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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง  รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร       

ชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียน 4) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 35 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ   

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่พัฒนาขึ้นมีคา 81.33/82.76 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80  และ 

3) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับมาก 
 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การส่ือสารและเครือขายคอมพิวเตอร  รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง 
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Abstract 

 

The purposes of the research were to 1) develop CAI with Self-Directed Learning Information and 

Communication Technology for Grade 8 Students. 2) evaluate the efficiency of CAI. 3) compare students' 

learning achievement before and after learning CAI. 4) inquire students' satisfaction towards learning with 

CAI with Self-Directed Learning. The target groups research were 35 students in grade 2 students with simple 

random sampling. The research instruments include CAI, Pre-test, Post-test and questionnaire. The statistics 

used in data analysis were Mean, Standard Deviation and t-test.  

The research findings showed that 1) the efficiency of CAI was 81.33/82.76 which was higher than 

standard criteria of 80/80. 2) the students' learning achievement after learning with CAI was higher than 

before learning at the statistically significant level of .05 and 3) the overall students' satisfaction towards 

learning with the CAI was at a high level.  

 

Keywords: CAI, communication and computer network, self –directed learning 
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1. บทนํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 22 ไดกําหนดไว 

วาการจัดการศึกษาตองยึดหลักเสมอวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผู เรียน 

มีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและ

มาตรา 24 ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและ

กิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัดและสนใจของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู

จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง และจัดการเรียน 

การสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชาสงเสริม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือ CAI คือ กระบวนการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือในการนําเสนอ

เน้ือหาบทเรียนตาง ๆ  ลักษณะการเรียนการสอนเปนแบบใหผูเรียนสามารถโตตอบกันระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร  

โดยผูสอนจะเปนผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการจัดเน้ือหาของบทเรียนเปนแบบลําดับหรือแบบขนาน  

โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 2 แบบ ไดแก  เน้ือหา ภาพที่เคล่ือนไหวและมีการตอบคําถาม  การตอบสนองของ

ผูเรียนเม่ือตอบถูกจะมีการเสริมแรงและเม่ือตอบผิดจะมีการใหกําลังใจ และสามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุ 

ถึงเกณฑที่ตั้งหรือไม (ทักษิณา วิไลลักษณ, 2551: 21-22) 

จากที่กลาวมาทําใหผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรู

แบบนําตนเอง เรื่องการ ส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

บทเรียนคอมพิวเตอรจะสามารถทําใหผูเรียนมีแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรูและการสอนแบบนําตนเองผูเรียนจะสามารถเรียนรู

ไดดวยตนเอง ผูวิจัยหวังวาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเองจะทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 

2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเองที่พัฒนาขึ้น 

2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 

นําตนเองที่พัฒนาขึ้น 

2.4  เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง 

ที่พัฒนาขึ้น 

 
3. สมมติฐานในการในการศึกษา 
 

3.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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3.3  ความพึงพอใจของผู เรียนที่ เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง  

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมาก 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

 4.1.1 การเรียนรูแบบนําตนเอง 

   Knowles (1975)  กลาววา การเรียนรูแบบนําตนเอง  ผูที่เริ่มเรียนรูดวยตนเอง จะเรียนรูไดมากกวา 

และดีกวาผูที่รอรับจากผูอ่ืน ผูเรียนที่เรียนรูโดยชี้นําตนเองจะเรียนอยางตั้งใจ อยางมีจุดมุงหมายและอยางมีแรงจูงใจสูง 

นอกจากน้ันยังใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวาและยาวนานกวาผูที่รอรับความรูการเรียนรูโดยชี้นําตนเอง สอดคลองกับ 

การจิตวิทยาพัฒนาการ กลาวคือ เด็กตามธรรมชาติตองพึ่งพิงผูอ่ืนและตองการผูปกครองปกปองเล้ียงดูและตัดสินใจแทน  

เม่ือเติบโตเปนผูใหญก็พัฒนาขึ้นใหมีความอิสระ พึ่งพิงจากภายนอกลดลง และเปนตัวเองจนมีคุณลักษณะการชี ้นําตนเอง 

นวัตกรรมใหม รูปแบบของกิจกรรมการศึกษาใหม เชน หองเรียนแบบเปดศูนยการเรียนรู independent study เปนตน 
 

      4.1.2 คอมพิวเตอรชวยสอน 

  วุฒิชัย ประสานสอน (2543) อางถึงในบานมหาดอทคอม. 2552 ไดสรุปความหมายของคอมพิวเตอร 

ชวยสอนวา หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางใหเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียน 

ดวยตนเองและเกิดการเรียนรู  ในโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย เน้ือหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ  

ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือภาพกราฟก ภาพเคล่ือนไหว สีหรือเสียงเพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจ 

มากยิ่งขึ้น  
 
             4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  สุพรรณษา ครุฑเงิน (2555) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ขอมูลและ

สารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ผลการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอส่ือ

มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง อยูในระดับมาก 

  สังคม ไชยสงเมือง (2547) ไดศึกษาคนควาการพัฒนาบทเรียนบนเครือขาย วิชาระบบส่ือสารขอมูล 

และเครือขายคอมพิวเตอร เรื่อง เครือขายอินเทอรเน็ต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 36 คน ผลการศึกษาพบวา มีประสิทธิภาพ 

89.90/85.83 และมีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.79 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายที่ไดพัฒนาขึ้นโดยรวม 

อยูในระดับพอใจมาก 

 สน่ัน ทะนันไชย (2550) พัฒนาชุดฝกอบรมดวยคอมพิวเตอรผานเครือขาย เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกกอบรมดวยคอมพิวเตอร 

ผานเครือขาย มีประสิทธิภาพ 81.00/81.67 ผูเขารับการอบรมมีความกาวหนาทางการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ.05 และความคิดเห็นตอชุดฝกอบรมในระดับเห็นดวยมาก 

   
 

 




