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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง ค้าควบกล้า ส้าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4
The Development of computer Assisted Instructional Learning In Area of Thai
Language on Diphthong words for Prathomsuksa 4 Students.
ศิริวรรณ ทองพุ6

บทคัดย่อ
วิจัยนี้มี ความมุ่ง หมาย 1) เพื่ อพั ฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโพนม่วง จังหวัดสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 /
E2 เท่ากับ 85/85 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโพน
ม่วง จังหวัดสุรินทร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค้าควบกล้้า
ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.70/87.50
ตามเกณฑ์ 85/85 ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนการ
สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 S.D. = 0.52
ค้าส้าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ค้าควบกล้้า

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the computer assisted
instructional learning of diphthong words for Prathomsuksa students to reach efficiency
according to the criteria of E1 / E2 equal to 85/85, 2) to compare the scores between pretest and post-test from the computer assisted instructional learning of diphthong words for
Prathomsuksa 4 students, Baan Pone Muang School, Surin Province before learning and after
learning, 3) to study the satisfaction of the students toward the learning through the
computer assisted instructional learning of diphthong words for Prathomsuksa 4 students,
Baan Pone Muang School, Surin Province.
The sample of this research was 20 Prathomsuksa 4 students, Baan Pone Muang
School, semester 1, 2018 Academic Year. The samples were selected by using Purposive
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Sampling technique. The statistics used for data collection included Percentage, Mean, and
Standard Deviation.
The research results revealed as follows: 1) the efficiency of the computer assisted
instructional learning in area of Thai language on diphthong for Prathomsuksa 4 students was
equal to 86.70/87.50, which was higher than the set criteria of 85/85, 2) When comparing the
learning achievement between before learning and after learning by using the computer
assisted instructional learning in area of Thai language on diphthong words for Prathomsuksa
4 students, it was found that the scores of after learning was higher than the scores of
before learning by statistic significance at .01 level, and 3) For the satisfaction of the
students toward the computer assisted instructional learning in area of Thai language on
diphthong words for Prathomsuksa 4 students as a whole, it was at the highest level, the
Mean was equal to 4.57.
Keyword : CAI, computer Assisted Instructional, Diphthong

