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บทคัดย่อ  

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนบ้านคลองสงค์ ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2557  
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค าราชาศัพท์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า (t-test) แบบ Dependent 

ผลการวิจัย พบว่า 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค าราชา

ศัพท์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
2.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค าราชาศัพท์

โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค า
ราชาศัพท์ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.67) 
ค าส าคัญ:  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ค าราชาศัพท์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
 The research aims : 1) to compare the achievement of Prathomsuksa 6 Students 
before and after the use of computer-assisted instruction, and 2) to tind out the 
satisfaction of the students after using the CAI. The sample used in this study was 
students in the 6th grade, Banklongsong School, Term 1, 2557, comprising 30 students. 
This class was randomly sampled. The instrument used in this study consists of CAI's 
royal word, Achievement test, a survey of students’ satisfaction at CAI. The data 
collected were analyzed using means ( ) standard deviation (S.D.)and Dependent t-test.  

The results show that  
1. The students achievement after studying with CAI is significantly higher than 

that of before using CAI at the significance level of 0.01. 
2. The results of the students' opinions on the CAI's royal word as a whole 

showed the students a great satisfaction to learn about the reverence with CAI. At the 
highest level. The students’ satisfaction of CAI is at the highest level (  = 4.67) 
Keywords: Computer-Assisted, Instruction Royal Words, Achievement 
 
บทน า 
 ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจ าชาติของประเทศต่าง ๆ เพราะเป็นสิ่งที่คนในสังคมหรือ
หมู่คณะได้มีการตกลงใช้ร่วมกันในหมู่พวกของตน ดังนั้นแต่ละชาติแต่ละสังคม จึงมีภาษาแตกต่างกัน
ออกไป ภาษาจึงเป็นตัวแทนที่แสดงเอกลักษณ์โดยส่วนรวมของประเทศชาติ ภาษาไทยจึงเป็นเอกลักษณ์
ของชาติไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนใน
ชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ท าให้สามารถประกอบธุรกิจ การงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้
ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การ
เรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ , 2551, 37) 
 ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีภาษาไทยที่
น ามาใช้กับพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์ท่ีเรียกว่า ค าราชาศัพท์ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ค าราชา
ศัพท์ ซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องยากส าหรับนักเรียนที่จะเข้าใจและน าไปใช้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสุทธิ์  
โรจน์พจนรัตน์ (2542, 41) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ค าราชาศัพท์ พบว่า การเรียนรู้ค าราชาศัพท์
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เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง เด็กจะมองเห็นความส าคัญและเข้าใจค าราชาศัพท์ลึกซึ้งขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของครูผู้สอนถ้าผู้สอนรู้จักใช้ วิธีการสอนที่ดีที่เหมาะสม โดยการน าเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการสื่อสารสองทางที่ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ
บทเรียนได้ตลอดเวลาสอดคล้องกับ กิดานันท์ มลิทอง (2540, 227) กล่าวว่า ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ 
เนื่องจากสามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนได้
เป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับสุพัฒน์ สุกมลสันต์ (2540, 1) ที่ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการ
สอนใหม่ทางการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะดีหลายอย่าง เช่น ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ฉับไว และผู้เรียนสามารถเรียน
ได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นผู้สอนส่วนตัวที่ชาญฉลาด ปลดปล่อยผู้เรียนให้เป็นอิสระจาก
รูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่มีระเบียบกฎเกณฑ์เข้มงวดและเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจการเรียนมากข้ึน 
 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ และส่วนใหญ่ขาดความสนใจ ขาดความเข้าใจและ
ความกระตือรือร้นในการเรียน โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาเกี่ยวกับการใช้ค าราชาศัพท์ ท า
ให้การเรียนวรรณคดีไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากวรรณคดีมีเนื้อหาที่ประกอบไปทั้งค าสามัญ
และค าที่เป็นราชาศัพท์  ทั้งนี้ปัญหาพอสรุปได้ว่า (1) พ้ืนฐานของนักเรียนทางด้านภาษาไทยไม่ดี (2) 
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถของนักเรียน (3) ขาดสื่อการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องค าราชาศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบซ่อม
เสริมหรือทบทวน (Tutorial) โดยผลที่ได้จากการวิจัยดังกล่าว จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูผู้สอนวิชาภาษาไทย น าไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีและสนุกสนานในการเรียนรวมไปถึงการ
สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้เกิดผลดีและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาเก่ียวกับการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่องค าราชาศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการ

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค าราชาศัพท ์

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาภาษาไทย เรื่องค าราชาศัพท์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
     ทัศนีย์ ศุภเมธี (2542, 10 -13) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาการศึกษาต่าง ๆ 

ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับตัวผู้เรียนดังนี้ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล คนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งความรู้ ความสามารถและ

ความถนัดทางภาษา ขึ้นกับสภาพร่างกาย สติปัญญา พันธุกรรม ครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่อาศัย 
ความพร้อม  หมายถึงระดับความเจริญเติบโต ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ของผู้เรียน รวมถึงความสนใจของผู้เรียน  
การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีผลมาจากประสบการณ์  
การเรียนรู้โดยการกระท า คือ การลงมือปฏิบัติและฝึกฝนบ่อย ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

แน่นแฟ้นการเรียนรู้โดยมีเป้าหมาย ในการสอนของครูทุกครั้งควรตั้งเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่แน่นอน 
กฎแห่งแรงจูงใจ แรงจูงใจภายนอกเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกที่ครูเป็นผู้จัดขึ้นเช่น

การสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ท่ีน่าสนใจการสร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน
อันเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนครูภาษาไทยอาจสร้างแรงจูงใจภายนอกได้ใน
การจัดการเรียน การสอน แรงจูงใจภายในเป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเองเช่นเกิดความสนใจความ
กระตือรือร้นความอยากรู้อยากเห็นความใฝ่รู้มีความกระตือรือร้นหรือเกิดแรงบันดาลใจอยากที่จะศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองและสนุกกับการเรียนภาษาไทย 

ทฤษฎีเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
ทฤษฎีหลักที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์และส่งผลกระทบต่อแนวคิดในการออกแบบ

โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ ถนอมพร เลาหจรัสแสง(2541, 52) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism) ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive 
Flexibility) 
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ทฤษฎีโครงสร้างความรู้และความยืดหยุ่นทางปัญญา ส่งผลต่อการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในปัจจุบันในลักษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ทฤษฎีทั้งสองต่างสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบโครงสร้างการน าเสนอเนื้อหาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะสื่อหลายมิติ การจัดระเบียบ
โครงสร้างการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติจะตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ใน
ความพยายามที่จะเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้ที่มีอยู่เดิมได้เป็นอย่างดีตรงกับแนวคิดของทฤษฎี
โครงสร้างความรู้ การน าเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติยังสามารถที่จะตอบสนองความ
แตกต่างของโครงสร้างขององค์ความรู้ที่ไม่ชัดเจนหรือมีความสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีความ
ยืดหยุ่นทางปัญญาได้อีกด้วย การจัดระเบียบโครงสร้างการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนลักษณะสื่อหลายมิติ 
จะให้ผู้เรียนทุกคนมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน (Learner control) ตามความสามารถ ความ
สนใจ ความถนัด และ พ้ืนฐานความรู้ของตน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดทฤษฎีทั้งสองนี้
ก็มีโครงสร้างของบทเรียนแบบสื่อหลายมิติในลักษณะโยงใย โดยผู้เรียนทุกคนได้รับการเสนอเนื้อหาใน
ล าดับที่ไม่เหมือนกันและไม่ตายตัว โดยเนื้อหาที่จะได้รับการน าเสนอจะขึ้นอยู่กับความสามารถ ความถนัด  
และความสนใจของผู้เรียน ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างการออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิยม
ก็คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีทั้งสองนี้จะให้อิสระแก่ผู้เรียน ในการควบคุม
การเรียนของตนมากกว่า เนื่องจากการออกแบบที่สนับสนุนโครงสร้างความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่ลึกซึ้งและ
สลับซับซ้อน (Crises-Crossing  Relationship) 

ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ถนอมพร เลาจรัสแสง อ้างถึงใน สกลศักดิ์ บุญไชโย (2546, 

