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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Comparisons  of  Learning  Achievement,  Practice Skill  and  Attitude Toward Learning  

Prathomsuksa  6  Students  between Computer Assisted Instruction (CAI) Learning 

Activity and  Conventional Learning Approaches Entitled Using Microsoft Excel in 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กับการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์  80/80 2. หาดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้อมพวิเตอร์

ช่วยสอนกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ และเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง  

การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 และ 6/3 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 จ�านวน 62 คน ห้องละ 32 คน  

และ 30 คน เป็นกลุ่มทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

ตามล�าดับ ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคอมพิวเตอร ์

ช่วยสอนและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ รูปแบบละ  

8 แผ่นๆ ละ 2 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ มีค่าอ�านาจจ�าแนก

รายข้อ (ß) ตั้งแต่ 0.21 - 0.86 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (r
cc
) เท่ากับ 0.86 (3) แบบวัดทักษะปฏิบัติ จ�านวน 5 ข้อ ค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้อ (r
xy
) ตั้งแต่ 0.45 ถึง 0.68 (4) แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 15 

ข้อ มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (r
xy
) ตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.68 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ F-test (One way - MANOVA)  

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง  

การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.41/85.10 และ 80.33/79.89 ตามล�าดับ

 2. ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบคอมพวิเตอร์ช่วยสอน และแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.8510 และ 0.7988  

ตามล�าดับ

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ และเจตคติที่มีต่อการเรียนหลังเรียน สูงกว่ากลุ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 12(2): ก.ค.-ธ.ค. 256096

 โดยสรุป การจัดกิจกรรมการการเรียนรู้แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ วิชา

คอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ

ปฏบิตั ิ และเจตคตทิีม่ต่ีอการเรยีนให้สงูขึน้ จงึควรสนบัสนนุให้ผู้สอนน�ากระบวนการเรยีนรูด้งักล่าวไปปรบัใช้ในชัน้เรยีนให้ประสบ

ผลส�าเร็จยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ เจตคติต่อการเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

Abstract
 The  purposes of this study were :  (1) to study the efficiencies of  plans for learning activities using 

Computer Assisted Instruction (CAI)  learning model and conventional learning approaches, entitled Using 

Microsoft Excel in learning area of occupations and technology, of Prathomsuksa 6  level  with a requirement 

of 80/80;  (2)  to find out the effectiveness indices of those two developed learning  plans;  and  (3)  to 

compare  learning  achievement, analytical thinking, and self-esteem of the  students who learned using 

Computer Assisted Instruction learning model and conventional learning approaches. The samples  

consisted of 62  Prathomsuksa 6 students, attending  Anubansikhoraphom School, under the Office of Surin 

Primary Educational Service Area  Zone 1. They were assigned into two experimental groups, with the first 

group of 32 students using Computer Assisted Instruction learning model, and the second group of 30  

students using conventional learning approach, and obtained using the cluster random sampling technique. 

The  instruments used  in  this  study  were  (1)  instructional plans for  Computer Assisted Instruction  

learning model and conventional learning approaches, titled Using Microsoft Excel, 8  plans of two hours 

per each plan; (2)  30 items test of  learning  achievement  with  discriminating  powers  (ß)  ranging  0.21  

to  0.86 and a  reliability (r
cc
 ) of 0.83;  (3)  5  items of practice skill with discriminating powers (r

xy
) ranging 

0.45 to  0.68  (4) 15 items  scale on attitude toward learning with discriminating powers (r
xy
) ranging  0.40 to  

0.68  and a reliability (α) of  0.89. The  statistics used  for analyzing  data were  mean,  standard  deviation,  

percentage, and  F-test (One-way MANOVA)  was  employed  for  testing  hypotheses.

 The results of the study were as follows: 

 1. The efficiencies of the instructional plans for the Computer Assisted Instruction learning model 

and conventional learning approaches, titled Using Microsoft Excel, learning area of occupations and  

technology, of Prathomsuksa 6 level were 86.41/85.10 and 80.33/79.89 respectively. 

 2. The Indices of effectiveness of instructional plan for the Computer Assisted Instruction learning 

model and conventional learning approaches, titled Using Microsoft Excel, were 0.8510 and 0.7988  

respectively.  

