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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์  สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   เร่ือง วงจรไฟฟ้า ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80    กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจยัในเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทยั     ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2551 จาํนวน 30  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  1)  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์ เร่ือง วงจรไฟฟ้า  2)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 เร่ือง วงจรไฟฟ้า  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที   (t-test  Dependent  Samples) 
 ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
 1.    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง  วงจรไฟฟ้า  มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 81.58/ 82.89  ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด 
              2.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาป่ีท่ี  6  ท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง  วงจรไฟฟ้า  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั  .05 
 
 
 
 
 
 

1)   หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
       ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ABSTRACT 
This  research  purpose  was   to  develop  the efficient  Computer  Assisted  Instruction  

in Science  about  Electric  Circuit for   Prathomsuksa  Six   Students  based  on  the  standard  of  
80/80.   

The  samples  in  this  research were  30  prathomsuksa  six  students at 
Anubansriaranyothai   studying  in  the   second   semester  of  the  ademic  year  2008.  The  
research  instruments  were    1)  Computer  Assisted  Instruction  in  Science of  Electric  Circuit.  
2)  The  Achievement  Test.    Data were analyzed  using   percentage,  mean,  standard  deviation 
and  t-test    dependent  samples. 

The  results  were  as  follow. 
1.The  Computer  Assisted  instruction  in Science  about    Electric  Circuit   had the  

efficiency  higher than  80/80  criteria (81.58/ 82.89)  
2. The  Prathomsuksa  Six  Students after learning the electric  circuit  by  using  

Computer  Assisted Instruction  in Science  had   the  post  test   scores   higher  than  that  of  the  
pretest scores  at   significance level of  .05.   
 
ความสําคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ  เน่ืองจาก 
คอมพิวเตอร์มีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา  มีการนาํมาใชป้ระโยชน์ทั้งในดา้นการบริหารจดัการดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร  รวมทั้งดา้นการศึกษาซ่ึงช่วยใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ  มากยิง่ข้ึน  “คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน”  มาจากภาษาองักฤษว่า  Computer  -  Assisted  -  Instruction  (CAI)        ซ่ึงราชบณัฑิตยสถาน
บญัญติัศพัทเ์ป็นภาษาไทยวา่   “การสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วย”     พรเทพ  เมืองแมน  (2544 : 17)   

ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาจากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  
ช่วงชั้นท่ี  2  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  วิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทยั  มีคะแนนเฉล่ีย  
46.21  ระดบัสังกดั   47.59  ระดบัประเทศ 49.57  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน โดยเฉพาะสาระท่ี  5  มาตรฐานท่ี  ว5.1 คะแนนเตม็  15.00  ระดบั
โรงเรียน  7.23  ระดบัสังกดั   7.09  ระดบัประเทศ  7.37  ทั้งน้ีปัญหาอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากครูผูส้อน 
หรืออาจเกิดจากผูเ้รียนเอง 
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                    บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งสูงจากครูผูส้อนและ
นกัการศึกษาทั้งหลายเน่ืองจากสามารถนาํมาประยกุตใ์ชง้านในลกัษณะส่ือประสม (Multimedia)  เช่ือว่า
น่าจะช่วยให้บทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพหาก
บทเรียนดงักล่าวไดรั้บการออกแบบและพฒันา  ตามหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้อย่างถูกตอ้ง  และเป็น
ระบบโดยอาศยัศกัยภาพของคอมพิวเตอร์ท่ีมีเหนือส่ืออ่ืน  ๆ  ช่วยใหส้ามารถนาํเสนอบทเรียนไดอ้ยา่ง
น่าสนใจ  และมีความเป็นรูปธรรมสูง  มีความสมจริงในสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัของจริงมากท่ีสุด  
ช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กับบทเรียนอย่างต่อเน่ืองมีความพอใจท่ีจะเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกับ
หลกัการของการเรียนการสอนแบบรายบุคคล  (Individualized  Instruction)  อนัเป็นการเรียนการ
สอนท่ีเนน้การสนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  และช่วยแกไ้ขปัญหาของการจดัการเรียนรู้
เป็นกลุ่มใหญ่ไม่สามารถสนองตอบความตอ้งการของนักเรียนท่ีมีความแตกต่างกนัได ้ ซ่ึงเป็นปัญหา
สาํคญัของการเรียนการสอนอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและในอดีตท่ีผา่นมา (พรเทพ  เมืองแมน, 2544  :  3-4)  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   อดิศกัด์ิ  สาคมิตร  (2544  :  98)  พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์เร่ืองงานไฟฟ้า
ทาํให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้  และหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์เร่ืองงาน
ไฟฟ้าแลว้ทาํใหพ้ฤติกรรมของผูเ้รียนเปล่ียนไปเฉล่ียร้อยละ  87  เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นส่ือ
ท่ีทนัสมยัส่งเสริมการเรียนรู้แบบเอกคัตาบุคคล  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่จาํกดัเวลา
และสถานท่ี  สามารถเรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการและรวดเร็วตามความสามารถของแต่ละบุคคล  วิธีการ  
และขั้นตอนการนาํเสนอเน้นให้มีรูปแบบเหมือนกับการเรียนกบัครูโดยตรง  ผูเ้รียนสามารถศึกษา
ทบทวนไดต้ามตอ้งการโดยไม่มีขีดจาํกดั  ในเน้ือหาแต่ละหัวขอ้จะมีคาํถามและแบบฝึกหัดเพื่อให้
ผูเ้รียนไดท้ดสอบตวัเอง  และทราบความกา้วหนา้ทางการเรียนของตนเองเป็นระยะ  ๆ  ตลอดเน้ือหา  ทาํ
ใหน้กัเรียนเกิดการแข่งขนักบัตวัเองกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ 

ปัจจุบนัมีการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในลกัษณะเป็น
โปรแกรมสาํเร็จรูป หรือท่ีเรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ 
CAI) ท่ีถือไดว้่าเป็นส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางหรือ
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยผูเ้รียนสามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองตามอตัราการเรียนรู้ โดยไม่
ตอ้งรอหรือเร่งให้ไปพร้อม ๆ กนักบัเพื่อนในห้องเรียน และผูเ้รียนสามารถเรียนไดโ้ดยไม่ตอ้งมีครู 
สามารถทบทวนไดเ้องตลอดเวลา ตลอดจนช่วยลดปัญหาการเรียนการสอนได ้ซ่ึงในหอ้งเรียนมกัจะพบ
ปัญหาเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีมีพื้นความรู้ไม่เท่ากนั มีความเขา้ใจในบทเรียนไม่พร้อมกนั ผูเ้รียนท่ีมีความรู้
มากกว่าจะเขา้ใจในบทเรียนไดเ้ร็วแต่ก็ตอ้งรอเพื่อน ๆ ท่ียงัเรียนไม่เขา้ใจก็จะทาํให้เกิดความเบ่ือหน่าย
หรือขาดความสนใจดงันั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเขา้มาช่วยแกปั้ญหาความแตกต่างระหว่าง
บุคคลไดดี้ 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่การนาํเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเป็นส่ือการสอนจะทาํ 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2552 

78 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการนาํเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเป็นส่ือการสอนจะทาํ
ให้เกิดการเรียนรู้ตามความสามารถของผูเ้รียน โดยไม่ตอ้งรอหรือเร่งให้ทนัเพื่อน และถา้ผูเ้รียนไม่
เขา้ใจในส่วนใดของบทเรียนก็สามารถกลบัไปเรียนซํ้ าได ้ซ่ึงในฐานะท่ีผูว้ิจยัเป็นผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง วงจรไฟฟ้า ทราบดีว่าในการเรียนการสอนใน
หอ้งเรียนเป็นการยากท่ีจะใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ไดท้นักนั โดยเฉพาะเร่ือง ท่ีนกัเรียนมกัจะ
มีปัญหาในการเรียน เน่ืองจากทาํความเขา้ใจยาก ตอ้งอาศยัจินตนาการสูง จากเหตุผลท่ีกล่าวมาจึงทาํ
ใหผู้ว้ิจยัสนใจสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง 
วงจรไฟฟ้าข้ึนมา  เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
คาํสําคญั 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาการวจัิย 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เ ร่ือง 
วงจรไฟฟ้าข้ึน  เพื่อให้ไปใช้ในส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีการพฒันาท่ีดีข้ึนหรือไม่อยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์   เร่ืองวงจรไฟฟ้า  สาํหรับนกเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  6  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   ท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์  เร่ือง  
วงจรไฟฟ้า   ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง และไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เป็น นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มตะวนับูรพา   

สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2   ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2551  จาํนวน  17  
โรง   จาํนวน  863  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอนดงัน้ี 
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      1.1  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้ดลองกลุ่มเลก็  คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียน
บา้นหนองเทา  สังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 กาํลงัเรียนอยู่ภาคเรียนท่ี 2   ปี
การศึกษา 2551  โดยเลือกนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง   ปานกลาง  และเรียนอ่อน  จาํนวน  3  คน  

      1.2   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้ดลองกลุ่มยอ่ย  คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียน
บา้นหนองเทา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2    ท่ีกาํลงัเรียนอยูภ่าคเรียนท่ี 2   ปี
การศึกษา 2551  จาํนวน  2  คน   ปานกลาง  จาํนวน  3  คน   และเรียนอ่อน  จาํนวน  2  คน  รวม
จาํนวน  7  คน   

       1.3  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชท้ดลองภาคสนาม  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 รงเรียน
อนุบาลศรีอรัญโญทยั   สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2    ท่ีกาํลงัเรียนอยูภ่าคเรียนท่ี 2   
ปีการศึกษา 2551 1 ห้องเรียน  จาํนวน  30  คน  ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random 
Sampling)  จาก  3  หอ้งเรียน  จาํนวน  90  คน  

2.  ตวัแปรท่ีทาํการศึกษา 
         2.2   ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ การสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

                    2.3  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   ประกอบดว้ย  
      3.1  บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์  เร่ือง  วงจรไฟฟ้า   
     3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เร่ือง วงจรไฟฟ้า  ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี  6  ซ่ึงเป็นแบบปรนยั  4  ตวัเลือก  จาํนวน 30  ขอ้   
4.  ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

                  4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการ
ทดลองคร้ังน้ี   เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์  เร่ือง  วงจรไฟฟ้า  ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6   ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วง
ชั้นท่ี 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเสนอเน้ือหา  ดว้ย
โปรแกรม  Authorware 7    เพื่อเสนอเน้ือหา (Tutorial)  และประเภทฝึกฝนและปฏิบติั  (Drill and 
Practice)  จาํนวน 12 ชัว่โมง  ซ่ึงผูว้ิจยัมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี   

      4.2  ขั้นตอนในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   พุทธศกัราช  2544  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  เร่ือง 
วงจรไฟฟ้า  เพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้   เน้ือหา  วิธีการสอน  การวดัและ
ประเมินผล กาํหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม  โดยยดึมาตรฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ 
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วิทยาศาสตร์  ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช  2544    วิเคราะห์เน้ือหา
แยกเป็นหน่วยยอ่ย  จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี  5  เร่ือง วงจรไฟฟ้า   แบ่งออกเป็น  4    เร่ืองยอ่ย  คือ   

หน่วยยอ่ยท่ี  1   สมบติัของตวันาํไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า   
หน่วยยอ่ยท่ี  2   วงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย      
หน่วยยอ่ยท่ี  3   การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน   
หน่วยยอ่ยท่ี  4   แม่เหลก็ไฟฟ้า     
ออกแบบบทเรียนและเขียนบท  (Script)  โดยใชเ้น้ือหาท่ีไดว้ิเคราะห์แลว้จดัทาํเป็นแผน่

เร่ืองราว (Storyboard)  บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง วงจรไฟฟ้า 
วิธีหาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

    (1)  นาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน  แลว้นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่  ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ ดร.วีระพงษ ์ แสง – ชูโต   และอาจารยท์วีศกัด์ิ  ปานเทวญั  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดา้น
หลกัสูตรและการสอน  และดา้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ศน.ไพบูลย ์ ประเสริฐสรรค ์ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้น ส่ือ  นวตักรรม   และเทคโนโลยทีางการศึกษา   ศน.ประเสริฐศรี  ศรีวิลยั  และอาจารยก์ลัยา  
ทองทศ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนและสร้างเคร่ืองมือวดัผล   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    เพื่อ
ตรวจสอบ  แกไ้ขขอ้บกพร่องดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหา สํานวนภาษาและความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาของคาํถาม   จาํนวน  40  ขอ้  แต่ละขอ้ใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยใชเ้กณฑ ์ 
IOC ตั้งแต่  0.5 ข้ึนไปจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ
ดงัน้ี การประเมินของ (ลว้น  สายยศ  และองัคนา  สายยศ  ,  2538 : 198)  
    คะแนน +1  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัไดส้อดคลอ้งตามจุดประสงค ์              
                                                     มีความตรงเชิงเน้ือหา 
   คะแนน  0   หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัไดส้อดคลอ้งตามจุดประสงค ์
                                                     มีความตรงเชิงเน้ือหา 
    คะแนน -1   หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัไดไ้ม่สอดคลอ้งตามจุดประสงค ์
                                                      มีความตรงเชิงเน้ือหา 

บนัทึกผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละขอ้  คาํนวณ IOC นาํแบบทดสอบท่ีไดรั้บการ
ตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญ มาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์   IOC (Index 
of Item-Objective Congruence) และนาํขอ้ท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปจาํนวน 30 ขอ้  มีขอ้สอบท่ีมีค่า  
IOC  นอ้ยกวา่  0.5  จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ดต้ามเกณฑ ์
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  (2) นําแบบทดสอบท่ีผ่านเกณฑ์  และปรับปรุงแก้ไขบางข้อตามความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  30  ขอ้  และนาํมาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งมาตรฐานการท่ีเรียนรู้และผล
การเรียนรู้ท่ี คาดหวงั และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 

5.  วิธีการรวบรวมขอ้มูล 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ผูว้ิจัยการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยวิทยาศาสตร์  เร่ือง 

วงจรไฟฟ้า  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โดยนาํไปทดลองวิจยัและพฒันาบทเรียนกบั
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทยั  อาํเภออรัญประเทศ  สาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่น  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2551  เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ ์ 80/80  
     5.1  สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
     5.2    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
เพื่อใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลส่ือความหมายตรงกนั  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ทางสถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 N    แทน  จาํนวนของนกัเรียน 

 
−

Χ      แทน  ค่าเฉล่ีย 
 S.D  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  E1    แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไวใ้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
  E2   แทน  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
  ของนกัเรียน 
   t       แทน  ค่าความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
   *       แทนมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

6. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล          
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัขอนาํเสนอโดยแบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

       ตอนท่ี  1  ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ ์80 /80 
       ตอนท่ี  2  วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์ เร่ือง  วงจรไฟฟ้า สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
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ผลการวจัิย 
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์ เร่ือง วงจรไฟฟ้า สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึน   มีประสิทธิภาพ  81.58 
/82.89  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ  80/80    

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ท่ีสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิทยาศาสตร์  เร่ือง  วงจรไฟฟ้า   สาํหรับนกัเรียนชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 6    หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง วงจรไฟฟ้า สามารถอภิปรายผลการวิจยัตามลาํดบัได้
ดงัน้ี 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์   เร่ือง วงจรไฟฟ้า  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ท่ีพฒันาข้ึน  มีประสิทธิภาพ  81.58 /82.89 ตามเกณฑท่ี์กาํหนด  เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 
1ซ่ึงผลการวิจยัขา้งตน้เป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหว่างเรียนมีค่าร้อยละ    
81.58  และค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าร้อยละ  82.89   ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้80/80   

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ท่ีสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิทยาศาสตร์  เร่ือง วงจรไฟฟ้า   สาํหรับนกัเรียนชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 6    หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี  2   

    ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ  ดงัน้ี 
   1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์  ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนไดผ้่านการประเมิน

คุณภาพบทเรียนจากผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี  อีกทั้งผ่านการหาประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์   80/80  และมีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมกับนักเรียน   ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี  6  จึงถือว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพทาํให้นักเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ชาตรี  เกิดธรรม  (25442: 221)  พบว่า  
ส่ือคอมพิวเตอร์มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

2.  บทเรียนท่ีออกแบบเป็นแบบสาขา  ตามแนวความคิดของกลุ่มปัญญานิยมทาํใหผู้เ้รียน
มีอิสระมากข้ึน ในการเลือกลาํดบัของการนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัตน โดยท่ีผูเ้รียน
ทุกคนจะไดรั้บการเสนอเน้ือหาในลาํดบัท่ีไม่เหมือนกนั  โดยเน้ือหาท่ีจะไดรั้บการนาํเสนอต่อไป 
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นั้นจะข้ึนอยูก่บัความสามารถ  ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน  เป็นสาํคญัเป็นการ
นาํเสนอเน้ือหาในลกัษณะแตกก่ิง  กล่าวคือ  เป็นการแตกก่ิงกา้นสาขาออกไป  จากจุดหน่ึงแตก
ก่ิงกา้นสาขาออกไปเป็นจุดยอ่ย  จากจุดยอ่ยแต่ละจุดก็แตกออกไปเป็นจุดยอ่ย ๆ  การจดัระเบียบ
เน้ือหาในลกัษณะสาขาเกิดจากแนวคิดเก่ียวกบัความแตกต่างภายในของมนุษย ์ ซ่ึงการออกแบบใน
ลกัษณะน้ี จะทาํให้ผูเ้รียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนมากกว่าบทเรียนท่ีออกแบบใน
ลกัษณะเส้นตรง  เพราะผูเ้รียนจะสามารถเลือกลาํดบัของการนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนแบบฝึกหัด  
หรือแบบทดสอบตามความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจของตน ( ถนอมพร  ( ตนัพิพฒัน์ ) 
เลาหจรัสแสง, 2541.) 

