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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาเซียน
ศึกษา และ2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วี
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเลือกแบบกลุ่ม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจิปิภพพิทยา จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 34 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)เครื่องมือการ
วิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ 10 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนจ านวน 30 ข้อ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ค่า t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาเซียนศึกษา ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) = 85.29/84.80 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 80 / 80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
อาเซียนศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
25.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.19 และ 2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนน พบว่า 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, อาเซียนศึกษา 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to find efficiency of the Computer-Aid 

Teaching Method for Asian Study; and 2) to compare and analyze learning achievement 
for students in grade 6 class of JiphiphopPittaya Primary School in Pattani province 
before and after using the Computer-Aid Teaching Method for Asian Study. The research 
sample comprised of 34 students Cluster samplingfrom a grade 6 class of 
JiphiphopPittaya Primary School in Pattani province. Research tools were Computer-aid 
teaching chapter, Learning plan for 10 hours, and Learning Achievement Test 30 items. 
The Learning Achievement Tests were used for data collection before and after using the 
Computer-Aid Teaching Method for Asian Study. Analytical statistics were percentage, 
mean, and standard deviation. Hypothesis test was done through t-test.  

The research found that: 1) Efficiency of the computer-aid teching chapter for the 
students was found that efficiency value was 85.29/84.80 which higher than standard 
criteria of which 80/80. Learning Achievement of the students before using the 
Computer-Aid Teaching Method for Asian Study has mean score 21.18 and standard 
deviation 0.87. However, after using the Computer-Aid Teaching Method, the learning 
achievement was better than before; score mean 25.44, and standard deviation 1.19. 2) 
When difference of the Learning Achievement scores was analyzed, the research 
indicated that the score mean after using the method was higher than before using the 
method at statistic significance level .01. 
Keywords: Computer-Assisted Instruction, ASEAN Studies 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 
2553 ได้ก าหนดกระบวนการการจัดการเรียนรู้ต้องค านึงถึงนักเรียนเป็นส าคัญโดยครูผู้สอนจะต้องจัด
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้เหมาะสมกับความสนใจความถนัดของนักเรียนมีการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทาง
วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพ และก าหนดให้ประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมด้านการศึกษาอย่างไรเพ่ือการก้าวสู่
อาเซียนในการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพ่ือน าพาประเทศไปสู่การเป็นสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียน และในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่ประชาคมอาเซียนมีผลอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงที่
ประเทศสมาชิกได้ลงนามร่วมกันในกฎบัตรอาเซียน ส่งผลให้ประเทศสมาชิกประชาคมจ านวน 10 ประเทศ 
ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุสซาลาม.เวียดนาม.ลาว.พม่า.และกัมพูชา ต้อง
ด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก กับ 5 นโยบาย ความส าคัญ
ของบทบาทการศึกษาในการสร้างประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก ดังนี้ 1) บทบาทการศึกษาในเสาหลักด้าน
การเมืองและความมั่นคง 2) บทบาทการศึกษาในเสาหลักด้านเศรษฐกิจ 3) บทบาทการศึกษาในเสาหลัก
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่วนแนวทาง 5 นโยบายการศึกษาของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 1) การ
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เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน 2) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม 3) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการ
หมุนเวียนของนักศึกษา และครูอาจารย์ในอาเซียน 4) การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน 
และ5) การพัฒนาเยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2555), จุไรรัตน์  แสงบุญน า (2558) กล่าวว่า หลังจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็มี
ผลกระทบจากนโยบายการสร้างประชาคมอาเซียน โดยประเทศไทยยังต้องมีการเตรียมความพร้อมและ
ปรับตัวด้านการศึกษา ตลอดจนหลักสูตร และการสอนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาเด็ก เยาวชน  และ
ประชาชนคนไทยให้มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ และทักษะต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลายในวิถีทางที่สอดรับกับข้อตกลงที่ก าหนดในกฎบัตรอาเซียน ดังนั้น จึง
ต้องมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในด้านการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรและการสอนที่ต้องมีความ
ทันสมัย  
 การพัฒนาการศึกษาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่าง
แท้จริง จากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการใช้การศึกษาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เมื่ อน ามา
เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาประเทศเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนั้น จะเห็นได้ว่าเท่าที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2560) รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความพยายามขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยที่ ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดการเตรียมความพร้อมและแนวทางการด าเนินงานทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การ
อาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ได้แก่ การจัดให้มีหลักสูตรอาเซียน
ศึกษา  การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักเรียน การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เชื่อมโยง
ภายในประชาคมอาเซียน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียน (ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 2555) ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการได้การก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีส่วนช่วยในการพัฒนา