 3. The students who learned based on the Computer Assisted Instruction learning model had  

average learning achievement, practice skill, and attitude toward learning higher than conventional learning 

approaches.

 In conclusion, learning activities based on the Computer Assisted Instruction learning model and 

conventional learning approaches were effective and efficient. They can be applied to encourage and  

develop students’ learning achievement, practice skill, and attitude toward learning. Therefore, teachers 

should be supported to manage the mentioned approaches of instructional activities for the classroom 

learning successfully. 
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บทน�า

 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี 

เป็นสาระที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เน้นการน�าเอา 

เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาไทย และ 

เทคโนโลยีสากลมาใช้และประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิต  

ในครอบครัวและสังคมและงานเพื่อการประกอบอาชีพ  

ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกฝนตามกระบวนการเรียนรู้ของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้ว  

ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้มีคุณภาพ และ  

ศีลธรรมการเรียนรู้จากการท�างานและการแก้ปัญหาของ

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจึง

เป็นการเรียนรู้ที ่เกดิจากการบรูณการความรู ้ความสามารถ 

ทักษะ และความดีท่ีหลอมรวมกันจนก่อให้เกิดเป็น

คุณลักษณะของ ผู ้ เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู ้  

ตามตัวชี้วัดที่ก�าหนด ปัจจุบันได้มีการน�าเทคโนโลยีต่างๆ 

เข้ามามีส่วนเสริมหรือสนับสนุนการเรียน การสอนอย่าง

กว้างขวาง (สมถวิล  เชสูงเนิน 2556)

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.

2551 ได้ก�าหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ สาระท่ี 3 คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร โดยก�าหนดตัวชี้วัดในการใช้คอมพิวเตอร์

ค ้นหารวบรวมข้อมูลท่ีสนใจและเป็นประโยชน์จาก 

แหล ่ งข ้อมูลต ่ างๆ ที่ เชื่ อถือ ได ้ตามวัตถุประสงค ์  

สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันด้วย

ความรับผิดชอบ(กระทรวงศึกษาธิการ 2552) อีกทั้ง 

ยังมุ ่งพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นคนดี มีป ัญญา มีความสุข  

มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึงได ้ 

ก�าหนดจุดมุ ่ งหมายเพื่อให ้ เกิดกับผู ้ เรียนที่ เรียนใน 

กลุ ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ซ่ึงกล่าวว่า นักเรียนต้องมีความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีด ้านต่างๆ และมีทักษะ

กระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและ 

สังคม ในด้านการเรียนรู้การสื่อสารการท�างาน การแก้

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551) ในการ

จัดการเรียนรู ้ต้องเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ ผู ้เรียนจะต้อง 

อาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็นเครื่องมือที่จะ

น�าพาตนเองไปสูเ่ป้าหมายของหลกัสตูร  กระบวนการเรยีน

รู้ที่จ�าเป็นส�าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ การสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ

ทางสั งคม การ เผชิญสถานการณ ์และแก ้ป ัญหา  

กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ

ปฏิบัติจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 

กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการ

พัฒนาลักษณะนิสัย (กระทรวงศึกษาธิการ 2552)  

 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร ์

พบว่ายงัมปัีญหาทีส่�าคญั ได้แก่ การทีน่กัเรยีนจบการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ยังมีความสามารถสร้างงานจากคอมพิวเตอร์ 

ได้น้อย ซ่ึงแสดงให้เห็นความด้อยโอกาสและคุณภาพของ 

ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ยังมีไม่มากเท่าที่ควร โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ 

จะน�าคอมพวิเตอร์มาใช้ในการสือ่สารทางการเรยีนการสอน

ที่ยังไม่มี ประสิทธิภาพแท้จริง และพบว่าใช้เป็นกิจกรรม

เสรมิเป็นส่ือในการจดัการเรยีนการสอน  เพือ่การสบืค้นและ

ศึกษาข้อมูลและเพื่อการวัดและประเมินผลเท่านั้น ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการประเมินระดับชาติที่ พบว่าผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันทดสอบการศึกษา

แห่งชาติ (สทศ.) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรยีนอนบุาลศขีรภมู ิสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เขต 1 ปี 2557 กลุ่มสาระ

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาตรฐานการเรียนรู้  

ง 3.1  สาระการเรยีนรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

ของโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.81, 

29.71 จากผล การทดสอบพบว่าคะแนนเฉลีย่ของการสอบ 

O-NET ต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติซึ่งผลยังไม่เป็นที ่

น่าพอใจ จากสภาพปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากความ

บกพร ่องในการจัดการเรียนรู ้ยังไม ่ เหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพดพีอ นกัเรยีนยงัไม่มโีอกาสในการร่วมกจิกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู ้กับเพื่อนในช้ันเรียน รวมทั้งวิธีการ 

จัดกิจกรรมการเรียนยังไม่สนองตอบความแตกต่างของ 

ผูเ้รยีน ไม่เอือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละเจตคตใินการเรยีนเท่าทีค่วร 

จงึส่งผลให้ประสทิธภิาพของผูเ้รยีนยงัไม่บรรลผุลเท่าทีค่วร

ส่งผลให้การประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ต�่า  

อีกทั้งยังขาดความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะปฏิบัติ 

ส�าหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับโปรแกรมตาราง

ค�านวณ 
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 ในด้านการศึกษานั้นคอมพิวเตอร์ได้ถูกน�ามาใช้

ประโยชน์ในการบรหิารการศกึษา การวจิยั  การจดัการเรยีน

การสอน การเรียนผ่านระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตหรือ

ระบบการเรียนการสอนทางไกลซ่ึงเป็นการกระจายโอกาส

การเรยีนรูไ้ปยงัถิน่ห่างไกลช่วยให้การกระจายข่าวสารไปได้

ทั่วทุกแห่งแม้แต่ในถิ่นทุรกันดาร  ซึ่งคอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ท้ังในลักษณะ

การเรียนรู้ตามล�าพงัด้วยตนเองและการเรยีนรูเ้ป็นกลุม่  โดย

การแสดงสีสัน ภาพ และเสียงออกมากระตุ้นให้ผู้เรียน 

ตื่นตัวตลอดเวลา ไม่รู ้สึกเบื่อหน่าย โดยสร้างขึ้นจาก

โปรแกรมส�าเร็จรูปที่มีใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย มีการสร้าง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน เช่น วีดีทัศน์ 

อีเลิร์นนิง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโปรแกรมบทเรียน 

นอกจากนีย้งัมกีารพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยจดัการ

ศึกษาต่างๆ เช่น การจัดตารางสอน การค�านวณระดับ

คะแนนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การจัดชั้นเรียน  

รายงานเพ่ือให้ผูบ้รหิารได้ทราบถงึปัญหาและการแก้ปัญหา

ในโรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ 2552) คอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ความสามารถของ

คอมพิวเตอร์ในการน�าเสนอสื่อประสม ได้แก่ ข้อความ  

ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์  

และเสียง เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ใน

ลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด 

โดยที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะน�าเสนอเน้ือหาทีละหน้า

จอภาพ เนือ้หาความรูใ้นคอมพวิเตอร์ช่วยสอน จะได้รบัการ

ถ่ายทอดในลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงคุณค่าและ

ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ต่อระบบการ

เรียนการสอน มีดังนี้ ช่วยส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วม 

ในการกระบวนการเรียนรู ้ อันจะท�าให้ผู ้เรียนมีความ

กระตือรือร้นในการเรียน ช่วยให้การเรียนการสอนมี

บรรยากาศที่ดี ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถ

ของตนเอง ซึง่สนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบคุคลได้

เป็นอย่างดี เพิ่มความสนใจและตั้งใจของผู้เรียนได้อย่างดี  

สามารถเก็บข้อมูลได้จ�านวนมาก ท�าให้สามารถออกแบบ

บทเรียนให้สนองตอบผู ้เรียนแต่ละคนได้และสามารถ

ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 จากเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น  

ผู ้วิจัยในฐานะที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 

วิชาคอมพิวเตอร์ จึงมีความสนใจท่ีจะน�าแนวคิดการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบมาศึกษาเปรียบเทียบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติที่มี 

