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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2010 

2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับการเรียนรู้แบบเทคนิคผสมผสาน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับการเรียนรู้แบบเทคนิคผสมผสาน และ 4) หา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับการเรียนรู้แบบเทคนิคผสมผสาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ จ านวน 43 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียน แบบฝึกหัด  และแบบประเมินความพึงพอใจ   

ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการ 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 80.31/89.61 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบ
เทคนิคผสมผสานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่พัฒนาร่วมกับการเรียนรู้แบบเทคนิคผสมผสานโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  

ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การเรียนรู้ด้วยเทคนิคผสมผสาน 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop the computer assisted instruction on Microsoft 

Word 2010, 2) to find the effectiveness of the computer assisted instruction cooperated with blended learning 
technique, 3) to compare the learning achievement before and after learning with computer assisted 
instruction cooperated with blended learning technique, and 4) to find the satisfaction of students on learning 
with computer assisted instruction cooperated with blended learning technique. The sample group of this 
research consisted of 43 students in grade 3 students at Supannapoom School by the simple random 
sampling of the classroom unit-based sampling. The instruments used in this research included computer 
assisted instruction, before and after learning achievement test, exercise, and satisfaction questionnaire. 
 The research finding show that the computer assisted instruction that developed had a quality of 
content and technique and methodology at the highest level .The effectiveness of computer assisted 
instruction that developed had efficiency 80.31/89.61 corresponded with the criteria of 80/80. The learning 
achievement of students after learning with computer assisted instruction cooperated with blended learning 
technique was higher than before learning with statistical significant level at .05. And the students’ satisfaction 
on computer assisted instruction cooperated with blended learning technique was at the highest level. 
Keywords : Computer Assisted Instruction, Learning Achievement, blended Learning Technique 
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บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 แนวการจัดการศึกษายึดหลักว่า 

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับความสนใจความ
ถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณและการประยุกต์ใช้ความรู
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝึกปฏิบัติให้ท าไดคิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และใฝ่รู้ ผสมผสานความรู้อย่างสมดุล ปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานท่ี ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

การเรียนการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษายังคงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
มากกว่าผู้เรียน การที่ครูด าเนินการต่าง ๆ เช่น บรรยาย อธิบายให้ผู้เรียนฟัง เช่นนั้นครูก าลังมี “active participation” ครู
ต้องมีการตื่นตัวทางสังคม เพราะต้องคอยสังเกตผู้เรียนถามผู้เรียน นอกจากนั้นครูยังมีการตื่นตัวทางอารมณ์ เช่น หากผู้เรียน
ให้ความสนใจเรียนครูก็พอใจ หากผู้เรียนไม่สนใจครูอาจไม่พอใจ ขณะที่ครูสอน ครูจะเป็นผู้ที่มีบทบาทที่ตื่นตัว ในขณะที่
ผู้เรียนซึ่งมีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นกัน คือเป็นผู้ฟัง ผู้จด หรือผู้ตอบค าถาม แต่การมีส่วนร่วมนั้นไม่ได้เป็นไปอย่าง
ตื่นตัวครบทุกด้าน แต่หากการบรรยาย อธิบาย หรือสาธิต ครูสามารถท าได้ดีมากจนผู้เรียนเกิดความตื่นตัวและตั้งใจฟัง และ
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ก็จะถือได้ว่าผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวด้วยเหมือนกัน แม้ว่าการเรียนการสอนนั้นจะยึดครูเป็น
ศูนย์กลางเพราะครูมีบทบาทมากกว่าผู้เรียนก็ตาม (พัศดา จิราสิทธ์ิ, 2555)  

การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานรูปแบบการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีผู้เรียนกับผู้สอนไม่เผชิญหน้ากัน หรือการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย หรือกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากยุทธวิธีที่หลากรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ (นวรัตน์ ไวชมพู และชัยรัตน์ จุสปาโล, 2560) 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกันพบว่าครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เพื่อสร้างช้ินงานต่าง ๆ แต่ในขณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น 
ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจในตัวเนื้อหาบทเรียน เนื่องจากเนื้อหาบทเรียนนั้นไม่มีความน่าสนใจ ไม่น่าดึงดูดส าหรับ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษามากพอ เนื้อหาในรายวิชามีมาก เวลาการเรียนรู้มีอยูอ่ย่างจ ากัด ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตร ท าให้กระทบต่อเวลาเรียน และเนื้อหาในรายวิชาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างช้ินงาน ใบงาน โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Word 2010  แต่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความสนใจและตั้งใจในการเรียน จึงไม่ท าให้มีการต่อยอดการเรียนรู้และ
พัฒนาการเรียนรู้ของตัวเอง ทางผู้สอนจึงมีความต้องการให้ผู้วิจัยจัดท าสื่อการสอน ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 และผู้วิจัยได้น าเทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสานมาใช้ในงานวิจัยนี้ ซึ่งเป็น
การผสมผสานยุทธวิธีการสอน โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียน มีความสนใจที่จะเรียนรู้ในตัว
เนื้อหา เป็นการเพิ่มเติมความรู้และน าความรู้ไปต่อยอดความรู้ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาอื่น ๆ  
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2010 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบเทคนิคผสมผสาน  
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการ

