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การพัฒนาบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน เรื่องการใชโปรแกรมวาดภาพ Paint Brush

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี  

สําหรับนักเรยีนระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรยีนซางตาครูสศึกษา 

The Development of a Computer-Assisted Instruction on How to Use  

Paint Brush Drawing Program in Learning Area of Occupations and 

Technology for Prathom Suksa 3 Students at Santa Cruz Suksa School 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใช

โปรแกรมวาดภาพ Paint Brush กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80 และ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนซางตาครูส

ศึกษา จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงายเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน และแบบทดสอบกอนเรียนระหวางเรียนและหลังเรียนสถิติที่ใชในการวิจัย

ครั้งนี้ไดแกคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และใช t-test ทดสอบสมมติฐาน  

คาความสอดคลองของแบบทดสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม คาความยากงาย คาอํานาจ

จําแนก คาความเช่ือม่ัน คาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน คาความแตกตางของ

คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรยีนของกลุมตัวอยางเดยีวกัน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใช

โปรแกรมวาดภาพ Paint Brush กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีช้ันประถมศึกษา        

ปที่ 3 มีประสิทธิภาพ 91.22/84.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวที่ 80/80 และ 2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 25.23 สูงกวากอนเรียนที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 

17.47 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชในการเรยีนการสอนไดอยางเหมาะสม 

 คําสําคัญ: บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน ประสทิธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิ 
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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Abstract 

 The objectives of this research study were 1) to construct and develop a computer-

assisted instruction on how to use Paint Brush Drawing Program in Learning Area of 

Occupations and Technology for Prathom Suksa 3 students to meet the efficiency index of 

80/80 and 2) to investigate their learning achievement or its effectiveness after using the 

mentioned instruction. The samples were 30 students selected by Simple Random Technique 

from Prathom Suksa 3 students at Santa Cruz Suksa School and research tools were the 

constructed computer-assisted instruction and an achievement test. This study was 

conducted in Pretest and Posttest Design. Research data were analyzed by means of means, 

standard deviations, and Dependent-Samples t-test. 

 The findings revealed as follows: Firstly, the efficiency index of the computer-

assisted instruction was 91.22/84.11 which was higher than the set criterion of 80/80. 

Secondly, on average, the students’ leaning achievement in their posttest score ( x = 25.23) 

was significantly higher than that of their pretest score ( x = 17.47) at α = 0.05. Therefore, 

it can be concluded that this instruction is appropriate for Prathom Suksa 3 students and is 

suggested that it be used for teaching and learning purposes 

 Keywords: Computer-assisted Instruction, Efficiency, Effectiveness 
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บทนํา 

 ปจจุบันเปนกระแสแหงยุคโลกาภิวัฒน  

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทเปนอยางมาก

ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเทศไทย

เพื่อกาวสูสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge Based 

Society) การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา

คนไทยใหสมบูรณท้ังรางกาย สติปญญา ความรู 

และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน

การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข เพื่อเสริมสรางการพัฒนาและเจริญ 

เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนมหีลายรูปแบบ  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพื่อ ความเปนไทย ความเปนพลเมืองดี

ของชาติ การศึกษามุงเนนความสําคัญท้ังดาน

ความรู ความคดิ ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการ 

เรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนา

คนใหมีสมดุลโดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด 

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได 

สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ 

และเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอความรู

เกี่ยวกับตนเอง มีความรูและทักษะทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ครรชิต มาลัยวงศ, 

2546) 

 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงจัด 

การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชนไทย

ทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีคุณภาพ

ดานความรู และทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารง 

ชีวติ ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง กระทรวงศึกษา 

ธิการไดมีการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544 กําหนดสาระการเ รียนรู

ออกเปน 8 กลุมสาระ ซึ่งในกลุมสาระท่ี 7 เกี่ยวกับ

การงานอาชีพ และเทคโนโลยีเปนกลุมสาระท่ี

เกดิขึ้นใหมโดยประกอบดวย 5 สาระ (กรมวิชาการ, 

2546) คอื  

  1. การดํารงชีวติและครอบครัว  

  2. การอาชีพ  

  3. การออกแบบและเทคโนโลยี  

  4. เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  5. เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและ

อาชีพ 

 การศึกษาของไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีใช

เทคโนโลยีเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารและ 

เขามาชวยในดานการศึกษา เพราะวาองคประกอบท่ี

สําคัญของกระบวน การเรียนการสอนอยูท่ีครูและ

สื่อการเรียน การสอนท่ีจะนําจุดประสงค เนื้อหา 

และกิจกรรมไปสูนักเรียนนั้น จะทําใหนักเรียน

เขาใจในเนื้อหาไดงายและยังเปนสิ่งเราความสนใจ

ของนักเรียนไดเปนอยางดี การสอนโดยใชคอมพิวเตอร

เปนอุปกรณการเรียน (แตมิใชครูเปนผูสอน) โดย

การสรางโปรแกรมบทเรียนหรือจะใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ทางดานการศึกษา ก็ไดเพื่อเรียนในรูปแบบ

