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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ เล่มน้ีมีว ัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมี ต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนพระ
ต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมี
ต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบ มหามงคลท่ีมี เพศ อายุ และระดบัชั้นเรียนต่างกนั ประชากร คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4-6 โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน750 คน กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 254 คน โดยเปิดตารางเครซีและมอร์แกน (Krejeie and Morgan) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณา คือค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) 
 ผลการวจัิยพบว่า  

1) ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นองคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้านการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามล าดบั 
 2) ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล 
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นองคป์ระกอบ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนั จ าแนกตามอายุ และระดบัชั้น



 ข 

เรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ าแนกตาม 
เพศ อาย ุและ ระดบัชั้นเรียนไม่แตกต่างกนั  
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ABSTRACT 

 

The objectives of this thesis were: -1) to study the Satisfaction of Students, Prathomsuksa 
4-6 towards learning Buddhism using the CAI Program. Phratamnaksuankulab mahamongkol 
School. 2) to study the comparison of the Satisfaction of Students, Prathomsuksa 4-6 towards 
learning Buddhism using the CAI Program. Phratamnaksuankulab mahamongkol School. 3) to 
study the suggestions on the Satisfaction of Students, Prathomsuksa 4-6 towards learning 
Buddhism using the CAI Program. Phratamnaksuankulab mahamongkol School.  
 The population of this study consisted of 750 students who were studying in 
prathomsuksa 4 - 6 in the academic year 2556. The sample of the study was 254 students selected 
by using the Krejeie and Morgan Table .The instrument used in this study was questionnaires. 
The statistics used in the analysis are the Descriptive Statistics which is of the frequency, 
percentage, mean and standard deviation and the Inferential Statistics. The data obtained were 
analyzed by using t-test and One-Way ANOVA or F - test. 
 the results of research were found as follows 
 1) The level of the Satisfaction of Students, Prathomsuksa 4-6 towards learning 
Buddhism using the CAI Program. Phratamnaksuankulab mahamongkol School, in the overall, is 
at the high level. When considering in each aspect, it was found that the aspect of the CAI at a 
high level, followed by the benefits of CAI the level and least is the sense of the students towards 
computer assisted instruction. The level respectively. 
 2) The comparison results of the Satisfaction of Students, Prathomsuksa 4-6 towards 
learning Buddhism using the CAI Program. Phratamnaksuankulab mahamongkol School. By sex, 
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age and class as a whole. And the feelings of the students towards computer assisted instruction. 
And the benefits of CAI no different. Statistically significant at the 0.05 level, the composition of 
the CAI by age and classes. A different Statistically significant at the 0.05 level. 
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ท่ีอ านวยความสะดวกดว้ยดีเสมอมา และแนะแนวการพิมพรู์ปแบบของวิทยานิพนธ์ให้ถูกตอ้งตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลยั จนวิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี ตลอดเพื่อนนกัศึกษาทุกท่านท่ี
คอยเป็นก าลงัใหเ้สมอมา และผูอ้  านวยการโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล ตลอดจนครู
และนกัเรียนทุกท่านท่ีกรุณาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลประกอบการวิจยัจนท า
ใหก้ารศึกษาส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ขออนุโมทนาคุณมารดา บิดา และผูมี้พระคุณทุกท่าน คุณพูลศกัด์ิ สอนสะอาด, คุณฐิติรัตน์ 
จึงขจรเกียรติ ญาติมิตรทุกท่านท่ีคอยห่วงใยให้การสนบัสนุนเป็นก าลงัใจเสมอมา อุปัชฌาย ์อาจารย์
ทุกท่าน ตลอดถึงกลัยาณมิตรทุกท่าน 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ความส าคญัต่อการจดัการศึกษาเพื่อสร้าง
ประกรท่ีมีคุณภาพ โดยก าหนดแนวทางให้รัฐจดัการศึกษา จดักระบวนการเรียนรู้ และจดัหลกัสูตร
การศึกษาในระดับต่าง ๆ โดยให้ความเสมอภาคกับบุคคลทุกคน มีสิทธิและโอกาสในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี และไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวิต การประกอบ
อาชีพ และเพื่อการศึกษาต่อทั้งน้ีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจดัท าสารของหลกัสูตรในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
เพื่อความเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เช่นหมวดท่ี 9 กล่าวถึง
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทรัพยากรและเทคโนโลยีศึกษาเป็นองค์กรอิสระ มาตราท่ี 64 รัฐตอ้ง
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการผลิตและพฒันาแบบเรียน ต ารา หนงัสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ ์
วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลย ีอ่ืน ๆ ส่ือเทคโนโลย ีหมายถึง ส่ือการเรียนรู้ท่ีไดผ้ลิตข้ึนท่ีใชค้วบคู่กบั
เคร่ืองมือโสตทศัน์ เคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ วีดีทศัน์ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนอกจากน้ี
ส่ือเทคโนโลยียงัรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้นการเรียน
การสอน เช่นการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนหรือการสอนผา่นดาวเทียม1 

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ไดก้ าหนด
ยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีส าคญั คือยุทธศาสตร์การพฒันาคนและสังคมไทยสู่สังคมภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงว ัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วย
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างวฒันธรรมการเก้ือกลู พฒันาทกัษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอด
ชีวติ ต่อยอดสู่การสร้างนวตักรรมท่ีเกิดจากการฝึกฝน เป็นความคิดสร้างสรรค ์ปลูกฝังการพร้อมรับ

                                                 
1ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, กำรบริหำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2556), หนา้ 13. 



 
2 

ฝังความคิดเห็นจากผูอ่ื้นและจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซ่ึงสัตยมี์ระเบียบ วินยั พฒันาคนดว้ยการเรียนรู้ใน
ศาสตร์วทิยาการใหส้ามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งหลากหลาย2 

การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 22 ยงัไดก้ล่าว
ไวว้า่การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้และถือ
ว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ และมาตรา 24 ได้กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ไวว้่า ให้จดัเน้ือหาสาระ
กิจกรรมโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิดการจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รู้จกัเช่ือมโยงความรู้กบัการท างานแยกแยะถูกผิด ชัว่ดี และรู้เท่าทนั
การเปล่ียนแปลง3 
 โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล เป็นโรงเรียนในพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการเรียนการสอนตั้ งแต่ระดับชั้ นอนุบาล จนถึงระดับ
ประถมศึกษา มีพระภิกษุเขา้ไปสอนหนงัสือในรายวิชาพระพุทธศาสนา โดยวิชาพระพุทธศาสนา
เป็นวิชาท่ีนกัเรียนให้ความสนใจนอ้ยเพราะเม่ือเรียนแลว้ไม่ค่อยจะเขา้ใจ เรียนแลว้ไม่สนุก เขา้ใจ
ยาก ไม่เหมือนวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเรียนแลว้ สามารถเขา้ใจ เรียนสนุก สามารถเขา้ใจ และลงมือ
ปฏิบติัแลว้ทราบผลทนัที ซ่ึงพื้นฐานจริง ๆ ของมนุษยช์อบท่ีจะหาความสุขทางกายมากกวา่ทางใจ 
เพราะความสุขทางกายสามารถสัมผสั เห็นภาพ ไดย้ินเสียง และไดล้ิ้มรส รวมถึงส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีช่วยให้
มนุษยรู้์สึกว่าสะดวกสบายยิ่งข้ึน ผิดกบัความสุขทางใจท่ีทุกคนให้ความส าคญัน้อยมาก หรืออาจ
แทบจะมองไม่ค่อยเห็นความส าคญั เม่ือมีเร่ืองท่ีจะต้องกระทบกระเทือนจิตใจถึงจะได้รู้สึกว่า
ความสุขทางใจเป็นส่ิงท่ีส าคญั และจ าเป็นจะตอ้งฝึกใหเ้กิดมีข้ึนอยูเ่ป็นประจ า 
 การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาท่ีใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพิจารณาไดจ้าก
องคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนรู้ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
ประโยชนข์องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีมีเน้ือหาและล าดบั
วธีิการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนในรายวชิาพระพุทธศาสนา รวมถึงมีแนวคิดวิธีการใหม่
ท่ีถูกสอดแทรกเขา้มา ไม่วา่จะเป็นแสง สี เสียง ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนเกิด

                                                 

 2ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที ่11 พ.ศ. 2555 - 2559, (กรุงเทพมหานคร : ส านกันายรัฐมนตรี, 2555), หนา้ 3-4. 
  

3สิปปนนท์ เกตุทตั, กำรศึกษำไทยในยุคโลกำภิวัตน์ในประถมศึกษำสัมพันธ์คร้ังที่ 14, 
(ขอนแก่น : คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2539), หนา้ 2.  
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การเรียนรู้ และเขา้ใจในรายวชิาน้ีง่ายมากยิง่ข้ึน สามารถสร้างความกระตือรือร้นในการเรียน การน า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้สอนนกัเรียน จึงมีผลดีช่วยให้นกัเรียนเห็นภาพในมุมกวา้งข้ึน
เขา้ใจในเร่ืองพระพุทธศาสนาได้ชัดเจน รวมถึงได้สัมผสับรรยากาศจริง ท่ีเก่ียวกบัการสืบทอด
วฒันธรรมประเพณี หลกัปฏิบติัท่ีชาวพุทธควรจะเก่ียวกบัสถานท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา
ในท่ีต่าง ๆ มากมาย เช่น วดัพระแกว้และวดัเวฬุวนั เป็นตน้ 
 สภาพปัญหาในปัจจุบนั คือ วชิาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ
นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล เป็นวิชาท่ีนกัเรียนไม่
ชอบเรียน เรียนแลว้ไม่สนุก เขา้ใจยาก และปัญหาน้ีเองท่ีท าให้ผูส้อนควรเลือกใช้ส่ือและวิธีการ
สอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน จึงจะท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนาดีข้ึน
จากคุณสมบติัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงท าให้ส่ือท่ีเหมาะสม ในการเรียนการสอนลกัษณะน้ี
เพราะผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งและไม่เก่งนั้น ใชเ้วลาท าความเขา้ใจต่างกนัมาก โดยเฉพาะผูเ้รียนท่ีเรียนได้
เกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่เกณฑ์นั้น ตอ้งใชเ้วลาอธิบายมากหรือบางคร้ังจะนัง่เงียบเพราะอาจจะเกิดความ
ไม่มัน่ใจในตนเองจึงไม่กลา้ถามครูผูส้อน ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ี นกัเรียนสามารถ
เรียนซ่อมเสริมด้วยตนเองในเวลาว่างได้ตลอดเวลา หลังจากการเรียนการสอนตามปกติ ซ่ึงมี
ประโยชน์มากส าหรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่า การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงมีขอ้ดีท า
ใหค้อมพิวเตอร์ไดเ้ปรียบส่ือประเภทอ่ืน ๆ4 
 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อ
การเรียนวชิาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ 
มหามงคล เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนวชิาพระพุทธศาสนา 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 

 งานวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี  4-6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบมหามงคล” 
มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1.2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล 

                                                 
4วิเชียร รุ่งทวีชยั, “ข้อมูลพืน้ฐำนโรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบมหำมงคล นครปฐม”, 

(นครปฐม : โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบมหามงคล) 2555, (อดัส าเนา). 
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 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล
ท่ีมี เพศ อาย ุและระดบัชั้นเรียนต่างกนั 
   

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 ในงานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานการวจิยัไว ้3 ประเด็น คือ 
 1.3.1 นักเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แตกต่างกนั  
 1.3.2 นักเรียนท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แตกต่างกนั 
 1.3.3 นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นเรียนต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 ในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดเป็นขอบเขตการวิจยัไวด้ว้ยกนั 3 ประเด็น คือ ขอบเขต  ดา้น
ประชากร ขอบเขตดา้นเน้ือหา และขอบเขตดา้นพื้นท่ี ดงัน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
 ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จ านวน 750 คน  

1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  
 ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา
โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล 3 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นองคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2. ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
3. ดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
ไดแ้ก่ โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล ตั้งอยูเ่ลขท่ี 300 หมู่ท่ี 5 ต าบลศาลายา 

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170  
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1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.5.1 ท าให้ทราบผลความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ  มหามงคล
 1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมี
ต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของโรงเรียนพระต าหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคลท่ีมีเพศ อาย ุและระดบัชั้นเรียนต่างกนั 
 1.5.3 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน พร้อมทั้งเป็นแนวทางส าหรับผูส้นใจไดน้ าไปสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
หวัขอ้อ่ืน และวชิาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย  

 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบ จากการ
ตอบสนองในความตอ้งการต่าง ๆ ของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบมหามงคล 
 นักเรียน หมายถึง นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
พระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล 
 วิชำพระพุทธศำสนำ หมายถึง แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา ท่ีอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ใน
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ส่ือท่ีสร้างข้ึนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น
ตวักลางในการน าเสนอเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการให้รับรู้ และเขา้ใจ ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นเน้ือหา
บทเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และการให้ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีตอบสนองการเรียนของผูเ้รียนท่ี
เก่ียวกบัวชิาพระพุทธศาสนาท่ีตอ้งการใหรั้บรู้ และเขา้ใจ  

ด้ำนองค์ประกอบของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน หมายถึง องคป์ระกอบท่ีเป็นลกัษณะ
ของการน าเสนอบทเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจจะมีทั้งขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว สีหรือ
เสียง และภาพยนตร์ วดีิทศัน์ เพื่อดึงดูดให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการแสดงผลการ
เรียนใหท้ราบทนัทีดว้ยขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียน และยงัมีการจดัล าดบัวิธีการสอนหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละคน ทั้งน้ีจะตอ้งมีการวางแผนการในการผลิต
อยา่งเป็นระบบในการน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบท่ีแตกต่าง  
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 ด้ำนกำรเรียนรู้ของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การเรียนรู้ของผูเ้รียน อนัไดแ้ก่ 
ความกระตือรือร้น ความขยนั ความพึงพอใจ ความสนุกสนาน ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ลกัษณะเป็นส่ือประสมท่ีท างานร่วมกบัส่ืออ่ืน ๆ โดยท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกิดการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และสามารถเรียนรู้หรือศึกษาไดด้ว้ยตนเองตามความถนดั
และความสนใจของตนเองซ่ึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นวิธีการเรียนการสอนท่ี
เนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

 ด้ำนประโยชน์ของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอนัไดแ้ก่ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ และสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดเ้ร็ว ดว้ยวิธีท่ีง่าย ๆ ช่วยให้ผูเ้รียนมีความคงทนในการเรียนรู้สูง
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ซ ้ าไดต้ามท่ีตอ้งการ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองสามารถ
ควบคุมการเรียนได้ด้วยตนเองมีการแก้ปัญหา และฝึกคิดอย่างมีเหตุผลประหยัดเวลาและ
งบประมาณในการจดัการเรียนการสอน  
 โรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบ มหำมงคล หมายถึง โรงเรียนในสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการประถมศึกษาจงัหวดันครปฐม เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดบัอนุบาลจนถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ตั้งอยู่เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
73170 
 



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อ
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล” ในบทน้ีเป็นการรวบรวมเอกสาร รายงาน และผลการวิจัยท่ี เ ก่ียวข้อง 
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
  2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ  
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.3 การเรียนวชิาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.4 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ  

  2.1.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจในงานนั้นมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดต่อการปฏิบติังานและการจูงใจโดยงาน
หรือแรงจูงในการท างานมีความหมายใกลเ้คียงซ่ึงคนมกัจะมองกนัเป็นส่ิงเดียวกนั แต่ท่ีแทจ้ริงแลว้
ความพึงพอใจเป็นเร่ืองความรู้สึกต่องานส่วนแรงจูงใจเป็นผลท่ีเกิดจากความรู้สึก ซ่ึงกระตุน้ให้เกิด
พฤติกรรมในการท างานของบุคคล ความแตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัเจน ความพึงพอใจ เป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ประการหน่ึงท่ีมีต่อความส าเร็จของงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัเป็นผล
เน่ืองมาจากการไดรั้บการตอบสนองจากแรงจูงใจ หรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางท่ี
พึงประสงค ์ของนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไว ้ดงัน้ี 
  กาญจนา อรุณสุขจี ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกของมนุษยเ์ป็น
การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบ
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ไดว้า่บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อนและ
ตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรง1 
  ชัยยุทธ แสงแก่นเพชร ได้กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติ
ในทางท่ีดีต่อ ท่ีท าอยู ่ถา้บุคคลใดมีความพึงพอใจในการท างานมากก็จะมีการเสียสละอุทิศแรงกาย
ใจใหแ้ก่งานมากส่วนผูท่ี้มีความพึ่งพอใจในการงานนอ้ยก็มกัท างานเพียงตามหนา้ท่ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ส่วนประกอบท่ีเป็นส่ิงจูงใจท่ีมีอยูใ่นงานนั้น2 
  ชุดา จิตพทิกัษ์ ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมี
ต่องานท่ีท าอยู่เป็นความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บตอบสนองทั้งทางกายจิตใจถา้
บุคคลใดมีความพึงพอใจในงานมากก็สละเสียสละอุทิศก าลงักาย ก าลงัใจและสติปัญญาให้แก่งาน
อยา่งเตม็ความสามารถ ความพึงพอใจในการท างานจะมากหรือนอ้ยยอ่มข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ3 
  วมิลสิทธ์ิ หรยางกูร ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง การให้ค่าความรู้สึกของคนเราท่ี
สัมพนัธ์กับโลกทศัน์ท่ีเก่ียวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ
สภาพแวดลอ้มจะแตกต่างกนั เช่น ดี เลว พอใจ ไม่พอใจ สนใจ ไม่สนใจ เป็นตน้4 
  อัจฉรา โทบุญ ได้กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง เร่ืองของอารมณ์ ความรู้สึก และ
ทศันะของบุคคลอันเน่ืองมาจากส่ิงเร้าและส่ิงจูงใจซ่ึงปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล5 
  พวงเพชร วัชรอยู่ ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ คือ ทฤษฎีแห่งความคาดหวงั (Expectancy 
Theory) ทฤษฎีน้ีมีขอ้สมมุติฐานว่า ความตอ้งการท่ีมนุษยค์าดหวงัเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม 

                                                 

  1กาญจนา อรุณสุขรุจี, จิตวทิยาทัว่ไป, (กรุงเทพมหานคร : บ ารุงศาสส์น, 2546), หนา้ 35. 
2ชยัยทุธ แสงแก่นเพชร, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคคลส านกังานศึกษาธิการ

จงัหวดั ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ), 2547, หนา้ 23. 
 3ชุดา จิตพิทกัษ,์ พฤติกรรมศาสตร์เบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั สารมวลชน จ ากดั, 
2547), หนา้ 15. 

4วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการ
ออกแบบ และวางแผน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2526), หนา้ 4.  
 5อจัฉรา โทบุญ,“ระดบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการงานทะเบียนราษฎ์ส านกัทะเบียน 
อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม”,  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศรีนทรวโิรฒ มหาสารคาม), 2547, หนา้ 11-12. 
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แรงจูใจจะเข็มมากน้อยปานใด ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการท่ีเขาคาดหวงัไว ้ความคาดหวงัน้ีมีตวัท่ีเป็น
ปัจจยัมาเก่ียวขอ้งอยู ่2 ตวั คือ  
 1. ความเขา้ใจ (Cognition หรือ Understanding) หมายถึง ถา้เรามีความเขา้ใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
เราจะเกิดความเช่ือถือ เช่ือมัน่ และเกิดศรัทธา ยิ่งเช่ือมัน่ ศรัทธามากข้ึนเท่าใด ก็จะเกิดแรงจูงใจท่ีมี
ความเขม้สูงมากเท่ากนั  
 2. กระบวนการ (Prcess) ส่ิงท่ีคนทัว่ไปคาดหวงันั้น ถ้าเป็นกระบวนการธรรมดาท่ีไม่
สลบัซบัซอ้นมากนกั แรงจูงใจท่ีมีต่อส่ิงคาดหวงันั้นก็จะเป็นแรงจูงใจท่ีมีความเข็มกวา่แรงจูงใจท่ีมี
ต่อส่ิงคาดหวงัสลบัซบัซอ้น6 
  ประยงค์  มีใจซ่ือ ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกส่วนบุคคลหรือทศันคติ
ต่องานซ่ึงอาจเป็นทางบวก หรือทางลบแลว้แต่กรณี7 
  โกวิทย์ ว่องทรงเจริญ  ได้กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรุนแรงของความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพื่อผลลพัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ความพึงพอใจอาจเป็นไดท้ั้งทางบวกและทาง
ลบภายใตส้ถานการณ์ก่อให้เกิดความพึงพอใจในทางบวก ส่วนความขดัแยง้การต าหนิหรือการ
ลงโทษต่าง ๆ ยอ่มก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในทางลบ8 
 ประสาท อิศรปรีดา ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึงความตอ้งการท่ีบุคคลมุ่งท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการตามสถานท่ี ตามสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มหน่ึง 
ท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะอาจเปล่ียนแปลงไปไดต้ามการณ์ต่าง ๆ โดยอาศยัปัจจยัภายนอกเป็นส่วนร่วมใน
การท่ีจะท าใหเ้กิดความพึงพอใจไปในทิศทางใดโดยมีส่ิงท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งหรือตวัก าหนดท่ีส าคญั ๆ 
ในทิศทางของการเกิดความพึงพอใจ เช่นสถานท่ีเวลาหรือสถานการณ์ ๆ ท่ีจะเป็นเคร่ืองอ านวยให้
ความพึงพอใจมีทิศทางเป็นไปในทางใด”9 

                                                 

  6พวงเพชร วชัรอยู,่ จิตวทิยาทัว่ไป, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพจ์ามจุรีโปรดกัท,์ 2547), 
หนา้ 189.  
 7ประยงค์ ใจซ่ือ, พฤติกรรมองค์กร ,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2548), หนา้ 122. 
  8โกวทิย ์วอ่งทรงเจริญ, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาในครอง
เรียนสังกดัเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2548, หนา้ 21. 

9ประสาท อิศรปรีดา, สารัตถจิตวทิยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัศรีครินทร 
วโิรฒมหาสารคาม, 2549), หนา้ 35. 
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  ชริณ ีเดชจินดา ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความต้องการ 
ตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมาย10  
 ไกรเวช ธรฤทธ์ิ ได้กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง การปฏิบติังานท่ีเป็นเร่ืองของ
ความรู้สึกท่ีดีทีมีความสุขของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติัอยู่และความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวญัใน
การปฏิบติังานอย่างไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุดอาจเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ
ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้มบุคคลจึงมีโอกาสท่ีจะไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจมาแลว้11 
  สมาน อัศวภูมิ ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีชอบหรือพอใจท่ีมีต่อ
องคป์ระกอบและส่ิงจูงใจในดา้นต่าง ๆ ของงานและผูป้ฏิบติังานนั้นไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ12 
  สุนิดา รัตนโกมล ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย์
เพื่อสนองความตอ้งการทางร่างกายและจิตใจท่ีจะท าใหต้นเองมีความสุขและเป็นท่ียอมรับของสังคม13 
  ภรณี กิรติบุตร ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของมนุษยส์องชนิด คือ 
ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก เป็นความรู้สึกชนิดท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้
ท าให้เกิดความสุข ส่วนความรู้สึกในด้านลบเป็นความรู้สึกชนิดท่ีเม่ือเกิดแลว้ท าให้เกิดความไม่
สบายใจ14 

                                                 
10ชริณี เดชจินดา, “ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อศูนยบ์ริการจ ากดักากอุตสาหกรรม 

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหิดล), 2530, หนา้ 6. 

11ไกรเวช ธรฤทธ์ิ, “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการในส านกังาน
การประถมศึกษาอ าเภอและก่ิงอ าเภอสังกดัส านักงานประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา”, วิทยานิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัทกัษิณ), 2542, หนา้ 132. 

12สมาน อศัวภูมิ, การบริหารการศึกษาสมัยใหม่, (อุบลราชธานี : อุบลกิจออฟเซทการพิมพ,์ 
2549), หนา้ 321. 

13สุนิดา รัตนโกมล ,“ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ร้านคา้”, 
วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ), 2549, หนา้ 16. 

14ภรณี กีรติบุตร, “การประเมินประสิทธิผลจากความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการของรัฐ : ศึกษากรณีก่องเช่าซ้ือ”, รายงานการวจัิย, (กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ), 
2549, หนา้ 98. 
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  ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความสุขความสบายท่ี
ไดรั้บจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพเป็นความสุขความสบายท่ีเกิดจากการเขา้ร่วมไดรู้้ไดเ้ป็นใน
กิจกรรมนั้น ๆ15  
  พรรณี ชูทัย ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตท่ีปราศจากความเครียดทั้งน้ี
เพราะธรรมชาติของมนุษยท่ี์มีความตอ้งการถา้ความตอ้งการนั้นไดรั้บการตอบสนองทั้งหมดหรือ
บางส่วน ความเครียดจะนอ้ยลงความพึงพอใจจะเกิดข้ึน16 
  นิดา ทรงวจิารณ์ ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจหมายถึง ความพึงพอใจท่ีเป็นทศันคติท่ีดีซ่ึง
เป็นไปทางบวก คือ เป็นไปตามความคาดหวงัหรือมากกว่าความคาดหวงั ซ่ึงความพอใจเป็นแรง
พลดัดนัใหเ้กิดความร่วมมือ และสร้างความกระตือรือร้นในการท างานหรือแสดงออก17 
  โยธิน ศันสนยุทธ ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจหมายถึง ความชอบหรือไม่ชอบของคนงาน
ท่ีมีต่องาน18 
  กติติธัช อิม่วฒันกุล ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงในเชิงการประมานค่า ซ่ึงจะเห็นวา่แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจน้ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
ทศันคติอยา่งแยกกนัไม่ออก19 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน์ ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกร่วมของบุคคล
ท่ีมีต่อการท างานในเชิงบวกเป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลตอบแทน 

                                                 

  15ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ,  พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์, 
 2550), หนา้ 269. 
  16พรรณี ชูทยั, จิตวทิยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2550), หนา้ 78. 

  17นิดา ทองวจิารณ์, “ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1  
ศรีกิตติวรรณานุสรณ์ เทศบาลเมืองพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวยิาลยับูรพา), 2551, หนา้ 27.  
 18โยธิน ศนัสนยุทธ, มนุษย์สัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2553), 
หนา้ 55. 
  19กิตติธชั อ่ิมวฒันกุล, “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา : ศึกษากรณีส านกังานเขต
ราษฎร์บูรณะ”, วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : สถาบนับณัฑิตพฒันา
บริหารศาสตร์), 2553, หนา้ 40. 