คุณภาพการด ารงชีวิตของมนุษย์การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน การปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อมเข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจ
ในตนเอง และผู้อ่ืนมีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มีความรับผิดชอบมี
ความรู้ทักษะคุณธรรม และค่าที่เหมาะสม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551, 
2551) นอกจากนั้นจุไรศิริ  ชูรักษ์ (2559) กล่าวว่า การด าเนินงานด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาครู นักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการไปเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงไปยังครูและ
นักเรียนส่วนใหญ่ของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานในกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ด าเนินงานเฉพาะใน
โรงเรียนแกนน าหรือโรงเรียนน าร่องเพียงไม่กี่แห่งในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนประชาชนส่วนใหญ่ใน
ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน อีกท้ัง ยังไม่ทราบถึงผลกระทบของอาเซียน
ที่จะมีผลต่อภาคธุรกิจและการด ารงชีวิตของตนเองและของคนไทยในอนาคต นอกจากนี้ แผนการ
ด าเนินงานในบางประการยังอยู่ในระดับการก าหนดแผนด าเนินงานที่ยังไม่น าไปสู่การปฏิบัติ และผล
การศึกษาของสถาบันทดสอบทางการศึกษา พบว่า การเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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เรื่องประชาคมอาเซียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ปี
การศึกษา 2557 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.6.ปรากฏว่า
นักเรียนทั่วประเทศได้คะแนนเฉลี่ยได้ร้อยละ.50.67.และในส่วนของโรงเรียนจิปิภพพิทยา.จังหวัดปัตตานี 
ก็เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ผลการทดสอบระดับชาติ  (O-Net) ปีการศึกษา.2557.วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง อาเซียนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่.6.อยู่ในระดับต่ า คือ มี
คะแนนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 39.39 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา, 2557 )  
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) เป็น สื่อการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถน าเสนอสื่อประสม.ได้แก่ ข้อความภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิที่ใกล้เคียง
กับการสอนจริงมากที่สุดโดยการน าเสนอเนื้อหาทีละจอภาพซึ่งรูปแบบจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับธรรมชาติ 
และโครงสร้างของเนื้อหาโดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ สามารถดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความต้องการที่จะเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงเป็นสื่อการศึกษายุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพมาก
และยังมีข้อได้เปรียบเหนือสื่ออ่ืน ๆ ด้วยกันหลายประการ และสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
ผู้เรียนซึ่งผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์หรือการตอบโต้ พร้อมทั้งได้รับผลย้อนกลับ (Feedback) อย่างต่อเนื่องกับ
เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ จึงง่ายต่อการประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา
ขณะเดียวกันผู้เรียนสามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้เรียนด้วยตนเอง โดยปราศจากข้อจ ากัด
ด้านเวลา และสถานที่ในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นสื่อส าคัญที่ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาของ
ไพรสันต์ สุวรรณศรี (2551) ได้ศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ภาคเหนือ
ของไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สุวิทธิ์  ห่อเหวียง (2551) ได้ศึกษาผลการใช้บทเรียนเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สถานที่ส าคัญทางศาสนาในจังหวัดล าปางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสถานที่ ส าคัญทาง
ศาสนาในจังหวัดล าปางมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ของมนฤดี โชคประสิทธิ์ (2555) สรุปข้อส าคัญ คือ การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้
นักเรียนสามารถสร้างความส าเร็จด้วยตนเองฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล และยังช่วยให้ผู้เรียนเรียนจาก
ขั้นตอนง่ายไปหายาก ท าให้เกิดความแม่นย าในเนื้อหาวิชารวมทั้งท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนด้วย 
 จากปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องประชาคมอาเซียนและ
ความส าคัญของประชาคมอาเซียน จึงท าให้ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาเซียน
ศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือท าให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ เนื้อหา ความส าคัญ
ของวิวัฒนาการและความตกลงของอาเซียนเพ่ิมมากขึ้นลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการไม่สนใจเ รียนจาก
ความแตกต่างทางความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และน าไปสู่การพัฒนาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาเซียนศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอาเซียนศึกษา 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 โรงเรียนจิปิภพพิทยาอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียน ให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่เปี่ยมล้นด้วยองค์ความรู้ ด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม สามารถบูรณาการและ
ประยุกต์ความรู้เข้ากับกลุ่มสาระวิชาอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และค่านิยมของความเป็นไทย มีจิตส านึกที่จะพัฒนาตนเอง และประเทศชาติให้เจริญก้าว
ทัดเทียมอารยประเทศ และตระหนักที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 
สังคม (โรงเรียนจิปิภพพิทยา, 2559) 
 ส าหรับแนวทางการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนจิปิภพพิทยาที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน จะเป็น
การศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง ภาพรวมที่มาค าศัพท์ และที่มาของ AFTA เขตการค้าเสรีและสภาพ
เศรษฐกิจพ้ืนฐานประชาคมอาเซียน และเหตุผลองค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย โดยการบูรณาการกระบวนการกลุ่ม กระบวนการท างาน 
กระบวนการพัฒนาค่านิยม กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
กระบวนการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดค่านิยม ตระหนัก เจตนคติใน
การเป็นสมาชิกที่ดี การเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน รู้แนวโน้มทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงทางประชาสังคมวัฒนธรรม ปรับตนในการเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้กฎบัตรของอาเซียน
สามารถด ารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดดังตารางหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
วิวัฒนาการและความ ตกลงของอาเซียนดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิวัฒนาการและความตกลงของอาเซียน 10 ชั่วโมง 