บทน้า
ภาษาไทยเป็นภาษาประจ้าชาติที่มี ความส้าคัญ คนไทยทุก คนต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องมื อในการ
ติดต่อสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความรู้สึกให้ผู้อื่นสามารถรับรู้ได้ถูกต้องตรงตรงตาม
ความต้องการที่จะถ่ายทอดออกมา ฉะนั้น ผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพจะ
ได้เปรียบและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ภาษาไทยถือว่าเป็นมรดกของชาวไทยที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาติไทย คนไทยในฐานะเจ้าของภาษาจึงควรศึกษาหลักการใช้
ภาษาที่ถูกต้อ ง ตั้งแต่ก ารพู ด การอ่าน การเขี ยนที่ ถูกต้องตามอัก ขระ และรัก ษาภาษาไทยอันทรงคุณค่า
ไม่ใช้ในทางที่ผิด ตระหนักในคุณค่าทางภาษาให้สมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะการอ่าน
ออกเสียงในภาษาไทยที่ไม่ถูกต้อ ง พู ดไม่ชัด เลียนแบบสื่อ โดยไม่ ค้านึงถึงอักขรวิธีที่ถูกต้องตามหลัก ภาษา
ดัง ที่ สมเด็จ พระพี่ นางเธอ เจ้าฟ้ ากั ลยานิวัฒ นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (2530 : 3) ทรงแสดง
ความเห็นในเรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทย ในการสัมมนาการใช้ภาษาว่า “การพูดตัวกล้้าหายไปจ้านวนมาก
จ้านวนผู้พูดไม่ถูกมีมากขึ้น ผู้พูดไม่ได้รับการสั่งสอนให้ระวังในการพูดให้ถูกต้องกันมาตั้งแต่เด็ก สิ่งเหล่านี้ท้า
ให้ภาษาเปลี่ยนไปไม่น่าฟัง” ดังนั้น คนไทยทุกคนควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจ้าวัน
อย่างหลีก เลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันการใช้ภาษามี อิท ธิพลมาจากเทคโนโลยีที่ส ามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นภาษาที่
อาจจะเขียนไม่ถูกต้องตามหลักภาษาและเขียนเป็นภาษาพูด ท้าให้การเรียนรู้ผ่านสื่อของผู้รับการเผยแพร่ที่
อยู่ในวัยที่ ก้าลังเรียนรู้อาจไม่ ส ามารถแยกแยะภาษาพูดกับ ภาษาเขียนที่ผิด – ถูก ได้ ถ้าเราไม่ ตระหนัก ถึง
ความส้าคัญของภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนให้ถูกต้องแล้ว ภาษาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ จน
อาจไม่เหลือรูปรอยเดิมไว้ให้คนไทยรุ่นหลังได้ทราบถึงเอกลักษณ์ของภาษาที่แท้จริง การออกเสียงไม่ชัดเจน
หรือไม่ ถูก ต้อ งอาจท้ าให้ ก ารสื่อ สารไม่ เป็ นไปตามต้องการหรืออาจเกิ ดการเข้าใจผิด เนื่องจากค้าบางค้า
ใกล้เคียงกันแต่ความหมายแตกต่างกันมาก ถ้าใช้ผิดก็เข้าใจผิด นอกจากนี้ จ้านง ทองประเสริฐ (2534 : 85)
กล่าวว่าเด็กในอดีต ถ้าเรียนภาษาไทยไม่ได้มาตรฐานมาเป็นผู้ใหญ่ปัจจุบันก็พูดผิด แต่เด็ก (ปัจจุบัน) นึกว่า
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พูดถูกก็พูดตาม ไม่เชื่อครูสอนในชั้น การพูด “ร” “ล” ไม่ชัด มีปัญหา เช่น “เข้าโรง” กับ “เข้าโลง”
“ขาดแคลน” กับ “ขาดแคน” ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในเรื่องการอ่านออกเสียงหรือ
การพูด เช่นเดียวกับ วิสุทธิ์ บุษยกุล (2541 : 37) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาไทยว่า เรามีคนที่ได้รับ
การศึ ก ษาดี ในวิ ช าการหลายสาขาหลายแขนง แต่ ห ลายคนในจ้ า นวนนี้ ไ ม่ รัก และไม่ เทิ ด ทู ล ภาษาไทย
นักวิชาการ นักบริหารและนักการเมืองที่ถือว่าตนมีการศึกษาดีหลายท่านออกเสียงตัว ร ไม่เป็น ออกเสียง
ตัว ร กับตัว ล เหมือนกัน อ่านอักษรที่มี ร ล กล้้าไม่เป็น ถ้าคนไทยที่ได้รับการศึกษาสูงแล้วยังคิดอย่าง
นี้และออกเสียงภาษาไทยแบบนี้ ก็อดเกรงไม่ได้ว่าภาษาไทยคงวิบัติ
ด้านการเรียนการสอน กรมวิชาการ (2546 : 168) ได้กล่าวถึงความส้าคัญเรื่องอักษรควบกล้้าไว้
ว่าอักษรควบเป็นลักษณะเฉพาะที่ส้าคัญอย่างหนึ่งของภาษาไทย ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความส้าคัญ
ต่อการออกเสียงค้าที่ใช้อักษรควบให้ถูกต้องชัดเจน แม้แต่คนที่อยู่ในวงการศึกษาหรือบุคคลที่มตี ้าแหน่งหน้าที่
ส้าคัญของประเทศก็จะพูดตามสบาย ขาดความระมัดระวังในเรื่องการออกเสียง การไม่ระมัดระวังในการออก
เสียงอ่านหรือพูดให้ชัดเจน นอกจากจะท้าให้สื่อความหมายผิดพลาดแล้วยังท้าให้ผู้ฟังขาดความมั่นใจในการ
สนทนาสื่อสารอีกด้วย ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการฝึกและใช้ภาษาอย่างมีสติบ่อยๆ และสามารถ
ปลูกฝังได้ตั้งแต่ยังเด็กหรือในวัยเรียน ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด
การอ่านและการเขียน อย่างมีคุณภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึ กษาในด้านต่างๆ ผู้ที่มีความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพจะได้เปรียบและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคม เราจึงควรมีพื้นฐาน
ในการใช้ภาษาที่ถูกต้องและชัดเจน ซึ่งมาจากการฝึกฝนเป็นประจ้าจนเกิดความช้านาญ มีความแม่นย้า มี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านการอ่าน การพูด การเขียน เพื่อน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ดังนั้น ทั ก ษะการใช้ภาษาเป็ นทั ก ษะที่ มี ความจ้าเป็นจึง มาจากพื้นฐานที่ มี ความชัดเจน จึง จะ
สามารถสื่อสารออกมาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ จากการประเมินทักษะด้านการเขียน (แบบประเมินทักษะด้าน
การอ่าน-เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านโพนม่วง)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโพนม่วง จังหวัดสุรินทร์ พบว่ามีนักเรียนที่สามารถเขียน
ตามค้าบอกได้ถูกต้องอยู่ในระดับดี แต่มักเขียนค้าควบกล้้าเป็นภาษาพูดหรือเขียนตามความเข้าใจในส่วนของ
ค้าควบกล้้าไม่ แท้ ซึ่งผิดหลัก ภาษาและยังท้ าให้ความหมายเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งนักเรียนได้รับ อิท ธิพลจาก
สภาพแวดล้อม สื่อ และการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองขาดความชัดเจนจึงท้าให้นักเรียน
จดจ้าและเข้าใจในแบบที่ตนเองรับรู้มา นักเรียนในวัยก้าลังเรียนรู้และพัฒนาสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว จดจ้า
สิ่งที่ตนเองสนใจได้ดี ซึ่งปัจจุบันผู้ปกครองมักตอบแทนช่วงเวลาในการท้างานของตนที่ไม่สามารถให้นักเรียน
ได้ด้วยสื่ อออนไลน์ เช่น คอมพิ วเตอร์ แท็ บ เล็ต โทรศัพท์ มื อถือ ฯลฯ ที่ ส ามารถเชื่อมต่ อกั บ สัญ ญาณ
อินเตอร์เน็ตได้ จะท้าให้นักเรียนได้เปิดโลกกว้างมากขึ้น แต่เลือกภาษาที่ไม่ถูกต้องมาใช้ ให้การพูด การอ่าน
น้ามาสู่การเขียนที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม
ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทเพิ่มเป็นอย่างมากในวงการศึกษา คอมพิวเตอร์สามารถ
สื่อสารเนื้อหาต่างๆ ในด้านการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก
แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งสามารถถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ใน
ลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากทีส่ ุด และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน กระตุ้นให้
เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถ
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เรียนได้ตามความสามารถของตนเอง ช่วยขยายขีดความสามารถในการดูแลผู้เรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ประหยัดทรัพยากร รวมทั้งสามารถตรวจสอบและประเมินนักเรียนได้ตลอดเวลา
จากปัญ หาเกี่ ยวกั บ การใช้ภาษาไทยดัง กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง มี ความสนใจที่ จ ะพัฒ นาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโพนม่วง จังหวัด
สุรินทร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ทุกที่ ในเวลาที่ต้องการจะเรียนรู้ ตามความสนใจ สามารถทบทวนดู
ได้ซ้าๆ จนเกิดความเข้าใจ ไม่จ้าเป็นต้องเรียนเฉพาะในห้องเรียน ซึ่งมี เวลาจ้ากัด การเรียนผ่านบทเรียน
คอมพิ วเตอร์ ช่ว ยสอน ช่ว ยให้ ผู้ เ รีย นเกิ ด ความสนใจ เนื่ อ งจากมี ภ าพ เสี ย ง เนื้ อ หา ที่ เป็ น ทั้ ง ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว เป็นสื่อ การเรียนการสอนที่ มีลักษณะของสื่อประสม นัก เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนบ้านโพนม่วง จังหวัดสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 / E2 เท่ากับ 85/85
2. เพื่ อเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่ อนเรียนและหลัง เรียนจากการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อ ง ค้าควบกล้้า ส้าหรับ นัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโพนม่วง
จังหวัดสุรินทร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจของนั ก เรียนที่ มีต่อการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ค้าควบกล้้า

