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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 2) เพื่อประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและ
ด้านเทคนิคการผลิต 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ 
ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ได้จากการเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบประเมินคุณภาพ 
ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 3 ตอน ได้แก่ 1.1) รู้จักกับ 
Photoshop 1.2) การรีทัชภาพ และ 1.3) การตัดต่อรูปภาพ 2) ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
พบว่า ด้านเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.53, S.D. = 0.23) และด้านเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.54, S.D. = 0.36) 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
( x̄ = 4.76, S.D. = 0.45) 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน, การเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research study were: 1) to develop computer assisted instruction on Photoshop 

for grade 8 students of Tessaban 2  Wat Saneha (Samakpolpadung) School, 2)  to evaluate quality of content 
and production techniques, 3)  to compare pretest and posttest score, and 4)  to study student’ s satisfaction. 
The sample in this research study consisted of 30 students in grade 8 of Tessaban 2  Wat Saneha 
(Samakpolpadung) School.  The purposive selection method was used.  The research instruments included 
computer assisted instruction on Photoshop, quality of content and production techniques evaluation from, 
learning achievement test, and satisfaction questionnaire. Data were analyzed using mean (x̄ ), standard deviation 
(S.D.) and dependent t-test.  

The research findings were as follows:  1)  the computer assisted instruction was comprised of three 
parts: 1.1) Introduction to Photoshop, 1.2) Photo retouch, and 1.3) Photo montage. 2) The experts agreed on 
the computer assisted instruction quality of content at a very high level (x̄ = 4.53, S.D.= 0.23) and the computer 
assisted instruction quality of production techniques at a very high level (x̄ = 4.54,   S.D.= 0.36), 3) the posttest 
score was significantly higher than the pretest score at .05 level, and 4) students were satisfied after learning with 
the computer assisted instruction at a very high level (x̄ = 4.76, S.D.= 0.45) 
Keywords : Computer Assisted Instruction, Project-Based Learning, Learning Achievement 
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บทน า 
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าเป็น

อย่างมาก สถาบันการศึกษาได้ปรับรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างและเผยแพร่สื่อหรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการศึกษาทุกระดับ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนุก และมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554) 

โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพ สร้างสรรค์งานทางด้านกราฟิกที่ได้รับความสนใจและ
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติการในช้ันเรียน 
ซึ่งปัญหาที่พบคือ ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน ผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มต้นไม่มีประสบการณ์มาก่อนอาจเรียนไม่ทันเพื่อน 
ผู้สอนไม่สามารถดูแลผู้เรียนจ านวนมากได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวขาดสมาธิและแรงจูงใจในการเรียน ดังนั้น 
ผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องใช้สื่อที่มีคุณภาพในการถ่ายโอนความรู้ รวมทั้งเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction, CAI) เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่น ามาใช้ใน
การเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ และเพิ่มประสิทธิผล ทั้งการเพิ่มความรู้และการพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติการ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการสอนท่ีประกอบด้วย ข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ 
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย มีความคงทนในการจ า และช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและตั้งใจเรียน ท าให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ (จิณพิชญ์ชา มะมม, 2557) 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) มุ่งให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในหัวข้อที่ตน
สนใจ โดยการลงมือท าและเก็บเกี่ยวข้อมูลผ่านประสบการณ์ ครูมีหน้าที่เป็นผู้คอยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโครงงานเป็นฐาน มี 5 ขั้นตอน คือ 1 ) การค้นหาแนวคิดในการท าโครงงาน 2) การวางแผน
โครงงาน 3) การด าเนินโครงงาน 4) การประเมินโครงงาน และ 5) การเผยแพร่โครงงาน (ภัทรภร ผลิตากุล, 2560)  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอนจริง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหามากขึ้น สามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สร้างความกระตือรือร้นในการเรียน และสามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา 
ซึ่งผลการวิจัยจะได้น าเสนอต่อไป 
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 

1.2 เพื่อประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Photoshop ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  

