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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง อาหารและสารอาหาร สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
สอนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนบ้านนาคลองกลาง อําเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2550 จํานวน 1 ห้องเรี ยน ซึ่ งทําการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 17 คน จากประชากร
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่ายทับเทวา 10 โรงเรี ยน จํานวน 115 คน
กลุ่มตัวอย่างเรี ยนโดยใช้วิธีการสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
ผลการวิจยั พบได้ว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง
อาหารและสารอาหาร สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 81.76/82.75 สู ง
กว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด
ABSTRACT
The Objective of the research was to study the efficiency of Computer Assisted
Instruction in Science Courseware On Food And Substances for Prathomsuksa Four Students.
The Sample group was 17 Prathomsuksa Four Students one classroom at Bannakhlongkhlang
School in Kabinburi District of Pracheenburi Province, selected from 115 students
in 10 schools of the Kruakhaithapthawa school group studying in the second semester of
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academic year 2007. who were selected to be taught by computer assisted learning. The method uesd was
Purposive Sampling. 1) Computer Assisted Instruction in Science. 2) The Achievement Test.
The result of the research indicated that efficiency of Computer Assisted Instruction in Science
Courseware On Food And Substances for Prathomsuksa Four Students was 81.76/82.75, which was higher than
the criterion.

ความสํ าคัญของปัญหา
เทคโนโลยีที่มี บ ทบาทสํา คัญ ต่ อ การเรี ย นการสอนที่ นิ ย มใช้กัน มากก็ คื อ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรื อที่เรี ยกกันว่า “CAI” นับเป็ น
เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนอีกรู ปแบบหนึ่ ง (ไพโรจน์ คชชา, 2540 :
1) ด้านภัททิรา เหลืองวิลาศ (2547 : 14) ได้กล่าวว่า การนําคอมพิวเตอร์มาสร้างเป็ น บทเรี ยนเพื่อใช้
ประกอบการเรี ย นการสอนในวิ ช าต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นสามารถศึ ก ษา ทบทวน เพิ่ ม พู น ความรู ้
นอกจากนี้ ยังสามารถจําลองสถานการณ์ต่างๆ ที่เสี่ ยงต่ออันตราย หรื อมีค่าใช้จ่ายสู งมานําเสนอเป็ น
บทเรี ยนให้กับผูเ้ รี ยนได้มีความรู ้ ความสนุ กสนานเพลิดเพลิ น ในรู ปแบบต่างๆ เช่ น เกมคํานวณ
ตัวเลข เกมสอนคําศัพท์ เกมจับคู่ ก็สามารถทําได้เช่นกัน ส่ วนบุปผชาติ ทัฬหิ กรณ์ และคณะ (2544 :
25) กล่าวว่า กิจกรรมการเรี ยนจาก บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยส่ วน อาจคล้ายกับการเรี ยนการสอนจริ ง
ในชั้นเรี ยน มีการนําเข้าสู่บทเรี ยน ให้ขอ้ มูลพื้นฐานก่อนการเริ่ มเรื่ อง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมและ
เกิดความสนใจที่จะเรี ยนรู ้ มีการทบทวนความรู ้เดิม หรื อให้ความรู ้เพิ่มเติมก่อนที่จะศึกษาเนื้อหาใหม่
มีการประเมินในรู ปของแบบฝึ กหัดหรื อการทดสอบ ซึ่งเป็ น องค์ประกอบสําคัญหลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้
ศึกษาเนื้ อหาเป็ นช่วงๆ ตามความเหมาะสม ส่ วน อินทิรา บุญยาทร (2542 : 138) ได้กล่าวไว้ว่า
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นนวัตกรรมที่กาํ ลังมีความสําคัญ และได้รับการนําไปใช้ในการเรี ยนการ
สอนมากขึ้ น เนื่ อ งจากมี คุ ณ ลัก ษณะพิ เ ศษเหมาะสมเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตัว
คอมพิ ว เตอร์ ใ นปั จ จุ บ ัน ได้รั บ การพัฒ นาให้มี ข นาดเล็ก ลง แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น ในปั จ จุ บ ัน
โปรแกรมสอนวิชาต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้กว้างขวางและจะพัฒนาต่อไปไม่หยุด คอมพิวเตอร์ จึง
เข้ามามีบทบาททําให้การเรี ยนรู ้ง่ายขึ้นในอนาคต กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช (2550 : 144) กล่าวไว้ว่า
วิธีการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้รับความนิยมแพร่ หลายมากในวงการศึกษาในปั จจุบนั นัก
การศึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ได้ให้ ความหมายไว้หลายรู ปแบบ เป็ นการเรี ยนการสอนที่นาํ
คอมพิวเตอร์ มาเป็ นเครื่ องมือในการสร้าง กิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ บันทึกแล้ว