ตาง ๆ ไดแก การสอน การฝกหัด สถานการณ

จําลอง เกม การคนพบและการแกปญหาโดยให

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เปนการเรียนท่ี

ผูเรียนสามารถมี ปฏสัิมพันธโตตอบกับโปรแกรมท่ี

เสนอบทเรียนในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟก 

ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงโดยผูเรียนจะ

เรียนเนื้อหาซึ่งเปนสิ่งเราแลวมีการตอบสนอง 

โปรแกรมจะประเมนิการตอบสนองของผูเรียนและ

ใหขอมูลปอนกลับ เพื่อเสริมแรงแลวใหผู เรียน

เลือกเรียน สิ่งเราตามลําดับตอไปจนจบบทเรียน 

(กิดานันท มลิทอง, 2548) นอกจากนี้แลวสื่อ       

การเรียนการสอนยังมีความสําคัญและมีประโยชน 

ชวยใหเกิดการเรียนรูท่ีงายไมตองเสียเวลาทํา

ความเขาใจมาก ชวยประหยัดเวลาตลอดจนชวย

ถายทอดความคิดระหวางครูกับนักเรียนไดเปน

อยางดี ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจไดอยาง
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รวดเร็ว และสามารถจดจําเร่ืองท่ีเรียนได ดังน้ัน     

สื่อการเรียนการสอนจึงจําเปนตอการเรียนรู 

เนื่องจากความเจริญ กาวหนาทางเทคโนโลยีดาน

วชิาการ ความรูมเีพิ่มมากขึ้น จึงทําใหมีเนื้อหาวิชา

ท่ีตองสอนมากขึ้น สื่อการสอนจึงเขามามีบทบาท

สําคัญท่ีชวยขยายความรู กอใหเกิดความเขาใจ

ตรงกัน ถูกตองชวยประหยัดเวลาที่ตองพูดและ

อธิบายไดมาก ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจแจม

แจงในเนื้อหา และคนพบความถนัดของตนเอง 

ทายท่ีสุดตองเปนคนดี คนเกง และมีความสุข 

(กรมวชิาการ, 2543) 

 ปจจุบันบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน           

ที่ เปน ที่นิยมกันอยา งแพรหลาย  มีลักษณะ

การทํางานในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia) 

คือใชสื่อรวมกันมากกวา 1 ชนิด เชน ตัวอักษร 

ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ท่ีสําคัญคือ สามารถ

โตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร มีการประเมิน 

เพื่อตอบสนองใหกับผูเรียนอยางรวดเร็ว จึงไมนา

แปลกใจวาทําไมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

จึงเปนท่ีนิยมอยางรวดเร็วในยุคการศึกษาสมัยใหม 

โดยการนําบทเรียนท่ีเตรียมไวอยางเปนระบบมา

นําเสนอตามลําดับขั้นตอนและมีการโตตอบ ชมเชย 

หรือมีการยอนกลับไปทบทวนได เพื ่อกระตุน

ความสนใจ โดยคอมพิวเตอรจะชวยสอนเนื้อหา 

วิชาซึ่งอาจเปนตัวหนังสือและกราฟก การถาม

คําถามการรับคําตอบ และแสดงผลการเรียนให

ผู  เรียนอยางถูกตอง นอกจากนี ้ยังสามารถ 

ใชรวมกับอุปกรณอื่นได เชน เครื่องบันทึกเสียง 

วีดีทัศน เปนตน (สวงค พุทธิเนตร, 2544) 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อ

การเรียนการสอนท่ีนาสนใจ เนื่องจากนําเสนอ

สื่อผสมดวยคอมพิวเตอร มีการถายทอดเนื้อหา

บทเรียนหรือองคความรูในลักษณะท่ีใกลเคียงกับ

การสอนจริงในหองเรียน จะเห็นไดวาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวนสอนจึงเปนสื่อการเรียนการสอน

ท่ีดกีวาสื่อชนิดอื่นคอื มคีวามนาสนใจ เราความสนใจ

ใหแกผูเรียนซึ่งมีความสนใจสั้นและสามารถใช

คอมพิวเตอรไดเปนอยางดี นอกจากนี้ผู เรียน

ไมสามารถแอบดูคําเฉลยได เนื่องจากตัวโปรแกรม 

ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถซอน

คําตอบไวจนกวาผูเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จ  

การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

จึงชวยเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู และทําให

กระบวนการเรียนรูสมบูรณยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนสื่อ

ที่ชวยเสริมแรงทําใหผูเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น  

สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น (Gilman, 1988) 

 ผูวิจัยไดรับมอบหมาย ใหเปนผูดูแล 

และรับผิดชอบ สาระท่ี 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พบวา การเรียนการสอนผูเรียนยังมีความสับสน

