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การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เรือ่งการใชเ้ครือ่งมอืโปรแกรม Paint 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนสาธติ  (ภายใต้ความรว่มมอืระหวา่งส านกังาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชรเขต 1 กบัมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร) 
development of computer assisted instruction  Using Paint Tools 

For students in Prathom Suksa 1 Satit School (Under The Coperation Between 
Kamphaengphet Primary Education Service Area Office One And Kamphaengphet 

Rajabhat University). 
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บทคดัยอ่ 
 การท าวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการใช้เครื่องมือ
โปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นอกจากน้ันยังวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนและ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนดังกล่าวจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สาธิต(ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร) เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนและแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของบทเรียนและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น คือ การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เป็นการน าเน้ือหาเรื่องการใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ในรายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี มาบรรจุไว้ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยอาศัยบทเรียนออนไลน์ (Google Site) การสร้างบทเรียน
  
  2. สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
นอกจากน้ี ยังพบว่าการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.03 และการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.16 ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยที่
สูงขึ้น                                 
  3. ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการเรียนเรื่องการใช้เครื่องมือ
โปรแกรม Paint  ที่มีต่อการเรียนเรื่องการใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ระดับความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยคือ 4.83  ซ่ึง
หมายถึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 

ค าส าคญั:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / โปรแกรมวาดภาพ/ ทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ 
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Abstract 
 The purpose of this research is to design a computer-assisted instruction. Using program 
tools Paint for Prathom Suksa 1 students. To study the students' satisfaction with the lesson from 
the sample of Prathomsuksa 1 students, The research instrument was a computer-assisted instruction 
on the use of the Paint program. For the second grade, pre-test, post-test, and student satisfaction 
measure, the data were analyzed for the effectiveness of the lesson and the satisfaction of the 
sample. The results are enough.         
  1. The characteristics of the computer-assisted instruction were the creation and 
development of computer-assisted instruction. This is a tutorial on how to use Paint tools in basic 
computer courses. And what is the difference? The program is based on Adobe Creative and 
Photoshop.                                          
  2. Computer-Assisted Instructional Media on Using Paint Tools for Prathomsuksa 1 Students 
found that pre-test and post-test were significantly different at 0.05 level. The pre-test was 4.03 and 
the post-test was 7.16 which was higher.    
  3. The results of the students' satisfaction survey on the use of Paint tools on learning 
about using Paint tools. The overall satisfaction level was 4.83 which means Satisfaction was at the 
most satisfactory level. 

