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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา 2) เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และ 3) หาความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนวัดทะเลบก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม นักเรียน 
จํานวน 30 คน และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา สําหรับนักเรียนชั้นประถม- 
ศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 87.78/82.44 และคะแนนทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักภาษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.51 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, หลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

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 
 

ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ เปนเอกลักษณที่แสดงถึงความเปนไทย มีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนในทุก
ระดับชั้นของประเทศไทย ตองมีความรูเก่ียวกับภาษาไทยใหเหมาะสมกับระดับชั้น สถานศึกษาทุกแหงตองใหความสําคัญกับ
ภาษาไทย ปลูกฝงใหนักเรียนรักและเห็นคุณคาของภาษาไทย ภาษาไทยมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ใชส่ือสารติดตอแลกเปล่ียน เรียนรูซ่ึงกันและกัน ภาษาไทยเปนเครื่องมือที่สําคัญตอการศึกษาในศาสตรอ่ืน ๆ 
ถาผูเรียนมีความสามารถ ฟง พูด อาน เขียนและส่ือความหมายได จะทําใหตนเองประสบความสําเร็จ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข ผูเรียนสามารถใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจและสรางความสัมพันธอัน
ดีตอกัน 

ในปจจุบนัมีการวิพากษวิจารณถึงปญหาเด็กไทยขาดการศึกษารวมถึงปญหาภาษาวิบัติ ทําใหเด็กไทยไมสามารถใช
ภาษาไทยไดมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ในขณะเดียวกันสวนใหญเด็กไทยจะอานหนังสือไมออก เขียนตัวอักษรไมถูกตอง ออก
เสียงไดไมชัด ใชคําผิด สะทอนใหเห็นถึงปญหาของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จากการสํารวจการเรียนภาษาไทย
ของโรงเรียนวัดทะเลบก ปรากฏวานักเรียนใชเวลาในการฟงรอยละ 48 การพูดรอยละ 23 การอานรอยละ 16 การเขียนรอย
ละ 13 จะเห็นไดวา ทักษะการฟงเปนทักษะที่ใชมากกวาทักษะอ่ืนๆ การฟงเปนทักษะที่ใชในชีวิตประจําวันมากที่สุดประมาณ
รอยละ 80 ของเวลาทั้งหมด (กรมวิชาการ, 2544: 20)  

ผูวิจัยพบวาการเรียนแบบรวมมือมีประสิทธิภาพและใชไดผลดีในทุกรายวิชา รวมทั้งกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
โดยเฉพาะการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading  and Composition) เปนรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบรวมมือที่ใชในการสอนอานและเขียนโดยเฉพาะ รูปแบบน้ีประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ 
กิจกรรมการอานแบบเรียน การสอนการอานเพื่อความเขาใจ และการบูรณาการภาษากับการเขียน (ทิศนา แขมมณี, 2554) 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC 
 2. เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 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 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC ตามเกณฑมาตรฐาน 
80/80  
            2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 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) ไดกลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ การใชคอมพิวเตอรในการสอน

รายบุคคลโดยใชโปรแกรมที่ดําเนินการสอนภายใตการควบคุมของ คอมพิวเตอรซ่ึงจะชวยใหผูเรียนมีความกาวหนาตามอัตรา
ของตนเอง เปนการสอนที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคน 

วุฒิชัย ดานะ (2553: 32) ไดกลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ระดับความรู ความสามารถและทักษะที่
ไดรับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาตางๆ โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดผลหลังจากการเรียนหรือจากการฝกอบรม 

