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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เรื่อง การสะกดค า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนอนุบาลสร้าง
คอม อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 19 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน จ านวน 20 ข้อ (3) แบบทดสอบย่อย จ านวน 4 ชุด รวมทั้งสิ้น 20 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และสถติิทดสอบคา่ทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน 

ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.00/86.30 (2) 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับพอใจปานกลาง ( X = 2.15, S.D. 
= 0.82) 
 
ค าส าคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน, การจดัการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง, การสะกดค าไทย 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were (1) to develop the computer assisted instruction (CAI) using 

the Brain-Based Learning (BBL) approach on topic: The Spelling Words for Prathom Suksa 3 students (2) 
compare pretest-posttest students learning achievement with the developed CAI  and (3) to study the 
satisfaction towards the developed CAI. The sample group was conducted under the purposive sampling 
technique and consisted of 19 in first section Prathom Suksa 3 students from Anuban Sankkom School, 
Sankkom district, Udon Thani province, who were studying in second semester of the academic year 
2015. The research tools included: (1) the developed CAI (2) 20 items of learning achievement test (3) 20 
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items from 4 subchapters test and (4) the satisfaction questionnaire. Statistics used for data analyses were 
mean, standard deviation, percentage, efficiency (E1/E2) and t-test dependent samples.  

The results showed that: (1) the developed CAI had efficiency (E1/E2) at 85.00/86.30 (2) The 
learning achievement had posttest score higher than pretest score at significant level .05 and (3) the 
satisfaction of sample groups also showed at moderately level ( X = 2.15, S.D. = 0.82) 
 
Keyword: Computer Assisted Instruction, Brain-Based Learning, Spelling Thai Words 

 

บทน า 
 ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสมอง หรือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning) มาใช้เป็นแนวทางหลักในโรงเรียน ซึ่งเป็นการ
น าเอาองค์ความรู้ของสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ซึ่งการเรียนรู้นั้นต้องใช้ทุกส่วน ทั้งการคิด ความรู้สึก และการลงมือปฏิบัติไปพร้อมกัน เพื่อให้การท างานของสมองและการ
เจริญเติบโตมีพัฒนาการสมตามวัย รวมทั้งต้องเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งเสริมหรือบั่นทอนพัฒนาการของสมองและการเรียนรู้ควบคู่
กันไป (ปริชมน กาลพัฒน์. 2554 : 5) ซึ่งจากการศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย สาระที่ 1 
การอ่าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี พบว่า นักเรียน
บางส่วนมีทักษะการสะกดค าไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ร่วมกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยพบว่า การน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามล าดับขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งประกอบด้วย (1) ขั้นเตรียมความพร้อม 
(2) ขั้นเรียนรู้ (3) ขั้นการฝึก (4) ขั้นการสรุป และ (5) ขั้นการประยุกต์ใช้ (ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ . 2558 : 
14-15) และออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยบรรจุส่วนต่าง ๆ ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ ลักษณะของการน าเสนอ มีท้ังตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี หรือ เสียง เพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจมากยิ่งข้ึน (ศิริชัย นามบุรี. 2547: 2) และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปทบทวนบทเรียนหรือเรียนด้วยตนเองได้  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัพัฒนาการ
ทางสมอง เรื่อง การสะกดค า ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  เพื่อใช้แก้ปัญหาและประกอบการจัดการเรยีนรู้โดย
มุ่งหวังให้ผู้เรียนไดฝ้ึกในเรื่องการอ่านสะกดค าในภาษาไทยใหเ้กิดความช านาญ เตมิเตม็ศักยภาพของผู้เรยีนให้มีทักษะการอ่าน
และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนให้สูงข้ึนตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติตอ่ไป 

 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง 
เรื่อง การสะกดค า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระหวา่งก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอรช่์วยสอนโดยใช้
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เรื่อง การสะกดค า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เรื่อง การสะกดค า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
 