ตอการใชคําส่ังและเคร่ืองมือจากการใชโปรแกรม

วาดภาพ Paint Brush เนื่องจากผูเรียนแตละคน 

มีความแตกตางกันในเร่ืองความสนใจในเร่ือง

เนื้อหา และเร่ืองของการรับรูเนื้อหาในโปรแกรม 

Paint Brush จากการศึกษาการเรียนการสอน

พบวา จํานวนนักเรียนมีจํานวนมากเมื่อเทียบกับ

จํานวนวัสดุอุปกรณ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเปน

เทคโนโลยีซึ่งมอียูอยางจํากัดและครูสอนคอมพิวเตอร

มีจํานวนนอย แตมีภาระงานมาก ทําใหการเรียนรู

เปนไปอยางไมสมบูรณ และไมท่ัวถึง จากท่ีได

กลาวมาผูวิจัยจึงหาแนวทางการแกไขปญหา     

การเรียนการสอน โดยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียอยางเปนระบบ เพื่อเปนสื่อใชในการเรียน

การสอนกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ดวยการนําสื่อมัลติมีเดีย มาประยุกตใช

สําหรับเปนสื่อการเรียนรูดวยตนเอง สภาพการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอนท่ีผานมาในช้ันเรียนปกติ

ท่ั วไป ถื อว ายั งไมประสบความสําเร็จเท าท่ีควร  

เนื่องจากมุงเนนเนื้อหา และความจําไมมีการเนน

กระบวนการ นักเรียนสวนใหญจึงมีความรู และ

ทักษะไมเพยีงพอ 
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beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 
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corruption in Thailand. 
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 จากปญหาดังท่ีไดกลาวมา ผูวจิัยจงึสนใจ

ท่ีจะศึกษาการพัฒนาบทเ รียนคอมพิว เตอร      

ชวยสอน เร่ือง การใชโปรแกรมวาดภาพ Paint 

Brush ในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เพื่อใหเกิดพัฒนา และ

สามารถตอบสนองความตองการของครู และ

ผูเรียนใหมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น ท้ังยังสอดคลอง 

กับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

ขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ท่ีมุงสงเสริมให

ผูเรียน ไดเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอด

ชีวิต และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ตอบสนอง

ความตองการของผูเรียน สามารถเรียนรูได

ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เร่ืองการใชโปรแกรมวาดภาพ Paint Brush 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถม 

ศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสทิธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนเร่ือง การใชโปรแกรมวาดภาพ Paint Brush กลุม

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถม 

ศึกษาปท่ี 3 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 

ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนซางตาครูส

ศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 

150 คน ซึ่งการจัดช้ันเรียนจะมีผูเรียนท่ีมีระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง กลาง ตํ่าคละกนั 

 2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนซางตาครูสศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2556 โดยการเลือกกลุมตัวอยาง

แบบอยางงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 

30 คน 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน คือ บทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอน เร่ืองการใชโปรแกรมวาดภาพ Paint 

Brush กลุมสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี  

ช้ันประถมศึกษา ปท่ี 3 

 2. ตัวแปรตาม คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน  
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง

การใชโปรแกรมวาดภาพ Paint Brush กลุมสาระ      

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 3 มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

ที่เ ร ียนดวยบทเรียนคอมพิว เตอรช วยสอน 

เร่ืองการใชโปรแกรมวาดภาพ Paint Brush กลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

 ขั ้นตอนการสราง เครื ่องมือที ่ใช ใน

การวจิัย ไดแก 

  1. ศึกษาวิธีการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการใชโปรแกรมวาด

ภาพ Paint Brush กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เชน สวนประกอบ 

ของการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ขั้นตอนการสรางวิธีการนําเสนอบทเรียนเปน

ลักษณะของการนําเสนอหัวขอใหผูเรียนไดเลือก 

เชน เลือกเนื้อหาบทเรียนซึ่งแบงบทเรียนออกเปน

เร่ือง โดยใชแบบทดสอบกอนเรียน เมื่อผูเรียนทํา
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แบบทดสอบกอนเรียนเสร็จแลวผูเรียนสามารถ

เลอืกเขาสูบทเรียนอื่น ๆ ได 

  2. ศึกษาเคร่ืองมือสําหรับสราง

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก โปรแกรม 

Microsoft Producer โปรแกรม Microsoft PowerPoint, 

Windows Movie Maker และการสรางแบบทดสอบ

ดวย WebQuest และ HotPotato ซึ่งเกี่ยวของกับ

การสรางเนื้อหาบทเรียน รูปภาพ แบบทดสอบ  

  3. ศึกษาหลักการวิเคราะหเนื้อหา           

การเขียนวัตถุประสงค การจัดกิจกรรมการเรียน        

การสอน วิธีการใหเนื้อหา การออกแบบทดสอบ         

การวัดผล การแสดงผลท่ีสามารถนํามาถายทอด

ลงในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหสามารถ

เขาใจไดงายแลวนํามาเขียนเปนวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรมพรอมท้ังออกขอสอบแบบปรนัย 4 

ตัวเลือก ท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เพื่อใชในการทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนและ

หลังเรียน 

  4. ศึกษาเนื้อหา ผูวิจัยไดวิเคราะห

เนื้อหา เร่ืองการใชโปรแกรมวาดภาพ Paint Brush 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถม 