1 วิวัฒนาการของอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน 4 
2 ประชาคมอาเซียนและความตกลงของอาเซียน 2 

3 ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศและกลุ่มประเทศ
ภายนอกภูมิภาค 4 

 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550) กล่าวถึง แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จ านวน 4 ขั้นตอนดังนี้ 
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 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความพร้อมที่
จะเรียนรู้ โดยใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลายประกอบการใช้ค าถาม กระตุ้นซักถาม ทบทวนหรือแสดง
ความคิดเห็นให้ผู้เรียนน าประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ 
 2. ขั้นด าเนินการสอนลักษณะกิจกรรมมุ่งให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
มากที่สุด ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ร่วมแสดงออกด้วยการตั้งค าถาม ตอบค าถาม โดยออกแบบ   
 3. ขั้นสรุป เป็นการสรุปผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้สอนเดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
โดยร่วมกันสรุปความรู้ ภาพรวมของเรื่องที่เรียนหรือสรุปสาระส าคัญของบทเรียน โดยน าความรู้ที่ได้มา
ทั้งหมดมาน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสรุปข้อค้นพบ หรือสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
 4. ขั้นประเมินประเมินผลควรใช้วิธีการที่หลากหลาย ประเมินสิ่งที่ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการจัด
กิจกรรม ซึ่งได้จากการ สรุป การทดสอบ การบันทึก การตรวจผลงาน  การประเมินผล อาจเปิดโอกาสให้  
ผู้เรียน เพ่ือน ผู้ปกครอง หรือชุมชนร่วมประเมินผลได้ 
 ดั้งนั้นการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง อาเซียนศึกษา เป็นวิธีการสอนร่วมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มี 4 ขั้นตอนคือ การน าเข้าสู่บทเรียนการน าเสนอสาระเนื้อหา การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมกับผู้เรียนและการทดสอบประเมินผล 
 แนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักการศึกษาได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น ต้องวิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดชนิดของ
ข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมที่เป็นผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ความจ า ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ เขียนข้อสอบ ตรวจทานข้อสอบ จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับ
ทดลองสอนวิเคราะห์ข้อสอบ และจัดท าแบบทดสอบฉบับจริง อย่างเช่น พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2553) ได้
กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ควรเริ่มต้นด้วยการ
วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาสาระและพฤติกรรมที่ต้องการจะ
วัด  ซึ่งเป็นการระบุจ านวนข้อสอบและพฤติกรรมที่ต้องการจะวัดได้ 
 2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมที่เป็นผลการเรียนรู้ที่ครู
มุ่งหวังให้เกิดกับนักเรียนซึ่งครูจะต้องก าหนดไว้ล่วง ส าหรับเป็นแนวทางในการจัดการสอนและสร้าง
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 3. ก าหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้างโดยการศึกษาตารางวิเคราะห์หลักสูตรและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้ออกข้อสอบต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้ชนิดของข้อสอบที่จะใช้วัดว่าจะใช้