 
12 

 

 

คือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานมีขวญั
ก าลงัใจ20 
  จรูญ แก้วมณี ได้กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีสามารถลดความดึง
เครียดของมนุษยใ์ห้น้อยลง และความตึงเครียดน้ีเป็นผลจากความตอ้งการของมนุษย ์เม่ือมนุษยมี์
ความตอ้งการมาก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้องเม่ือความตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง ความตึงเครียดก็
จะลดนอ้ยลงหรือหมดไปท าใหเ้กิดความพึงพอใจได้21 
  รัชวลี วรวุฒิ ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอนัเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ค่านิยมของประสบการณ์ แต่ละบุคคลคนไดรั้บและ
เกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นไดซ่ึ้งระดบัความพึงพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนัไป22 
  นภาภรณ์ สุขสุมิตร์ ได้กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของ
บุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเป็นดา้นบวกซ่ึงบุคคลจะมีความรู้สึก รักชอบยินดีและมีความสุขเม่ือไดรั้บ
ผลจากกิจกรรมนั้น ๆ23 
  สรมภูมิ ขวัญคุ้ม ได้กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง แรงจูงใจของมนุษยท่ี์ตัง่อยู่บน
ความต้องการพื้นฐาน มีความเก่ียวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธ์ิ แรงจูงใจ และพยายาม
หลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ24 

                                                 

  20ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยส่ื์อ
เสริมกรุงเทพ, 2553), หนา้ 133.  
  21จรูญ แก้วมณี, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในจังหวดั
เชียงใหม่”, การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2554), หนา้ 176.  
  22รัชวลี วรวุฒิ, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์), 
2548, หนา้ 70.  
  23นภาภรณ์ สุขสุมิตร์, “การบริหารจดัการบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชน”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา), 2548, หนา้ 34.  
  24สรมภูมิ ขวญัคุม้, “ความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ ท่ีมีต่อการ
จดัสวสัดิการภายในมหาวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ), หนา้ 59.  
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  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น สรุปความไดว้า่ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติในทาง
ท่ีดีต่อ ท่ีท าอยู่ ถ้าบุคคลใดมีความพึงพอใจในการท างานมากก็จะมีการเสียสละอุทิศแรงกายใจ
ให้แก่งานมากส่วนผูท่ี้มีความพึ่งพอใจในการงานน้อยก็มกัท างานเพียงตามหน้าท่ี ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
ส่วนประกอบท่ีเป็นส่ิงจูงใจท่ีมีอยูใ่นงานนั้นคือผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานมีขวญัก าลังใจ ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการท างานรวมกนั 

2.1.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ  
  จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านต่างไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 
  สิทธิโชค วารนุสันติกูล ไดศึ้กษาท าการวจิยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานวา่บุคคลตอ้งการ
อะไรจากงาน ค าตอบก็คือ บุคคลตอ้งการความสุขจากการท างานซ่ึงสรุปไดว้่า ความสุขจากการ
ท างานนั้น เกิดมาจากความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในงานท่ีท าโดยความพึงพอใจหรือความไม่พึง
พอใจในงานท่ีท านั้น ไม่ไดม้าจากกลุ่มเดียวกนั แต่มีสาเหตุมาจากปัจจยัสองกลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจ 
(Motivational Factors) ปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) 

1. ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพื่อจูงใจให้
คนชอบและรักงานท่ีปฏิบัติ เป็นตัวกระตุ้น ท าให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลในองค์การให้
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นปัจจยัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ภายในของบุคคลไดด้ว้ย อนัไดแ้ก่ 

1) ความส าเร็จในงานท่ีท าของบุคคล (Achivement) หมายถึงบุคคลสามารถท างาน
ได้เสร็จส้ิน และประสบความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จกั
ป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปล้ืมในผลส าเร็จของ
งานนั้น ๆ  

2) การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือ
ไม่วา่จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อน จากผูม้าขอรับค าปรึกษาหรือจากบุคคลในหน่วยงานการยอมรับ
น้ีอาจจะอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ี
ก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือได้ท างานอย่างหน่ึงอย่างใดบรรลุผลส าเร็จ การ
ยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความส าเร็จในงานดว้ย 

3) ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั (The Work Itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้ง
อาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทา้ทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระท าไดต้ั้งแต่
ตน้จนจบโดยล าพงัแต่ผูเ้ดียว 
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4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ี ไม่มีการตรวจ 
หรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

5) ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง ไดรั้บเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึนของ
บุคคลในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่ม หรือไดรั้บการฝึกอบรม 

2. ปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ี
จะค ้ าจุนให้แรงจูงใจ ในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะท่ีไม่
สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์าร บุคคลในองคก์ารจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน และเป็นปัจจยัท่ีมาจาก
ภายนอกตวับุคคล ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

1) เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นท่ี
พอใจของบุคลากรท่ีท างาน 

2) โอกาสไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึงการท่ีบุคคล 
ได้รับการแต่งตั้ งเล่ือนต าแหน่งภายในหน่วยงาน ยงัถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถได้รับ 
ความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพ 

3) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การ
ติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจา ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัมี
ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี 

4) สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคมท่ีมี
เกียรติและศกัด์ิศรี 

5) นโยบายและการบริการ (Company Policy and Administration) หมายถึงการจดัการ 
และการบริหารขององคก์าร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 

6) สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงานเช่น
แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมทั้งลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ  เช่น อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้

7) ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal life) ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลท่ีไดรั้บจาก
งานในหนา้ท่ี เช่น การท่ีบุคคลถูกยา้ยไปท างานในท่ีแห่งใหม่ ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัว ท าให้ไม่มี
ความสุข และไม่พอใจกบัการท างานในท่ีแห่งใหม่ ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัว ท าให้ไม่มีความสุข 
และไม่พอใจกบัการท างานในท่ีแห่งใหม ่

8) ความมัน่คงในการท างาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความ
มัน่คงในการท างาน ความย ัง่ยนืของอาชีพหรือความมัน่คงขององคก์าร 
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9) วธีิการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการท างาน หรือความยติุธรรมในการบริหาร25 
 นิรมล กติิกุล ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีความพึงพอใจวา่ ความตอ้งการของมนุษยท่ี์แตกต่างกนัทั้ง
ในระดบัชุมชนสังคม และระดบัประเทศ ซ่ึงมีนกัจิตวิทยาหลายท่านไดก้ าหนดทฤษฎีความตอ้งการ
ของมนุษยไ์วด้งัน้ี 

1. มนุษยมี์ความตอ้งการ ความตอ้งการมีอยู่เสมอและไม่ส้ินสุดแต่ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการ
นั้นข้ึนอยู่กบัว่าเขามีส่ิงนั้นอยู่แล้วหรือยงั ขณะท่ีความตอ้งการใดได้รับการตอบสนองแลว้ความ
ตอ้งการอยา่งอ่ืนจะเขา้มาแทนท่ี กระบวนการน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด 

2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป
ความตอ้งการท่ีไดรี้บการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 

3. ความต้องการของมนุษยมี์เป็นล าดบัขั้นตามความส าคญัจากระดบัต ่าไปสู่ความ
ตอ้งการระดบัสูงซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั 

1) ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย ์เพื่อด ารงชีวติไดอ้ยา่งปกติ เช่น อาหาร น ้า อากาศ เส้ือผา้ เป็นตน้ 

2) ความตอ้งการความมัน่คงและความปลอดภยั (Safety Security Needs) มนุษย์
ตอ้งการความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวติ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ 

3) ความตอ้งการมีส่วนรวมในสังคม (Social Belonging Needs) มนุษยเ์ป็นสัตว์
สังคมท่ีตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ตลอดจนการยอมรับเป็นส่วนหน่ึงของสังคมหรือกลุ่ม
จากการท างานร่วมกนั 

4) ความต้องการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการท่ีเกิดความ
ภาคภูมิใจตนเองจากการท่ีไดรั้บการยกย่องจากบุคคลอ่ืน โดยความภาคภูมิใจในต าแหน่งช่ือเสียง 
เกียรติยศ และช่ืนชมจากสังคม 

5) ความตอ้งการบรรลุในส่ิงท่ีตั้งใจ (Self-Actualization Needs) เป็นความตอ้งการ
บรรลุส่ิงท่ีตั้งใจไวเ้ป็นท่ีปรารถนาของตน ซ่ึงเป็นความตอ้งการสุดทา้ยหรือสูงสุด26 
   

                                                 

  25สิทธิโชค วารนุสันติกูล, จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : 
ซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดั (มหาชน), 2546), หนา้ 162. 

 26นิรมล กิติกุล, องค์การและการจัดการ, (กาญจนบุรี : คณะวทิยาการจดัการสถาบนัราชภฏั
กาญจนบุรี, 2554), หนา้ 223.  
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 ทฤษฎลี าดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow Hierarechy of Needs)  
  คณะกรรมการวจิยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไดอ้า้งถึงทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์เป็น
ทฤษฎีล าดบัความตอ้งการไว ้5 ประการ คือ (1) ความตอ้งการความสมหวงัในชีวิต (2) ความตอ้งการ
ช่ือเสียงยกย่อง (3) ความตอ้งการดา้นสังคม ความรักความพอใจ (4) ความตอ้งการความปลอดภยั 
และ (5) ความตอ้งการดา้นร่างกาย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. ความตอ้งการดา้นรางกาย เป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้เพื่อ ความอยู่รอด เช่น ความ
ตอ้งการในเร่ืองอาหาร น ้ า ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการพกัผ่อน และความ
ตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเม่ือ
ความตอ้งการทาง ดา้นร่างกายยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

2. ความต้องการความปลอดภัย ถ้าหาความต้องการทางด้าน ร่างการได้รับการ
ตอบสนองความสมควรและ มนุษยย์งัมีความตอ้งการสูงในขั้นต่อไป คือ ความตอ้งการทางด้าน
ความปลอดภยัหรือความมัน่คงต่าง ๆ ความตอ้งการทางดา้นความ ปลอดภยัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการ
ป้องกนัเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากร่างกาย ความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจ 

3. ความตอ้งการดา้นสังคม ความรัก ความพอใจ ภายหลงัจากท่ีตนไดรั้บการตอบสนอง
ในสองขั้นดงักล่าวแลว้ ก็จะมีความตอ้งการท่ีสูงข้ึน คือ ความตอ้งทางดา้นสังคมจะเป็นส่ิงจูงใจท่ี
ส าคญัต่อพฤติกรรมของคน ความตอ้งการทางดา้นน้ีเป็นความตอ้งการเก่ียวกบัการอยู่รวมกนัและ
การไดรั้บการยอ่มรับ จากบุคคลอ่ืน และมีความรู้สึกวา่ตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทางสังคมอยูเ่สมอ 

4. ความตอ้งการช่ือเสียงยกยอ่ง ความตอ้งการขั้นต่อมาเป็น ความตอ้งการท่ีประกอบไป
ดว้ยส่ิงต่าง ๆ คือ ความมัน่ใจในตนเองในเร่ืองความสามารถ ความรู้และความส าคญัในตวัของ
ตวัเอง รวมตลอดทั้งความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นเป็นท่ี ยอมรับของบุคคลอ่ืนหืออยากให้บุคคลอ่ืน
ยกยอ่งสรรเสริญในความรับผดิชอบในหนา้ท่ี การงาน การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัในองกก์าร 

5. ความตอ้งการความสมหวงัในชีวติ ความตอ้งการ สูงสุดของมนุษย ์คือ ความส าเร็จใน
ชีวติตามความนึกคิดหรือความคาดหวงั ความทะเยอทะยาน ความใฝ่ฝันภายหลงัจากท่ีมนุษยไ์ดรั้บ
การตอบสนองความตอ้งการทั้ง 4 ขั้นอยา่งครบถว้นแลว้ ความตอ้งการในขั้นน้ีจะเกิดข้ึนและมกัจะ
เป็นความตอ้งการท่ีเป็น อิสระเฉพาะแต่ละคน ซ่ึงต่างก็มีความนึกคิดใฝ่ฝันตอ้งการท่ีจะประสบ
ผลส าเร็จในส่ิงท่ีตน คาดฝันไวอ้ยา่งสูงส่งในทศันะของตน 

ทฤษฎีของแอลเดอรเฟอร (Alderfer) หรือทฤษฎี ERG ไดก้  าหนดทฤษฎีข้ึนซ่ึงมีพื้นฐาน
จากทฤษฎี ความตอ้งการของ Mashuwโดย Alderfer ความตอ้งการของมนุษยแ์บ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม  
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1. ความตอ้งการในกลุ่มอยู่รอด (Existence Needs) เป็นความตอ้งการในระดบัต ่าซ่ึง
ประกอบดว้ยความตอ้งการขั้นพื้นฐานทางกายภาพและการด ารงอยูอ่ยา่งปลอดภยั ซ่ึงตรงกบัความ
ตอ้งการขั้นท่ี 1 และ 2 ในทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์

2. ความตอ้งการความสัมพนัธ์ (Relatedness Needs) เป็นความตอ้งการทางสังคมท่ี
ตอ้งการติดต่อสัมพนัธ์ส่ือสารกบับุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีปลอดภยัเพิ่มข้ึน ตอ้งการความรัก 
การยอมรับในสังคมตลอดจนไดรั้บการยกย่อง มีเกียรติ เป็นท่ียอมรับตรงกบัความตอ้งการขั้นท่ี 3 
และ 4 ในทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์

3. ความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ (Growth Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเจริญกา้วหนา้ 
ประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีมุ่งหวงัตามท่ีตั้งไว ้ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการขั้นท่ี 5 ในทฤษฎีล าดบัขั้น
ความตอ้งการของมาสโลว์27 
 จากทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่ ความสุขจากการท างานนั้น 
เกิดมาจากความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในงานท่ีท าโดยความพึงพอใจหรือความตอ้งการท่ีเกิด
ความภาคภูมิใจตนเองจากการท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืนเช่น ความตอ้งการในเร่ืองอาหาร น ้ า 
ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการพกัผอ่น และความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ ความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกาย จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเม่ือความตอ้งการทาง ดา้นร่างกาย
ตอ้งการความรัก การยอมรับในสังคม 
  2.1.3. แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  ได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้า 
(Customer Satisfaction) ตามแนวคิดของ Philip Kotler วา่ความพึงพอใจเป็นระดบัความรู้สึกหลงั
การซ้ือของบุคคลหรือลูกคา้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบติังาน
ของงานของผูใ้ห้บริการหรือประสิทธิภาพของสินคา้ (Perceived PerFormance) กบัความคาดหวงั
ของลูกคา้ (Expectation) แบ่งเป็น 2 คือ 

1. ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้เกิดจากความแตกต่างระว่างผลประโยชน์จากผลิต และ
ความคาดหวงัของบุคคล (Expectaaion) โดยผลประโยชน์จากคุณสมบติั หรือการท างานของ
ผลิตภณัฑ์เกิดจากนกัการตลาดและฝ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั

                                                 

  27คณะกรรมการวิจยั, “การเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในการรับทราบ 
ขอ้มูลข่าวสารการรับสมคัร และการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 
จงัหวดักาญจนบุรี”, รายงานการวจัิย, (กาญจนบุรี : มหาวทิยาลยัรามค าแหง), 2550, หนา้ 5. 
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ลูกคา้โดยการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) ซ่ึงเกิดจากการผลิต (Manufacturing) และจากการตลาด 
(Marketng) รวมทั้งการท างานร่วมกบัฝ่ายต่าง ๆ  

2. ความคาดหวงั (Expectation) เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อจากกลุ่ม
เพื่อนและคนใกลเ้คียง รวมทั้งขอ้มูลและสัญญาจากการตลาดและคู่แข่งขนั ถ้าหากนกัการตลาด
ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ไวเ้กินจริง ผูบ้ริโภคมกัจะผิดหวงัเม่ือบริษทัไม่สามารถส่งมอบคุณค่าไดต้ามท่ี
ลูกค้าคาดหวงัไว ้ฉะนั้นส่ิงส าคญัท่ีท าให้บริษทัประสบความส าเร็จคือการเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ผลประโยชน์จากผลิตภณัฑห์รือการท างานของผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูซ้ื้อ28 
  พันธ์ุทิพย์ บุญพา ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจว่า เป็นปัจจยัท่ีท าให้บุคคลมีความ
พอใจในการปฏิบติัและปัจจยัท่ีเก่ียวกบัอนามยัหรือปัจจยัค ้าจุน29 
  วรีะชัย ภู่กระกูล ไดน้ าความหมายของความพึงพอใจของ Bullock มากล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ 
คือ ทศันคติ ซ่ึงเป็นผลของดุลยภาพรวมยอดความรู้สึกพอใจและไม่พอใจท่ีผา่นมาของผูป้ฏิบติังาน
ต่องาน ต่างท่ีทศันคติน้ีจะแสดงใหท้ราบไดว้า่เขามีความพอใจหรือไม่โดยการประเมินดูท่ีงานและผู ้
ท่ีปฏิบติังานซ่ึงผลท่ีย่อมข้ึนอยู่กบัความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการท างานตามท่ีผูมุ้่งหวงัไว้
และยงัข้ึนอยูก่บัความช่วยเหลือกนัในการท างานใหบ้รรลุผลทั้งงานและปฏิบติังาน30 
  รุ่ง แก้วแดง ให้ทศันะวา่ การส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ นอกจากสามารถท่ีจะดู
เร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารไดแ้ลว้ ยงัเป็นการประเมินภาพขององคก์รในดา้นอ่ืน ๆ จาก
มุมมองของลูกคา้ไดด้ว้ย ผลการวดัความพึงพอใจของลูกคา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งมากใน
การปรับปรุงองคก์ารไดแ้ก่ เร่ืองการก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ วฒันธรรมเป็นตน้ ขอ้มูล
เร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้สามารถท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ไดม้ากมายจนกล่าวไดว้า่ ทั้งองคก์าร
จะตอ้งมีการปรับกระบวนการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ การส ารวจความพึงพอใจ
ของลูกคา้เป็นเร่ืองจ าเป็นและทุกองคก์รตอ้งท า31 

                                                 

  28ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั 
ธรรมสารจ ากดั, 2546), หนา้ 89.  
  29พนัธ์ุทิพย ์บุญพา, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท์”,
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต), 2548, หนา้ 25. 
  30วีระชยั ภู่ตระกูล, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจา้หน้าท่ีต ารวจ
สถานนีต ารวจนครบาลยานนาวา”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), 2546, หนา้ 187.  
  31รุ่ง แกว้แดง, รีเอน็จิเนียร่ิงระบบราชการไทย, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2546), หนา้ 191. 
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  ภิญโญ สาธร ได้ให้ความเห็นว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรข้ึนอยู่กับ
ประโยชน์ท่ีบุคลากรไดรั้บโดยมีวิธีการให้ผลประโยชน์แก่บุคลากรเพื่อจูงใจให้ปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี 8 ประการคือ 

1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ 
2. โอกาสของบุคลากรท่ีไม่เก่ียวกบัวตัถุ 
3. สภาพทางกายภาพอนัเป็นท่ีพึงปรารถนา 
4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ 
5. แรงจูงใจในทางสังคม 
6. การบริการสภาพของการท างานให้ตรงกบัวิธีการท่ีบุคลากรเป็นนิสัย และตรงตาม

ทศันคติของบุคลากร 
7. โอกาสท่ีมีส่วนร่วมงานอยา่งกวา้งขวาง 
8. สภาพการท างานหรือการอยู่ร่วมในองค์การ ส่ิงจูงใจดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีท าให้

บุคลากรท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงและเมือไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการตามความปรารถนาแลว้บุคลากรจะเกิด
ความพึงพอใจ32 
  นพพงษ์ บุญจิตรากุล ไดก้ล่าวไวว้า่ความพึงพอใจในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จและยงั
ช่วยใหค้นงานรู้สึกวา่ชีวติของตนเป็นชีวติท่ีมีคุณภาพการท างานเป็นประดุจโครงสร้างท่ีหล่อหลอม
ใหชี้วติมีคุณค่าเสมอความพึงพอใจในงาน อาจช่วยลดความเป็นปฏิปักษต่์องานของคนงานดว้ยการ
เป็นปฏิปักษ์ต่องานจะเป็นผลเสียต่อองค์กร เพราะคนงานจะแสดงออกซ่ึงความเป็นปฏิปักษ์ดว้ย
ดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่นการขาดงาน กาลาออกจากงานเป็นตน้ ซ่ึงจะพึงให้ความสารถในการปฏิบติังาน
ของคนงานลดลงการสร้างความพึงพอใจจึงเป็นส่ิงส าคญั เพราะจากจะช่วยให้คนงานปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความตั้งใจและรู้สึกวา่ชีวติของตนมีคุณภาพและยงัช่วยลดแนวโนม้ปรากฏการณ์อนัเกิดจากการ
เป็นปฏิปักษต่์องานดว้ย33 
  ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจโดยรวมของลูกคา้ตามแนวคิด
ของ Philip Kotler วา่เป็นระดบัความรู้สึกของบุคคลหรือลูกคา้ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบ
ระหว่างการรับรู้ผลจากการท างานของผลิตภณัฑ์ (Percieved Performance) และความคาดหวงั 
(Expectation) หากพิจารณาระดบัความพึงพอใจมี 3 ระดบั กล่าวคือ ผลท่ีไดรั้บจากการท างานของ

                                                 

  32ภิญโญ สาธร, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช, 2547), หนา้ 273.  
  33นพพงษ์ บุญจิตดุล, หลักการบริหาทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ,์ 2548), 
หนา้ 18. 
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ผลิตภณัฑ์ต ่ากว่าความคาดหวงัท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) แต่ถา้ผลท่ีไดรั้บจาก
การท างานของผลิตภณัฑ์ตรงกบัความคาดหวงัท าให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) และถา้หาก
ผลท่ีไดรั้บจากการท างานของผลิตภณัฑ์สูงกวา่ความคาดหวงัท าให้เกิดความประทบัใจ (Delighted) 
การสร้างความพึงพอใจสูงสุดเป็นตวัเช่ือมทางอารมณ์ต่อตรายี่ห้อของสินคา้บริษทันั้น ๆ ซ่ึงลูกคา้
สร้างความคาดหวงัจากประสบการณ์ซ้ือท่ีผ่านมา จากค าแนะน าของเพื่อน จากนกัการตลาด จาก
ข่าวสารคู่แข่ง และจากค ามัน่สัญญาท่ีให้ไว ้ถา้นกัการตลาดให้ความคาดหวงัลูกคา้ไวสู้งลูกคา้อาจ
ผิดหวงั แต่ถา้ก าหนดไวต้  ่าก็ท  าให้ไม่เป็นท่ีดึงดูดใจ ในปัจจุบนับริษทัท่ีประสบความส าเร็จ สร้าง
ความคาดหวงัใหเ้หมาะสมกบัการน าเสนอ เพื่อหวงัใหบ้รรลุความพึงพอใจ 
  อเดย์ และ แอนดิสัน นกัวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ ไดศึ้กษาถึงความส าคญัของประชาชน
ต่อการรักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกา ไดช้ี้ถึงปัจจยัพื้นฐาน 6 ประการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ
ของผูบ้ริการมีดงัน้ี 

1. ความพึงพอใจต่อความสะดวกท่ีไดรั้บจากบริการ แบ่งออกเป็น 
 การใชเ้วลารอคอยในสถานบริการ 
 การไดรั้บการดูแลเม่ือมีความตอ้งการ 
 ความสะดวกท่ีไดรั้บในสถานบริการ 

2. ความพึงพอใจต่อการประสานบริการ 
3. ความพึงพอใจต่ออธัยาศยัความสนใจของผูใ้หบ้ริการ ไดแ้ก่ การแสดงอธัยาศยัท่าทาง

ท่ีดีเป็นกนัเองของผูใ้หบ้ริการ และแสดงความห่วงใยต่อผูรั้บบริการ 
4. ความพึงพอใจต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริการ 
5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ ได้แก่ คุณภาพของการดูแลทั้งหมดท่ีผูรั้บบริการ

ไดรั้บในทศันะของผูรั้บบริการท่ีมีต่อบริการ 
6. ความพึงพอใจต่อค่าใชจ่้ายเม่ือใชบ้ริการ34 

จากแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีได้กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็น 
ความรู้สึกท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ีมนุษยค์าดหวงั ถ้าความตอ้งการได้รับการตอบสนองตามท่ี
คาดหวงัไวห้รือมากกวา่ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน แต่ถา้ความตอ้งการไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ี
คาดหวงั ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

 

                                                 

 34 ธนวรรณ แสงสุวรรรณ และ คณะ, การจัดการการตลาด, (กรุงเทพมหานคร : เพียร์สัน
เอด็ดูเคชัน่อินโคโรไรน่า, 2547), หนา้ 75. 
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบับทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 2.2.1. คอมพวิเตอร์กบัการศึกษา 
  ประหยัด จิระวรพงศ์ ไดก้ล่าว วา่ คอมพิวเตอร์นั้นเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีส าคญัมากใน
ปัจจุบนั ซ่ึงมนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นมาใช้แก้ปัญหาประสิทธิภาพของงานต่าง ๆ หลายด้านโดย
เฉพาะงานดา้นธุรกิจ งานประมวลขอ้มูลท่ียุง่ยากและซบัซ้อนต่าง ๆ ในระบบการศึกษาไดมี้การน า
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นสาขาคณิตศาสตร์และดา้นบริการการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสหรัฐอเมริกา
เป็นผูน้ า บุกเบิกการใชค้อมพิวเตอร์ในการศึกษาอยา่งกวา้งขวางในดา้นต่าง ๆ จนท าให้ประเทศอ่ืน 
ไดเ้ล็งเห็นความจ าเป็นของการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการศึกษาดว้ย35 
  ถนอมพร เหลาจรัสแสง กล่าวว่า คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หรือในภาษาองักฤษเรียกว่า
Computer-Based Education (CBE) มีความหมายเดียวกนักบัค าวา่ Instructional Computing (IC) 
หรือ Instructional Assisted of Computer (IAC) ซ่ึงหมายถึง การน าคอมพิวเตอร์มาใชท้างการศึกษา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการพฒันาการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่ม
ขีดความสามารถในดา้นการสอนของครู อาจารย ์ในขณะเดียวกนัก็ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้
ยิง่ข้ึน การน าคอมพิวเตอร์เขา้ไปใช ้ในดา้นการศึกษาแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ลกัษณะ คือ 

1. คอมพิวเตอร์กบัการบริหารการศึกษา โรงเรียนส่วนใหญ่เร่ิมน าคอมพิวเตอร์เขา้มา
เพื่อใช้ในดา้นการบริหารโดยท่ีคอมพิวเตอร์จะถูกน ามาใชใ้นฝ่ายธุรการเพื่อประมวลขอ้มูลต่าง ๆ 
เช่น การท าทะเบียนประวติัครู นกัเรียน และเจา้หนา้ท่ีในโรงเรียน การจ่ายเงินเดือนครู การพิมพใ์บ
แจ้งผลการเรียน การจดัตารางสอน ตารางสอบ การจดัเก็บรายรับ-จ่ายงบประมาณ และข้อมูล
ทรัพยสิ์นของโรงเรียน 

2. คอมพิวเตอร์กบัการเรียนการสอน ช่ือเรียกในภาษาองักฤษต่างกนัออกไป เช่น ซีเอไอ 
(CAI : Computer Assisted Instruction) ซีบีไอ(CBI:Computer Base Instruction) และซีบีแอล
(CBL:Computer Based Learning System) ซ่ึงทุกช่ือมีความหมายใกล้เคียงกัน คือ การน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ เช่น สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย ศิลปศึกษา ภาษาต่างประเทศ โดยถือวา่คอมพิวเตอร์ เป็นส่ือในระบบการเรียนการสอนท่ี
สามารถใหผู้เ้รียนรู้ผลการตอบสนองไดร้วดเร็วกวา่ส่ือประเภทอ่ืน ยกเวน้ส่ือบุคคล 

3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน 
หรือการส่ือสารขอ้มูลระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน โดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นตวัน าเสนอบทเรียน  

                                                 

  35ประหยดั จิระวรพงษ,์ หลกัการและเทคโนโลยีทางการศึกษา, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
อมรการพิมพ,์ ม.ป.ป., หนา้ 10 . 
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โดยคอมพิวเตอร์จะท าการน าเสนอบทเรียนแทนผูส้อนและผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองเม่ือ
ผูเ้รียนรับรู้ขอ้มูลแลว้แปลผลก็แสดงวา่มีการเรียนรู้เกิดข้ึน 

4. คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็น
เคร่ืองมือช่วยในการน าเสนอเน้ือหา (Presentation) การสร้างส่ือการสอนและสร้างฐานขอ้มูลต่าง ๆ 
ส าหรับน าเสนอเน้ือหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีมลัติมีเดียนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการสอนแบบบรรยายไดเ้ป็นอย่างมาก เน่ืองจากผูเ้รียนมีโอกาสท่ีจะไดส้ัมผสักบัส่ือต่าง ๆ ไม่
วา่จะเป็นขอ้ความภาพและเสียง 

5. คอมพิวเตอร์กบัการติดต่อส่ือสารและการคน้หาขอ้มูลการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้
ดว้ยกนัเป็นเครือข่าย โดยเฉพาะการเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) จะช่วยให้ผูใ้ช้
สามารถแลกเปล่ียนข่าวสารและสอบถามความคิดเห็นศึกษาท าวิจยัรวมกับผูอ่ื้น ๆ ทั้งท่ีอยู่ใน
สถาบนัเดียวกนัและสถาบนัต่าง ๆ ทัว่โลก รวมทั้งการส่ง หรือส่งงานผ่านทางเครือข่ายได้โดย
ทั้งหมดน้ีท าไดโ้ดยการใชบ้ริการทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือท่ีเรียกวา่ อี-เมล ์(E-mail)36 

สุนทร โคตรบรรเทา ได้กล่าวว่า คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีส าคญัมากใน
ปัจจุบนั ซ่ึงมนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นมาใช้แก้ปัญหาประสิทธิภาพของงานต่าง ๆ หลายด้านโดย
เฉพาะงานดา้นธุรกิจ งานประมวลขอ้มูลท่ียุง่ยากและซบัซ้อนต่าง ๆ ในระบบการศึกษาไดมี้การน า
คอมพิวเตอร์มาใชส้าขาวชิาคณิตศาสตร์ในการศึกษาอยา่งกวา้งขวางในดา้นต่าง ๆ จนท าให้ประเทศ
อ่ืน ๆ ไดเ้ล็งเห็นความจ าเป็นของการใชค้อมพิวเตอร์ในการศึกษาดว้ย37  

กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าววา่ การศึกษาในยุคปัจจุบนัเป็นการศึกษาท่ามกลางกระแส
โลกาภิวตัน์ ท่ีเม่ือพดูถึงการศึกษาก็ตอ้งพดูถึงการใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษาดว้ย เช่น คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต ไม่เพียงแต่วงการศึกษาเท่านั้น ทุกวนัน้ีการบริหารประเทศทุกส่วนตอ้งใชค้อมพิวเตอร์
เป็นอุปกรณ์ในการท างานแทบทั้งส้ิน ในปัจจุบนัมีการน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นวงการศึกษาทางดา้น
ต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวางหลากหลายภาระงาน การน าคอมพิวเตอร์มาประยุกตใ์ชง้านดา้นการศึกษาซ่ึง
แบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 

1. ใชเ้พื่อการบริหาร(Administration uses) การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสามารถ
ใชส้ าหรับการบริหารการศึกษาส านกังานหรือองคก์ร เป็นการใชเ้พื่อสนบัสนุนการศึกษา 

                                                 
36ถนอมพร เหลาจรัสแสง, คอมพวิเตอร์ช่วยสอน, (กรุงเทพมหานคร: ภาควชิาโสตทศันศึกษา 

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547), หนา้ 7. 
  37สุนทร โคตรบรรเทา, หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพปั์ญญาชนพิมพ,์ 2551), หนา้ 280. 
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ได้แก่การจดัท าฐานขอ้มูลทางด้านการศึกษา ขอ้สนเทศทางการศึกษา การตอบจดหมายรายงาน
ผลงาน บญัชี การเงิน ทะเบียนต่าง ๆ การจดัท าตารางสอน งานพสัดุ และใช้ส าหรับการบริหารใน
ชั้นเรียน เช่น เตรียมการสอน ท าข้อสอบท าค าสอน คิดคะแนน อาจใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น 
Word processing, Work-sheet, Database เป็นตน้ 

2. การใชเ้พื่อการสอนเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (Teaching about Computers) เพื่ออธิบายวา่
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีใชใ้นการท างานในการสอนให้นกัเรียนรู้จกัคอมพิวเตอร์โดย
สอนใหรู้้จกัใชโ้ปรแกรม 

3. การใชใ้นการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ (Teaching with Computer) การสอนท่ีผูส้อนเรียม
โปรแกรมไวใ้ห้นกัเรียนเรียบร้อยแลว้ เพื่อวตัถุประสงค์ในการเรียนการสอนโดยมีลกัษณะ เช่น การ
สอนบททวน (Tutorial instruction) การฝึก (Drills) เกมการสอน (Instruction Games) การทดสอบ 
(Test) การสร้างสภาวะการแก้ปัญหา (Problem-Solving Environment) คอมพิวเตอร์ควบคุมภาพ 
(Computer - Controlled Video) 

4. การใชใ้นการวิจยัการศึกษา (Educational Research With Computer) สถาบนัทาง
การศึกษามกัมีการศึกษาคน้ควา้วจิยัดา้นการศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนการสอน หลกัสูตรตลอดส่วน
อ่ืน ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องและจ าเป็นต้องใช้โปรแกรมทางด้านสถิติมาใช้ในการยืนย ันผลวิจัยด้วย
คอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรม Microstat หรือ SPSS/PC เป็นตน้38 

จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่ คอมพิวเตอร์กบัการศึกษา คือ การน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ทางดา้นการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการเรียนการสอน เพื่อเป็นการพฒันาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในดา้นการสอนของครู อาจารย ์และทางดา้นนกัเรียน นกัเรียน
สามารถเรียนรู้ผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยมีความเขา้ใจเร็วข้ึน และมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน
หนงัสือมากข้ึนกวา่แต่ก่อน รวมถึงนกัเรียนสามารถพฒันารูปแบบในการเรียนไดดี้ข้ึนกวา่แต่ก่อน 
โดยเฉพาะนักเรียนท่ีเรียนอ่อน เน่ืองจากการเรียนผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีทั้ งภาพ เสียง และ
ขอ้ความ ซ่ึงนกัเรียนสามารถท าความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง และครูผูส้อนเป็นผูอ้ธิบายรายละเอียดให้
เขา้ใจยิง่ข้ึน 
 
 
 

                                                 

  38กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552), หนา้ 22. 
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 2.2.2. ความหมายของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  คอมพิวเตอร์ เป็นส่ือในระบบการเรียนการสอนท่ีสามารถให้ผูเ้รียนรู้ผลการตอบสนองได้
รวดเร็ว และมีผูใ้ห้ความหมายของค าวา่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction)ไว้
หลายความหมายดงัน้ี  
  ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง กล่าวไวว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน (Computer Aided Instruction) 
หมายถึง การน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการเรียนการสอน โดยมีโปรแกรมท่ีถูก
พฒันาข้ึนส าหรับเน้ือหานั้ น ๆ โดยผู ้พ ัฒนาโปรแกรม หรือผู ้สร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
ออกแบบวธีิการสอนท่ีเหมาะสมเขา้ไปในกิจกรรมการเรียน39 
  บุญเชิด เกตุแก้ว กล่าวไวว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การน าเอาคอมพิวเตอร์ เขา้มา
ช่วยครูในการเรียนการสอน นกัเรียนรู้เน้ือหา บทเรียน ฝึกทกัษะจากคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอน
กบัคอมพิวเตอร์จะถูกด าเนินไปอยา่งมีระบบตามโปรแกรมบทเรียนท่ีไดรั้บการออกแบบตามความ
ตอ้งการของครู โดยยดึหลกัการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ ในท านองเดียวกนั40 
  กติติพงษ์ คงเอยีด กล่าวไวว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ส่ือการสอนท่ีเป็นเทคโนโลยี
ระดบัสูง เม่ือมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะท าให้การเรียนการสอนมี
ปฏิสัมพนัธ์ ในระหวา่งผูเ้รียนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ีคอมพิวเตอร์ยงัมีความสามารถใน
การตอบสนองต่อขอ้มูลท่ีผูเ้รียนป้อนเขา้ไปไดใ้นทนัที ซ่ึงเป็นการตอบสนองให้แก่ผูเ้รียนเป็นการ
น าเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยครูในการเรียนการสอนท่ีจะให้นกัศึกษาสามารถเรียน
ดว้ยตนเอง โดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือ41  
  สุกรี รอดโพธ์ิทอง ไดก้ล่าวไวว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน มิได้หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์สอนแทนครูทั้งหมด อาจจะมีเน้ือหาบางส่วนท่ีครูสอน 
บางส่วนใหเ้รียนจากคอมพิวเตอร์ หรือครูสอนเน้ือหาทั้งหมด  

                                                 

  39ฤทธิชัย  อ่อน ม่ิง ,  การออกแบบและพัฒนาบทเ รียนคอมพิว เตอ ร์มัลติมี เดี ย , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, ม.ป.ป.), หนา้ 2. 
  40บุญเชิด เกตุแก้ว “การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยเรียนไวยากรณ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารเร่ืองกาล”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : 
 มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2546, หนา้ 18. 
  41กิตติพงษ์ คงเอียด, “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองระบบกระดูกและ
ระบบกลา้มเน้ือส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2546, หนา้ 13. 
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ส่วนการทวนและการทดสอบความรู้ คอมพิวเตอร์ หรือครูสอนเน้ือหาและส าหรับนกัเรียนท่ีตามไม่
ทนัก็ให้เรียนจากคอมพิวเตอร์ในลักษณะการสอนเสริมกิจกรรมและวิธีการเหล่าน้ีก็อยู่ภายใต้
ขอบเขตของคอมพิวเตอร์42 

 บุญชม ศรีสะอาด ไดก้ล่าวไวว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การใชค้อมพิวเตอร์ใน
การสอนเป็นส่วนบุคคล โดยใชโ้ปรแกรมท่ีด าเนินการสอนภายใตก้ารควบคุมซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนมี
ความกา้วหนา้ตามศกัยภาพของตนเอง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน43 
  ไพโรจน์ ตีรณธนากุล ไดก้ล่าวไวว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์เขา้
มาเสริม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน การใชค้อมพิวเตอร์เสริมการสอน 
สามารถน ามาใช้ประกอบ ขณะท่ีผูส้อนท าการสอนเอง หรือการใช้สอนแทนผูส้อนทั้งหมดไดซ่ึ้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการน าคอมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอนและสามารถใช้
การแสดงผลในรูปแบบลกัษณะต่าง ๆ เช่นภาพน่ิง เสียง ภาพเคล่ือนไหว ท่ีมีทั้งการฝึกทกัษะการ
ทดสอบ การทบทวนบทเรียน การจ าลองสถานการณ์และการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่าง ผูเ้รียนกบั
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจน าเสนอเป็นบทเรียนทั้งหมดหรือน าเสนอเพียงบางส่วนก็ได ้โดยมีครูเป็นผู ้
แนะน าหรือใหน้กัเรียนใชด้ว้ยตนเอง44 
  ศิริชัย นามบุรี ไดก้ล่าวไวว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีได้
น าเน้ือหาวชิาและล าดบัวธีิการสอนมาบนัทึกและเก็บไว ้คอมพิวเตอร์จะช่วยน าบทเรียนท่ีเตรียมไว้
อยา่งเป็นระบบมาเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับนกัเรียนแต่ละคนปัจจุบนัมีการใชค้  ายอ่ของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในภาษาองักฤษหลายค า เช่น 
  Computer Assisted Instruction (CAI) 
  Computer Aided Instruction (CAI)  
  Computer Assisted Learning (CAL) 
  Computer Aided Learning (CAL) 

                                                 

  42สุกรี รอดโพธ์ิทอง, เอกสารประชุมวิชาการเร่ืองเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงระบบ
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546), หนา้ 75 . 
  43บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบือ้งต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์, 
2546), หนา้ 23. 
  44ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย ์เกียรติโกศล และเสกสรร แยมพินิจ, การออกแบบและการ
ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนส าหรับ e - learning, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ื์อเสริม, 2546), 
หนา้ 21. 
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  Computer Based Instruction (CBI)  
 Computer Based Training (CBT)  
  Computer Administered Education (CAE)  
  Computer Aided Teaching (CAT) 
  Computer Assisted Language Learning (CALL)  
  Computer Managed Instruction ( CMI) 
  Computer Based Learning (CBL) 
 แต่ค าท่ีนิยมใชท้ัว่ไปในปัจจุบนัไดแ้ก่ Computer Assisted Instruction หรือ คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน45 
  วุฒิชัย ประสารสอย ไดก้ล่าวไวว้่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การจดัโปรแกรมเพื่อ
การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือช่วยถ่ายโยงเน้ือหาความหาความรู้ไปสู่ผูเ้รียน และ
ปัจจุบนัไดมี้การบญัญติัศพัทท่ี์ใชเ้รียกส่ือชนิดน้ีวา่ “คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน”46 

  กรมการศึกษานอกโรงเรียน กล่าวไวว้่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง วิธีการเรียนการ
สอนท่ีใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่ึงออกแบบไวเ้พื่อน าเสนอบทเรียนแทนผูส้อน และผูเ้รียน
สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองตามล าดบัขั้นตอนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ (Interaction) ระหวา่งผูเ้รียน
กบัคอมพิวเตอร์และผูเ้รียนจะไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัทนัที47 
  ภูวนาถ แก้วมณรัีตน์ ไดก้ล่าวไวว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การสอนท่ีไดบ้รรจุค าสอน
ต่าง ๆ ไวใ้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใชเ้ป็นเคร่ืองช่วยผูส้อนในการ

                                                 

  45ศิริชยั นามบุรี, การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอน, (ยะลา : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัยะลา, 2547), หนา้ 120 -134.  
  46วุฒิชัย ประสารสอย , บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : นวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (นครปฐม : ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วี.เจ. พร้ินต้ิง, 
2547), หนา้ 122. 
  47กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน , วิจัยความต้องการบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัศูนยก์ารพิมพ ์แก่นจนัทร์ จ ากดั, 2547), หนา้ 8. 



 
27 

 

 

เรียนการสอน ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนจะสามารถเรียนรู้เน้ือหา
บทเรียนและฝึกทกัษะไดด้ว้ยตนเอง48 
   จุฬารัตน์ มีสูงเนิน ไดก้ล่าวไวว้า่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์
มาช่วยเป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนโดยท่ีเน้ือหาวิชา แบบฝึกหัดและการทดสอบจะถูก
พฒันาข้ึนในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมกัเรียกวา่ Courseware คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จะสามารถเสนอเน้ือหาวชิาท่ีอยูใ่นรูปแบบ ตวัหนงัสือ รูปภาพกราฟิก สามารถตอบโตแ้ละแสดงผล
ตรวจการทดสอบได้49 
  กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ ไดก้ล่าวไวว้่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียนท่ีไดจ้ดั
กระท าไวอ้ย่างเป็นระบบเพื่อใช้กบัคอมพิวเตอร์ โดยการน าเสนอเน้ือหาท่ีตอ้งการสอนกบัผูเ้รียน
และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์ (Interaction) โดยตรงตามความสามารถ50 

ศักดา ไชกจิภิญโญ ไดก้ล่าวไวว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
ไดน้ าเน้ือหาวิชา และล าดบัวิธีการสอนมาบนัทึกเก็บไว ้คอมพิวเตอร์จะช่วยน าบทเรียนท่ีเตรียมไว้
อยา่งเป็นระบบมาเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสม ส าหรับผูเ้รียนแต่ละคน51  
  ธีรพงษ์ มงคลวุฒิกุล ไดก้ล่าวไวว้่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอน
ทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหน่ึงท่ีใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอส่ือท่ีได้จาก
ขอ้ความ ภาพน่ิง แผนภูมิ กราฟ ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ และเสียง เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือ
หาความรู้ในลกัษณะท่ีใกล้เคียงกบัการสอนจริงในห้องเรียนมากท่ีสุด โดยท่ีบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจะน าเสนอเน้ือหาทีละหนา้จอ และเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะไดรั้บการ
ถ่ายทอดในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงข้ึนอยู่กบัโครงสร้างของเน้ือหาเป็นเป้าหมายหมาย

                                                 

  48ภูวนาถ แก้วมณีรัตน์, “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์เร่ืองระบบของร่างกายส าหรับ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ศิลปากร), 2548, หนา้ 27. 
  49จุฬารัตน์ มีสูงเนิน. “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ืองค าราชาศพัทส์าระการ
เรียนรู้หลกัการใชภ้าษา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ช่วงชั้นท่ี 2 โรงเรียนเซนตด์อมินิก”, 
วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ), 2548, หนา้ 6. 
  50กฤษมนัต ์วฒันาณรงค,์ เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2548), หนา้ 36. 
  51ศกัดา ไชกิจภิญโญ, การจัดการเรียนการสอน e-learning ให้มีประสิทธิภาพ, (ขอนแก่น : 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2549), หนา้ 10. 
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ส าคญัคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และกระตุน้ให้
ผู ้เ รียนเกิดความต้องการท่ีเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองกับเน้ือหาและกิจกรรมต่าง ๆ ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจากน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ยงัเป็นส่ือท่ีสามารถประเมินผล
และตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนไดอี้กดว้ย52 
  สราญ ปริสุทธิกุล ไดก้ล่าวไวว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การเรียนการสอนท่ีน าเอา
คอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการเรียนการสอน โดยมีโปรแกรมท่ีถูกพฒันาข้ึนส าหรับเน้ือหานั้น 
โดยผูพ้ฒันาโปรแกรม หรือผูส้ร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดอ้อกแบบวิธีการสอนท่ีเหมาะสมเขา้ไป
ในกิจกรรมการเรียน โดยน าทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาเขา้มาประยุกต์ และมีการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนไดต้ามความสามารถของแต่ละบุคคลจน
บรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียน53 
  จากความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีไดก้ล่าวแลว้ สรุปไดว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หมายถึง บทเรียนส าเร็จรูปท่ีน าเสนอเน้ือหาดว้ยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยเน้ือหาความรู้ 
แบบฝึกหดั แบบทดสอบ และสถานการณ์จ าลองโดยผูเ้รียนจะเรียนตามโปรแกรมท่ีจดัเตรียมไว้
ออกมาแสดงทางจอภาพ บทเรียนจะน าเสนอเน้ือหาเป็นกรอบเพื่อให้ผูเ้รียนศึกษาตามล าดบั และ
ก าหนดการโตต้อบระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียน โดยตอบสนองต่อขอ้มูลท่ีผูเ้รียนป้อนเขา้ไปไดใ้นทนัที 
ซ่ึงเป็นการช่วยเสริมแรงให้แก่ผูเ้รียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 
  ประเภทของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
 ในการแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น มีนกัวิชาการหลาย ๆ ท่านไดก้ล่าวถึง
อยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบ
โครงสร้าง เป็นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1. โครงสร้างแบบเส้นตรง คือ มีรูปแบบคล้ายกับบทเรียนโปรแกรม การน าเสนอ
เน้ือหาและแบบฝึกจะเสนอเป็นกรอบ (Frame) เรียงต่อเน่ืองกนัไปตามล าดบั จากง่ายไปหายาก 
ตั้งแต่เร่ิมตน้ไปจนจบ 

                                                 

  52ธีรพงษ ์มงคลวุฒิกุล, คู่มือสร้างส่ือมัลติมีเดียด้วย AUTHORWARE 7 ฉบับใช้งานจริง, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษทั ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ จ  ากดั, 2550), หนา้ 1. 
  53สราญ ปริสุทธิกุล, สร้างส่ือมัลติมีเดีย และ CAI ด้วย AUTHORWARE 7 ฉบับสมบูรณ์, 
(กรุงเทพมหานคร : ซิมพลิฟาย, 2554), หนา้ 1. 
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2. โครงสร้างแบบสาขา คือ ผูเ้รียนสามารถเลือกศึกษาเน้ือหา และกิจกรรมในบทเรียน
ไดห้ลากหลายตามความสนใจ โดยอาจมีการทดสอบพื้นความรู้ผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบวดัระดบัความรู้ 
(Placement test) เพื่อก าหนดระดบัความรู้ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนท่ีออกแบบไว ้หรืออาจ
ออกแบบกรอบเสริมเน้ือหา เพื่ออธิบาย ยกตวัอย่าง ให้ค  าแนะน า หรือแสดงผลป้อนกลับไปท่ี
หลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้คิดคน้ แสวงหา หรือเสริมให้เขา้ใจบทเรียนยิ่งข้ึน 
กระทัง่สามารถน าผูเ้รียนไปยงัจุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการได้54 
  กดิานันท์ มลทิอง จดัแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การสอนเน้ือหา (Tutorials) เป็นโปรแกรมท่ีสร้างในลกัษณะบทเรียน กล่าวคือจะมี
บทน า ค าอธิบาย ซ่ึงประกอบไปดว้ยทฤษฎี กฎเกณฑ์ ค าอธิบายและแนวคิดท่ีจะสอน หลงัจากท่ี
ผูเ้รียนได้ศึกษาแลว้จะมีค าถาม เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน มีการแสดงผล
ยอ้นกลบัตลอดจนมีการเสริมแรง สามารถให้ผูเ้รียนยอ้นกลบัไปบทเรียนเดิมหรือขา้มบทเรียนท่ีผู ้
เรียนรู้แลว้ นอกจากน้ียงัสามารถบนัทึกการกระท าของผูเ้รียนวา่ท าไดเ้พียงไรและอยา่งไร เพื่อให้
ครูผูส้อนมีขอ้มูลในการเสริมความรู้ให้กบัผูเ้รียนบางคน บทเรียนแบบการสอนเน้ือหาน้ี นบัวา่เป็น
บทเรียน ขั้นพื้นฐานของการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเสนอบทเรียนในรูปแบบบทเรียนโปรแกรม
แบบสาขา โดยสามารถใชส้อนไดแ้ทบทุกสาขาวิชา และเป็นบทเรียนท่ีเหมาะสมในการเสนอเน้ือหา
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริง เพื่อการเรียนรู้ทางดา้นกฎเกณฑ์ หรือทางดา้นการแกปั้ญหา 

2. การฝึกและการปฏิบติั (Drill and Practice) เป็นโปรแกรมท่ีครูผูส้อนใชส้อนเสริมเม่ือ
ไดส้อนบทเรียนบางอยา่งไปแลว้ และให้ผูเ้รียนฝึกท าแบบฝึกหดักบัคอมพิวเตอร์ เพื่อวดัระดบัหรือ
ให้ผูเ้รียนมาฝึกจนถึงระดบัท่ียอมรับได้ บทเรียนประเภทน้ีจึงประกอบดว้ยค าถามและค าตอบให้
ผูเ้รียนท าการฝึกและปฏิบติั อาจจะตอ้งใชจิ้ตวิทยาเพื่อท าให้ผูเ้รียนอยากท าและต่ืนเต้นกบัการท า
แบบฝึกหดันั้น เช่น แทรกรูปภาพเคล่ือนไหว หรือค าพูดโตต้อบ หรือสร้างรูปแบบให้ต่ืนเตน้จาก
การมีเสียง 

3. การแกปั้ญหา (Problem - Solving) เป็นโปรแกรมท่ีมี 2 แบบ ไดแ้ก่ แบบแรกผูเ้รียน
จะเขียนโปรแกรมเอง โดยการระบุถึงปัญหาและแกปั้ญหาดว้ยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะท าแต่
ในส่ิงท่ีจ  าเป็น เช่น ช่วยในการค านวณท่ีซบัซ้อน ส่วนอีกแบบหน่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดเ้ขียน
ข้ึนไวก่้อนแลว้ คอมพิวเตอร์จึงเป็นผูช่้วยแกปั้ญหาให้ เช่น คอมพิวเตอร์ค านวณให้ทั้งหมดโดย
ผูเ้รียนก าหนดค่าตวัแปรใหค้อมพิวเตอร์ 

                                                 

  54กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, พัฒนาส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเว็บไซต์เพื่อการ
เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 3-8. 
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4. การสร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulations) เป็นโปรแกรมท่ีสร้างสถานการณ์จ าลอง
ใหใ้กลเ้คียงกบัสถานการณ์ในชีวติจริงของผูเ้รียน โดยมีเหตุการณ์ต่าง ๆ อยูใ่นโปรแกรมและผูเ้รียน
สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือจดักระท าได้ มีการโตต้อบ และมีตวัแปรหรือทางให้เลือกหลาย ๆ 
ทางเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเลือกไดเ้พื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากทางเลือกเหล่านั้น 

5. เกมการศึกษา (Educational Games) เกมการศึกษาหลาย ๆ เร่ืองช่วยพฒันาความคิด
อ่านต่าง ๆ ไดดี้ เช่น เกมเติมค า เกมการคิดแกปั้ญหา เป็นการเรียนรู้จากการเล่น ช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บ
ความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กนั เป้าหมายหลกัของเกมการศึกษาคือช่วยให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เป็นส าคญั ซ่ึงมีทั้งการแข่งขนัและการร่วมมือ อาจเล่นโดยผูเ้รียนคนเดียวหรือหลาย
คนก็ได ้

6. บทสนทนา (Dialogue) เป็นการเลียนแบบการสอนในห้องเรียน กล่าวคือพยายามให้
เป็นการพดูคุยระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน เพียงแต่วา่แทนท่ีจะใชเ้สียงก็เป็นตวัอกัษรบนจอภาพแลว้มี
การสอนดว้ยการตั้งปัญหาถาม ลกัษณะในการใชแ้บบสอบถามก็เป็นการแกปั้ญหาอยา่งหน่ึง 

7. การสาธิต (Demonstration) การสาธิตโดยใช้คอมพิวเตอร์มีลกัษณะคลา้ยกบัการ
สาธิตของครู แต่การสาธิตโดยใช้คอมพิวเตอร์น่าสนใจกว่าเพราะคอมพิวเตอร์ให้ทั้งเส้นกราฟท่ี
สวยงามตลอดทั้งสีและเสียง โดยครูสามารถน าคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการสาธิตเก่ียวกับวิชา
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ไดห้ลายแขนง 

8. การทดสอบ (Testing) การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนมกัจะตอ้งรวมการทดสอบเป็น
การวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนไปดว้ย โดยผูท้  าจะตอ้งค านึงถึงหลกัการต่าง ๆ คือ การสร้างขอ้สอบ
การจดัการสอบ การตรวจใหค้ะแนน การวเิคราะห์ขอ้สอบเป็นรายขอ้ การสร้างคลงัขอ้สอบและการ
จดัใหผู้ส้อบสุ่มเลือกขอ้สอบเองได ้

9. การไต่ถาม (Inquiry) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถใช้ในการคน้หาขอ้เท็จจริง
ความคิดรวบยอด หรือข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ซ่ึงสามารถแสดงไดท้นัทีเม่ือผูเ้รียนตอ้งการดว้ย
ระบบง่าย ๆ ท่ีผูเ้รียนสามารถท าไดเ้พียงแต่กดหมายเลขของผูเ้รียน จะท าให้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แสดงขอ้มูล ซ่ึงจะตอบค าถามของผูเ้รียนตามตอ้งการ 

10. แบบคน้พบ (Discovery) เป็นการออกแบบโดยให้ปัญหาและขอ้มูลแก่ผูเ้รียนและ
ผูเ้รียนคน้หาการแกปั้ญหาเองโดยวิธีลองผิดลองถูกจนกวา่จะไดค้  าตอบ เป็นลกัษณะแบบท่ีเรียกวา่ 
Inductive Approach ซ่ึงคอมพิวเตอร์จะเป็นแหล่งขอ้มูล (Database) ใหน้ัน่เอง 

11. แบบรวมวิธีการต่าง ๆ (Combination) คอมพิวเตอร์สามารถสร้างวิธีการสอนหลาย
แบบรวมกนัไดต้ามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซ่ึงมีความตอ้งการวิธีการสอนหลายแบบความ
ตอ้งการน้ีตอ้งมาจากการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอน ผูเ้รียน และองค์ประกอบหรือ
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ภารกิจต่าง ๆ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่ึงอาจมีทั้งลกัษณะท่ีเป็นการสอน เกมเพื่อการสอน
การไต่ถามให้ขอ้มูล รวมทั้งประสบการณ์ทางการแกปั้ญหา เพราะการเรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนนั้น ผูเ้รียนจะสามารถควบคุมการเรียนไดต้ามความตอ้งการของตนเอง55 

จากประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประเภทมี
คุณลักษณะท่ีหลากหลาย ปรับให้เหมาะสมกับรูปแบบของการน าไปใช้ท่ีแตกต่างกันออกไป 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึนอาจเร่ิมตน้ดว้ยลกัษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการ
สอนเน้ือหาและตามดว้ยการน าลกัษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทฝึกปฏิบติัมาใช ้หรืออาจ
น าเกมมาผสมผสาน เพื่อท าใหก้ารฝึกปฏิบติันั้นมีความน่าสนใจและสนุกสนานเพลิดเพลิน เรียกได้
วา่เป็นการสร้างแรงจูงใจเพื่อใหผู้เ้รียนมีอารมร่วมมากข้ึน 

กระบวนการในการสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
 ธีรพงษ์ มงคลวุฒิกุล ไดก้ล่าวถึง การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลกัส าคญั
อยู ่5 ประการ คือ 

1. การวเิคราะห์ คือการคดัเลือกเน้ือหาวา่มีความเหมาะสมในการน ามาสร้าง 
2. การออกแบบ คือการคดัเลือกส่ือและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นบทเรียน และตอ้ง

ท าการสร้างบทเรียนตามขั้นตอนต่าง ๆ ใหส้มบูรณ์อีกดว้ย 
3. การพฒันา คือการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ ของบทเรียนใหมี้ความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
4. การน าไปใช้ คือการท่ีน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนนั้นไปใช้ในการ

ฝึกอบรม 
5. การประเมินผล คือ การวิเคราะห์ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนนั้นมี

ขอ้ดีและจุดอ่อนของบทเรียนอยา่งไรบา้ง เพื่อน าขอ้มูลมาท าการแกไ้ขบทเรียนต่อไป56 
 ไพโรจน์ ตีรณธนากุล ไดก้ล่าวการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการพฒันาข้ึน
เป็นจ านวนมากแบ่งออกไดเ้ป็น 5 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. แบบศึกษาเน้ือหาใหม่ (Tutorial) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ลกัษณะน้ีพฒันาข้ึนจาก
ความเช่ือท่ีว่าคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นส่ือประเภทอุปกรณ์ ท่ีช่วยในการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
ใกลเ้คียงกบั การเรียนจากชั้นเรียน กล่าวโดยสรุปก็คือ น่าจะใชแ้ทนครูไดห้ลาย ๆ หมวดวชิา  

                                                 

  55กิดานนัท ์มะลิทอง, เทคโนโลยกีารศึกษาและนวัตกรรม, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อรุณการพิมพ,์ 2548), หนา้ 169. 
  56ธีรพงษ ์มงคลวฒิุกุล, คู่มือสร้างส่ือมัลติมีเดียด้วย AUTHORWARE 7, อา้งแลว้, หนา้ 6. 
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ซ่ึงแนวคิดตรงน้ีจะตอ้งคิดในมุมกวา้งวา่ การเรียนการสอนนั้นไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ต่ในโรงเรียนประถม 
มธัยม หรืออุดมศึกษาเท่านั้น แต่ยงัขยายกวา้งไปจนถึงการฝึกอบรม (Training) ในระดบัและสาขา
อาชีพต่าง ๆ ซ่ึงอาจผสมผสานการสอนการเรียนรู้ และการฝึกฝนด้วยตนเองในหลาย ๆ รูปแบบ 
และ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบ Tutorial ก็อาจเป็นวิธีการหน่ึงท่ีมีบทบาท การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน แบบ Tutorial ในระบบการศึกษาปกติโดยมีแนวคิดว่าน่าจะใช้สอนแทนครูไดน้ั้นยงัเป็นปัญหา
ถกเถียงกนัอีกนาน ประเด็นไม่อยูท่ี่ว่าจะท าให้ครูตกงาน หรือขาดบทบาทส าคญัในความเป็นครู แต่จะ
อยู่ท่ีความเช่ือในส่วนลึกของผูค้นอีกจ านวนมากท่ีเช่ือว่าไม่มีส่ือชนิดในโลกท่ีจะถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ทศันคติ และทกัษะได้ดีเท่ากับมนุษย์ด้วยกนัเอง ซ่ึงหมายถึง ครู แต่จะตอ้งเป็นครูท่ีดี 
ปัญหาการใช ้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบ Tutorial เพื่อสอนแทนครูดงักล่าว รวมไปถึงความพร้อม
ทางดา้นงบประมาณโครงสร้างพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์ไม่มีวนัส้ินสุด ท าให้นกั
คอมพิวเตอร์การศึกษาเช่ือว่ามีความเป็นไปได้ค่อนขา้งสูง ในอนาคตที่จะใช้ คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน แบบน้ี เพื่อสอนเสริมสอนก่ึงทบทวน หรือให้ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ล่วงหน้าก่อนการ
เรียนในชั้นเรียนปกติ ผูเ้รียนอาจเรียนดว้ยความสมคัรใจหรืออาจเป็น Assignment จากผูส้อนหรือ
นอกเวลาเรียนปกติตามแต่กรณี 

2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทบทวน (Drill And Practice) ลกัษณะน้ีออกแบบข้ึน 
เพื่อฝึกทบทวนความรู้ท่ีไดเ้รียนไปแล้ว รูปแบบจะเป็นการผสมผสานการทบทวนแนวความคิด
หลกั ๆ และการฝึกฝนในรูปแบบของการทดสอบบทเรียน ท่ีพบส่วนมากจะเป็นบทเรียนดา้นภาษา
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ซ่ึงลกัษณะของเน้ือหาจะเนน้ดา้นความรู้ (Knowledge) เป็นส่วนมาก 

3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulation) คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบน้ีถูกออกแบบ เพื่อสอบเน้ือหาใหม่หรือใชเ้พื่อทบทวน หรือสอนเสริมในส่ิงท่ีศึกษา หรือ
ทดลองไปแลว้ โดยเนน้รูปแบบการสร้างสถานการณ์ในรูแบบของบทบาทสมมุติ (Role Play) เพื่อ
เสนอหรือทบทวนเร่ืองธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรืออาจเป็นการจ าลองสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัการ 
ทดลองทางดา้นวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 

4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบเกมการสอน (Instruction Game) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบน้ี พฒันาแนวความคิด และทฤษฎีทางดา้นการเสริมแรงบนพื้นฐานท่ีว่าดว้ยความตอ้งการใน
การเรียนรู้เป็นการเกิดจากแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) แบบเกมการสอนเป็นบทเรียน
ท่ีผูเ้รียนชอบมากท่ีสุด แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีมีอยู่ในทอ้งตลาดนอ้ยมาก ส่วนมากจะเป็นเกมท่ีไม่มี
ผูใ้ดสามารถยืนยนัไดว้า่มีคุณหรือโทษมากกว่ากนั จุดหมายของบทเรียนแบบเกมการสอนน้ีสร้าง
เพื่อฝึกและทบทวนเน้ือหาแนวคิดและทกัษะท่ีไดเ้รียนไปแลว้คลา้ยกบัแบบ Drill And Practice    
แต่เปล่ียนรูปแบบการน าเสนอให้สนุกต่ืนเต้นข้ึน โดยมีหลักการพฒันาว่าบทเรียนแบบเกม
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การศึกษาท่ีดีจะตอ้งทา้ทายการกระตุน้จินตนาการเพอ้ฝัน (Fantasy) และกระตุน้ความอยากรู้อยาก
เห็น 

