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บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหารและสารอาหาร สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
สอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4           
โรงเรียนบา้นนาคลองกลาง อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี  ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี  2  ปี
การศึกษา  2550 จาํนวน 1 ห้องเรียน ซ่ึงทาํการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 17 คน จากประชากร   
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายทบัเทวา 10 โรงเรียน จาํนวน 115 คน          
กลุ่มตวัอย่างเรียนโดยใชว้ิธีการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ประกอบดว้ย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2) แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
  ผลการวิจยัพบไดว้่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ือง
อาหารและสารอาหาร สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 81.76/82.75 สูง
กวา่เกณฑท่ี์กาํหนด 

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. 
 

ความสําคญัของปัญหา 
 เทคโนโลยีท่ีมีบทบาทสําคญัต่อการเรียนการสอนท่ีนิยมใช้กันมากก็คือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือท่ีเรียกกนัว่า “CAI” นับเป็น        
เทคโนโลยท่ีีมีความสามารถในการเป็นส่ือการเรียนการสอนอีกรูปแบบหน่ึง (ไพโรจน์ คชชา,  2540 : 
1)  ดา้นภทัทิรา  เหลืองวิลาศ (2547 : 14) ไดก้ล่าวว่า การนาํคอมพิวเตอร์มาสร้างเป็น บทเรียนเพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถศึกษา ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ 
นอกจากน้ี ยงัสามารถจาํลองสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเส่ียงต่ออนัตราย หรือมีค่าใชจ่้ายสูงมานาํเสนอเป็น
บทเรียนให้กับผูเ้รียนได้มีความรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในรูปแบบต่างๆ เช่น  เกมคาํนวณ
ตวัเลข เกมสอนคาํศพัท ์เกมจบัคู่ ก็สามารถทาํไดเ้ช่นกนั ส่วนบุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ และคณะ (2544 : 
25) กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยส่วน อาจคลา้ยกบัการเรียนการสอนจริง
ในชั้นเรียน  มีการนาํเขา้สู่บทเรียน ใหข้อ้มูลพื้นฐานก่อนการเร่ิมเร่ือง เพื่อใหผู้เ้รียนมีความพร้อมและ
เกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้  มีการทบทวนความรู้เดิม หรือใหค้วามรู้เพิ่มเติมก่อนท่ีจะศึกษาเน้ือหาใหม่ 
มีการประเมินในรูปของแบบฝึกหดัหรือการทดสอบ ซ่ึงเป็น องคป์ระกอบสาํคญัหลงัจากท่ีผูเ้รียนได้
ศึกษาเน้ือหาเป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสม ส่วน อินทิรา  บุญยาทร (2542 : 138) ไดก้ล่าวไวว้่า 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นนวตักรรมท่ีกาํลงัมีความสาํคญั   และไดรั้บการนาํไปใชใ้นการเรียนการ
สอนมากข้ึน เน่ืองจากมีคุณลักษณะพิเศษเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัว
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้รับการพฒันาให้มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูงข้ึนในปัจจุบัน
โปรแกรมสอนวิชาต่างๆ ไดรั้บการพฒันาใหก้วา้งขวางและจะพฒันาต่อไปไม่หยดุ  คอมพิวเตอร์จึง
เขา้มามีบทบาททาํให้การเรียนรู้ง่ายข้ึนในอนาคต กุณฑรี เพช็รทวีพรเดช (2550 : 144) กล่าวไวว้่า  
วิธีการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนไดรั้บความนิยมแพร่หลายมากในวงการศึกษาในปัจจุบนั นกั
การศึกษาผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ไดใ้ห้ ความหมายไวห้ลายรูปแบบ เป็นการเรียนการสอนท่ีนาํ
คอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ บนัทึกแลว้
นาํเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับ 
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                นกัเรียนในแต่ละคน ส่วน ศกัด์ิศรี  ปาณะกลุ และคณะ  (2549 : 269)  ไดก้ล่าวไวว้า่ การใช้
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และเทคโนโลยต่ีางๆ ในการสอนจะสามารถพฒันาทกัษะการคิด และการเรียนรู้ได ้ 
ซ่ึงไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะในตาํราเท่านั้น  ซ่ึงจากความคิดเห็นของนกัวิชาการหลายๆท่านนั้นสอดคลอ้งกบั
นโยบาย การจดัการศึกษาในหมวด 9 มาตราท่ี 66 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
กล่าวไวว้า่  “ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาใน
โอกาสแรกท่ีทาํได ้ เพื่อใหมี้ความรู้ และทกัษะเพยีงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต” (สาํนกัคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 :  37-38)    

