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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียน
อนุบาลไทรงาม อ าเภอไทรงาม  จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 25 คน  ได้จากการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre - Test) จ านวน 10 ข้อ และ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post – Test) จ านวน 10 ข้อ โดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาค านวณหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เกณฑ์ 80/80 และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅� ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t–test) แบบ Dependent 
 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของบทเรียน 76.20 / 88.40 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่สร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.51 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
ความส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิ / บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / ประถมศึกษา 
 

Abstract 
 The objectives of the research were to: The Development Computer Assisted Instruction 
of Programming with an efficiency of 80/80.  Compare the students’ learning of Programming 
achievement between before and after by using the computer assisted instruction.  Study the 
students’ satisfaction Primary 2 about learning with the computer assisted instruction to 
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Programming. The sample group was Primary 2/3 at Anuban Sai-Ngam School, Saingam 
Kamphaengphet. Second semester of the academic year 2019, 25 people were randomly 
selected.The instruments used in this study were Computer Assisted Instruction to Programming. 
10 pre-test formulas and 10 post-test tests. The results were calculated for the efficiency of 
computer-assisted instruction lessons using 80 / 8 0  criteria, achievement,Data analysis by using the 

mean �̅� Standard deviation (S.D.) and t–test of Dependent. 
The research found that.The computer-assisted instruction created with the efficiency of 

the lesson 76.20  /  88.40  is higher than the criteria set 80 / 8 0 .Achievement the computer assisted 
instruction to Programming primary 2 after studying higher than before Significantly at the level of 
.05.The level of satisfaction towards learning with the computer assisted to Programming primary2  
Created with the average value equal to 4.51, which is the most satisfactory level 
Keyword : Achievement / Computer-Assisted-Instruction / Primary 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ด้วยผลจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการด้านต่าง ๆ จึงจ าเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายของกระแสโลก โดยปัจจัย
ส าคัญที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าวได้แก่ คุณภาพคน จึงเน้นการพัฒนาคนให้มีศักยภาพ
ที่จะแข่งขันในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ โดยเน้นการเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการต้านแนวคิดที่ยึด “เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน" ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “คน” 
เพื่อให้เกิดการพัฒนายั่งยืนอย่างแท้จริง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งและต้อง
เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เทคโนโลยีและการสื่อสาร
การศึกษาต้องมีการพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างชัดเจน รวดเร็ว เทคโนโลยีทางการศึกษา
ต้องมีบทบาทในการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษาโดยให้ทักษะและความสามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเทคโนโลยี
จึงมีความจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนมาก การใช้แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนส าคัญใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยบทเรียนบนเครือข่ายสามารถท าการสื่อสารได้อย่างไร้พรมแดนไม่จ ากัดสถานที่ ไม่จ ากัดเวลา 
ภายใต้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการ 
เรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่องการจัดสรร ส่งเสริม สนับสนุนและ 
พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาเห็นได้จากการเล็งเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีกรศึกษาต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน
การสอนให้เป็นแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Centered) การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันจึงได้มีการ ปรับปรุง
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังกล่าว ครูผู้สอนจึง ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงวิธีการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงได้มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการศึกษามาใช้ในระบบการ
จัดการเรียนการสอน เช่น การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการเรียนของผู้เรียน 
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 ทักษิณา วิไลลักษณ์ (2551 : 21-22) ได้อธิบายบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI ไว้ว่า มาจากค าว่า 
Computer Assisted Instruction คือกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการน าเสนอเนื้อหา 
บทเรียนต่าง ๆ ลักษณะการเรียนการสอนเป็นแบบให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียน ในลักษณะการถาม - ตอบ 
หรือลักษณะของการน าเสนอเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียน โดยผู้สอนจะเป็นผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนว่าจะจัดเนื้อหาอย่างไร มีล าดับของบทเรียนเป็นแบบล าดับหรือแบบขนาน โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ทั้ง 2 แบบ จะมีสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพที่เคลื่อนไหวได้และมีการตอบค าถาม การตอบสนองของ
ผู้เรียนเมื่อตอบถูกจะมีการเสริมแรงและเมื่อตอบผิดจะมีการให้ก าลังใจ เสริมแรงให้ตอบใหม่หรือให้ ตอบให้ถูกโดย
ผู้สอนที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะต้องท าการระดมสมองเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนก่อน โดยให้ผู้สอนใน
วิชาเดียวกันมาช่วย เพื่อเพิ่มมุมมองให้มีความหลากหลาย จากนั้นน าแผนภูมิระดมสมองที่ได้มาจัดกลุ่มที่เรียกว่า 
แผนภูมิความคิดรวบยอด จากนั้นน าแผนภูมิความคิดรวบยอดที่ได้ไปดูว่า บทเรียนนี้ควรมีการเรียนรู้แบบล าดับ 
(Linear) หรือแบบขนาน (Parallel) เรียกว่าแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา แล้วลงมือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
มีลักษณะการน าเสนอเป็นกรอบ(Frame) เรียงล าดับไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์
บทเรียนได้ ส าหรับการตอบสนองต่อการตอบค าถามจะใช้เสียง ค าบรรยายหรือ ภาพกราฟิก เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
ความมั่นใจในการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนตอบผิดไมค่วรข้ามเนื้อหาโดยไม่เฉลย ควร ให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียน ไม่จ ากัด
เวลาและได้เรียนตามความต้องการของตนเอง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือการน าเสนอบทเรียนโดยอาศัย
เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียนเองหรือเรียนจนเกิด
ความเข้าใจในบทเรียน 
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยีวิทยาการค านวณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา  ปีท่ี 2 จัด
อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมจากหลักสูตรปี    
พ.ศ. 2551 ปรับปรุงขึ้นใหม่เป็น พ.ศ. 2560 และได้มีการปรับย้ายตัวรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ย้ายมาอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในการน ามาปรับใช้กับการเรียนการสอนในปัจจุบันคือ 
เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาใหม่แตกต่างจากแบบเดิมอยู่พอสมควรซึ่งมีการเน้นทักษะการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มากยิ่งข้ึน ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรับตัวกับเนื้อหาที่มีความยากขึ้นหรือมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ของเนื้อหาได้ในทันท ีนักเรียนยังขาดพื้นฐานความรู้ในเนื้อหาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ออกมาได้ ซึ่งท าให้เป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนสอนของครูผู้สอน และในขณะเดียวกันนักเรียนแต่
ละบุคคลก็มีพื้นฐานการรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้น นอกจากการสอนภายในห้องเรียน หรือสื่อการสอนที่มีอยู่
ภายในห้องเรียนนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรับรู้ของนักเรียน 
 จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาค้นคว้า หาสื่อที่สามารถน ามาช่วยพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาของนักเรียน จึงได้ท าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการ
ค านวณเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 เพื่อให้นักเรียนสนใจที่จะศึกษา
เนื้อหาบทเรียนจากสื่อที่มีทั้งภาพ เสียง และเนื้อหา รวมทั้งการท าข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนได้จากตัวของสื่อ
การสอนเอง ซึ่งอาจจะท าให้นักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้นและสามารถรับรู้เนื้อหาได้เป็นอย่างดี  รวมไปถึงสื่อมี
ความสวยงาม เข้าใจได้ง่ายขึ้น ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของผู้เรียน อันจะท า
ให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
สมบูรณ์และสอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา ซึ่งใช้ ปรัชญา “ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ”  
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน             
 3. ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น        
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
แนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังน้ี 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562   จ านวน 90  คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562   จ านวน  25 คน  โดยได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

