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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์

จำาลองประกอบการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ก่อนและหลงัเรยีน 3) เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 กอ่นเรยีนและ
หลังเรยีน 4) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน กลุม่ตวัอยา่ง ทีใ่ชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่นักเรยีนทีก่ำาลงั
ศกึษาอยูช่ัน้ประถมศึกษาปทีี ่3 ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2559 โรงเรยีนไตรมติรวทิยา จำานวน 20 คน  
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สถานการณจ์ำาลองประกอบการเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ 2) แผนการจัดการเรยีนรู ้
จำานวน 7 แผน ใช้ระยะเวลาเวลาเรียน 7 ชั่วโมง 3) แบบวัดการคิดวิเคราะห์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ 6) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า จำานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ wilcoxon signed rank test

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำาลองประกอบการ
เรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.25/81.75 
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2) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำาลอง มีการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนด้วยบท
เรียนคอมพวิเตอรช์่วยสอนแบบสถานการณ์จำาลอง มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลังเรียนสูงกวา่กอ่นเรยีน
อยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 4) นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่บทเรยีนคอมพวิเตอร์ชว่ยสอนแบบ
สถานการณ์จำาลอง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยสรปุ บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนแบบสถานการณจ์ำาลองประกอบการเรยีนการสอนตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิต ์มปีระสทิธภิาพ เหมาะสำาหรบัการนำาไปชว่ยเสรมิสรา้งการเรียนรูข้องนกัเรยีน 
ทั้งในด้านการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจท่ีดีต่อการจัดการเรียนการสอน 
และควรมีการนำาไปพัฒนาในรายวิชาอื่นๆ 

คำ�สำ�คัญ: ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนแบบสถานการจำาลอง การคดิวเิคราะห ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ

Abstract
Objectives of this study were to 1) develop an effective constructivism computer  

assisted scenarios as teaching material for Prathomsuksa 3 (Year 3) that met the  
requirement of 80/80 criteria, 2) compare the analytical thinking skill of the students prior 
and after the course, 3) compare students’ academic achievement prior and after the course 
and 4) investigate students’ satisfaction towards the development. Samples of this study 
comprised of 20 students who were studying in Prathomsueksa 3, 2nd semester, academic 
year 2016 at Trimit Wittaya School and randomly selected using Cluster Random Sampling 
Technique. Research tools using in this study included 1) computer assisted scenarios 
which were developed based on constructivism theory, 2) 7 learning management plans 
covering period of 7 learning hours, 3) researcher created analytical thinking skill measuring  
4 multiple-choice test comprising of 20 questions, 4) researcher created academic  
achievement 4 multiple-choice test, 5) researchers created students’ satisfaction  
measuring form using rating scale comprising of 10 rating statements. Percentile, Mean, 
Standard Deviation and Wilcoxon Signed Rank Test were employed to analyse the findings. 

Findings illustrated that 1) the effectiveness of constructivism computer assisted  
scenarios as teaching and/or learning material was 85.25 and 81.75 respectively, 2) students  
had higher analytical skill after taking the lessons at statistical significance level of.05,  
3) students had higher academic achievement after taking the lesson at statistical significance 
level of.05 and 4) overall, students were satisfied with the development at the utmost level.

In summary, the Constructivist Theory Computer Assisted Instruction CAI Simulation 
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บทนำา 
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พุทธศักราช 2551 มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญา มีความรู้คู่ คุณธรรม สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยัง
เน้นฝึกกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ทำา
เป็น รักการอ่าน ทิศนา แขมมณี (2540) และ
ตอ้งพฒันาความคดินัน้ไปสูค่วามคดิช้ันสงู คอืการ
คิดวิเคราะห์