 จากหลกัการต่างๆ  การประเมินผลระดบัชาติ  การประเมินผลของสาํนกังานรับรอง            
มาตรฐานการศึกษาดงักล่าว รวมทั้งทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ เก่ียวกบัการเสริมแรง ทฤษฎีของ 
เพียร์เจย ์และบรูเนอร์ เก่ียวกบัการเรียนรู้โดยการคน้พบ  ส่ิงเหล่าน้ี ทาํใหผู้ว้จิยัตอ้งหาแนวทางการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทาํใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่มีความเบ่ือ
หน่ายในการเรียน เป็นการเสริมความรู้ใหก้บันกัเรียน ทาํใหน้กัเรียนท่ีขาดเรียนสามารถเรียนทนัเพื่อน 
ครูไม่ตอ้งมาสอนซํ้าใหม่ ไม่ตอ้งรีบเร่งวา่จะไม่ทนัเวลา และเป็นการลดภาระงานของครู จึงไดน้าํเอา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใชใ้นการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหารและ
สารอาหาร  เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึนตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 
 
คาํสําคญั 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหารและ
สารอาหาร สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 หรือไม่  

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหาร
และสารอาหาร สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4   โรงเรียนในกลุ่ม

เครือข่ายทบัเทวา  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี 10  โรงเรียน จาํนวน  115  คน 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 

53 

 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
โรงเรียนบา้นนาคลองกลาง  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้ดลองในภาคสนาม  
จาํนวน 17 คน และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนชุมชนบา้นเขาลูกชา้ง เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชท้ดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึงและแบบกลุ่มเลก็ จาํนวน  12  คน  รวมจาํนวน  29  คน  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดท้าํการสร้างข้ึน ประกอบดว้ย  

 2.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ือง อาหารและ
สารอาหาร 

 2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง 
อาหารและสารอาหาร จาํนวน 30  ขอ้ 
 3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง  ในการดาํเนินการทดลองผูว้ิจยัดาํเนินการทดลอง
ตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
         3.1  ดาํเนินการทดลองสอนในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2550   เร่ือง อาหารและ
สารอาหาร จาํนวน 9  ชัว่โมง  3  ชัว่โมงต่อสปัดาห์  โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ดงัน้ี 

     3.1.1 ผูว้ิจยัอธิบายลกัษณะของโปรแกรม การเรียกใชโ้ปรแกรม การออกจาก 
โปรแกรม  
     3.1.2  ใหน้กัเรียนดาํเนินการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปทีละเร่ือง   

 3.1.3 เม่ือนกัเรียนเรียนเน้ือหาเสร็จในแต่ละเร่ืองแลว้  ให้นกัเรียนทาํแบบฝึกหัด
ทบทวนท่ีอยูใ่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ในเร่ืองนั้นๆ  

 3.1.4 เม่ือเรียนจบแต่ละเร่ืองให้นักเรียนทาํแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเพ่ือเก็บ
คะแนนไวว้ิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
         3.2    เม่ือนกัเรียนเรียบจบแลว้ ทาํการทดสอบวดัผลวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึนและไดรั้บการตรวจความเช่ือมัน่ ความตรงเชิง
เน้ือหา อาํนาจการจาํแนก และความยากง่ายมาแลว้ เร่ือง อาหารและสารอาหาร จาํนวน 30 ขอ้  เก็บ
คะแนนเป็นขอ้มูลไวว้ิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ในการวิจยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
         4.1  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 4.1.1 ความตรงทางดา้นโครงสร้าง เน้ือหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  
Index  of   Item – Objective Congruence (IOC)  
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 4.1.2  วิเคราะห์ความยาก ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จากนกัเรียนท่ีเรียนเร่ืองต่างๆ  มาแลว้โดยใชเ้ทคนิคร้อยละ   50     
 4.1.3 วิเคราะห์ค่าอาํนาจการจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จากนกัเรียนท่ีเรียนเร่ืองต่างๆ มาแลว้ โดยใชเ้ทคนิคร้อยละ 50    
  4.1.4 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คาํนวณจากสูตร   KR-20 (Kuder  Richardson – 20)  
 4.2  สถิติท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    การหาประสิทธิภาพของส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เป็นการหาประสิทธิภาพ
และการนาํเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ 