  2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 2 (ก่อนเรียนและหลังเรียน) จ านวน 10 ข้อ  
  2.4 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  

3. วิธีการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา เทคโนโลยีวิทยาการค านวณ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
   3.1.1 ศึกษาเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และแนวการสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ผลการวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3.1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และคู่มือครู โดยได้ด าเนินการตามแนวทางของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
- ความพึงพอใจของนักเรียน 
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   3.1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อครูพี่เลี้ยงพิจารณาตรวจสอบ ความสอดคล้อง
ของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน จุดประสงค์การเรียน การวัดและประเมินผล โดยให้ครูพี่เลี้ยง
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 2   
   3.2.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
   3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น โดยน าบทเรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่อครูพี่เลี้ยงเพื่อรับข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงแก้ไข 
   3.2.3 หลังด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยงแล้ว ผู้วิจัยได้น าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้   

   ขั้นที่1 การทดลองใช้รายบุคคลโดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่องเขียนโปรแกรม
เบื้องต้นที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยงไปให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม จ านวน 
3 คน ซึ่งเป็นเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 1 คน และเด็กอ่อน 1 คน  
    (ทดลอง) เพื่อสังเกตปฏิกิริยาของผู้เรียนที่มีตอ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานและข้อบกพร่องของบทเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไข โดยการทดลองครั้งนี้
ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อนักเรียน 1 คน 

   ขั้นที่2 การทดลองใช้กลุ่มย่อย กับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลไทรงาม 
เป็นกลุ่มทดลองที่ 2 ซึ่งเป็นนักเรียนคนละกลุ่มกับการทดลองขั้นที่ 1 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 
คน ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 1 คน และเด็กอ่อน 1 คน มีการทดสอบก่อนเรียน       
(Pre - Test) แล้วให้นักเรียนเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ให้นักเรียนเรียน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจนจบเนื้อหาครบถ้วน จึงท าการทดสอบหลังเรียน (Post – Test) จากนั้นน าผล
มาค านวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เกณฑ์ 80/80 นอกจากน้ันสังเกตปฏิกิริยาของ
ผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและสอบถามความคิดเห็นข้อบกพร่องในการใช้งานเพื่อน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงบทเรียนต่อไป 