1.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 

1.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม
Photoshop ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ถูกจัดกระท าไว้อย่างเป็นระบบ
และมีแบบแผน โดยใช้คอมพิวเตอร์น า เสนอและจัดการ เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับบทเรียนนั้น  ๆ  
ตามความสามารถของตนเอง โดยผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องมีทักษะและประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถเรียนรู้ได้  
บทเรียนคอมพิวเตอร์จึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเกี่ยวกับข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการปฏิสัมพันธ์ ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและเป็นระบบ เพื่อน าเสนอเนื้อหาความรู้และ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีแบบแผนตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน ท าให้การน าเสนอองค์ความรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองผู้เรียนได้ดีโดยเน้นความแตกต่างของผู้เรียนเป็นหลัก ส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นเรื่องที่สะดวก
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545) 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นหลัก คือ การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้
ร่วมกันเลือกท าโครงงานที่ตนสนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และก าหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการท าโครงงานร่วมกัน 
ศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จ าเป็น และลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ จนได้ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ แล้วจึงเขียน
รายงานและน าเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วน าผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้   
ความคิดค้น และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด (ทิศนา แขมมณี, 2556) 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อน าความสนใจที่เกิด
จากตัวนักเรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง น าไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
การฟังและการสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ  โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ที่จะน ามาสู่การสรุปความรู้
ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2557) 

ปภาณัท ยุภาพิน และพงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล (2560) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.56/81.17 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ และผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สิรินทรา อาจหาญ ทัศตริน วรรณเกตุศิริ และพชรพล จันทร์สุวรรณ (2560) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นโครงงานเป็นฐาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

รัตติกรณ์ เรืองศรี และนพดล ผู้มีจรรยา (2560) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค LT (Learning Together) เรื่อง หลักการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ภาวนาพิมณฑ์พิทยา ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  (x̄ =4.75, S.D.=0.43) 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT อยู่ในระดับมาก 

นิวาตี นิวาตโสภณ (2556) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดนางแก้ว อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.56/81.92 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการประเมินโครงงานของนักเรียนมีคุณภาพ
ระดับดี และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการจั ดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
อยู่ในระดับมาก 

ศิริพร อ านวย อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี (2561) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านควนประ ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมด้านเนื้อหาในระดับมากที่สุด (x̄ =4.53, S.D.=0.78) และมีความเหมาะสม 
ด้านเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด (x̄ =4.65, S.D.=0.37) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับ 
มากที่สุด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ผู้วิจัยพัฒนาตาม ADDIE MODEL มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  1.1 ขั้นวิเคราะห์ ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหา และจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  1.2 ขั้นออกแบบ ผู้วิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเครื่องมือประเมินผล 
   1.2.1 แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิต ผู้วิจัยจัดท าแบบประเมินฉบับร่าง มีลักษณะ
เป็นค าถามปลายปิด ใช้มาตราส่วนประมาณค่าที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
โดยผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ทั้งนี้มีค าถามปลายเปิดจ านวน 1 ข้อ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมได้ จากนั้นน า
แบบประเมินฉบับร่างไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและการใช้ภาษา ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไข  ตามข้อเสนอแนะ
และจัดพิมพ์แบบประเมินฉบับจริง 
   1.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยจัดท าแบบทดสอบฉบับร่าง มีลักษณะเป็นข้อค าถาม 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ น าข้อค าถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
พิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อวัดตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่  โดยใช้แบบวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วคัดเลือก    
ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องอย่างน้อย 0.5 ข้ึนไปไว้สร้างเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน
พบว่าข้อค าถามทั้ง 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1 สามารถน าไปใช้ได้ จากนั้นผู้วิจัยจัดพิมพ์
แบบทดสอบฉบับจริง 
   1.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้วิจัยจัดท าแบบสอบถามฉบับร่าง มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายปิดใช้มาตราส่วนประมาณค่าที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยผู้ตอบ
เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ทั้งนี้มีค าถามปลายเปิดจ านวน 1 ข้อ เพื่อให้ผู้เรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได้ จากนั้นน าแบบสอบถาม
ฉบับร่างไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและการใช้ภาษา ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและจัดพิมพ์
แบบสอบถามฉบับจริง 
  1.3 ขั้นพัฒนา ผู้วิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ
โปรแกรม Adobe Captivate 
  1.4 ขั้นน าไปใช้ ผู้วิจัยทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
และแบบกลุ่มเล็ก เพื่อตรวจสอบการควบคุม การแสดงผล และหาข้อผิดพลาดของบทเรียน ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง  
ก่อนท่ีจะน าไปใช้จริง 
  1.5 ขั้นประเมิน ผู้วิจัยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพ 
ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต น าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงบทเรียนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 จากนั้นผู้วิจัยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ตามแบบแผนการวิจัย one-group 
pretest-posttest design ผู้วิจัยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เมื่อเรียนครบทุกเนื้อหาแล้วให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) กระบวนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน แสดงดังภาพท่ี 1 



The 5th National Conference on Technology and Innovation Management 
NCTIM 2019 | Rajabhat Maha Sarakham University | Maha Sarakham | Thailand | 5 March 2019 