วิธีด้าเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเครือข่ายชุมพลบุรี 2
จังหวัดสุรินทร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ้านวน 13 ห้องเรียน ทั้งหมด 160 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโพนม่วง
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ้านวน 20 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
3.1 ตัวแปรต้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค้าควบกล้้า
3.2 ตัวแปรตาม
3.2.1 คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ค้าควบกล้้า
3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ค้าควบกล้้า
4. ขอบเขตของเนื้อหา เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ค้าควบกล้้าแท้ ค้าควบกล้้าไม่แท้
5. ระยะเวลาในการด้าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ก้าหนดการทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่
4 โรงเรียนบ้านโพนม่วง จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมายของข้อมูล ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ก้าหนดความหมาย
ของสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
X
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D.
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
E1
แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
E2
แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
t
แทน สถิติทดสอบที่ให้ผ่านเกณฑ์ใน t-distribution
ตารางที่ 1 ผลคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
S.D.

ก่อนเรียน
คะแนน (20)
คะแนนร้อยละ
229
1145
11.45
57.25
1.88
9.39

หลังเรียน
คะแนน (20)
คะแนนร้อยละ
353
1765
17.65
88.25
1.23
6.13

จากตาราง พบว่านัก เรียนได้คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากั บ 11.45 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 57.25 ส่วนคะแนนหลังเรียน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.65
คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.25
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 โดยใช้ Dependent samples t-test
คะแนนการประเมิน
n
S.D.
t calculate
P-value
X
ก่อนเรียน
20
11.45
1.877
20.924**
.000
หลังเรียน
20
17.15
1.387
** มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง พบว่าหลังจากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีผลคะแนนการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ตารางแสดง ผลการศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก เรีย น ที่ มี ต่ อ การเรีย นการสอนโดยใช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ข้อค้าถาม
1. ด้านเนื้อหาและการน้าเสนอ
2. ด้านภาพ เสียง และตัวอักษร
3. ปฏิสัมพันธ์ในบทเรียน
รวม

