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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ ง หลักภาษา เพือ่ เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC
A Development of Computer Assisted Instruction the Main Language in Order
to Increase Student Achievement in Grade 2 Wattalaybok school.
The Principles of Cooperative Learning Techniques CIRC
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา 2) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และ 3) หาความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนวัดทะเลบก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม นักเรียน
จํานวน 30 คน และเครื่องมือที่ใชในการวิจยั คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 87.78/82.44 และคะแนนทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรี ยน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักภาษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.51 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, หลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย
Abstract
This research aims: 1) The Development of Computer Assisted Instruction. 2) To determine
achievement. (With a normal score of 80/80). 3) Satisfaction of the computer Assisted Instruction. The
demographics and the samples used in this research are the grade 2 students of Wattalaybok school,
Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom. The sample used for this research are 30 students and the
instrument is Computer Assisted Instruction. The research found that this is very effective and the students
used for samples got the total score of 87.78. And 82.44 for the post-test scores. The higher score for
pre-test is .05 as statistical significance. Samples students are satisfied with the media CAI as the way of
learning here in Thailand. The average value of 4.51 and a standard deviation of 0.58, make it the most
satisfying level of result.
Keywords: computer assisted instruction lesson, the principles of cooperative circ, achievement.
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1. บทนํา
ภาษาไทยเปนภาษาประจํ าชาติ เป นเอกลั กษณ ที่แ สดงถึ ง ความเป นไทย มี ค วามจํ าเปนอย างยิ่ ง ที่ผู เ รี ย นในทุ ก
ระดับชั้นของประเทศไทย ตองมีความรูเกี่ยวกับภาษาไทยใหเหมาะสมกับระดับชั้น สถานศึกษาทุกแหงตองใหความสําคัญกับ
ภาษาไทย ปลู กฝ งให นักเรีย นรั กและเห็ นคุ ณคาของภาษาไทย ภาษาไทยมีค วามสํ าคั ญและจํ าเป นอย างยิ่ง ต อการดํ าเนิ น
ชีวิตประจําวัน ใชสื่อสารติดตอแลกเปลี่ยน เรียนรูซึ่งกันและกัน ภาษาไทยเปนเครื่องมือที่สําคัญตอการศึกษาในศาสตรอื่น ๆ
ถาผูเรียนมีความสามารถ ฟง พูด อาน เขียนและสื่อความหมายได จะทําใหตนเองประสบความสําเร็จ สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข ผูเรียนสามารถใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและสรางความสัมพันธอัน
ดีตอกัน
ในปจจุบนั มีการวิพากษวิจารณถึงปญหาเด็กไทยขาดการศึกษารวมถึงปญหาภาษาวิบัติ ทําใหเด็กไทยไมสามารถใช
ภาษาไทยไดมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ในขณะเดียวกันสวนใหญเด็กไทยจะอานหนังสือไมออก เขียนตัวอักษรไมถูกตอง ออก
เสียงไดไมชัด ใชคําผิด สะทอนใหเห็นถึงปญหาของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จากการสํารวจการเรียนภาษาไทย
ของโรงเรียนวัดทะเลบก ปรากฏวานักเรียนใชเวลาในการฟงรอยละ 48 การพูดรอยละ 23 การอานรอยละ 16 การเขียนรอย
ละ 13 จะเห็นไดวา ทักษะการฟงเปนทักษะที่ใชมากกวาทักษะอื่นๆ การฟงเปนทักษะที่ใชในชีวิตประจําวันมากที่สุดประมาณ
รอยละ 80 ของเวลาทั้งหมด (กรมวิชาการ, 2544: 20)
ผูวิจัยพบวาการเรียนแบบรวมมือมีประสิทธิภาพและใชไดผลดีในทุกรายวิชา รวมทั้งกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
โดยเฉพาะการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) เปนรูปแบบการ
เรี ย นการสอนแบบร วมมื อที่ใ ช ใ นการสอนอานและเขี ยนโดยเฉพาะ รูป แบบนี้ ป ระกอบด ว ยกิจกรรมหลัก 3 กิ จกรรมคื อ
กิจกรรมการอานแบบเรียน การสอนการอานเพื่อความเขาใจ และการบูรณาการภาษากับการเขียน (ทิศนา แขมมณี, 2554)
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC
2. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษาไทย ของนักเรียน ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง หลักภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค CIRC
3. เพื่อหาความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา ของนักเรียน ภายหลังไดรับการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. สมติฐานของการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดหลั กการจัด การเรี ยนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC ตามเกณฑม าตรฐาน
80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเล โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC สูงกวากอนไดรับ
การเรียนตามแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอ วิชา ภาษาไทย อยูในระดับดีมาก ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC
บุญชม ศรีสะอาด (2537: 123) ไดกล าววา บทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอน คือ การใช คอมพิวเตอรในการสอน
รายบุคคลโดยใชโปรแกรมที่ดําเนินการสอนภายใตการควบคุมของ คอมพิวเตอรซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีความกาวหนาตามอัตรา
ของตนเอง เปนการสอนที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคน
วุฒิชัย ดานะ (2553: 32) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับความรู ความสามารถและทักษะที่
ไดรับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาตางๆ โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดผลหลังจากการเรียนหรือจากการฝกอบรม
วนิดา ดีแปน (2553: 24) ไดกลาววา การวัดและการประเมินผลการเรียน คือ กระบวนการตรวจสอบผูเรียนว าได
พัฒนาไปถึงจุดหมายปลายทางของหลักสูตรและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนไปตามที่กำหนดหรือไม รวมทั้งเปนสิ่งที่ทําให
ทราบวาผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการวัดและการประเมินผลการเรียนมีจุดประสงคคือ การจัด
ตําแหนงเพื่อเปนการวัดวาผูเรียนแตละคนมีความรูหรือทักษะเพียงพอหรือไม ซึ่งจะทําใหทราบจุดเดนจุด ดอยของผูเรียนเปน
การประเมินพัฒนาการของเด็ก แลวนําไปทํานายเพื่อเปนการแนะแนวทางในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ นําไปประเมิน
คาซึ่งจะกระทําเมื่อการสอนสิ้นสุดลง
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2547: 7-8) กลาววา การอานมีความสําคัญและมีคุณคา ตอผูอาน การอานจะชวยสราง
ความคิด สงเสริมและพัฒนาความรูชวยใหผูอานเขาใจสังคม และสภาพแวดลอมรอบตัว รูจักรูปแบบของสารประเภทตาง ๆ
ทําใหเกิดทักษะการสรุปขอมูล และจัดขอมูลเปนหมวดหมูแลวสรุปออกมาเปนแนวคิดเพื่อสะดวกตอการนําไปใชประโยชน
ทิ ศ นา แขมมณี (2554) กล าวว า การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ คื อ การเรี ย นรู เ ป นกลุ ม ย อ ยโดยมี ส มาชิ ก กลุ ม ที่ มี
ความสามารถแตกตางกันประมาณ 3-6 คน ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม
จันทรา ตันติพงศานุรักษ (2543) กลาวถึง CIRC ไววาเปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูซึ่งออกแบบเพื่อการ
สอน อาน เขียน และการใชภาษาในระดับประถมศึกษาปที่ 1 ขึ้นไปเพื่อมุงพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น หลักการ
ของ CIRC จะคำนึงถึงการสอนกลุมเล็กที่มีความสามารถใกลเคียงกัน และขณะเดียวกัน ก็ใหความสำคัญของการทำงานกลุมที่
สมาชิกมีความแตกตางกันในแงของความสามารถและลักษณะอื่น ๆ ดวย CIRC ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 ประการดวยกัน
คือ กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมการสอนจับใจความโดยตรง และกิจกรรมผสมผสานระหวางการเขียนและการใชภาษา ในแตละ
กิจกรรมเหลานี้นักเรียนจะเรียนและทำงานในกลุมยอยของตน ในทุกกิจกรรมจะมีลำดับขั้นของการทำกิจกรรมคือเริ่มตนดวย
ครูเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น ฝกทักษะในกลุมยอยและฝกทักษะรายบุค คล นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2554) กลาวถึงเทคนิค
CIRC หรือ Cooperative Integrated Reading and Composition วาเปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือที่ใชในการ
สอนอานและเขียน โดยเฉพาะรูปแบบนี้ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือกิจกรรมการอานแบบเรียน การสอนอาน
เพื่อความเขาใจและการบูรณาการภาษากับการเรียน
จากบทความดังกลาวสรุปไดวาการเรียนแบบรวมมือเปนทักษะอยางหนึ่งที่ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มี อิทธิพล
มากในชีวิตประจําวัน ในแตละวันคนเราจะตองรับสาร (ฟง - อาน) และสงสาร (พูด – เขียน) เพื่อติดตอสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ
ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา ที่ชวยพัฒนาทักษะใหกับผูเรียนใหประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อง หลักภาษา สํ าหรับ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาป ที่ 2 โรงเรี ยนวัด ทะเลบก ผู วิจัยไดดํ าเนินการวิ จั ย
ตามลําดับดังตอไปนี้
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
กําหนดประชากรเปนนั กเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเลบก อําเภอกํ าแพงแสน จั งหวั ดนครปฐม
จํานวนนักเรียน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC
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5.2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค CIRC
5.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา โดยยึด
หลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC
5.3 การประเมินประสิทธิภาพจากผูเชี่ยวชาญ
5.3.1 ผูวิจัยไดออกแบบเนื้อหาและแบบทดสอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหผูเชี่ยวชาญทําการ
ประเมิ นดานเนื้อหาและแบบทดสอบจํานวน 3 ทาน และนํ าผลการประเมินและขอเสนอแนะมาใช ในการพัฒนาบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา
5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา แสดงไดดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 7 ดังนี้

