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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎี

พฤติกรรมนิยมเรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา  กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบทีแบบไม่อิสระ  

ผลวิจัยพบว่า 1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเรื่อง พืชใกล้ตัวเรา มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.00/83.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  2) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรม

นิยม เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 2.84). 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม, พืช 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to: 1) Develop of a Computer-Assisted Instruction in subject “Plant 

Around us” for Prathomsuksa 4 students according to the set criteria of 80/80, 2) to compare the students’ 
achievements before and after they had learn through the constructed computer assisted instruction, 3) to study 
satisfaction toward the Computer Assisted Instruction in “Plant around us” The samples were 30 of 
Prathomsuksa 4 students, selected through purposive sampling technique. The instruments comprised of 
1) the computer assisted instruction on topic Solar System 2) achievement test on topic Solar System and 3) 
the questionnaire in subject Plant around us used to survey the students’ satisfaction. . Data were analyzed 
by using percentage, mean, standard deviation and t-test of dependent samples.  

The results of this research indicated that: 1) The Computer-Assisted Instruction had efficiency of 
82.00/83.56 that was corresponding with the 80/80 specified criteria. 2) The students learned by using the 
Computer Assisted Instruction had the learning achievement significantly higher than before the experiment .05 
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level. 3) The students’ satisfaction with learning through use of the Computer Assisted Instruction was a 

high level. (  = 2.84). 
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บทน า 
 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) และ หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 67 ได้ระบุไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและ
พัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  จากที่กล่าวมาจะเห็นว่ารัฐได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดพัฒนาการทั้งในด้านความรู้  ทักษะและทัศนคติ 
สื่อการสอนบางชนิดยังช่วยลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งยังเป็นผู้ช่วยในการเรียนการสอน ฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้สอน
ควรศึกษาเรื่องการใช้สื่อการสอนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดกับนักเรียน  
 จากสภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ยังมุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จาก
สภาพที่เป็นจริง ไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนา ในด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ท้ังยังไม่ได้น าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ และมีการพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถเรียนได้ด้วยตนเองจ านวนน้อย 
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษานั้น ครูผู้สอนยังใช้วิธีการสอนแบบเดิมอยู่ 
คือ การสอนแบบบรรยาย และยังไม่ได้มีการน าสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ จะท าให้นักเรียนไม่สนใจเรียนเท่าที่ควร 
(หฤทัย แสงไกร,  2549) การเรียนการสอนในรูปแบบการบรรยายในช้ันเรียนเพียงอย่างเดียวนั้น อาจจะไม่เพียงพอ จึงต้อง
หาวิธีการสอนใหม่ๆ มาช่วยเสริม การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจะส่งผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนรู้ของนักเรียนให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุง โดยใช้เทคโนโลยีและ สื่อการสอนเข้ามาประกอบการเรียน สื่อการเรียนรู้มีหลาย
ประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีและเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มี
ความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ 2553) สื่อการสอนที่ดี
จะท าให้บทเรียนน่าสนใจ  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน  เนื่องจากสื่อเป็นตัวกลางที่จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของเนื้อหาในบทเรียนในการใช้สื่อการสอนนั้น  มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องศึกษาลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของสื่อแต่ชนิด  เพื่อเลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  โดยต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อนั้นๆ  เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในการจัดการศึกษาในปัจจุบันบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (CAI) ได้กลายเป็นสื่อการศึกษายุคใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพมากและยังมีข้อได้เปรียบกว่าสื่ออื่น ๆ (กิดานันท์  มลิทอง, 2548)  จึงเป็นสื่อการศึกษาที่ได้รับความนิยมกัน
อย่างแพร่หลาย โดยสามารถน าเสนอได้ทั้งตัวอักษร  เสียง  ภาพนิ่ง  และภาพเคลื่อนไหว มีเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกัน ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับโปรแกรม สามารถทราบผลการเรียนรู้ของตนเองได้ทันที เป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ประสบการณ์ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
ให้สูงข้ึน  ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  เรื่อง 
พืชใกล้ตัวเรา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เพราะการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา ช่วยพัฒนาการ
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เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเนื้อหาอ่ืนๆ ของวิชาวิทยาศาสตร์ใน
ระดับชั้นอื่นต่อไป 

