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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 4) ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน

ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม จํานวน 46 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินดานเน้ือหา แบบประเมิน

ดานเทคนิคและวิธีการ แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน วิเคราะหขอมูลดวย

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติ t-test 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสมอยู

ในระดับมากที่สุด และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสม

อยูในระดับมาก 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาประสิทธิภาพ 74.49/80.65 ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว 3) ผูเรียนที่เรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และ 4) ผูเรียนพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การเรียนรูดวยตนเอง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were 1) to develop the computer assisted instruction with self-

directed learning in information technology subjects for grade 7 students, 2) to evaluate the effectiveness 

of the CAI, 3) to compare the learning achievement of the learners before and after learning with the 

CAI, and 4) to evaluate the satisfaction of learners with the CAI. The sample group used in this research 

was 46 students of grade 7 students at Wathuaichorakhe Witthayakhom School. The instruments used in 

this research were the CAI, the assessment form of the content, the assessment form of the techniques 

and methodology, the learning achievement test, and the assessment form of the learners’ satisfaction. 

The data were analyzed by mean, standard deviation, and t–test dependent.  

 The research findings showed that: 1) the opinion of the content experts on the CAI were at the 

highest level and the techniques and methodology experts on the CAI were at the high level, 2) the 

effectiveness of the CAI was 74.49/80.65 lower than the criteria, 3) the learners who studied with the CAI 

had post-test scores higher than pre-test scores at 0.05 significance level, and 4) the learners satisfied 

with the CAI was at the highest level. 

 

Keywords: computer assisted instruction, self-directed learning, learning achievement 
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1. บทนํา  

 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร พบวา ปญหาสวนมาก คือ ผูเรียนเรียนไปแลวไมเขาใจ เรียน

ไปลืมไป ผูเรียนเกิดความเบื่อหนายที่จะเรียนเน่ืองจากคิดวาจะไดใชคอมพิวเตอร แตกลับไดเรียนเน้ือหาที่เปนทฤษฎีเปน

สวนมาก ซ่ึงปญหาหรือขอบกพรองเหลาน้ีหากไมไดรับการแกไขตั้งแตเริ่มตน จะสงผลกระทบตอการเรียนเน้ือหาตอนตอไป ที่

ตองอาศัยพื้นฐานจากเน้ือหาเบื้องตนที่นักเรียนจะตองมีความรู ความเขาใจ มีความคิดรวบยอด มีความรูในเน้ือหาน้ัน จึงจะ

สามารถนําความรูเรื่องน้ัน ๆ ไปใชประโยชนในการเรียนตอไปได หากผูสอนสอนโดยไมคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ 

ความพรอมหรือประสบการณเดิมของผูเรียน ทั้งน้ีผูเรียนแตละคนยอมมีความแตกตางกันทั้งรางกาย สติปญญา ความสามารถ 

ความสนใจ ตลอดจนพื้นฐานทางครอบครัวและวิธีการเรียนรู ดังน้ันความแตกตางของผูเรียนเหลาน้ียอมทําใหผ ูเรียนไม

สามารถเรียนไดเทากัน  (สุพรรณษา ครุฑเงิน, 2555) ดังน้ันครูผูสอนจึงควรใชวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเน้ือหาและผูเรียน 

ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เน่ืองจากผูเรียนมาจากสภาพแวดลอม ระดับสติปญญา และพื้นฐานความรูเดิมที่

แตกตางกัน ผูสอนตองสนับสนุน สงเสริม ใหคําแนะนํา และความชวยเหลือแกผูเรียนในขั้นตอนตาง ๆ ตามความเหมาะสม

และความจําเปน (ทิศนา แขมมณี, 2553) ของผูเรียนแตละคน เพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของการเรียนรู เพราะ

การเรียนรูแบบสรางความรูดวยตนเองผานการลงมือทําและคิด จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (วิจารณ พานิช, 2556)  

 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือการใชส่ือมัลติมีเดียสําหรับจัดการเรียนรู

ดวยตนเอง พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และ

ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยตนเอง เชน งานวิจัย เรื่อง ผล

การจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 (ปญจพัฒน พัฒนญานนท, 2559) และงานวิจัยเรื่อง ส่ือมัลตมีิเดียเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ขอมูลและ

สารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (สุพรรณษา ครุฑเงิน, 2555) 

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควาขอมูลสําหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยนักเรียนสามารถศึกษาเน้ือหาบทเรียนไดทั้งกอนการเรียนรู และสามารถศึกษาทบทวนหลังจาก

ไดศึกษาเน้ือหารายวิชาเรียบรอยแลว เปนไปตามเปาหมายและนโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

2552-2559 ที่ไดกําหนดเปาหมายเชิงคุณภาพขอ 2 ใหมีการสรางองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรัพยสินทางปญญา

เพื่อการเรียนรู นําไปสูสังคมแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษาและเรียนรู

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

  2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 2.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

 3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยรวมอยูในระดับมาก 

 3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยรวมอยูในระดับมาก 

 3.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร มีคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 3.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ

การจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีคาเฉล่ียหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.5 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยูในระดับมาก 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

  4.1.1 คอมพิวเตอรชวยสอน 

    คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงซ่ึงใชความสามารถของ

คอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสมอันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน ภาพเคล่ือนไหว และเสียง 

เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่สําคัญ

ก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู องคประกอบที่สําคัญของคอมพิวเตอร

ชวยสอน คือ สารสนเทศ ความแตกตางระหวางบุคคล การโตตอบ และการใหผลปอนกลับโดยทันท ี(จักรี สวัสดิมงคล, 2557) 

  4.1.2 การจัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตนเอง  

    การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนนําตนเอง หมายถึง การใหโอกาสผูเรียนวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึง

ครอบคลุมการวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตน การตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการเรียนรู การเลือกวิธีเรียนรู 

การแสวงหาแหลงความรู การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครูอยูในฐานะกัลยาณมิตร ทํา

หนาที่กระตุนและใหคําปรึกษาผูเรียนในการวินิจฉัยความตองการ กําหนดวัตถุประสงค ออกแบบแผนการเรียนรู  และ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ แหลงขอมูล รวมทั้งรวมเรียนรูไปกับผูเรียนและติดตามประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวย (ทิศนา 

แขมมณี, 2553)    
 

 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  

  บุญมี ชุติมาธรสาร และวิมาน ใจดี (2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาส่ือการสอนดวยโปรแกรม Captivate 

สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่เรียนดวยส่ือการสอนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอส่ือการ

สอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น อยูในระดับมากที่สุด 
 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 กลุมเปาหมาย 

  5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม อ.เมือง จ.นครปฐม ที่เรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 400 คน  

  5.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/10 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม อ.เมือง จ.นครปฐม 

ที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 46 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

 5.2 เคร่ืองมือการวิจัย 

  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

  5.2.2 แบบประเมินดานเน้ือหา 

  5.2.3 แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ 

  5.2.4 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

  5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

 5.3 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย แบงเปน 2 ระยะ 

  ระยะที่ 1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

   1. ขั้นการวิเคราะห เปนขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอรและการเรียน

การสอน ไดแก การวิเคราะหเน้ือหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และผูเรียน 

   2.  ขั้นการออกแบบ เปนขั้นตอนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู การประเมินผล บทบาทผูเรียนและ

ผูสอน และออกแบบจอภาพ 

   3. ขั้นการพัฒนา เปนขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร แบบสอบถาม และคูมือการใชงาน 

   4. ขั้นการทดลองใช ผูวิจัยเปนผูทดลองใชในระหวางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และผานการ

ตรวจสอบเบื้องตนจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

   5. ขั้นการประเมินผล เปนขั้นตอนการประเมินคุณภาพบทเรียนดานเน้ือหา และคุณภาพบทเรียนดานเทคนิค

และวิธีการ โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน  

  ระยะที่ 2 ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ One 

Group Pretest Posttest Design มีขั้นตอน ดังน้ี 

   1. ขั้นเตรียมผูเรียน ผูสอนชี้แจงรายละเอียดรายวิชา แนะนําการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

และทําแบบทดสอบกอนเรียน 

   2. ขั้นศึกษา นักเรียนศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง ดังน้ี 

    2.1 ครูนําโดยการอธิบาย และใหนักเรียนทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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    2.2 ครูจูงใจใหนักเรียนสนใจ ใหกําหนดเปาหมายและวิธีการเรียนรู  

    2.3 นักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน 

    2.4 นักเรียนศึกษาคนควาและทําแบบฝกหัดดวยตนเองโดยมีครูเปนที่ปรึกษา   

   3. ขั้นหลังเรียน นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 

   4. ขั้นสรุปผล ผูวิจัยหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

หาความพึงพอใจของนักเรียน และสรุปผลการวิจัย 

 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง 
 

 5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบสถิติ t-test 
 

6. ผลการวิจัย 
 

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

  ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตัวอยางดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ตัวอยางหนาหลักของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 จากภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย หนาจุดประสงคการเรียนรู หนาบทเรียน หนา

แบบทดสอบกอนเรียน หนาแบบทดสอบหลังเรียน และหนาเกมเสริมทักษะ 

  6.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเน้ือหา 

รายการประเมิน 푥̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดานเน้ือหา 4.65 0.32 มากที่สุด 

ดานรูปแบบการสอน 4.50 0.19 มากที่สุด 

ดานแบบทดสอบ 5.00 0.00 มากที่สุด 

ดานการประเมินผล 4.33 0.47 มาก 

โดยรวม 4.62 0.28 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 1  ผูเชีย่วชาญดานเน้ือหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู

ในระดับมากที่สุด ( x = 4.62, S.D. = 0.28) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน ไดแก ดาน

แบบทดสอบ ดานเน้ือหา และดานรูปแบบการสอน อยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ดานการประเมินผล  

