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บทคัดย�อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงคCเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน เรื่องการใชL
โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อการฝRกอบรมครู ใหLมีประสิทธิภาพไมKตํ่ากวKาเกณฑC 85/85          
2) หาคKาดัชนีประสิทธิผลทางการฝRกอบรมของครูผูLเขLารับการอบรมโดยใชLคอมพิวเตอรCชKวยสอน 
3) ศึกษาความพึงพอใจของครูผูLเขLารับการอบรมที่มีตKอการฝRกอบรมจากบทเรียนคอมพิวเตอรC
ชKวยสอน กลุKมตัวอยKางไดLแกKครูโรงเรียนสุเหรKาทรายกองดิน จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชLในการ
วิจัยไดLแกK บทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอนเรื่องการใชLโปรแกรม Adobe Captivate เพื่อการ
ฝRกอบรมครู แบบประเมินคุณภาพดLานเนื้อหาและดLานเทคนิค แบบทดสอบกKอนการฝRกอบรมและ
หลังการฝRกอบรม รวม 30 ขLอ จํานวน 4 ตัวเลือก และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูLเขLารับ
การฝRกอบรมที่มีตKอบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน สถิติที่ใชLในการวิเคราะหCขLอมูลคือ คKาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คKาประสิทธิภาพ ( E1/E2) และคKาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
 ผลการวิจัยพบวKา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทKากับ 
85.60/88.00 2) คKาดัชนีประสิทธิผลเทKากับ 0.74 3) ความพึงพอใจของครูผูLเขLารับการฝRกอบรม
อยูKในระดับพึงพอใจมากที่สุด สรุปไดLวKาบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถ
นําไปใชLเพื่อการฝRกอบรมครู ขLอเสนอแนะที่ไดLจากการวิจัยไดLแกK การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรC
ชKวยสอน ควรจะนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวในรูปแบบของมัลติมีเดีย ทั้งนี้เพื่อเรLาใหLผูLเขLารับ        
การฝRกอบรมเกิดการเรียนรูLอยKางกระตือรือรLนมากยิ่งขึ้น 
 คําสําคัญ: คอมพิวเตอรCชKวยสอน ประสิทธิภาพดัชนี ประสิทธิผลความพึงพอใจ โปรแกรม Adobe 