13-16)  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งน าเสนอเนื้อหาแก่
ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาใหม่หรือการทบทวนเนื้อหาเดิมก็ตาม ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท
ติวเตอร์จะมีแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดเพ่ือทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามผู้เรียนมี
อิสระพอที่จะเลือกตัดสินใจว่าจะท าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดหรือไม่อย่างไร หรือจะเลือกเรียนเนื้อหา
ส่วนไหน  เรียงล าดับในรูปแบบใด เพราะการเรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นผู้เรียนจะสามารถควบคุม
การเรียนของตนได้ตามความต้องการของตนเอง 

แนวคิดความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อ

สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ หรือเป็นความรู้สึกท่ีพอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็น
ความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการซึ่งท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการเรียนการสอนจนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนได้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่เรียนวิชา
ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านคลองสงค์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่เรียนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนบ้านคลอง
สงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 
2 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียน จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

2.  เนื้อหาทีใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางช่วงชั้นที่ 2 สาระที่ 4 หลักการ
ใช้ภาษา มีเนื้อหา 4 ตอน 1) ค านามราชาศัพท์ 2) ค ากริยาราชาศัพท์ 3) ค าสรรพนามราชาศัพท์ 4) ค า
สุภาพ 

3.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2557 ใช้เวลา 2  สัปดาห์ๆ ละ 5 วันๆละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 10  ชั่วโมง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค าราชาศัพท์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย จ านวน 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง จ านวน 10 ชั่วโมง 
สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 นาท ี

3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องค าราชาศัพท์ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 
(Multiple Choice Test ) จ านวน 30 ข้อ ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 9 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

โดยใช้  t-test  (t-Dependent) 
2.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องค า

ราชาศัพท ์ใช้สถิตคิ่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค าราชา

ศัพท์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
ดังแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน 
                  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค าราชาศัพท์ 

คะแนน n  S.D. t 
คะแนนก่อนเรียน 30 9.53 1.57 34.87** 
คะแนนหลังเรียน 30 23.83 2.11  

หมายเหตุ  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

2.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค าราชาศัพท์
โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค า
ราชาศัพท์ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.65 และ S.D. = 0.47) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค าราชาศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ค าราชาศัพท์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยที่ก าหนดไว้ คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้
เนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้พัฒนาขึ้นในด้านเนื้อหาและด้านสื่อและเทคโนโลยีผู้ วิจัยได้
ท าการศึกษา และวิเคราะห์หลักสูตรในบทเรียนเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเนื้อหา การวัด
และประเมินผลอย่างเป็นระบบเพ่ือน ามาก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียน  นอกจากนี้บทเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ เชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านเนื้อหา 
ด้านภาษา ภาพและเสียง ตลอดจนเทคนิคในการน าเสนอ ซึ่งผลในการประเมินมีความเห็นโดยรวมในแนว
เดียวกันอยู่ในระดับดีมาก อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ผ่านการหาประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80 / 80 แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมกับนักเรียนท าให้ผลการเรียนรู้ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ มโนภิรมย์ (2544 , 102) ได้สร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องคู่อันดับและกราฟ อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์เรื่องคู่อันดับและกราฟ อัตราส่วน และร้อยละ 
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มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.22/84.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนท าให้ผู้เรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนเพ่ิมขึ้น สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ และปิยนารถ 
เกษมสุข (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสารสังเคราะห์ ในวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 86.26/86.12 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้คือ 80/80 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสารสังเคราะห์สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา  เกษามูล (2547, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่องการสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
อนุบาลวัชรชัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 จ านวน 30 คน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.28/81.47 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่าง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ความพึงพอใจของผู้เรียนโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน
หลังจากเรียนผ่านไปแล้วเป็นเวลา 14  วัน พบว่าผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ถึงร้อยละ 87.53 

