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การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยาย 

พันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีคุณภาพดี โดยการประเมิน

ของผูเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  2)  เปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 3) ศึกษา   

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุ

พืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2        

ปการศึกษา 2554  โรงเรียนวัดคูบอน  จํานวน 32 คน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุมดวยการจับสลาก 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธี          

การตอนกิ่ง  2) แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) แบบทดสอบกอนเรียน 

4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชใน      

การวิเคราะหขอมูลไดแก  คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานการวิจัย

ดวย t-test 

 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธี          

การตอนกิ่งมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 4.51)  และมีประสิทธิภาพ 83.51/85.20 ซึ่ง

สอดคลองตามเกณฑที่กําหนดไว   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางที่เรียนดวยบทเรียน



คอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ    

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง                  

การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่งอยูในระดับมาก 

 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were: 1) to construct and evaluate the good quality and 

efficiency of the computer-assisted instruction on Plant Propagation by Layering for 

Prathomsuksa 4 Students  according to the intended 80/80 criteria   2) to compare the pre-test 

score with the achievement score after learning through the computer-assisted instruction on Plant 

Propagation by Layering for Prathomsuksa 4 Students and  3) to study the students’ satisfaction 

on using the computer-assisted instruction on Plant Propagation by Layering for Prathomsuksa 4 

Students. 

 

The sample group of this research, by cluster  random  sampling, was 32 students from 

Watkubon School during the second semester of academic year 2011.  The research instruments 

consisted of  1) the computer-assisted instruction on Plant Propagation by Layering for 

Prathomsuksa 4 Students,  2) the quality evaluation form,  3) the pre-test,  4) an achievement test, 

and  5) the students’ satisfaction questionnaire.  Data were analyzed by percentage, mean, 

standard deviation and t-test. 

  

The research results showed that: 1) the quality of the computer-assisted instruction on 

Plant Propagation by Layering was at excellent level ( X = 4.51)  and the efficiency was 

83.51/85.20,   2) the achievement score after learning  through the  computer-assisted instruction 

was significantly higher than pre-test score at .05 level and  3) the students’ satisfaction on using      

the computer-assisted instruction on Plant Propagation by Layering was at high level. 

 

ความสําคัญของปญหา 

ในการพัฒนาดานการเรียนรูของมนุษยจําเปนตองอาศัยปจจัยตางๆ หลายสวนเขามา

ผสมผสานกัน จึงจะทําใหการเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ซึ่งวิธีหน่ึงที่ดีก็คือ การพัฒนาสื่อการเรียน



การสอน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามความเหมาะสม (สุวิทย  ไวยกุล, 2548) เน่ืองจาก       

สื่อการเรียนการสอนจะเปนตัวกลางในการนําสารหรือเน้ือหาสงทอดไปยังผูเรียน ชวยให             

การสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอนสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนเขาใจ

เนื้อหาของบทเรียนไดงาย สงผลใหเกิดกระบวนการเรียนรูของผูเรียนที่สูงและคงทนมากขึ้น  

 

บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (Computer-assisted Instruction: CAI)  เปนสื่อการเรียน  

การสอนรูปแบบหนึ่งที่ครูผูสอนสามารถออกแบบบทเรียนและสรางบทเรียนไดดวยตนเองตาม

ความตองการ และผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการของตนเอง ซึ่งจะใชความสามารถ

ของคอมพิวเตอรในการนําเสนอและจัดการเพื่อใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียนน้ันๆ 

ตามความสามารถของตนเอง โดยผูเรียนไมจําเปนตองมีทักษะและประสบการณดานการใช

คอมพิวเตอรมากอน ก็สามารถเรียนรูได นอกจากน้ียังเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกตใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดการเกี่ยวกับขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการ

ปฏิสัมพันธ ผสมผสานกันอยางกลมกลืนและเปนระบบ เพื่อนําเสนอเน้ือหาความรูและจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอยางมีแบบแผนตามวัตถุประสงคของบทเรียน ทําใหการนําเสนอองคความรู

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองผูเรียนไดดี โดยเนนความแตกตางของผูเรียนเปนหลัก 

สงผลใหการเรียนการสอนเปนเร่ืองที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (มนตชัย  เทียนทอง, 2545) 

  

จากสภาพการณของการเรียนการสอนในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียน  