Captivate 
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Abstract 
 The objectives of this research were : 1) to develop a computer assisted instruction 
on using adobe captivate program for teacher training based on 85/85 efficiency criteria,   
2) to find out the training effectiveness index of the computer assisted instruction on using 
adobe captivate program for training instructors and 3) to study teachers’ satisfaction on the 
computer assisted instruction on using adobe captivate program for training instructors. The 
sample were 20 teachers from Suraowsaikongdin school in bangkok. The research 
instruments were, a computer assisted instruction on using adobe captivate program for 
training instructors, an appraisal of multimedia contents quality and an appraisal of 
multimedia technical quality, a pretest and post-test which included 30 items of 4 - option - 
multiple choices, and satisfaction questionnaire for the teachers who were in the training 
toward to the computer assisted instruction on using adobe captivate program for training 
instructors.Statistics used to analyses data were means, standard deviation, Effective criteria 
and Effectiveness Index. 
 The results of the research were as follows; 1) the efficiency of computer assisted 
instruction was 85.60/88.00 2) the effectiveness index was 0.74 and 3) teachers’ 
satisfaction on the computer assisted instruction was at best level. It was concluded that the 
CAI on using adobe captivate met the efficiency and the effectiveness index. So it could be 
for training teachers.The suggestion for this research were as follows : A development of 
computers assisted instruction for teachers’ training should be present contents with 
multimedia (video, narrations, and music background) for arouse training activities with active 
learning. 
 Keywords: Computer Assisted Instruction,The efficiency, The effectivenessSatisfaction 
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บทนํา 
 ปrจจุบันโรงเรียนตKางๆ ไดLมีการสKงเสริมใหL
ครูสรLางสื่อการเรียนการสอนมากขึ้น โดยใหLครูใน
โรงเรียนไดLพัฒนาความรูLของตนเองในการใชLสื่อ
เทคโนโลยี เพื่อนํามาพัฒนาดLานการสอนของ
ตนเองมากขึ้น ตามแนวนโยบายพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหKงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดท่ี 9 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 กลKาววKา “ใหL
มีการพัฒนาบุคลากรท้ังดLานผูLผลิต และผูL ใชL
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหLมีความรูL ความสามารถ 
และทักษะในการผลิต รวมท้ังการใชLเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมใหLมีคุณภาพและประสิทธิภาพ” และ
มาตรา 66 กลKาววKา “ผูL เ รียนมีสิทธิไดL รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใชLเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําไดL เพื่อใหLมีความรูL
และทักษะเพียงพอท่ีจะใชLเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในการแสวงหาความรูLดLวยตนเองอยKางตKอเนื่อง
ตลอดชีวิต” ดังน้ันการพัฒนาครูใหLมีความสามารถ
ทางก ารผลิ ตและ ใ ชL เ ทค โน โ ล ยีกา ร ศึกษา            
มีมาตรการสนับสนุนการฝRกอบรมเพื่อใหLมีความรูL
และทักษะเพียงพอท่ีจะใชLเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่ง
การฝRกอบรมน้ันตLองพ่ึงพาเทคโนโลยีตKางๆ เพื่อใหL
เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ไมKวKาจะใชLเทคโนโลยี
การศึกษาทางดLานการสื่อสาร ดLานสารสนเทศ 
และดLานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรC เขLามาชKวยใน  
การจัดการวางแผนและดําเนินกิจกรรมตKางๆ ใน
กระบวนการท้ังหมด เพื่อใหLการฝRกอบรมเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตKอกลุKมเปxาหมายและทันตKอ
ความเจริญทางดLานเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปตาม
กระแสโลก 
 ครูจึงตLองท้ิงการสอนในช้ันเรียนจาก
โรงเรียนเพื่อการพัฒนาครูโดยการฝRกอบรมเทKาท่ี
ดําเนินการอยูKในปrจจุบัน คือ การใหLครูเขLารับการ
ฝRกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการอบรมในหลักสูตร
มีระยะเวลาต้ังแตK 3-5 วัน ซึ่งปrญหาท่ีพบคือ 