ต่อการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง

การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบปกติ เรื่อง การใช้

โปรแกรมตารางค�านวณ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นข้อสนเทศส�าหรับการวิจัยและเป็น

ประโยชน์แก่ครูในการน�ากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้

พัฒนาความสามารถทางการเรียนของนักเรียนเพื่อให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ  เรียนอย่างมีความสุข  

และสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) กับการจัดกิจกรรมการเรียน

รู ้แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ วิชา

คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์  80/80

 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูค้อมพวิเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) กบัการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  เรื่อง  การใช้โปรแกรมตาราง

ค�านวณ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทกัษะปฏบิตั ิ และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคอมพวิเตอร์ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ( CAI ) กับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรม

ตารางค�านวณ 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนใน ภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เฉพาะผู้ที่เรียนรายวิชา

คอมพิวเตอร์ จ�านวน 155 คน รวม 5 ห้อง โรงเรียนอนุบาล

ศีขรภูมิ

 กลุ่มตัวอย่าง

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 และ 6/3  

โรงเรยีนอนบุาลศขีรภมู ิจ�านวน 62 คน ห้องละ 32 คน  และ 

30 คน เป็นกลุ่มทดลองใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) กับการจัดกิจกรรมการเรียน
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รู้แบบปกตติามล�าดบั ได้มาโดยวธิกีารสุม่แบบกลุม่ (Cluster 

Random Sampling)  

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ วิธกีารจัดกจิกรรมการเรยีนรู้  

จ�าแนกเป็น

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน (CAI) 

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

 ตัวแปรตาม  ได้แก่  

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 2. ทักษะปฏิบัติ  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจั ด กิ จกรรมการ เรี ยนรู ้ แบบ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบปกติ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตาราง

ค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รูปแบบละ 8 แผน  จัดการ

เรียนรู้แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 แบบ

ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ

 3. แบบประเมินทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรม

ตารางค�านวณของนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สร้างเป็น

แบบประเมินการปฏิบัติให้คะแนนแบบรูบริกส์ จ�านวน 5 

รายการ 

 4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 สร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ จ�านวน 15 ข้อ

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. สถิติวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ

  - การหาความเที่ยงตรง (Validity)

  - การหาค่าอ�านาจจ�าแนก (Discrimination)

  - การหาค่่าระดับความยาก

  - การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

 2. สถิติพื้นฐาน

  - หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)

  - ร้อยละ (Percentage)

  - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devia-

tion)

 3. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

 4. การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  

 5. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

  - F-test  (One - way  MANOVA)  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบปกติ  กับกลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6/2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนอนุบาล

ศีขรภูมิ  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  โดยด�าเนิน

การดังนี้

 1. ชีแ้จงรายละเอยีดขัน้ตอน และวธิปีฏบิตัใินการ

เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(CAI) กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ แก่นักเรียน

ทั้งสองกลุ่ม

 2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

 3. จดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  แก่นักเรียนทั้งสองกลุ่ม

 4. ทดสอบหลงัเรยีน (Post-test)  เมือ่สิน้สดุการ

เรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

แบบวัดเจตคติต่อการเรียนชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อน

เรียน

 5. น�าข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับนักเรียนทั้ง

สองกลุ่มไปท�าการตรวจ วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการ

ทดลองตามความมุ่งหมายการวิจัยต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน  

( CAI ) กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้

โปรแกรมตารางค�านวณ วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) เรื่อง  การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

6 
 

เป็นแบบประเมินการปฏิบัติให้คะแนนแบบรูบริกส์ 
จ านวน 5 รายการ  

4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 สร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติวิเคราะห์หาคณุภาพของเครื่องมือ 
   - การหาความเที่ยงตรง (Validity) 
   - ก า ร ห า ค่ า อ า น า จ จ า แ น ก 
(Discrimination) 
   - การหาค่าระดับความยาก 
   - การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

 2. สถิติพื้นฐาน 
     - หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
   - ร้อยละ (Percentage) 
   - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 3. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 4. การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล (E.I.)   
 5. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
    - F-test  (One - way  MANOVA)   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ  กับกลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  6/2  และช้ันประถมศึกษาปีที่  6/3