วัดคูบอนพบวา นักเรียนยังมีพื้นฐานความรูทางดานงานเกษตรในระดับที่ตํ่า เน่ืองจากโรงเรียน          

วัดคูบอนเปนโรงเรียนที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก ไมมีสถานที่ อาคาร หรือหองปฏิบัติการที่เหมาะสมตอ 

การเรียนภาคปฏิบัติในหนวยการเรียนรูเร่ืองงานเกษตร จึงมีวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานเกษตร 

ไมมากนัก และมีไมครบถวนทุกชนิด ทําใหผูเรียนไมสามารถลงมือปฏิบัติจริงได  การเรียนการสอน

สวนใหญจึงเปนแบบการบรรยายหนาหองของครูผูสอน อีกทั้งสื่อที่ใชประกอบการเรียนการสอนยัง

มีไมเพียงพอและไมสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูไดดีเทาที่ควร โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสื่อที่ใชในการเรียนการสอนในหนวยการเรียนรูงานเกษตร เร่ือง การขยายพันธุพืชดวย

วิธีการตอนกิ่ง  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ซึ่งเปนเน้ือหาเพิ่มเติมที่ตองการใหผูเรียนเกิดความรู 

ความเขาใจ และมีทัศนคติที่ดีตออาชีพ อันจะเปนพื้นฐานในการดํารงชีพของนักเรียนตอไปใน

อนาคต ซึ่งตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระ          

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี และเปนเน้ือหาที่ใชสอนเพื่อเตรียมความพรอมในการเขา

รวมการประกวดแขงขันการขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่งในโครงการแขงขันทักษะความเปนเลิศ



ทางวิชาการเกษตรของยุวเกษตรในโรงเรียนของสํานักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร ใน

ทุกปการศึกษา  พบวายังมีสื่อที่ใชนําเสนอเน้ือหาน้ีไมมากนัก และมีเน้ือหาที่ยังไมตรงกับความ

ตองการของผูสอน 

   

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและสรางบทเรียนคอมพิวเตอร  

ชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง เพื่อสรางสื่อการสอนที่ชวยเสริมสรางพื้นฐาน 

ความรูเร่ืองการขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง และชวยลดปญหาในเร่ืองการขาดแคลน            

ดานอุปกรณการปฏิบัติใหนอยลง  อีกทั้งยังชวยลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจเกิดจากการใช

อุปกรณในการปฏิบัติการตอนกิ่งสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งถือวาเปนเด็กเล็ก  

นอกจากน้ันยังชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่งายขึ้น  เขาใจไดงายขึ้น และเปนแนวทางใน

การปฏิบัติไดจริง โดยที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีคุณภาพดี โดยการประเมินของผูเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80  

  

2.  เปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน            

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธี         

การตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

 

3.  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

 

ขอบเขตของการวจิยั 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดคูบอน 

ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 5 หองเรียน ซึ่งในแตละหองเรียนจะมี

นักเรียนที่มีความสามารถทางการศึกษาเกง ปานกลาง ออนคละกัน รวมมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น   

170 คน 



  2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4      

โรงเรียนวัดคูบอน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) โดยการจับสลากมา 1 

หองเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/4  จํานวน 32 คน                                    

 

3.  ตัวแปรที่ศึกษา 

 

3.1  ตัวแปรจัดกระทํา คือ การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง              

การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

3.2  ตัวแปรตาม ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

(หนวยงานเกษตร) ที่เกี่ยวกับเร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4   และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทีเ่รียนโดยการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง   

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

 

2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา          

และดานเทคนิค 

 

3. แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช

บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งเปนขอสอบชนิดเดียวกันแตสลับขอ 

 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร     

ชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

 



วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  แลวหาคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจํานวน 3 ทานและ      

ดานเทคนิคจํานวน 3 ทาน 

 

2.  สรางขอสอบจํานวน 51 ขอ แลวหาคาความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค     

การเรียนรู (IOC)  เหลือขอสอบที่ใชไดจํานวน 49 ขอ จากน้ันหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก

ของขอสอบ 49 ขอ ไดขอสอบที่ดีจํานวน 36 ขอ และหาคาความเชื่อมั่นของขอสอบ แลวคดัเลอืก

ขอสอบที่ผานเกณฑมาใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยเปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลอืก จํานวน 30 ขอ ซึ่งเปนขอสอบเหมือนกันแตสลับขอกัน 