เนื้อหาการอบรมมีมาก มารับการฝRกอบรม ทําใหL
นักเรียนไมKไดLรับการสอนจากพัฒนาครูไปพรLอมๆ 
กับใหLครูไดLปฏิบัติหนLาท่ีการสอนนักเรียนของตนไป
ดLวย นอกจากน้ีครูยังขาดครูไดLอยKางเต็มท่ี และครู
ผูLเขLารับการอบรมไมKมีความรูLพื้นฐานเพียงพอใน
การสรLางสื่อการเรียนการสอน จึงจําเปzนอยKางย่ิงท่ี
จะตLองแสวงหารูปแบบการสื่อสําหรับอบรมและ
ศึกษาดLวยตนเองในสิ่งท่ีไมKเขLาใจ ซึ่งสอดคลLองกับ 
วรรณวิภา สุทธเกียรติ (2544: 48) กลKาววKา “การ
ใชLคอมพิวเตอรCในการเรียนการสอนเปzนแนวทาง
หน่ึงท่ีนําคอมพิวเตอรCมาใชLเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนใหLมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและทําใหLผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูLเรียนใหLสูงขึ้น” สําหรับ
การอบรมการใชLงานโปรแกรมAdobe Captivate 
ใหLกับคณะครูน้ัน โปรแกรม Adobe Captivate 
นับวKาเปzนโปรแกรมท่ีเหมาะในการสรLางสื่อการ
เรียนการสอนท่ีไดLพัฒนามาใหLใชLงานไดLงKายขึ้น มี
จุดเดKนท่ีสามารถสรLางงานเพื่อสนับสนุนงานดLาน 
Movie ในรูปแบบสื่อเรียนรูL หรือ สื่อการนําเสนอ
แบบมัลติมีเดีย เชKน การนําเสนอผลงาน การจับ
ภาพหนLาจอเพื่อนําไปสรLางสื่อการเรียนรูL การสรLาง
สื่อจากขLอมูลตKางๆ การสรLางแบบทดสอบ เพื่อใชL
สําหรับงานนําเสนอ หรือ ผลิตสื่อการเรียนรูL 
สามารถสรLางสื่อการเรียนการสอนไดLอยKางงKาย 
โดยสามารถตัดตKอวิดี ทัศนC ไดL ท้ั งภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหว สามารถจับหนLาจอภาพ (Screen 
capture movie) อัดเสียงบรรยายประกอบ 
ส า ม า รถ ส รL า ง แ บ บทด ส อบ ไ ดL งK า ย  แ ล ะ มี
แบบทดสอบใหLเลือกทําไดLหลายรูปแบบรวมถึง
สามารถนําเขLาไฟลCจากแหลKงตKางๆ ไดLหลากหลาย
ซึ่งในการอบรมท่ีผKานมาพบอุปสรรคในการอบรม 
คือระยะเวลาในการอบรมหลักสูตร เปzนระยะเวลา
สั้น มี เวลาในการอบรมคKอนขLางนLอยเพียง 18 
ช่ัวโมง แตKเนื้อหาการอบรมมีมาก ประกอบกับ
จํานวนผูLเขLารับการอบรมมีจํานวนมาก ทําใหLการ
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ดําเนินการอบรมคKอนขLางลKาชLา, ครูผูLเขLารับการ
ฝRกอบรมแตKละทKานจะไมKสามารถตรวจสอบ
คุณสมบัติโดยตรงไดLวKาครูท่ีเขLารับการอบรมมี
พื้นฐานการใชLงานคอมพิวเตอรCในดLานน้ันมากนLอย
เพียงใด รวมท้ังความสามารถในการรับรูL และ
ทักษะการใชLงานของผูLอบรมท่ีแตกตKางกัน ทําใหL
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหา
เปzนไปอยKางลKาชLา เนื่องจากตLองเรียนท้ังในสKวน
ของเนื้อหาเชิงทฤษฏีและการปฏิบัติ รวมถึงการใชL
งานตัวโปรแกรมท่ีจะนําไปสรLางสื่อการสอนใน
เวลาการดําเนินการสอนท่ีจํากัด นอกจากน้ันยัง
ขาดสื่อท่ีจะใชLสําหรับใหLครูผูLเขLารับการอบรมไดL
ศึกษาคLนควLาดLวยตนเองไดLทบทวนเรียนซ้ําในสิ่งท่ี
ไมKเขLาใจ  
 จากสภาพปrญหาดังกลKาวผูLวิจัยจึงไดL
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน เร่ือง การใชL
โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อการฝRกอบรมครู 
เพื่อใชLสรLางบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน โดย
บทเรียนท่ีสรLางขึ้นจะเปzนรูปแบบการนําเสนอ
เนื้อหาและฝRกทักษะ (Drill and Practice) โดยใชL
โปรแกรม Adobe Captivate ใชLไดLกับเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอรCท่ัวไป โดยมุKงหวังวKางานวิจัยน้ี
จะสามารถชKวยยกระดับความสามารถของ
ครูผูLสอนใหLสามารถสรLางบทเรียนคอมพิวเตอรC
ชKวยสอน เพื่อใชLในการเรียนการสอนหลังจากเสร็จ
สิ้นการฝRกอบรมไดLอยKางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวย
สอน เร่ืองการใชLโปรแกรม Adobe Captivate เพื่อ
การฝRกอบรมครู ใหLมีประสิทธิภาพไมKตํ่ากวKาเกณฑC 
85/85 
 2. เพื่อหาคKาดัชนีประสิทธิผลของการ
ฝRกอบรมโดยใชLคอมพิวเตอรCชKวยสอน 