   ขั้นที่3 ทดลองภาคสนาม กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม     
ที่เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 32 คน มีการทดสอบก่อนเรียน (Pre - Test) แล้วให้นักเรียนเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อนักเรียน 1 คน แล้วท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ให้นักเรียน
เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจนจบเนื้อหาครบถ้วน จึงท าการทดสอบหลังเรียน (Post - Test) จากนั้นน าผลมา
ค านวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เกณฑ์ 80/80  

   ขั้นที่4 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่นักเรียนท าได้จากการท า
กิจกรรมของบทเรียนและค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้สูตร E1 / E2 
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  3.3 การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ)  เรื่อง เขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
   3.3.1 ศึกษาเนื้อหาสาระและจุดประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) เรื่อง การเขียนโปรแกรมและ ตรวจสอบข้อผิดพลาด ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 
   3.3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   3.3.3 ศึกษาวิธีเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ และเทคนิคการสร้างแบบทดสอบ 
   3.3.4 สร้างแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
พฤติกรรมที่ต้องการวัดแต่ละข้อ จ านวน  10 ข้อ 
   3.3.5 น าแบบทดสอบมาค านวณหาค่าความยากรายข้อ (P)  และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (B) 
ด้วยวิธีของ Brennan (เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย 2539  :  210)  ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบต้องมีค่า
ความยากระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกมากกว่าหรือเท่ากับ 0.20 ขึ้นไป โดยคัดเลือกข้อสอบตาม
โครงสร้างเนื้อหาและจุดประสงค์ไว้จ านวน 10 ข้อ โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
   3.3.6 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ไปจัดพิมพ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัด
ความสามารถด้านการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง
ต่อไป 
  3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   3.4.1 ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยวิเคราะห์ข้อค าถามเกี่ยวกับความ 
สามารถและการใช้งานจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   3.4.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เผื่อพิจารณาข้อค าถามใน
แต่ละส่วนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร พร้อมรับค าเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข 
   3.4.3 น าแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจต่อการใช้งานของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป 

4.  ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ทดลองใช้บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร                ปี
การศึกษา 2562  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 25 คน โดยด าเนินการดังนี้ 

  4.1 ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเรียนรู้และให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pretest)      
เรื่อง เขียนโปรแกรมเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ โดยข้อสอบเป็นแบบ
ปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ  

  4.2 ด าเนินการทดลองใช้บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
พร้อมท าแบบฝึกหัดระหว่างบทเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู้  

  4.3 เมื่อสิ้นสุดการเรียนให้นักเรียนท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบ        
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

  4.4 นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น 
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 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 น าคะแนนระหว่างบทเรียนและหลังเรียนของนักเรียน หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  (E1,E2)   
 5.2 น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             

มีนัยส าคัญของความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
 5.3 น าแบบสอบถามการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ว่านักเรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับใด 
 6.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  6.1 การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ตารางที่  1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ส าหรับนักเรียนส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

จ านวนนักเรียน
(n) 

คะแนนระหว่าง
เรียน 

(20 คะแนน) 
E1 

คะแนนหลังเรียน 
(10 คะแนน) 

E2 
ค่า

ประสิทธิภาพ 
(E1/E2) 

                 �̅� S.D.  �̅�   S.D.   

25   15.24             1.44 76.20   8.84         0.90 88.40 76.20/88.40 
      

 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้นส าหรับนักเรียนส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากการทดลองใช้กับนักเรียนได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เท่ากับ 76.20/88.40 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 แสดงว่า มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับได้ตามที่ Promwong, C. 
(2013) ได้กล่าวว่าประสิทธิภาพของ นวัตกรรมว่าเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นท่ี
พึงพอใจ โดยก าหนดให้ผลเฉลี่ยของ คะแนนการท างานและการประกอบกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดต่อร้อยละของ
ผลการประเมินหลังเรียน 
  6.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ของกลุ่มการทดลองที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
ของ Gagne’s eclecticism 
ตารางที่  2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน 
ปรากฏคะแนนดังน้ี 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n �̅� S.D. t Sig. 
ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 25 5.92 1.16 

11.95 .00 
หลังการจดัการเรียนรู ้ 25 8.84 0.90 

P < .05 
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  จากตาราง 2 พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 11.95 และค่า Sig. = .00 

 6.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ตารางที่  3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเร้าใจ น่าสนใจที่จะศึกษา 4.63 0.49 มากที่สุด 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ท้ังความรูแ้ละความเพลดิเพลิน 4.5 0.60 มากที่สุด 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้นักเรียนเก่งเรียนได้เร็วขึ้นโดยไมต่้องรอ
เพื่อน 