 

3.  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญไปหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

4.  ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 30 นาที 

 

 5. หลงัจากทดสอบกอนเรียน 1 สัปดาห ดําเนินการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร       

ชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัย

สรางขึ้น โดยใชควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู ใชเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

 

6.  หลังจากเรียนเสร็จแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 

30 ขอ ใชเวลา 30 นาที 

 

 7. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 

การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โดยใชเวลา 15 นาที

แลวหาคาระดับความพึงพอใจ 

 



              8.  การเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําคะแนนจากแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติหาความแตกตางของคะแนนโดยใช  t-test 

เพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

 

ผลการวิจัย  

ผลการวิจัย เร่ือง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธี 

การตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  มีผลดังน้ี 

 

1.  คุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืช  

                  ดวยวิธีการตอนกิ่งของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานเทคนิค 

 

(n=6) 

การประเมิน X  ระดับคุณภาพ 

ดานเน้ือหา 4.79 ดีมาก 

ดานเทคนิค 4.23 ดี 

คะแนนเฉลีย่ 4.51 ดีมาก 

 

จากตารางที่ 1 พบวา คุณภาพโดยรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง                 

การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  มีคะแนนเฉลี่ย  4.51  

ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมาก   

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2   ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวย 

                  วิธีการตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 

(n=32) 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวมทกุคน  รอยละ 

 

แบบฝกหัดระหวางเรียน 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

 

43 

 

30 

 

1,149 

 

818 

 

35.91 

 

25.56 

 

83.51 

 

85.20 

 

จากตารางที่ 2 พบวา บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธี          

การตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.51/85.20 ซึ่งสอดคลอง

กับเกณฑ 80/80  ที่ต้ังไว  แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ีมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช

ประกอบการเรียนการสอนได  

 

 2.  การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน            

 

ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนทดสอบกอนเรียนของนักเรียน   

                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนวัดคูบอนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

     เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง  
 

(n = 32) 

การทดสอบ    S.D. Df t Sig. 

 

กอนเรียน 

 

หลังเรียน 

 

คะแนนเต็ม (30) 

 

 

10.94 

 

25.56 

 

 

 

2.72 

 

2.24 

 

 

14.63 

 

25.85* 

 

.00 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (0.05 t31 = 1.697) 



จากตารางที่ 3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนทดสอบกอนเรียนของ

กลุมตัวอยางที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพบวา คา t ที่ไดจากการคํานวณมีคาเทากับ 

25.85  มากกวาคาวิกฤติซึ่งมีคาเทากับ 1.697 แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนของกลุมตัวอยาง

มีคาสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    

 

ตารางท่ี 4  แสดงผลคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียน 

                 คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับนักเรียน  

                 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของกลุมตัวอยาง                      

 

รายการ  ระดับความพึงพอใจ 

ดานคุณคาและประโยชนที่ไดรับ 4.66 มากที่สุด 

ดานการใชภาษาในการสื่อสาร 4.50 มาก 

ดานเน้ือหา 4.45 มาก 

ดานคุณภาพของเสียง 4.41 มาก 

ดานคุณภาพของภาพ  สี  และตัวอักษร 4.40 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.48 มาก 

    

 จากตารางที่ 4 พบวา  ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปที่ 4 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก ( X =4.48) 

  

ขอวิจารณ 

 1.  ผลการหาคุณภาพโดยรวมของบทเรียนคอมคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุ

พืชดวยวิธีการตอนกิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับดีมาก  เน่ืองจากผูวิจัยได

ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา เน้ือหาวิชา ตํารา งานวิจัย สิ่งพิมพ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 

กอนลงมือสราง จึงทําใหการดําเนินเร่ืองมีความสอดคลองกับจุดประสงค มีเน้ือหาที่นาสนใจ และ  



มีการจัดเรียงลําดับขั้นตอนของเนื้อหาอยางเหมาะสม ตอเนื่อง โดยเรียงจากงายไปยาก ซึ่งมี         

ความเหมาะสมตอการเรียนรู และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 

 