นอกจากนี้กิดานันท์  มลิทอง (2543, 245-248) ได้กล่าวถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
การสอน (Tutorial  Instruction) บทเรียนในแบบการสอนจะเป็นโปรแกรมที่เสนอเนื้อหาความรู้เป็น
เนื้อหาย่อยๆ แก่ผู้เรียนในรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง หรือทุกรูปแบบรวมกันแล้วให้ผู้เรียนตอบ
ค าถาม เมื่อผู้เรียนได้ค าตอบแล้วค าตอบนั้นจะได้รับการวิเคราะห์เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับทันที แต่ถ้าผู้เรียน
ตอบค าถามนั้นซ้ าและยังผิดอีกก็จะมีการให้เนื้อหาเพื่อทบทวนใหม่จนกว่าจะตอบถูก แล้วจึงให้ตัดสินใจว่า
จะยังคงเรียนเนื้อหาในบทเรียนนั้นอีก หรือจะเรียนในบทใหม่ต่อไป บทเรียนในการสอนแบบนี้นับว่าเป็น
บทเรียนขั้นพ้ืนฐานของการสอน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสนอบทเรียน ในรูปแบบของบทเรียน
โปรแกรมแบบสาขา โดยสามารถใช้สอนได้ในแทบทุกสาขาวิชานับตั้งแต่มนุษยศาสตร์ไปจนถึง
วิทยาศาสตร์ และเป็นบทเรียนที่เหมาะสมในการเสนอเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เพ่ือการเรียนรู้
ทางด้านกฎเกณฑ์หรือทางด้านวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ  

2.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค า
ราชาศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค าราชาศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Clayton (1993, ค าน า) ที่ได้ศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพัฒนาการอ่านในนักเรียนเกรด 4 และเพ่ิมทัศนคติที่ดีต่อการ
อ่านในนักเรียนเกรด 3 และ 4 ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ า และพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเกรด 2, 4 และ 5 อย่างมีนัยส าคัญ และสามารถ
เพ่ิมทัศนคติทางบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์ในนักเรียนเกรด 3 และ 4 และตรงกับงานวิจัยของ Yalcinaip,G   
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(1995, ค าน า) ได้ศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โมลในวิชาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนปกติ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเคมี  

นอกจากนี้จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการสอบถามนักเรียนซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รู้สึกมีอิสระที่ได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง และมีความสุขในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      1.1 จากการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค าราชาศัพท์ ท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือร้น ที่จะศึกษา ตื่นเต้น เร้า
ใจ เมื่อได้ศึกษาด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค าราชาศัพท์ จึงควรมีการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเรื่องค าราชาศัพท์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาใช้ในการเรียนการสอนจริง 
  1.2 จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค าราชา
ศัพท์มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความตั้งใจความสนใจ 
ความพร้อมในการรับข้อมูลที่น าเสนอในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนั้นจึงควรน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค าราชาศัพท์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน และเกิดความพร้อมในการเรียนเรื่องค าราชาศัพท์ 
  1.3 ควรส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือใช้ เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเพ่ือจะส่งผลให้ผู้ เรียนมีความรู้ 
ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันตลอดจนถึงอนาคต 
  1.4 จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสนใจในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและภาวะทาง
อารมณ์ของนักเรียนกับการเรียนรู้ และครูอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมตามระดับความสามารถของ
นักเรียน แต่ไม่ควรมากเกินไปอาจจะท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ 
  2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับช่วงชั้นอ่ืนๆ โดยปรับเนื้อหาและ
กิจกรรมให้มีความยากง่ายและเหมาะสมกับช่วงชั้นของนักเรียน  
 2.2  ควรเพ่ิมความน่าสนใจของบทเรียนด้วยเกมส์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเพ่ือให้ผู้เรียน
ผ่อนคลายจากการเรียนเนื้อหาโดยสามารถก าหนดเวลาในการเล่น เพ่ือให้นักเรียนเรียนเนื้อหาได้จบทัน
ตามเวลาที่ก าหนด 
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 2.3 ในการวิจัยครั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนภายหลังจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในช่วงระยะเวลา 10 ชั่วโมง ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหลังจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน จึงควรเพ่ิมช่วงเวลาที่ศึกษาให้ยาวขึ้นเพ่ือศึกษาความต่อเนื่องและความยั่งยืนของความรู้ในเรื่องค า
ราชาศัพท์หมวดอ่ืน ๆ ต่อไป  
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