5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบใชท้ดสอบ (Test) เป็นรูปแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี
สร้างง่ายกวา่แบบอ่ืน จุดประสงค์หลกัก็เพื่อทดสอบความรู้ และพิมพผ์ลการทดสอบของนกัเรียน
การสอบดงักล่าว อาจเป็นการสอบก่อนการเรียน (Pre -Test) หรือหลกัการเรียน (Post - Test) หรือ
ทั้งก่อน และหลกัการเรียนก็แลว้แต่ การออกแบบหากเป็นโครงสร้างท่ีใหญ่ข้ึนขอ้สอบต่าง ๆ อาจ
ถูกเก็บ ในรูปแบบ ของคลงัขอ้สอบ (Item Bank) เพื่อสะดวกต่อการสุ่มมาใช้ก็ได ้ลกัษณะของ
ขอ้สอบดงักล่าวน้ี จะอยู่ในรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์สามารถประเมินถูกผิดได ้เช่น แบบเลือกตอบ
หรือแบบถูกผิดการตั้ งค  าถามอาจผสมผสานวิธีการสร้าง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสร้าง
สถานการณ์จ าลองเขา้มาร่วมดว้ยก็ได้57 

จากกระบวนการในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่ 
กระบวนการในการเรียนการสอนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบดว้ย การวิเคราะห์ 
การออกแบบ การพฒันา การน าไปใช้ และการประเมินผล โดยมีบทเรียนแบบศึกษาเน้ือหาใหม่ 
แบบฝึกทบทวน แบบสร้างสถานการณ์จ าลอง แบบเกมการสอน แบบน าไปใชท้ดสอบ ดงักล่าวน้ี 
จะอยูใ่นรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์สามารถประเมินถูกผดิได ้เช่น แบบเลือกตอบหรือแบบถูกผิดการตั้ง
ค าถามอาจผสมผสานวธีิการสร้าง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ด้านองค์ประกอบของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
 ศูนย์เทคโนโลยีทางกาศึกษาไดก้ล่าวเก่ียวกบัองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไวว้า่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1. ขอ้ความ (Text) อาจจะเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลข หรือเคร่ืองหมายเวน้วรรคตอนท่ีมี
แบบหลากหลาย มีความแตกต่างกนัทั้งตวัพิมพ ์(Font) ขนาด (Size) และสี (Color) รูปแบบของ
ตวัอกัษรแต่ละแบบยงัสามารถส่งเสริมหรือเป็นขอ้จ ากดัในการแสดงขอ้ความได ้ดงันั้นการน าเสนอ
เน้ือหาจึงไม่สามารถยึดติดกบัรูปแบบของตวัอกัษรใด ๆ เพราะตวัอกัษรแบบหน่ึงอาจจะเหมาะสม
ในการใชเ้ป็นหวัเร่ืองในขณะท่ีอีกแบบหน่ึงสามารถใชอ้ธิบายเน้ือหาไดอ้ยา่งดีเพราะมีความชดัเจน 
อ่านง่ายไม่ตอ้งใช้สายตามาก ส่วนขนาดของตวัอกัษรสามารถเลือกใช้เพื่อการเขียนหัวเร่ืองและ
เน้ือหาใหม้องเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

                                                 

  57ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, การออกแบบและการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนสาหรับ  
e -Learning, อา้งแลว้, หนา้ 47-48. 
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2. ภาพน่ิง (Still Picture) ภาพน่ิง หมายถึง ภาพถ่ายและภาพลายเส้น ซ่ึงภาพน่ิงอาจจะมี
สีขาวด าหรือสีอ่ืน ๆ ไดอ้าจเป็นภาพ 2 มิติ 3 มิติ โดยข้ึนอยูก่บัความสามารถของคอมพิวเตอร์ท่ีใชอ้ยู ่
ส่วนขนาดของภาพน่ิงอาจมีขนาดใหญ่เตม็จอภาพหรือขนาดเล็กกวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จะมีภาพน่ิง เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัเพราะมนุษยไ์ดรั้บอิทธิพลมาจากการรับรู้ดว้ยภาพเป็นอยา่งดี 
เม่ือครูออกแบบบทเรียนดว้ยตนเองครูอาจใชเ้คร่ืองมือวาดภาพในซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะช่วย
ประหยดัเวลาไม่จ  าเป็นตอ้งฝึกฝนตนเองใหมี้ความช านาญเท่ากบัช่างศิลป์ก็สามารถท่ีจะวาดภาพได ้
นอกจากน้ีบางโปรแกรมยงัมีภาพกราฟิกให้เรียกใช้ไดอ้ย่างรวดเร็ว เน่ืองจากก าหนดรูปพื้นฐาน
แก้ไขรูปภาพและส าเนาภาพได้ แต่ขอ้จ ากดัประการหน่ึงคือภาพน่ิงจะใช้หน่วยความจ ามากกว่า
ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรหลายเท่า 

3. ภาพเคล่ือนไหว (Motion Picture) ภาพเคล่ือนไหวเกิดจากการน าภาพน่ิงท่ีต่อเน่ืองกนั
มาแสดงติดต่อกนัดว้ยความเร็วท่ีสายตาไม่สามารถจบัได ้ จ านวนภาพท่ีใช้โดยทัว่ไป 30 ภาพต่อ
วินาที ภาพน่ิง 1 ภาพ เรียกวา่ 1 เฟรม เน่ืองจากการสร้างภาพสีตอ้งใชห้น่วยความจ าเป็นจ านวนมาก 
จึงได้มีการคิดค้นการบีบอัดสัญญาณภาพให้มีจ  านวนหน่วยความจ าน้อยลง เรียกว่า Video 
Compression หรือท่ีรู้จกักนัดี คือ MPEG (Moving Picture Expert Group) ซ่ึงสามารถบีบอดัไดท้ั้ง
ภาพและเสียง ระบบ Video Compression ท าให้สามารถใช้ CD บนัทึกภาพไดท้ั้งเร่ืองปัจจุบนั
น ามาใชก้บั ส่ือประสมพีซีในการชมภาพยนตร์ 

4. เสียง (Sound) เสียงท่ีใชก้บัคอมพิวเตอร์มีอยู ่3 ชนิด คือ เสียงพูด (Voice) เสียงดนตรี 
(Music) และเสียงประกอบ (Sound Effect) เสียงพูดอาจจะเป็นเสียงบรรยายหรือเสียงบทสนทนาท่ี
ใชใ้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเสียงดนตรีจะเป็นท านองของเสียงเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ 
และเสียงประกอบ คือ เสียงพิเศษท่ีเพิ่มเติมเขา้มา เช่น เสียงรถยนต ์เสียงร้องของแมว เป็นตน้ 

การเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ได้อาศยัเสียงช่วยสร้างความเข้าใจแก่
นกัเรียนมากยิ่งข้ึนเช่น เม่ือจะสอนเก่ียวกบัลกัษณะการวิ่งของเสือ ถา้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ภาพเคล่ือนไหวของส่ือพร้อมกับค าบรรยายบนจอภาพ ผู ้เรียนจะไม่สามารถใช้สายตามอง
ภาพเคล่ือนไหวและค าบรรยายไดใ้นเวลาเดียวกนั แต่ถา้ปรับให้มีภาพเคล่ือนไหวของส่ือ และใช้เสียง
บรรยายพร้อมกบัเสียงประกอบแทนก็จะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีน าเสนอไดร้วดเร็วยิ่งข้ึนดิจิตอล 
วดีิโอ (Digital Video) ใชเ้พื่ออธิบายขอ้เท็จจริงของภาพเหตุการณ์ท่ีต่อเน่ืองเช่น ภาพยนตร์ เป็นตน้58 

                                                 

 58ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษทัศูนยก์ารพิมพแ์ก่งจนัทร์ จ  ากดั, 2550), หนา้ 13. 
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5. การเช่ือมโยงแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Links) คือ การรับรู้ขอ้มูลเพิ่มเติมเป็นตวัอกัษร
โดยใชโ้ปรแกรมเช่ือมโยงท่ีเรียกวา่ Hypermedia ส่วนโปรแกรมเช่ือมโยงท่ีเรียกวา่ Hypergraphics จะให้
ข้อมูลอธิบายเพิ่มด้วยภาพ วิธีการเช่นน้ีผูเ้รียนจะใช้ เมาส์ช้ีแล้วคลิก ท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของ
หน้าจอภาพ เช่นท่ีภาพปุ่ม ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว หรือบนตวัอกัษร ขอ้มูลเพิ่มเติมจะปรากฏให้
เห็น นอกจากน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัมีลักษณะเด่นท่ีสามารถให้ข้อมูลย ้อนกลับ 
(Feedback) เพื่อตอบสนอง หรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนไดท้นัที แต่ผูอ้อกแบบและพฒันาโปรแกรม
ควรพิจารณาให้โอกาสผูเ้รียนในการตอบผิดซ ้ า ๆ อยา่งเหมาะสมการให้โอกาสผูเ้รียนเลือกค าตอบ
ผดิซ ้ ามากเกินไปจะท าให้ผูเ้รียนขาดแรงจูงใจ ส่วนการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อเสริมแรงผูเ้รียนเลือก
ค าตอบไดถู้กตอ้งแต่ควรจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเช่นกนั 

6. วดิีทศัน์เกิดจากการบนัทึกภาพท่ีเกิดข้ึนจริงในธรรมชาติ เสมือนหน่ึงเป็นผูน้ าผูเ้รียน
ไปเห็นเหตุการณ์ในสถานการณ์จริง59 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าวถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วา่ เป็นการ
น าเสนอผ่านคอมพิวเตอร์ ดงันั้นการออกแบบหน้าจอ จึงเป็นประเด็นส าคญั เพื่อดึงดูดความสนใจ 
และช่วยให้จดัรูปแบบการน าเสนอท่ีสมดุลกนัขององคป์ระกอบต่าง ๆ บนจอภาพ เพราะถา้เน้ือหา
ถึงจะดีเพียงใดก็ตาม หากหนา้จอไม่ดี หรือไม่ดึงดูด ก็ส่งผลต่อการใชโ้ปรแกรมได ้คุณค่าของส่ือก็
จะลดลงดว้ยโดยองคป์ระกอบเก่ียวกบัการออกแบบหนา้จอ ไดแ้ก่  
  ความละเอยีดของจอภาพ ปัจจุบนัความละเอียดของจอภาพท่ีนิยมใช ้จะมีสองค่า คือ 640 x 
480 pixel และ 800 x 600 pixel ดงันั้นควรพิจารณาถึงความละเอียดท่ีจะดีท่ีสุด เพราะหากออกแบบ
หนา้จอ ส าหรับจอภาพ 800 x 600pixel แต่น ามาใชก้บัจอภาพ 640x480 pixel จะท าให้เน้ือหาตก
ขอบจอได ้แต่ถา้หากจดัท าดว้ยค่า 640 x 480 pixel หากน าเสนอผา่นจอ 800 x 600 pixel จะปรากฏ
พื้นท่ีวา่งรอบเฟรมเน้ือหาท่ีน าเสนอ  
  การใช้สี การใชสี้ภาพลายเส้นทีแลดูคลา้ยเคล่ือนไหว ตลอดจนเสียงดนตรี จะเป็นการเพิ่ม
ความเหมือนจริงและเร้าใจผูเ้รียนใหเ้กิดความอยากเรียนรู้ ท าแบบฝึกหดัหรือท ากิจกรรมต่าง เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถนัง่ดูและศึกษาบทเรียนไดดี้ควรใชสี้ในโทนเยน็ (Cool Colours) หรืออาจจะพิจารณา
องค์ประกอบร่วมกนั คือ สีของพื้น (Background) ควรเป็นสีขาว, สีเทาอ่อน ในขณะ ท่ีสีขอ้ความ 

                                                 

  59กระทรวงศึกษาธิการ,ศูนย์เทคโนโลยีทางกาศึกษา, รายงานการประเมินบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนเรืองพืน้ทีผ่วิและปริมาตร, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัร าไทยเพรส จ ากดั, 2546), 
หนา้ 13-14.  
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ควรเป็นสีในโทนเย็น เช่น สีน ้ าเงินเขม้หรือสีท่ีตดักบัสีพื้น กบัขอ้ความท่ีตอ้งการเน้นเป็นพิเศษ
เท่านั้น และไม่ควรใชสี้เกิน 4 สีกบัเน้ือหาขอ้ความ ไม่ควรสลบัสีไปมาในแต่ละเฟรม60 
 รูปแบบของการจัดหน้าจอ รูปแบบของการจดัหนา้จอ ท่ีสมดุลกนัระหวา่งเมนูรายการเลือก
เน้ือหา และภาพประกอบ จะช่วยให้ผูใ้ชส้นใจเน้ือหาไดม้าก โดยมากมกัจะแบ่งจอภาพเป็นส่วน ๆ 
ไดแ้ก่ ส่วนแสดงหัวเร่ือง ส่วนแสดงเน้ือหา ส่วนแสดงภาพประกอบ ส่วนควบคุมบทเรียน ส่วน
ตรวจสอบเน้ือหา ส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น นาฬิกาแสดงเวลา หมายเลขเฟรมล าดบัเน้ือหา เป็นตน้  
  การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อความ ซ่ึงแรกท่ีควรค านึงถึงคือ ฟอนตท่ี์น ามาใช้งาน ควรเป็น
ฟอนตม์าตรฐาน มีรูปแบบท่ีชดัเจน มีการก าหนดขนาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย น าเสนอดว้ย
ขอ้ความน าแบบสั้น ๆ เพื่อดึงเขา้เน้ือหาจริง หลีกเล่ียงการน าเสนอแบบจดัก่ึงกลาง ควรน าเสนอภาพ
พอประมาณ ไม่มาก หรือนอ้ยเกินไป จุดเนน้ให้ใชก้ารตีกรอบสี หรือเนน้ดว้ยสีตวัอกัษรดว้ยสีโทน
ร้อน ในขณะเดียวกนัผูเ้ช่ียวชาญเองแทนท่ีจะตอ้งเดินทางไปสอนหรือเผยแพร่ความรู้ยงัสถานศึกษา
ต่าง ๆ ก็สามารถถ่ายทอดความรู้ลงไดด้งัน้ี 

1. การก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์(Determine Goals and Objectives) วา่ผูเ้รียน
สามารถใชบ้ทเรียนเพื่อศึกษาในเร่ืองใดและลกัษณะใดรวมทั้งก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียน 

2. การรวบรวมขอ้มูล (Collect Resources) ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนของเน้ือหาการ
พฒันาและออกแบบบทเรียนและส่ือในการน าเสนอบทเรียน 

3. เรียนรู้เน้ือหา (Learn Content) ผูอ้อกแบบบทเรียนตอ้งเขา้ใจเน้ือหาเป็นอยา่งดีเพื่อให้
การออกแบบบทเรียนมีประสิทธิภาพถ้าผูอ้อกแบบไม่เขา้ใจเน้ือหาจะท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการ
ออกแบบบทเรียนและไม่สามารถทา้ทายผูเ้รียนในทางสร้างสรรคไ์ด ้

4. สร้างความคิด (Generate Ideas) คือการระดมสมอง หมายถึงการกระตุน้ให้เกิดการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ไดข้อ้คิดเห็นต่าง ๆ จากทีมงานการสร้างความคิดจากการระดมสมอง 
จะช่วยให้ได้มาซ่ึงความคิดท่ีดี และน่าสนใจท่ีสุดขั้ นตอนการออกแบบบทเรียน (Design-
Instruction) เป็นขั้นตอนท่ีครอบคลุมถึงความคิดการวเิคราะห์งานและแนวคิดการออกแบบบทเรียน
ขั้นแรก ประเมินและแกไ้ขการออกแบบ61 

ธีรพงษ์ มงคลวุฒิกุล ไดก้ล่าววา่ องคป์ระกอบของของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบ่ง
ออกเป็น 4 คือ 

                                                 

  60กิดานนัท ์มะลิทอง, เทคโนโลยกีารศึกษาร่วมสมัย, อา้งแลว้, หนา้ 253-254. 
  61กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, พัฒนาส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเว็บไซต์เพื่อการ
เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ, อา้งแลว้, หนา้ 16-19. 
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1. เน้ือหาสาระ (Imformatoin) เน้ือหาสาระตอ้งเป็นเน้ือหาท่ีไดรั้บการรับเรียงแลว้เป็น
อยา่งดีซ่ึงจะท าใหผู้ใ้ชง้านเกิดการเรียนรู้หรือไดรั้บทกัษะอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามทีผูส้ร้างไดก้ าหนด
วตัถุประสงคไ์ว ้โดยการท าเน้ือหาน้ีอาจจะเป็นการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะเป็นลกัษณะ
ทางตรงหรือทางออ้มก็ได ้

ตวัอย่างการน าเสนอเน้ือหาในลกัษณะทางตรง ไดแ้ก่ การน าเสนอเน้ือหาในบทเรียน 
CAI ประเภทการสอน ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูใ้ชไ้ดรั้บเน้ือหาสาระและทกัษะต่าง ๆ อยา่งเต็มท่ีจากการ
อ่าน การจ า การท า การท าความเขา้ใจ และการฝึกฝน เป็นตน้ 

ส่วนตวัอยา่งการน าเสนอเน้ือหาในบทเรียน CAI ประเภทเกม และประเภทสถานการณ์
จ าลอง ซ่ึงเน้ือหาสาระหรือทกัษะท่ีผูใ้ช้งานจะได้รับโดยทางอ้อมในรูปแบบเกมต่าง ๆ เพื่อให้
ผูเ้รียนได้ทกัษะทางด้านการคิด การจ า การส ารวจ และเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนท่ีสนุก เพื่อ
ดึงดูดใหผู้ใ้ชมี้ความตอ้งการเรียนมากข้ึน 

2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Insividualization) ความแตกต่างของบุคคลคือส่ิงท่ี
จะตอ้งคิดในการออกแบบบทเรียน CAI ว่าเราจะน าไปใช้กบักลุ่มผูใ้ช้งานท่ีมีความแตกต่างกนั
อยา่งไร ซ่ึงความแตกต่างน้ีเกิดจากบุคลิกภาพ ความคิดความสนใจ และพื้นฐานความรู้ท่ีแตกต่างกนั
ออกไป 

บทเรียน CAI ซ่ึงเป็นส่ือการเรียนการสอนรายบุคคลประเภทหน่ึง จ าเป็นตอ้งได้รับการ
ออกแบบให้มีลกัษณะท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มากท่ีสุดกล่าวคือบทเรียน
CAI จะตอ้งมีความยึดหยุ่นมากพอท่ีผูเ้รียนจะมีอิสระในการควรคุมการเรียนของตน รวมทั้งการ
เลือกรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนเองได ้

3. การโตต้อบ (Intreaction) การโตต้อบในท่ีน้ีคือ การมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูใ้ชก้บั
บทเรียน CAI การเรียนการสอนรูปแบบท่ีดีท่ีสุดคือการเรียนการสอนในลักษณะท่ีเปิดให้ผูมี้
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนไดม้ากท่ีสุด 

ดงันั้น บทเรียน CAI ท่ีไดรั้บการแบบเป็นอยา่งดี จะตอ้งท าให้เกิดการโตต้อบระหวา่ง
ผูเ้รียนกบับทเรียน CAI อย่างต่อเน่ืองไม่ใช่เพียงคลิกเปล่ียนหน้าจอไปเร่ือย ๆ ทีละหน้าจอ ซ่ึงเป็น
การโตต้อบท่ีไม่เพียงพอส าหรับการเรียน ผูส้ร้างซอฟต์แวร์จึงจ าเป็นจะต้องใช้เวลาในการใช้
ความคิด การวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงกิจกรรมการเรียน (Activity) หรืองานท่ี
ก่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกบับทเรียนและท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การให้ผลป้อนกลบัโดยตรง (Immediate Feedback) ลกัษณะท่ีขาดไม่ไดอี้กอยา่งของ
บทเรียน CAI คือ การให้ผลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียนในทนัที รวมไปถึงการท่ีบทเรียน CAI ท่ีสมบูรณ์
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จะตอ้งมีการทดสอบหรือประเมินความเขา้ใจของผูใ้ชใ้นเน้ือหาหรือทกัษะต่าง ๆ ตามวตัถุประสงค์
ท่ีไดก้  าหนดไว ้ซ่ึงการใหผ้ลป้อนกลบัแก่ผูใ้ชเ้ป็นวธีิท่ีใหผู้ใ้ชส้ามารถตรวจสอบการเรียนของตนได ้

ความสามารถในการใหผ้ลป้อนกลบัโดยทนัทีของบทเรียน CAI น้ีเองท่ีถือวา่เป็นจุดเด่น 
หรือขอ้ไดเ้ปรียบประการส าคญัของบทเรียน CAI โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือเทียบกลบัส่ือประเภทอ่ืน 
ไม่วา่จะเป็นส่ือส่ิงพิมพห์รือวดีิโอก็ตาม62 

จากองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีได้กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า 
องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบดว้ย ขอ้ความ ภาพน่ิง ความเคล่ือนไหว 
เสียง การเช่ือมโยงแบบปฏิสัมพนัธ์ และวีดีทศัน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเผยแพร่ให้แก่ผูเ้รียนท่ี
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้ เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นรูปแบบการสอนท่ีพร้อมจะ
ท างานอย่างต่อเน่ืองและตลอดเวลา ขั้นตอนการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การออกแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการน าเสนอผ่านจอคอมพิวเตอร์ และช่วยให้จดัรูปแบบการน าเสนอท่ี
สมดุลกนัขององคป์ระกอบต่าง ๆ  

ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนทีม่ีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
  การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น จะตอ้งทราบเก่ียวกบัคุณลกัษณะของส่ือคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 4 ประการ คือ 

1. สารสนเทศ (Information) หมายถึง เน้ือหาสาระ (content) ท่ีไดรั้บการเรียบเรียงแลว้
เป็นอยา่งดี ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไดรั้บทกัษะอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีผูส้ร้างไดก้ าหนด
วตัถุประสงคไ์ว ้โดยอาจจะน าเสนอเน้ือหาในลกัษณะทางตรงหรือทางออ้มก็ได ้

2. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individualization) คือการตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลทั้งจากบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ พื้นฐานความรู้ คือลกัษณะส าคญัของคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โดยผูเ้รียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง รวมทั้งการเลือกรูปแบบการเรียนท่ี
เหมาะสมกบัตนได ้เช่น สามารถควบคุมเน้ือหา ควบคุมล าดบัของการเรียน ควบคุมการฝึกปฏิบติั
หรือการทดสอบ เป็นตน้ 

3. การโตต้อบ (Interaction) เน่ืองจากผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน หากไดมี้การโตต้อบหรือปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อน ดงันั้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีออกแบบมาอยา่งดี
จะตอ้งเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการโตต้อบระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยา่งต่อเน่ืองและตลอด
ทั้งบทเรียน การอนุญาตให้ผูเ้รียนเพียงแต่คลิกเปล่ียนหน้าจอไปเร่ือย ๆ ทีละหน้า ไม่ถือว่าเป็น

                                                 

  62ธีรพงษ ์มงคลวฒิุกุล, คู่มือสร้างส่ือมัลติมีเดียด้วย Authorware 7, อา้งแลว้, หนา้ 2 - 3. 
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ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเพียงพอส าหรับการเรียนรู้ แต่ตอ้งมีการให้ผูเ้รียนได้ใช้เวลาในส่วนของการสร้าง
ความคิด วเิคราะห์และสร้างสรรคเ์พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกิจกรรมการเรียนนั้น ๆ  

4) Immediate Feedback (ผลป้อนกลบัโดยทนัที) การให้ผลป้อนกลบัน้ีเป็นส่ิงท่ีท าให้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างไปจากมลัติมีเดีย - ซีดีรอม ส่วนใหญ่ ซ่ึงไดมี้การน าเสนอเน้ือหา
เก่ียวกบัเร่ืองราวของส่ิงต่าง ๆ แต่ไม่ไดมี้การประเมินความเขา้ใจของผูเ้รียนไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบ
ของการทดสอบ แบบฝึกหัด หรือการตรวจสอบความเขา้ใจในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง จึงท าให้
มลัติมีเดีย - ซีดีรอม เหล่านั้นถูกจดัวา่เป็นมลัติมีเดียเพื่อการน าเสนอขอ้มูล (Presentation Media) 
ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน63 
  กุลสิริ กฤตธนรัชต์ การเรียนรู้ของมนุษยน์ั้นใช่เพียงแต่การสังเกตแต่รวมไปถึงการปฏิบติั
ดว้ย การมีปฏิสัมพนัธ์ไม่เพียงแต่คง ความสนใจไดเ้ท่านั้น แต่ยงัช่วยให้เกิดความรู้ทกัษะใหม่ ๆ ให้
ผู ้เ รียน หน่ึงในข้อได้เปรียบของ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีเหนือส่ือการสอนอ่ืน ๆ ก็ คือ
ความสามารถในเชิงโต้ตอบกับผูเ้รียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากมายท่ีผลิตออกมานั้ นจะมี
ปฏิสัมพนัธ์ภายในบทเรียนน้อย ท าให้เกิดบทเรียนท่ีน่าเบ่ือหน่าย การออกแบบบทเรียนอย่าง
สม ่าเสมอนั้น ๆ จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาและเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน64  
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ไดก้ล่าวว่าความกระตือรือร้น ความขยนั ความพึง
พอใจความสนุกสนาน ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีลกัษณะเป็นส่ือประสมท่ีท างานร่วมกบั
ส่ืออ่ืน ๆ โดยท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เกิดการปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
และสามารถเรียนรู้หรือศึกษาไดด้ว้ยตนเองตามความถนดัและความสนใจของตนเองซ่ึงจะท าให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเน่ืองจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูเ้รียนสามารถโตต้อบกบัโปรแกรมซ่ึงท าให้ผูเ้รียนจะมีความรู้สึก
เหมือนว่าตนเองไดพู้ดคุยกบัใครคนหน่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกมีอารมณ์ขนัชอบใจ ไม่ชอบใจ และ
กระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียนดว้ย ซ่ึงวธีิการน้ีนบัวา่เป็นการเลียนแบบส่ิงท่ีครูปฏิบติัหรือ
ขอ้ความรู้ท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบน้ีมีตั้งแต่การปฏิบติัท่ีง่าย ๆ ไปจนกระทัง่ขั้น บูรณาการเพื่อให้

                                                 

  63ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จ ากดั, 2551), หนา้ 98. 
  64กุลสิริ กฤตธนรัชต,์ “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้น
ปีท่ี 1 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพในวทิยาลยัอาชีวะเร่ืองลกัษณะส าคญัของภาษาไทย”, วทิยานิพนธ์ 
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัรามค าแหง), 2547, หนา้ 98. 
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ส่ือการเรียนการสอนท่ีออกแบบน้ีมีลกัษณะความเป็นกนัเอง เช่นเดียวกบัท่ีครูปฏิบติัในระหวา่งการ
เรียนการสอน เช่น การระบุช่ือเพื่อนสนิท สีท่ีชอบ เป็นต้น ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สามารถท าได ้บทเรียนลกัษณะน้ีท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกเหมือนกบัการเรียนในชั้นเรียนกบัเพื่อน 
Collins and Stevens ไดใ้ชว้ธีิการท่ีเลียนแบบครูท่ีมีประสิทธิภาพในการสอนในชั้นเรียนในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบปัญญาประดิษฐ์ Collins and Stevens เรียนวิธีการสอนท่ีเลียนแบบน้ีวา่ 
Socratic Tutoring ผลการศึกษาพบว่าปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัส่ิงท่ีปรากฏในชั้นเรียนปกติ65 
  จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่ ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน คือ การสอนจะต้องเน้นให้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางเน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผูเ้รียนสามารถโตต้อบกบัโปรแกรมซ่ึงท าให้ผูเ้รียนจะมีความรู้สึกเหมือนวา่ตนเองไดพู้ดคุยกบัใคร
คนหน่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกมีอารมณ์ขนัชอบใจในการเรียนกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพราะฉะนั้น
การมีปฏิสัมพนัธ์ในการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงมีความส าคญัมาก เพราะนอกจากปฏิสัมพนัธ์จะ
มีส่วนช่วยเร้าความสนใจตามทฤษฏีของมาโลน และ ARCS Model แลว้ ปฏิสัมพนัธ์ ยงัเป็นการ
เสริมแรงอยา่งดีในการให้ผลยอ้นกลบัในบทเรียน เพราะการเรียนรู้ของมนุษย ์เกิดจากการท่ีมนุษย์
ใหค้วามสนใจกบัส่ิงเร้า (Stimuli) และรับรู้ (Perception) ส่ิงเร้าต่าง ๆ นั้นอยา่งถูกตอ้ง คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีดีควรจะออกแบบให้เกิดการรับรู้ท่ีง่ายดายและเท่ียงตรง การน าลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี 
มาใช้ในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงนับเป็นความส าคญัและช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ ตรงตามวตัถุประสงคข์องบทเรียนนั้น 
 ด้านประโยชน์ของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
  วารินทร์ รัศมีพรหม ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดแ้ก่การ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดเ้ร็ว ดว้ยวิธีท่ี
ง่าย ๆ ช่วยให้ผูเ้รียนมีความคงทนในการเรียนรู้สูง ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ซ ้ าได้ตามท่ีต้องการ 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบต่อตนเองสามารถควบคุมการเรียนไดด้ว้ยตนเองมีการแกปั้ญหา
และฝึกคิดอยา่งมีเหตุผล ประหยดัเวลาและงบประมาณในการจดัการเรียนการสอน66 

                                                 

 65กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน, การวิจัยส ารวจ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัศูนยก์ารพิมพแ์ก่งจนัทร์ จ  ากดั, 2546), หนา้ 20. 
 66วารินทร์ รัศมีพรหม, ส่ือการสอนเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนร่วมสมัย,    
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนพิมพ,์ 2551), หนา้ 69. 
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  ฝนทิพย์ อมาตยกุล ไดก้ล่าวว่า คอมพิวเตอร์จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง 
และยงัมีความแมนย  าต่อวิชาท่ีเรียน มีความสนุกสนาน ช่วยลดปัญหาระหว่างครูกบันกัเรียนหรือ
นกัเรียนกบันกัเรียนดว้ยกนั ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อการเรียนการสอน ดงัน้ี 

1. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้ดี เพราะมีสี เสียงและภาพประกอบ รวมถึงการ
ออกแบบท่ีเร้าใจ ใคร่ติดตามอีกดว้ย 

2. ดึงดูดความสนใจ โดยใช้เทคนิคการน าเสนอด้วยกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว แสง สี 
เสียง สวยงามและเหมือนจริง 

3. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดเ้ร็ว ดว้ยวธีิท่ีง่าย ๆ  
4. ผูเ้รียนมีการโตต้อบ ปฏิสัมพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

มีโอกาสเลือก ตดัสินใจและไดรั้บการเสริมแรงจากการไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัทนัที 
5. ช่วยใหผู้เ้รียนมีความคงทนในการเรียนรู้สูงเพราะมีโอกาสปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง

ซ่ึงจะเรียนรู้ไดจ้ากขั้นตอนท่ีง่ายไปหายากตามล าดบั 
6. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง บทเรียนมี

ความยดืหยุน่สามารถเรียนซ ้ าไดต้ามท่ีตอ้งการ 
7. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองควบคุม การเรียนด้วยตนเอง มีการ

แกปั้ญหา และฝึกคิดอยา่งมีเหตุผล 
8. สร้างความพึงพอใจแก่ผูเ้รียน เกิดทศันคติท่ีดีต่อการเรียน 
9. สามารถรับรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้อย่างรวดเร็ว เป็นการท้าทายผูเ้รียน และ

เสริมแรงใหอ้ยากเรียนรู้ 
10. ประหยดัเวลา และงบประมาณในการจดัการเรียนการสอนโดยลดความจ าเป็นท่ี

จะตอ้งใชค้รูท่ีมีประสบการณ์สูง หรือเคร่ืองมือราคาแพงเคร่ืองมืออนัตราย 
11. ลดช่องวา่งการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนในเมือง และชนบทเพราะสามารถใชบ้ทเรียน

คอมพิวเตอร์ไดเ้ม่ือมีอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
12. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนตามศกัยภาพเป็นรายบุคคล สามารถเรียนรู้ตามความสามารถ

ของตนเองและมีการเสริมแรงท่ีดีอีกดว้ย มีการยอ้นกลบัท าใหผู้เ้รียนต่ืนเตน้ไม่เบ่ือง่าย 
13. ช่วยใหน้กัเรียนฝึกทกัษะไดดี้ เช่น จ าลองสถานการณ์ ฝึกการคิดแกปั้ญหา ฝึกทกัษะ

ทางคณิตศาสตร์ การเขียนภาษา เป็นตน้ 
14. เป็นการสร้างนิสัยใหมี้ความรับผดิชอบ และมีเจตนคติท่ีดีต่อการเยนวชิานั้น 
15. นกัเรียนมีอิสระเสรีในการเรียน ใครก็เรียนไดไ้ม่ตอ้งนดัแนะกบัเพื่อนร่วมชั้นและ

ครูอาจารย ์จะเรียนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เม่ือใดก็ท าไดอ้ยา่งอิสระ 
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16. สร้างบรรยากาศทางการเรียนท่ีดีมีการเรียนท่ีอิสระ สนุกสนานแนะอยา่งเรียนรู้ 
17. ใหผู้เ้รียนสามารถทบทวนการเรียนไดง่้ายข้ึน และผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้น ในการเรียน 
18. สามารถจดัแผนการสอนไดดี้ช่วยการประเมินผงการเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น มีการ

ตั้งจุดมุ่งหมาย สอนเน้ือหา ท าการทดสอบและยอ้นกลบั และยงัสามารถวเิคราะห์ประเมินผลไดด้ว้ย 
19. ครูสามารถควบคุมชั้นเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะนกัเรียนมีความสนใจเรียนมากข้ึน 
20. การสอนของครูมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน และช่วยแบ่งเบาภาระของครู 
21. ช่วยให้ครูมีเวลาว่างและเปล่ียนบทบาทจากผูส้อนมาเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าทางการ

เรียนซ่ึงเหมาะกบัการเรียนแบบสมยัใหม่มากข้ึน 
22. ช่วยให้ผูส้อนประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนของผูเ้รียนได้เร็ว สามารถ

ตรวจสอบการเรียนของนกัเรียนเป็นรายบุคคลและประเมินผลความรู้ไดท้นัที เพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนใหคุ้ณภาพการเรียนการสอนท่ีคงตวั 

23. ประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปรับปรุงเน้ือหา บทเรียนสามารถ
กระท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นเคร่ืองมือช่วยในการพฒันาโปรแกรม 

24. สามารถควบคุมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนไดง่้าย ถา้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีการบนัทึกการตอบค าถามและการท างานของผูเ้รียนเอาไว ้สามารถตรวจสอบคุณภาพ
ของบทเรียนและสามารถน าไปปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนใหดี้ข้ึนไดง่้าย 

25. ช่วยใหผู้เ้รียน เรียนรู้ไดเ้ร็วกวา่การสอนแบบปกติ ลดการส้ินเปลืองเวลา และช่วยให้
ผูเ้รียนคงพฤติกรรมการเรียนไดน้านกวา่การเรียนแบบอ่ืน 

26. ช่วยในการท านายและบอกแนวโน้มระดบัการเรียนตามความสามารถของผูเ้รียน
ตอบสนองปรัชญาการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี67 
  กดิานันท์ มะลทิอง กล่าวถึงประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว ้6 ขอ้ ดงัน้ี 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนใหก้บันกัเรียน 
2. การใชสี้ ภาพ ลายเส้น การเคล่ือนท่ี เสียงดนตรี จะเป็นการเพิ่มความเหมือนจริง 
3. ความสามารถของหน่วยความจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยในการบนัทึกพฤติกรรมของ

นกัเรียนไวเ้พื่อใชใ้นการวางแผนบทเรียนในขั้นต่อไปได ้

                                                 

  67ฝนทิพย ์อมาตยากุล. “ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความคงทนใน
การเยนรู้ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน”, วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร), 2547, 
หนา้ 22-23. 
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4. ความสามารถในการเก็บขอ้มูลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถน ามาใชใ้นลกัษณะ
การศึกษาเป็นรายบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถก าหนดบทเรียนให้นกัเรียนแต่ละคนไดเ้รียนพร้อม
กบัแสดงความกา้วหนา้ใหเ้ห็นไดท้นัที 

5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะให้ความเป็นส่วนตวักบันกัเรียน เป็นการช่วยให้
นกัเรียนท่ีเรียนชา้สามารถเรียนไดต้ามความสามารถของตนโดยสะดวกอย่างช้า ๆ โดยไม่ตอ้งอาย
เพื่อนนกัเรียนเม่ือนกัเรียนตอบค าถามผดิ 

6. ช่วยขยายขีดความสามารถของครูในการควบคุมนกัเรียนไดอ้ย่างใกลชิ้ด เน่ืองจาก
สามารถบรรจุขอ้มูลไดง่้ายและสะดวกในการน าออกมาใช้68  

กฤษมันต์ วฒันาณรงค์ ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพอสรุปเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี  
 1. สามารถโตต้อบหรือใหผ้ลยอ้นกลบัไดท้นัที จากการท่ีระบบคอมพิวเตอร์มีความสามารถใน

การประมวลผลขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผูอ้อกแบบหรือเขียนเน้ือหาจึงสามารถก าหนดขอ้มูลส าหรับการ
โตต้อบ หรือใหผ้ลยอ้นกลบั (Feedback) ต่อผูใ้ชบ้ทเรียนไดท้นัทีท่ีตอ้งการ 
 2. มีความเป็นอิสระและเป็นส่วนตวัในการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีอิสระท่ีจะเลือกเรียนเน้ือหาตาม
เวลาและบทเรียนท่ีตนเองตอ้งการโดยไม่กระทบกบัผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ มีอิสระใน การใชเ้วลามากหรือ
นอ้ยหรือการเรียนทบทวนซ ้ าหลาย ๆ คร้ังก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งอายใครกล่าวไดว้า่ การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ตามความพร้อม และศกัยภาพของตนเองไดดี้
ท่ีสุดอยา่งหน่ึงเม่ือเทียบกบัส่ืออ่ืน ๆ  
 3. ช่วยกระตุน้และเร้าความสนใจไดดี้ จากการท่ีคอมพิวเตอร์สามารถน าเสนอขอ้มูลไดท้ั้ง
ในรูปแบบของตวัหนงัสือ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหวและเสียง ผูเ้ขียนเน้ือหาจึงมีความยืดหยุน่ท่ีจะ
ออกแบบการน าเสนอเน้ือหาสาระ ซ่ึงเป็นกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งน่าสนใจโดยทัว่ไปแลว้
จะพบว่า การใช้งานกราฟิกหรือภาพเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมและการมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบั
ผูเ้รียน จะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจตลอดช่วงเวลาท่ีมีการใชบ้ทเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4. เป็นการประหยดัและไม่เป็นอนัตรายหากมีขอ้ผิดพลาด ในกรณีท่ีเป็นการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในรูปแบบของแบบจ าลองหรือสถานการณ์จ าลอง (Simulation) นั้น ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้
หรือทดลองฝึกซ ้ าไดห้ลาย ๆ คร้ัง โดยมีค่าใช้จ่ายต ่ากว่าการฝึกจากของจริง อีกทั้งในการทดลอง
หรือการฝึกผูเ้รียนมีการตดัสินใจผิดพลาดก็จะไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย หรือมีส่ิงช ารุดเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนเหมือนกบักรณีท่ีทดลองหรือฝึกกบัของจริง 

                                                 

  68กิดานนัท ์มะลิทอง, เทคโนโลยแีละการส่ือสารเพือ่การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ,์ 
2548), หนา้ 173-174. 
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 5. สามารถเก็บขอ้มูลการใช้บทเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดอ้ย่างเป็นระบบและ
รวดเร็ว ผูเ้ขียนโปรแกรมและผูอ้อกแบบบทเรียนสามารถท่ีจะก าหนดให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์บนัทึก
และจดัเก็บขอ้มูลของผูใ้ชบ้ทเรียน รายละเอียดการใชบ้ทเรียน ตลอดทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้
อยา่งเป็นระบบตลอดช่วงระยะเวลาท่ีมีการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูผูส้อนอาจเรียก
ขอ้มูลดงักล่าวน้ีมาตรวจสอบหรือวเิคราะห์เพื่อประโยชน์ในการจดักระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนได้ หรือบางกรณีครูและผูใ้ช้บทเรียนก็สามารถใช้ค  าสั่งเพื่อให้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์แสดงขอ้มูลท่ีเป็นผลการเรียนอยา่งละเอียดได ้
 6. ช่วยใหผู้เ้รียนท่ีเรียนอ่อนสามารถใชเ้วลานอกเวลาเรียนในการฝึกฝนทกัษะ และเพิ่มเติม
ความรู้ เพื่อท่ีจะปรับปรุงการเรียนของตนเองใหท้นัผูเ้รียนอ่ืนได ้
 7. สามารถสับเปล่ียนโปรแกรมและเพิ่มเติมขยายไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าให้สามารถปรับปรุง
บทเรียนใหท้นัสมยักบัเหตุการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  8. บทบาทของครูจะเป็นผูท้รงคุณวุฒิในการช่วยเหลือผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     
ท าใหค้รูมีเวลาในการติดตาม และตรวจสอบความกา้วหนา้ของผูเ้รียนแต่ละคนไดม้ากข้ึน69 
  กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้กล่าวถึงข้อดีของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นหลายประการ คือ 
   1. ดา้นรูปแบบ เร่ืองของสีสัน ความสวยงาม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรียนท่ี
มีสีสันดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนไดดี้กว่าสีขาว-ด า นอกจากสีสันแลว้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนยังมีเสียงท่ีเป็นส่ิงเร้าให้ผู ้เ รียนสามารถใช้เพื่อป้อนข้อมูลย ้อนกลับได้ และบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดเ้ปรียบในแง่ของภาพเคล่ือนไหวได ้เช่น การท าภาพเคล่ือนไหว ชา้ ๆ หรือ 
เร็ว ๆ พร้อมกบัมีสีสันท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจและมีความสนใจมากข้ึน 
  2. ดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีลกัษณะ 
เป็นส่ือประสมท่ีท างานร่วมกบัส่ืออ่ืน ๆ เช่น เคร่ืองเล่นวีดีทศัน์ ซ่ึงท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเกิดการปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถเรียนรู้หรือศึกษาไดด้้วยตนเอง
ตามความถนัดและความสนใจของตนเองซ่ึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นวิธีการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 3. ดา้นการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ผูเ้รียนสามารถทราบผลการเรียนของตนเองในการปฏิบติั กิจกรรม
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา่ส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการเสริมแรงอีกทางหน่ึงในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

                                                 

  69กฤษมนัต ์วฒันาณรงค.์ เทคโนโลยเีทคนิคการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 63-82. 
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 4. ด้านความรู้สึก เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูเ้รียนสามารถโต้ตอบกับ
โปรแกรมซ่ึงท าให้ผู ้เรียนจะมีความรู้สึกเหมือนว่าตนเองได้พูดคุยกับใครคนหน่ึงก่อให้เกิด
ความรู้สึกมีอารมณ์ขนัชอบใจ ไม่ชอบใจ และกระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียนด้วยซ่ึง
วิธีการน้ีนบัวา่เป็นการเลียนแบบส่ิงท่ีครูปฏิบติั ขอ้ปฏิบติัหรือขอ้ความรู้ท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบ
น้ีมีตั้งแต่การปฏิบติัท่ีง่าย ๆ ไปจนกระทัง่ขั้นบูรนาการเพื่อให้ส่ือการเรียนการสอนท่ีออกแบบน้ีมี
ลกัษณะความเป็นกนัเอง เช่นเดียวกบัท่ีครูปฏิบติัในระหวา่งการเรียนการสอน เช่นการระบุช่ือเพื่อน
สนิท สีท่ีชอบ เป็นตน้ ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถท าได้บทเรียนลกัษณะน้ีท าให้
ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกเหมือนกบัการเรียนในชั้นเรียนกบัเพื่อน Collins and Stevens ไดใ้ชว้ิธีการท่ี
เลียนแบบครูท่ีมีประสิทธิภาพในการสอนในชั้นเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ Collins and Stevens เรียนวิธีการสอนท่ีเลียนแบบน้ีว่า Socratic Tutoring ผล
การศึกษาพบว่าปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีมี
ลกัษณะคลา้ย ๆ กบัส่ิงท่ีปรากฏในชั้นเรียนปกติ 
  5. คุณค่าทางการศึกษาของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาทาง
การศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยให้นกัเรียนด าเนินไปโดยอิสระโดยเฉพาะผูเ้รียนท่ีเรียนชา้และผูท่ี้ข้ีอายต่อ
การตอบผดิต่อหนา้ผูเ้รียนดว้ยกนั และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่มีอคติต่อใคร 
  6. ปัญหาการสอนแบบตวัต่อตวั เน่ืองจากอตัราส่วนของครูต่อนกัเรียนมีต่างกนัการสอนตวั
ต่อตวัเป็นการสอนท่ีดีท่ีสุด แต่การสอนแบบตวัต่อตวัในชั้นเรียนปกติเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้เลย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นทางเลือกใหม่เพราะสามารถเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์หรือมี
การโตต้อบกบัผูส้อนไดม้ากและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนไดท้นัที 
  7. ปัญหาเร่ืองภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัของ ผูเ้รียนแต่ละคนยอ่มมีพื้นฐานความรู้ซ่ึงแตกต่างกนั
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาตามความรู้ความสามารถของตนโดยการเลือก
ลกัษณะและรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนได ้เช่น ความเร็วชา้ของการเรียนเน้ือหาและล าดบั
ของการเรียน เป็นตน้ 
  8. ปัญหาการขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญ ผูส้อนมกัจะประสบกบัปัญหาการมีเวลาไม่เพียงพอใน
การท างานดงันั้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นทางเลือกอีกทางท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากมีงานวิจยัหลาย
ช้ินพบวา่เม่ือเปรียบเทียบการสอนโดยการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัการสอนดว้ยวิธีปกติแลว้การ
สอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนเขา้ช่วยนั้นจะใชเ้วลาเพียง 2 ใน 3 เท่าของการสอนดว้ยวิธีปกติเท่านั้น 
นอกจากน้ีส าหรับสถานศึกษาท่ีขาดแคลนผู้เ ช่ียวชาญเฉพาะด้านนั้ นก็ย ังสามารถท่ีจะน า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใชช่้วยในการสอนได ้
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  9. ด้านการใช้งาน ผูเ้รียนไม่จ  าเป็นตอ้งรู้จกัภาษาคอมพิวเตอร์ หรือมีความรู้ทกัษะด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็สามารถใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได ้และเสียเวลาในการเรียนรู้การ
ใชโ้ปรแกรมนอ้ย70 

จากประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ สรุปไดว้่า ช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และดึงดูดความสนใจสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดเ้ร็วสามารถใช้สี ภาพ ลายเส้น 
การคล่ืนท่ี เสียงดนตรีสามารถโตต้อบหรือให้ผลยอ้นกลบัไดท้นัที มีการอิสระและเป็นส่วนตวัใน
การเรียนรู้ ในด้านรูปแบบ ด้านปฏิสัมพนัธ์กับผูเ้รียน ด้านการงานผูเ้รียนไม่ต้องรู้จกัภาษาของ
คอมพิวเตอร์หรือมีความรู้ในการการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

2.3 การเรียนวชิาพระพทุธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
การศึกษาในปัจจุบนั ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขมาหลายยุคหลายสมยั เพื่อให้เป็นสากลและ

เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้จริญกา้วหนา้สามารถทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ แมว้า่ปัจจุบนั
การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์จะไดรั้บการยอมรับและพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของมนุษยใ์ห้เจริญแต่
การศึกษาในดา้นศาสนา กลบัไม่ไดรั้บการพฒันาเท่าท่ีควร ทั้ง ๆ การพฒันานั้นควรท่ีจะพฒันาดา้น
ร่างกายไปพร้อมกบัจิตใจ นัน่คือการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของมนุษยซ่ึ์งบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนนั้นมีการประยกุตแ์ละพฒันามาตามล าดบัตามสมยั ดงัน้ี 

2.3.1 หลกัสูตรวชิาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
ตามหลกัฐานทางขอ้มูลพบว่า การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ไดรั้บการส่งเสริม

สนบัสนุนมาตั้งแต่สุโขทยั อยธุยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์มาตามล าดบัการศึกษาของไทยเร่ิมมีเคา้
โครงของการพฒันาสู่ความเป็นสากลในยุคสมยัตั้งแต่รัชกาลท่ี 5 เป็นตน้มา การศึกษาพุทธศาสนา
ในสมยัรัชกาลท่ี 5 นั้น วดัยงัคงเป็นสถานศึกษาท่ีส าคญั พระสงฆ์จึงเป็นผูมี้บทบาทต่อการศึกษา
อยา่งแยกไม่ออก เพราะวดัคือสถานศึกษาของเด็กเยาวชน หนา้ท่ีส าคญัของพระสงฆ ์คือ การอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน เด็กและเยาวชนของชาติ71 
  ต่อมา พ.ศ. 2414 พระองคไ์ดมี้พระราชโองการให้จดัตั้งโรงเรียนในพระบรมมหาราชวงัได้
จดัตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกข้ึน เพื่อให้พระราชวงศแ์ละขา้ราชการส่งบุตรหลานของตนเขา้ฝึกหดั

                                                 

 70กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน, การวิจัยส ารวจบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน, อา้งแลว้, หนา้ 36. 
  71เนาวนิตย ์ใจมนั, พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาผู้เรียน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548), หนา้ 135. 
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เพื่อรับราชการ โรงเรียนหลวงเพื่อราษฎรแห่งแรก คือ โรงเรียนวดัมหรรณพาราม ใน พ.ศ. 2427 นบั
แต่นั้นเป็นตน้มา ไดจ้ดัการศึกษาส าหรับประชาชนทัว่ไปอยา่งกวา้งขวางและบทบาทการเรียนการ
สอนวิชาศีลธรรมก็ยงัคงเป็นหนา้ท่ีของพระสงฆผ์ูมี้ความเช่ียวชาญเช่นเดิม และการจดัตั้งโรงเรียน
คร้ังน้ีเป็นมูลเหตุให้มีการจดัตั้งโรงเรียนในวดัอีกหลายแห่ง ทั้งท่ีอยู่ในหัวเมืองและในเมืองหลวง 
จึงสังเกตไดว้า่ช่ือโรงเรียนต่าง ๆ มกัจะมีค าวา่โรงเรียนวดั ปรากฏเสมอ แต่การจดัตั้งโรงเรียนมาก ๆ 
ใช่วา่จะเกิดผลดี กลบัมีผลเสียอยา่งนอ้ย 2 ประการคือ เร่ืองทุนและจ านวนครูผูส้อนท่ีไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ แต่ปัญหาน้ีก็สามารถแก ้ดว้ยการให้พระภิกษุผูท้รงความรู้เป็นผูส้อนเน่ืองมาจากขาด
แคลนครูท่ีเหมาะสมในสมยันั้นมีมาก แต่ยงัโชคดีท่ีมีบรรดาพระภิกษุสงฆ์เป็นครูสอนในโรงเรียน
มากมาย ในปี พ.ศ. 2435 ไดมี้การจดัตั้งโรงเรียนมูลศึกษาข้ึนในวดั โดยมีเจา้อาวาสในวดัทั้งในเมือง
และหวัเมืองเป็นผูด้  าเนินการ และในสมยัรัชกาลท่ี 5 ราว พ.ศ. 2441 พระองคไ์ดเ้ปล่ียนแปลงการศึกษา 
โดยใชช่ื้อวา่โครงการศึกษา ร.ศ. 117 นบัวา่เป็นกฎหมายทางการศึกษาฉบบัแรกของไทย72 
  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีอยู่กบัคนไทยมาช้านาน คนไทยประมาณ 94.6 นับถือ
พระพุทธศาสนา จนกล่าวไดว้า่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย แต่ก็มีไม่น้อยท่ีนบัถือ
ตามประเพณี ไม่ไดเ้ขา้ใจหรือสนใจพระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริง การปลูกฝังหลกัธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะพฒันาคุณธรรมจริยธรรมได ้การ
เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาจึงถูกบรรจุอยู่ในระบบการศึกษามานานพอสมควร แม้ว่า
พระพุทธศาสนาจะมีบทบาทต่อสังคมไทย และคนไทยคุน้เคยกบัพระพุทธศาสนา แต่การสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนกลบัไม่ไดมี้จุดเด่นและไม่ไดใ้ห้ความส าคญัเท่าท่ีควรในอดีตท่ีผา่นมา 
การศึกษาของคนไทยอาศยัอยูใ่นวดั การเรียนการสอนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นไปโดย
อตัโนมติั แต่ในปัจจุบนัรัฐเป็นผูจ้ดัการเก่ียวกบัการศึกษา วดัจึงมีบทบาทดา้นการศึกษาท่ีน้อยลง 
ถึงแมว้่าโรงเรียนจะอยู่ติดวดั พระภิกษุสงฆ์ก็ไม่ไดมี้บทบาทต่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนแต่
อยา่งใด เม่ือรัฐเป็นผูจ้ดัสรรดา้นการศึกษา หลกัสูตร ของวชิาการต่าง ๆ จึงก าเนิดข้ึนเป็นระบบแบบ
แผน มีการก าหนดหลกัสูตร เป้าหมายและการประเมินผล เป็นตน้อยา่งชดัเจน และในการจดัระบบ
การศึกษาของรัฐนั้น ท าให้ค  าสอนทางพระพุทธศาสนาถูกบรรจุให้เป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาการ

                                                 

 72ทินพนัธ์ุ นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สหายบล็อกและ
การพิมพ,์ 2549), หนา้ 4-7. 
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เรียนรู้ แมใ้นอดีตไม่ไดเ้รียกช่ือวิชาพระพุทธศาสนาโดยตรง แต่เน้ือหาท่ีเรียนก็เป็นหลกัธรรมใน
พระพุทธศาสนา และพฒันามาจนถึงการเรียกช่ือราย วชิาพระพุทธศาสนา เช่นในปัจจุบนั73 
 บทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์ ไดรั้บการยอมรับในการเป็นครูสอนในโรงเรียนต่าง ๆ ดงัท่ี
เห็นในปัจจุบนั คือบทบาทของพระสงฆต่์อการศึกษาไดรั้บความสนใจและให้ความส าคญัตั้งแต่ยุค
เร่ิมตน้ของการปฏิรูปการศึกษา และโรงเรียนในวดัก็มีจ  านวนมากข้ึนระยะต่อมาไดรั้บการปรับปรุง
และเพิ่มเน้ือหาหลกัสูตรในปี พ.ศ. 2533 เรียกวา่ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533 และประกาศใชใ้นปี 
พ.ศ. 2534 

การจัดสาระการเรียนรู้วชิาพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
 ในปี พ.ศ. 2542 ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อนัเป็น
กฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบญัญติัฉบบัน้ีเป็นท่ี
คาดหวงัของการศึกษาไทยว่า จะตอ้งไดรั้บการปฏิรูปการศึกษาอย่างชดัเจน ซ่ึงความในมาตรา 80 
ไดก้ าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ “รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมและสนบัสนุนให้เอกชนจดัการศึกษาอบรม
ใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม คือ ใหมี้กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ” พระราชบญัญติัฉบบัน้ีท าให้
การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเปล่ียนรูปแบบไป นบัเป็นโฉมหน้าใหม่ของการเรียนการ
สอนวชิาพระพุทธศาสนา เพราะมีการเปล่ียนแปลงถอ้ยค า รูปแบบการเรียนการสอน เป็นตน้ จึงเป็น
เหตุให้มีหลกัสูตรวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2544 ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั จดัอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ซ่ึงคณะรัฐบาลก็ได้ให้ความส าคญัในการจดัท าหลกัสูตรได้
แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบติังานจ านวนหลายคณะ จนเกิดเป็นหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 
  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 เม่ือพิจารณาโดยองคร์วมใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จะพบวา่
ในส่วนของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้นั้น แต่ละสถานศึกษามีแนวปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นอิสระดา้น
นโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบติั เพราะในแต่ละสถาบนัการศึกษาต่างก็มีอิสรภาพใน
การก าหนดโครงสร้างการเรียนรู้ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดความหลากหลายในการปฏิบติั และในส่วนของ
สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในหลกัสูตรขั้นพื้นฐานนั้น ชาวพุทธทั้งหลายไดมี้ ความเป็น
ห่วง กลวัวา่หากปล่อยใหแ้ต่ละสถานศึกษาจดัหลกัสูตรการศึกษากนัเอง จะก่อให้เกิดความแตกแยก

                                                 

 73ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, การส ารวจ
สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม 2554, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพค์ณะรัฐมนตรีและพระราช
กิจจานุเบกษา, 2555), หนา้ 22. 
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ไม่เป็นเอกภาพจะมีผลต่อความสามคัคีของชาติ ซ่ึงในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ไดก้ าหนดไวใ้นมาตราท่ี 7 การการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อความเป็นไทย ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชน และสังคมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนั
พึงประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ74  

เม่ือพิจารณาจึงพบว่า สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาสามารถ แบ่งออกเป็น 2 
หลกัสูตร คือ 
  1. เป็นหลกัสูตรแกนกลางท่ีนกัเรียนทัว่ไปจะไดเ้รียนพระพุทธศาสนาเหมือนกนัทั้งหมด 

2. เป็นหลักสูตรท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่ง จะเพิ่มเข้าในหลกัสูตรแกนกลางเพื่อปรับให้
สอดคล้องกบัสภาพปัญหาในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สามารถท่ีจะท าให้สาระการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนายดืหยุน่ และมีความเป็นทอ้งถ่ินมากข้ึน75 
 จากการจัดสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน  สรุปได้ว่า การเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา ในปัจจุบนันั้นตอ้งมีผูเ้ชียวชาญดา้นพระพุทธศาสนาท่ีแท้จริงมาจดัหลกัสูตรใน
การเรียนการสอนให้สอดคล้องตามแนวการเรียนรู้แกนกลางเพื่อให้นัก เรีย นได้เ รียนรู้
พระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริงและสามารถน าไปปฏิบติัไปถูกตอ้งตามหลกัพระพุทธศาสนา 
  มโนทศัน์สาระการเรียนรู้ 
  การปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2542 เป็นการพลิกโฉมหนา้การศึกษาของไทย โดยการจดั
การศึกษานั้นได้วางระบบการศึกษาใหม่ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงมธัยมศึกษา โดยแบ่งกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่มสาระ คือ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

                                                 
74พระเทพโสภณ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต), พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2546), หนา้ 47. 
75สมศกัด์ิ บุญปู่ , พระสงฆ์กบัการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยั, 2547), หนา้ 341. 
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7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 วิชาพระพุทธศาสนาถูกจดัอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมโดย
แบ่งสาระการเรียนรู้ไว ้5 สาระคือ 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม 
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์  
สาระท่ี 4 ประวติัศาสตร์ 
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์  

โดยพระพุทธศาสนาจดัอยูใ่น สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม76   

                                                 

  76กระทรวงศึกษาธิการ, หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช 2551, อา้งแลว้, 
หนา้ 100. 
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หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 มีมโนทศัน์เก่ียวกบัการศึกษาใน
เร่ืองพระรัตนตรัย เพราะเม่ือพิจารณาแลว้จะพบว่า การศึกษาพระพุทธศาสนาก็คือการศึกษาเร่ือง
พระรัตนตรัย โดยสามารถเขียนเป็นภาพผังมโนทัศน์  เป็นสาระส าคัญในการเรียนรู้วิชา
พระพุทธศาสนา โดยแสดงเป็นตารางขยายมโนทศัน์ดงัแผนภูมิท่ี 1 คือ ผงัมโนทศัน์โครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน (การเรียนการสอน) ปีงบประมาณ 2550.77 

 
 
 
 
 
 
 
          พระรัตนตรัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แผนภูมิที ่2.1 ผงัแสดงมโนทศัน์ 

                                                 
77ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม, โครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน (การเรียนการสอน) ปีงบประมาณ 2550, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550), หนา้ 17. 

