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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการจัดการเรียนรูโดยยึดรูปแบบตามแนวคิดทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผูวิจัยสรางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2551 โดยกลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 87.78/82.33 สูงกวา
เกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
           

Abstract 
 

 This research aims 1) to study the learning patterns based on the theory of the creation of self-
knowledge. 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. 
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1. บทนํา 
 

ปจจุบันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูเรียนเพื่อการเรียนรูตามอัธยาศัยและการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาดานกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรและการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การเตรียมการพัฒนาครูผูสอนใหมีคุณสมบัติพรอมที่จะรับการพัฒนาทุกดาน 
คอมพิวเตอรจึงเปนสวนหน่ึงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสําคัญ และมีบทบาทอยางยิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีดาน
การศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 มีสาระสําคัญที่
เก่ียวของกับการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไดแก การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซ่ึงตองใชกระบวนการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งส่ือการเรียนการสอนที่
หลากหลาย (วาริน แซต,ู 2553) 

ดังน้ันผูวิจัยไดศึกษาและผลิตส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงพัฒนาขึ้นจากโปรแกรม Adobe captivate ผู เรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สงผลใหหลังจากการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธ์ิเพิ่มสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 
3. สมมุติฐานของการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีสมมติฐานการวิจัย คือ 
            3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสราง
ความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

3.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร ดังน้ีคือ 

ศิริชัย นามบุรี (2542) ไดสรุปความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนวา หมายถึง บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นใน
ลักษณะซอฟทแวรสําเร็จรูป (Package Software) นําไปสอน (Instruction) เน้ือหาใหม โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือใน
การเรียนการสอนบทเรียนหรือนําเสนอบทเรียนผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดตามระดับความสามารถของตนเอง ใน
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บทเรียนมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อทดสอบกอนเรียน หลังเรียน จุดเดนที่สําคัญคือ การนําเสนอเน้ือหาใน
ลักษณะหลายส่ือ (Multimedia) ไดแก ประเภทขอความ (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพวิดีโอ 
(Video) และเสียง (Audio) โดยผูเรียนจะมีโอกาสไดปฏิสัมพันธ (Interaction) กับการเรียนผานเครื่องไมโครคอมพิวเตอรได
ตลอดเวลา 

ทิศนา แขมมณี  (2554: 90-96) ไดกลาวถึงทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองไววา การใหความชวยเหลือชี้แนะแก
เด็ก ซ่ึงอยูในลักษณะของ Assisted learning หรือ Scaffolding เปนส่ิงสําคัญมากเพราะสามารถชวยพัฒนาเด็กใหไปถึงระดับ
ที่อยูในศักยภาพของเด็กได การเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเอง เปนรูปแบบการเรียนรูโดยใชกระบวนการทางสังคม 
และการปฏิบัติจริง โดยผูเรียนจะเรียนรูวิธีการหาแนวคิดรวบยอดดวยตนเอง โดยแตละคนก็จะมีวิธีการที่แตกตางกันเน่ืองจาก
มีภูมิหลังและประสบการณที่แตกตางกันในการรวมกันคิด และเขาถึงองคความรูที่แทจริง 

วาริน แซตู (2553) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ 80.25/80.40 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนด 75/75 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ขวัญชนก บัวทรัพย (2553) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการ
พิมพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวาคุณภาพมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ เทากับ 83.00/88.83 
ซ่ึงเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 

ไชยันต วัลไชย (2548) ไดศึกษาเรื่องการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝกทักษะการวัดและการอานคา
เรื่องเครื่องมือวัดละเอียด สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เพื่อฝกทักษะการวัดและการอานคาเครื่องมือวัดละเอียดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ที่ไดกําหนดไวคือ คะแนนเฉล่ียของ
นักศึกษาทุกคนจากการทําแบบทดสอบหลังการฝกทักษะเรื่องเครื่องมือวัดละเอียดสูงกวารอยละ 75 โดยคะแนนเฉล่ียของ
นักศึกษาทุกคนเทากับรอยละ 98.80 

ลีล่ี (Leali. 1992) ไดศึกษาถึงการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยจัด
นักเรียนใหเปนกลุมยอยกับคอมพิวเตอร 1 เครื่อง และเรียนเปนรายบุคคล 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง จากการวิจัยพบวา
นักเรียนที่เปนกลุมจะมีผลการเรียนหลังเรียนดีกวากลุมเรียนแบบรายบุคคล นักเรียนชายมีทัศนคติที่ดีตอคอมพิวเตอรชวยสอน
มากกวานักเรียนหญิง นักเรียนที่เรียนแบบรายบุคคลจะแสดงทัศนคติดานบวกตอการเรียนแบบกลุม และนักเรียนไดรับการ
พิสูจนวาเปนผูรับผิดชอบตัวเองจะมีโอกาสที่จะแสดงความจํานงในการเรียนคณิตศาสตรดวยคอมพิวเตอร ขณะเดียวกันจะ
ตอตานการสอนคณิตศาสตรแบบเดิม 