รูปภาพที่ 1 เขาสูระบบ
จากรูปภาพที่ 1 ใหนักเรียนพิมพชื่อของตัวเองเพื่อเขาสูระบบไปใชงานยังบทเรียนเมื่อพิมพเสร็จแลวใหกดตกลง

รูปภาพที่ 2 เมนูหลักและบทเรียน
จากรูปภาพที่ 2 นักเรียนสามารถเลือกเรียนอะไรกอนก็ได แนะนําใหเลือกบทเรียนกอน

412 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559

จากรูปภาพที่ 3 บทเรียนพยัญชนะ
จากรูปภาพที่ 3 การอานพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัวใหนักเรียนฟงและนักเรียนสามารถฝกอานตามได

รูปภาพที่ 4 อักษร 3 หมวด อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ํา
จากรูปภาพที่ 4 นักเรียนสามารถเลือกเรียนอักษร 3 หมวด อักษรเสียงสูง อักษรเสียงกลาง อักษรเสียงต่ํา

รูปภาพที่ 5 แบบทดสอบ
จากรูปภาพที่ 5 ใหนักเรียนลองทดสอบกอนเรียนเมื่อเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวใหลองทําแบบทดสอบ
หลังเรียนตอเพื่อวัดความเขาใจของบทเรียน
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รูปภาพที่ 6 กิจกรรมเสริมทักษะ
จากรูปภาพที่ 6 ใหนักเรียนดูรูปภาพสัตวแลวเลือกจับคูรูปภาพกับตัวอักษรใหถูกตอง
โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่ อง หลักภาษา เปนการนําเสนอเนื้อหาทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ขอความ
และเสียง ตลอดจนการโตตอบกับ นักเรียนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล เชน คะแนนกิจกรรม และคะแนนแบบทดสอบ ที่ ไดใ น
ระหวางการเขาใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC
สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเลบก จํานวน 30 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณการ วิชาภาษาไทย เรื่องหลัก
ภาษา สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ 80/80 (E1/E2)
เกณฑ
E1
E2

คาประสิทธิภาพ
87.78
82.44

จากการวิเคราะหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง หลักภาษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา โดยรวมนักเรียน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑสูงกวาเกณฑที่กําหนด
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ผูวิจัยไดหาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC จํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา
สภาพการเรียน

N

t

กอนเรียน

30

22.70

หลังเรียน

30

27.5

144

758

17.33

จากตารางที่ 2 สรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง หลักภาษา โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
งานวิจัยนี้ไดกําหนดระดับความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา รายวิชาภาษาไทย
โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
ผูวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา จากผูใชจํานวน 30 คน
ผลปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง หลักภาษา รายวิชาภาษาไทย
โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ

ผลการประเมิน
คาเฉลี่ย S.D.
4.43
0.68
4.70
0.56

ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน

4.50

0.58

พึงพอใจมากที่สุด

คาเฉลี่ยรวม

4.51

0.58

พึงพอใจมากที่สุด

จากการวิเคราะหสรุปไดวานักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย เทากับ 4.51 โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับที่พึงพอใจมากที่สุด
7. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยในครั้งนี้ พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา มีประสิทธิภาพที่ 87.78/82.44 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจ เทากับ 4.51 โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.58 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดเปนไปตามที่ไ ด
ตั้งสมมติฐานไว และผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากนักเรียนไดทําแบบทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ .05
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8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดลองหาประสิท ธิภาพของบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่ อง หลักภาษา ผู วิจัยไดตั้งสมมุติฐ านไว
80/80 ผลปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพที่ดีมาก ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมีพัฒนาการ การอาน
การพูด การเขียนที่ดีขึ้นอยางชัดเจน
8.1 การสรางบทเรียนที่นาสนใจ เนื่องจากมีการนําภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการโตตอบกับบทเรียน มาใช
ในการเสริมแรงดวยการใหขอมูลยอนกลับทันทีทันใด ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูในตัวนักเรียน นอกจากจะทําใหนักเรียนทราบ
วาสิ่ ง ที่ ต นเข าใจนั้ นถู กต องเพี ย งใดแลวยั ง ทํ าใหเ กิ ด แรงจู ง ใจในการเรี ย นอี กด วย ชวยให ผู เ รีย นเกิ ด การเรี ย นรูไ ด อย างมี
ประสิทธิภาพ (ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง 2541 ข: 42–48)
8.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเรียนรูดวยตนเอง สามารถควบคุมบทเรียนและลําดับขั้นตอนการเรียนรู
ไดดวยตนเองยอมเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนตามความถนัดโดยไมตองกังวลใจ ดังนั้นนักเรียนจึงเรียนรูไดดวยความรูสึก
สบายใจไมเกิดความกดดันขณะเรียนหากเรียนรูไดไมทันเพื่อน จึงสงผลใหผลการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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