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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการจัดการเรียนรูโดยยึดรูปแบบตามแนวคิดทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง
เพื่ อพั ฒนาทักษะการเรี ยนรู สําหรั บ นักเรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ 1 โดยผู วิจัยสร างสื่อบทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอน เรื่ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช 2551 โดยกลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 87.78/82.33 สูงกว า
เกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
This research aims 1) to study the learning patterns based on the theory of the creation of selfknowledge. 2) To develop learning skills for matthayomsuksa 1 students study by the media CAI information
technology. Career and Technology subject. According to the core curriculum for basic education. Ministry
of Education by the year 2551.The simple random was used to select 30 student of matthayomsuksa 1
students in Siwichaiwithaya school,Nakhon pathom province during the second semester of academic
year 2015. The research results showed. 1) CAI effective 87.78/82.33 higher standard of 80/80 2) the
learning achievement of students with CAI higher learning. A statistically significant level .05 3) the
satisfaction of students to computer assisted instruction were at high level.
Keywords: computer - assisted instruction, theory self-knowledge, learning effectiveness
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559

1. บทนํา
ป จจุ บั นการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ค วามสํ าคั ญ ต อ การดํ ารงชี วิต ของมนุ ษย เ ป นอย างยิ่ ง โดยเฉพาะการใช
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาใหส ามารถตอบสนองตอความตองการของผูเ รียนเพื่อการเรียนรู ตามอัธยาศัยและการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาดานกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรและการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึ กษา การเตรี ยมการพัฒนาครู ผูส อนใหมี คุณสมบัติ พร อมที่ จะรับการพั ฒนาทุกดาน
คอมพิวเตอรจึงเปนส วนหนึ่ง ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีความสําคัญ และมีบ ทบาทอยางยิ่ง ในการพัฒนาเทคโนโลยีดาน
การศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 มีสาระสําคัญที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไดแก การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งตองใชกระบวนการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย (วาริน แซต,ู 2553)
ดังนั้นผูวิจัยไดศึกษาและผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ นจากโปรแกรม Adobe captivate ผู เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ด วยตนเองจากบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สงผลใหหลังจากการเรีย นดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2.3 เพื่ อศึกษาความพึงพอใจของนั กเรี ยนที่มี ตอการเรียนโดยใชบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. สมมุติฐานของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัย คือ
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสราง
ความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
3.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร ดังนี้คือ
ศิริชัย นามบุรี (2542) ไดสรุป ความหมายของคอมพิวเตอรช วยสอนวา หมายถึง บทเรียนสํ าเร็จรูปที่ สรางขึ้นใน
ลักษณะซอฟทแวรสําเร็จรูป (Package Software) นําไปสอน (Instruction) เนื้อหาใหม โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือใน
การเรียนการสอนบทเรีย นหรือนําเสนอบทเรียนผู เรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดตามระดับความสามารถของตนเอง ใน
บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน | 559
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บทเรียนมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อทดสอบกอนเรียน หลังเรียน จุดเดนที่สําคัญคือ การนําเสนอเนื้อหาใน
ลักษณะหลายสื่อ (Multimedia) ไดแก ประเภทขอความ (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพวิดีโอ
(Video) และเสียง (Audio) โดยผูเรียนจะมีโอกาสไดปฏิสัมพันธ (Interaction) กับการเรียนผานเครื่องไมโครคอมพิวเตอรได
ตลอดเวลา
ทิศนา แขมมณี (2554: 90-96) ไดกลาวถึงทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองไววา การใหความชวยเหลือชี้แนะแก
เด็ก ซึ่งอยูในลักษณะของ Assisted learning หรือ Scaffolding เปนสิ่งสําคัญมากเพราะสามารถชวยพัฒนาเด็กใหไปถึงระดับ
ที่อยูในศักยภาพของเด็กได การเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเอง เปนรูปแบบการเรียนรูโดยใชกระบวนการทางสังคม