วนิดา ดีแปน (2553: 24) ไดกลาววา การวัดและการประเมินผลการเรียน คือ กระบวนการตรวจสอบผูเรียนวาได
พัฒนาไปถึงจุดหมายปลายทางของหลักสูตรและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนไปตามที่กำหนดหรือไม รวมทั้งเปนส่ิงที่ทําให
ทราบวาผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการวัดและการประเมินผลการเรียนมีจุดประสงคคือ การจัด 
ตําแหนงเพื่อเปนการวัดวาผูเรียนแตละคนมีความรูหรือทักษะเพียงพอหรือไม ซ่ึงจะทําใหทราบจุดเดนจุดดอยของผูเรียนเปน
การประเมินพัฒนาการของเด็ก แลวนําไปทํานายเพื่อเปนการแนะแนวทางในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ นําไปประเมิน
คาซ่ึงจะกระทําเม่ือการสอนส้ินสุดลง 

สุนันทา ม่ันเศรษฐวิทย (2547: 7-8) กลาววา การอานมีความสําคัญและมีคุณคา ตอผูอาน การอานจะชวยสราง
ความคิด สงเสริมและพัฒนาความรูชวยใหผูอานเขาใจสังคม และสภาพแวดลอมรอบตัว รูจักรูปแบบของสารประเภทตาง ๆ 
ทําใหเกิดทักษะการสรุปขอมูล และจัดขอมูลเปนหมวดหมูแลวสรุปออกมาเปนแนวคิดเพื่อสะดวกตอการนําไปใชประโยชน 

ทิศนา แขมมณี (2554) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ คือการเรียนรู เปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่ มี 
ความสามารถแตกตางกันประมาณ 3-6 คน ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม 

จันทรา ตันติพงศานุรักษ (2543) กลาวถึง CIRC ไววาเปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูซ่ึงออกแบบเพื่อการ
สอน อาน เขียน และการใชภาษาในระดับประถมศึกษาปที่ 1 ขึ้นไปเพื่อมุงพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น หลักการ
ของ CIRC จะคำนึงถึงการสอนกลุมเล็กที่มีความสามารถใกลเคียงกัน และขณะเดียวกัน ก็ใหความสำคัญของการทำงานกลุมที่
สมาชิกมีความแตกตางกันในแงของความสามารถและลักษณะอ่ืน ๆ ดวย CIRC ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 ประการดวยกัน
คือ กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมการสอนจับใจความโดยตรง และกิจกรรมผสมผสานระหวางการเขียนและการใชภาษา ในแตละ
กิจกรรมเหลาน้ีนักเรียนจะเรียนและทำงานในกลุมยอยของตน ในทุกกิจกรรมจะมีลำดับขั้นของการทำกิจกรรมคือเริ่มตนดวย
ครูเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น ฝกทักษะในกลุมยอยและฝกทักษะรายบุคคล นอกจากน้ี ทิศนา แขมมณี (2554) กลาวถึงเทคนิค 
CIRC หรือ Cooperative Integrated Reading and Composition วาเปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือที่ใชในการ
สอนอานและเขียน โดยเฉพาะรูปแบบน้ีประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือกิจกรรมการอานแบบเรียน การสอนอาน
เพื่อความเขาใจและการบูรณาการภาษากับการเรียน 
 จากบทความดังกลาวสรุปไดวาการเรียนแบบรวมมือเปนทักษะอยางหน่ึงที่ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีอิทธิพล
มากในชีวิตประจําวัน ในแตละวันคนเราจะตองรับสาร (ฟง - อาน) และสงสาร (พูด – เขียน) เพื่อติดตอส่ือสารกับบุคคลตาง ๆ 
ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา ที่ชวยพัฒนาทักษะใหกับผูเรียนใหประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง หลักภาษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเลบก ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย
ตามลําดับดังตอไปน้ี 

 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กําหนดประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเลบก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

จํานวนนักเรียน 30 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
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 การประเมินประสิทธิภาพจากผูเช่ียวชาญ 

5.3.1 ผูวิจัยไดออกแบบเน้ือหาและแบบทดสอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหผูเชี่ยวชาญทําการ
ประเมินดานเน้ือหาและแบบทดสอบจํานวน 3 ทาน และนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาใชในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา 

 
5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา แสดงไดดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 7 ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 1 เขาสูระบบ 

