจกรรมมีล าดับขั้นตอนเหมาะสม      

 4.1 ล าดับเนื้อหาตามขั้นตอน      
 4.2 มีรูปภาพสื่อความหมายชัดเจน      
 4.3 การบรรยายเนื้อหาเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง      
5. เวลาและการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละข้ันตอนเหมาะสม  

 5.1 การใช้เวลาในการเรียนกระชับรวดเร็ว      
 5.2 การปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนเหมาะสมกับเวลา      
 5.3 เวลาและการปฏิบัติกิจกรรมสอดคล้องกัน      
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ที ่ แบบสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
6. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมน่าสนใจ  

 6.1 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน      
 6.2 เนื้อหาสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง      
 6.3 เนื้อหาสัมพันธ์กับรูปภาพ      
7. ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน  

 7.1 เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย      
 7.2 เนื้อหามีสาระที่ส าคัญตรงกับเนื้อเรื่อง      
 7.3 มีการบรรยายข้อความชัดเจน      
8. การจัดล าดับเนื้อหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องเข้าใจง่าย  

 8.1 การเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก      
 8.2 เนื้อหาแต่ละขั้นตอนเรียนแล้วเข้าใจง่าย      
 8.3 เนื้อหาบางตอนอ่านแล้วจับใจความได้      
9. ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานในทุกขั้นตอนและทั่วถึง  

 9.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์      
 9.2 ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาทุกขั้นตอน      
 9.3 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย      
10. ครูผู้สอนอธิบายเพ่ิมเติมและตอบข้อสงสัยได้เข้าใจชัดเจนทุกครั้ง  
 10.1 ครูอธิบายขั้นตอนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์      
 10.2 ครูอธิบายวัตถุประสงค์การเรียน      
 10.3 ครูตอบค าถามนักเรียนจนเข้าใจทุกข้ันตอน      

 
การแปรความหมายของคะแนน 
คะแนนรวม   41-50  หมายถึง ชอบมากที่สุด 
คะแนนรวม   31-40 หมายถึง  ชอบมาก  
คะแนนรวม   21-30 หมายถึง   ชอบน้อย  
คะแนนรวม   11-20 หมายถึง ชอบน้อยที่สุด  
คะแนนรวม   1-10  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
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ที่อยู่ปัจจุบัน 49 หมู่ 5 ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
ประวัติการศึกษา  
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 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน ครูผู้สอน โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 
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