 2.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาเทากับ 83.51/85.20 

สอดคลองกับเกณฑ 80/80  ที่กําหนดไว  จึงถือวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ีมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก  ในกระบวนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยไดศึกษาคนควา 

สรางตามขั้นตอนกระบวนการสรางอยางมีระบบ และมีวิธีการออกแบบเปนขั้นตอนตามหลักการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ผูเชี่ยวชาญ

ดานเน้ือหาและดานเทคนิคที่คอยใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบแนะนําขอบกพรองและ           

การแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  กอนที่จะนําไปทดลองใชจริง  นอกจากน้ันในบทเรียนยังมีการนําเสนอ

เน้ือหาแบบทีละขั้น (step by step) มีการนําเสนอภาพประกอบใหตรงกับเน้ือหา พรอมทั้งมีเสียง

ประกอบ จึงเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธโตตอบกับบทเรียนไดตลอดเวลา และยังมีแบบฝกหัด

ใหฝกทํา โดยคําตอบของผูเรียนจะไดรับการวิเคราะหขอมูลยอนกลับทันที  ทําใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูจากการที่ไดเรียน ชวยใหผูเรียนเรียนดวยความสนุกสนานและเราใจ ผูเรียนเกิดความอยากรู

อยากเห็น  นอกจากน้ีผูเรียนยังสามารถเรียนรูซ้ําๆ ไดตามความตองการ โดยนักเรียนสามารถเรียน

ชาหรือเร็วไดตามความสามารถของแตละบุคคล  

 

 3.  จากการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาคะแนน

ทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว   ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากลักษณะการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการ

ตอนกิ่ง เปนการเรียนที่ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน และใหผลปอนกลับแกผูเรียนทันที  ซึ่ง

ผูเรียนมีสวนรวมในการอาน ดู และทําแบบฝกหัด  เมื่อทําแบบฝกหัดผิด ผูเรียนสามารถกลับไป

ทบทวนเน้ือหา เพื่อหาคําตอบที่ถูกตองใหมได เปนการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองไดเปนอยางดี 

ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียน  นอกจากน้ีลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

ผูวิจัยสรางขึ้นจะแบงเน้ือหาออกเปนตอน ๆ แตละตอนจะแบงเน้ือหาออกเปนเร่ืองยอย ๆ ทําให

สะดวกตอการเรียน เพราะการที่ผูเรียนไดจดจํามโนมติจากงายไปหายาก จะทําใหผูเรียนเรียนรูไปที

ละนอย และประมวลเปนความเขาใจไดในที่สุด ซึ่งสงผลตอการเรียนรูในเร่ืองที่เรียนไดเปนอยางดี  

 



4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การขยายพันธุพืช

ดวยวิธีการตอนกิ่งในภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งอาจเปนเพราะวาบรรยากาศใน         

การเรียนเปนไปอยางเปนกันเอง ผูเรียนไมมีความตึงเครียดใดๆ ในการเรียน ผูเรียนจึงเกิด         

ความสนุกสนานในการเรียน  มีการแขงขันกันทําคะแนน และซักถามความกาวหนาของเพื่อน      

อยูตลอดเวลา  

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่มีตอประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน เชน ศึกษา

รูปแบบและวิธีการนําเสนอที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

2.  ควรมีการวิจัยเร่ืองความคงทนในการจําเนื้อหาวิชาของผูเรียนในการเรียนจากบทเรียน  

คอมพวิเตอรชวยสอนในลกัษณะเดียวกนัน้ี ดวยการทดสอบวัดความคงทนภายหลังจากการทดสอบ 

เปนคร้ังแรก เพื่อศึกษาวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหเกิดความคงทนในการจําหรือไม

เพียงใด 

 

3.  ควรมีการวิจัยผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับชั้นตาง ๆ เพื่อดูผลวา

มีประโยชนและกอใหเกิดการเรียนรูอยางไร เพื่อวิเคราะหวาจะมีความเหมาะสมและคุมคาหรือไม 

 

เอกสารและสิ่งอางอิง 

มนตชัย  เทียนทอง.  2545.  การออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอร        

ชวยสอน.  กรุงเทพมหานคร: ศูนยผลิตตําราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา          

พระนครเหนือ. 

 

สุวิทย  ไวยกุล.  2548.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน.  พระนครศรีอยธุยา: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยธุยา. 

 

 

* นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร   

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 