4.5 0.55 มากที่สุด 

คนเรียนช้าสามารถเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเอง 4.5 0.51 มากที่สุด 
เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วท าให้ไมเ่ครียด 4.5 0.51 มากที่สุด 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถใช้เรียนได้โดยไมจ่ ากัดสถานท่ีและเวลา 4.5 0.55 มากที่สุด 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้เกดิความคิดรเิริ่มมากขึ้น 4.5 0.50 มากที่สุด 
เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 4.5 0.51 มากที่สุด 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรยีนมีทักษะในการหาความรูด้้วย
ตนเอง 

4.6 0.50 มากที่สุด 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้ค ากระชับเข้าใจง่าย 4.5 0.51 มากที่สุด 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้นักเรียนสามารถศึกษาทบทวนเนื้อหาได้ 4.5 0.55 มากที่สุด 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้อยากเรียนวิชาคอมพิวเตอรม์ากยิ่งข้ึน 4.5 0.51 มากที่สุด 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรใช้เรียนกับทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา 4.5 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.53  
 
  จากตารางที่ 3 เป็นผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยใช้แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 13 ข้อ ปรากฏว่าความคิดเห็นของนักเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.53 หมายความว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  อยู่ในระดับมากท่ีสุด   
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของบทเรียน 76.20/88.40 สูงกว่าเกณฑ์       
ที่ก าหนดไว้ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2    
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น ที่สร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 



 
130 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คร้ังที่ 1 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยดังนี้ 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพของบทเรียน 76.20/88.40  สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอน
การประเมินตรวจสอบคุณภาพบทเรียน โดยตรวจสอบการตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนด้านเนื้อหา และด้านการ
ออกแบบบทเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงท าให้บทเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  2. การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น และสนุกสนานในการเรียนและสนใจเรียนเมื่อได้ เรียนรู้เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน         
เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสูงกว่า
นักเรียนที่กลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.92 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.84 ทั้งนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่สร้างขึ้น เป็นประเภทเนื้อหาใหม่ มีการออกแบบและพัฒนาโดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสโต้ตอบและ
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนตลอดเวลาและหลากหลายรูปแบบ ท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นสนับสนุน
การเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลาง ท าผู้เรียนมีโอกาสทบทวนเนื้อหาได้ตามความตอ้งการของตนเองจึงท า
ให้บทเรียนที่สร้างขึ้นสามารถท าให้ผู้เรียนมีสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นได้ 
  4. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 
ซึ่งผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ทั้งนี้เป็น
เพราะคุณค่าและข้อดีของสื่อการเรียนการสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI หลายประการไดแ้ก่ 
   1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอรเ์ป็นเครื่องมือในการเรยีนและ
มีการน าเสนอเนื้อหาด้วยสื่อหลายประเภทเป็นมัลติมีเดีย ท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่ จึงเกิดความสนใจ 
มีความกระตือรือร้นและพึงพอใจกับการได้เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ
รายบุคคล ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ควบคุมและโต้ตอบกับบทเรียนได้ 
   3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ผลตอบสนอง ให้ผู้เรียนได้ทราบผลการท ากิจกรรม ได้แก่ 
แบบฝึกหัดของบทเรียน ท าให้ผู้เรียนทราบผลการท ากิจกรรมได้ทันที 

 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ผู้สอนสามารถศึกษารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปสร้าง
บทเรียนในหัวข้ออ่ืนให้ตรงกับสาระวิชาของแต่ละคนได้  
 2. ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรจะเน้นและให้ความส าคัญของภาพที่สามารถท าสื่อให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจง่ายและมีความเร้าใจในบทเรียน 
 3. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเนื้อหาหรือวิชาอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นสื่อช่วยในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คร้ังที่ 1 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีด้วยความกรุณาของอาจารย์วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ 
แนะน า ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ตลอดจนให้ก าลังใจใน
การท าวิจัยฉบับนี้อย่างดียิ่งจนกระทั่งส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลไทรงาม  ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการ
เรียนและท าวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติการวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  ขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นก าลังใจด้วยดีเสมอมาจนเกิดผลให้วิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
  คุณค่าและประโยชน์ของวิจัยฉบับนี้  ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณมารดา ครู อาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ได้
ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ แก่ผู้วิจัยตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในการศึกษา 
 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข เพ่ิมเติม 
       (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: องค์รับส่งสินค้าและพสัดภุัณฑ์ (ร.ส.พ.). 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). (ม.ป.ป.). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
       (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551. (ม.ป.ท.). :  
       (ม.ป.พ.) 
ณิชารีย์ จไุล. (2558). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร์วิชาการ    
       งานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 1. วิทยานิพนธ์. (ปริญญาโท).    
       กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
มงคล ทะกอง และอาทร นกแก้ว. (2562). เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.2. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ 
       กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 

 