จากการจัดการเรียนการสอนพบว่า  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรมิตร 
วิทยา ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการให้
เหตุผล และยังไม่สามารถเรียงลำาดับความสำาคัญ
ของเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ได้ เน่ืองจาก 
ผู้เรียนมีการเรียนแบบท่องจำา ขาดสื่อเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนและ
จากปัญหาที่กล่าวมา จึงส่งผลต่อการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพผู้ เรียน (NT) ปีการศึกษา 2558  
ของโรงเรียนไตรมิตรวทิยา โดยมกีารประเมนิ ด้าน
ภาษา (Literacy) ด้านคำานวณ (Numeracy) และ
ด้านเหตุผล (Reasoning ability) โดยพิจารณา
ตามความสามารถและตวัช้ีวดัเปรียบเทยีบผลการ

ประเมินในระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 3 พบว่านกัเรยีน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยามีคะแนนระดับประเทศ
เฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 3.56 เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินความสามารถด้านเหตุผลระดับประเทศ 
พบว่าผลการประเมินของโรงเรียนไตรมิตรวิทยา
ต่ำากว่าระดับประเทศโดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
เท่ากับ 1.39 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 3 (สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) การสอน
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านการคิดเป็นสิ่งสำาคัญอย่าง
ยิ่งสำาหรับครู โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการ
คิดสร้างสรรค์ เน่ืองจากเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ผู้เรียนต้องนำาไปใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ใน
การดำาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้จึงมีแนวคิด
ทฤษฏกีารเรยีนรูใ้หมท่ีไ่ดร้บัความสนใจอยา่งแพร่
หลาย คือ ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เชื่อว่า การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนในผู้เรียน ผู้เรียน 
เป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง 
ที่พบเห็น กับความรู้ ความเข้าใจเดิมที่มีมา 
(วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2540) จึงจำาเป็นที่จะ
ต้องมีการนำาสื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาด้าน
การให้เหตุผลและการคิดวิเคราะห์ เพื่อเร้าความ
สนใจให้นกัเรยีนสนใจเรยีน และมคีวามสขุกบัการ
เรยีนทีเ่ปลีย่นไปจากการเรยีนการสอนแบบทอ่งจำา  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์
จำาลอง (Simulation) เป็นการจำาลองสถานการณ์

as teaching material is an effective tool which can be used to support the learning process 
in terms of reinforcing analytical thinking skill, increasing academic achievement and leaners’ 
satisfaction. This development is recommended to create more effective teaching process 
in various subjects.

Keywords: Constructivist Theory, The CAI Development of Simulation-based, Analytical 
Thinking Ability, Academic Achievement, Satisfaction
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ทางการเรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ มี
ผลป้อนกลับทันที ภายใต้บริบทของสถานการณ์
ที่คล้ายกับประสบการณ์จริง การนำาเสนอแสดง
ให้เห็นด้วยภาพ สร้างแบบจำาลองสถานการณ์
แสดงออกทางความคิด แสดงคำาถามคำาตอบด้วย
ตัวหนังสือ สร้างความสนใจอยากรู้อยากลอง 
ให้กับผู้เรียน (วิภา อุตมฉันท์, 2544) 

จากความสำาคัญและเหตุผลที่กล่าวมา
ข้างต้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำาคัญของการ
พฒันาการคดิวเิคราะห ์ในการเรยีนรูแ้ละประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำาวันอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สถานการณ์จำาลองประกอบการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพและเป็น
แนวทางในการผลติบทเรยีนคอมพิวเตอรช่์วยสอน
แบบสถานการณ์จำาลองในเรื่องอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนแบบสถานการณ์จำาลองประกอบการเรียน
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบท
เรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนแบบสถานการณ์จำาลอง
ประกอบการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ ก่อนและหลังเรียน

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์
จำาลองประกอบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ ก่อนเรียนและหลังเรียน

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการ
เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์
จำาลองประกอบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์

สมมติฐานของการวิจัย 
1. การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากที่เรียนรู้ด้วยบท
เรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนแบบสถานการณจ์ำาลอง
ประกอบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอน- 
สตรัคติวิสต์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากที่เรียนรู้ด้วยบท
เรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนแบบสถานการณจ์ำาลอง
ประกอบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 