นําเสนอในรู ปแบบที่เหมาะสมสําหรับ
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นักเรี ยนในแต่ละคน ส่ วน ศักดิ์ศรี ปาณะกุล และคณะ (2549 : 269) ได้กล่าวไว้วา่ การใช้
อุปกรณ์ที่ทนั สมัย และเทคโนโลยีต่างๆ ในการสอนจะสามารถพัฒนาทักษะการคิด และการเรี ยนรู ้ได้
ซึ่งไม่จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะในตําราเท่านั้น ซึ่งจากความคิดเห็นของนักวิชาการหลายๆท่านนั้นสอดคล้องกับ
นโยบาย การจัดการศึกษาในหมวด 9 มาตราที่ 66 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
กล่าวไว้วา่ “ผูเ้ รี ยนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
โอกาสแรกที่ทาํ ได้ เพื่อให้มีความรู ้ และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาในการแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” (สํานักคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2545 : 37-38)
จากหลักการต่างๆ การประเมินผลระดับชาติ การประเมินผลของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาดังกล่าว รวมทั้งทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของสกินเนอร์ เกี่ยวกับการเสริ มแรง ทฤษฎีของ
เพียร์เจย์ และบรู เนอร์ เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้โดยการค้นพบ สิ่ งเหล่านี้ ทําให้ผวู ้ จิ ยั ต้องหาแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ทาํ ให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่มีความเบื่อ
หน่ายในการเรี ยน เป็ นการเสริ มความรู ้ให้กบั นักเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนที่ขาดเรี ยนสามารถเรี ยนทันเพื่อน
ครู ไม่ตอ้ งมาสอนซํ้าใหม่ ไม่ตอ้ งรี บเร่ งว่าจะไม่ทนั เวลา และเป็ นการลดภาระงานของครู จึงได้นาํ เอา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการเรี ยนการสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ เรื่ อง อาหารและ
สารอาหาร เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดียงิ่ ขึ้นตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
คําสํ าคัญ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง อาหารและ
สารอาหาร สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรื อไม่
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง อาหาร
และสารอาหาร สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนในกลุ่ม
เครื อข่ายทับเทวา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 10 โรงเรี ยน จํานวน 115 คน
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กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนบ้านนาคลองกลาง อ.กบินทร์ บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองในภาคสนาม
จํานวน 17 คน และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งและแบบกลุ่มเล็ก จํานวน 12 คน รวมจํานวน 29 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสร้างขึ้น ประกอบด้วย
2.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง อาหารและ
สารอาหาร
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง
อาหารและสารอาหาร จํานวน 30 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ในการดําเนิ นการทดลองผูว้ ิจยั ดําเนินการทดลอง
ตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ดําเนิ นการทดลองสอนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2550 เรื่ อง อาหารและ
สารอาหาร จํานวน 9 ชัว่ โมง 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี้
3.1.1 ผูว้ ิจยั อธิบายลักษณะของโปรแกรม การเรี ยกใช้โปรแกรม การออกจาก
โปรแกรม
3.1.2 ให้นกั เรี ยนดําเนินการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ไปทีละเรื่ อง
3.1.3 เมื่อนักเรี ยนเรี ยนเนื้ อหาเสร็ จในแต่ละเรื่ องแล้ว ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัด
ทบทวนที่อยูใ่ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ในเรื่ องนั้นๆ
3.1.4 เมื่ อ เรี ย นจบแต่ ล ะเรื่ อ งให้นัก เรี ย นทํา แบบฝึ กหั ด ระหว่ า งเรี ย นเพื่ อ เก็ บ
คะแนนไว้วิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3.2 เมื่อนักเรี ยนเรี ยบจบแล้ว ทําการทดสอบวัดผลวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สร้ างขึ้นและได้รับการตรวจความเชื่ อมัน่ ความตรงเชิ ง
เนื้ อหา อํานาจการจําแนก และความยากง่ายมาแล้ว เรื่ อง อาหารและสารอาหาร จํานวน 30 ข้อ เก็บ
คะแนนเป็ นข้อมูลไว้วิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิจยั ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