วิรัตน รื่นเริง (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานเบื้องตนของ
คอมพิวเตอรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลัง
การเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากการคนควา  ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหนักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจที่จะศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเอง อีกทั้ง
บทเรียนใชงานไดงาย นักเรียนสามารถศึกษาและทําความเขาใจเน้ือหาการเรียนไดดวยตนเอง 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยา จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  
  

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี

การสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 
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 5.2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                           
 5.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดปฏิบัติตามขั้นตอน ดังน้ี 
 5.3.1 ขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา และครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร เพื่อเก็บขอมูลทําการ
วิจัย เวลาที่ใชการทดลองทั้งหมด 2 คาบ คาบละ 60 นาท ี
 5.3.2 ผูวิจัยวัดผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest) โดยใหนักเรียนน่ังประจําเครื่องคอมพิวเตอรตามเลขที่เครื่อง
ของตนเองและเริ่มทําแบบทดสอบกอนเรียนภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ             
 5.3.3 นักเรียนเริ่มเรียนเน้ือหาภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยตนเอง
และผูสอนคอยใหคําแนะนําชี้แนะแกนักเรียน 
 5.3.4 ผูวิจัยวัดผลการเรียนรูหลังเรียน (Posttest) โดยใหนักเรียนน่ังประจําเครื่องคอมพิวเตอรตามเลขที่เครื่อง
ของตนเองและเริ่มทําแบบทดสอบหลังเรียนภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3.5 หลังการเรียนนักเรียนแตละคนตองทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3.6 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูล 
 
6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผูวิจัยไดพฒันาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตาม

ทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 6 
ดังน้ี 

 

   

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 นักเรียนคลิกเลือกเน้ือหาหนวยการเรียนรูที่สนใจเริ่มเรียนดวยตนเอง และเม่ือจบเน้ือหานักเรียน
สามารถฝกทักษะโดยการเลนเกมเปดคูภาพเพื่อพัฒนาทักษะ  โดยรูปภาพจะมีจํานวน 2 ภาพคูกัน นักเรียนจับคูภาพใหตรงกัน 
เม่ือภาพตรงกันภาพคูน้ัน ๆ จะจางหายไป หากจับคูภาพไมถูกตอง โปรแกรมจะทําการสลับภาพใหมและใหนักเรียนเลือกภาพ
จับคูอีกครั้ง 

   

รูปภาพที่ 6 แบบทดสอบหลังเรียน 
 

 จากรูปภาพที่ 6 นักเรียนทําทดสอบหลังเรียนหลังจากศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยคลิกตอบขอคําถาม
แตละขอ คําถามที่นักเรียนตอบจะแสดงคําตอบถูก-ผิดทันทีหลังนักเรียนคลิกปุม Submit เพื่อสงคําตอบ 
 

6.2 ผลการประเมินวิเคราะหความสอดคลองของเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ผลการทดลองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนและหลังการใชผูวิจัยมีการคํานวณคา สรุปไดวา ส่ือบทเรียน
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 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑที่กําหนดคือ 80/80 
 

6.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 ผลการทดลองเม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จํานวน 30 คน ไดผลเปรียบเทียบดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ตารางผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
สภาพการ

เรียน 
N x  ∑D  ∑ 2D  t 

 
กอนเรียน 30 21.43 

146 780 17.24 
หลังเรียน 30 26.3 

 

จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมประชากรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 สรุปวา การเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นจริง 
 

6.5 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ผูวิจัยประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใชเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลปรากฏดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 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. พื้นหลังเน้ือหาสามารถดึงความสนใจผูเรียน 4.38 0.54 มาก 
6. ความถูกตองของเน้ือหาตามหลักสูตร 4.50 0.56 มาก 
7. เน้ือหาแตละหนวยการเรียนรูเขาใจงาย 4.47 0.62 มาก 
8. แบบฝกหัดสามารถวัดผลการเรียนจากเน้ือหา 4.43 0.64 มาก 
9. หลังการใชบทเรียนผูเรียนเขาใจเน้ือหา 4.44 0.63 มาก 
10.การใชงานงายสามารถใชไดดวยตนเอง 4.46 0.65 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.37 0.58 มาก 
    

จากตารางที่ 3 จากผลพบวา ความพึงพอใจหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พบวา มีคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 อยูในระดับมาก 

 
7. สรุปผลการวิจัย 
 
 7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ 
87.78/82.23 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  
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 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05   
 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
เทากับ 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 อยูในระดับมาก 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 8.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ
เทากับ 87.78/82.23 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 แสดงใหเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถชวยสงเสริมการเรียนและผูเรียนอีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังมีความนาสนใจสงผลให
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05 แสดงใหเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอรสูงขึ้น 
 8.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
เน่ืองจากผูเรียนไดเรียนเน้ือหาภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซ่ึงมีความนาสนใจ ตื่นเตน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดผานการประเมินกอนนําไปใชจากผูเชี่ยวชาญ สงผลใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ 
            8.4 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยเพิ่มประสิทธิภาพตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู
ดวยตนเอง ดังเห็นไดจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหนักเรียนมีความเขาใจและการใชงานงายสามารถใชงานไดดวย
ตนเอง 
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