และการปฏิบัติจริง โดยผูเรียนจะเรียนรูวิธีการหาแนวคิดรวบยอดดวยตนเอง โดยแตละคนก็จะมีวิธีการที่แตกตางกันเนื่องจาก
มีภูมิหลังและประสบการณที่แตกตางกันในการรวมกันคิด และเขาถึงองคความรูที่แทจริง
วาริน แซตู (2553) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ 80.25/80.40 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนด 75/75 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขวัญชนก บัวทรัพย (2553) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการ
พิมพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวาคุณภาพมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ เทากับ 83.00/88.83
ซึ่งเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80
ไชยันต วัลไชย (2548) ไดศึกษาเรื่องการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝกทักษะการวัดและการอานคา
เรื่องเครื่องมือวัดละเอียด สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เพื่อฝกทักษะการวัดและการอานคาเครื่องมือวัดละเอียดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ที่ไดกําหนดไวคือ คะแนนเฉลี่ยของ
นักศึกษาทุกคนจากการทําแบบทดสอบหลังการฝกทักษะเรื่องเครื่องมือวัดละเอียดสูงกวารอยละ 75 โดยคะแนนเฉลี่ยของ
นักศึกษาทุกคนเทากับรอยละ 98.80
ลีลี่ (Leali. 1992) ได ศึกษาถึ งการเรี ยนโดยใช คอมพิ วเตอร ชวยสอน สํ าหรั บนั กเรีย นระดั บ มั ธยมศึกษา โดยจั ด
นักเรียนใหเปนกลุมยอยกับคอมพิวเตอร 1 เครื่อง และเรียนเปนรายบุคคล 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง จากการวิจัยพบวา
นักเรียนที่เปนกลุมจะมีผลการเรียนหลังเรียนดีกวากลุมเรียนแบบรายบุคคล นักเรียนชายมีทัศนคติที่ดีตอคอมพิวเตอรชวยสอน
มากกวานักเรียนหญิง นักเรียนที่เรียนแบบรายบุคคลจะแสดงทัศนคติดานบวกตอการเรียนแบบกลุม และนักเรียนไดรับการ
พิสูจนวาเปนผูรับผิดชอบตัวเองจะมีโอกาสที่จะแสดงความจํานงในการเรียนคณิตศาสตรดวยคอมพิวเตอร ขณะเดียวกันจะ
ตอตานการสอนคณิตศาสตรแบบเดิม
วิรัตน รื่นเริง (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานเบื้องตนของ
คอมพิ วเตอรกลุ มสาระการเรี ยนรู การงานอาชีพ และเทคโนโลยี สําหรับ นักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปที่ 4 ผลการวิจัย พบว า
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลัง
การเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการคนควา ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรีย น
การสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหนักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจที่จะศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเอง อีกทั้ง
บทเรียนใชงานไดงาย นักเรียนสามารถศึกษาและทําความเขาใจเนื้อหาการเรียนไดดวยตนเอง
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยา จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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5.2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5.2.3 แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
5.3.1 ขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา และครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร เพื่อเก็บขอมูลทําการ
วิจัย เวลาที่ใชการทดลองทั้งหมด 2 คาบ คาบละ 60 นาที
5.3.2 ผูวิจัยวัดผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest) โดยใหนักเรียนนั่งประจําเครื่องคอมพิวเตอรตามเลขที่เครื่อง
ของตนเองและเริ่มทําแบบทดสอบกอนเรียนภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.3 นักเรียนเริ่มเรียนเนื้อหาภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ด วยตนเอง
และผูสอนคอยใหคําแนะนําชี้แนะแกนักเรียน
5.3.4 ผูวิจัยวัดผลการเรียนรูหลังเรียน (Posttest) โดยใหนักเรียนนั่งประจําเครื่องคอมพิวเตอรตามเลขที่เครื่อง
ของตนเองและเริ่มทําแบบทดสอบหลังเรียนภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.5 หลั งการเรี ยนนักเรีย นแต ละคนต องทํ าแบบสอบถามความพึ งพอใจของผูเ รีย นที่มี ตอการเรี ย นด วย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.6 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูล
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยไดพฒ
ั นาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 6
ดังนี้

รูปภาพที่ 1 หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากรูปภาพที่ 1 หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนตองคลิกคําวา
SCHOOL และลงชื่อเพื่อเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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รูปภาพที่ 2 ลงชื่อเขาสูบทเรียน
จากรูปภาพที่ 2 ใหนักเรียนพิมพชื่อเขาสูบทเรียน และคลิกปุมตกลง จะปรากฏหนาจอยินดีตอนรับ

รูปภาพที่ 3 เมนูหลัก
จากรูปภาพที่ 3 เมนูหลักบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย หัวขอแสดงเมนูหลักตาง ๆ และมีเสียงดนตรี
ประกอบ