พุทธประวติั 
ชาดก 

วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 
ความส าคญัของพระพทุธศาสนา 

หลกัธรรม 
ประวติัพุทธสาวก พุทธสาวกิา 

พุทธศาสนสุภาษิต 
ชาวพุทธตวัอยา่ง 

พระไตรปิฎก หนา้ท่ีชาวพุทธ 

เร่ืองน่ารู้จากพระไตรปิฎก 

มารยาทชาวพทุธและการ 
ปฏิบติัตนต่อพระภิกษ ุ

ศพัทท์างพระพุทธศาสนา 

ศาสนพิธี 

การบริหารจิตเจริญปัญญา 
สัมมนาพระพุทธศาสนา 

 

พระพุทธ 

 

พระธรรม 
 

พระสงฆ ์
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 ผงัมโนทศัน์ของสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา คือการศึกษาเร่ืองพระรัตนตรัย คือ    
มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์และจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัย และการจดัการ
เรียนการสอน ตอ้งเป็นไปอย่างสอดคลอ้งเช่ือมโยง หรือเรียกอีกอยา่งวา่ให้เป็นไปแบบบูรณาการ
การศึกษา หมายความวา่ เม่ือยกหวัขอ้ใดมาแสดงก็ตอ้งสามารถเช่ือมโยงกบัหวัขอ้อ่ืน ๆ ได ้เช่นตวัอยา่ง 
ท่ีพระเทพโสภณ กล่าวอธิบายไวว้่า เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธ ก็คือ พุทธประวติั วา่ดว้ยเร่ืองใน
อดีตของพระพุทธเจา้ และวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงวา่ดว้ยเหตุการณ์ส าคญัในพุทธประวติั 
ค าสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่า พระธรรม ซ่ึงรวบรวมไวเ้ป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
หลกัธรรมบางขอ้ไดรั้บการเปรียบเทียบเป็นพุทธภาษิต เพื่อเป็นคติสอนใจ หน่ึงในวิธีน าหลกัธรรม
มาปฏิบติัก็ คือ การบริหารจิตและการเจริญปัญญา พระสงฆ์ คือ ผูน้อ้มน าพระธรรมมาปฏิบติัไดช่ื้อ
วา่เป็น พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตวัอย่างผูเ้คร่งครัดในหนา้ท่ีชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ
และการปฏิบติัตนต่อพระภิกษุ78 
  จากท่ีไดก้ล่าวมาแล้ว สรุปไดว้่า การจดัหลกัสูตรตามผงัมโนทศัน์น้ี มีวตัถุประสงค์หลกั
เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบติัตน
เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูร่่วมกนัในสังคม และสามารถน าหลกัธรรม
ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ การท างานอยา่งมีคุณค่าต่อชีวติตนเองและสังคมโดยส่วนรวม  
  รายละเอยีดสาระการเรียนรู้ 
  ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พุทธศกัราช
2545 จดัสาระการหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ไดจ้ดัแบ่งการเรียนรู้
ตามช่วงชั้นเพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
  ดงันั้น ในการปรับใช้หลกัสูตรแกนกลาง ฯ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั้นควรจดัให้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็นกิจกรรมทั้ง 3 ประเภท ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร
แกนกลางฯ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงวยัและศกัยภาพของผู ้เรียนแต่ละ
ระดบั ในการจดัการศึกษาของครอบครัว หรือการศึกษานอกระบบนั้น อาจจะประสานเพื่อความ
ร่วมมือจากสถานศึกษา การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับผูเ้รียนในระบบส่วนใหญ่ของประเทศ

                                                 

 78พระธรรมโกศาจารย์, (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), กรอบความ คิดในการจัดท าสาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในหลักสูตรใหม่, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2550), หนา้ 13 . 
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และการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้จดัการศึกษาเป็น 3 ระดบั เพื่อความเป็นเอกภาพใน
การจดัการศึกษาของชาติไดแ้ก่ 

1. ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6) 
2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6)   

  กรมวิชาการ ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมไวด้งัน้ี 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
  สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเขา้ใจประวติั ความส าคญั และหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยึดมัน่ และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2 เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 

สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม 

และธ ารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และ สังคมโลกอยา่งสันติสุข  
มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธา และ

ธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  
 สาระท่ี 4 ประวติัศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1 เขา้ใจความหมาย ความส าคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ 
สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
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มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ืองตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึง
มีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หา 
วเิคราะห์ สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น คือ ความคาดหวงัในตวัผูเ้รียนควรรู้และสามารถท าอะไรได้
ตามมาตรฐาน เม่ือเรียนจบในแต่ละช่วงชั้น สามารถยืดหยุ่นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับสภาพของท้องถ่ินและผูเ้รียนได้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นเป็นเสมือนตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จในการเรียนของผูเ้รียนจบช่วงชั้นนั้น ซ่ึงอาจประเมินหรือไม่ประเมินดว้ยแบบทดสอบ
ขอ้เขียนและแบบประเมินแบบอ่ืน ๆ ก็ได้79 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  79กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช 
2551, พิมพค์ร้ังท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2551), หนา้ 21-22 .  
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ตารางที ่2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6 ของสาระที ่1 ศาสนา ศีลธรรม        
       จริยธรรม 
 

  

 ตารางท่ี 2.1 แสดงมาตรฐานการเรียนรู้ 
 ที่มา หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 หนา้ 25. 
 จากท่ีได้กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า มาตรฐานการเรียนรู้ ของ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม       
ซ่ึงเป็นการพฒันาการของมนุษยช์าติ ตามความสามารถท่ีอะไรไดต้ามมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้น
เป็นเสมือนตัวบ่งช้ีความส าเร็จในการเรียนของผูเ้รียนจบช่วงชั้ นนั้น ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทย และ สังคมโลกอยา่งสันติสุข 

มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน 

มาตรฐาน ส 1.1  
เ ข้ า ใ จประวัติ  ค ว ามส า คัญ

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
ห รื อศ าสนา ท่ี ตนนับ ถื อ  แ ล ะ
สามารถน าหลักธรรมของศาสนา 
มาเป็นหลกัปฏิบติัในการอยูร่่วมกนั 

1 . รู้และเข้าใจประวัติ  ความเป็นมา ความหมาย
องคป์ระกอบ ความส าคญัของศาสนา คมัภีร์ทางศาสนาท่ีตน
นบัถือและวิเคราะห์พระจริยาวตัรของศาสดา สาวกท่ีส าคญั
ของศาสนาต่าง ๆ  

2. สามารถน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชใ้น
การด าเนินชีวติอยา่งมีความสุข 

3. รู้และเขา้ใจความหมายประโยชน์และกระบวนการ
ของการฝึกบริหารจิต เจริญปัญญาและใชใ้นชีวติประจ าวนั 

มาตรฐาน ส 1.2  
 ยึดมัน่ในศีลธรรม การกระท า

ความดี มีค่านิยมท่ีดีงามและศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ี
ตนนบัถือ 

1. รู้และปฏิบติัตนตามหลกัศีลธรรมจริยธรรมค่านิยม ท่ี
ดีงามหลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ โดยน ามาประยุกต์ใช้
ในการพฒันาตน สังคมส่ิงแวดล้อมในชุมชน ท่ีตนเก่ียวขอ้ง
และประเทศชาติ เพื่อการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 

2. ใช้ภาษาในคมัภีร์ท่ีใช้ในศาสนาท่ีตนนับถือร่วม
ศาสนาพิธี พิธีกรรมวนัส าคญัทางศาสนาด้วยความเต็มใจ 
และเห็นคุณค่า 

3. มีทกัษะในการบริหารจิตและเจริญปัญญามาใช้ใน 
การคิดท่ีถูกวิธี  เพื่อพัฒนาการเ รียนรู้และแก้ปัญหาใน
ชีวติประจ าวนั 
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 จุดมุ่งหมายในการสอนพระพุทธศาสนา 
 ในการเรียนการสอนนั้นไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาใดก็ตาม ส่ิงท่ีส าคญัประการแรกท่ี

ครูผูส้อนควรค านึงถึง คือ การก าหนดจุดประสงคห์รือจุดมุ่งหมายในการสอน ดงัท่ี  
  สุมน อมรววิฒัน์ ไดก้ล่าวถึงความมุ่งหมายในการสอนจริยธรรม โดยแยกเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 

1. เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บรู้ความเขา้ใจในหลกัศาสนา และหลกัธรรมของศาสนา เห็น
คุณค่าของศาสนาอยา่งลึกซ้ึง 

2. เพื่อสร้างมโนทศัน์ทางจริยธรรม ซ่ึงจะมีผลต่อเจตคติและต่อพฤติกรรมของตน 
3. เพื่อปูพื้นฐานคุณธรรมทางจิตใจให้กับนักเรียนสามารถน าหลักจริยธรรมไปใช้

แกปั้ญหาประจ าวนัได ้
4. เพื่อให้นกัเรียน ไดรู้้จกัคิดเปรียบเทียบและตดัสินใจไดว้่าส่ิงใดดีส่ิงใดชัว่ ส่ิงใดควรท า 

ส่ิงใดควรงดเวน้80 
  วศิน อินทสระ ไดก้ล่าวถึง จุดหมายในการสอนของพระพุทธเจา้ ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีประโยชน์
ของมหาชนเป็นท่ีตั้ง การประกาศศาสนาจึงยึดหลกัประโยชน์ของมหาชนเป็นท่ีตั้ง ซ่ึงเป็นหลกัการ
ส าคญัและนโยบายท่ีส าคญัในการเผยแผพ่ระธรรมวนิยัในพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขตาม
พุทธประสงค ์3 ประการ คือ 

1. ทิฏฐธมัมิกกตัถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติน้ี คือ ทรงสอนเพื่อให้ผูฟั้งรู้แจง้เห็นจริง
ในส่ิงท่ีรู้ หมายถึง ทรงสอนใหรู้้จริง เห็นจริงเฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็น และเหมาะสมแก่ศิษยน์ั้น ๆ  

2. สัมปรายิกตัถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติหน้า คือ ทรงสอนเพื่อให้ผูฟั้งตรองตาม
แลว้เห็นจริงได ้นัน่คือ ค าสอนนั้นตอ้งไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป เพื่อให้ผูฟั้งสามารถใช้ปัญญา
พิจารณาดว้ยตนเองได ้

3. ปรมตัถประโยชน์ ประโยชน์อยา่งยิ่ง คือ ทรงสอนให้ผูฟั้งไดรั้บผลแห่งการปฏิบติั
ตามสมควร ตามก าลงัปฏิบติัของตน81 
  จากจุดมุ่งหมายในการสอนพระพุทธศาสนา ท่ีไดก้ล่าวแลว้ สรุปไดว้า่ จุดมุ่งหมายในการ
สอนพระพุทธศาสนาไดแ้ก่ การให้นกัเรียนไดรั้บรู้ความเขา้ใจในหลกัศาสนาและหลกัธรรมของ
ศาสนามีคุณธรรมทางจิตใจให้นกัเรียนสามารถน าหลกัธรรมไปใช้แกปั้ญหาประจ าวนัได ้ซ่ึงเป็น

                                                 
80สุมน อมรวิวฒัน์, พระพุทธศาสนากับการศึกษาในประเทศไทย, การประชุมทางวิชาการ 

(กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ, 2549), หนา้ 193-240.  
81วศิน อินทสระ, พุทธวธีิในการสอน,  พิมพค์ร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัสหธรรมิก 

จ ากดั, 2540), หนา้ 15-20. 
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หลกัธรรมท่ีส าคญัในการเผยแผ่ธรรมวินัยในพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ตามพุทธประสงค์ท่ี
มีทิฏฐธมัมิกกตัถประโยชน์ สัมปรายกิตัถประโยชน์ และปรมตัถประโยชน์ 
  หลกัการและวธีิการสอนพระพุทธศาสนา 
  พุทธวธีิการสอน คือ วธีิการท่ีพระพุทธเจา้ทรงสอนพุทธบริษทั 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ
อุบาสิกา หรือบุคคลทัว่ไปทั้งเทวดาและมนุษย ์ตามพระนามท่ีไดรั้บยกยอ่งวา่ สตฺถา เทวมนุสฺสาน  
ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย  พุทธวธีิการสอนตามท่ีปรากฏในหลกัฐานพุทธศาสนาเถร
วาทนั้นมีหลายวธีิ ซ่ึงแต่ละวธีิท่ีทรงใชน้ั้นลว้นแต่มีความเหมาะสมกบัผูท่ี้พระองคส์อน ดงัจะเห็นได้
จากหลกัฐานเหล่านั้นว่า เม่ือจบการสอนหรือการสนทนาจึงมกัจะไดรั้บผลสมความมุ่งหมาย คือ ผูฟั้งได้
บรรลุมรรคผลในระดับต่าง ๆ บ้าง แสดงตนเป็นพุทธมามกะบ้าง สุดแล้วแต่ลักษณะและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ซ่ึงไม่เหมือนกนัและไม่เท่ากนั ซ่ึงพระพุทธองคท์รงเปรียบถึงบุคคล 
4 จ าพวก คือ 

1. อุคฆฏิตญัญู บุคคลท่ีตรัสรู้ธรรมพร้อมกบัเวลาท่ีท่านยกข้ึนแสดง 
2. วปิจิตญัญู คือ บุคคลท่ีตรัสรู้ธรรมเม่ือท่านแจกความแห่งค ายอ่โดยพิสดาร 
3. เนยยะ คือบุคคลท่ีตรัสรู้ธรรมโดยล าดบัดว้ยความพากเพียรท่องจ า ดว้ยการไต่ถาม 

ดว้ยท าไวในใจโดยแยบคาย ดว้ยคบหาสมาคมกบักลัยาณมิตร 
4. ปทปรมะ คือบุคคลท่ีไม่ตรัสรู้ธรรมไดใ้นชาตินั้นแมเ้รียนมาก ทรงไวม้าก สอนเขา

มากในบทนั้นพระผูมี้พระภาคเจา้ทรงตรวจดุ หม่ืนโลกธาตุ เช่นกบัดอกบวั เป็นตน้82 
  เนาวนิตย์ ใจมั่น ไดก้ล่าวลกัษณะการสอนเฉพาะท่ีแตกต่างกนัไป แต่เม่ือไดพ้ิจารณาดา้น
บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนแลว้ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. หลกัการสอนแบบครูเป็นศูนยก์ลาง (Teacher - centered Method) เป็นหลกัการสอน
ท่ีครูเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่เช่น ผูว้างแผนด าเนินการ และปฏิบติั
กิจกรรมต่าง ๆ นกัเรียนมีบทบาทน้อยในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีลกัษณะเป็นการ
ส่ือสารทางเดียว โดยมีผูส้อนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอนตวัอยา่งของวิธีสอนแบบน้ี เช่นวิธี
สอนแบบบรรยาย แบบใชค้  าถาม แบบใชห้นงัสือเรียนเป็นตน้ 

2. หลกัการสอนแบบนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง (Student - centered Method) เป็นหลกัการ
สอนท่ีนกัเรียนเป็นผูป้ฏิบติักิจกรรม ด าเนินการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองครูเป็นผูป้ระสานงาน
ใหข้อ้เสนอแนะ ส่งเสริมให้ก าลงัใจ และช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา วีสอนแบบน้ีช่วยให้นกัเรียนไดเ้กิด

                                                 

 82วศิน อินทสระ, พุทธวธีิในการสอน, พิมพค์ร้ังท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์ม็ดทราย, 
2548), หนา้ 13. 
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การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพาระเป็นการเรียนจากการกระท า (Leaming by doing) และเป็นการส่งเสริม
พฒันาการทุกด้านของผูเ้รียน ตวัอย่างเช่น วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมแบบบทบาทสมมุติ
แบบวทิยาศาสตร์แบบทดลองเป็นตน้83 
  ประมวล เพง็จันทร์ ไดเ้สนอแนะหลกัการสอนของพระพุทธเจา้ไว ้8 ประการ ดงัน้ี 

1. ตอ้งรู้จกับุคคลท่ีสอนก่อน 
2. ตอ้งเลือกส่ิงท่ีจะสอนใหเ้หมาะสมกบับุคคล 
3. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม 
4. สอนจากส่ิงท่ีเห็นไดง่้าย ไปสู่ส่ิงท่ีเห็นไดย้าก 
5. สอนจากส่ิงท่ีรู้แลว้ไปถึงส่ิงท่ียงัไม่รู้ 
6. สอนดว้ยอุปมาอุปมยัหรือเปรียบเทียบ 
7. สอนโดยใชอุ้ปกรณ์การสอน ซ่ึงแยกออกเป็น 3 อยา่ง คือ 

1) ใชเ้หตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นอุปกรณ์ 
2) ใชภ้าพนิมิตเหมือนฉายภาพยนตร์ 
3) ใชว้ธีิใหท้ดลองดว้ยตนเอง 

8. สอนโดยการสาธิตใหดู้หรือท าตวัอยา่งใหดู้84 
 อวย เกตุสิงห์ ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการสอนจริยธรรมว่า ควรค านึงหลักส าคัญ 5 
ประการ คือ  

1. ตอ้งใช้วิธีการสอนท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ การท่ีจะสอนโดยใช้วิธีจดหรือ
ท่องจ าจะไดผ้ลแต่เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น วิธีเรียกร้องความสนใจก็ตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบัวยัและ
ระดบัความรู้ของผูเ้รียนดว้ย 

2. ตอ้งมีการแสดงประโยชน์และโทษของการปฏิบติัใหผู้เ้รียนเห็นจริงเห็น 
3. ควรสอนเร่ืองท่ีผูเ้รียนสามารถรับรู้และปฏิบติัตามได ้  
4. ควรใหก้ารปฏิบติัประกอบการสอนไปดว้ย ความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจะติดเป็นนิสัย 
5. ควรตระหนกัการสอนตอ้งท าอยูต่ลอดเวลา มิใช่เฉพาะแต่เรียงตามตารางสอน85 

                                                 

  83เนาวนิตย ์ใจมัน่, พุทธศาสนาเพือ่พฒันาผู้เรียน, อา้งแลว้, หนา้ 135. 
84ประมวล เพ็งจนัทร์, ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร :   

โรงพิมพก์องทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2548), หนา้ 22. 
  85ประยรู วงศ์จนัทรา,“พุทธวิธีการสอนจริย”, สาสศานต์,  ปีท่ี 29 ฉบบัท่ี 3 (เดือนกรกฎาคม – 
กนัยายน, 2552) : 164-165. 
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  จากหลกัการและวิธีการสอนพระพุทธศาสนา สรุปไดว้า่ เป็นการสอนให้นกัเรียนรู้จกัคิด
ไม่ใช่สอนใหจ้ าครูตอ้งมีหลกัในการจดักระบวนการสอน เพื่อความสะดวก ต่อการน าไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง พระพุทธเจ้าพระองค์เม่ือตรัสสอนพระองค์สอนให้เห็นจริงตามสัจธรรมและให้ผูท่ี้
ปฏิบติัตามไดรู้้ว่าพระองค์สอนอะไรแลว้พระองค์ก็สอนตามคติของผูรั้บฟัง และการจดัการเรียน
การสอน เพื่อจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริงในดา้นจริยธรรม ศีลธรรม รวมถึง
สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนวชิาพระพุทธศาสนาไปใชใ้นการด ารงชีวิตและอยูร่่วมกบัสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข  
 

2.4 สภาพพืน้ทีศึ่กษา 
 2.4.1 สภาพทัว่ไป 
 โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคลตั้งอยูเ่ลขท่ี 300 หมู่ท่ี 5 ต าบลศาลายา อ าเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 ในปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบนัโรงเรียนไดมี้การพฒันา
ความสามารถจดัการศึกษาไดม้าตรฐานคุณภาพสูง เป็นท่ีนิยมของผูป้กครองและประชาชนทัว่ไป มี
นกัเรียนประสงค์จะเขา้มาเรียนเป็นจ านวนมาก เกินกว่าท่ีจะรับได้ ประกอบกบัโรงเรียนมีพื้นท่ี
จ  ากดั ไม่สามารถขยายบริเวณไดอี้ก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีกระแส
พระราชด าริให้จดัตั้งโรงเรียนข้ึนมาใหม่อีก 1 แห่งคือบริเวณหมู่บา้นมหามงคล อ าเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม คือสถานท่ีผูว้ิจยัท าการศึกษาวิจยัน้ี เพื่อรองรับบุตรธิดาของขา้ราชบริพารท่ีพกั
อาศยับริเวณหมู่บา้นมหามงคล และเด็กท่ีอยู่ในวยัเรียนทัว่ไป พร้อมทั้งเป็นศูนยท์ดลองการศึกษา
ตามแนวพระราชด าริ โดยส านกัพระราชวงัไดอ้นุญาตให้ใชท่ี้ดินจ านวน 18 ไร่ เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง
และไดพ้ระราชทานนามว่า โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ ได้จดัสรรงบประมาณ ปี 2540 และปี 2541 ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการ
ประถมศึกษา จงัหวดันครปฐม เป็นผูด้  าเนินการ 
 โรงเรียนเปิดสอนเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 มีนกัเรียน 116 คน ครู 7 คนโดยมีนาง
ละออ วฒันไพโรจน์ รักษาการครูใหญ่ปัจจุบนั มีนายวิเชียร รุ่งทวีชยั ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญด ารง
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล มีรองผูอ้  านวยการโรงเรียน 3 คน 
ขา้ราชการครู 78 คน พนกังานราชการ 5 คน ครูอตัราจา้ง 12 คน ครูชาวต่างชาติ 3 คน ครูภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 2 คน หอ้งเรียนทั้งหมด 48 หอ้ง ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 จ านวน 36 หอ้ง 
 2.4.2 วสัิยทศัน์ 
  โรงเรียนพระด าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากลด าเนินตามแนว
พระราชด าริ 
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  2.4.3 พนัธกจิ 
1. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. พฒันาระบบบริหารจดัการและการเรียนการสอน โดยใชร้ะบบ ICT 
3. พฒันาครูบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
4. พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็น

ภาษาองักฤษ 
5. พฒันาการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารในวชิาภาษาองักฤษโดยเจา้ของภาษา 
6. พฒันาการเรียนการสอนบูรณการกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. พฒันาการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  2.4.4 เป้าหมาย 
1. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาโดยเปิดรายวชิาเพิ่มเติม การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (K owledge 

Inquiry) ในระดบัชั้นประถมศึกษาปี 5 ก าหนดเวลาเรียน 40 ชัว่โมง / ปี และจดัเป็นหน่วยการเรียนรู้
เฉพาะและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์) ซ่ึงหน่วยการเรียนรู้
เฉพาะได้จดับูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ในปีการศึกษา 2555-2559 

2. จดัระบบบริหารและการเรียนรู้การสอนโดยใชร้ะบบ ICT 
3. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โดยการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค Backward Design และวจิยัในชั้นเรียน 
4. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็น

ภาษาองักฤษ โดยใชศู้นย ์Multimedia โดยทดลองทุกชั้นเรียน ๆ ละ 1 หอ้งเรียน 
5. จดักิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
6. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกนัประกนัคุณภาพการศึกษา 

 2.4.5 อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
ความเป็นเลิศทางวชิาการ และ คุณธรรม จริยธรรม 

  2.4.6 เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
เป็นโรงเรียนในพระราชด าริ จดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน

ความเป็นไทย 
2.4.7 ค าขวญัของโรงเรียน 

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกวา่ทรัพย ์ 
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2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียน

วชิาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

พระมหาสมคิด อุททะวัน ได้ท  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ืองศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนการัญศึกษา ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี จ านวน 30 คน ผลการวิจยัพบวา่ 
(1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาวิชา
พระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่า 82/83 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้80/80 (2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เร่ืองศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนหลงัเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (3) นกัเรียน
มีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัดีมาก การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ t-test แบบ
จบัคู่ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถก่อนและหลงัการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกลุ่มสาระอ่ืน ๆ86 
 พระมหาทองดี กันทวงค์ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจการสอนของครูพระช่วยสอน
วชิาพระพุทธศาสนาตามทรรศนะของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาโรงเรียนวดัเทพลีลา เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจการสอนของครูพระช่วยสอนวิชา
พระพุทธศาสนาเน้ือหาสาระครบถว้นเขา้ใจง่าย ในภาพรวมและรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก87 
  สุทินา สุธรรมานนท์ ท าการศึกษาวิจยั ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง 
ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2550” 
ผลการศึกษาพบวา่ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 80.99 ค่าดชันีประสิทธิผล เท่า 0.64  

                                                 

  86พระมหาสมคิด อุททะวนั, “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ศาสนพิธีทาง
พระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6”, วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2549, หนา้ 209.  
  87พระมหาทองดี ก นัทวงค ,์  “ความพ ึงพอใจการสอนของครูพระช่วยสอนว ิชา
พระพุทธศาสนาตามทรรศนะของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาโรงเรียนวดัเทพลีลา เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต), 2550), หนา้ 198. 
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หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 64.00 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 4.65 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด88 
  สุพัตรา เกษมเรืองกิจ ได้ศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดเห็นของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง นพบุรีศรี
นครพิงค์ ผลการศึกษา พบวา่ (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 
โดยคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 89.62 
และคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.10 ซ่ึงสูง
กวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ 80/80 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่ก่อนเรียน และ
(3) นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนมี
ความรู้ในเน้ือหามากยิ่งข้ึนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและนักเรียนส่วนใหญ่ชอบเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน89 
  บุรินรัตน์ ขันอาสา ได้ศึกษาวิจยับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ระบบจ านวนเต็ม
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นเหล่าจัน่นาภู ผลวิจยัพบวา่ ส่ือการสอนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคญัและน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเป็นพื้นฐานส าหรับการคน้ควา้วิจยัทุกประเภทเป็นการสร้างพื้นฐาน
การคิด การรู้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้ดียิ่งข้ึน ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของ
นกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมลัติมีเดีย อยูใ่นระดบัมาก90 

                                                 

  88สุทินา สุธรรมานนท์, การพฒันาชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีกราฟ
เบ้ืองตน้, งานวจัิยประยุกต์, (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี), 2550, 
หนา้ 120. 
 89สุพตัรา เกษมเรืองกิจ, “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองนพบุรีศรีนครพิงค”์, 
วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2551, หนา้ 212. 
  90บุรินรัตน์ ขนัอาสา, “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองระบบจ านวนเต็มนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนบา้นเหล่าจัน่นาภู”, รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
พืน้ฐาน, สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1, (มหาสารคาม : โรงเรียนบา้นเหล่า
จัน่นาภู), 2551, หนา้ 135. 
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  ผกามาศ แป้นจันทร์ ท าการศึกษารายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1-ม.3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองระบบจ านวนเต็มโดยใช ้นกัเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยา) 
ของนกัเรียน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 ซ่ึงสรุปผลการรายงานพบวา่ 
(1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทถกบทเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดคือ 75/75 เท่ากบั 80.90/78.63 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี (2) ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) จาก
การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองระบบจ านวนเต็ม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของนกัเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเท่ากบั 0.76 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.85 นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความกา้วหนา้ทางการ
เรียนทุกคนเป็นไปตามสมมติฐาน (3) นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งเห็นไดช้ดั โดยไดค้ะแนนก่อนเรียนเฉล่ีย เท่ากบั 10.33 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 23.48 ค่าความแตกต่างทางการเรียนหรือ ค่า t เท่ากบั 39.63 df  เท่ากบั 32 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน (4) ระดบัความเห็นความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองระบบ
จ านวนเต็ม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยภาพรวมอยู่ไนระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.79 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 352 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน91 
  บัณฑิต จันทบาล “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองระบบจ านวนเต็มชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1” สรุปผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนคอมคอมพิวเตอร์ช่วยท่ีผู ้วิจ ัยสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 82.40/85.53 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนดไว ้(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนท่ีเรียนท่ีเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง
ระบบจ านวนเต็ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 สูงกวา่ก่อนเรียน โดยผลต่างของคะแน่นก่อน
เรียนและหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 12.59 คะแน่น (3) ความพึงพอใจของนกัเรียนในการใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองระบบจ านวนเต็มโดยคิดค่าเฉล่ียรวมของความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด92 

                                                 

  91ผกามาศ แป้นจนัทร์, “ระบบจ านวนเต็มชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1”, รายงานการใช้บทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิาคณติศาสตร์, สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 2, (สุรินทร์ : 
โรงเรียนท่าตูมสนิทราษฎร์วทิยาคม), 2551, หนา้ 140. 
  92บณัฑิต จนัทบาล, การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองระบบจ านวนเต็มชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1, รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์พืน้ฐาน, (ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานีเขต 2, (ปธุมธานี : โรงเรียนวดัปัญจทายกิาวาส จงัหวดัปทุมธานี), 2551, หนา้ 105. 
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  ณัฐฐากร ปัตถา ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ค21101 
เร่ืองระบบจ านวนเต็มดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)” 
ผลการวิจยัสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิตท่ีได้สร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 79.60/77.14 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์คือ 75/75 และผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนหลงัเรียน สูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น93 
 อนันต์ ส าเภาทอง ศึกษาเร่ือง ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์มีความส าคญัอยา่ง
ยิ่งต่อการพฒันาความคิด โดยเน้นความส าคญัทั้งด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการศึกษาสรุปผล
การศึกษาดังน้ี (1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม เร่ืองระบบจ านวนเต็ม วิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 มีประสิทธิภาพ 85.75/83.76 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้
คือ 80/80 (2) เน้ือหาของส่ือมีค่าดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม
เร่ืองระบบจ านวนเตม็วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 0.7473 แสดงแสดง
วา่กนัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 74.43 (3) นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมเร่ืองระบบจ านวนเต็มวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนนั้นสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนขอ้
(4) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสมเร่ืองระบบจ านวนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีน้ี1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ (5) นกัเรียนท่ีโดยการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม เร่ืองระบบจ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1มีความคงทนในการเรียนรู้ โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเร่ืองระบบจ านวนเต็มวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีเน้ือหาตรงตาม
หลกัสูตรท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน นกัเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถเรียนทบทวนภายหลงัและทดสอบทราบผลได้

                                                 