ผลการวจัิย 
 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองอาหารและ
สารอาหาร  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 ผลการวิจยัพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ  81.76/82.75 ตามเกณฑท่ี์กาํหนด  เม่ือพิจารณาค่าร้อยละของแต่ละเร่ือง
ยอ่ย  พบว่า เร่ืองยอ่ยท่ี 1  เร่ือง  อาหารและคุณค่าของสารอาหาร  มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 82.94  
เร่ืองยอ่ยท่ี  2  เร่ือง อาหารและพลงังานท่ีร่างกายตอ้งการ  มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย  82.35  เร่ือง
ยอ่ยท่ี  3  เร่ือง สารปรุงรส  สารแต่งสีและสารเจือปนในอาหาร  มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย  80.00 
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้             
วิทยาศาสตร์  เร่ืองอาหารและสารอาหาร  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  

    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.76/82.75 ตามเกณฑ ์            
ท่ีกาํหนด  เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ซ่ึงผลการวิจยัขา้งตน้เป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย
จากแบบทดสอบระหวา่งเรียนมีค่าเฉล่ียร้อยละ 81.76 และค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจาก        

แบบทดสอบหลงัเรียน มีค่าร้อยละ  82.75   ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ 80/80  สอดคลอ้ง
กบั ผลการวิจยัของ ชิงชยั  ทองไทย (2545) ไดท้าํการศึกษา พฒันาชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์         
วิทยาศาสตร์  เร่ือง ระบบย่อยอาหาร  สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ผลการวิจยัพบว่า          
ชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ  83.11/81.67  , 82.22/81.67  และ  82.00/81.25            
ตามลาํดบั เป็นไปตามเกณฑ ์80/80  ความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียนเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ธิติพนัธ์ จินต์เกิดแช่ม (2545) ได้ทาํการศึกษาและสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง สสารและความร้อน  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียน
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อนุบาลปทุมธานี  ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  สสารและความร้อน          
ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ  86.48/85.40  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้คือ 80/80  ผลสัมฤทธ์ิทาง       
การเรียนหลงัจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสําคญั        
ทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  นพนนัท ์ คลอ้ยสวาท (2545)ไดท้าํการศึกษา 
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสอนซ่อมเสริม เร่ือง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง พบว่า 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสอนซ่อมเสริม เร่ืองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
จากคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียน มีค่าร้อยละ 83.55 /82.38 สูงกว่าเกณฑ ์     
มาตรฐานงานวิจยัท่ีกาํหนด 80 / 80 ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนีรดา  พิทกัษเ์ขตขณัฑ ์
(2547)   ไดท้าํการศึกษาวิจยั  เร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์          
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เร่ือง จกัรวาลและอวกาศ  ผลการวิจยั       
พบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์  เร่ืองจกัรวาลและอวกาศ  มีประสิทธิภาพ 
เท่ากบั 82.65/82.73 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีรับ การ
สอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครู อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ  .01    

