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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร
เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไว และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระหวางกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม 
จํานวน 62 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, วิชาคอมพิวเตอร, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Abstract 
  
 The purpose of this research were to 1) compare students’ learning achievement in Computer 
Subject on topic “Information Technology System” before and after learning by using Computer Assisted 
Instruction Lessons 2) compare students’ learning achievement with the set criterion. and 3) compare 
students’ learning achievement between experimental group and control group. The sample was 62 
grade 6 students at Watwangtaku School in Nakhon Pathom province, derived by multi-stage random 
sampling. Instruments used to collect data were Computer-Aided Instruction and achievement test constructed 
by the researcher. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and t-test.  
 The results were as follows: 1) Learning achievement in Computer Subject on Information Technology 
System after learning by using the Computer Assisted Instruction Lesson was higher than that of before 
with a statistical significance at .05. 2) Students’ learning achievement was higher than the set criterion at 
80 %. and 3) The experimental group’s learning achievement was higher than that of that control group with 
a statistical significance at .05. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 

การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนคือการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ซ่ึงการพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือการพัฒนาดวย
การศึกษา เพราะการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนอยางเปนระบบและครอบคลุมทุกดานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย 
รัฐบาลจึงไดดําเนินการพัฒนาการศึกษาชาติมาอยางตอเน่ือง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได
บัญญัติสาระสําคัญเก่ียวกับการจัดการศึกษาไวในหมวด 4  ที่มีสาระเก่ียวกับการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  กระบวนการเรียนรูตองจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจ ความถนัด และความหลากหลายของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ
ประยุกตใชเพื่อปองกันในการแกปญหาใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  อันที่
จะสงผลใหผูเรียนเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตอไป  

ปจจุบันคอมพิวเตอรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในทุกดาน เชน การใชชีวิตประจําวัน ดาน
การแสวงหาความรู  คอมพิวเตอรมีสวนชวยในการนําเสนอส่ิงตางๆ  ไดอยางนาสนใจและเปนระบบ  อีกทั้งยังเปนมัลติมีเดีย  
ทําใหเกิดความเพลิดเพลินจากสีสัน  เสียงและรูปแบบในการนําเสนอ  สงผลใหผูเรียนไดรับประสบการณและมีกระบวนการใน
การเรียนรูที่เปนระบบและเกิดความเขาใจไดงายขึ้น การเรียนรูเก่ียวกับเทคโนโลยีจึงเปนปจจัยสําคัญที่เอ้ือใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูเ น้ือหาสาระทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงคสงผลใหเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลที่ มีคุณภาพ ดังน้ัน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดใหผูเรียนทุกคนตองเรียนรูเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอรไวในหลักสูตรแกนการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในระดับประถมศึกษาปที่ 6 เพราะความรูเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนพื้นฐานการเรียน
ในระดับสูงตอไป 

การเรียนรูในยุคปจจุบันเปนการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝกคิด ฝกทําอยางเปน และสรางมโนทัศนดวย
กระบวนการทางปญญาหรือที่เรียกวาการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ส่ิงที่ตองคํานึงถึงคือความหลากหลายของผูเรียน การ
จัดการเรียนรูที่มุงสนองตอบผูเรียนตามความแตกตางโดยคํานึงถึงความพรอม ประสบการณเดิม ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ  แตอยางไรก็ตาม  การเรียนการสอนในหองเรียนที่มีผูเรียนจํานวนมากก็เปนการยากที่จะทําใหผูเรียนทุกคน
สามารถเรียนรูไดทันกัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 12 - 13) โดยเฉพาะการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรที่ผูเรียนมีพื้นฐานความรูและทักษะที่ตางกันจากบริบทตางๆ เชนฐานะ ทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี  ผูเรียนยุค
ปจจุบันยังมุงใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิงมากกวาการคนควาหาความรู 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนนวัตกรรมที่สามารถสรางการเรียนรูแกผูเรียนในยุคปจจุบัน เพราะบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการเรียนรูที่มีลักษณะส่ือประสม ประกอบดวย ขอความเน้ือหา รูปภาพ เสียงที่จัดเรียงกันอยาง
เปนระบบ เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในช้ันเรียนมากที่สุด ผูเรียนสามารถเรียนรูตาม
ระดับความสามารถ ตามความตองการ และตามความสนใจ เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเปนอิสระในการ
เรียนรูคอมพิวเตอรชวยสอนจึงสามารถเราความสนใจ กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 แนวคิดขางตนสอดคลองกับผลการวิจัยของ งานวิจัยของศิริพร  ชาติยานนท (2548: บทคัดยอ) ที่พบวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะกับชีวิต1 (ศ101) เรื่ององคประกอบศิลปไดดีขึ้นและ
ดีกวาการเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ และงานวิจัยของชาญณรงค  พวงผกา (2555: บทคัดยอ) ที่พบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาผลฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลกเรื่องหินและการเปล่ียนแปลง
ของโลกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 ไดดีขึ้น นอกจากน้ี ยังมี
ผลการวิจัยของตางประเทศสนับสนุนประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอีกเชน การวิจัยของโอเดน (Oden, 1982: 
Abstract) ที่พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนเกรด 9 ไดดีขึ้น และการวิจัยของคารเวอร (Carver, 1997: Abstract) ที่พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรศิลปะเรื่องฮารเลม เรเนซองสของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทคาโรไล
นาไดดีวาการสอนตามคูมือครู 