วิธีดำาเนินการวิจัย 
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มเครือ
ข่ายศูนย์หนองสองห้อง อำาเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จำานวน 4 โรงเรียน 
มีนักเรียนทั้งหมด 110 คน ได้แก่โรงเรียน
ไตรมิตรวิทยา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุ
ราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องและ
โรงเรียนบ้านเมย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่
นักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2559 โรงเรยีนไตรมติร
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วิทยา จำานวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม (cluster random sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สถานการณจ์ำาลองประกอบการเรยีนการสอนตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 

2. แผนการจัดการเรียนรู้บทเ รียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำาลอง
ประกอบการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติ
วสิต์ เพือ่พฒันาการคดิวเิคราะห ์ช้ันประถมศกึษา
ปีที่ 3 จำานวน 7 แผน ใช้เวลาเรียน 7 ชั่วโมงผล
การวิเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
4.23

3. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 20 
ข้อ มีค่าความยากรายข้อ อยู่ระหว่าง ตั้งแต่ 0.80 
ถึง 1.00 มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.33 ถงึ 0.77 และมคีา่ความเชือ่มัน่เทา่กบั 0.77 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รียนบทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่ วยสอนแบบ
สถานการณ์จำาลองตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อ
พฒันาการคดิวเิคราะห ์ช้ันประถมศกึษาปทีี ่3 ทีผู่้
วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.29 
ถึง 0.86 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยวิธีของ
โลเวท (Lovett) พบว่าแบบทดสอบมีความเชื่อมั่น  
(r

cc
) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.90

5. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปทีี ่3 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เปน็แบบมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำานวน 20 ข้อ 

ใช้เกณฑ์ 5 ระดับ มีค่า IC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 
ผลการวเิคราะหพ์บวา่ แบบวดัความพงึพอใจมคีา่
เท่ากับ 4.20 

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ทดสอบกอ่นเรยีน (Pre–test) กับกลุม่
ตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น 

2. ดำาเนินการทดลองจัดการเรียนรู้ตาม
ตาราง โดยกลุ่มตัวอย่างจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ เรื่อง มหัศจรรย์การค้นหา ข้อมูล 
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 จำานวน 7 แผน 

3. ทดสอบหลังเรียน (Post - test) หลัง
จากการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลงดำาเนิน การสอบ
ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบ
วดัการคดิวเิคราะห ์และแบบวดัความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแบบสถานการณ์
จำาลองประกอบการเรียนการสอนตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของ
นกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปท่ีี 3 ตามเกณฑ ์80/80

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการคิด
วิเคราะห์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สถานการณจ์ำาลองประกอบการเรยีนการสอนตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
เรียน

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนแบบ
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สถานการณ์จำาลองประกอบการเรียนการสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ก่อนเรียนและหลังเรียน

4. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3  
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ วยสอนแบบ
สถานการณจ์ำาลองประกอบการเรยีนการสอนตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 

ผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่

เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สถานการณ์จำาลองประกอบการเรียนการสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีคะแนนจากการทำาใบ
งาน และการทำาแบบทดสอบย่อย (E

1
) มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ คะแนน 68.2 คิดเป็นร้อยละ 85.25 และ
คา่เฉล่ียคะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลังเรียนเท่ากับ 16.35 คิดเป็นร้อยละ 81.75 
แสดงว่าประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบสถานการณ์จำาลองประกอบการเรียน
การสอนตามแนวคอนสตรคัตวิสิต ์สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.25/81.75 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือ 80/80 ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของกระบวนการ (E
1
) และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E

2
) ทีเ่รยีน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำาลองประกอบการเรียนการสอนตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์

คะแนน N S.D. รวม ร้อยละ

ก่อน 20 9.85 1.59 197 49.25

หลัง 20 16.35 1.42 327 81.75

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สถานการณ์จำาลองประกอบการเรียนการสอน

ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีคะแนนทักษะการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 2 

ต�ร�ง 2 เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ โดยใช้สถิติ Wilcoxon signed ranks test 

ผลก�รเปรียบเทียบ N S.D. Z P-value

ก่อนเรียน 20 8.95 1.15 -3.937 0.000*

หลังเรียน 20 16.20 1.64

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สถานการณจ์ำาลองประกอบการเรยีนการสอนตาม