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  
2558  โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. ช้ีแจงรายละเอียดข้ันตอน และวิธีปฏิบัติ
ในการเรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  
แก่นักเรียนทั้งสองกลุ่ม 
 2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  แก่นักเรียนทั้งสอง
กลุ่ม 
 4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test)  เมื่อ
สิ้นสุดการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนชุด
เดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน 
 5. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับนักเรียน
ทั้งสองกลุ่มไปท าการตรวจ วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อ
สรุปผลการทดลองตามความมุ่งหมายการวิจัยต่อไป  
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 
  ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  ช่วย
สอน ( CAI ) กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  
เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค านวณ วิชาคอมพิวเตอร์ 
กลุ่ ม ส า ร ะกา ร ง านอา ชีพและ เ ทค โน โ ลยี   ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี  6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   

 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) เรื่อง  การใช้โปรแกรมตารางค านวณ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   
 

คะแนน คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 240 207.41 9.64 86.41 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 30 25.53 2.08 85.10 
 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพกระบวนการ 

(E1) เท่ากบั 86.41 และประสทิธภิาพผลลพัธ์ (E2) ของแผน

มีค่าเท่ากับ 85.10                

ดงันัน้แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้คอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

(CAI) จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากับ 86.41/85.10 ซึ่ง

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

ตารางที่ 2  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

7 
 

 จากตารางที่  1  พบว่ า  ประสิทธิภ าพ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 86.41 และประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (E2) ของแผนมีค่าเท่ากับ 85.10                 

ดังนั้นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากับ 
86.41/85.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค านวณ ช้ันประถมศึกษา           
              ปีท่ี  6 
 

คะแนน คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 240 205.63 8.11 80.33 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 30 23.97 2.09 79.89 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.33 และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 79.89  ดังนั้นแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ จึงมีประสิทธิภาพ  (E1/E2 )  เท่ากับ  
80.33/79.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว ้

 

 ตอนที่  2 ผลการวิ เคราะห์หาดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 
วิชาคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ตารางที่ 3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) 
 

จ านวนนักเรียน 
ผลรวมของคะแนน  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ดัชนีประสิทธิผล  (E.I.) 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

32 455 817 0.8510 
 
 จากตารางที่  3  พบว่า  ดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI)  เรื่อง    การใช้โปรแกรมตารางค านวณ       

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.8510 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน  0.8510  หรือคิด
เป็นร้อยละ  85.10 
 

ตารางที่ 4 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 

จ านวนนักเรียน 
ผลรวมของคะแนน  (คะแนนเต็ม  30  คะแนน) 

ดัชนีประสิทธิผล  (E.I.) 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

30 388 719 0.7988 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า  ดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้
โปรแกรมตารางค านวณ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่า

เท่ากับ  0.7988  แสดงว่านักเรียนมีความรู้ เพิ่มขึ้น  
0.7988  หรือคิดเป็นร้อยละ  79.88 
 

 จากตารางที่  2 พบว ่า ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.33 และประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 79.89  ดังนั้นแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้แบบปกติ จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ  

80.33/79.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์หาดชันปีระสทิธผิลของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบปกติ เรื่อง การใช้

โปรแกรมตารางค�านวณ วชิาคอมพวิเตอร์ ชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 6

ตารางที่ 3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI )

7 
 

 จากตารางที่  1  พบว่ า  ประสิทธิภ าพ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 86.41 และประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (E2) ของแผนมีค่าเท่ากับ 85.10                 

ดังนั้นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากับ 
86.41/85.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค านวณ ช้ันประถมศึกษา           
              ปีท่ี  6 
 

คะแนน คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 240 205.63 8.11 80.33 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 30 23.97 2.09 79.89 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.33 และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 79.89  ดังนั้นแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ จึงมีประสิทธิภาพ  (E1/E2 )  เท่ากับ  
80.33/79.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว ้

 

 ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์หาดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 
วิชาคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ตารางที่ 3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) 
 

จ านวนนักเรียน 
ผลรวมของคะแนน  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ดัชนีประสิทธิผล  (E.I.) 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

