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บทคดัยอ่ 
           การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาสื่อการสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ก่อนและหลังเรียนด้วย สื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส์โดยสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์กับเกณฑ์ 3)เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์มากน้อยเพียนใด หลังการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการวางแผน(P) เป็นการเตรียมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010 การเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ การจัดรูปแบบพื้นหลัง การใช้เครื่องมือวาด การแทรก
รูปภาพ การก าหนดการเปลี่ยนแปลงของสไลด์ และการเคลื่อนที่ของวัตถุ ขั้นตอนการด าเนินงาน(D) เป็นการใช้ส่ือการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ก่อนและหลัง
เรียนด้วย สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์โดยสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์กับเกณฑ์ ขั้นประเมินผล(C) เป็นการประเมินสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นปรับปรุง(A) น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 จ านวน 5 บท 

ประกอบไปด้วย การจัดรูปแบบพื้นหลัง การใช้เครื่องมือวาด การแทรกรูปภาพ การก าหนดการเปลี่ยนแปลงของสไลด์ 
และการเคลื่อนที่ของวัตถุ การจัดกิจกรรมด าเนินการใน 1 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ โดยมีทั้งหมด 5 บทเรียน 
แต่ละบทเรียนมีข้อสอบ 10 ข้อและมีเน้ือหาในการเรียนรู้แต่ละบท และกิจกรรมนันทนาการ เป็นเกมที่เก่ียวกับสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายหลังได้ใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์  

2. นักเรียนที่ใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 

3. นักเรียนที่ใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ มีแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 14 ข้อ พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 หมายความว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ (CAI) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 อยู่ในระดับมากที่สุด (4.50-5.00) 

ค าส าคัญ: สื่อการสอน/สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์/ความพึงพอใจของนักเรียน 
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Abstract 
This research aims to: 1 )To develop teaching media. How to use Microsoft PowerPoint2010  For 

Prathom Suksa 5 students to compare their achievement. Before and after school Computer-Assisted 
Instruction by Computer Assisted Instruction 2 )To evaluate students' satisfaction with computer-
assisted instruction. 3)After the use of computer-assisted instruction, the 4-step process consists of a 
planning step (P), a computer-assisted instruction package to enhance learning. Microsoft PowerPoint 
2010  Learning Numbers and Operations Formatting background Using the Drawing Tool Inserting 
Pictures Schedule change of slide And the movement of objects. The process of operation (D) is the 
use of computer-assisted instruction. Using Microsoft PowerPoint 2010  to Compare Achievement 
Before and after school Computer-Assisted Instruction by Computer Assisted Instruction Evaluation 
(C) is a computer assisted instruction assessment. And assess the student's satisfaction with the 
computer-assisted instruction. Improve (A) the evaluation results to improve computer-assisted 
instruction. 

The research found that 
1 .  Development of Computer Assisted Instruction The use of Microsoft PowerPoint 2 0 1 0  5 

chapters consists of background formatting. Using the Drawing Tool Inserting Pictures Schedule 
change of slide And the movement of objects. The activity is organized in one way, including 
academic activities. There are 5  lessons. Each lesson consists of 10  exams and each lesson has its 
own content. And recreation The game is about computer-assisted instruction so that students can 
relax after using the computer-assisted instruction. 

2. Students who use computer assisted instruction The use of Microsoft PowerPoint 2010 is higher 
than 70%. 

3. Students who use computer assisted instruction. There were 14 questionnaires with the mean 
score of 4.50 or 90 percent, which means that the satisfaction of the sample The computer-assisted 
instruction (CAI) on using Microsoft PowerPoint 2010 is at the highest level (4.50-5.00). 
Keywords: teaching aids / computer assisted instruction / student satisfaction 

ความเปน็มาและความส าคญั 
เน่ืองจากสังคมไทยในปัจจุบันน้ีได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ

การศึกษา สาเหตุที่ส าคัญประการหน่ึงเน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิชา ความรู้ในด้านต่างๆ 
ความเจริญก้าวหน้าน้ีได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการศึกษา ท าให้เกิดแนวคิดเทคนิควิธีและพัฒนาการ
ใหม่ๆ ในการเรียนการสอน มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้พัฒนา
อย่างรวดเร็ว  ทั้งด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ดังน้ันจึงเป็นเครื่องมือที่จะมีส่วนช่วยในการถ่ายทอดความรู้ที่เปลี่ยนไป 
จากเดิมมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์  อีกทั้งสื่อคอมพิวเตอร์ยั ง
ช่วยในการจัดประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  
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ปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในลักษณะเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป 
หรือที่เรียกว่าสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(Computer Assisted Instruction หรือ CAI) ที่ถือได้ว่าเป็นสื่อการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนสามารถเรียนไปตาม
ความสามารถของตนเองตามอัตราการเรียนรู้ โดยไม่ต้องรอหรือเร่งให้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนในห้องเรียน และผู้เรียน
สามารถเรียนได้โดยไม่ต้องมีครู สามารถทบทวนบทเรียนได้เองตลอดเวลา ตลอดจนช่วยลดปัญหาการเรียนการสอนได้ 
ซ่ึงในห้องเรียนมักจะพบปัญหาเก่ียวกับผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนรู้ไม่เท่ากัน  เกิดปัญหาเข้าใจบทเรียนไม่
พร้อมกัน บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เร็วกว่าคนอ่ืน แต่ต้องรอเพื่อนๆ ที่ยังเรียนไม่เข้าใจ ก็จะท าให้เกิดความเบื่อ
หน่ายหรือขาดความสนใจ   ดังน้ันการน าสื่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวและตอบสนองในเรื่อง
ของความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ก่อนและหลังเรียนด้วย สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน อ.คลองลาน จ.
ก าแพงเพชร 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การใช้โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 2010ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ขอบเขตของการวิจยั 
           ของเขตดา้นเนื้อหา 
  เ น้ือหาที่ ใช้ ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่อยสอนเรื่องการ ใช้ โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 
อ. คลองลาน จ. ก าแพงเพชรภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 86 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลคลอง
ลาน อ. คลองลาน จ. ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 26 คน ซ่ึงได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(simple random sampling) 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
           1. ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ประสิทธิภาพของสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์(CAI) 
           2. ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 ตัวแปรที่ท าการศึกษา ได้แก่ 
     ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนโดยใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010  

      ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลด้านการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 
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           3. ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 ตัวแปรที่ได้ท าการศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการเรียนโดยใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 
           4. ห้องปฏิบัติการทดลอง ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน โดยให้นักเรียน 
1 คน ต่อ 1 เครื่อง 
           5. จ านวนคาบเรียน ใช้เวลาเรียน 1 คาบเรียน คาบละ 1 ชั่วโมง 

สมมตุฐิานการวจิยั 
 1. สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ 75/75 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภายหลังการเรียนโดยใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ การใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. สื่อการสอนอเิล็กทรอนกิส(์CAI) หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมบทเรียนมาช่วยในการเรียนการ
สอน มีการวางแผนเน้ือหาวิชาอย่างเป็นขั้นตอน สามารถตอบสนองกับผู้เรียน มีการทบทวน การท าแบบฝึกหัดและการ
ประเมินผล 
 2. สื่อการเรยีนการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ในที่น้ีหมายถึง สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) 
และ คอมพิวเตอร์ 

3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 หมายถึง โปรแกรมประยุกต์แบบภาพและกราฟิกจุดประสงค์
หลักในการใช้เพื่อสร้างงานน าเสนอ PowerPoint ที่สามารถสร้าง ดู และแสดงการน าเสนอภาพน่ิงที่รวมข้อความ
รูปร่าง รูปภาพ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว แผนภูมิ วิดีโอ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

4. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หมายถึง โปรแกรมที่น า มาสร้างและพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นใน 
การออกแบบ  

5. ทฤษฎีความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้
งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน  

6. สื่อมัลติมีเดยี (Multimedia) หมายถึงสื่อชนิดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง สไลด์วิทยุโทรทัศน์ วีดิ
ทัศน์ แผนภูมิ ภาพน่ิง ฯลฯ ซ่ึงบรรจุเน้ือหาเก่ียวกับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางส าหรับผู้สอน
ส่งไปถึงผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ หรือ จุดมุ่งหมายที่ผู้สอนวางไว้ได้เป็นอย่างดี 

การด าเนนิการวจิยั  
            การด าเนินการทดลอง 
              แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 

ระยะที ่1 
1. สร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI)  
2. สร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. สร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความพึงพอใจ 
ระยะที ่2 
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1.ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2010 
2.ให้ผู้เรียนทดลองใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010 
3.ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชุด
เดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
4.ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดความพึงพอใจ จากน้ันน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจของนักเรียน 