4.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
4.1.1 ความตรงทางด้านโครงสร้าง เนื้ อหา โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
Index of Item – Objective Congruence (IOC)
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4.1.2 วิเคราะห์ความยาก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ จากนักเรี ยนที่เรี ยนเรื่ องต่างๆ มาแล้วโดยใช้เทคนิคร้อยละ 50
4.1.3 วิเคราะห์ค่าอํานาจการจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ จากนักเรี ยนที่เรี ยนเรื่ องต่างๆ มาแล้ว โดยใช้เทคนิคร้อยละ 50
4.1.4 ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
คํานวณจากสู ตร KR-20 (Kuder Richardson – 20)
4.2 สถิติที่ใช้ในการหาประสิ ทธิภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การหาประสิ ทธิภาพของสื่ อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็ นการหาประสิ ทธิภาพ
และการนําเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
ผลการวิจัย
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ องอาหารและ
สารอาหาร สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 81.76/82.75 ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด เมื่อพิจารณาค่าร้อยละของแต่ละเรื่ อง
ย่อย พบว่า เรื่ องย่อยที่ 1 เรื่ อง อาหารและคุณค่าของสารอาหาร มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 82.94
เรื่ องย่อยที่ 2 เรื่ อง อาหารและพลังงานที่ร่างกายต้องการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 82.35 เรื่ อง
ย่อยที่ 3 เรื่ อง สารปรุ งรส สารแต่งสี และสารเจือปนในอาหาร มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 80.00
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่ องอาหารและสารอาหาร สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พฒ
ั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 81.76/82.75 ตามเกณฑ์
ที่กาํ หนด เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึ่งผลการวิจยั ข้างต้นเป็ นค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
จากแบบทดสอบระหว่างเรี ยนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.76 และค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบหลังเรี ยน มีค่าร้อยละ 82.75 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ 80/80 สอดคล้อง
กับ ผลการวิจยั ของ ชิงชัย ทองไทย (2545) ได้ทาํ การศึกษา พัฒนาชุดการเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง ระบบย่อยอาหาร สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า
ชุดการเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ มีประสิ ทธิ ภาพ 83.11/81.67 , 82.22/81.67 และ 82.00/81.25
ตามลําดับ เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ความก้าวหน้าทางการเรี ยนของนักเรี ยนเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ ในระดับเห็นด้วยมาก
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ธิ ติพ นั ธ์ จิ น ต์เ กิ ดแช่ ม (2545) ได้ทาํ การศึ ก ษาและสร้ างบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง สสารและความร้อน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
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อนุ บาลปทุ มธานี ผลการวิจ ัย พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง สสารและความร้ อน
ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 86.48/85.40 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ย นหลังจากเรี ย นด้วยบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่วยสอนสู ง กว่าก่ อนการเรี ย นอย่างมี นัย สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นพนันท์ คล้อยสวาท (2545)ได้ทาํ การศึกษา
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบสอนซ่ อมเสริ ม เรื่ อง มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบสอนซ่ อมเสริ ม เรื่ องมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
จากคะแนนระหว่างเรี ยนและคะแนนสอบหลังเรี ยน มีค่าร้อยละ 83.55 /82.38 สู งกว่าเกณฑ์
มาตรฐานงานวิจยั ที่กาํ หนด 80 / 80 ตามลําดับ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนี รดา พิทกั ษ์เขตขัณฑ์
(2547)
ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ อง จักรวาลและอวกาศ ผลการวิจยั
พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ องจักรวาลและอวกาศ มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 82.65/82.73 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่รับ การ
สอนโดยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ .01
ที่ผลการวิจยั ครั้งนี้เป็ นเช่นอาจเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้
1. การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนครั้งนี้ ได้ดาํ เนิ นการตามวิธีการสร้างบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอย่างเป็ นระบบ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์เนื้ อหาจะสร้าง ตามมาตรฐาน การ
เรี ยนรู ้ กําหนดผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ดําเนินการสร้างและพัฒนา ทดสอบปรับปรุ งกับ กลุ่มย่อย แล้ว
จึงนําไปทดลองจริ ง โดยในแต่ละขั้นตอนมีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด และตามลําดับขึ้นตอนชัดเจน
ซึ่ งสอดคล้องกับคํากล่าวของ บุปผชาติ ทัฬหิ กรณ์ และคณะ (2544 : 43-45) ได้เสนอแนะว่าการ
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน นั้นมีองค์ประกอบสําคัญ อยู่ 2 ส่ วน คือ องค์ประกอบด้านการ
ออกแบบการสอน และองค์ประกอบด้านการออกแบบหน้าจอ ซึ่งโมเดล
สําหรับการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่จะกล่าวถึง ได้แก่ การออกแบบ CAI ของ Roblyer และ Hall
มีอยู่ 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เป็ นการกําหนดเป้ าหมายการสอน วิเคราะห์รูปแบบการสอน
ซึ่งประกอบด้วย การกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กําหนดวิธีการประเมินผล และการออกแบบ
กลวิธีการสอน ซึ่ งกําหนดอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่ มต้นวางแผนออกแบบบทเรี ยน ขั้นตอนที่ 2 เป็ น
การออกแบบบทเรี ย นโดยเขี ย นเป็ นผัง งาน สร้ า งกรอบแสดงเรื่ อ งราว (Story
board) ของ
บทเรี ยนว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง มี ขอ้ ความ การเสริ มแรง ผลป้ อนกลับ การดําเนิ น ขั้นตอน
ของเนื้ อ หา ขั้น สุ ด ท้า ยของขั้น ตอนนี้ ก็ คื อ การทบทวนการออกแบบก่ อ นนํา ไปสร้ า งโปรแกรม
บทเรี ยน และในขั้นนี้ ควรจัดทําเอกสารหรื อคู่มือประกอบสําหรับผูเ้ รี ยนและผูส้ อนด้วย ขั้นตอนที่ 3
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เป็ นการทดลองสร้างโปรแกรมบทเรี ยน มีการทดสอบการใช้และแก้ไขปรับปรุ งบทเรี ยนให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบบทเรี ยน
2. บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที่ พ ัฒ นาขึ้ นประกอบด้ ว ยภาพกราฟิ ก และเสี ย ง
เป็ นส่ วนช่ วยสร้างบรรยากาศให้บทเรี ยนสื่ อความเข้าใจจากนามธรรมเป็ นรู ปธรรมได้ เป็ นอย่างดี
ผูเ้ รี ยนเกิดความสนุกสนานที่ได้เรี ยนรู ้ เนื่องจากมีการโต้ตอบทันทีจากคอมพิวเตอร์ ส่ งผลโดยตรงต่อ
การเรี ยน ซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฏีของ สกินเนอร์ (Skinner) ที่เชื่อว่าตัวเสริ มแรงเป็ นตัวแปรสําคัญใน
การเปลี่ยนพฤติกรรมหรื อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เกี่ ยวข้องกับความเร็ ว ความอดทนในการทํางาน
ความสามารถบังคับตนเอง และช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเสริ มแรงอาจเป็ นรู ปแบบของการ
ให้ร างวัล ที่ เ หมาะสมหรื อ อาจเป็ นความพึ ง พอใจที่ เ กิ ด จากความสํา เร็ จ ในการเรี ย นหรื อ การทํา
กิจกรรม (บุปผชาติ ทัฬหิ กรณ์ และคณะ, 2544 : 35-40) สอดคล้องกับทฤษฎีของเพียร์ เจย์ (Piaget)
ด้านการปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมที่ว่ามนุษย์ เกิดมาพร้อมกับโครงสร้างสติปัญญาที่ไม่ซบั ซ้อน และ
จะค่ อ ยๆ มี ก ารพัฒ นาขึ้ นตามลํา ดั บ เมื่ อ ได้ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กั บ สิ่ งแวดล้ อ ม ผู ้ส อนจึ ง ควรจั ด
สภาพแวดล้อมให้ผเู ้ รี ยนได้คิด ได้รู้จกั วิธีการ และให้เกิดการค้นพบด้วยตนเอง
3. ในขั้นตอนการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมี การประเมิ นจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ
จํานวน 5 ท่าน ซึ่ งผลการประเมินมีความเห็ นคล้องกันว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่พฒ
ั นาขึ้นนั้น
นํา ไปใช้ไ ด้ ทั้ง นี้ ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะของผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทํา ให้ บ ทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณภาพและความเชื่อมัน่ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับ รวมทั้งได้มีการทดลองใช้เพื่อ
ปรับกับนักเรี ยนกับกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน ครั้งที่ 1 ทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มเก่ง กลุ่มปาน
กลาง กลุ่มอ่อนอย่างละ 1 คน แล้วทําการปรับปรุ งแก้ไข ครั้งที่ 2 ทดลองกับนักเรี ยน กลุ่มเล็ก คือ