 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูLเขLา
รับการอบรมท่ีมีตKอบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน 
สําหรับการอบรมการใชLงานโปรแกรม Adobe 
Captivate ใหLกับคณะครู โปรแกรม Adobe Captivate 
นับวKาเปzนโปรแกรมท่ีเหมาะในการสรLางสื่อการ
เรียนการสอนท่ีไดLพัฒนามาใหLใชLงานไดLงKายขึ้น     
มีจุดเดKนท่ีสามารถสรLางงานเพื่อสนับสนุนงานดLาน 
Movieในรูปแบบสื่อเรียนรูL หรือสื่อการนําเสนอ
แบบมัลติมีเดีย เชKน การนําเสนอผลงาน การจับ
ภาพหนLาจอเพื่อนําไปสรLางสื่อการเรียนรูL การสรLาง
สื่อจากขLอมูลตKางๆ การสรLางเร่ืองการใชLโปรแกรม 
Adobe Captivate 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

 ประชากรท่ีใชLในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ครู
จากโรงเรียนสุเหรKาทรายกองดิน จํานวน 85 คนและ
โรงเรียนวัดชมนิมิตร จํานวน 30 คน รวม 115 คน 
กลุKมตัวอยKางแบKงออกเปzน 2 กลุKม คือกลุKมท่ีใชLใน
การพัฒนาเคร่ืองมือ และหาประสิทธิภาพเปzนครู
จากโรงเรียนวัดชมนิมิตร จํานวน 30 คน ไดLมาโดย
การเลือกแบบเจาะจงและกลุKมท่ีใชLในการหาคKา
ดัชนีประสิทธิผลและความพึงพอใจ จํานวน 20 คน 
เปzนครูจากโรงเรียนสุเหรKาทรายกองดินไดLมาโดย
การเลือกแบบเจาะจง มีขั้นตอนการพัฒนาดังน้ี 
 1. กลุKมพัฒนาเคร่ืองมือ จํานวน 30 คนจาก
โรงเรียนวัดชมนิมิตร 
 1.1 กลุKมทดลองรายบุคคล 1 : 1 จํานวน 
3 คนเลือกอยKางเจาะจงเปzนครูที่มีความสามารถ
ในการใชLคอมพิวเตอรC ระดับเกKง 1 คน ระดับปาน
กลาง  1 คน  และระ ดับอK อน  1 คน  เพื่ อหา
ขLอบกพรKองและปรับปรุงแกLไข 
 1.2 กลุKมทดลองขนาดเล็ก 7 คน 
ไดLมาโดยการสุKมอยKางงKาย เพื่อทดลองใชLหา
ขLอบกพรKองและปรับปรุงแกLไข 
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 1.3 ก ลุK ม ท ด ล อ ง แ บ บ ก ลุK ม ใ ห ญK 
จํานวน 20 คน เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรCชKวยสอน เพื่อการฝRกอบรมครู ใหLมี
ประสิทธิภาพ (E1/E2)  ไมK ตํ่ากวKาเกณฑC 85/85 
จํานวน 20 คน 
 2.กลุKมตัวอยKางเพื่อหาคKาดัชนีประสิทธิผล
การฝRกอบรม และความพึงพอใจตKอการฝRกอบรม
จากบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน เร่ืองการใชL
โปรแกรม Adobe Captivate จากครูโรงเรียนสุเหรKา
ทรายกองดิน ไดLมาโดยการเลือก 
แบบเจาะจงจากผูL ท่ีสมัครใจเขLารับการอบรม 
จํานวน 20 คน 

 ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต�น คือ การฝRกอบรมครู โดย

ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน เร่ืองการ
ใชLโปรแกรม Adobe Captivate 
 2. ตัวแปรตาม คือ 

 2.1 ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูLจาก
การอบรมในการใชLบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน 
เร่ืองการใชLโปรแกรม Adobe Captivate เพื่อการ
ฝRกอบรมครู 
 2.2 ความพึงพอใจตKอการศึกษาจาก
บทเ รียนคอมพิวเตอรCชK วยสอน เ ร่ืองการใชL
โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อการฝRกอบรมครู 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัย 
 บทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน ท่ีผูLวิจัย
สรLางขึ้นประกอบดLวย วัตถุประสงคCการเรียนและ
เนื้อหาบทเรียน จํานวน 5 หนKวยการเรียน สําหรับ
ศึกษาการใชLงานโปรแกรม Adobe Captivate ใน
การสรLางสื่อการเรียนการสอน โดยภายในเนื้อหา
แตKละหนKวย จะมีแบบฝRกหัด รูปแบบตKางๆ ใหLฝRก
ทําไปพรLอมกับเนื้อหาดLวย และเมื่อศึกษาจบในแตK