เรียนรู้แบบเทคนิคผสมผสาน 
4. เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบ

เทคนิคผสมผสาน 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
2.1 เอกสาร 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์

น าเสนอ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนตามความสามารถของตนเอง โดยผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องมีทักษะและ
ประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถเรียนรู้ได้ ท าให้การน าเสนอองค์ความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
ความแตกต่างของผู้เรียนเป็นหลัก ส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นเรื่องที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545) 

Blended leaning หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มี กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจาก
ยุทธวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผู้้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ (นวลพรรณ ไชยมา, 2555) 

วิธีสอนแบบสาธิต หมายถึง การที่ครูแสดงบางสิ่งบางอย่างให้นักเรียนดู อาจเป็นการแสดงการใช้เครื่องมือแสดงให้
เห็นกระบวนการวิธีการ กลวิธีหรือการทดลองที่มีอันตราย ซึ่งไม่เหมาะที่จะให้นักเรียนท าการทดลอง การสอนวิธีนี้ช่วยให้
นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถท าในสิ่งนั้นได้ถูกต้อง และยังเป็นการสอนให้นักเรียนได้ใช้ทักษะในการสังเกต และ
ถือว่าเป็นการได้ประสบการณ์ตรงวิธีหนึ่ง (ทิศนา แขมมณี, 2553) 

เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) เป็นเทคนิคที่ผู้สอนใช้คู่กับวิธีสอนแบบอื่นเรียกว่าเทคนิคคู่คิด เป็นเทคนิคที่
ผู้สอนตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจจะเป็นใบงานหรือแบบฝึกหัดก็ได้ และให้ผู้เรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบ
ของตนก่อน แล้วจับคู่กับเพื่อนอภิปรายค าตอบ เมื่อมั่นใจว่าค าตอบของตนถูกต้องแล้วจึงน าค าตอบไปอธิบายให้เพื่อนทั้งช้ันฟัง 
(ลักขณา สริวัฒน์, 2557) 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ปิยะนุช เจียมจันทร์ และ ธานิล ม่วงพูล (2560) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนเรียนการสอนแบบเพื่อนคู่คิดโดย

ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.00 และคะแนน
หลังเรียนเท่ากับ 25.67 ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

อดุลย์ ภัยช านาญ, วิชัย นภาพงศ์, และผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ (2556) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบผสมผสาน จะมีการพูดคุยปรึกษาหารือกนั 
ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการท างาน สนใจและตั้งใจเรียน ดังนั้นท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  

อนรรฆ สาสุข (2556) ได้ท าวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนและเปลี่ยนแปลงเจตคติของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชา  
ง 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายนั้น อยู่ในระดับความพึงพอใจที่ 4.69 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอยู่ในระดับมากที่สุด 

ริปอง  กัลป์ติวาณิชย์ (2556) ได้ท าวิจัยเรื่อง ผลการเรียนแบบผสมผสานดว้ยวิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อการฝึกทักษะ
ปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนโดยการจัดการเรียนแบบผสมผสาน ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต  เพื่อการฝึกทักษะปฏิบัติเรื่อง
การสร้างภาพเคลื่อนไหว วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ในด้านการออกแบบการเรียนแบบอีเลิร์นนิง มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากที่สุดทีค่่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2010 ด าเนินการตามขั้นตอนของ 
ADDIE Model 5 ข้ันตอน ดังนี ้

1.1 ขั้นวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา (Analysis) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โดยท าการศึกษาค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์และเนื้อหา ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จากนั้นวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียน ลักษณะผู้เรียน เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รวมทั้งศึกษาการเรียนรู้ด้วยเทคนิคผสมผสาน   