 ท่ีผลการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเช่นอาจเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ  ดงัน้ี 
1. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคร้ังน้ีไดด้าํเนินการตามวิธีการสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาจะสร้าง ตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ กาํหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ดาํเนินการสร้างและพฒันา ทดสอบปรับปรุงกบั กลุ่มยอ่ย แลว้
จึงนาํไปทดลองจริง โดยในแต่ละขั้นตอนมีการเก็บขอ้มูลอยา่งละเอียด และตามลาํดบัข้ึนตอนชดัเจน
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ  บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ และคณะ (2544 : 43-45) ไดเ้สนอแนะว่าการ
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นั้นมีองคป์ระกอบสาํคญั อยู ่2 ส่วน คือ องคป์ระกอบดา้นการ
ออกแบบการสอน และองคป์ระกอบดา้นการออกแบบหนา้จอ ซ่ึงโมเดล 
สาํหรับการพฒันาบทเรียนสาํเร็จรูปท่ีจะกล่าวถึง ไดแ้ก่ การออกแบบ CAI  ของ Roblyer และ  Hall   
มีอยู่ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการกาํหนดเป้าหมายการสอน วิเคราะห์รูปแบบการสอน          
ซ่ึงประกอบดว้ย การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม กาํหนดวิธีการประเมินผล และการออกแบบ
กลวิธีการสอน ซ่ึงกาํหนดอยา่งชดัเจนตั้งแต่เร่ิมตน้วางแผนออกแบบบทเรียน ขั้นตอนท่ี 2       เป็น
การออกแบบบทเรียนโดยเขียนเป็นผงังาน สร้างกรอบแสดงเร่ืองราว (Story board) ของ             
บทเรียนว่าจะประกอบด้วยอะไรบา้ง มีขอ้ความ การเสริมแรง ผลป้อนกลบั การดาํเนินขั้นตอน       
ของเน้ือหา ขั้นสุดท้ายของขั้นตอนน้ีก็คือการทบทวนการออกแบบก่อนนําไปสร้างโปรแกรม          
บทเรียน และในขั้นน้ีควรจดัทาํเอกสารหรือคู่มือประกอบสาํหรับผูเ้รียนและผูส้อนดว้ย ขั้นตอนท่ี 3 
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เป็นการทดลองสร้างโปรแกรมบทเรียน มีการทดสอบการใชแ้ละแกไ้ขปรับปรุงบทเรียนให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการออกแบบบทเรียน 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด้วยภาพกราฟิก  และเสียง            
เป็นส่วนช่วยสร้างบรรยากาศให้บทเรียนส่ือความเขา้ใจจากนามธรรมเป็นรูปธรรมได ้เป็นอย่างดี             
ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานท่ีไดเ้รียนรู้ เน่ืองจากมีการโตต้อบทนัทีจากคอมพิวเตอร์  ส่งผลโดยตรงต่อ
การเรียน ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฏีของ สกินเนอร์ (Skinner)  ท่ีเช่ือว่าตวัเสริมแรงเป็นตวัแปรสาํคญัใน
การเปล่ียนพฤติกรรมหรือการเรียนรู้ของผูเ้รียน  เก่ียวขอ้งกบัความเร็ว ความอดทนในการทาํงาน 
ความสามารถบงัคบัตนเอง และช่วยใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์การเสริมแรงอาจเป็นรูปแบบของการ
ให้รางวลัท่ีเหมาะสมหรืออาจเป็นความพึงพอใจท่ีเกิดจากความสําเร็จในการเรียนหรือการทาํ 
กิจกรรม (บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ และคณะ, 2544 : 35-40) สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของเพียร์เจย ์ (Piaget) 
ดา้นการปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีว่ามนุษย ์เกิดมาพร้อมกบัโครงสร้างสติปัญญาท่ีไม่ซบัซอ้น และ
จะค่อยๆ  มีการพัฒนาข้ึนตามลําดับเ ม่ือได้มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม  ผู ้สอนจึงควรจัด
สภาพแวดลอ้มใหผู้เ้รียนไดคิ้ด ไดรู้้จกัวิธีการ และใหเ้กิดการคน้พบดว้ยตนเอง 