ศึกษาปท่ี 3 และความสําคัญของการนําเสนอ

ขอมูล หลักการออกแบบท่ีจะสอน การใชโปรแกรม 

การนําเสนอขอมูล โดยการนําเสนอเริ่มจาก 

ห ัวข อเ รื ่องหลัก ม ีการแสดงภาพในสวนของ

เนื ้อหาและมีรายละเอียดของเนื้อหา เพื่อใหเกิด

ความเขาใจสมบูรณมากย่ิงขึ้นตามลําดับขั้นตอน

และไมสับสนในเนื้อหา 

  5. ศึกษาการประเมินผลบทเรียน  

การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี

สรางขึ้นเพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองและปรับปรุง

แกไข ศึกษาวิ ธีหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน และศึกษาวิธีเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ตามแผนการทดลองที่กําหนดไว

ซึ่งจะตองใชหลักสถติเิพื่อสรุปความหมาย 

  6. ศึกษาการสรางแบบสอบถาม

คุณภาพของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนในดานเนื้อหาและดําเนินเร่ืองดานแบบ 

ทดสอบและการประเมินผล ดานออกแบบดาน

บทเรียน และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดําเนินการ 

ออกแบบทดสอบ โดยกําหนดหัวขอของแบบทดสอบ 

นํามาออกขอสอบใหตรงกับเนื้อหาในบทเรียน 

กําหนดจํานวนขอสอบใหเหมาะสมกับระดับช้ัน 

และมีเฉลยคําตอบ เพื่อใหมีการประเมินผลไดวา

นักเรียนมกีารพัฒนาหรือไม 

  7. ศึกษาการสรางแบบประเมิน

คุณภาพโดยนําแบบประเมินเดิมท่ีมีผูพัฒนาไวแลว

นํามาปรับปรุงแกไข กอนนําไปใชในการวจิัย 

  8. ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร

ช วยสอนโดยการออกแบบหน าจอโครงร าง 

(Template) และบทดําเนินเร่ือง ผูวิจัยไดใชโปรแกรม

สําเร็จรูปมาปรับใชออกแบบของการแสดงหนาจอ

ของแบบทดสอบกอนเรียน หนาของการนําเขาสู

บทเรียน หนาของการแสดงเนื้อหาตั้งแตเฟรมแรก

จนถึงเฟรมสุดทาย หนาของการสรุปผล หนาของ

แบบฝกหัดทายบทเรียนและแบบทดสอบรวมถึง

กําหนดรูปแบบอักษรขนาดท่ีใช 

  9. ใหท่ีปรึกษาวิจัยตรวจสอบแลว

แกไขปรับปรุงจนถูกตอง พัฒนาบทเรียนเร่ิมจากเตรียม 

สิ่งตาง ๆ ท่ีใชในบทเรียนเชนภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว    

บทพูด แลวนํามาจัดสรางเปนเนื้อหาบทเรียนและ

กิจกรรมตาง ๆ ของบทเรียนตามท่ีไดออกแบบไว

โดยพัฒนาตามหลักการออกแบบหนาจอ และพัฒนา

บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนเร่ิมต้ังแตเขียนหัวขอ

ตาง ๆ ท่ีควรมีในบทเรียนแลวนําหัวขอตาง ๆ นั้น

มาเขยีนแผนผังโครงสรางบทเรียนคอมพวิเตอรชวย

สอน จัดเตรียมรูปภาพท้ังภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

ที่ตองใชประกอบในตัวบทเรียนแลวจัดสรางเปน

บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

2 

Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

 Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

85 

  10. สรางแบบทดสอบการสราง

แบบทดสอบใหเปนไปตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

โดยมีขั้นตอน ดั้งนี้ กําหนดวัตถุประสงคของแบบ

ประเมิน โดยพิจารณาดูความเหมาะสมกับระดับ

ชวงช้ันและ เนื้อหา ถาไมเหมาะสมใหปรึกษากับ

อาจารยท่ีปรึกษาใหตรวจสอบ จึงดําเนินการสราง

แบบทดสอบแลวนําสงอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

อีกคร้ังหนึ่ง เมื่อมคีวามเหมาะสมจงึสงแบบทดสอบให

ผูสอนและผูเรียนทําการทดสอบ 

   10.1 สรางคําถามใหสัมพันธ 

ครอบคลุมกับวัตถุประสงค โดยการสรางขอสอบ

เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก แบบทดสอบท่ีสรางขึ้น

ท้ังหมด กลาวถึงเร่ืองการใชโปรแกรมวาดภาพ 

Paint Brush กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โดยแบบทดสอบท่ีสรางขึ้น 

ท้ังหมด 30 ขอ ดวยการผานคา IOC จากผูเช่ียวชาญ 

ท้ัง 3 ทาน ซึ่งคา IOC ใชในการประเมินแบบทดสอบ

วา ขอทดสอบนั้น สอดคลองกับวัตถุประสงค

หรือไม 

   10.2 นําเสนอผูเช่ียวชาญทั้ง 

3 ทานตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม 

จากนั้นไดนํามาทําการปรับปรุงแกไข แลวนํา

กลับไปใหอาจารยผูเช่ียวชาญพจิารณาอีกคร้ังหน่ึง

จนกระท่ังเปนท่ีนาพอใจ และผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน 

ไดแสดงความเห็นในการประเมินคุณภาพของสื่อ

การสอน โดยมีคาเฉลี่ยรวม 4.35 และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36 มคีวามคิดเห็นเปนไปใน