Technology and Innovation Management | 1325 
 

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
 

 จากภาพที่ 1 กระบวนการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นเตรียม ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน  
แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมที่จะปฏิบัติ แนวทางในการประเมินผล และอธิบายขั้นตอนการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ผู้เรียนทราบ 2) ขั้นเรียนรู้ ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียน โดยใช้ค าถามกระตุ้นความสนใจ ผู้เรียนเข้าสู่
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทดสอบก่อนเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเอง จากนั้นให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 3 คน โดยคละเก่ง ปานกลาง 
อ่อน ท าใบงานร่วมกัน ผู้เรียนส่งตัวแทนน าเสนอผลงาน อภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม โดยผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม  
และ 3) ขั้นสรุปและประเมินผล ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ จากนั้นผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

2. เคร่ืองมือการวิจัย 
2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
2.2 แบบประเมินคณุภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต 
2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 

 

3. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
3.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม  

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 70 คน 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) 
โดยน าผลทีไ่ด้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2550) ดังนี ้ 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสดุ  
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ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน 3 ตอน ได้แก่ 1) รู้จักกับ Photoshop 2) การรีทัช
ภาพ และ 3) การตัดต่อรูปภาพ ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแสดงดังภาพท่ี 2-5 
 

  
 

ภาพที่ 2 หน้าแรก 
 

 

ภาพที่ 3 เมนูหลัก 
 

  
 

ภาพที่ 4 เนื้อหา 
 

ภาพที่ 5 แบบทดสอบ 
                                                  
2. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้านเนือ้หาและด้านเทคนิคการผลิต 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการประเมิน x̄  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. ด้านเน้ือหา 4.53 0.23 มากที่สุด 
2. ด้านเทคนิคการผลิต 4.54 0.36 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมดา้นเนื้อหามคีวามเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x̄  = 4.53, S.D. = 0.23) 

และด้านเทคนิคการผลติมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสดุ ( x̄  = 4.54, S.D. = 0.36) 
 
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

ผู้วิจัยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังภาพท่ี 6-7 
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ภาพที่ 6 การเรยีนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

ภาพที่ 7 การเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลังเรียน 

คะแนน N x̄  S.D. df t p 

ก่อนเรียน 30 11.87 2.61 29 32.21 .000* 
หลังเรียน 30 27.70 2.20 

*p < .05 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( x̄  = 27.70, S.D. = 2.20) สูงกว่าก่อนเรียน  

( x̄  = 11.87, S.D. = 2.61) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการ x̄  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความง่ายในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.73 0.45 มากที่สุด 
2. วิธีการน าเสนอ 4.67 0.55 มากที่สุด 
3. ค าอธิบายเนื้อหา 4.80 0.41 มากที่สุด 
4. ความชัดเจนของตัวอกัษร 4.83 0.53 มากที่สุด 
5. สีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.80 0.41 มากที่สุด 
6. ภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.73 0.45 มากที่สุด 
7. ปุ่มในแต่ละหน้าจอ 4.83 0.38 มากที่สุด 
8. การจัดล าดับเนื้อหา 4.80 0.41 มากที่สุด 
9. การโต้ตอบกับบทเรียน 4.77 0.43 มากที่สุด 
10. ความสนุกเพลิดเพลินในการเรียน 4.63 0.49 มากที่สุด 

โดยรวม 4.76 0.45 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากที่สุด  
( x̄  = 4.76, S.D. = 0.45) โดยหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความชัดเจนของตัวอักษร และปุ่มในแต่ละหน้าจอ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาตามล าดับขั้นตอนของ ADDIE Model ซึ่งเป็นท่ีนิยมในหมู่นักออกแบบ
การเรียนการสอน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสามารถน าไปใช้ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับ รัตติกรณ์ เรืองศรี และนพดล ผู้มีจรรยา (2560) ท่ีกล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ 
เนื่องจากได้พัฒนาตามกระบวนการ ADDIE Model  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบ
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โครงงานเป็นฐานช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น สอดคล้องกับ นิวาตี นิวาตโสภณ (2556) ที่กล่าวว่า การเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ได้ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพขั้นทดลองแบบเดี่ยว 
ขั้นทดลองแบบกลุ่มเล็ก ก่อนน ามาใช้จริง เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในลักษณะของสื่อประสมและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ 
ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน สอดคล้องกับ ศิริพร อ านวย อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี (2561) ที่กล่าวว่า 
ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินขณะเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

ข้อเสนอแนะ 
การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ ผู้สอนควรอธิบายขั้นตอนและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ เพื่อให้

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนท าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สามารถน าไปบูรณาการร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้อื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การเรียนรู้

แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 
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