นักเรี ยนกลุ่มเก่ง 3 คน กลุ่มปานกลาง 3 คน และ กลุ่มอ่อน 3 คน แล้วทําการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มีความสมบูรณ์มากที่สุด จากนั้นจึงนําไปทําการทดลองกับ กลุ่มตัวอย่างจริ ง จึง
เป็ นสื่ อที่เชื่อถือได้วา่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพ
นําไปใช้ในการเรี ยนได้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เฮนดริ คซ์ (Hendrikx, 1995) ได้ทาํ การศึกษา
วิจยั เกี่ยวกับการใช้ไฮเปอร์ มีเดีย (Hypermedia) ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาพบว่าไฮเปอร์
มีเดียช่วยในการเรี ยนการสอนมีความยืดหยุน่ มากขึ้นเป็ นบทเรี ยนที่แต่ละบุคคลจะมีลกั ษณะการเรี ยน
ที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไปขึ้ น กับ ความต้อ งการและความรู ้ ค วามสามารถของผูเ้ รี ย น และช่ ว ยพัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ท้ งั การแก้ปัญหาด้วย เหมาะที่จะนําไปใช้ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
4. เนื้อหา เรื่ อง อาหารและสารอาหาร เป็ นเรื่ องที่เป็ นเรื่ องความจําส่ วนใหญ่ และเข้าใจยาก
แต่บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พฒั นาขึ้นเป็ นนวัตกรรมที่ผสมผสานทั้งอักษร เสี ยงดนตรี เสี ยง
บรรยาย ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เป็ นการช่วยสร้างบรรยากาศในการเรี ยนให้น่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
และให้นกั เรี ยนจดจําและเข้าใจได้อย่างชัดเจน นักเรี ยนจะมีการใช้บทเรี ยนในการเสริ มความรู ้เมื่อมี
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เวลาว่าง หรื อเรี ยนไม่เข้าใจได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นีรดา พิทกั ษ์เขตขัณฑ์ (2547 : 92) ที่ว่า
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ พฒ
ั นามี ปรสิ ทธิ ภาพด้านเนื้ อหา ด้านภาพ ภาษา และเสี ยง ด้าน
ตัวอักษร รู ปแบบที่นาํ เสนอน่าสนใจและเพลิดเพลินสร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนกระตือรื อร้นอยากเรี ยน
สนุ กสนานตื่นเต้น สามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนมากขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ฟิ นเคล (Finkel, 1996) ที่กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ปัญหาได้เป็ นอย่างดี
เนื่องจากสามารถให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ทนั ทีและสามารถสร้างทางเลือก แนวคิดได้หลากหลาย ทําให้
ตัดสิ นใจได้รวดเร็ วและถูกต้อง
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง อาหารและ
สารอาหาร สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ ที่ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาขึ้ นนั้นมี ประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนั้นมีความเข้าใจในบทเรี ยนเรื่ อง
อาหารและสารอาหารมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีรูปแบบการนําเสนอที่
ง่ายต่อการเรี ยนรู ้ มีประสิ ทธิ ภาพด้านเนื้ อหา ด้านภาพ ภาษา และเสี ยง ทําให้เกิดแรงจูงใจในการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนเกิดความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน สามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสนใจ
อยากเรี ยนรู ้ตลอดเวลา รวมทั้งได้มีการให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบ ทดลองใช้และปรับปรุ ง แก้ไข
บทเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ จึงทําให้บทเรี ยนมีความเชื่อมัน่ สามารถนําไปใช้ในการเรี ยนรู ้ ได้ท้ งั ใน
ระบบและนอกระบบ ตามความสนใจ ยังเป็ นการทบทวนบทเรี ยนเมื่อไม่เข้าใจ สามารถเรี ยนซํ้าได้
สามารถให้นกั เรี ยนที่อยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ย ตนเอง ทําให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยการค้นพบด้วยตนเองสอดคล้องกับทฤษฎีของบรุ นเนอร์ (Bruner) และ
นักวิชาการ ภพ เลาหไพบูลย์ (2537 : 70-74) ที่กล่าวว่า การที่ครู สอนโดยวิธีสอนแบบค้นพบด้วย
ตัวเองนั้น จะเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยน เป็ นการเพิ่มพูนศักยภาพทางปั ญญาของ นักเรี ยน ก่อให้เกิด
แรงจูงใจภายใน นักเรี ยนได้ฝึกความคิด และการกระทํา ทําให้ได้เรี ยนรู ้วิธีการจัดระบบความคิดและ
วิธีการเสาะแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ทําให้ความรู ้คงทน และถ่ายโยง การเรี ยนรู ้ได้ ทําให้นกั เรี ยน
เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน นักเรี ยนได้พฒั นาความคิดและความเชื่อมัน่ ในตนเองเพิ่มมาก