แนวคอนสตรคัตวิิสต ์มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 3

ต�ร�ง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยใช้สถิติ Wilcoxon signed-ranks test 

ผลก�รเปรียบเทียบ N S.D. Z P-value

ก่อนเรียน 20 8.55 1.61 -3.934 0.000*

หลังเรียน 20 15.95 1.32

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำาลอง
ประกอบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด เมือ่พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจำานวน
แปดขอ้ เม่ือเรยีงลำาดับคา่เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย 
3 อันดับ ดังนี้ ข้อ 1 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับใด  
ข้อ 2 เน้ือหาครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ข้อ 3 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรียน

อภิปรายผล
1. ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์

ชว่ยสอนแบบสถานการณจ์ำาลองประกอบการเรียน
การสอนตามแนวคอนสตรคัติวสิต์ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
มีประสิทธิภาพ 85.25/81.75 ทั้งนี้เป็นเพราะผู้
วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์เน้ือหา วิเคราะห์ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง สร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห์ 
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านส่ือและนวัตกรรม 

ด้านวัดผลประเมินผลการศึกษา อย่างเป็นข้ัน
ตอนได้ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ จากนั้น
ได้ทำาการทดลองใช้ตามรูปแบบการพัฒนาสื่อ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพรรณ จันทร์วงค์  
(2558) พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์มีประสิทธิภาพ 
87.44/83.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 
คอื 80/80 บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนแบบเกม
การสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวิสตท่ี์สรา้งขึน้
นั้นมีประสิทธิภาพและทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึนและนักเรียนสามารถคิดแก้
ปัญหาและสร้างความรู้ภายใต้เงื่อนไขที่กำาหนดไว้
ในบทเรยีนเพือ่บรรลเุปา้หมายของเกมไดต้ามแนว
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิิสต ์และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของทกัษณิา วไิลลกัษณ ์(2551: 115) ทีก่ลา่ววา่ 
หากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนมปีระสทิธภิาพ
ถงึระดบัทีผู่ผ้ลติบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนพงึ
พอใจแล้ว แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มีคุณค่าที่จะนำาไปใช้สอนนักเรียน สามารถทำาให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ถึงเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 ขึ้นไป

2. การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์
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จำาลองประกอบการเรียนการสอนตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำาลอง
ประกอบการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับสถิติ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะ
การเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ท้าย
หน่วยการเรยีน เชน่ แบบฝกึ แบบทดสอบระหวา่ง
เรียน กิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำาฝึก
คิดท้ังเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ได้ทำางานร่วม
กัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ กลุ่มจะคอยช่วยเหลือกันเมื่อสมาชิก 
คนใดคนหนึ่งภายในกลุ่มไม่เข้าใจ เพื่อที่จะให้ 
ผลงานของตนและออกมาดีที่สุด (อภิญญา  
ผลภิญโญ และสมทรง สิทธิ, 2560: 196-205) 
โดยการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบสถานการณ์จำาลองเป็นวิธีการเรียนที่ส่งเสริม
ใหนั้กเรยีนคดิเอง ปฏบิตักิจิกรรม และสรปุความรู้ 
ด้วยตนเอง ครูผู้สอนเป็นเพียงที่ปรึกษา การคิด
วิเคราะห์ช่วยในการพิจารณาความสมเหตุสมผล
ของสิง่ทีเ่กดิขึน้ดว้ยการพิจารณาสาระสำาคัญต่างๆ 
เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาประเมินตัดสินใจและ
สรุปข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับรู้ด้วยความสมเหตุสมผล 
อย่างสรา้งสรรคแ์ละนำาไปสูก่ารคดิช้ันสงู (Bloom, 
1976: 163 อ้างถึงใน ล้วนสายยศ และอังคณา 
สายยศ, ม.ป.ป. 41-44) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พรพรรณ จันทร์วงค์(2558) พบว่า ความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียน 
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนว 
คอนสตรคัตวิสิต ์เรือ่ง จำานวนเต็มหลงัเรยีนสงูกวา่
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
บทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วยสอนตามแนวคอนสตรัค- 
ติวิสต์ช่วยให้ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3 .  ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผล สั ม ฤทธิ์

ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สถานการณ์จำาลองประกอบการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า นักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สถานการณ์จำาลองตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับสถิติ .05 ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์
จำาลองประกอบการเรียนการสอนตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ มีประสิทธิภาพสามารถทำาให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจ ทั้งนี้เป็นเพราะบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเน้น ผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
และคำานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียน 
สารมารถสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
การสืบค้นและการค้นหาคำาตอบได้ด้วยตนเอง  
บุญชม ศรีสะอาด (2545: 54-56 ; อ้างอิงมา
จาก Bloom, 1956: 219) สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ พรพรรณ จันทร์วงค์ (2558) พบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนตามแนวคอนสตรัค- 
ติวิสต์ เรื่องจำานวนเต็มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงให้
เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์มีประสิทธิภาพ สามารถทำาให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อนุชา คะชาชัย (2555) พบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนบทเรียน 
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัค
ติวิสต์  วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ  
ในรา่งกาย สำาหรับนกัเรยีนชัน้ ประถมศกึษาปทีี ่6  
โรง เรียนวัด อู่ตะเภา ก่อนเรียนได้คะแนน 
ร้อยละ 38.33 และหลังเรียนได้คะแนนร้อยละ 
81.00 ซึ่ง แตกต่าง โดยผลการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน
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4. ความพึงพอใจของนักเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อการเรียน
ดว้ยคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนแบบสถานการณจ์ำาลอง
ประกอบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ี
เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สถานการณ์จำาลองมีคุณภาพ มีภาพนิ่ง ภาพ
เคลื่อนไหว มีเสียงที่เร้าความสนใจให้นักเรียน
สนใจเรยีน นักเรยีนเรยีนสามารถลงมือปฏบิตัจิรงิ
ได้ มีผลแสดงความก้าวหน้าทางการเรียนเป็นระ
ยะๆ ท้าทายให้นักเรียนเกิดความพยายามจนถึง
ระดับหน่ึงก็จะได้รับความสำาเร็จทันที จึงทำาให้
นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และต้องการ
เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่อง
ต่อๆ ไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim (2005: 
7-19) ได้ศึกษาผลของแนวการสอนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสรุปสาระสำาคัญและวิธีการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า 1) ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนตามแนว
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตส์งูกวา่นกัเรยีนทีส่อนแบบ
ปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 2) 
การสรุปสาระสำาคญัและวธิกีารเรยีนรูข้องนกัเรยีน
ระหว่างการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
และการสอนแบบปกตไิมม่ผีลโดยตรงแตม่ผีลกระ
ทบในการกระตุ้นการเรยีนรูค้วามรบัผดิชอบตอ่ตวั
เอง 3) นักเรียนทีส่อนตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัติ
วิสต์มีความพึงพอใจมากกว่าการสอนแบบปกติ 

ข้อเสนอแนะ
ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า บ ท เ รี ย น

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำาลอง
ประกอบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ใ น ก า ร พั ฒ น า พั ฒ น า บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำาลองผู้
วิจัยจำาเป็นต้องมีความรู้ในด้านทฤษฎีการพัฒนา
บทเรยีนและทฤษฎกีารสอน รวมถงึเทคนิคในการ
จัดลำาดับขั้นตอนการเรียนรู้ ที่ทำาให้ผู้วิจัยสามารถ
พฒันาบทเรียนไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเนื้อหาที่เหมาะ
ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สถานการณ์จำาลองอืน่ๆ เชน่ ระบบการทำางานของ
คอมพวิเตอร ์การใชอ้ปุกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการดูแลรักษา การดูแลและรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผล
สมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนโดยการเรยีนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอื่นๆ 

3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบสถานการณ์จำาลองเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สถานการณ์จำาลองวิชาอื่นๆ ต่อไป 
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