X

4.57
4.59
4.58
4.57

S.D.
0.49
0.51
0.51
0.52

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่ 1 อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
ที่ 2, 3 อยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อ งบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า
ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลการวิจัยไว้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า
ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.70/88.25 ตามเกณฑ์ 85/85 ที่ตั้งไว้
2. คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อ ง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยน ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อ งบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอนกลุ่ ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า
ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.70/87.50 ตามเกณฑ์ 85/85 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานทีต่ งั้
ไว้ หมายความว่านัก เรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท้ าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า คิดเป็นร้อยละ 86.70 และคะแนนเฉลี่ยจากการท้าแบบทดสอบหลังเรียนการ
เรียน คิดเป็นร้อยละ 88.25 ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องค้าควบกล้้า
ที่มีกระบวนการออกแบบและพัฒ นาอย่างเป็นระบบตามวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสาร
เทคนิค แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องค้าควบกล้้า
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากนั้นได้ท้าการวิเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตร แล้ว
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ชุด ให้มีความเหมาะสมกับเวลาและลักษณะของนักเรียนโดยเรียงล้าดับเนื้ อหาในการ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562
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เรียนรู้อย่างต่อ เนื่อ ง เรียงล้าดับจากง่ายไปหายาก นัก เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และการท้างานร่วมกัน นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่พัฒนาขึ้นค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีครูเป็ นผู้แนะน้าช่วยเหลือ อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอน ได้ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ และยั ง ผ่ า นการทดลอง (Try - Out) เพื่ อ หา
ประสิทธิภาพ แล้วปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน้าไปใช้จริง จึงท้าให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับนักเรียนเป็น
อย่างดี และเมื่อนักเรียนเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท้าให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ดี
ขึ้น เป็นตามแนวคิดของศิริรัตน์ กระจาดทอง (2555) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนศรประจันทร์ “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพ 80.02/82.58 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และยังสอดคล้อง
กับเกรียงศักดิ์ รอดเล็ก (2555) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา มี ค่า
เท่ากับ 80.00/83.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด จึงสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อที่ใช้ใน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบตาม
ความสามารถ ความสนใจ อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี้วัด สอดคล้องกับเนื้อหา
ช่วยให้นั ก เรีย นได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและกระบวนการกลุ่ ม ทั้ ง ยัง สามารถน้ าไปใช้ ป ระโยชน์ ใน
ชีวิตประจ้าวันได้
2. คะแนนก่ อ นเรียนและหลัง เรียนโดยใช้บ ทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อ ง ค้าควบกล้้า ส้าหรับ นัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 4 หลัง เรียนสูงกว่าก่ อนเรียน อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับ นัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 4 ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี ป ระสิท ธิภาพในการพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยสามารถกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ผู้เรียน
สามารถศึกษาหาความรู้ตามความต้องการและความสนใจของตนเอง เนื้อหาสาระชัดเจน เรียงจากง่ายไปหา
ยาก มีภาพประกอบเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียนและผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแนวคิด
ของเกรียงศักดิ์ รอดเล็ก (2555) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับดารุณี มัดถาปะโท (2553) ได้ท้าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส้าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสรุปได้ว่าการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถกระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและ
เรียนรู้ได้อย่างเต็ม ศักยภาพโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ม อีกทั้ งหลังการท้ ากิจกรรมแต่ละครั้งนักเรียนมี โอกาส
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ตรวจสอบผลการเรียนรู้และทราบคะแนนของตนเองทันที ช่วยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ครั้งต่อไป
จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง
ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57
S.D. = 0.52 ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องค้าควบกล้้า ที่มีการวิเคราะห์เนื้อหา
สาระที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีความเป็นระบบ เรียงล้าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายากและต่อเนื่องกันตามล้าดับ
ใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม มีสีสัน และภาพประกอบที่สวยงามท้าให้ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ท้าให้นักเรี ยนเกิด
การเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ หลังการเรียนรูน้ ักเรียนสามารถตรวจผลการเรียนรู้ของตนเองได้ ท้าให้นักเรียน
เกิดแรงจูงใจ สนใจ และเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ เป็นไปตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow. 1970 :
69) ที่กล่าวว่าความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นล้าดั บ ขั้นจากระดับต่้าสุดไปยังระดับสูงสุด เมื่อความ
ต้องการในระดับ หนึ่งได้รับ การตอบสนองแล้ว มนุษ ย์ก็ จ ะมี ความต้อ งการอื่นในระดับ ที่ สูงขึ้น ต่อไปและ
สอดคล้องกับหลักการของสมนึก ภิททิยธนี (2551 : 36 – 42) ที่กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือ
อารมณ์ของบุคคลที่มีต่อความสัมพันธ์ของสิ่งเร้าต่าง ๆ เป็นผลมาจากการที่บุคคลประเมินสิ่งเร้านั้นแล้วพอใจ
นอกจากนี้ยัง สอดคล้อ งกั บ จิตติ นันท์ นัน ทไพบูล ย์ (2551) ได้ก ล่าวไว้ว่าความพึง พอใจ หมายถึง ระดั บ
ความรู้สึกทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อีกทั้งผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ งานวิจัยดารุณี มัดถาปะโท
(2553 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจ ต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของยุพิณ อนันตภูมิ (2552) ได้ท้าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่ อการ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องค้าควบ
กล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่าคะแนนจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนตามเกณฑ์ 85/85 ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการน้าไปใช้ดังนี้
1. ศึกษารูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งบรรจุเนื้อหาวิชาตามขั้นตอนของการสอนให้เหมาะสมกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะท้าหน้าที่เปรียบเสมือนครูในการน้าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การเรียนให้กั บ ผู้เรียน ในลัก ษณะของการให้ความรู้เพิ่ ม เติม หรือทบทวนบทเรียน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล และให้ข้อมูลย้อนกลับโดยอาศัยโปรแกรมบรรจุไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
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2. ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนจะต้องเจอปัญหาและอุปสรรคในการเรียน ดังนั้นครูต้องคอย
ให้ค้าแนะน้า ปรึกษา ช่วยเหลือ นัก เรียน และเป็นก้ าลัง ใจที่ ดี เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุขและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ครูควรเสริมแรงด้วยการยกย่องชมเชย ให้ก้าลังใจ และให้ความ
สนใจนักเรียนทุกคน
3. การปฏิบัติกิจกรรมนั้นครูไม่ควรเร่งรัดนักเรียน ควรให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามธรรมชาติและศักยภาพของนักเรียนเอง
4. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาจจะคลาดเคลื่อนบ้างในบางกิจกรรม ดังนั้นในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนและสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
ผลการวิจัยพบว่า ผลคะแนนจากการทดสอบหลัง เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว
นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน ผู้วิจัยเห็นควรน้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปปรับใช้ในการ
เรียนรูปแบบต่างๆ เช่น เรียนแบบคู่ Buddy การเรียนแบบกลุ่ม การปรับใช้กับวิชาอื่นๆ
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