แบบใด โดยต้องเลือกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ และเหมาะสมกับวัยของนักเรียน แล้ว
ศึกษาวิธีเขียนข้อสอบชนิดนั้นให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการเขียนข้อสอบ 
 4. เขียนข้อสอบผู้ออกข้อสอบลงมือเขียนข้อสอบตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์
หลักสูตรและให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียนข้อสอบที่ได้ศึกษามา 
แล้วในขั้นที่ 3 
 5. ตรวจทานข้อสอบเพ่ือให้ข้อสอบที่เขียนไว้แล้วในขั้นที่ 4 มีความถูกต้องตามหลักวิชา มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร ผู้ออกข้อสอบต้องพิจารณาทบทวน
ตรวจทานข้อสอบอีกครั้งก่อนที่จะจัดพิมพ์และน าไปใช้ต่อไป 
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 6. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลองเมื่อตรวจทานข้อสอบเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อสอบทั้งหมด จัดท า
เป็นแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีค าชี้แจงหรือค าอธิบายวิธีตอบแบบสอบถาม และจัดวางรูปแบบการพิมพ์
ให้เหมาะสม 
 7. ทดสอบและวิเคราะห์ข้อสอบการทดลองและวิเคราะห์ข้อสอบ เป็นวิธีการตรวจคุณภาพของ
แบบทดสอบก่อนน าไปใช้จริง โดยน าแบบทดสอบไปทดลองสอบกับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มที่
ต้องการสอนจริง แล้วน าผลการสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพ โดยสภาพการปฏิบัติ
จริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมักไม่ค่อยมีการทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบส่วนใหญ่น า
แบบทดสอบไปใช้ทดสอบแล้วจึงวิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือปรับปรุงข้อสอบและน าไปใช้ในครั้งต่อๆ ไป 
 8. จัดท าแบบทดสอบฉบับจริงจากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ หากพบว่าข้อสอบข้อใดไม่มีคุณภาพ
หรือมีคุณภาพไม่ดี อาจจะต้องตัดทิ้งหรือปรับปรุงแก้ไขข้อสอบให้มีคุณภาพดีขึ้น แล้วจึงจัดท าเป็น
แบบทดสอบฉบับจริงที่จะน าไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น ามาสร้างเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
 

ตัวแปรต้น                                                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ .คือ.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.6.ปีการศึกษา.2560.โรงเรียน 

จิปิภพพิทยา.จังหวัดปัตตานี.จ านวน.6.ห้องเรียน.นักเรียนทั้งหมด.จ านวน.197.คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน .คือ.นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่.6.ปีการศึกษา.2560.โรงเรียนจิปิภพพิทยา.จังหวัดปัตตานี.จ านวน.42.คน.(โดยแบ่งเป็น
การหาประสิทธิภาพ.แบบ.1:1.จ านวน.3.คน.แบบกลุ่มเล็ก.จ านวน.9.คน.แบบกลุ่มใหญ่.จ านวน.30.คน) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้.คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.6.ภาคเรียนที่.2.ปีการศึกษา.2560 

 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียน    

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่อง อาเซียนศึกษา 

 

ขั้นที่ 1 การน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 2 การน าเสนอสาระเนื้อหา 
ขั้นที่ 3 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
           โปรแกรมกับผู้เรียน  
ขั้นที่ 4 การทดสอบประเมินผล 
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ห้อง ป.6/2 โรงเรียนจิปิภพพิทยา จังหวัดปัตตานี .จ านวน.1.ห้องเรียน.นักเรียน 34 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) 
 