ละหนKวยการเรียน จะมีแบบฝRกหัดยKอยฝRกปฏิบัติ
อีกคร้ังเคร่ืองมือท่ีใชLในการวิจัยประกอบดLวย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน เร่ือง
การใชLโปรแกรม Adobe Captivate เพื่อการ
ฝRกอบรมครู 
 2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรCชKวยสอน เ ร่ืองการใชL โปรแกรม 
Adobe Captivate เพื่อการฝRกอบรมครู สําหรับ
ผูLเช่ียวชาญดLานเนื้อหาและดLานเทคนิค 
 3. แบบทดสอบกKอนการอบรมและหลัง
การอบรม เปzนแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ขLอ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูท่ี
เขLารับการฝRกอบรม ท่ีมีตKอการฝRกอบรมดLวย
บทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน เร่ืองการใชLโปรแกรม
Adobe Captivate 

 การรวบรวมข�อมูล 
 ในการดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ี ผูLวิจัยไดL
ดําเนินการเก็บรวบรวมขLอมูล โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังน้ี 
 1. ขอหนังสือแนะนําตัว และรับรอง
การศึกษาคLนควLาดLวยตนเองจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยา ลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่ อ นํา ไป
ประกอบในการดําเนินการเก็บรวบรวมขLอมูล 
 2. นําหนังสือไปใหLผูLเช่ียวชาญดLานเนื้อหา
และดLานเทคนิค ดLานละ 3 คน ไดLประเมินคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน 
 3. ติดตKอกับโรงเรียนท่ีทดลองใชLบทเรียน
คอมพิวเตอรCชKวยสอน ในเร่ืองของจํานวนครูผูLเขLา
รับการอบรม 
 4. การเก็บรวบรวมขLอมูล มีรายละเอียด
ดังน้ีคือ 
 4.1 ช้ีแจงรูปแบบการฝRกอบรมโดยใชL
บทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน เร่ือง การใชLงาน
โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อการฝRกอบรมครู
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 4.2 ใหLครูผูLเขLารับการอบรมทํา
แบบทดสอบกKอนอบรม 
 4.3 ใหLครูผูLเขLารับการอบรมศึกษา
เนื้อหาบทเรียน และทําแบบฝRกหัดระหวKางเรียนใน
แตKละหนKวยการเรียน ซึ่งมีจํานวน 5 หนKวย ทําใหL
ครบทุกหนKวย 
 4.4 เมื่อผูLเขLารับการอบรม ไดLศึกษา
เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน เรื่อง การ
ใชLงานโปรแกรม Adobe Captivate เรียบรLอยแลLว 
ใหLทําแบบทดสอบหลังอบรม 
 4.5 แจกแบบประเมินความพึงพอใจ 
ใหLผูLเขLารับการอบรมตอบแบบประเมิน 
 4.6 นําคะแนนกKอนเรียนและคะแนน
หลังเรียนมาหาคKาดัชนีประสิทธิผลมีคKาเทKากับ
0.74 
 4.7 นําแบบประเมินความพึงพอใจ
มาวิเคราะหC ไดLผลประเมิน 4.52 ซึ่งระดับความพึง
พอใจอยูKในระดับพอใจดLวยมากท่ีสุด 