  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระหวา่งก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนโดย
ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนยิม เรื่อง พืช
ใกล้ตัวเรา 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครู โดยจัด
เนื้อหาวิชา ล าดับวิธีการเรียนการสอน ไว้ในบทเรียนที่สร้างขึ้น ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมและคอมพิวเตอร์จะน าเสนอ
บทเรียนผ่านทางจอภาพ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาค าตอบและเรียนรู้และควบคุมการเรียนได้ด้วย
ตนเอง ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะน าให้ค าปรึกษา โดย ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการเตรียม 2) ขั้นตอนออกแบบบทเรียน 3) ขั้นตอนการเขียนผังงาน 
4) ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ด 5) ขั้นตอนเขียนโปรแกรม 6) ขั้นตอนการผลิตเอสารประกอบบทเรียน 7) ขั้นตอนการ
ประเมินและแก้ไขบทเรียน 

ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการน าทฤษฎีการเรียนรู้หลายหลายกลุ่มแนวคิดเข้ามาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการวิจัยนี้ได้ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมที่เช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์
จะได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าและตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น  ท าให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเมื่อมีแรงขับ หรือความ
ต้องการของผู้เรียนที่มีต่อบางสิ่งบางอย่างที่จูงใจ ให้หาหนทางตอบสนองพร้อมได้รับการเสริมแรง คือ รางวัลหรือค าชม  ยิ่งท า
ให้ผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปเรื่อยๆ จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้  กลุ่มพฤติกรรมนิยมให้
ความสนใจกับพฤติกรรมมากเพราะเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สงัเกตได้สามารถวัดและทดสอบ แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มพฤติกรรมนิยม สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบนวัตกรรมและสื่อการสอนดังนี้ (วัชรพล วิบูลยศริน , 2556) มี
รายละเอียดดังนี้ 1) ควรแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็นหน่วยย่อย และแต่ละหน่วยย่อยควรบอกเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้
ชัดเจนว่าต้องให้ผู้เรียนศึกษาอะไรและศึกษาอย่างไร  2) ผู้เรียนสามารถเลือกความยากง่ายของเนื้อหาและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของตนเองได้ 3) เกณฑ์การวัดผลต้องมีความชัดเจน น่าสนใจ บอกได้ว่าผู้
ทดสอบอยู่ในต าแหน่งใดเมื่อเทียบกับเกณฑ์ปกติ และการวัดผลควรท าอย่างต่อเนื่องตลอดบทเรียน 4) ควรให้ผลป้อนกลับใน
รูปแบบที่น่าสนใจทันที ผลป้อนกลับควรบอกผู้เรียนได้ว่าถูกหรือผิดอย่างไร เพราะเหตุใด และไม่ควรใช้ผลป้อนกลับซ้ าๆ เมื่อ
ตอบผิดหรือเมื่อต้องการการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ 5) ควรใช้ภาพที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 6) การกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้าง
จินตนาการที่เหมาะสมกับวัย โดนการใช้ข้อความภาพ เสียง หรือจ าลองสถานการณ์โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับสถานการณ์
นั้นๆ 7) การน าเสนอเนื้อหาและผลป้อนกลับควรสร้างความแปลกใหม่ ซึ่งอาจใช้ภาพ เสียง หรือกราฟิกแทนการใช้ข้อความ
เพียงอย่างเดียว  8) เสนอข้อมูลในลักษณะของความขัดแย้งทางความคิด และค าตอบต้องชัดเจน ตายตัวไม่มีทางเลือกมากมาย
หรือยืดหยุ่นเกินไป 9) ควรสอดแทรกค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย หรือประหลาดใจก่อนเริ่มต้นบทเรียน หรือ
ระหว่างเนื้อหาแต่ละตอน 10) ให้ตัวอย่างหรือหลักเกณฑ์กว้างๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดค้นหาค าตอบเองการชี้แนะหรือบอก
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ใบ้อาจจ าเป็น เพราะจะช่วยสร้างและรักษาระดับความอยากเรียน  11) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกซ้ า 12) ควรเน้นการ
ประเมินผลปลายทางมากกว่าการประเมินผลระหว่าง 