3. ในขั้นตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ
จาํนวน 5 ท่าน ซ่ึงผลการประเมินมีความเห็นคลอ้งกนัว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนนั้น 
นําไปใช้ได้ ทั้ งน้ีได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิ  ทําให้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณภาพและความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ  รวมทั้งไดมี้การทดลองใชเ้พื่อ
ปรับกบันกัเรียนกบักลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน  คร้ังท่ี 1 ทดลองกบันกัเรียนกลุ่มเก่ง  กลุ่มปาน
กลาง กลุ่มอ่อนอยา่งละ 1  คน แลว้ทาํการปรับปรุงแกไ้ข  คร้ังท่ี 2 ทดลองกบันกัเรียน กลุ่มเลก็ คือ 
นกัเรียนกลุ่มเก่ง 3 คน  กลุ่มปานกลาง 3  คน  และ กลุ่มอ่อน 3 คน  แลว้ทาํการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด จากนั้นจึงนาํไปทาํการทดลองกบั กลุ่มตวัอยา่งจริง  จึง
เป็นส่ือท่ีเช่ือถือไดว้า่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพ 
นาํไปใชใ้นการเรียนได ้สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เฮนดริคซ์ (Hendrikx, 1995)  ไดท้าํการศึกษา
วิจยัเก่ียวกบัการใชไ้ฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาพบว่าไฮเปอร์
มีเดียช่วยในการเรียนการสอนมีความยดืหยุน่มากข้ึนเป็นบทเรียนท่ีแต่ละบุคคลจะมีลกัษณะการเรียน 
ท่ีแตกต่างกันออกไปข้ึนกับความต้องการและความรู้ความสามารถของผูเ้รียน และช่วยพฒันา   
ความคิดสร้างสรรคท์ั้งการแกปั้ญหาดว้ย เหมาะท่ีจะนาํไปใชใ้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
 4. เน้ือหา เร่ือง อาหารและสารอาหาร เป็นเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองความจาํส่วนใหญ่ และเขา้ใจยาก 
แต่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึนเป็นนวตักรรมท่ีผสมผสานทั้งอกัษร  เสียงดนตรี  เสียง
บรรยาย  ภาพน่ิง  และภาพเคล่ือนไหว เป็นการช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนใหน่้าสนใจมากยิง่ข้ึน  
และให้นกัเรียนจดจาํและเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน  นกัเรียนจะมีการใชบ้ทเรียนในการเสริมความรู้เม่ือมี
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เวลาว่าง หรือเรียนไม่เขา้ใจได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นีรดา พิทกัษเ์ขตขณัฑ ์ (2547 : 92) ท่ีว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันามีปรสิทธิภาพดา้นเน้ือหา ด้านภาพ  ภาษา และเสียง ด้าน
ตวัอกัษร รูปแบบท่ีนาํเสนอน่าสนใจและเพลิดเพลินสร้างแรงจูงใจใหน้กัเรียนกระตือรือร้นอยากเรียน 
สนุกสนานต่ืนเตน้ สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนมากข้ึน และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  ฟินเคล (Finkel, 1996)  ท่ีกล่าวว่า  คอมพิวเตอร์ช่วยในการแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี  
เน่ืองจากสามารถใหข้อ้มูลเพิ่มเติมไดท้นัทีและสามารถสร้างทางเลือก  แนวคิดไดห้ลากหลาย  ทาํให้
ตดัสินใจไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ือง อาหารและ           
สารอาหาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพ             
ตามเกณฑ ์80/80 นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นมีความเขา้ใจในบทเรียนเร่ือง
อาหารและสารอาหารมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีรูปแบบการนาํเสนอท่ี
ง่ายต่อการเรียนรู้  มีประสิทธิภาพดา้นเน้ือหา  ดา้นภาพ ภาษา และเสียง  ทาํให้เกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ของนกัเรียน ทาํให้นกัเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจ
อยากเรียนรู้ตลอดเวลา  รวมทั้งไดมี้การให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ ทดลองใชแ้ละปรับปรุง แกไ้ข
บทเรียนให้มีประสิทธิภาพ จึงทาํใหบ้ทเรียนมีความเช่ือมัน่ สามารถนาํไปใชใ้นการเรียนรู้ ไดท้ั้งใน
ระบบและนอกระบบ ตามความสนใจ ยงัเป็นการทบทวนบทเรียนเม่ือไม่เขา้ใจ สามารถเรียนซํ้ าได ้
สามารถใหน้กัเรียนท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีขาดแคลนครู สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย       ตนเอง ทาํให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้โดยการคน้พบดว้ยตนเองสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของบรุนเนอร์ (Bruner) และ
นกัวิชาการ ภพ  เลาหไพบูลย ์(2537 : 70-74)  ท่ีกล่าวว่า  การท่ีครูสอนโดยวิธีสอนแบบคน้พบดว้ย
ตวัเองนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน เป็นการเพ่ิมพนูศกัยภาพทางปัญญาของ  นกัเรียน  ก่อใหเ้กิด
แรงจูงใจภายใน  นกัเรียนไดฝึ้กความคิด และการกระทาํ ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้วิธีการจดัระบบความคิดและ
วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  ทาํใหค้วามรู้คงทน และถ่ายโยง  การเรียนรู้ได ้ ทาํใหน้กัเรียน
เป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน  นกัเรียนไดพ้ฒันาความคิดและความเช่ือมัน่ในตนเองเพ่ิมมาก
ข้ึน  และ ฝึกให้นกัเรียนไดเ้รียนโดยใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้ ไม่ไดเ้รียนโดยการท่องจาํ แต่มี
ข้อจํากัดคือต้องใช้เวลามากในการสอนคร้ังหน่ึงๆ ทั้ งยงัได้ศึกษาหาความรู้ เ ร่ืองอาหารและ 
สารอาหาร  ท่ีอยู่ในสาระท่ี 1  ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดาํรงชีวิต  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี  
ว.1.1.3  สาํรวจสืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัสารอาหาร และความจาํเป็นท่ีร่างกาย
ต้องการสารอาหารท่ีได้สัดส่วนเหมาะสมกับวัย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี 2546 : 9) ทาํใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะตามมาตรฐานดา้นผูเ้รียนของสมศ. มาตรฐานท่ี  6  
ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง   และ
สนองพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พทุธศกัราช  2542  ได ้
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ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1. ก่อนการทาํการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ครูควรจะช้ีแจง และแนะนาํการ
ใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้แก่นักเรียน โดยครูอาจจะทาํการแนะนาํเองหรือให้นักเรียนอ่านวิธีการใช้
บทเรียนจากคู่มือการใช ้ โดยระหว่างแนะนาํครูอาจจะทาํการสาธิตวิธีการใชค้อมพิวเตอร์แก่นกัเรียน
ในกรณีท่ีนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยคล่องเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหากับการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.ในระหว่างท่ีทาํการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ครูควรจะอยู่ดูแลอย่าง
ใกลชิ้ด  เพื่อคอยช้ีแจง  แนะนาํ  ใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน  และคอยสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน  ซ่ึง
เป็นการติดตามผลการเรียนของนกัเรียนอีกดว้ย 
 3.ในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผูส้อนท่ีมีความสนใจจะสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรจะนาํความรู้ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้  ธรรมชาติของแต่ละสาระการเรียนรู้   
ความรู้ดา้นเน้ือหา ในการสร้างบทเรียนควรจะสร้างให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบทเรียนและ
ให้สอดคลอ้งกับเน้ือหาในวิชานั้นๆ ทั้ งน้ีเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในบทเรียนให้เขา้ใจและเกิด
ประโยชน์แก่นกัเรียนมากท่ีสุด 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัต่อไป 
 1. ในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อาจจะใชโ้ปรแกรมประเภทอ่ืนๆ อีก  
นอกเหนือจาก  โปรแกรม  Author ware  เช่น  โปรแกรม ToolBook   โปรแกรม Flash   โปรแกรม  
e - bookเพื่อเป็นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 2. ควรศึกษาถึงสภาพปัญหาของการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  สุขศึกษา ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
ภาษาต่างประเทศ   เพื่อนาํเน้ือหาท่ีนกัเรียนเขา้ใจยาก มาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่ึง
จะเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนในการเรียนรู้ต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียนวา่นกัเรียนมีการพฒันาความรู้หรือไม่เม่ือไดเ้รียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 4. ควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนอกเหนือจากแบบผูช่้วยสอน (Tutorials 
Instruction) เช่น แบบฝึกฝนทบทวนและฝึกปฏิบติั แบบ (Drill and Practice)  แบบแกปั้ญหา 
(Problem Solving) แบบจาํลองสถานการณ์ (Simulation) แบบสาธิตและคน้พบ(Demonstration and 
Discovery)  แบบเกมการศึกษา (Education  Game)  ซ่ึงแต่ละแบบควรจะเลือกสร้างใหเ้หมาะสมกบั
เน้ือหาของบทเรียนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา 
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 5.  นอกน้ีแล้วควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามแนวความคิดของ
นกัจิตวิทยาอ่ืนๆ  เช่น  ทฤษฎีการเสริมสร้างความรู้ (Constructivism) เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และลง
มือปฏิบติัดว้ยตนเอง  หรือการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัเทคนิคการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ  
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