  93ณัฐฐากร ปัตถา, “การพฒันาการจดัการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ค 21 101 เร่ือง ระบบ
จ านวนเต็มดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)”, วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม) , 2552, หนา้ 148.  
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รวดเร็วและสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้
เกรดเฉล่ียหรือคะแนนสะสมมายิง่ข้ึน94 
  สมพร อุดรพงค์ ได้ศึกษาวิจยั “แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองระบบจ านวนเต็มของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนก่ิวลมวิทยา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง” มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองระบบจ านวนเต็ม รหสัวิชา 
ค 31101 ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนก่ิวลมวิทยา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 4.23 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ีย 0.51โดย
ภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก95 
  สุทธิสันต์ ล าพงษ์เหนือ ไดท้  าการศึกษาวิจยั “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ืองระบบจ านวนเต็ม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียนบา้นโป่งแดง 
อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย” ผลการวิจยัพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก มีความน่าสนใจ ในการใชบ้ทเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และใชค้  าถามท่ี
กระทดัรัดชดัเจนมีภาพตวัหนงัสือท่ีเหมาะสม น่าสนใจในแบบทดสอบจากนั้นมีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก96  
 พระครชานนท์ สิ รินฺธโรได้ศึกษาวิจัย เ ร่ือง “ความคิดเห็นท่ีมี ต่อการเ รียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนวดัมชัฌนัติ
การามเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนช่วงชั้ นท่ี 3 โรงเรียนวดัมัชฌันติการามท่ีมี เพศ อายุ และ
ระดบัชั้นเรียนต่างกนั ผลการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบพบว่า นกัเรียนช่วง

                                                 

  94อนันท์ ส าเภาทอง, ส่ือประสมเร่ืองระบบจ านวนเต็มวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1, รายงานการพฒันากจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์พืน้ฐาน, (สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามหาสารคามเขต 1 : โรงเรียนบรบือวทิยาคาร), 2552, หนา้ 135. 
  95สมพร อุดรพงศ,์ แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ระบบจ านวนเต็มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1, 
รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์พืน้ฐาน, (ส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ล าปางเจต 1: โรงเรียนก่ิวลมวทิยา), 2552, หนา้ 135. 
  96สุทธิสันต ์ล าพงษ์เหนือ, “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์เร่ือง
ระบบจ านวนเต็ม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย), 2553, หนา้ 145. 
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ชั้นท่ี 3 โรงเรียนวมัชัฌนัติการาม กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อายุ และระดบัชั้นเรียนแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรวมทั้ง 3 ดา้น 
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.0597 
  พระมหาส ารอง สุจิตฺโต ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อวิชาพระพุทธศาสนา 
โรงเรียนเทศบาล 3 (โศพิทยาคุณานุสรณ์)  อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ี
มีต่อวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ของนกัเรียนท่ีมีเพศ อายุ ระดบัผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในปีท่ีผา่นมา และระดบัเกรดเฉล่ียรวม 
ต่างกนั พบว่า นกัเรียนท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามระดบัชั้น แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนเพศ ระดบั
ผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในปีท่ีผ่านมา และระดับเกรดเฉล่ียรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0598  
  จากผลท่ีไดจ้ากการศึกษางานวจิยัต่าง ๆ พบวา่การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้
ในการเรียนการสอนวชิาต่าง ๆ สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจในวิชานั้น ๆ มากข้ึน
ซ่ึงต่างจากการสอนแบบบรรยายหรือการสอนตามปกติ ท่ีผูส้อนต้องมีเทคนิคในการสอนมี
ประสบการณ์ และมีแนวคิดท่ีทนัสมยัเพื่อท่ีจะสามารถน าความรู้ท่ีมีมาปรับให้เขา้กบัยุคสมยั และ
สร้างความเขา้ใจให้กบันกัเรียน แต่การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนนั้น ถือวา่เป็นหรือผอ่น
แรงให้กบัตวัผูส้อน ซ่ึงจะท าให้ผูส้อนสอนง่ายมากข้ึน และนกัเรียนหรือผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจใน
เร่ืองท่ีเรียนนั้นไดอ้ยา่งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการสอน
และในปัจจุบนัถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท่ีมีความสามารถ ในการถ่ายทอด
เน้ือหาวิชาต่าง ๆ ของบทเรียน และช่วยเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดมี้ขั้นตอนการสร้างอยา่งเป็นระบบและมี
การใชท้ฤษฎีในการเรียนรู้ เพื่อความเหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาและผูเ้รียนตามล าดบัขั้น คือ เสนอส่ิง

                                                 

  97พระครชานนท์ สิรินฺธโร “ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนวดัมชัฌนัติการาม”, วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามงกุฏราชวทิยาลยั), 2554, บทคดัยอ่. 
  98พระมหาส ารอง สุจิตฺโต “ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียน
เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามงกุฏราชวทิยาลยั), 2556, หนา้ 172. 
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เร้าให้ผูเ้รียน ประเมินการตอบสนองของผูเ้รียนให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและเสริมแรงแก่ผูเ้รียนรูปแบบ
การสอนแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีมีผลท าให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดี ต่อวิชานั้น ๆ และมีผลต่อ
การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาดว้ย และ แต่ทั้งน้ี คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็เป็นส่ือท่ีมีขอ้ดี 
และขอ้ไดเ้ปรียบกวา่ส่ืออ่ืนอยูห่ลายประการ และมีค่าลงทุนอาจจะมากกวา่การเรียนแบบปกติ แต่ถา้
มองโดยภาพรวมแลว้ ราคาค่าใชจ่้ายอาจจะเท่ากนั เพราะวา่การเรียนแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ี
ใช้เวลาน้อย ไม่เปลืองทรัพยากรหากนกัเรียนตอ้งการจะน าส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปเรียนต่อท่ี
บ้าน หรือใช้ทบทวนท่ีบ้านด้วยตัวเองก็สามารถท าได้ ดังนั้ นหากได้มีการน าเอาข้อดีของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีระบบ ก็จะท าให้เกิดผลดีต่อการเรียนการสอนเป็นอยา่ง
มาก ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรจะได้มีการวิจยัเก่ียวกับการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้งน้ีเพื่อจะไดน้ าเอาผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และยงัสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบั
การเรียนการสอนของวชิาอ่ืน ๆ ไดอี้กต่อไป 
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2.6 สรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดเ้ลือกแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการและ ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประเด็นศึกษา
ในดา้นตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ และ ระดบัชั้นเรียน เป็นตวัแปรอิสระในการวิจยัคร้ังน้ีและมี
ประเด็นศึกษาในดา้นตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ดา้นองคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน99 
ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน100 และดา้นประโยชน์ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน101 แสดงรายละเอียดดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 
  

 ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)          (Dependent Variables) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ 2.2 แสดงกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

                                                 
99ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ,  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, อา้งแลว้, 

หนา้ 13-14. 
100ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, การวิจัยส ารวจ บทเรียน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน, อา้งแลว้, หนา้ 20-22. 
101กิดานนัท ์มลิทอง, เทคโนโลยแีละการส่ือสารเพือ่การศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 173-174. 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 

 

- เพศ  
- อายุ  
- ระดบัชั้นเรียน  

 

ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีต่อการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล 

 
- ดา้นองคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
-  ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
- ดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  



     

 

 
 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนพระต าหนกัสวน
กุหลาบ มหามงคล ท่ีมีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” เป็น
การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ ต าราทาง
วชิาการ เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
  

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.1.1. ประชำกรทีใ่ช้ในกำรศึกษำวจัิย 
 ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จากจ านวน 18 
หอ้งเรียน จ านวน 750 คน  

3.1.2. กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศึกษำวจัิย 
 ไดแ้ก่ นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จากจ านวน 18 ห้องเรียน
ของโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล ต าบลศาลายาอ าเภอพุทธมณฑลจงัหวดันครปฐม 
จ านวน 254 คน โดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใช้
วธีิการหาสัดส่วนตามระดบัชั้นเรียนปรากฏดงัตามตารางท่ี 3.1 
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ตำรำงที่ 3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมห้องเรียน โรงเรียนพระต ำหนักสวน
กุหลำบ มหำมงคล ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑลจังหวดันครปฐม 

 

ระดับช้ันเรียน 
 
 ห้องเรียน 

ประชากร (ห้อง) กลุ่มตัวอย่ำง (ห้อง) 

1 2 3 4 5 6 รวม 1 2 3 4 5 6 รวม 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 40 40 45 40 40 45 250 14 14 15 13 14 15 85 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 40 40 40 40 45 40 250 14 14 14 14 14 15 85 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 40 45 40 40 45 40 250 14 15 13 14 15 13 84 

รวม 120 125 125 120 130 130 750 42 43 42 41 43 43 254 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาก
การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบ่งออก 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 3 ขอ้ 
ลกัษณะของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 สอบถามความความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีต่อการเรียน
วชิาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล 
 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ดา้นองคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
2) ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
3) ดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจ านวน 27 ขอ้  

 ลกัษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ ลิเคิร์ต ( Likert 
Scale) แบ่งระดบัในการวดัออกเป็น 5 ระดบัโดยก าหนดค่าระดบั ดงัน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน
 ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
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ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 
 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้ด าเนินการ
ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ศึกษาจากต ารา เอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6
โรงเรียนพระต าหนกัส่วนกุหลาบ มหามงคล 
 2. ก าหนดกรอบแนวคิดและเน้ือหาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั น ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
สร้างแบบสอบถาม  
 3. น าร่างแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา ปรับปรุงเพื่อความ
เหมาะสมและความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 
 4. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงตามขอ้ 3 เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) IOC และความครอบคลุมของเน้ือหาจากนั้น
น าร่างแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแก้ของ ผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญได้
เสนอแนะ 
 5. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มซ่ึงมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน แลว้น าผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเช่ือมัน่
ของเคร่ืองมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ อลัฟาของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือทั้งฉบบัเท่ากบั 0.89 
 

3.1 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. น าหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั ถึงโรงเรียนพระต าหนกัส่วนกุหลาบ มหามงคล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐมเพื่อขอความร่วมมือ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการท าวจิยั 
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 2. ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปแจกเองโดยตรง โดยน าแบบสอบถามไปแจกให้ประชากร
และ โดยแจกแบบสอบถามจ านวน 254 ฉบบั และไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจ านวน 254 ฉบบัคิด
เป็น ร้อยละ 100 
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปซ่ึงแยกวเิคราะห์ตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 1 1- 6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนกัส่วนกุหลาบมหามงคล  
โดยการหาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าแปลความหมายของ
ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบกบัแนวคิดของเบสท ์(Best) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 1.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีต่อการ
เรียนวชิาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 1.19 หมายถึง ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 ท่ีมีต่อการ
เรียนวชิาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.19 หมายถึง ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีต่อการ
เรียนวชิาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.19 หมายถึง ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีต่อการ
เรียนวชิาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.19 หมายถึง ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีต่อการ
เรียนวชิาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3. ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีต่อ การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
โรงเรียนพระต าหนกัส่วนกุหลาบ มหามงคล ขอ้มูลทัว่ไปดา้นเพศ ใช้การทดสอบค่าที (t-test) ดา้นอาย ุ
และ ระดบัชั้นเรียน ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA or F - test)  
ถา้พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ย
วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
การวจิยัเร่ืองน้ี มีสถิติท่ีใชใ้นการท าวจิยั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ได้แก่ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferenctial Statistics)ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถา้พบความแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบมหามงคล
เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคข์องการวิจยั (Research 
Objectives) ไว ้2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อ
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล (2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ 
มหามงคลท่ีมี เพศ อายุ ระดบัชนัเรียน ต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล รวม 18 ห้องเรียน จ านวนทั้งส้ิน 
254 คน โดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม จากนั้นน ามาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อค านวณหาค่าสถิติตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยัให้ครบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มี
ล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 4.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการแปลความหมายขอ้มูล จึงก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการ
เสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 

X  หมายถึง ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D.  หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n   หมายถึง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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 t หมายถึง ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ 
  t (t – distribution) 
F  หมายถึง ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ 
  F (F – distribution) 
df หมายถึง ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS หมายถึง ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS หมายถึง ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
Sig. หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significance) 
  * หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

4.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามใช้การ
วิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล
ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ในการวจิยัเร่ืองน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล รวม 18 ห้องเรียน จ านวนทั้ งส้ิน 254 คน ซ่ึงมี
คุณลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดบัชั้นเรียน ใชก้ารวิเคราะห์โดย
การแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย ปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี  
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ตารางที ่4.1 แสดงค่าความถี่ (Frequency)และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

135 
119 

53.10 
46.90 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
 ต ่ากวา่ 9 ปี 

ระหวา่ง9 - 10 ปี 
11ข้ึนไปปี 

112 
125 
17 

44.10 
46.20 
6.70 

ระดับช้ันเรียน จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

85 
85 
84 

33.45 
33.45 
33.10 

รวม 254 100.00 
 

 จากตารางท่ี 3.1 พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 135 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.10 และเพศหญิง จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90 ส่วนมากมีอายุระหว่าง 9-10 ปี 
จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20 รองลงมา คือ อายนุอ้ยกว่า 9 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.10 และนอ้ยท่ีสุด คือ อายุมากกวา่ 11 ปีข้ึนไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 และระดบัชั้นเรียน 
มากท่ีสุด คือ ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน85 คน คิดเป็นร้อยละ 33.45 ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 85 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.45 และนอ้ยท่ีสุด คือ ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่มีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 
มหามงคล 

การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล 
ปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่4.2  ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักเรียน 
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่มีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โดยรวม 
 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนกัส่วนกุหลาบ มหามงคล 
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.32, S.D. = 0.24)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นองคป์ระกอบของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.34, S.D. = 0.37) รองลงมา คือ ดา้นประโยชน์ของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.31) และน้อยท่ีสุด คือ  
ดา้นความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.29, S.D. = 0.33) 

 
 
 
 
 
 

ด้านที ่
ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีต่อการ
เรียนวชิาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน X  S.D ระดับ 

1 ดา้นองคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.34 0.37 มาก 
2 ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.29 0.33 มาก 
3 ดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.33 0.31 มาก 
 รวม 4.32 0.24 มาก 
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ตารางที ่4.3 ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่  4 - 6 ที่มี ต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเ รียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ด้าน
องค์ประกอบของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

     

ข้อที ่ ด้านองค์ประกอบของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  S.D. ระดับ 

1 เน้ือหาท่ีน าเสนอในบทเรียนง่ายต่อความเขา้ใจ 4.25 0.65 มาก 
2 เน้ือหาครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตรงตามหลกัสูตร 4.35 0.65 มาก 
3 ภาพท่ีใชป้ระกอบบทเรียนมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.29 0.61 มาก 
4 เสียงท่ีใชป้ระกอบบทเรียนมีความเหมาะสม 4.33 0.61 มาก 
5 ขนาดตวัอกัษรท่ีใชมี้ความเหมาะสมง่ายต่อการอ่าน 4.38 0.63 มาก 
6 ภาพยนตร์วดีิทศัน์ท่ีใชป้ระกอบบทเรียนมีความเหมาะสม 4.39 0.66 มาก 
7 ภาษาท่ีน ามาใชใ้นการน าเสนอมีความเขา้ใจง่าย 4.28 0.61 มาก 
8 ความสวยงามของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.37 0.64 มาก 
9 การจดัวางองคป์ระกอบของบทเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.30 0.67 มาก 

รวม 4.34 0.37 มาก 
 

  จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ท่ีมีต่อการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 
มหามงคล ด้านองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 
4.34, S.D. = 0.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ภาพยนตร์วิดีทศัน์ท่ี
ใชป้ระกอบบทเรียนมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.39, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ ขนาด
ตวัอกัษรท่ีใชมี้ความเหมาะสมง่ายต่อการอ่าน ในระดบัมาก (X = 4.38, S.D. = 0.63)  และนอ้ยท่ีสุด 
คือ เน้ือหาท่ีน าเสนอในบทเรียนง่ายต่อความเขา้ใจ มีค่าอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.25, S.D. = 0.65)  
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ตารางที ่4.4  ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  4  - 6 ที่มี ต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนทีม่ีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 

ข้อที ่
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน   S.D. ระดับ 

1 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีอยากจะเรียน 4.27 0.69 มาก 
2 นกัเรียนเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน 4.34 0.72 มาก 
3  นัก เ รียนมีความพอใจกับการตอบสนองท่ีรวดเร็วของ  

บทเรียน 
4.31 0.73 มาก 

4  นักเรียนมีความพอใจกับการตอบสนองกับการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนามากข้ึน 

4.38 0.60 มาก 

5 นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเรียน 4.33 0.64 มาก 
6 นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึนกวา่แต่ก่อน 4.29 0.68 มาก 
7 นกัเรียนสามารถเรียนรู้กบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

ดว้ยตนเอง 
4.28 0.68 มาก 

8 นกัเรียนสามารถเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ ้ า ได้
หลาย ๆ คร้ัง 

4.18 0.59 มาก 

9 นกัเรียนสามารถเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดท้ั้ง
ในหอ้งเรียน และนอกหอ้งเรียน 

4.30 0.34 มาก 

รวม 4.29 0.33 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.29, 
S.D. = 0.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ นกัเรียนมีความพอใจกบัการ
ตอบสนองกบัการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามากข้ึนอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.38, S.D. = 0.60) รองลงมา
คือนกัเรียนเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.34, S.D. = 0.72) และนอ้ยท่ีสุดคือ 
นกัเรียนสามารถเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ ้ าไดห้ลาย ๆ คร้ัง อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.18, 
S.D. = 0.59) 
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ตารางที ่4.5  ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที ่4- 6 ที่มีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ด้านประโยชน์ของบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 

ข้อที ่ ด้านประโยชน์ของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  S.D. ระดับ 

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถช่วยให้นกัเรียนบรรลุ
ตามจุดประสงค ์

 
4.44 

 
0.58 

 
มาก 

2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้นกัเรียนประหยดัเวลาใน
การเรียน 

 
4.36 

 
0.61 

 
มาก 

3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
ประหยดังบประมาณค่าใชจ่้ายในการเรียน 

 
4.30 

 
0.65 

 
มาก 

4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมให้นักเรียน มีความ
รับผดิชอบต่อตนเอง 

 
4.25 

 
0.66 

 
มาก 

5 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นกัเรียนมีความคงทน
ในการเรียนสูงข้ึน 

 
4.27 

 
0.61 

 
มาก 

6 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นกัเรียนฝึกคิดอย่างมี
เหตุผล 

 
4.39 

 
0.63 

 
มาก 

7 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนมีวิธีการ
แกปั้ญหา 

 
4.28 

 
0.61 

 
มาก 

8 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียน 4.37 0.64 มาก 
9 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าใหผ้ลการเรียนสูงข้ึน 4.35 0.63 มาก 

รวม 4.33 0.31 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ มีความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4- 6 ท่ีมีต่อการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ 
มหามงคล ดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.33, 
S.D. = 0.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสามารถช่วยให้นกัเรียนบรรลุตามจุดประสงค์ อยู่ในระดบัมาก (X = 4.44, S.D. = 0.58) 
รองลงมา คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยใหน้กัเรียนฝึกคิดอยา่งมีเหตุผล  
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อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.39, S.D.= 0.63) และนอ้ยท่ีสุด คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.25, S.D. = 0.66 ) 
 

ตอนที่ 3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพงึพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 
4- 6 ที่มีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนโรงเรียน
พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  

ผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานการวิจยัไวว้า่ นกัเรียน ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6ท่ีมี เพศ อายุ ระดบัชั้น
เรียนต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล แตกต่างกนั ซ่ึงผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.6 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบความพงึพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่มีต่อการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล จ าแนกตามเพศ 

 

ด้าน เพศ n X  S.D. ระดับ t Sig(2-tailed) 
ดา้นองค์ประกอบของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ชาย 
หญิง 

135 
119 

4.36 
4.32 

0.38 
0.35 

มาก 
มาก 0.90 0.37 

รวม 254 4.34 0.37 มาก 
ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อ  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ชาย 
หญิง 

135 
119 

4.30 
4.27 

0.30 
0.38 

มาก 
มาก 0.87 0.39 

รวม 254 4.29 0.34 มาก 
ด้านประโยชน์ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ชาย 
หญิง 

135 
119 

4.34 
4.32 

0.31 
0.30 

มาก 
มาก 0.42 0.68 

รวม 254 4.33 0.31 มาก 

โดยรวม 
ชาย 
หญิง 

135 
119 

4.34 
4.30 

0.21 
0.27 

มาก 
มาก 0.41 0.30 

รวม 254 4.33 0.46 มาก 
  

  จากตารางท่ี 4.6 พบว่า นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ
มหามงคล ท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.33, S.D. = 0.46)  
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เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ดา้นองคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่น
ระดบัมาก (X = 4.34, S.D. = 0.37) ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.29, S.D. = 0.34) และดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.33, S.D. = 0.31) 
 

ตารางที ่4.7  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของ 
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จ าแนกตามอายุ 

 

ด้าน อายุ n X  S.D. ระดับ 

ด้านองค์ประกอบของบทเ รียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ต ่ากวา่ 9 ปี 
อายรุะหวา่ง 9 -10 ปี 
11 ปีข้ึนไป 

112 
125 
17 

4.27 
4.39 
4.45 

0.40 
0.34 
0.18 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 254 4.34 0.36 มาก 

ด้านการเรียนรู้ของผู ้เ รียนท่ีมีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ต ่ากวา่ 9 ปี 
อายรุะหวา่ง 9 -10 ปี 
11 ปีข้ึนไป 

112 
125 
17 

4.32 
4.26 
4.31 

0.30 
0.39 
0.33 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 254 4.29 0.34 มาก 

ด้ า น ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ต ่ากวา่ 9 ปี 
อายรุะหวา่ง 9 -10 ปี 
11 ปีข้ึนไป 

112 
125 
17 

4.32 
4.35 
4.31 

0.32 
0.29 
0.34 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 254 4.33 0.31 มาก 

โดยรวม  

ต ่ากว่า9ปีอายุระหว่าง 
9 -10 ปี 
11 ปีข้ึนไป 

112 
125 
17 

4.30 
4.33 
4.36 

0.25 
0.24 
0.18 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 254 4.32 0.24 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ของโรงเรียน
พระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล จ าแนกตามอายุ มีความพอใจต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (X = 4.32, S.D. = 0.24) 
จ าแนกตามอาย ุพบวา่ อายท่ีุมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ อาย ุ11 ปีข้ึนไป  
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อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.36, S.D. = 0.18) รองลงมา คือ อายุ 9-10ปี อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.33, 
S.D. = 9.24) นอ้ยท่ีสุด คือ อายตุ  ่ากวา่ 9 ปีอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.30, S.D. = 0.25) 
 ดา้นองคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.34, 
S.D. = 0.36) เม่ือจ าแนกตามอายุ พบวา่อายุท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ อายุ 11 ปีข้ึนไปอยูใ่นระดบัมาก 
คือ (X = 4.45, S.D. = 0.18) รองลงมา คือ อายุ 9-10 ปี อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.39, S.D. = 0.34) 
และนอ้ยท่ีสุด คือ อายตุ  ่ากวา่ 9 ปี อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.27, S.D. = 0.40) 
 ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอนโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (X  = 4.29, S.D. = 0.34) เม่ือจ าแนกตามอายุพบวา่อายุท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คืออายุต  ่ากวา่ 9 ปี 
(X = 4.32, S.D. = 0.30) รองลงมา คือ อายุ 11ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.31, S.D. = 0.33) 
และนอ้ยท่ีสุด คือ อายรุะหวา่ง 9-10 ปี อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.26, S.D. = 0.39) 

ดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.33, 
S.D. = 0.31) จ าแนกตามอายุ พบวา่อายุท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ อายุ 9-10 ปี ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก คือ 
(X = 4.35, S.D. = 0.29) รองลงมา คือ อายุต  ่ากวา่ 9 ปี อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.32, S.D. = 0.32) 
และนอ้ยท่ีสุด คือ อาย ุ11 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.31, S.D. = 0.34) 
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ตารางที ่4.8  แสดงการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีต่อการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล จ าแนกตามอายุ 
 

ด้าน แหล่งแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นองคป์ระกอบของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.16 2 0.58 4.26 0.01* 
ภายในกลุ่ม 32.11 251 0.13   

รวม 33.27 253  

ด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.17 2 0.08 0.70 0.49 
ภายในกลุ่ม 29.79 251 0.12   

รวม 29.96 253  

ด้านประโยชน์ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.06 2 0.03 0.30 0.74 
ภายในกลุ่ม 23.52 251 0.09   

รวม 23.58 253  

โดยรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 0.10 2 0.05 0.85 0.43 
ภายในกลุ่ม 14.44 251 0.06   

รวม 14.53 253  
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบมหามงคล โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นองค์ประกอบ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และด้านประโยชน์ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่มีความแตกต่างกนัจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่
ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางท่ี 4.9 
 
 
 
 



 
85 

ตารางที ่4.9  แสดงการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที ่4-6 ทีม่ีต่อการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ด้านองค์ประกอบของบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน จ าแนกตามอายุ ด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อายุ 
ต ่ากว่า 9 ปี 
(X =4.30) 

ระหว่าง 9-10 ปี 
(X =4.33) 

11 ปีขึน้ไป 
(X = 4.36) 

ต ่ากว่า 9 ปี (X =4.30) - 0.03* 0.14 
9-10 ปี (X =4.33)  - 0.82 
มากกว่า 11 ปี (X = 4.36)   - 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

  จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนพระ
ต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล ท่ีมีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ดา้นองคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ าแนกตามอายุ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ คือ อายุ ต  ่ากวา่ 9 ปี แตกต่างกนักบัอายุ ระหวา่ง 9-10 ปี 
นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที ่4.10 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคลจ าแนกตาม
ระดับช้ันเรียน 

 

ด้าน ระดับช้ันเรียน n X  S.D. ระดับ 

ด้านองค์ประกอบของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 85 4.25 0.38 มาก 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 85 4.38 0.39 มาก 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 84 4.40 0.29 มาก 

รวม 254 4.34 0.36 มาก 

ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ี
มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 85 4.29 0.30 มาก 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 85 4.29 0.36 มาก 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 84 4.30 0.36 มาก 

รวม 254 4.29 0.34 มาก 

ดา้นประโยชน์ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 85 4.28 0.36 มาก 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 85 4.36 0.28 มาก 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 84 4.36 0.30 มาก 

รวม 254 4.33 0.31 มาก 

โดยรวม 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 85 4.27 0.24 มาก 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 85 4.34 0.24 มาก 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 84 4.35 0.23 มาก 

รวม 254 4.32 0.24 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.10  พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 
มหามงคล จ าแนกตามระดบัชั้นเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.32, S.D. = 0.24 ) เม่ือจ าแนก
ตามระดบัชั้นเรียน พบวา่ ระดบัชั้นเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบั
มาก (X = 4.35, S.D. = 0.23) รองลงมา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.34, S.D. = 0.24) 
และนอ้ยท่ีสุด คือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.27, S.D. = 0.24) 
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 ดา้นองคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.34, 
S.D. = 0.36) จ  าแนกตามระดบัชั้นเรียน พบว่า ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่น
ระดบัมาก (X = 4.40, S.D. = 0.29) รองลงมาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.38, 
S.D. = 0.39)  และนอ้ยท่ีสุด คือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.25, S.D. = 0.38) 
 ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก (X = 4.29, S.D. = 0.34) จ  าแนกตามระดบัชั้นเรียน พบว่า ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.30, S.D. = 0.36) รองลงมา คือ ระดบัชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4 อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.29, S.D. = 0.36) และนอ้ยท่ีสุด คือ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 อยูใ่น
ระดบัมาก (X = 4.29, S.D. = 0.36) 

ดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.33, 
S.D. = 0.31) จ  าแนกตามระดบัชั้นเรียน พบวา่ ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 อยู่
ในระดบัมาก (X = 4.36, S.D. = 0.28) รองลงมา คือ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบัมาก  
(X = 4.36, S.D. = 0.30) นอ้ยท่ีสุด คือ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.28, 
S.D. = 0.36) 
  



 
88 

ตารางที ่4.11 แสดงการวเิคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล จ าแนกตามระดับช้ันเรียน 

 

ด้าน แหล่งแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นองคป์ระกอบของ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.09 2 0.55 4.25 0.02* 
ภายในกลุ่ม 32.18 251 0.13   
รวม 33.27 253  

ดา้นการเรียนรู้ของ 
ผู ้เ รียนท่ีมี ต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.01 2 0.00 0.02 0.98 
ภายในกลุ่ม 29.95 251 0.12   
รวม 29.96 253  

ดา้นประโยชน์ของ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.40 2 0.20 2.15 0.12 
ภายในกลุ่ม 23.18 251 0.09   
รวม 23.58 253  

โดยรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 0.33 2 0.16 2.91 0.06 
ภายในกลุ่ม 14.20 251 0.06   

รวม 14.53 253  
  

  
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบมหา
มงคล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่แตกต่างกนั 
ส่วนดา้นองคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffé) ดงัตารางท่ี 4.12 
 
 
 
 
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.12  แสดงการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที ่4-6 โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ที่มีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ด้านองค์ประกอบของบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน จ าแนกตามระดับช้ันเรียน ด้วยวธีิการของเชฟเฟ่(Scheffé) 

 

ระดับช้ันเรียน 
ประถมศึกษาปีที4่ 

(X =4.27) 
ประถมศึกษาปีที5่ 

(X =4.34) 
ประถมศึกษาปีที่6 

(X = 4.35) 
ประถมศึกษาปีท่ี4(X =4.27) - 0.07 0.03* 
ประถมศึกษาปีท่ี5(X =4.34)  - 0.93 
ประถมศึกษาปีท่ี6(X =4.35)   - 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียน 
พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ท่ีมีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดา้นองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ าแนกตามระดบัชั้น
เรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ คือ ประถมศึกษาปีท่ี 4 แตกต่าง
กนักบัประถมศึกษาปีท่ี 6 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  
 
 
 



 
 

 