ทิศทางเดยีวกนั น่ันหมายถึงวา ระดับความคิดเห็น

คุณภาพของสื่อฯ อยูในเกณฑดี 

   10.3 นําขอสอบไปทดลองใช

กับผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 

5 1  คน หลังจากนั้นบันทึกผลของขอสอบมา

วิเคราะหคุณภาพ โดยนําคะแนนมาเรียงจากสูง

ไปตํ่า และใชเทคนิค 17% ของผูเรียนท้ังหมด จะได

กลุมละ 17 คน จากนั้นผูเรียนที่คะแนนสูงสุด 17 

คนแรก จะเรียกวากลุมสูง (N H ) และ 17 คน 

จากนับจากลางสุด  จะเรียกวา กลุมตํ่า (NL) 

สามารถวเิคราะหคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบน้ี

อยูระหวาง 0.20–0.65 

   10.4 วิเคราะหระดับความยาก

งาย อํานาจจําแนก และความเชื ่อมั่นตามสูตร

แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคาระดับความยากงาย

อยูระหวาง 0.59–0.79 

   10.5 จากขอ 10.4 ผูวิจัยไดนํา

แบบทดสอบท้ังฉบับไปหาคาความเชื่อม่ันอยู ท่ี 

0.83 ซึ่งมีความเชื่อมั่นที่เขาใกล +1.00 และ

เกินเกณฑมาตรฐานท่ี 0.60 ขึ้นไป ซึ่งแสดงวา

แบบทดสอบท้ังฉบับนี้มีคาความเช่ือม่ันอยูในระดับ

ท่ียอมรับได และสามารถนําไปทดลองใชกับผูเรียน

ไดจริง 

  11. การสรางแบบประเมินคุณภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการใช

โปรแกรมวาดภาพ Paint Brush กลุมสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

มีขัน้ตอนในการดําเนินการ ดังภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 การสรางแบบประเมินสื่อการเรียนของ

บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 

 

 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

2 

Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

 Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

86 

 การรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการ

ทดลอง กับกลุมตัวอยางตามลําดับดังน้ี 

  1. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอน

เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการใชโปรแกรมวาด

ภาพ Paint Brush กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

  2. ผูวจิัยดําเนินการสอนกลุมตัวอยาง

ดวยแผนการจัดการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน 

  3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลัง

เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการใชโปรแกรมวาด

ภาพ Paint Brush กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีช้ันประถมศึกษา ปท่ี 3 

  4. นําผลท่ีไดไปวเิคราะหขอมูลทาง

สถติิตอไป 

 การวเิคราะหขอมูล 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง 

โดยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุม เดียว 

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหาประสิทธิภาพ และ

หาผลสัมฤทธ์ิของผู เ รียนท่ีเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การใชโปรแกรมวาด

ภาพ Paint Brush กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที 3 ผูวิจัยไดเสนอ

ผลการวเิคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

  1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการใชโปรแกรม

วาดภาพ Paint Brush กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 

80/80 

  2. การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียนหลังเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนเร่ือง การใชโปรแกรมวาดภาพ Paint Brush 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน

ประถมศึกษาปที่  3 สูงกวากอนเรียนที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05 

 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนเร่ือง การใชโปรแกรมวาดภาพ Paint 

Brush กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนซางตาครูสศึกษา 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ผูวิจัยไดแบง

การทดลองจากกลุมตัวอยางออกเปน 2 ชุด คอื  

  1. การทดลองเรียนแลวสอบเลย

ดวยคะแนนแบบทดสอบระหวางเรียนเปนคา E1 

ตามเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 80 (E1 = รอยละ 80) 

จากกลุมตัวอยาง โดยการทดลองขั้นตอนนี้ผูวิจัย

ได ทําการจัดกลุมผู เ รียนเปนรายบุคคล แบง

ออกเปน 3 ขัน้ตอน การทดลอง คอื 

   1.1 การทดลองชุดท่ี 1 การทดลอง

แบบรายบุคคลดวยการหาประสิทธิภาพจาก

การทําแบบทดสอบระหวางเรียน 3 คน โดยผูวิจัย 

แบงเปน ผูเรียนเกง 1 คน ผูเรียนปานกลาง 1 คน 

และผูเรียนออน 1 คน รวมเปน 3 คน ดวยวิธีการ

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยได

พัฒนาขึ้น ไดผลดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 คะแนนแบบทดสอบระหวางเรียน 

การทดลองท่ี 1.1 

ผูเรยีน 
จํานวน 

(คน) 