 
จากรูปภาพที่ 1 ใหนักเรียนพิมพชื่อของตัวเองเพื่อเขาสูระบบไปใชงานยังบทเรียนเม่ือพิมพเสร็จแลวใหกดตกลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 2 เมนูหลักและบทเรียน 
 

จากรูปภาพที่ 2 นักเรียนสามารถเลือกเรียนอะไรกอนก็ได แนะนําใหเลือกบทเรียนกอน 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 413 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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 ใหนักเรียนลองทดสอบกอนเรียนเม่ือเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวใหลองทําแบบทดสอบ
หลังเรียนตอเพื่อวัดความเขาใจของบทเรียน 
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รูปภาพที่ 6 กิจกรรมเสริมทักษะ 
 

จากรูปภาพที่ 6 ใหนักเรียนดูรูปภาพสัตวแลวเลือกจับคูรูปภาพกับตัวอักษรใหถูกตอง 
 
 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา เปนการนําเสนอเน้ือหาทั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ขอความ 
และเสียง ตลอดจนการโตตอบกับนักเรียนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล เชน คะแนนกิจกรรม และคะแนนแบบทดสอบ ที่ไดใน
ระหวางการเขาใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC 

สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเลบก จํานวน 30 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางที ่1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณการ วิชาภาษาไทย เรื่องหลัก
ภาษา สําหรับชั้นประถมศึกษาปที ่2 ตามเกณฑ 80/80 (E1/E2) 

 
เกณฑ คาประสิทธิภาพ 

E1 87.78 

E2 82.44 

 
จากการวิเคราะหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เรื่อง หลักภาษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา โดยรวมนักเรียน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
ผูวิจัยไดหาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC จํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2 
 

 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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ตารางที ่2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา 
 

สภาพการเรียน N t 

กอนเรียน 30 22.70 
144 758 17.33 

หลังเรียน 30 27.5 

 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง หลักภาษา โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
งานวิจัยน้ีไดกําหนดระดับความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา รายวิชาภาษาไทย

โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC ดังน้ี 
             คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
  คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 
  คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
 

ผูวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา  จากผูใชจํานวน 30 คน  
ผลปรากฏดังตารางที ่3 

ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง หลักภาษา รายวิชาภาษาไทย
โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC  

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย S.D. 
1. ดานเน้ือหา 4.43 0.68 พึงพอใจมาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.70 0.56 พึงพอใจมากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.50 0.58 พึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.51 0.58 พึงพอใจมากที่สุด 

 
จากการวิเคราะหสรุปไดวานักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย เทากับ 4.51 โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับที่พึงพอใจมากที่สุด 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยในครั้งน้ี พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา มีประสิทธิภาพที่ 87.78/82.44 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจ เทากับ 4.51 โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.58 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดเปนไปตามที่ได
ตั้งสมมติฐานไว และผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากนักเรียนไดทําแบบทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ .05 
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8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานไว 
80/80 ผลปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพที่ดีมาก ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมีพัฒนาการ การอาน 
การพูด การเขียนที่ดีขึ้นอยางชัดเจน 

8.1 การสรางบทเรียนที่นาสนใจ เน่ืองจากมีการนําภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการโตตอบกับบทเรียน มาใช
ในการเสริมแรงดวยการใหขอมูลยอนกลับทันทีทันใด ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูในตัวนักเรียน นอกจากจะทําใหนักเรียนทราบ
วาส่ิงที่ตนเขาใจน้ันถูกตองเพียงใดแลวยังทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนอีกดวย ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง 2541 ข: 42–48) 

8.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเรียนรูดวยตนเอง สามารถควบคุมบทเรียนและลําดับขั้นตอนการเรียนรู
ไดดวยตนเองยอมเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนตามความถนัดโดยไมตองกังวลใจ ดังน้ันนักเรียนจึงเรียนรูไดดวยความรูสึก
สบายใจไมเกิดความกดดันขณะเรียนหากเรียนรูไดไมทันเพื่อน จึงสงผลใหผลการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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