 Journal of Project in Computer Science and Information Technology 

30 | Vol 3 No.2 July – June December 2017 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 การจัดการเรยีนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้สมองทั้ง
สองซีกซ้ายและซีกขวาเกดิการเรียนรู้อย่างสมดุลและสอดคล้องกับสติปัญญาของผูเ้รียน เป็นการน าเอาองค์ความรู้ของสมอง 
มาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยใช้กระบวนการและ
วิธีการที่หลากหลายอย่างเหมาะสม (ปริชมน กาลพัฒน์. 2554 : 1-5) การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน ตามรูปแบบ PRC 
BBL Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ (ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้. 2558 : 14-15) 
 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรยีมความพร้อม เพื่อเป็นการกระตุ้นสมอง ตามหลักการท างานของสมอง เมื่อมีการเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างมีความสุข สมองจะหลั่งสารเคมีที่ช่ือว่า เซโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งสารนีจ้ะช่วยให้มีจติใจท่ีสงบและเกดิสมาธิ  
 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นเรียนรู ้ ในขั้นตอนนี้จะค านึงถึงหลักการท างานของสมองที่ว่า “เรียนรู้จากง่ายไปหายาก เรียนรู้จาก
ของจริง และจากการสัมผัส” ต้องให้ผู้เรียนพดู หรือสื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรยีนสามารถเชื่อมโยงเรื่องได้ ดังนั้น การออกแบบ
สื่อการสอนต้องมีการสรุปในแตล่ะชั่วโมง 
 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการฝึก ขั้นนี้จะสอดคล้องกับหลักการท างานของสมองที่ว่า “สมองจะจดจ าได้ดีน าไปสู่ความจ าระยะ
ยาว ต้องผ่านกระบวนการฝึกซ้ า ๆ” จ าเป็นต้องออกแบบใบงานท่ีแตกต่างออกไปเพื่อให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกฝนเรื่อย ๆ 
 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการสรุป ขั้นนี้เป็นการสรุปเมื่อจบบทเรียนหรือหน่วย ซึ่งแตกต่างจากข้ันตอนท่ี 2 ซึ่งเป็นการสรุปใน
แต่ละชั่วโมง ในขั้นตอนนี้เป็นการเช่ือมโยงความรู้ทั้งหน่วย โดยฝึกให้นักเรียนเช่ือมโยงความรู้ภายในบทเรียน สอดคล้องกับ
หลักการท างานของสมองที่ว่า “สมองเรียนรูเ้ป็นองค์รวม”     
 ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นการประยุกต์ใช้ทันทีทันใด การที่ผู้เรยีนไดเ้รียนแล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้นั้น ท าให้เกิดการ
เรียนรูไ้ด้ถึงร้อยละ 90 ดังนั้น เมื่อจบบทเรียน ต้องออกแบบและเชื่อมโยงความรู้ทั้งหน่วย น าข้อสอบมาให้ผู้เรยีนได้ทดลองท า 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) จ านวน 20 ข้อ 
กับกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง 

1.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมอง ตามรูปแบบ PRC BBL Model ตามแผนการจดัการเรียนรู้ และเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
แต่ละหัวข้อย่อย 4 ผู้วิจยัให้กลุม่ตวัอย่างท าแบบทดสอบย่อยหลังเรยีน จ านวน 4 ชุด รวมทั้งสิ้น 20 ข้อ 

1.3 ทดสอบหลังเรยีน (Posttest) เมื่อจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครบทุกหัวข้อ โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้วิธีการสลับ
ข้อค าถาม ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง  

1.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอบถามนักเรยีนกลุ่มตัวอย่าง 
ช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการตอบแบบสอบถามอย่างละเอียด และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และเมื่อกลุ่มตัวอย่างส่ง
แบบสอบถามคืนผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการตอบ  

1.5 รวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตติ่อไป 

 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรยีนรูท้ี่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เรื่อง การ
สะกดค า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
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2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสะกดค า ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

2.3 แบบทดสอบย่อย ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 4 ชุด ชุดละ 5 ข้อ รวม 20 ข้อ 
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ

ประเมินแบบประมาณค่า 3 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม อ าเภอสรา้งคอม จังหวัดอุดรธานี ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 39 คน 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม จงัหวัดอุดรธานี 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 19 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) สถิตทิดสอบค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระจากกัน และแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ดังนี ้       
   1.00 - 1.49 หมายถึง  พอใจน้อย                                             
   1.50 - 2.49 หมายถึง  พอใจปานกลาง                                             
   2.50 - 3.00 หมายถึง  พอใจมาก      
   

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จากการทดลอง
ใช้ภาคสนามกับกลุ่มตัวอยา่ง ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนที่พัฒนาขึ้น 

ประสิทธิภาพ n คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละของค่าเฉลี่ย 
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) 19 20 17.00 1.29 85.00 
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) 19 20 17.26 1.05 86.30 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนสอบระหว่างเรียนมคี่าเท่ากับ 17.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 1.29 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละของค่าเฉลีย่ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.00 และ
ค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนสอบหลังเรยีนมีค่าเท่ากับ 17.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.05 จากคะแนนเตม็ 20 
คะแนน คิดเป็นร้อยละของค่าเฉลีย่ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 86.30  
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) 
แบบไม่เป็นอสิระจากกัน (Dependent Samples) ผลการวเิคราะหข์้อมูล ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 
 
 
 



 Journal of Project in Computer Science and Information Technology 

32 | Vol 3 No.2 July – June December 2017 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ n X  S.D. D  
2D  t  df Sig. 