แบบทดสอบ 

ระหวางเรยีน (E1) 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

รวม 

เกง 1 30 30 

ปานกลาง 1 30 28 

ออน 1 30 27 
 

 จากตารางท่ี 1 เปนการทําการทดลอง 

การทําแบบทดสอบระหวางเรียน (E1 = รอยละ 

8 0 )  โ ด ยผู วิ จั ย ไดแบ งก ลุมผู เ รียนออกเป น
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รายบุคคล ดังนี้ ผูเรียนเกง 1 คน ผูเรียนปานกลาง 

1 คน และผูเรียนออน 1 คน รวมเปน 3 คน ท้ัง 3 คน 

ทําการเรียนดวยวิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้น โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน

เทากัน บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนและแบบทดสอบ 

ระหวางเรียนชุดเดียวกัน ปรากฏวา ผูเรียนเกง

สามารถทําคะแนนแบบทดสอบระหวางเรียนได 

30 คะแนน ผูเรียนปานกลางทําคะแนนแบบทดสอบ

ระหวางเรียนได 28 คะแนน และผูเรียนออนทํา

คะแนนแบบทดสอบได 27 คะแนน 

   1.2 การทดลองชุดท่ี 2 การทดลอง

แบบกลุมยอยดวยการหาประสิทธิภาพจากการทํา

แบบทดสอบระหวางเรียนจาํนวน 15 คน โดยผูวิจัย 

แบงเปน ผูเรียนเกง 5 คน ผูเรียนปานกลาง 5 คน 

และผูเรียนออน 5 คน รวมเปน 15 คน ดวยวิธีการ

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยได

พัฒนาขึ้น ไดผลดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 คะแนนแบบทดสอบระหวางเรียน 

การทดลองท่ี 1.2 

ผู 

เรยีน 

จํานวน 

(คน) 

แบบทดสอบระหวางเรยีน (E1) 

คะแนน

เต็ม 

(30 

คะแนน) 

คะแนน

รวม 

(150 

คะแนน) 

 

SD 

เกง 5 150 148  29.60 0.55 

ปาน

กลาง 

5 150 145 29.00 0.71 

ออน 5 150 131   26.20 0.84 
 

 จากตารางท่ี 2 เปนการทําการทดลอง

การทําแบบทดสอบระหวางเรียน (E1 = รอยละ 80) 

โดยผูวิจัยไดแบงกลุมผูเรียนออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

ผูเรียนเกง 5 คน ผูเรียนปานกลาง 5 คน และ

ผูเรียนออน 5 คน รวมเปน 15 คน ท้ัง 15 คนทํา

การเรียนดวยวิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้น โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน

เท ากัน  บทเ รียนคอมพิว เตอรช วยสอนและ

แบบทดสอบระหวางเรียนชุดเดียวกัน ปรากฏวา 

ผูเรียนเกงสามารถทําคะแนนแบบทดสอบระหวาง

เรียนได 148 คะแนน คาเฉลี่ย 29.60 คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ผูเรียนปานกลาง 

ทําคะแนนแบบทดสอบระหวางเรียนได 145 คะแนน 

คิดเปนคาเฉลี่ย 29.60 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

26.20 และผูเรียนออนทําคะแนนแบบทดสอบได 

131 คะแนน  ค า เฉลี่ ย  26.20 ส วน เ บ่ีย ง เบน

มาตรฐาน 0.84 

   1.3 การทดลองชุดท่ี 3 การทดลอง

แบบกลุมใหญดวยการหาประสิทธิภาพจากการทํา

แบบทดสอบระหวางเรียนจากกลุมตัวอยางจํานวน 

30 คน ดวยวิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนท่ีผู วิจั ยได พัฒนาขึ้น โดยขั้ นตอนนี้

สามารถนํามาหาผลการประเมินเพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพบทเรียนตามเกณฑท่ี 80/80 ใน E1 

ไดผลดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 คะแนนแบบทดสอบระหวางเรียน       

การทดลองท่ี 1.3 

แบบ 

ทดสอบ 

กลุม

ตัว 

อยาง 

คะ 

แนน

เต็ม 

คะ 

แนน 

รวม 
X  SD 

ประ 

สทิธิ

ภาพ 

ระ 

หวาง

เรียน 

(E1) 

30 900 821 27.37 1.07 91.22 

 

 จากตารางท่ี 3 เปนการทําการทดลอง

การทําแบบทดสอบระหวางเรียน (E1 = รอยละ 80) 

โดยผูวิจัยไดทําการทดลองดวยการทําแบบทดสอบ

ระหวางเรียน จํานวน 30 คนจากกลุมตัวอยาง

ที่เรียนดวยดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ที่พัฒนาขึ้น โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนนเทากัน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแบบทดสอบ

ระหวางเรียนชุดเดียวกัน ปรากฏวา กลุมตัวอยาง
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ทําคะแนนรวมได 821 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

900 คะแนน คิดเปนคาเฉลี่ย 27.37 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.07 คิดเปนประสิทธิภาพแรกได 91.22 