1.2 ขั้นการออกแบบ (Design) ในด้านการออกแบบผู้วิจัยได้จัดท าสตอรี่บอร์ดเพื่อวางโครงสร้างของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบด้วย หน้าแรกของบทเรียนที่มีการแสดงช่ือรายวิชา หน้าเมนูการเลือกบทเรียน หน้าเนื้อหา
จากนั้นท าการออกแบบประเมินความพึงพอใจ ออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกค าตอบ 3 
ตัวเลือก จ านวน 32 ข้อ แล้วน าไปประเมินความสอดคล้อง (IOC) และความเป็นปรนัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 
ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนสุพรรณภูมิ และน าไปหาคุณภาพของแบบทดสอบ  ได้แบบทดสอบที่สามารถน าไปใช้ได้ 
จ านวน 32 ข้อ และก าหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) แนะน ารูปแบบกิจกรรม การใช้งาน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 2) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 3) ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 4) ท าใบงาน/ใบกิจกรรม 5) 
ท าแบบทดสอบหลังเรียน และ 6) ประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนแบบผสมผสาน   

1.3 ขั้นพัฒนาบทเรียน (Development) น าสตอรี่บอร์ด จากขั้นที่  2 มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งในบทเรียนได้ใส่ภาพกราฟิก เสียง และวิดีโอ เพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ โดยใช้ความสามารถในการน าเสนอเนื้อหาท่ีหลากหลายของคอมพิวเตอร์   

1.4 ขั้นทดลองใช้ (Implementation) ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ข้ันทดลองใช้โดยผู้วิจัย เพื่อตรวจสอบหาข้อผิดพลาดเบื้องต้นและปรับปรุงแก้ไข 2) ขั้นทดลองใช้กับผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา และด้านเทคนิควิธีการ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนสุพรรณภูมิ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
3) ขั้นทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน-สอบหลัง และ4) ด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามรูปแบบกิจกรรมที่ได้ออกแบบไว้ ดังนี้  

  แผนการสอนเรื่อง ส่วนประกอบและแถบเครื่องมือของโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 2010 ใช้วิธีการสอน
แบบเทคนิคเพื่อนคู่คิด มีวิธีการดังนี้ ในขั้นคิด (think) ให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงาน ขั้นศึกษาเป็นคู่ (pair) นักเรียนศึกษา
ความรู้จากบทเรียนฯที่จัดท าไว้ แลกเปลี่ยนอภิปรายความรู้ในคู่ของตนเอง ตรวจสอบค าตอบในใบงาน และเขียนค าตอบที่
ถูกต้องส่งครู และขั้นแบ่งปัน (share) สุ่มตัวแทนออกมา 1-2 คู่ เพื่อน าเสนอความรู้หน้าห้องเรียน 

 แผนการสอน เรื่อง วิธีการใช้งานเครื่องมือโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 2010 ในการสร้างประวัติส่วนตัว 
และแผนการสอนการสร้างประวัติส่วนตัวด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 2010 ใช้วิธีการสอนแบบเทคนิคสาธิต โดยให้
นักเรียนศึกษาด้วยตนเองจากวิดีโอสาธิตที่ได้จัดท าไว้ในบทเรียนฯ พร้อมกับปฏิบัติตามทีละขั้นตอน 

1.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลข้อมูลที่ได้จากผลการทดลองซึ่งใช้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ 
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และสถิติ t-test เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน  

 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 แผนการสอน  
2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
2.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับผู้เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหา และด้านเทคนิควิธีการ 
2.4 แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ของแบบทดสอบ 
2.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนด้วยเทคนิคผสมผสาน 
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3. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
3.1 ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด

สุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 7 ห้องเรียน จ านวน 350 คน 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด

สุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 43 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) 
โดยน าผลทีไ่ด้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2550) ดังนี ้ 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสดุ  
  

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2010 ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ตามขั้นตอนการวิจัยที่ก าหนดไว้ ได้ผลดังภาพท่ี 1-4 

     
ภาพที่ 1 หน้าปก                                                ภาพที่ 2 เมนูหลัก 

     
                   ภาพที่ 3 หน้าน าเสนอเนื้อหา                                          ภาพที่ 4 วิดีโอสาธิต 
 จากภาพที่ 1-4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนจ านวน 3 หน่วย ได้แก่ 
หน่วยที่ 1 ส่วนประกอบและแถบเครื่องมือของหน้าจอโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 2010 หน่วยที่ 2 วิธีการใช้งานเครื่องมือ
โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 2010 ในการสร้างประวัติส่วนตัว และหน่วยที่ 3 การสร้างประวัติส่วนตัวด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เวิร์ด 2010 ซึ่งเป็นบทเรียนที่มีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน โดยมีผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาโดยรวม
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อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00  และด้านเทคนิคโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 
 
2. ผลการหาประสิทธิภาพของผลเรียนคอมพิวเตอร์สอนที่พัฒนาขึ้น 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบแผนการทดลอง 
แบบกลุ่มเดียวสอบก่อน-สอบหลัง ตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ 
พื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 