32 455 817 0.8510 
 
 จากตารางที่  3  พบว่า  ดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI)  เรื่อง    การใช้โปรแกรมตารางค านวณ       

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.8510 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน  0.8510  หรือคิด
เป็นร้อยละ  85.10 
 

ตารางที่ 4 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 

จ านวนนักเรียน 
ผลรวมของคะแนน  (คะแนนเต็ม  30  คะแนน) 

ดัชนีประสิทธิผล  (E.I.) 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

30 388 719 0.7988 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า  ดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้
โปรแกรมตารางค านวณ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่า

เท่ากับ  0.7988  แสดงว่านักเรียนมีความรู้ เพิ่มขึ้น  
0.7988  หรือคิดเป็นร้อยละ  79.88 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  

เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

มค่ีาเท่ากบั 0.8510 แสดงว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าในการ

เรียน  0.8510  หรือคิดเป็นร้อยละ  85.10

ตารางที่ 4 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

7 
 

 จากตารางที่  1  พบว่ า  ประสิทธิภ าพ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 86.41 และประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (E2) ของแผนมีค่าเท่ากับ 85.10                 

ดังนั้นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากับ 
86.41/85.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค านวณ ช้ันประถมศึกษา           
              ปีท่ี  6 
 

คะแนน คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 240 205.63 8.11 80.33 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 30 23.97 2.09 79.89 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.33 และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 79.89  ดังนั้นแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ จึงมีประสิทธิภาพ  (E1/E2 )  เท่ากับ  
80.33/79.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว ้

 

 ตอนที่  2 ผลการวิ เคราะห์หาดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยน รู้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 
วิชาคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ตารางที่ 3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) 
 

จ านวนนักเรียน 
ผลรวมของคะแนน  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ดัชนีประสิทธิผล  (E.I.) 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

32 455 817 0.8510 
 
 จากตารางที่  3  พบว่า  ดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI)  เรื่อง    การใช้โปรแกรมตารางค านวณ       

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.8510 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน  0.8510  หรือคิด
เป็นร้อยละ  85.10 
 

ตารางที่ 4 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 

จ านวนนักเรียน 
ผลรวมของคะแนน  (คะแนนเต็ม  30  คะแนน) 

ดัชนีประสิทธิผล  (E.I.) 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

30 388 719 0.7988 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า  ดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้
โปรแกรมตารางค านวณ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่า

เท่ากับ  0.7988  แสดงว่านักเรียนมีความรู้ เพิ่มขึ้น  
0.7988  หรือคิดเป็นร้อยละ  79.88 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบปกติ เรื่อง การใช้

โปรแกรมตารางค�านวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มค่ีาเท่ากบั  

0.7988 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7988 หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 79.88

 ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ และเจตคติต่อการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง

กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ คอมพิวเตอร์

ช่วยสอน (CAI) กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  

เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ และเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน 

  กลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบ

8 
 

 ตอนท่ี  3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ  และเจตคติต่อการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6  ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 
 

 
ตารางที ่5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ และเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์                    
              ของนักเรียนกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบ 
 

ตัวแปรตาม ทักษะปฏิบัติ เจตคติต่อการเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   0.732**   0.706** 

ทักษะการปฏิบัต ิ - 0.645** 
 

             **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า  คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ทักษะปฏิบัติ  และเจตคติต่อการเรียน
หลังเรียน     ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ที่
ไ ด้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ งสองรูปแบบมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ  ทางสถิติที่ระดับ  .01  
 
สรุปผลการวิจัย 
 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรมตาราง
ค านวณ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.24/85.06  
และ 80.33/79.89 ตามล าดับ 
 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้
โปรแกรมตารางค านวณ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่า
เท่ากับ 0.8510 และ 0.7988 แสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.10 และ  
79.88 ตามล าดับ 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ 