มากกวาเกณฑประสิทธิภาพระหวางเรียนท่ีผูวิจัย

ต้ังไวท่ี 80 

  2. การทดลองเรียนดวยการสอบ

แบบทดสอบหลังเรียนเปนคา E2 ตามเกณฑท่ีตั้งไว

รอยละ 80 (E2 = รอยละ 80) จากกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30 คน ไดผลดังตารางท่ี 4 ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 4 การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลัง

เ รี ยนด วยก าร เ รี ยนด ว ยบท เ รี ยน

คอมพวิเตอรชวยสอน 

แบบ 

ทดสอบ 

กลุม

ตัว 

อยาง 

คะ 

แนน

เต็ม 

คะ 

แนน 

รวม 
X  SD 

ประ 

สทิธิ

ภาพ 

หลัง

เรียน 

(E1) 

30 900 757 25.23 1.941 84.11 

 

 จากตารางท่ี 4 เปนการทําการทดลอง 

การทําแบบทดสอบหลังเรียน (E2 = รอยละ 80) 

โดยผูวิจัยไดทําการทดลองดวยการทําแบบทดสอบ

หลังเรียน จํานวน 30 คน จากกลุมตัวอยางท่ีเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้น โดย

มคีะแนนเต็ม 30 คะแนนเทากัน บทเรียนคอมพวิเตอร

ชวยสอนและแบบทดสอบหลังเรียนชุดเดียวกัน 

ปรากฏวา กลุมตัวอยางทําคะแนนรวมได 757 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 900 คะแนน คาเฉลี่ย 

25.23 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.94 ประสิทธิภาพ

แรกได 84.11 มากกวาเกณฑประสิทธิภาพหลัง

เรียนท่ีผูวจิัยต้ังไวท่ี 80 

 สรุปไดวาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการใชโปรแกรม

วาดภาพ Paint Brush กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 

มีประสิทธิภาพผานเกณฑกวามาตรฐานที่ได ตั้ง

ไวในวัตถุประสงคขอท่ี 1 ซึ่งผูวิจัยสามารถนํา

บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนนี้นําไปใชเปนสื่อใน

การเรียนการสอนได โดยแสดงตารางการหา

ประสิทธิภาพ E1/E2 จากกลุมตัวอยาง 30 คน 

ตามตารางท่ี 5 ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 5 ประสทิธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนท้ัง E1 และ E2 

แบบ 

ทด 

สอบ 

กลุม 

ตัว 

อยาง 

คะ 

แนน 

เต็ม 

คะ 

แนน 

รวม 
 

SD 

ประ 

สทิธิ 

ภาพ 

ระหวาง

เรียน 

(E1) 

30 900 821 27.37 1.07 91.22 

หลัง

เรียน 

(E2) 

30 900 757 25.23 1.941 84.11 

 

 จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การใชโปรแกรมวาด

ภาพ Paint Brush กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนซางตาครูส

ศึกษา กรุงเทพมหานคร ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ

ท่ี 91.22/84.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 

80/80 หมายถึง ผลการทดลองพบวาผูเรียน

สามารถทําแบบทดสอบระหวางเรียนไดคะแนน

เฉลี่ยรอยละ 91.22 และสามารถทําแบบทดสอบ

หลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 84.11 แสดงวา

เปนบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพผานเกณฑ ซึ่งผูวิจัย

สามารถนําไปใชเปนสื่อในการเรียนการสอนได 

 การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนหลังเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนเร่ือง การใชโปรแกรมวาดภาพ Paint 

Brush กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สูงกวากอนเรียนที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากการเปรียบเทียบ
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ระหวางผลการทําแบบทดสอบกอนเรียนกับ

แบบทดสอบหลังเรียน ผลปรากฏดัง ตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวาง

การ ทําแบบทดสอบกอน เ รียนกับ

แบบทดสอบหลังเรียนแตละบทเรียน

ของกลุมตัวอยาง 

แบบ 

ทด 

สอบ 

 

 

จํา 

นวน 

ผู 

เรยีน 

(N) 

คะ 

แนน 

รวม 

(900) 

 

คาเฉลี่ย 

X  
 

 

 

SD 

 

 

 

 

t-test 

 

 

 

กอน

เรียน 
30 524 17.47 2.64 

1.6991* 
หลั ง

เรียน 
30 757 25.23 1.94 

 

 จากตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การใช

โปรแกรมวาดภาพ Paint Brush กลุมสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีชั ้นประถมศึกษาปที ่ 3 

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาคะแนน

เฉลี่ยจะเห็นวาคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนจากการทํา

แบบทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ 25.23 สูงกวา

คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบ

กอนเรียนซึ่งมีคาเทากับ 17.47 ซึ่งแสดงใหเห็นวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผู วิจัยไดพัฒนา 

ขึ้นน้ันทําใหผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ผลการวจัิย 

 หลังจากไดดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา

และหาประสทิธิภาพบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 

เร่ือง การใชโปรแกรมวาดภาพ Paint Brush กลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา

ป ที ่ 3 จนเสร็จสิ้น ผูวิจัยได นําขอมูลมาสรุป

ผลการวจิัยได ดังน้ี 

  1. ประสิ ท ธิภาพของบท เ รี ยน

คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 

91.22/84.11 ซึ่ ง สูงกวา เกณฑ ท่ีกํ าหนดไว  คือ 

80/80 

  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียน

คอมพวิเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้น อยางมนัียสําคัญ 

ซึ่งพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนจะเห็นวา

คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบ

หลังเรียน (Post-test) มีคาเทากับ 25.23 สูงกวา

คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบ

กอนเรียน (Pre-test) ซึ ่งม ีคา เทาก ับ  17.47 

ซึ่งแสดงใหเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ทําใหผู เร ียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึ ้น 

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมุติฐาน

ท่ีต้ังไว 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 ผลจากการทําวิจัย เ ร่ือง บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การใชโปรแกรมวาด

ภาพ Paint Brush กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 สามารถนํามา

อภิปรายผลการวจิัย ไดดังตอไปน้ี 

  1. ประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาเกณฑ 80/80 

   1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เร่ือง การใชโปรแกรมวาดภาพ Paint Brush 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้น

มีประสิทธิภาพ 91.22/84.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ี

กําหนดไว คอื 80/80 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

เนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี

ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้นไดผานจากท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ผูเช่ียวชาญทุกขัน้ตอน 

   1.2 การทดลองพบวาผูเรียน

สามารถทําแบบฝกหัดของบทเรียนท้ัง 3 บทเรียน
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ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 91.22 และสามารถทํา

แบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 84.11 

สูงกวาเกณฑ 80/80 แสดงวาเปนบทเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชเปนสื่อในการเรียน

ได เนื่องจากเนื้อหาท่ีพัฒนามีการนําเสนอเนื้อหา

ที่เปนรูปภาพท่ีนาสนใจ อีกท้ังผู เรียนสามารถ

นําไปใชทบทวนหลังจากการเรียนการสอนได 

ทําใหผูเรียนเขาใจสื่อไดรวดเร็วขึ้น ซึ่งผลการวิจัย

สอดคลองกับ ไพฑูรย ลานขามปอม (2553) 

ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียชุดประวัติศาสตรไทย สมัยรัตนโกสินทร

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมสําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 พบวา ผูเรียน

จํานวน 40 คน มีจํานวน 31 คน ท่ีมีผลการเรียน

ผานเกณฑรอยละ 75 ของคะแนนเต็มขึ้นไป ซึ่งเปน

รอยละ 78.13 ของผูใชท้ังหมด 

   1.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การใชโปรแกรมวาด

ภาพ Paint Brush กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีอยางมนัียสําคัญท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณา

คะแนนเฉลี่ย จะเห็นวาคะแนนเฉลี่ยของผูเรียน

จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ 

25.23 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนจากการทํา

แบบทดสอบกอนเรียนซึ ่งมีคา เทากับ 17.47 

ซึ่งแสดงใหเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ทําใหผู เร ียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึ ้น 

อยางมนัียสําคัญท่ีระดับ .05 เนื่องมาจากบทเรียน

คอมพวิเตอรชวยสอนท่ีผูวจิยัพัฒนาขึ้นมคีุณภาพด ี

โดยดูไดจากผลการประเมินคุณภาพของบทเรียน

โดยผูเช่ียวชาญ ซึ่งอยูในเกณฑดี แสดงวาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีคุณภาพดี และ

คา SD เทากับ 0.288 แสดงวาผูเช่ียวชาญแตละ

ทานมีความพึงพอใจเปนไปในทิศทางเดียวกันวา

บทเรียนมีคุณภาพดี และผลการประเมินคุณภาพ

ของเร่ือง การใชโปรแกรมวาดภาพ Paint Brush 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 3 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิกานต ขุนดํา 

(2553)  ทําการวิจั ยเ ร่ืองการพัฒนาบทเ รียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง เพศศึกษา สําหรับ

นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 5 มีวัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แลวทําการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียน

และหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ี

ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 5 โรงเรียนวัดทรายมูล จังหวัดเชียงใหมจํานวน 

25 คน ผลการวิจัยจะพบวาคาประสิทธิภาพของ

บทเรียนมีคาเทากับ 90.27/88.67 ดัชนีประสิทธิผล  

มีคาเทากับ 0.79 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกวากอนเรียน 

แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. ผูเรียนมเีวลาในการเขาเรียนบทเรียน

คอมพวิเตอรชวยสอนนอย และจํานวนขอสอบมาก 

 2. ผู เรียนยังอยูในระดับชั้นประถม 

ศึกษาท่ี 3 จึงตองคอยควบคุมดูแลเพื่อใหสามารถ

ทําบทเรียนและแบบทดสอบไดตรงตามงานวิจัยท่ี

ตองการ 

 3. โรงเรียนควรมีการจัดคาบเรียน

เพิ่มเติมทุกหองเรียน 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรพัฒนาขึ้นเปนระบบอินเทอรเน็ต 

เพื่อความอิสระในการเรียนมากขึ้น 

 2. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรชวย

สอนใหมกีารโตตอบกบัผูเรียนมากกวาน้ี 
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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