ก่อนเรียน 19 17.00 2.51 
171 1664 14.883* 18 .05 

หลังเรียน 19 17.26 1.05 
*ค่าวิกฤตของ t ที่ระดับนัยส าคัญ .05, df = 18 มีค่าเท่ากับ 1.734 
 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อน าค่าที (t) ที่ค านวณไดไ้ปเปรียบเทียบกับตารางค่าวิกฤตของที (Critical Values of  t)  
ที่ df = 18 ระดับนัยส าคญั .05 เป็นการทดสอบแบบหางเดียว (One-tail) ได้ค่าท ี(t) ตารางเท่ากับ 1.734 ซึ่งค่าที (t) ที่
ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 14.883 มากกว่าค่าจากตาราง แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรยีนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลีย่
ของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนจริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึน้ 

ที่ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความนา่สนใจ 2.16 0.83 พอใจปานกลาง 
2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้นกัเรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น 1.74 0.73 พอใจปานกลาง 
3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นกัเรียนจดจ าเนื้อหาได้ดี 2.42 0.69 พอใจปานกลาง 
4 เสียงบรรยายมีความเหมาะสม  2.16 0.83 พอใจปานกลาง 
5 แบบทดสอบตรงตามเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2.42 0.77 พอใจปานกลาง 
6 เวลาที่ใช้ในการเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา 1.63 0.76 พอใจปานกลาง 
7 ความเพียงพอของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน 2.26 0.87 พอใจปานกลาง 
8 ความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้ 2.11 0.74 พอใจปานกลาง 
9 ความเหมาะสมของการใช้ภาพประกอบ 1.89 0.88 พอใจปานกลาง 
10 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน 2.68 0.58 พอใจมาก 

โดยภาพรวม 2.15 0.82 พอใจปานกลาง 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เรื่อง การสะกดค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับพอใจปานกลาง ( X = 2.15, S.D. = 0.82)  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เรื่อง การ

สะกดค า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.00/86.30 ซึ่งท าให้สามารถยอมรับเกณฑ์
ประสิทธิภาพที ่85/85 ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบทเรยีนคอมพิวเตอรช่์วยสอนที่พัฒนาขึ้นมกีารออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
สร้างศักยภาพสูงสดุในการเรียนรูข้องมนุษย์ สามารถใช้จัดการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองในช่วงวัยของผู้เรียน 
(ปริชมน กาลพัฒน.์ 2554: 5) ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ภัทร ศิริเม (บทคัดย่อ : 2553) ทีไ่ด้พัฒนา
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สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การสะกดค าอักษรน า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ผลการวิจัยพบว่า สื่อประสมบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย เรื่อง การสะกดค าอักษรน า ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 87.04/84.20 

2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่สอดคล้องกับข้ันตอนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นสื่อการสอนที่เหมาะกับการพัฒนาทักษะการสะกด
ค าไทยของผู้เรียน อีกทั้งเป็นสื่อการสอนที่มีภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย ดนตรีประกอบ เพ่ือดึงดูดให้เกิดความสนใจ ท าให้
ผู้เรยีนเกิดความสนุกสนานและเกดิการเรียนรูไ้ปพร้อมกัน (ศริิชัย นามบุรี. 2547: 4) ซึ่งผลการวิจัยครัง้นี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ค ามี ลุงนาม (บทคัดย่อ : 2553) ทีไ่ด้ท าพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุม่สาระภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง การแจกลูกสะกดค า ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับพอใจปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนมีความน่าสนใจช่วยให้นักเรียนจดจ าเนื้อหาไดด้ี ภาพประกอบ เสียงบรรยายและ
ภาษาใช้มีความเหมาะสม อีกทั้งใหค้วามรู้และความเพลดิเพลิน ผลการวิจัยครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ภัทร ศิริเม 
(บทคัดย่อ : 2553) ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ ครูผู้สอนควรตรวจสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน 
ถ้าผู้เรียนคนใดใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่คล่องควรให้ฝึกใช้คอมพิวเตอร์ให้คล่อง เพื่อลดการเกิดปัญหาในการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และควรให้ผู้เรียนใช้หูฟัง เพื่อไม่ให้เสียงรบกวนเพื่อน จะท าให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
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