   6.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ

ดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน 푥̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน 4.33 0.00 มาก 

ดานการออกแบบ 4.33 0.00 มาก 

ดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน 4.75 0.17 มากที่สุด 

โดยรวม 4.47 0.24 มาก 
 

 จากตารางที่ 2  ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.47, S.D. = 0.24) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน คือ ดานเทคนิค

การนําเสนอบทเรียน อยูในระดับมาก 2 ดาน ไดแก ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน และดานการออกแบบ  
 

 6.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สรุปผลไดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

คะแนน คะแนนเต็ม 푥̅ ประสิทธิภาพ 

แบบฝกหัดระหวางเรียน (E1) 30 22.35 74.49 

ทดสอบหลังเรียน (E2) 30 24.20 80.65 
 

 จากตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 74.49/80.65 
 

 6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการ

จัดการเรียนรูดวยตนเอง สรุปผลไดดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบ n x  s.d. df tคํานวณ tตาราง Sig 

กอนเรียน  46 10.96 4.04 
45 20.21* 1.68 0.00 

หลังเรียน  46 24.20 2.95 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 4 ไดคา tคํานวณ มีคาเทากับ 20.21 สูงกวา tตาราง ที่มีคาเทากับ 1.68 สรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 6.4. ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจดัการเรียนรูดวยตนเอง 

  ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ

เรียนรูดวยตนเอง หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จส้ิน และไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐาน

เทียบกับเกณฑ สรุปผลไดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ 푥̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.74 0.11 มากที่สุด 

ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 4.74 0.09 มากที่สุด 

ดานการทําแบบทดสอบ 4.82 0.08 มากที่สุด 

โดยรวม 4.77 0.05 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด ( x = 4.77, S.D. = 0.05 ) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ดาน คือ ดานการทํา

แบบทดสอบ ดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และดานกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  
 

7. สรุปผลการวิจัย 

 7.1 ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 

4.62, S.D. = 0.28) เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.1  

 7.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู

ในระดับมาก ( x = 4.47, S.D. = 0.24) เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.2  

 7.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 74.49/80.65 ต่ํากวาเกณฑที่ตั้ง

ไวตามสมมติฐานขอ 3.3 คือ 80/80 

 7.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีคาเฉล่ียหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.4 

 7.5  ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น อยูในระดับมากที่สุด  เปนไป

ตามสมมตฐิานขอ 3.5 
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มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1861 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 8.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเน้ือหา พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และดาน

เทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากผูวิจัยได

กําหนดวัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวอยางชัดเจน ครอบคลุม และครบถวนตามเน้ือหาของรายวิชา และใช

วัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรเปนแนวทางในการออกแบบแผนการสอน ซ่ึงประกอบดวย วัตถุประสงค เน้ือหา 

กิจกรรมการเรียนรู  ใบงาน เกณฑการใหคะแนน และแบบทดสอบ ทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรที่มีความสมบูรณ สอดคลอง

กับ ยลดา กุมารสิทธ์ิ และอัจฉรีย พิมพิมูล (2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 8.2 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีคาประสิทธิภาพ 74.49/80.65 ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 

80/80 เน่ืองจากระยะเวลาในการทดลองใชกับกลุมตัวอยางมีระยะเวลาที่จํากัด สงผลใหผูเรียนไมสามารถทําแบบฝกหัดไดทัน

ตามเวลาที่กําหนด หรือทํางานไดทันแตผลงานยังขาดความสมบูรณ สงผลใหคา E1 ซ่ึงมาจากคะแนนเฉล่ียในการทํา

แบบฝกหัดระหวางภาคมีคา 74.49 ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวคือ 80 

 8.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนรูดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดี

ขึ้น และความรูที่ไดรับจะจดจําไดนาน การเรียนรูแบบสรางความรูดวยตนเองผานการลงมือทําและคิด จะทําใหเกิดการเรียนรู

อยางแทจริง (วิจารณ พานิช, 2556) สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับ ปญจพัฒน พัฒนญานนท (2559) ที่ไดศึกษาวิจัย 

เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองค

ความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 8.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นผานการประเมินความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ ทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคุณภาพ ประกอบกับมีการนําเสนอเน้ือหาทั้ง

ขอความ รูปภาพ เกมเสริมทักษะ มีสีสันสวยงาม และงายในการใชงาน สงผลใหไดรับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

สอดคลองกับ ปญจพัฒน พัฒนญานนท (2559) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองค

ความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียน

ออนไลนอยูในระดับมากที่สุด 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใช ควรมีการจัดเตรียมความพรอมของหองปฏิบัติการ และเครื่อง

คอมพิวเตอรใหมีความพรอมกอนการใชงาน เน่ืองจากตองใชคอมพิวเตอรสําหรับศึกษาเน้ือหาบทเรียน  

 9.2 ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหสามารถใชไดกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรูเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 9.3 ควรมีการศึกษาผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนการสอนแบบอ่ืน ๆ เชน การ

เรียนรูแบบรวมมือ และการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน เปนตน 
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