 การวิเคราะห�ข�อมูล  
 1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรC
ชKวยสอน เร่ืองการใชLโปรแกรม Adobe Captivate 
เพื่อการฝRกอบรมครู โดยทําการวิเคราะหCหา
ประสิทธิภาพโดยใชLสูตร E1/E2  
 2. หาคKาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness 
Index) หรือ E.I. ของบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน
ใช Lว ิธ ีก ารของกู �ดแมนและคณะ (Goodman, 
Fletcher and Schneider. 1980: 30-32) 
 3. การวิเคราะหCความพึงพอใจของครูท่ีมี
ตKอบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน เรื่อง การใชL
โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อการฝRกอบรมครู 
โดยใชLคKาเฉลี่ย ( x ) และสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรC
ชKวยสอน เร่ือง การใชLโปรแกรม Adobe Captivate 
เพื ่อการฝRกอบรมครู ม ีประสิทธ ิภาพเทKาก ับ 
85.60/88.00 เปzนไปตามเกณฑCที่กําหนดไดL 
85/85 
 2. คKาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูLจากการ
เรียนดLวยบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน เร่ือง   
การใชLโปรแกรม Adobe Captivate เพื่อการฝRกอบรมครู 
คKาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูL เทKากับ 0.74  
 3. ความพึงพอใจของครูผูLเขLารับการฝRกอบรม 
จากการใชLบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอนมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูKในระดับมากท่ีสุด( x = 4.52, 

S.D. = 0.62) และเมื่อศึกษาเปzนรายขLอพบวKาขLอท่ี

พึงพอใจมากท่ีสุดคือเนื้อหาบทเรียนมีประโยชนC    
( x = 4.85, S.D. = 0.76) รองลงมาคือหนLาจอ
บทเรียนสีสันสวยงาม นKาสนใจ ( x = 4.70, S.D. = 
0.57) และเสียงบรรยายฟrงชัดเจน ( x = 4.70, 
S.D. = 0.47) นLอยท่ีสุดไดLแกK เวลาท่ีใชLศึกษา
บทเรียนเหมาะสม ( x = 4.05, S.D.= 0.60) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรCชKวยสอน เร่ือง การใชLโปรแกรม 
Adobe Captivate เพื่อการฝRกอบรมครู มีดังน้ี  

 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรCชKวยสอน เร่ือง การใชLโปรแกรม 

Adobe Captivate เ พื่ อ ก า รฝR ก อบรม ค รู               

มีประสิทธิภาพเทKากับ 85.60/88.00 เปzนไปตาม

เ ก ณ ฑC ท่ี กํ า ห น ด  ท้ั ง น้ี เ นื่ อ ง จ า ก บ ท เ รี ย น

คอมพิวเตอรCชKวยสอนไดLสรLางและพัฒนาตาม

กระบวนการของ การวิจัยและพัฒนาจนมีคุณภาพ

ตามเกณฑCท่ีกําหนด โดยผKานการประเมินคุณภาพ

จากผูLเช่ียวชาญท้ังดLานเนื้อหาและดLานเทคนิคและ
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ดําเนินการทดลองและปรับปรุงท้ังรายบุคคล   

กลุKมเล็ก จึงทําใหLบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน   

มี ประสิ ท ธิภาพ ไมK ตํ่ า กวK า เกณฑC  85/85 ซึ่ ง

สอดคลLองกับผลการวิจัยของ นครินทรC สังขCชัย 

(2553) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน 

เพื่อการฝRกอบรมครู เร่ือง โปรแกรมไมโครซอฟตC

เวิรCด สําหรับฝRกอบรมครู ผลการศึกษาพบวKามี

ประสิทธิภาพ 85.30/89.85นอกจากน้ียังสอดคลLอง

กับผลการวิจัยของ ครองชัย สุวรรณมาโจ (2552) 

ซึ่งไดLพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอนกลุKม

สาระการเรียนรูLการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา 

คอมพิวเตอรC เร่ือง Microsoft Office PowerPoint 2007 

ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 6 ผลการวิจัยพบวKา บทเรียน

คอมพิวเตอรCชKวยสอนท่ีไดLสรLางขึ้นมีประสิทธิภาพ 

82.78/83.56 

 2. ผลการหาคKาดัชนีประสิทธิผลการ

เรียนรูLจากการฝRกอบรม เร่ือง การใชLโปรแกรม 

Adobe Captivate เพื่อการฝRกอบรมครู คKาดัชนี

ประสิทธิผลการเรียนรูLเทKากับ 0.74 เนื่องจาก

บทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอนท่ีผูLวิจัยไดLพัฒนาขึ้น 

เปzนการสรLางแรงจูงใจเพื่อใหLบทเรียนมีความ

นKาสนใจ โดยการแทรกแบบฝRกระหวKางเรียน

หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหLครูผูLเขLารับการฝRกอบรม

เกิ ดความสนใจอยากใ ชLบท เ รี ยน น้ีมากขึ้ น 

สอดคลLองกับงานวิจัยของวินิจ แยLมละมLาย (2556) 