จากการนําเสนอทัศนะขางตนแสดงใหเห็นวาการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  (Computer Assisted 
Instruction หรือ CAI) มาใชจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผูเรียนแตละคนไดมีความรูความเขาใจเน้ือหาวิชาเพิ่มมากขึ้น  
ชวยแกปญหาการเรียนของนักเรียนที่เรียนออน ใหสามารถเรียนไดทันเพื่อน และสามารถเรียนรูไดตามความสามารถของ
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ตนเอง ไมตองรอหรือเรงใหไปพรอมๆ  กันกับเพื่อนในหองเรียน  และสามารถทบทวนบทเรียนไดเองตลอดเวลา  ตลอดจนชวย
ลดปญหาระหวางการจัดการเรียนการสอนได  ผูวิจัยจึงม่ันใจวาการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชประกอบการเรียนรู
จะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุม
ทดลองกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนกลุม
ทดลองภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไว 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลองที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลองที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาเกณฑ รอยละ 80 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ประชากร  
     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 
 กลุมตัวอยาง  
      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธ์ิอุปถัมภ) 
ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซ่ึงไดมาจากประชากรจากน้ันสุมแบบหลายขั้นตอน โดยการสุมโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตตําบลวังตะกูมา 1 โรงเรียน ผลการสุมไดโรงเรียนวัดวังตะกู ซ่ึงมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 3 
หอง จากน้ันสุมเพื่อแบงเปนกลุมทดลอง 1 กลุมคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/1 จํานวน 32 คน และกลุมควบคุม 1 กลุม
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/2 จํานวน 30 คน 
 ตัวแปร 
     ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 
   ตัวแปรตน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน /การสอนแบบปกติ 
          ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
     การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  (Computer Assisted Instruction) หมายถึง  โปรแกรมการเรียนการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหรือส่ือในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป adobe captivate นําเสนอเน้ือหาบทเรียนดวยคอมพิวเตอร
ชนิดมัลติมีเดีย มีภาพเคล่ือนไหว  แสง สี เสียงประกอบ และมีแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน  ผูเรียนสามารถโตตอบกับ
บทเรียนไดและสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เน้ือหาการเรียนรูประกอบดวย 3 หนวยยอยคือ 1) องคประกอบของคอมพิวเตอร 
2) หนวยการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร และ 3) การใชอินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูล ใชเวลาเรียนสัปดาหละ 1 หนวย 
โดยจัดการเรียนรูประกอบแผนการจัดการเรียนรูหนวยละ 2 คาบ รวม 6 คาบ  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยทําการทดสอบกอน
และหลังจากการทดลอง 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชสําหรับวัดผลคะแนนกอนเรียน
และหลังเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 45 ขอ   