เครื่องมือในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาเซียนศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบข้อมูลในการทดลอง ดังนี้ 
 1. ทดสอบก่อนเรียน ด้วยน าแบบทดสอบ เรื่อง อาเซียนก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6.ภาคเรียนที่.2.ปีการศึกษา 2560.ห้อง.ป.6/2.โรงเรียนจิปิภพพิทยา จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 34 คน ตรวจและบันทึกคะแนนไว้ 
 2. ด าเนินการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาเซียนศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6.ตามแผนการจัดการเรียนรู้ รวม 10 ชั่วโมง  
 3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง อาเซียนก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เป็นข้อสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน .แต่สลับ
ข้อ.ตรวจและบันทึกคะแนนไว้ 
 4. น าคะแนนระหว่างเรียน คะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนมาวิเคราะห์เพ่ือศึกษา ประสิทธิภาพ
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาเซียนศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ดังตารางที่ 1 - 2  

 
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาเซียนศึกษา ส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (n = 34) 
 

 
เลขท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
วิวัฒนาการและความ ตกลงของอาเซียน 

รวม 
(45) 

คะแนน 
ทดสอบหลัง 
เรียน (30) 

วิวัฒนาการของอาเซียน
และกฎบัตรอาเซียน 

 
(1) 

15 คะแนน 

ประชาคมอาเซียนและ
ความตกลงของอาเซียน 

 
(2) 

15 คะแนน 

ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับ
ประเทศและกลุ่มประเทศ

ภายนอกภูมิภาค 
(3) 

15 คะแนน 

1 14 13 13 40 24 
2 12 12 13 37 24 
3 14 13 12 39 25 
4 12 13 14 39 25 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

 
เลขท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
วิวัฒนาการและความ ตกลงของอาเซียน 

รวม 
(45) 

คะแนน 
ทดสอบหลัง 
เรียน (30) 

วิวัฒนาการของอาเซียน
และกฎบัตรอาเซียน 

 
(1) 

15 คะแนน 

ประชาคมอาเซียนและ
ความตกลงของอาเซียน 

 
(2) 

15 คะแนน 

ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับ
ประเทศและกลุ่มประเทศ

ภายนอกภูมิภาค 
(3) 

15 คะแนน 

5 12 13 13 38 26 
6 12 13 12 37 27 
7 13 13 14 40 26 
8 12 12 13 37 27 
9 12 13 12 37 26 
10 12 12 12 36 27 
11 12 13 14 39 25 
12 12 12 13 37 24 
13 12 11 12 35 25 
14 13 13 13 39 24 
15 13 12 13 38 25 
16 13 14 12 39 26 
17 13 13 13 39 25 
18 12 12 13 37 24 
19 14 14 15 43 27 
20 
21 

13 
12 

14 
13 

15 
12 

42 
37 

24 
25 

22 13 13 12 38 23 
23 12 13 13 38 25 
24 12 12 14 38 26 
25 12 12 13 37 28 
26 11 12 14 37 24 
27 12 12 14 38 27 
28 14 15 13 42 26 
29 12 13 13 38 27 
30 12 11 14 37 26 
31 13 11 14 38 25 
32 12 13 13 38 26 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

 
เลขท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
วิวัฒนาการและความ ตกลงของอาเซียน 

รวม 
(45) 

คะแนน 
ทดสอบหลัง 
เรียน (30) 

วิวัฒนาการของอาเซียน
และกฎบัตรอาเซียน 

 
(1) 

15 คะแนน 

ประชาคมอาเซียนและ
ความตกลงของอาเซียน 

 
(2) 

15 คะแนน 

ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับ
ประเทศและกลุ่มประเทศ

ภายนอกภูมิภาค 
(3) 

15 คะแนน 

33 14 14 12 40 26 
34 13 14 14 41 25 

เฉลี่ย 12.53 12.74 13.12 38.38 25.44 
ร้อย
ละ 

83.53 84.90 87.45 85.29 84.80 

 ประสิทธิภาพ(E1/E2)  =  85.29/84.80 
 
 จากตารางที.่1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
อาเซียนศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ.(E1แบบทดสอบระหว่าง
เรียน/E2แบบทดสอบหลังเรียน) = 85.29/84.80 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด.80/80.แสดงให้เห็นว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.ที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน

และหลังเรียน (n = 34) 
 

คะแนน คะแนนเต็ม   S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 30 21.18 0.87 
16.76** 0.00 