และเจตคติที่มีต่อการเรียนหลังเรียน สูงกว่ากลุ่มจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบปกติ   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง  
การใช้โปรแกรมตารางค านวณ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
มีค่าเท่ากับ 86.24/85.06  ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ งไว้ 
80/80  หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนการประเมิน
พฤติกรรมการเรียน การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
ใบงาน และคะแนนทดสอบย่อยท้ายแผนทั้ง  8  แผน 
คิดเป็นร้อยละ 86.24  และคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อย
ละ  85.06 แสดงว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความมุ่ง
หมายที่ตั้งไว้  สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนให้
ผู้ เ รียนได้ เรี ยนรู้ตามจุดประสงค์ ในบทเรียน   ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ล าดวน เหล่าโก่ง (2555)  ที่พบว่า 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมบทเรียน 
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.63/84.23 และ 83.55/81.07  

 **  มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

 จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน ทักษะปฏิบัติ  และเจตคติต่อการเรียนหลังเรียน     

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ทัง้สองรปูแบบมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส�าคญั  

ทางสถิติที่ระดับ  .01 

สรุปผลการวิจัย

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบแบบ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ กลุ่ม

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.24/85.06 และ 80.33/79.89 

ตามล�าดับ

 2. ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรมตาราง

ค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.8510 และ 

0.7988 แสดงว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนคิดเป็น

ร้อยละ 85.10 และ 79.88 ตามล�าดับ

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มที่ได้รับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(CAI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ และเจตคติที่

มีต่อการเรียนหลังเรียน สูงกว่ากลุ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยแบบปกติ  

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้วยรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การใช้

โปรแกรมตารางค�านวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มค่ีาเท่ากับ 

86.24/85.06 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ 80/80 หมายความว่า 

นักเรียนได ้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียน  

การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมใบงาน และคะแนน

ทดสอบย่อยท้ายแผนทัง้ 8 แผน คดิเป็นร้อยละ 86.24  และ

คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.06 แสดงว่า แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ สามารถน�าไปใช้จัด

กิจกรรมการเรียนให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์ใน 

บทเรยีน ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ และสอดคล้องกบั

ผลงานวจิยัของ ล�าดวน เหล่าโก่ง (2555)  ทีพ่บว่า แผนการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้โปรแกรมบทเรยีน และแผนการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปา เรือ่ง เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 มปีระสิทธภิาพเท่ากบั 84.63/84.23 

และ 83.55/81.07 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

อภิสิทธิ์ คิดเห็น (2556) ที่พบว่าการพัฒนากิจกรรม 

การเรียนการสอนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.16/82.67 การที่ปรากฏผลการ

วิจัยเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ได้ผ่านขั้นตอนในการออกแบบและจัดท�าอย่างมีระบบ 
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ที่เหมาะสม เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นรูปแบบที่ตอบสนองความ

ต้องการของการจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบคอมพวิเตอร์

ช่วยสอน (CAI) ได้รับการออกแบบด้วยกิจกรรมที่ จูงใจให้

ผู้เรียนต้องการติดตามบทเรียนพยายามออกแบบกิจกรรม

เนื้อหาตามล�าดับง่ายไปหายากและซับซ้อนหรือ จากรูป

ธรรมไปหานามธรรม นอกจากนีย้งัเป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาส

ให้ผู้ที่มีความสามารถหรือศักยภาพในการเรียนด้วยตนเอง

 2. ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการ

เรียนรู ้เร่ือง การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ ชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 6 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(CAI) มีค่าเท่ากับ 0.8510 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  

0.8510 หรือคดิเป็นร้อยละ 85.10 สอดคล้องกับผลงานวจิยั

ของ พัชราภรณ์ เขจรศาสตร์ (2554) ได้ท�าการวิจัย 

โปรแกรมบทเรียนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้้นที่มีผลต่อการ

เรียนรู้้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า โปรแกรม

บทเรียนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้้น มีค่าดัชนีประสิทธิผล

เท่ ่ากับ 0.83 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ล�าดวน  

เหล่าโก่ง (2555) ที่พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมบทเรียน และแผนการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซิปปา เรือ่ง เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.5290 และ 0.5087 

และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิสิทธิ์  คิดเห็น (2556) 