ท่ี พัฒนาสื่ อมัลติมี เดี ย เ ร่ืองการใชL โปรแกรม 

Microsoft outlook 2013 สําหรับพนักงานบริษัท 

เอส . ดับบลิว  เทค แอนดC  มี เดี ย  จํ ากั ด ท่ี ไดL

ประสิทธิผลการเรียนรูLเทKากับ 0.72 

 3. ดLานความพึงพอใจของครูผูLเขLารับการ

ฝRกอบรม ท่ีมีตKอการฝRกอบรมดLวยบทเ รียน

คอมพิวเตอรCชKวยสอน เร่ือง การใชLโปรแกรม 

Adobe Captivate เพื่อการฝRกอบรมครู ครูท่ีเขLารับ

การฝRกอบรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ( x ) 

เทKากับ 4.52 เพราะเนื้อหาของบทเรียนมีประโยชนC

ตKอการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน อีกท้ังหนLาจอ

บทเรียนมีสี สันสวยงาม นKาสนใจ เนื้อหาของ

บทเรียนสามารถเรียนรูLดLวยตนเองเขLาใจไดLงKาย 

และสามารถนําความรูLท่ีเรียนจากบทเรียนน้ีไป

ประยุกตCสรLางสื่อการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ 

ตKอไปไดLซึ่งสอดคลLองกับงานวิจัยของอาภาพร 

สิงหราช.  (2556) โดยวิจัย เ ร่ืองการพัฒนา

หลักสูตรฝRกอบรม “การสKงเสริมความสามารถใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูLดLวยกระบวนการคิด

วิเคราะหCของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ผลการวิจัยพบวKา ประสิทธิภาพหลักสูตรฝRกอบรม

มีประสิทธิภาพ 80.25/81.97 
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 

 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวยสอน

เร่ืองการใชLโปรแกรม Adobe Captivate เพื่อ 

การฝRกอบรมครู ควรมีการนําเสนอเนื้อหาเร่ืองราว

ในรูปแบบของมัลติมีเดีย (มีวีดิทัศนC คําบรรยาย 

และดนตรีประกอบ) เพื่อใหLค รู ผูL เขLา รับการ

ฝRกอบรมเกิดการเรียนรูLและมีความกระตือรือรLนใน

การพัฒนาบทเรียนของตนเองไดLมากขึ้น 

 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 

 1. โปรแกรม Adobe Captivate 5 ยังพบ

ขLอจํากัดการใชLงานเชKน ไฟลC 1 ไฟลCจะสKงคะแนน

ออกเพียงชุดเดียวเทKาน้ันหากตLองการเก็บคะแนน

กKอนเรียน (Pretest) และคะแนนหลังเรียน (Posttest) 
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ตLองแยกไฟลCเปzน 2 ไฟลC ดังน้ันควรใชLโปรแกรมอื่น

ประกอบดLวย เชKน โปรแกรม Web Quest และ

โปรแกรม Hot potatoes ซึ่งเปzนโปรแกรมสําหรับ

สรLางแบบทดสอบ ท่ีสามารถแสดงไฟลCในรูปแบบ 

Webpage โดยจะสามารถแสดงคKาผลคะแนน

ออกมาไดLหรือใชLโปรแกรม Adobe Flash ในการ

สรLางบทเรียนคอมพิวเตอรCชK วยสอน เพราะ

คุณสมบัติของโปรแกรมสามารถสรLางบทเรียน

คอมพิวเตอรCไดLดีท้ังเร่ืองเนื้อหาบทเรียนและเร่ือง

ของการเก็บผลคะแนน 

 2. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรCชKวย

สอนเพื่อการฝRกอบรมในโปรแกรมอื่นๆ หรือวิชา

อื่นๆ ตKอไป 
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