หลังเรียน 30 25.44 1.19 
**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

 จากตารางที่.2.พบว่า.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน.เรื่อง.อาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.6.มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ.21.18.ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ.0.87.และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนพัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .25.44 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.1.19.คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 
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สรุปและอภิปรายผล 
 1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.เรื่อง.อาเซียนศึกษา.ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) = 85.29/84.80 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด.80/80.อาจเนื่องจากผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาตามขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากวางแผนและก าหนด
ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวประชาคมอาเซียน 
และวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช.2551.หลักสูตรสถานศึกษา.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา.ศาสนา.และวัฒนธรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เข้าใจสาระส าคัญ.โครงสร้าง
เนื้อหา.ก าหนดเนื้อหาและรูปแบบของบทเรียน.ให้สัมพันธ์กับจุดประสงค์วิจัยวิธีการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเขียนบท.รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดประเมินผล.หาคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน.โดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา.และด้านเทคนิค
ตรวจและปรับปรุงแก้ไขก่อนการใช้จริงสอดคล้องกับการวิจัยของอภินัทธ.ด ามินเสก.(2557).ได้วิจัยการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.เรื่อง.เบญศีล.ส าหรับนักเรียนโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล.จังหวัด
พิจิตร.พบว่า.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเบญจศีลมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ด้านเทคนิคการ
ผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมีค่าประสิทธิภาพ.E1/E2.มีค่าเท่ากับ.81.20/85.40.สอดคล้องกับการวิจัยเอกรินทร์  
วาโย.(2557) ได้วิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาอาเซียนศึกษา .ส าหรับนักศึกษาชั้น 
ปีที่.2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.พบว่า.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาอาเซียนศึกษาที่พัฒนา.ขึ้นมานี้
เมื่อน ามาค านวณหาประสิทธิภาพ.E1/E2.พบว่า มีค่าเท่ากับ.82.44/84.25.ตามล าดับซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ .80/80.และสอดคล้องกับการวิจัยปาริฉัตร วรวงษ์ (2558) ได้วิจัยการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา .ศาสนา.และ
วัฒนธรรมส าหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่.5.โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม พบว่า ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.เรื่อง.ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.56/81.89 
 2) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง อาเซียนศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ.21.18.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.0.87.หลังเรียน.มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 25.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.19 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนน พบว่า 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.อาจเนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนคือได้มีการศึกษาและมีการวิเคราะห์เนื้อหาของบทเรียนผ่าน
การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้าน เนื้อหาและด้านสื่อ และมีการทดลองตามล าดับ4 ขั้นตอนคือ
ขั้นวางแผนก าหนดเนื้อหาที่จะสอนและขอบเขตของ เนื้อหา และก าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปหรือเชิง
พฤติกรรม เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการเขียน เนื้อหา มีการวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างแบบทดสอบ
เพ่ือประเมินว่าผู้เรียนเรียนรู้และปฏิบัติได้ตาม วัตถุประสงค์หรือไม่ เมื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสร็จ
เรียบร้อยแล้วยังไม่สามารถน าไปใช้กับ ผู้เรียนได้ในทันที เพราะผู้พัฒนายังไม่ทราบประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงจ าเป็นต้อง น าไปทดลองใช้จากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือรับทราบข้อบกพร่องความ
คิดเห็น ค าแนะน าและด าเนินการ ปรับแก้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีคุณภาพมากที่สุด สอดคล้องกับการ
วิจัยของปาริฉัตร  วรวงษ์ (2558) ได้วิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิลักษณ์ของ
ภูมิภาคต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมส าหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วย
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ สอดคล้องกับการวิจัยของเอกรินทร์  วาโย (2557) ได้วิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนวิชาอาเซียนศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า นักศึกษาที่เรียนรู้
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นโดยมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและสอดคล้องกับการวิจัยของพรทิพย์.พาวิริยะสมบัติ 
(2557) ได้วิจัยการพัฒนาสื่อการสอนด้วยโปรแกรม.Microsof.Powerpoint.เรื่อง.ความสุขแท้ 8 ประการ 
ส าหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลคะแนนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ.87.65/88.20.สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดและสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าขอบคุณ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ดร.ชุติมา.จันทรจิตร.อาจารย์ประธาน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งช่วยเหลือ.แนะน า.ให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งในทุก ๆ  ด้าน คอยให้ก าลังใจพร้อมทั้งอุทิศเวลา
ในการถ่ายทอดความรู้ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ๆด้วยความเอาใจใส่ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่าง
ยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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