ขึ้น และ ฝึ กให้นกั เรี ยนได้เรี ยนโดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู ้ ไม่ได้เรี ยนโดยการท่องจํา แต่มี
ข้อ จํา กัด คื อ ต้อ งใช้เ วลามากในการสอนครั้ งหนึ่ งๆ ทั้ง ยัง ได้ศึ ก ษาหาความรู ้ เรื่ อ งอาหารและ
สารอาหาร ที่อยู่ในสาระที่ 1 สิ่ งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต มาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้นที่
ว.1.1.3 สํารวจสื บค้นข้อมูล อภิปรายและอธิ บายเกี่ยวกับสารอาหาร และความจําเป็ นที่ร่างกาย
ต้อ งการสารอาหารที่ ไ ด้สั ด ส่ ว นเหมาะสมกับ วัย (สถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี, 2546 : 9) ทําให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนของสมศ. มาตรฐานที่ 6
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง และ
สนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ก่อนการทําการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครู ควรจะชี้แจง และแนะนําการ
ใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นแก่ นักเรี ยน โดยครู อาจจะทําการแนะนําเองหรื อให้นักเรี ยนอ่านวิธีการใช้
บทเรี ยนจากคู่มือการใช้ โดยระหว่างแนะนําครู อาจจะทําการสาธิ ตวิธีการใช้คอมพิวเตอร์แก่นกั เรี ยน
ในกรณี ที่ นัก เรี ย นใช้ค อมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ค่ อ ยคล่ อ งเพื่ อ ป้ องกัน การเกิ ด ปั ญ หากับ การใช้บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.ในระหว่างที่ทาํ การสอนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ครู ควรจะอยู่ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อคอยชี้แจง แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยน และคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน ซึ่ ง
เป็ นการติดตามผลการเรี ยนของนักเรี ยนอีกด้วย
3.ในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผูส้ อนที่มีความสนใจจะสร้ างบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ควรจะนําความรู ้ดา้ นจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติของแต่ละสาระการเรี ยนรู ้
ความรู ้ดา้ นเนื้ อหา ในการสร้างบทเรี ยนควรจะสร้างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนและ
ให้ส อดคล้องกับ เนื้ อ หาในวิ ช านั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อ ให้นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู ้ ใ นบทเรี ย นให้เ ข้า ใจและเกิ ด
ประโยชน์แก่นกั เรี ยนมากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ต่อไป
1. ในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน อาจจะใช้โปรแกรมประเภทอื่นๆ อีก
นอกเหนือจาก โปรแกรม Author ware เช่น โปรแกรม ToolBook โปรแกรม Flash โปรแกรม
e - bookเพื่อเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป
2. ควรศึ กษาถึ งสภาพปั ญหาของการเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ อื่นๆ เช่ น ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ สังคมศึ กษาศาสนาและวัฒนธรรม สุ ขศึกษา ศิ ลปะ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ เพื่อนําเนื้ อหาที่นกั เรี ยนเข้าใจยาก มาสร้างเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนซึ่ ง
จะเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยนในการเรี ยนรู ้ต่อไป
3. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนว่านักเรี ยนมีการพัฒนาความรู ้หรื อไม่เมื่อได้เรี ยนโดยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. ควรมีการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนอกเหนือจากแบบผูช้ ่วยสอน (Tutorials
Instruction) เช่น แบบฝึ กฝนทบทวนและฝึ กปฏิบตั ิ แบบ (Drill and Practice) แบบแก้ปัญหา
(Problem Solving) แบบจําลองสถานการณ์ (Simulation) แบบสาธิตและค้นพบ(Demonstration and
Discovery) แบบเกมการศึกษา (Education Game) ซึ่งแต่ละแบบควรจะเลือกสร้างให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาของบทเรี ยนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา
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5. นอกนี้ แล้ว ควรมี ก ารสร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน ตามแนวความคิ ด ของ
นักจิตวิทยาอื่นๆ เช่น ทฤษฎีการเสริ มสร้างความรู ้ (Constructivism) เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และลง
มือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง หรื อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับเทคนิคการสอนในรู ปแบบอื่นๆ
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