              การวเิคราะหข์้อมลู 
              การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
                        1.หาประสิทธิภาพของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 
                        2.ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) (คะแนนก่อน
และหลังเรียน) 
                         3.วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
     สถติทิี่ใชว้เิคราะหค์ณุภาพของเครือ่งมือ 

1 . ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

                                  IOC=
∑𝑅

𝑁
 

เม่ือ     IOC     แทนด้วย     ดัชนีความสอดคล้อง 

         ∑𝑅    แทนด้วย     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
           N       แทนด้วย     แทนจ านวนของผู้เชี่ยวชาญ  
2 . การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ใช้

สูตร 𝐸1/𝐸2 ของคะแนนที่นักเรียนได้จากการบทเรียน 75 ตัวแรกหมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 75 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระหว่างเรียน ซ่ึงค านวณโดยใช้สูตร 

                                     𝐸1=  
∑𝑋

𝑁
  × 

100

𝐴
   

เม่ือ       𝐸1            แทน        ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

           ∑𝑋          แทน        คะแนนรวมของการทดสอบระหว่างใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
            N              แทน         จ านวนนักเรียน 
            A              แทน         คะ ะหว่างใช้แนนเต็มของการทดสอบร สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

  75 รใช้ตัวหลังหมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 75 ของคะแนนที่นักเรียนได้จากกา สื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วัดผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

                                        𝐸2 =  
∑𝐹

𝑁
  × 

100

𝐵
   

เม่ือ       𝐸2           แทน        ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

           ∑𝑋         แทน        คะแนนรวมของการทดสอบหลังใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
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           N              แทน         จ านวนนักเรียน 
           A              แทน          คะแนนเต็มของการทดสอบหลังใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

           สถติทิีใ่ช้ในการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิจ์ากการใชส้ือ่การสอนอเิล็กทรอนิกสร์ะหว่างก่อนและหลงัเรยีน 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ตูร t-test แบบ Dependent  

                                       t = 
∑𝐷

√𝑁∑𝐷
2  
−  ( ∑𝐷)

2

(𝑁−1)

 

เม่ือ        t                แทน        ค่าสถิติทดสอบที 
            D                แทน        ผลต่างระหว่างคู่คะแนนของนักเรียน 
            N                แทน        จ านวนนักเรียน  

          สถติทิี่ใชห้าค่าความพงึพอใจของนักเรยีนจากการใชส้ื่อการสอนอเิล็กทรอนิกส ์เรือ่ง การใชโ้ปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 2010 
1. ค่าเฉลี่ย (Mean) 

                                        �̅�  =  
∑𝑋

𝑁
 

เม่ือ        �̅�          ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแทน         

            ∑𝑋                แทน        ผลรวมของคะแนน 
              N                   แทน       จ านวนนักเรียน  
2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

                                         S.D. = √𝑁∑𝑓𝑥
2  
−   ( ∑ 𝑓𝑥)

2

𝑁(𝑁−1)
 

เม่ือ          S.D.             แทน        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
               x                   แทน        ข้อมูลแต่ละข้อ 

             ∑ 𝑓𝑥
2           แทน         งผลคูณความถี่กับข้อมูลยกก าลังสองผลรวมขอ  

               N                   แทน        งจ านวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่า  
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ผลการวเิคราะหข์้อมูล 

 ตารางที่ 1 : ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการใช้งานโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

จากตารางที่ 1 แสดงว่า เรื่องการก าหนดพื้นหลังของโปรแกรมมีประสิทธิภาพ(E1/E2)เท่ากับ (24.55/59.09) 
เรื่อง เครื่องมือวาดของโปรแกรมมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ (23.64/58.48) เรื่องการแทรกรูปภาพของโปรแกรม
โปรแกรมมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ (21.52/59.09) เรื่อง การก าหนดลักษณะการเปลี่ยนแปลภาพน่ิงของ
โปรแกรม มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ (20.30/58.18) เรื่อง การก าหนดลักษณะการแสดงของวัตถุของโปรแกรมมี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ (24.24/59.70) และค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ (22.85/58.91) 

ตารางที่ 2  แสดงผลการทดสอบการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มทดลอง N �̅� S.D. t 