ที่พบว่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนากิจกรรมการเรียน

การสอนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง 

คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าเท่ากับ 

0.6836 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิด

เป็นร้อยละ 68.36 การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมา

จาก โปรแกรมบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) ทีผู่ว้จิยั

พัฒนาขึ้นได้ออกแบบให้มีกราฟิก ภาพ เสียงประกอบที่

สอดคล้องกบัเนือ้หา ช่วยให้ผูเ้รยีนเข้าใจในบทเรยีนมากขึน้ 

เพราะบทเรียนได้รับการออกแบบให้น่าสนใจ

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มที่ได้รับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(CAI)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ และเจตคติ

ทีม่ต่ีอการเรยีน  หลงัเรยีน สงูกว่ากลุม่จดักจิกรรมการเรยีน

รู้ด้วยแบบปกติ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชราภรณ์์ 

เขจรศาสตร์์ (2554) ได้ท�าการวิจัยโปรแกรมบทเรียนเรื่อง 

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที ่4 พบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยโปรแกรมบท

เรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนมากกว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบ

ปกต ิอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 การทีผ่ลการวจิยั

ปรากฏเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดย

ใช้โปรแกรมบทเรยีนเป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีช่่วยให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามระดับความสามารถความสนใจและ

ความต้องการของตนเองสามารถเรียนซ�้าและทบทวนได้

บ่อยครัง้ตามความต้องการบทเรยีนได้รบัการออกแบบเรียง

ตามล�าดบัขัน้ตอนของความยากง่ายซบัซ้อนเนือ้หา นกัเรยีน

มอีสิระในการเรยีนและหากลักษณะของบทเรยีนมคีวามน่า

สนใจ ท้าทายความสามารถของผู้เรียนบางคนด้วยแล้วก็ยิ่ง

จะเสรมิให้ผู้เรยีนเกดิแรงจงูใจในการเรยีนเพิม่ขึน้ตามล�าดบั

ข้อเสนอแนะ

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด ้วยรูปแบบ

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI)  สามารถน�าไปปรบัใช้ประกอบ

กิจกรรมการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ให้บรรลุผลในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด

วเิคราะห์ และการยอมรบันบัถอืตนเอง โดยพจิารณาก�าหนด

ตามประเด็นตัวแปรตามที่ปรากฏในผลการวิจัยครั้งนี้ 

 2. ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมมากที่สุด และทั่วถึงทุกคน โดยให้นักเรียนได้ใช้

ทกัษะกระบวนการในการค้นคว้าหาความรู ้ เพือ่ให้สามารถ

ค้นพบความรู ้และสรปุความคิดรวบยอดหรอืความรูไ้ด้ด้วย

ตนเอง

 3. ควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นกันเอง

กับนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับ

เพื่อนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนทุกขั้นตอน ส่งผล

ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างรอบด้านที่สมดุล และสามารถ

น�าไปประยกุต์ใช้กบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูผู้้เรยีนในส่วน

ที่เกี่ยวข้องให้มีประสบผลส�าเร็จยิ่งขึ้นต่อไป

 4. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สามารถน�าไปพัฒนาและใช้

ประกอบการศึกษาวิจัยกับเนื้อหาในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 

รายวิชาอื่น และระดับชั้นอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

 5. ควรน�าการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) ไปใช้ศึกษาเปรยีบเทยีบผลการ

วิจัยกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่น เช่น การจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน การจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้แบบใช้สถานการณ์จ�าลอง การจัด

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้ การจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบคิดใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดกิจกรรมการ
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เรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิท์ การจดักจิกรรมการ

เรียนรู้แบบโครงงาน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

กลุ่มร่วมมือแบบอื่น 

 6. ควรศึกษาตัวแปรตามของผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ของนักเรียนด้านอื่นเพิ่มเติม เช่น การคิดอย่าง 

มิวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์  

คุณลักษณะด้านความเชื่อม่ันในตนเอง ความสามารถการ

แก้ปัญหา  หรอืการน�าตนเองในการเรยีนรู ้ (Self-directed  

Learning)

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยฉบับน้ีส�าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา

และความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่ง จาก อาจารย์ ดร.ดุจฉัตร  

จิตรบรรจง ที่กรุณาแนะแนวทางการจัดท�างานวิจัย ตลอด

จนช่วยแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องในการท�างานวิจัยครั้งนี้  
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