Keywords:Computer assisted instruction / Drawing program / Computer skills 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร,หลายมีลักษณะการท างานในรูปแบบของ
สื่อประสม (Multimedia) คือใช้สื่อร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่ส าคัญคือ 
สามารถ โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ มีการประเมิน เพื่อตอบสนองให้กับผู้เรียนอย่างรวดเร็ว จึงท าให้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในยุคการศึกษาสมัยใหม่โดยการน าบทเรียนที่เตรียมไว้อย่าง
เป็นระบบมาน าเสนอตามส าคับขั้นตอนและมีการโต้ตอบ ชมเชย หรือมีการย้อนกลับไปทบทวนได้ เพื่อกระตุ้น ความ
สนใจ โดยคอมพิวเตอร์จะช่วยสอนเน้ือหา วิชาซ้ึงอาจเป็นตัวหนังสือและกราฟิก การถาม ค าถามการรับค าตอบ และ
แสดงผลการเรียนให้ ผู้เรียนอย่างถูกต้อง นอกจากน้ียังสามารถ ใช้ร่ วมกับอุปกรณ์อ่ืนได้ เช่น เครื่องบันทึกเสียง 
วิดีทัศน์ เป็นต้น (สวงค์ พุทธิเนตร, 2544) 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อ การเรียนการสอนที่น่าสนใจ เน่ืองจากน าเสนอ สื่อผสมด้วย
คอมพิวเตอร์ มีการถ่ายทอดเน้ือหา บทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับ การสอนจริงในห้องเรียน จะเห็น
ได้ว่าบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นสื่อการเรียนการสอน ที่ดีกว่าสื่อชนิดอ่ืนคือ มีความน่าสนใจ เร้าความสนใจ 
ให้แก่ผู้เรียนซ่ึงมีความสนใจสั้นและสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีผู้เรียน ไม่สามารถแอบดูค าเฉลย
ได้ เน่ืองจากตัวโปรแกรม ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถซ่อน ค าตอบไว้จนกว่าผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรม
ส าเร็จการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงช่วยเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ และท าให้ กระบวนการ
เรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นสื่อ ที่ช่วยเสริมแรงท าให้ผู้เรียนสนใจการเรียนมากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น ผู้วิจัยได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้ ดูแล และรับผิดชอบ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า การเรียนการ
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สอนผู้เรียนยังมีความสับสน ต่อการใช้ค าสั่งและเครื่องมือจากการใช้โปรแกรม วาดภาพ Paint Brush เน่ืองจากผู้เรียน
แต่ละคน มีความแตกต่างกันในเรื่องความสนใจในเรื่อง เน้ือหา และเรื่องของการรับรู้เน้ือหาในโปรแกรม Paint Brush 
จากการศึกษาการเรียนการสอน พบว่า จ านวนนักเรียนมีจ านวนมากเม่ือเทียบกับ จ านวนวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เป็น เทคโนโลยีซ่ึงมีอยู่อย่างจ ากัดและครูสอนคอมพิวเตอร์ มีจ านวนน้อย แต่มีภาระงานมาก ท าให้การ
เรียนรู้ เป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์ และไม่ทั่วถึง จากที่ได้ กล่าวมาผู้วิจัยจึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การเรียนการสอน
โดยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นสื่อใช้ในการเรียน การสอนกลุ่ มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ด้วยการน าลื่อมัลติมีเดีย มาประยุกต์ใช้ ส าหรับเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สภาพการ
จัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝานมาในชั้นเรียนปกติ ทั่วไป ถือว่ายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เน่ืองจากมุ่ง 
เน้นเน้ือหา และความจ าไม่มีการเน้น กระบวนการ นักเรียนส่วนใหญ่จึงมีความรู้ และ ทักษะไม่เพียงพอ 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
  1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม 
Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  2. เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจในการใช้ส่ือของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้เครื่องมือ
โปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการใช้และหลังการใช้ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดการสอน (E1E2) อยู่
ในระดับ 80/80 

สมมตฐิานการวจิยั 

  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ในครั้งน้ีมีสมติฐานการวิจัย ดังต่อไปน้ี      
  1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อแก้ไขปัญหาทักษะการใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint 
นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นน้ีจะมีประสิทธิภาพดีขึ้น    
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์พิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อแก้ไขปัญหาทักษะการใช้เครื่องมือ
โปรแกรม Paint ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
  3.  นักเรียนจะมีความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ระดับมากขึ้นไป 

ขอบเขตการวจิยั 
  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม 
Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยก าหนดขอบเขตเน้ือหา และตัวแปรที่ศึกษาไว้ดังน้ี 
  1. การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีเป็นการน าเน้ือหาเรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม 
Paint โดยอาศัยโปรแกรม Adobe Creative  ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2.1 ประชากร   : ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 2 ห้อง ทั้งหมด 61 คน  
   2.2 กลุ่มตัวอย่าง: ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  1 ห้อง ทั้งหมด 30 คน 
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(การเลือกกลุ่มตัวอย่างได้เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย) 
  3.  ตัวแปรที่ศึกษามีดังน้ี  
  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   3.2 ตัวแปรตาม 
     3.2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม 
Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
    3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เครื่องมือ
โปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   4.  ห้องปฏิบัติการทดลองใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิตฯ 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

       

 

 

 
 
 

 
 
 
 
วิธดี าเนนิการวจิยั 
 ประชากร 
 ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนสาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร
เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 
            เครือ่งมอืวจิยั 
  1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint จ านวน 10 ข้อ 
  3.  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 14 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนอยู่ 5 ระดับ คือ 
    คะแนน  1        หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
    คะแนน  2        หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย 
    คะแนน  3        หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                  

เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ประสิทธิภาพของบทเรียน                                        

เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint  

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้เครื่องมือ

โปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที ่1 
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         คะแนน  4        หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
    คะแนน  5        หมายถึง   มีความพึงพอใจมากที่สุด 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  ในการทดลองสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ทดลองใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียน
สาธิตฯ โดยมีวิธีการด าเนินการดังน้ี 
   1. ก าหนดให้คอมพิวเตอร์ของผู้สอนเป็นเครื่องส าหรับบันทึกข้อมูลของผู้เรียน 
    2. บันทึกโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนลงในเครื่องของผู้เรียน 
    3. สร้างทางลัดโปรแกรม (shortcut) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ที่หน้าจอของผู้เรียนทุกเครื่อง 
    4. เม่ือผู้เรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนเรียกใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านทางลัดโปรแกรมที่ได้สร้าง
ขึ้นไว้ที่หน้าจอ 
   5. ให้ผู้เรียนศึกษาเน้ือหาอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 
   6. ให้ผู้เรียนส่งงานที่ท าตามแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

สรุปผลการวิจัย 
         จากการด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  
         ตารางที ่1 ประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพิวเตอรช์่วยสอนประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เรือ่ง การ
ใชเ้ครื่องมือโปรแกรม Paint เพือ่สง่เสรมิทกัษะกระบวนการทางคอมพวิเตอรส์ าหรบันักเรยีนชั้นประถมศึกษาปทีี ่1 

นกัเรยีนคนที ่

การทดสอบ 

(D) (D2) กอ่นเรยีน 
(10 คะแนน) 

หลงัเรยีน 
(10 คะแนน) 

N=30 
X = 4.03 X = 7.16 

∑X   = 94 ∑X2= 346 
S.D.= 0.81 S.D.= 1.08 

  จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.03 (ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81) ส่วนการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.16 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08) ผลรวมของความ

แตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่า ∑𝑥 = 94  และ ∑𝑥2= 346 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนการทดสอบอนเรียนและหลังเรียน 
  ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของการทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรยีนเรือ่งการใชเ้ครือ่งมอื
โปรแกรม Paint ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 

  จากตารางที่  2 พบว่าเม่ือตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-
test พบค่า t =12.88 ซ่ึงนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงกล่าวได้ว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนการเรียนและหลังการเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่เชื่อม่ันได้ถึง 95% ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง

การประเมนิ N ∑D ∑D2 t-test 
ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

30 
30 

94 346 12.88** 
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เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความแตกต่างกันผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าสื่อการเรียนการสอนช่วยให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 

  ตารางที ่3  ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1  ทีม่ตีอ่การเรยีนเรือ่งการใชเ้ครือ่งมอื
โปรแกรม Paintดว้ยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

จากตาราง พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตฯ มีต่อการจักิจกรรม
การเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.56  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14  และเม่ือ
พิจารณารายข้อพอว่า  มีความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด   

อภปิรายผลการวจิยั 
 จากการด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอน เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 
  2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1   มีผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนคือหลังเข้าร่วมมีค่าเฉลี่ย คือ 7.16 มีผลสัมฤทธ์ิที่ดีกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนเรียนคือ 
4.03 
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องการใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint  โดยใช้สื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีค่าเท่ากับ  4.56 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 

อภปิรายผล 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. ระดบั 
1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเร้าใจ น่าสนใจที่จะศึกษา 4.5 0.51 มากที่สุด 

2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน 4.56 0.51 มากที่สุด 

3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้นักเรียนเก่งเรียนได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอเพื่อน 4.33 0.49 มาก 
4. คนเรียนช้าสามารถเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเอง 4.56 0.51 มากที่สุด 

5. เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วท าให้ไม่เครียด 4.67 0.49 มากที่สุด 

6. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถใช้เรียนได้โดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา 4.44 0.62 มาก 

7. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มมากขึ้น 4.44 0.62 มาก 
8. เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 4.44 0.51 มาก 

9. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการหาความรู้ด้วยตนเอง 4.44 0.51 มาก 

10. นักเรียนสามารถควบคุมการเรียนได้ 4.39 0.50 มาก 

11. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้นักเรียนสามารถศึกษาทบทวนเน้ือหาได้ 4.83 0.38 มากที่สุด 
12. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้ค ากระชับเข้าใจง่าย 4.61 0.50 มากที่สุด 

13. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้อยากเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น 4.56 0.51 มากที่สุด 

14. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรใช้เรียนกับทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา 4.33 0.49 มาก 
คะแนนเฉลีย่ 4.56 0.14 มากที่สุด 
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  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นโดยใช้
บทเรียนออนไลน์ ( Google Site)  ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์  tช่วยสอนมี 17 หน่วย  มีดังน้ี 
  หน่วยที่  1 เลือกแบบอิสระ   
              หน่วยที่  2 เลือกแบบสี่เหลี่ยม   
              หน่วยที่  3 ยางลบ  
  หน่วยที่  4 กระป๋องสี     
              หน่วยที่  5 หลอดดูดสี    
              หน่วยที่  6 แปลงทาสี  
  หน่วยที่ 7 แว่นขยาย     
              หน่วยที่  8 ดินสอ     
              หน่วยที่  9 สเปรย์พ่นสี  
  หน่วยที่  10 ตัวอักษร     
              หน่วยที่  11 เส้นตรง    
              หน่วยที่  12  เส้นโค้ง  
  หน่วยที่  13 รูปสี่เหลี่ยม   
              หน่วยที่  14 รูปหลายเหลี่ยม   
              หน่วยที่  16  วงกลม  
  หน่วยที่  17 สี่เหลี่ยมมุมมน 
  ผลดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ดังกล่าวคือเร้าความสนใจของนักเรียนท าให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเน้ือหาใน
บทเรียน อีกทั้งนักเรียนสามารถศึกษาเน้ือหาในบทเรียนได้ตามสมรรถภาพของผู้เรียนส่วนผลเสียของบทเรียนคือ
เน่ืองจากรูปภาพเล็ก ท าให้ภาพแตก ไม่สวยงาม และใส่รูปภาพมากไป 
  2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการใช้เครื่องมือ
โปรแกรม Paint นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียนมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ี ยังพบว่าการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.03 ในขณะที่การทดสอบหลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ย 7.16 ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น เม่ือพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อนเรียนซ่ึงมีค่า 0.81  
ในขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบหลังเรียนซ่ึงมีค่า 1.08  ซ่ึงเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น แสดงให้
เห็นว่า หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนกระจายกันมากขึ้นแต่ไม่มากนัก กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การทดสอบหลังเรียนมีค่าการ
กระจายของคะแนนมากกว่าการทดสอบก่อนเรียน เป็นเครื่องชี้ว่าการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิต  (ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้สูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมวาดภาพ 
Paint Brushกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ซางตาครู้สศึกษา  
  3. พบว่าผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้เครื่องมือ
โปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเร้า
ใจ น่าสนใจที่จะศึกษา  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน คนเรียนช้าสามารถเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเอง เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วท าให้ไม่เครียด คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้
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นักเรียนสามารถศึกษาทบทวนเน้ือหาได้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้ค ากระชับเข้าใจง่าย  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้
อยากเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น ส่วนระดับความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยคือ 4.83 ซ่ึงหมายถึงความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด 

ขอ้เสนอแนะ 
  1. ควรให้ค าแนะน าวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
  2. ควรให้มีการวิจัยในระดับโรงเรียนและสนับสนุนให้ครูได้ผลิตและใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มากขึ้น 
  3. เพื่อให้การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นไปด้วยความ ราบรื่น ก่อนการทดลอง
ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ในการทดลอง 
        ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัครัง้ต่อไป  
  1.ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในเรื่องอ่ืนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และกลุ่มสาระอ่ืน ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของ หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.ควรมีการน าเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อจะช่วยเผยแพร่บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้แพร่หลายมากขึ้น 
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