 
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล 
มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อ
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล (2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ 
มหามงคลท่ีมี เพศ อายุ ระดบัชนัเรียน ต่างกนั กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล จ านวน 254 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบดว้ยการแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล 
สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 5.1.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบวา่ 
นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 53.10 มีอายุ
ระหวา่ง 9 -10 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20 ระดบัชั้นเรียน ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 85 
คน ซ่ึงเท่ากบัประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 33.45 
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 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียน   
พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคลที่มี ต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 
มหามงคล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 ด้านองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ขนาดตวัอกัษรท่ีใช้มีความเหมาะสมง่ายต่อ
การอ่าน อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ความสวยงามของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบั
มาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ เน้ือหาท่ีน าเสนอในบทเรียนง่ายต่อความเขา้ใจ อยูใ่นระดบัมาก  

ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ นกัเรียนมีความพอใจกบัการตอบสนองกบั
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนามากข้ึน อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ นกัเรียนเกิดความเพลิดเพลิน
สนุกสนานอยูใ่นระดบัมาก และน้อยท่ีสุดคือ นกัเรียนสามารถเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ซ ้ า ไดห้ลาย ๆ คร้ัง อยูใ่นระดบัมาก  
 ดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถช่วยให้
นกัเรียนบรรลุตามจุดประสงค ์อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้
นักเรียนฝึกคิดอย่างมีเหตุผล อยู่ในระดบัมาก และน้อยท่ีสุดคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง อยูใ่นระดบัมาก  
 5.1.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีต่อการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหา
มงคลทีม่ีเพศ อายุ ระดับช้ันเรียน แตกต่างกนั  
 สมมติฐานที่ 1 นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 2 นกัเรียนท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้น
องคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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ส่วนดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและดา้นประโยชน์ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานที่  3 นักเรียนท่ีมีระดับชั้ นเรียนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ดา้นองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ส่วนดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและดา้นประโยชน์
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
      จากสรุปผลการวจิยั สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 5.2.1  ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่  4-6 ที่มีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหา
มงคล ผลการวิจยัพบว่า  ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ของนกัเรียนโรงเรียน
พระต าหนังสวนกุหลาบ มหามงคลท่ีมีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านักเรียนได้ใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา เช่น ด้านองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ดา้นการเรียนรู้ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ซ่ึงต่างก็มีสาระเน้ือหาท่ีน าเสนอในบทเรียนง่ายต่อความเขา้ใจ นกัเรียนจึงมีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พระมหาทองดี กนัทวงค์ ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “ความพึงพอใจ 
การสอนของครูพระช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามทรรศนะของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา
โรงเรียนวดัเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจการ
สอนของครูพระช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาเน้ือหาสาระครบถว้นเขา้ใจง่าย ในภาพรวมพบวา่อยู่
ในระดบัมาก 
 ด้านองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ภาพยนตร์วิดีทศัน์ท่ีใช้ประกอบบทเรียนมีความเหมาะสมทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ภาพยนตร์นั้นสามารถน ามาใช้ในการน าเสนอท าให้นักเรียนมีความเขา้ใจง่าย มีภาพท่ี
สวยงามท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เน้ือหาท่ีน าเสนอในบทเรียนง่ายต่อความเขา้ใจเพราะ
ภาพยนตร์นั้นมีทั้งเสียงและกิริยาอนัเหมาะกบันกัเรียนท่ีมีวยัอนัพึงจะตอ้งเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพัตรา เกษมเรืองกิจ ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
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สอน เร่ือง นพบุรีศรีนครพิงค์ ผลการศึกษา พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน
มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่ก่อนเรียน และนกัเรียนส่วน
ใหญ่เห็นดว้ยวา่ การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ในเน้ือหามาก
ยิ่งข้ึนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและบทเรียนและนักเรียนส่วนใหญ่ชอบเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและตอ้งการท่ีจะเรียนเน้ือหาหรือกลุ่มสาระอ่ืนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

ด้านการเรียนรู้ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ นกัเรียนมีความพอใจกบัการตอบสนองกบัการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาก
ข้ึน นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า นกัเรียนสามารถเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ ้ า ไดห้ลาย ๆ คร้ัง นกัเรียนสามารถเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในห้องเรียนไดแ้ละนอกโรงเรียนไดส้ามารถเขา้ไปเรียนตามยูทูบไดต้ามความตอ้งการอยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุรินรัตน์ ขันอาสา ไดศึ้กษาวิจยั "บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเร่ืองระบบจ านวนเต็มนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  1 โรงเรียนบา้นเหล่าจัน่นาภู” 
ผลการวิจยัพบวา่ ส่ือการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคญัและน าไปสู่ความ
เจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมโดยการเรียนรู้ดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย
เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีส่ือถึงการเรียนแบบเอกตับุคคลและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนใหดี้ยิง่ข้ึนค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินความพึงพอใจทั้งฉบบัเท่ากบั 95 ความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมลัติมีเดีย อยูใ่นระดบัมาก 
 ด้านประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถช่วยให้นกัเรียนบรรลุตามจุดประสงค ์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเปล่ียนบรรยากาศในการเรียน และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองท าให้นกัเรียนประหยดังบประมาณค่าใชจ่้ายในการ
เรียนมีความคงทนสูงและท าให้นกัเรียนฝึกคิดอย่างมีเหตุผลในการแกปั้ญหาการเรียนสูงข้ึน อยูใ่น
ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสามารถ
ช่วยใหน้กัเรียนประหยดัเวลาในการเรียน ส่งเสริมให้นกัเรียนประหยดังบประมาณค่าใชจ่้ายในการ
เรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และได้เรียนสูงข้ึน และช่วยให้นักเรียนฝึกคิดอย่างมีเหตุผลมี
วิธีการแกปั้ญหา ท าให้ผลการเรียนน่าพอใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุทธิสันต์ ล าพงษ์เหนือ 
ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองระบบจ านวนเต็ม 
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ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย ” 
ผลการวจิยัพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความเหมาะสมในระดบัมาก มีความน่าสนใจใน
การใช้บทเรียนสอดคล้องกับวตัถุประสงค์การเรียนรู้ และใช้ค  าถามท่ีกระทัดรัดชัดเจนมีภาพ
ตวัหนงัสือท่ีเหมาะสม น่าสนใจในแบบทดสอบจากนั้นมีความเหมาะสมในระดบัมาก 

5.2.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนพระ
ต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ที่มีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ทีม่ีเพศ อายุและระดับช้ันเรียน แตกต่างกนั  

1. ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบมหามงคล โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้กบัสมมติฐานของการวิจยัท่ีวา่ นกัเรียนท่ี
มีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัเรียนท่ีเป็นเพศชายก็มีความพึงพอใจเหมือนกนันกัเรียนท่ีเป็นเพศ
หญิง มีความพึงพอใจในดา้นองคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น เน้ือหาท่ีน าเสนอ
ในบทเรียนง่ายต่อการเข้าใจ มีเน้ือหาครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ ท่ีมีเสียงท่ีใช้ประกอบ
บทเรียนมีความเหมาะสมและภาษาท่ีน ามาใช้ในการส าเสนอมีความเขา้ใจง่าย ดา้นความรู้สึกของ
ผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น นกัเรียนมีความเพลิดเพลินสนุกสนาน นกัเรียนมี
ความพอใจกับการตอบสนองท่ีรวดเร็วของบทเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้กับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดด้ว้ยตนเอง และดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นกัเรียน
สามารถประหยดัเวลาในการเรียน ประหยดังบประมาณค่าใช้จ่ายในการเรียนของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
พระครชานนท์ สิรินฺธโร ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดย
ใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนวดัมชัฌนัติการาม ผลวิจยัพบวา่ 
เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนของนักเรียนช่วงชั้ นท่ี 3 โรงเรียนวดัมัชฌนัติการาม ท่ีมีเพศแตกต่างกัน ผลการศึกษาไม่
แตกต่างกนั 
 2. ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ
มหามงคล โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้กบั สมมติฐานของการวิจยัท่ีวา่ นกัเรียนท่ีมีอายุ
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 22 กล่าวไวว้า่การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเอง และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ และการจดัการเรียนรู้ 
การจดัเน้ือหาสาระกิจกรรมโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผูเ้รียน คือระดบัช่วงชั้นของผูเ้รียน
ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน การฝึกทกัษะ กระบวนการคิดการจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวกับการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาเป็นประจ าทุกวนั ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาส ารอง สุจิตฺโต ได้
ศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนเทศบาล 3      
(โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา” เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อวิชา
พระพุทธศาสนา นกัเรียนท่ีมี อาย ุต่างกนั มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ท่ีมีระดบัชั้นเรียนต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนกั
สวนกุหลาบ มหามงคล จ าแนกตามระดับชั้นเรียน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงขดัแยง้กับ
สมมติฐานของการวิจยัท่ีว่า นักเรียนท่ีมีระดบัชั้นเรียนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะระดบัชั้น
เรียนถูกแบ่งให้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาในระดบันั้น ๆ ซ่ึงหลกัการเรียนจากง่ายไปหายาก 
หลักสูตรเก่ียวกับการศึกษา การศึกษาพระพุทธศาสนาก็คือการศึกษาเร่ืองพระรัตนตรัย เป็น
สาระส าคญัในการเรียนรู้วชิาพระพุทธศาสนา ซ่ึงโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคลนั้น มี
พระภิกษุเขา้ไปสอนหนงัสือในรายวชิาพระพุทธศาสนา โดยวชิาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาท่ีนกัเรียน
ให้ความสนใจนอ้ย เรียนแลว้ไม่ค่อยจะเขา้ใจ เรียนแลว้ไม่สนุก เขา้ใจยาก ไม่เหมือนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ซ่ึงเรียนแลว้ สามารถเขา้ใจและลงมือปฏิบติัแลว้ทราบผลทนัที ซ่ึงพื้นฐานจริง ๆ ของมนุษยช์อบท่ีจะหา
ความสุขทางกายมากกว่าทางใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุทธิสันต์ ล าพงษ์เหนือ ไดท้  าการศึกษา
วิจยั “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองระบบจ านวนเต็ม ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นโป่งแดง อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย” ผลการวิจยัพบวา่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความเหมาะสมในระดบัมาก มีความน่าสนใจ ในการใชบ้ทเรียนสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และใชค้  าถามท่ีกระทดัรัดชดัเจนมีภาพตวัหนงัสือท่ีเหมาะสม น่าสนใจ
ในแบบทดสอบจากนั้นมีความเหมาะสมในระดบัมาก  
 ด้านองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย  ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของ
นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ าแนกตามอายุ พบว่า นกัเรียนระดบัชั้นเรียน 
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ประถมศึกษาปีท่ี 4 แตกต่างกนักบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ทั้งอาจเป็นเพราะนกัเรียนท่ีมีช่วงอายุต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาในระดบัท่ีต่างกนั แต่การใชส่ื้อการสอนผ่านระบบส่ือเทคโนโลยี ท่ีทนัสมยั
ในยุกปัจจุบนัก็นบัไดว้า่เป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระครชานนท์ สิริธโร
ไดว้ิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนวดัมชัฌนัติการาม กรุงเทพมหานคร”พบวา่ มีความคิดเห็นต่อการเรียน
วชิาพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนดา้นความรู้สึกของผูเ้รียนและดา้นองคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่น
ระดบัมากผลการเปรียบเทียบพบวา่ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนวมัชัฌนัติการาม กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมีเพศ อายุ และระดบัชั้นเรียนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 

เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนพระต าหนกัสวน
กุหลาบ มหามงคล ท่ีมีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดา้น
องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ าแนกตามระดบัชั้นเรียน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวว้า่ นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นเรียนต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แตกต่างกนั
ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนท่ีมีระดับชั้ นเรียนท่ีต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างกนัตามเน้ือหาสาระ หรือหลกัสูตรท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ พระมหาส ารอง สุจิตฺโต ได้วิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิชา
พระพุทธศาสนา โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา”    
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนเทศบาล 3 
(โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามระดบัชั้น แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนเพศ ระดบัผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในปีท่ีผ่านมา     
และระดบัเกรดเฉล่ียรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. กระทรวงศึกษาธิการควรสนบัสนุนใหมี้การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนดว้ยตนเองหรือเป็นกลุ่ม

พร้อมกบัมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล และสรุปบทเรียน 
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3. โรงเรียนควรให้การเสนอแนะการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับการเรียน
วชิาพระพุทธศาสนา  

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 
 1. ควรศึกษาเร่ือง “ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอน 
วชิาพระพุทธศาสนา” 

2. ควรศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผู ้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอนวชิาพระพุทธศาสนา” 
 3. ควรศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียน
การสอนวชิาพระพุทธศาสนา” 
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วารินทร์ รัศมีพรหม. ส่ือการสอนเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนร่วมสมัย . กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพช์วนพิมพ,์ 2551. 
สราญ ปริสุทธิกุล. ส่ือมลัติมีเดีย และ CAI ดว้ย AUTHORWARE 7. กรุงเทพมหานคร : ซิมพลิฟาย, 

2554. 
สมาน อศัวภูมิ. การบริหารการศึกษาสมัยใหม่, อุบลราชธานี : อุบลกิจออฟเซทการพิมพ,์ 2549. 
สมศกัด์ิ บุญปู่ . พระสงฆ์กับการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 
 2547. 
สมพร อุดรพงศ์. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เร่ืองระบบจ านวนเต็มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1.
 รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์พืน้ฐาน. ล าปาง : โรงเรียนก่ิวลมวิทยา, 
 2552. 
สิทธิโชค วารนุสันติกูล, จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยเูคชัน่

จ  ากดั มหาชน, 2546. 
สิปปนนท ์เกตุฑตั. “การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์”. ใน ประถมศึกษาสัมพนัธ์คร้ังท่ี 14. ขอนแก่น : 

คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2539. 
สุกรี รอดโพธ์ิทอง. การใช้คอมพวิเตอร์ในโรงเรียนเอกสารประชุมวชิาการเร่ืองเทคโนโลยกีับการเปลี่ยน 
 แปลงระบบการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546. 
สุมน อมรววิฒัน์. การสอนศีลธรรม การสอนแบบธรรมสากจัฉาพุทธวธีิสอน. ในการประชุมทาง 
 วชิาการ เร่ือง พระพุทธศาสนากบัการศึกษาในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา 
 กระทรวงศึกษาธิการ, 2549. 



 
101 

_______. เอกสารประชุมวิชาการเ ร่ือง เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา , 
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546. 

สุนทร โคตรบรรเทา. หลกัการและทฤษฎเีทคโนโลยทีางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพปั์ญญาชน, 
 2551.  
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559. กรุงเทพมหานคร : ส านกันายรัฐมนตรี, 2555. 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร. การส ารวจสภาวะทางสังคม 
 และวัฒนธรรม 2554. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพค์ณะรัฐมนตรีและพระราชกิจจานุเบกษา, 

2555. 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้
 แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2551. 
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม, โครงการพระสอนศีลธรรม 
 ในโรงเรียน (การเรียนการสอน) ปีงบประมาณ 2550. กรุงเทพมหานคร :ส านักงาน
 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550. 
ศิริชยั นามบุรี, การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอน, ยะลา : มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา, 2547. 
ศกัดา ไชกิจภิญโญ. การจัดการเรียนการสอน e-learning. ให้มีประสิทธิภาพ . ขอนแก่น :

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2549. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : บริษทัธรรมสารจ ากดั, 
 2546. 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ . บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน .
 กรุงเทพมหานคร : บริษทัศูนยก์ารพิมพแ์ก่งจนัทร์ จ  ากดั, 2550. 
อนนัต ์ส าเภาทอง. ส่ือประสมเร่ืองระบบจ านวนเต็มวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1.
 มหาสารคาม : โรงเรียนบรบือวทิยาคาร, 2552. 
 
 2) บทความในวารสาร 
ประยูร วงศ์จนัทรา. พุทธวิธีการสอนจริยธรรม. สาสศานต์. ปีท่ี 29 ฉบบัท่ี 3 เดือนกรกฎาคม – 
 กนัยายน 2552. 
ขอ้มูลพื้นฐานโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาม มหามงคล : โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบมหามงคล. 
 2555, (อดัส าเนา). 
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 3) วทิยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 
กิตติพงษ์ คงเอียด. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองระบบกระดูกและระบบ
 กล้ามเ น้ือส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี” .  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต .
 บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2546. 
กิตติธชั อ่ิมวฒันกุล. “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานของ
 องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทยจังหวดันครราชสีมา : ศึกษากรณี 
 ส านกังานเขตราษฎร์บูรณะ”. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร :
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2553. 
กุลสิริ กฤตธนรัชต.์ “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นปีท่ี 1 
 ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวะ  เร่ืองลักษณะส าคญัของภาษาไทย”. 
 วทิยานิพนธ์ศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2547. 
โกวิทย ์ว่องทรงเจริญ. “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการจดัการศึกษาในครองเรียน

สังกดัเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2548.  

ไกรเวช ธรฤทธ์ิ. “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของข้าราชการในส านักงานการ
 ประถมศึกษาอ าเภอและก่ิงอ า เภอ สังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดสงขลา”. 
 วทิยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2542. 
คณะกรรมการวิจยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง. “การเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจใน

การรับทราบ ขอ้งมูลข่าวสาร มหาวทิยาลยัรามค าแหงจงัหวดักาญจนบุรี”. รายงานการวิจัย. 
กาญจนบุรี : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2550. 

จรูญ แก้วมณี. “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในจังหวดัเชียงใหม่”, 
วทิยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554. 

จุฬารัตน์ มีสูงเนิน. “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ืองค าราชาศพัทส์าระการเรียนรู้
 หลกัการใชภ้าษาส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ช่วงชั้นท่ี 2 โรงเรียนเซนตด์อมินิก”. 
 วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548. 
ชยัยทุธ แสงแก่นเพชร. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั 
 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ”. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2547. 
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ชริณี เดชจินดา, “ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อศูนยบ์ริการจ ากดักากอุตสาหกรรม แขวงแสมด า 
 เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร”. วทิยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : 
 มหาวทิยาลยัมหิดล, 2549. 
ณฐัฐากร ปัตถา. “การพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ค 21101 เร่ือง ระบบจ านวนเต็มดว้ย
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)”. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร 
 มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2552.  
นภาภรณ์ สุขสุมิตร์. “การบริหารจดัการบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีส่งผลต่อ
 ความพึงพอใจของประชาชน”.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2548. 
นิดา ทองวิจารณ์. “ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีกิตติ
 วรรณานุสรณ์) เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
 มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวยิาลยับูรพา, 2551. 
บุญเชิด เกตุแกว้. “การสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อ
 การส่ือสารเร่ืองกาล”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย  : 
 มหาวทิยาลยัศิลปากร,2546. 
บุรินรัตน์ ขันอาสา. “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองระบบจ านวนเต็มนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาปีท่ี 1”. รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน. สพฐ.
มหาสารคาม เขต 1 : โรงเรียนบา้นเหล่าจัน่นาภู, 2551. 

ฝนทิพย ์อมาตยากุล. “ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความคงทนในการเรียนรู้
 ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน”. วทิยานิพนธ์ 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิต, 2547. 
พนัธ์ุทิพย์ บุญพา. “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท์ ”. 
 วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2548. 
พระครชานนท์ สิรินฺธโร. “ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียน
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนวดัมชัฌนัติการาม”. วิทยานิพนธ์
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, 2554. 
พระมหาทองดี กนัทวงค์. “ความพึงพอใจการสอนของครูพระวิชาพระพุทธศาสนาตามทรรศนะของ
 นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ”. 
 วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2550. 
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พระมหาส ารอง สุจิตฺโต. “ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อวชิาพระพุทธศาสนาโรงเรียนเทศบาล 3 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพือ่การวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพือ่การวจิัย 
1. ดร. กรกมล พากเพยีร  

วฒิุการศึกษา   : ศษ.ด. (Ed.D.) มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
 ต าแหน่งปัจจุบนั  : อาจารยป์ระจ าภาคบริหารการศึกษา  
       มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
2. ดร.ศุลพีร เศษตวพงษ์  
 วฒิุการศึกษา   : M.sc. in Education Management and Planning. Scotland. U.K.  
      Ph.D in Education, Himachal Pradesh India.  
 ต าแหน่งปัจจุบนั  : หวัหนา้หมวดวชิาภาษาต่างประเทศ  
      สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั  
3. นายวเิชียร รุ่งทวชัีย  
 วฒิุการศึกษา   : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธราช 
 ต าแหน่งปัจจุบนั  : ผูอ้  านวยการโรงเรียนพระตาหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมอืเพือ่การวจิัย 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

115 

 
      ความพงึพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที ่4-6 ทีม่ต่ีอการเรียนวชิา 

        พระพทุธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
โรงเรียนพระต าหนักสวนกหุลาบ มหามงคล 
------------------------------------------------------------ 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถามฉบบัน้ี ใชใ้นการท าวิทยานิพนธ์เพื่อประกอบการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ข้อมูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั
และจะน าไปใชป้ระโยชน์ในทางวชิาการดา้นการศึกษาวิจยัเท่านั้น และจะไม่กระทบกระเทือนหรือ
ท าให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน หรือหน่วยงานของท่าน ตลอดทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งแต่ประการใด 
โดยแบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2  ตอน คือ 
 ตอนที ่1 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อ
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล 
  

ผูว้จิยั หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  
   
 เจริญพรขอบคุณ ณ โอกาสน้ี 
 
 
 

        พระมหาอุมกิมเชียง  อธิปุญฺโญ 
                                                                       นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาบริหารการศึกษา 
                                                                   บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 

  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน (   ) หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงตามสภาพของ

นกัเรียน 

 

  1.เพศ 

    (  ) ชาย 

    (  ) หญิง 

 2.อาย ุ   

    (  ) ต ่ากวา่ 9 ปี 

    (  ) 9-10 ปี 

   (  ) 11 ปีข้ึนไป 

     

  3. ระดบัการศึกษา 

    (  ) ประถมศึกษาปีท่ี 4 

    (  ) ประถมศึกษาปีท่ี 5 

    (  ) ประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ตอนที ่2  ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียนวชิาพระพุทธศาสนาโดย
 ใช ้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ท่ีตรงกบัความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปี
 ท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียนวชิาพระพุทะศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพียงช่อง
 เดียวเท่านั้น 

 
ขอ้ 

ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ี
มีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล 

ระดบัความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านองค์ประกอบของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน     

1 เน้ือหาท่ีน าเสนอในบทเรียนง่ายต่อการเขา้ใจ      

2 เน้ือหาครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้      
3 ภาพท่ีใชป้ระกอบบทเรียนมีความเหมาะสม      
4 เสียงท่ีใชป้ระกอบบทเรียนมีความเหมาะสม      
5 ขนาดตวัอกัษรท่ีใชมี้ความเหมาะสมง่ายต่อการอ่าน      
6 ภาพยนตร์วิดีทศัน์ท่ีใช้ประกอบบทเรียนมีความ

เหมาะสม 
     

7 ภาษาท่ีน ามาใชใ้นการน าเสนอมีความเขา้ใจง่าย      

8 ความสวยงามของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      

9 การจัดวางองค์ประกอบของบทเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

     

 ด้านการเรียนของผู้เรียนทีม่ีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน    

10 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีอยากจะเรียน      

11 นกัเรียนเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน      

12 นกัเรียนมีความพอใจกบัการตอบสนองท่ีรวดเร็วของ
บทเรียน 

     

13 นักเรียนมีความพอใจกับการตอบสนองกับการ
เรียนวชิา พระพุทธศาสนามากข้ึน 
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14 นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเรียน      
15 นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึนกวา่แต่ก่อน      
16 นักเรียนสามารถเรียนรู้กับบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนไดด้ว้ยตนเอง 
     

17 นักเรียนสามารถเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนซ ้ า ไดห้ลาย ๆ คร้ัง 

     

18 นักเรียนสามารถเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไดท้ั้งในหอ้งเรียน และนอกนอ้งเรียน 

     

 ด้านประโยชน์ของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน      

19 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถช่วยให้
นกัเรียนบรรลุตามจุดประสงค ์

     

20 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียน
ประหยดัเวลาในการเรียน 

     

21 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนมีประหยดังบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
เรียน 

     

22 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมให้นกัเรียน
มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 

     

23 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนมี
ความคงทนในการเรียนสูงข้ึน 

     

24 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนฝึก
คิดอยา่งมีเหตุผล 

     

25 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนมี
วธีิการแกปั้ญหา  

     

26 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเปล่ียนบรรยากาศในการ
เรียน 

     

27 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้ผลการเรียนน่า
พอใจ 

     

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 

 
 
 
 



 

120 

ผลการหาค่าดชันีความสอดคล้อง  (IOC  ของแบบสอบถามเพือ่งานวจิยั 
เร่ือง :  ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการเรียนวชิา 

พระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
              โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล 
 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(R ) N

R
IOC


  หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่2  คนที่ 3 

                (1)   ดา้นองคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ขอ้ท่ี. 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 2 +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 4 +1 0 +1 3 0.67 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 7 0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 9 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

                (2)   ดา้นความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ขอ้ท่ี. 10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 12 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 15 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 17 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี. 18 0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
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ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(R ) N

R
IOC


  หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่2  คนที่ 3 

                (3)   ดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ขอ้ท่ี. 19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 20 0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 21 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 23 0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 24 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี. 25 +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี. 26 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี. 27 0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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ตารางค่าความเช่ือมั่น 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

 
No 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total orrelation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 1 121.2333 59.357 0.504 0.886 
ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 119.1000 60.093 0.649 0.883 
ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 3 119.0000 62.759 0.426 0.888 
ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 119.0333 64.654 0.150 0.893 
ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 5 119.0333 64.654 0.150 0.893 
ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 6 119.0333 62.723 0.352 0.889 
ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 7 119.0333 62.171 0.491 0.887 
ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 8 118.9667 62.309 0.516 0.887 
ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 9 119.0667 61.582 0.480 0.887 
ดา้นท่ี 2 ขอ้ท่ี 1 119.0000 62.000 0.454 0.887 
ดา้นท่ี 2 ขอ้ท่ี 2 119.2000 64.234 0.185 0.892 
ดา้นท่ี 2 ขอ้ท่ี 3 118.9000 65.197 0.107 0.893 
ดา้นท่ี 2 ขอ้ท่ี 4 119.1333 60.189 0.511 0.886 
ดา้นท่ี 2 ขอ้ท่ี 5 119.1333 61.154 0.514 0.886 
ดา้นท่ี 2 ขอ้ท่ี 6 119.1000 59.334 0.555 0.885 
ดา้นท่ี 2 ขอ้ท่ี 7 119.0667 59.099 0.476 0.888 
ดา้นท่ี 2 ขอ้ท่ี 8 119.2000 61.959 0.413 0.888 
ดา้นท่ี 2 ขอ้ท่ี 9 119.0333 61.275 0.529 0.886 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี1 119.0667 62.478 0.434 0.888 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 2 119.1667 58.351 0.640 0.882 
ดา้นท่ี3 ขอ้ท่ี 3 119.0667 60.547 0.605 0.884 
ดา้นท่ี3 ขอ้ท่ี 4 119.1333 61.568 0.375 0.889 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 5 119.0667 60.409 0.501 0.886 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 6 119.0333 60.585 0.492 0.886 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 7 119.0667 59.651 0.579 0.884 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 8 119.2000 58.028 0.668 0.882 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 9 119.0000 62.897 0.406 0.888 

Cronbach's Alpha = 0.891   N of Items = 27  Cases = 30 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) 
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ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 

 

จ านวนประชากร 
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวนประชากร 
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวนประชากร 
จ านวนกลุ่ม 
ตัวอย่าง 

10 10 220 140 1,200 291 
15 14 230 144 1,300 297 
20 19 240 148 1,400 302 
25 24 250 152 1,500 306 
30 28 260 155 1,600 310 
35 32 270 159 1,700 313 
40 36 280 162 1,800 317 
45 40 290 165 1,900 320 
50 44 300 169 2,000 322 
55 48 320 175 2,200 327 
60 52 340 181 2,400 331 
65 56 360 186 2,600 335 
70 59 380 191 2,800 338 
75 63 400 196 3,000 341 
80 66 420 201 3,500 346 
85 70 440 205 4,000 351 
90 73 460 210 4,500 354 
95 76 480 214 5,000 357 

100 80 500 217 6,000 361 
110 86 550 226 7,000 364 
120 92 600 234 8,000 367 
130 97 650 242 9,000 368 
140 103 700 248 10,000 370 
150 108 750 254 15,000 375 
160 113 800 260 20,000 377 
170 118 850 265 30,000 379 
180 123 900 269 40,000 380 
190 127 950 274 50,000 381 
200 132 1,000 278 75,000 382 
210 136 1,100 285 100,000 384 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ - นามสกุล  พระมหาอุมกิมเชียง  อธิปุญโญ (โพธ์ิแกว้) 
วนั  เดือน  ปี  เกดิ วนัองัคาร  ท่ี  27  เมษายน  2516 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  108/5 หมู่ 2 ต าบลหอมเกร็ด  อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 
การศึกษา 
 พ.ศ.  2537 นกัธรรมชั้นเอก ส านกัเรียนคณะจงัหวดัสระแกว้ 
 พ.ศ.  2545 เปรียญธรรม 3 ประโยค  ส านกัเรียนวดัมหาสวสัด์ิ 
 พ.ศ.  2547 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพระปริยติัธรรมมหาสวสัด์ิวทิยา 
 พ.ศ.  2552 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามหลกัสูตร พุทธศาสตร์บณัฑิต       
   (สาขาบาลีพุทธศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
    วทิยาเขตบาฬีศีกษาพุทธโฆส นครปฐม (รุ่นท่ี 53/2555) 
ประวตัิการท างาน  
  พ.ศ. 2550 : ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล 
 พ.ศ. 2554 : ครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนบา้นคลองมหาสวสัด์ิ ต าบลมหาสวสัด์ิ  
     อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 พ.ศ.  2553 : เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด และหอ้งคอมพิวเตอร์  
    โรงเรียนพระปริยติัธรรมมหาสวสัด์ิวทิยา ต าบลหอมเกร็ด  อ าเภอสามพราน  
     จงัหวดันครปฐม 
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