3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีภาพสีสดใส  ภาพเคล่ือนไหวท่ีให้ภาพและเสียงท่ี
ต่ืนเตน้  ช่วยเร้าความสนใจท่ีมีต่อบทเรียน   และมีปฏิสมัพนัธ์ของบทเรียนกบัผูเ้รียนทาํใหเ้กิดความ
เพลิดเพลินในการเรียนรู้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2537.)   กล่าวถึงการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียน
การสอนโดยนาํอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใชท้าํงานร่วมกนัเพื่อนาํเสนอเน้ือหาในรูปภาพ กราฟิก ภาพน่ิง 
ตวัอกัษร ซ่ึงมีลกัษณะการเคล่ือนไหวและมีเสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบสลบักนัไปมีลกัษณะ
การส่ือสารแบบสองทางผูใ้ชแ้ละคอมพิวเตอร์สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั   ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎี
แรงจูงใจของมาโลน ( ถนอมพร ( ตนัพิพฒัน์ ) เลาหจรัสแสง, 2541. ) 
             บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์เร่ือง  วงจรไฟฟ้า  ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนพบว่ามี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   น้ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึนเน่ืองจากการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ี สามารถ
นาํเสนอเน้ือหาเร่ืองราวไดค้รบถว้น  น่าสนใจ   ซ่ึงในบทเรียนจะมีตวัอกัษร  ภาพ  กราฟิก  ภาพน่ิง  
ภาพเคล่ือนไหว  รวมทั้งเสียงประกอบ  จะช่วยใหน้กัเรียนเรียนดว้ยความสนุกเร้าความสนใจตลอดเวลา
ในขณะเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์    นอกจากน้ีนกัเรียนยงัสามารถเรียนรู้ไดต้ามความสามารถของ
ตนเอง   โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล     สําหรับนักเรียนท่ีเรียนอ่อน  เรียนไม่ทนัเพื่อน
สามารถนําไปใช้ทบทวนบทเรียน  และใช้ในการสอนซ่อมเสริมโดยครูไม่ตอ้งเสียเวลามาสอนซํ้ า  
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง  โดยไม่จาํกดัเวลาและสถานท่ี  สามารถเรียนรู้ไดต้ามตอ้งการโดยไม่มี
ขีดจาํกดั  ในเน้ือหาแต่ละหน่วยยอ่ยจะมีแบบทดสอบและแบบฝึกหัดเพื่อให้นกัเรียนไดท้อสอบตงัเอง  
และทราบความกา้วหน้าทางการเรียนของตนเอง  ทาํให้นักเรียนเกิดการแข่งขนักบัตวัเองกระตุน้ให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํผลการวิจยัไปใช ้
1.  ควรศึกษาพื้นฐานในการใชค้อมพิวเตอร์ของนกัเรียนก่อนถา้นกัเรียนมีพื้นฐานในดา้น

คอมพิวเตอร์ไม่ดีควรมีการจดัอบรมก่อนเขา้เรียน  เพื่อไม่ใหมี้ปัญหาในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2.  ควรตรวจสอบสภาพของคอมพิวเตอร์ให้พร้อมและเพียงพอต่อความตอ้งการของ

ผูเ้รียนอนัเป็นอุปสรรคต่์อการเรียน 
3.  ก่อนทาํการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ครูควรช้ีแจงและแนะนาํการใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแก่นักเรียน   เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขณะเรียน 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีประสิทธิภาพในกลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืนๆ  หรือในหลกัสูตรอ่ืนๆ  เพื่อนาํไปใชเ้ป็นส่ือในการเรียนการสอน  และเพื่อส่งเสริมพฒันาการ
ใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2.  ควรมีการติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.  ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในดา้นตวัแปรอ่ืนๆ 
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