รายการ คะแนนเต็ม x̅ S.D. ประสิทธภิาพ 
1. ระหว่างเรียน (E1) 30 24.09 3.54 80.31 
2. หลังเรียน (E2) 30 26.88 1.47 89.61 
 

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.31/89.61 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ จึงสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการทดสอบค่า t-test แบบ dependent ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

รายการ n x̅ S.D. df t ค านวณ t ตาราง 
1. ก่อนเรียน 43 17.95 3.92 42 15.36* 1.68 
2. หลังเรียน 43 26.88 1.47 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 17.95 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากบั 26.88 ได้ค่า 

t ค านวณ มีค่าเท่ากับ 15.36 สูงกว่า t ตาราง ท่ีมีค่าเท่ากับ 1.68 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  

 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
 ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลไดด้ังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการ  x̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเน้ือหา 4.92 0.07 มากที่สุด 
2. ด้านเทคนิคการน าเสนอ 4.85 0.03 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.89 0.05 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับ  
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการน าเสนอ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย 

ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองด้านเนื่องมาจากผู้วิจัยได้จัดท าเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลักการออกแบบของ ADDIE Model ซึ่งเป็นวิธีการที่
ระบุรายละเอียดการท างานในแต่ละขั้นตอนไว้ชัดเจน สอดคล้องกับ พัชรพล จรรย์สุนทร และวิมาน ใจดี (2561) ท่ีพบว่า ผล
การประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด
ตามล าดับ และสอดคล้องกับ ดาริน เกิดรุ่งเรือง และมนัสนิต ใจดี (2559) พบว่า บทเรียนฯ มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในเกณฑด์ ี
และด้านเทคนิคและวิธีการมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากการพัฒนาบทเรียนฯ ได้ด าเนินการตามวิธีการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างเป็นระบบ เนื้อหา วัตถุประสงค์ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

2. ผลการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ 80.31/89.61 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ คือ 80/80 และพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากการเรียนรู้ด้วยเทคนิคผสมผสานเป็นตัวแปรที่สามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการท างานเป็นคู่โดยเทคนิคเพื่อนคู่คิด ตามภาระหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย 
ซึ่งเป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อีกด้วย 

ในด้านเวลาเรียนในช้ันเรียนแบบเดิมก็มีข้อจ ากัด หากมีการสาธิตหลายครั้งก็จะท าให้เสียเวลา และไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ตามแผนการสอนที่ได้วางแผนไว้ตามก าหนด ดังนั้นการจัดการเรียนแบบผสมผสาน ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต เรื่องการ
สร้างประวัติส่วนตัวด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น สามารถสนองต่อข้อจ ากัดของผู้เรียนที่มีอัตราการเรียนที่ช้า ผู้เรียนสามารถดูการสาธิตผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
หลาย ๆ ครั้งอย่างไม่จ ากัด และผู้เรียนที่ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าถามครู ก็สามารถเข้าศึกษาเองได้โดยไม่ต้องกังวลใจ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ซายก์ (Singh) (อ้างถึงใน ปณิตา วรรณพิรุณ, 2554)   ได้นิยามการเรียนแบบผสมผสานไว้ว่า เป็นการเรียนโดยใช้การ
ผสมผสานวิธีการสอนท่ีหลากหลายเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุด  องค์ประกอบของการเรียนแบบ
ผสมผสานจะท าให้เกิดความยืดหยุ่นของการเรียนรู้ในด้านของรูปแบบการเรียนรู้  ผู้เรียนที่เรียนช้าสามารถศึกษาท ากิจกรรมได้เท่าที่
ตนเองต้องการ เนื่องจากไม่มีการจ ากัดเวลาเรียนนั่นเอง สามารถเรียนซ้ า ย้อนกลับไปมาได้เต็มที่  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เนื่องมาจากผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และได้ช่วยเหลือกันเรียนรู้ สอดคล้องกับ ปิยนันท์ ปานนิ่ม 
(2559) ที่พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก 
เนื่องจาก การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนทุก
คนได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนที่ไม่ค่อยมีโอกาสแสดงออกในช้ันเรียนปกติได้มีส่วนร่วม 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
ผสมผสาน ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 นั้น ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
ผู้วิจัยจึงเห็นควรที่จะมีการประยุกต์ใช่ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป โดยอาจท าการเพิ่มเติมในส่วนของช้ินงาน หรือกิจกรรมการเรียน
ให้น่าสนใจมากขึ้น หรือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการสอนแบบอื่น ๆ ตามบริบทของลักษณะ 
รายวิชานั้น ๆ 
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