รูปภาพที่ 4 แบบทดสอบกอนเรียน
จากรูปภาพที่ 4 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน โดยคลิกตอบขอคําถามแตละขอ คําถามที่นักเรียนตอบจะแสดง
คําตอบถูก-ผิดทันทีหลังนักเรียนคลิกปุม Submit เพื่อสงคําตอบ
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รูปภาพที่ 5 เกมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
จากรูปภาพที่ 5 นักเรียนคลิกเลือกเนื้อหาหนวยการเรียนรูที่สนใจเริ่มเรียนดวยตนเอง และเมื่อจบเนื้อหานักเรียน
สามารถฝกทักษะโดยการเลนเกมเปดคูภาพเพื่อพัฒนาทักษะ โดยรูปภาพจะมีจํานวน 2 ภาพคูกัน นักเรียนจับคูภาพใหตรงกัน
เมื่อภาพตรงกันภาพคูนั้น ๆ จะจางหายไป หากจับคูภาพไมถูกตอง โปรแกรมจะทําการสลับภาพใหมและใหนักเรียนเลือกภาพ
จับคูอีกครั้ง

รูปภาพที่ 6 แบบทดสอบหลังเรียน
จากรูปภาพที่ 6 นักเรียนทําทดสอบหลังเรียนหลังจากศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยคลิกตอบขอคําถาม
แตละขอ คําถามที่นักเรียนตอบจะแสดงคําตอบถูก-ผิดทันทีหลังนักเรียนคลิกปุม Submit เพื่อสงคําตอบ
6.2 ผลการประเมินวิเคราะหความสอดคลองของเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการทดลองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนและหลังการใชผูวิจัยมีการคํานวณคา สรุปไดวา สื่อบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน มีคาทางสถิติอยูในระดับมาก
6.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการทดลองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากการวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกณฑ
คาประสิทธิภาพ
E1
87.78
E2
82.33
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จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 87.78/82.23 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดคือ 80/80
6.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จํานวน 30 คน ไดผลเปรียบเทียบดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
สภาพการ
∑D
N
x
เรียน
กอนเรียน
30
21.43
146
หลังเรียน
30
26.3

∑D 2

t

780

17.24

จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมประชากรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 สรุปวา การเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นจริง
6.5 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผูวิจัยประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใชเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
1. หนา login มีความนาสนใจ
4.46
0.56
มาก
2. ความสวยงามเหมาะกับวัยผูเรียน
4.43
0.54
มาก
3. ชนิดและขนาดตัวอักษรเหมาะสมกับการแสดงผล
4.36
0.63
มาก
4. ภาพและตัวอักษรมีขนาดเหมาะสมกับวัย
4.23
0.64
มาก
5. พื้นหลังเนื้อหาสามารถดึงความสนใจผูเรียน
4.38
0.54
มาก
6. ความถูกตองของเนื้อหาตามหลักสูตร
4.50
0.56
มาก
7. เนื้อหาแตละหนวยการเรียนรูเขาใจงาย
4.47
0.62
มาก
8. แบบฝกหัดสามารถวัดผลการเรียนจากเนื้อหา
4.43
0.64
มาก
9. หลังการใชบทเรียนผูเรียนเขาใจเนื้อหา
4.44
0.63
มาก
10.การใชงานงายสามารถใชไดดวยตนเอง
4.46
0.65
มาก
คาเฉลี่ยรวม
4.37
0.58
มาก
จากตารางที่ 3 จากผลพบวา ความพึงพอใจหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พบวา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 อยูในระดับมาก
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ
87.78/82.23 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
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7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
เทากับ 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 อยูในระดับมาก
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ
เทากั บ 87.78/82.23 เมื่อพิ จารณาประสิท ธิภาพตามเกณฑ 80/80 แสดงใหเห็ นวา บทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถชวยสงเสริมการเรียนและผูเรียนอีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังมีความนาสนใจสงผลให
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
8.2 ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก อนเรียนและหลั งเรี ยน ดวยการใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05 แสดงใหเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอรสูงขึ้น
8.3 ความพึ ง พอใจของนั กเรี ย นที่ มี ต อบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน พบว า มี ค วามพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มาก
เนื่องจากผูเรียนไดเรียนเนื้อหาภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งมีความนาสนใจ ตื่นเตน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศ ไดผานการประเมินกอนนําไปใชจากผู เชี่ย วชาญ ส งผลใหบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอนเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ
8.4 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยเพิ่มประสิทธิภาพตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู
ดวยตนเอง ดังเห็นไดจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหนักเรียนมีความเขาใจและการใชงานงายสามารถใชงานไดดวย
ตนเอง
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