นอกจากน้ียังมงีานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี้ 1)ปาลิตา เจนกิจณรงค์ (2552) 
ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
การศึกษา 2551 โรงเรียนประชาราษฎร์ อุปถัมภ์วิทยา จ านวน 20 คน การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนกับผมสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ E1:E2 ต้องไม่ต่ ากว่า 80:80 
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างเรียนกับหลังเรียนโดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ t-test มีประสิทธิภาพของ
บทเรียนเท่ากับ 83.66:81.33 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  2) เนติมา พัฒนมาศ 
(2557) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
2 เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี และด้าน
เทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3) ณัติฐิญา พรหมทอง (2550) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ กรุงเทพ 
จ านวน 60 คน จากประชากร 100 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบ Simple Random Sampling มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
E1/E2 เท่ากับ 85.76/83.44 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ 4) ศุภรา แสงแก้ว (2552) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการ
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรยีน ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ศึกษา
ความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ มี
ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์เท่ากับ 0.76 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีความคงทนในการเรียน 2 สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับพอใจมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้แผนการทดลองแบบ 
One Group Pretest-Posttest Design โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 

1.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามล าดับขั้นดังนี้ 1) ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัย
ศึกษาศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   วิเคราะห์หลักสูตร และสาระการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยละเอียด ก าหนดหน่วยการเรียนเรียนรู้และเนื้อหาย่อย 2) การออกแบบ (Design) ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ในบทเรียน กิจกรรมเสริมและแบบทดสอบ 3) การพัฒนา (Development) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน -หลังเรียน ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และน าไปทดลอง ปรับปรุงแก้ไข และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการดังนี้ 1) น าหนังสือจากอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาเพื่อขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ในการทดลอง 
และเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ช้ีแจงให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน จ านวน 30 คน ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการศึกษา พร้อมทั้งแนะน าวิธีการท าแบบทดสอบก่อนเรียนลงในกระดาษค าตอบ 3.) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน พร้อม
ทั้งตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 4) เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์ และสรุปผลต่อไป 

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ตาม
เกณฑ์ 80/80 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา 3) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา 

1.4 สรุปผลที่ได้จากการด าเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 126 คน 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่ก าลังศึกษาใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) 
โดยน าผลทีไ่ด้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (บญุชม ศรสีะอาด, 2545: 104) ดังนี ้      
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.01 – 3.00 หมายความว่า พอใจมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 2.00 หมายความว่า พอใจปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.01 – 1.00 หมายความว่า ควรปรับปรุง 
  

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม เร่ือง พืชใกล้ตัวเรา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 ตามขั้นตอนการวิจัย  โดยน าข้อมูลจากการศึกษา และวเิคราะห์ มาจัดท าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แสดงดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 หน้าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา 

 
 จากภาพท่ี 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ส าหรับนกัเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบด้วย 1) ค าแนะน าในการใช้งาน 2) วัตถุประสงค ์3) แบบทดสอบก่อนเรยีน จ านวน 30 ข้อ 4) 

บทเรียนพร้อมท าแบบทดสอบระหว่างเรียนจ านวน 15 ข้อ และแบบฝึกหัด 9 ข้อ มีเนื้อหาจ านวน 3 หน่วย ดังนี ้โครงสร้าง

ของพืช พืชเจริญเติบโต และ การตอบสนองของพืช 5) แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ และ 6) เกมฝึกสมอง 

 
2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เร่ือง พืชใกล้ตัวเรา 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4  

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพืชใกล้ตัวเราที่พัฒนาขึ้น กับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 จ านวน 30 คน โดยมีการทดสอบก่อนเรยีน ระหว่างเรียน และหลังการเรียนรู้ จากนั้นน าผลการเรียนรูม้าวิเคราะหด์้วย
ค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

ล าดับ ก่อนเรียน (30) ระหว่างเรยีน (15) หลังเรียน(30) 

คะแนนรวม  254 369 752 

ค่าเฉลี่ย X  8.47 12.3 25.07 
S.D. 2.66 1.02 1.68 

ร้อยละของค่าเฉลี่ย 28.23 82.00 83.56 

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)  =  82.00 
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)  =  83.56 

 
จากตารางที่ 1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.00 / 83.56 แสดงว่า บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง พืชใกล้
ตัวเรา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ 
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3. ผลการศึกษาผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นกัเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎี

พฤติกรรมนิยม เร่ือง พืชใกล้ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรากับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสรจ็สิ้น จากนั้นน าผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  
แสดงดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลสัมฤทธิน์ักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎี

พฤติกรรมนิยม เร่ือง พืชใกล้ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

กลุ่มทดลอง N X  S.D. D  
2D  df tค านวณ sig 

ก่อนเรียน 30 8.47 2.66 
498 8604 29 26.5836* .05 

หลังเรียน 30 25.07 1.68 

*ค่าวิกฤตของ t ที่ระดบันัยส าคัญ .05, df = 29 มีค่าเท่ากับ 1.6991 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อน าค่าที (t) ที่ค านวณได้ไปเปรียบเทียบกับตารางค่าวิกฤตของ t ที่ df = 29 ระดับ
นัยส าคัญ .05 เป็นการทดสอบแบบหางเดียว ได้ค่าที (t) เท่ากับ 1.6991 ซึ่งค่าที (t) ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 26.5836 
มากกว่าค่าจากตาราง แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 
สรุปได้ว่านักเรียนท่ีเรยีนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พืชใกล้ตัวเรา 
ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา หลังจากจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เสรจ็สิ้น จากนั้นน าผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับ
เกณฑ์และสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรม

นิยม  เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2.8 0.37 พอใจมาก 
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้เรียนได้เร็วกว่าเรียนจากหนังสือเรียน  2.8 0.43 พอใจมาก 
3. ภาพที่ใช้ในบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสม 2.9 0.30 พอใจมาก 
4. เสียงที่ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสม 2.8 0.40 พอใจมาก 
5. ขนาด และสีของตัวอักษรที่ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอา่นง่าย สบายตา 2.9 0.43 พอใจมาก 
6. เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนมีความเหมาะสม ถูกตอ้ง เข้าใจง่าย 2.7 0.46 พอใจมาก 
7. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าใหก้ารเรียนไม่น่าเบื่อ 2.9 0.36 พอใจมาก 
8. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าใหม้ีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 2.7 0.46 พอใจมาก 
9. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าใหส้นุกสนานกับการเรียน 2.9 0.25 พอใจมาก 
10.บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท าใหอ้ยากเรียนเน้ือหาต่อๆไป 2.9 0.34 พอใจมาก 
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โดยภาพรวม 2.84 0.39 พอใจมาก 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎี

พฤติกรรมนิยม พบว่า .นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง พืชใกล้ตัว

เรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.84, S.D. = 0.39)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้สนุกสนานกับการเรียน ( X  = 

2.9, S.D. = 0.25) เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( X  = 2.8, S.D. = 0.37) เนื้อหาในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสม ถูกต้อง เข้าใจง่าย และ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้มีความกระตือรือร้นในการ

เรียนมากขึ้น ( X  = 2.7, S.D. = 0.46) ตามล าดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่

ผู้วิจัยพัฒนาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/83.56 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ณัติฐิญา พรหมทอง (2550) พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.76/83.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การที่บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตร เนื้อหาของรายวิชา และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่าง
เป็นระบบตามขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน พัฒนา ทดลองใช้ และน าไปใช้จริง 
มีเนื้อหาถูกต้องซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้านมัลติมิเดีย ท าให้ได้รับบทเรียนที่ประกอบไปด้วย
ภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อความเร้าใจ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการน าไปทดลองใช้ก่อนท่ี
จะน ามาใช้เก็บข้อมูลจริง จึงท าให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ   

2. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05  โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมที่สร้างขึ้นมีความน่าสนใจ เร้าใจ บทเรียนไม่น่าเบื่ อหน่าย ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจอยากจะเรียน 
บทเรียนเสนอเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อน พร้อมภาพประกอบ สอดคล้องกับผลวิจัยของ ปาลิตา เจนกิจณรงค์ได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภาวะโลกร้อน (2552) และ เนติมา พัฒนมาศ (2557) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ =2.84) แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรม
นิยม นั้นมีความรู้และความสนุกสนานไม่น่าเบื่อเหมือนการเรียนแบบเก่า เพราะมีการปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างการเรียน มี
ข้อความ เนื้อหา เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่อยู่ในบทเรียนมีความเข้าใจง่าย และสามารถวัดความรู้ได้ทันทีจากการท า
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน ทั้งยังมีเกมฝึกสมอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา ศุภรา แสงแก้ว (2552) ได้พัฒนา
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับพอใจมาก 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้ด าเนินงานโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pre Test Post Test ซึ่งเป็นการศึกษาจากกลุ่ม

ตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว ดังนั้นในการน าผลการวิจัยนี้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล ควรมีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มควบคุม
กับกลุ่มทดลอง หรืออาจจะศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา
กับการจัดการเรียนการสอนวิธีการอื่นต่อไป จะได้เป็นการส่งเสริมและการหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
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