ทดสอบก่อนเรียน 26 75.4 6.11  
ทดสอบหลังเรียน 26 194.4 1.95 51.69* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 จะพบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของการใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้
งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75.4
คะแนน และ 194.4 คะแนน ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนน
สอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 3 : ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ (CAI) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 

 
 
 

ล าดับ เรื่อง ก่อนเรียน หลังเรียน E1 E2 

1 การก าหนดพื้นหลังของโปรแกรม  81.00 195.00 24.55 59.09 

2 เครื่องมือวาดของโปรแกรม 78.00 193.00 23.64 58.48 

3 การแทรกรูปภาพของโปรแกรม 71.00 195.00 21.52 59.09 

4 การก าหนดลักษณะการเปลี่ยนแปลภาพน่ิงของโปรแกรม  67.00 192.00 20.30 58.18 

5 การก าหนดลักษณะการแสดงของวัตถุขอโปรแกรม  80.00 197.00 24.24 59.70 
 

รวม 377.00 972.00 114.24 294.55 
 

ค่าเฉลี่ย 
  

22.85 58.91 
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ข้อ รายการประเมนิ 𝑿 ระดบั 

1 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) มีความเร้าใจ น่าสนใจที่จะใช้ 
 

4.5 มากที่สุด 

2 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ให้ความรู้และความเพลิดเพลิน 
 

4.3 มาก 
3 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ท าให้นักเรียนเรียนได้เร็วขึ้น 4.5 มาก 
4 การเรียนโดยใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ท าให้ไม่เครียด 4.5 มากที่สุด 

5 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) สามารถช่วยให้คนเรียนช้า เรียน
ตามเพื่อนได้ 

4.6 มาก 

6 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ใช้ได้โดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา 4.5 มากที่สุด 
7 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มมากขึ้น 4.5 มากที่สุด 

8 การใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ช่วยให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ 

4.5 มากที่สุด 

9 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

4.5 มากที่สุด 

10 นักเรียนสามารถควบคุมการเรียนได้ 4.5 มาก 
12 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ใช้คากระชับเข้าใจง่าย 4.5 มากที่สุด 

13 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ท าให้นักเรียนอยากเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์มากขึ้น 

4.4 มาก 

14 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ควรใช้กับทุดระรับชั้นทุกรายวิชา 4.6 มากที่สุด 

 รวม  มากที่สุด 
                ตารางที่ 3 เป็นผลการประเมินความพึงพอใจระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
(CAI) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของกลุ่มตัวอย่าง 26 คน จากแบบสอบถามมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ จ านวน 14 ข้อ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 หมายความว่า ความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.50-5.00 

สรปุผลการวจิยั 
จากการดาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

            1. แสดงให้เห็นว่า ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสร้างขึ้น คือ สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
(CAI)สร้างขึ้นจากโปรแกรม Adobe Captivate มีการแบ่งเน้ือหาเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน และ 
แบบทดสอบหลังเรียน 
            2. แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่า (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 22.85/58.91 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 
70/70 ที่ตั้งไว้ 
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           3. แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) มีค่าเท่ากับ 22.85/58.91 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

อภปิรายผล 
          จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี 
          สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 26 คนลักษณะของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) ที่สร้างขึ้น คือ
เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาที่สร้างขึ้นจาก โปรแกรม Adobe Captivate มีการแบ่งออกเป็น 2 หน่วยการ
เรียนรู้ คือ แบบทดสอบก่อนเรียน และ แบบทดสอบหลังเรียนประสิทธิภาพของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) เรื่อง
การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 22.85/58.91 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่ตั้งไว้นักเรียนมีความพึ่งพอใจต่อการเรียนเรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) มีค่าเท่ากับ 4.50 อยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก 

ขอ้เสนอแนะ 

     ข้อเสนอแนะสาหรบัน าผลการวิจยัไปใช้ 
          1. ควรศึกษารูปแบบ และเทคนิคการท าสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) ให้มากกว่าน้ีเพื่อความสวยงาม และ
การใช้เทคนิค Effect ต่างๆ 
          2. ควรควบคุมดูแลนักเรียนด้วยในเวลาที่นักเรียนศึกษาจากสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) 
      ขอ้เสนอแนะในการวิจยัในครั้งตอ่ไป 
          1. ควรลองท าการศึกษาแบบ กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม และกลุ่ม ทดลอง 1 กลุ่มบ้าง 
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