เกณฑ หมายถึง ระดับคะแนนคุณภาพขั้นต่ําที่จะยอมรับได ในการวิจัยครั้งน้ีกําหนดคาคะแนนไวที่รอยละ 80 
 นักเรียนกลุมทดลอง หมายถึง กลุมของนักเรียนที่ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทําระเบียบวิธีการวิจัยใหเรียนรูดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนทั้งส้ิน 32 คน 
 นักเรียนกลุมควบคุม หมายถึง กลุมของนักเรียนที่ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทําระเบียบวิธีการวิจัยใหเรียนรูดวยการ
สอนแบบปกติเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนทั้งส้ิน 30 คน 
 การสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนตามที่ผูวิจัยออกแบบการเรียนรูโดยเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ มี
ขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นนํา ขั้นการจัดการเรียนรู และขั้นสอน โดยการสอนน้ีไมไดเนนการใชนวัตกรรมการ
เรียนรูใดๆ  
 
เคร่ืองมือการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อ
ใชประกอบการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 3 หนวยยอย คือ 1) องคประกอบของคอมพิวเตอร 2) หนวยการทํางานของ
อุปกรณคอมพิวเตอร และ 3) การใชอินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูล โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบแผนการ
จัดการเรียนรูหนวยละ 2 คาบ /สัปดาห  ซ่ึงมีกระบวนการในการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความตรงตามเน้ือหา จํานวน 5 ทาน (ioc อยูระหวาง .66 – 1.00) จากน้ันทดลองใชแลวนํามาปรับปรุง  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเร่ืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะเปน
แบบทดสอบปรนัยวัดผลสัมฤทธ์ิจํานวน 45 ขอ 4 ตัวเลือก  มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพโดยการใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความตรงตามเน้ือหา จํานวน 5 ทาน มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.34-0.78 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 
0.20-0.52 และคาความเช่ือม่ัน 0.81 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก  คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบที 
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สรุปผลการวิจัย 
 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กอนเรียนและหลัง
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนปรากฏดังตารางที่ 1 - 2 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมกอนการทดลองดวยสถิติทดสอบที 

กลุมตัวอยาง n x  S. t 

กลุมทดลอง 32 11.03 3.92 
.42 

กลุมควบคุม 30 11.07 2.60 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงวา กอนการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทากับ 11.03 คะแนน และกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทากับ 11.07 เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา กอนการทดลองนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ดังน้ัน กลุมทดลองและกลุมควบคุมจึง
มีคุณสมบัติและความเทาเทียมเหมาะสมที่จะจัดกระทําเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี  
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง  

กลุม การทดลอง n x  S. d  SD d  t 

ทดลอง กอนการทดลอง 32 11.03 3.92 
25.84 6.99 36.99* 

หลังการทดลอง 32 36.88 2.83 
ควบคุม กอนการทดลอง 30 11.07 2.60 17.97 0.58 30.85* 

หลังการทดลอง 30 29.03 2.90 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 11.03 คะแนน และหลังการเรียนเทากับ 36.88 คะแนน 
เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกอนการเรียน
ดวยการสอนแบบปกติเทากับ 11.07 คะแนน และหลังการเรียนดวยการสอนแบบปกติเทากับ 29.03 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบ
ดวยสถิติทดสอบทีพบวา นักเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูง
กวากอนการเรียนดวยการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลองกับเกณฑที่ตั้งไวคือรอยละ 80  ปรากฏดังตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลอง
หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไวดวยสถิติทดสอบที  

กลุม การทดลอง n x  S. t 

ทดลอง หลังการทดลอง 32 36.68 2.83 1.74*  
ควบคุม หลังการทดลอง 30 29.03 2.90 1.31 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 3 แสดงวา ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทากับ 36.68 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ดวยสถิติ
ทดสอบที (one sample t – test) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนทดลองที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายหลังการ
สอนแบบปกติเทากับ 29.03 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ดวยสถิติทดสอบที (one sample t – test) 
พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนทดลองที่เรียนการสอนแบบปกติ
ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80  
 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมภายหลังการทดลองปรากฏดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมหลังการทดลองดวยสถิติทดสอบที 

กลุมตัวอยาง n x  S. t 

กลุมทดลอง 32 36.88 2.83 
10.76* 

กลุมควบคุม 30 29.03 2.90 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงวา หลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทากับ 36.88 คะแนน และกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทากับ 29.03 เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา หลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การอภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลโดยนําเสนอตามสมมติฐานการวิจัยไดดังน้ี 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุม
ทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ีเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ 1 ที่กําหนดไว 

ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองการวิจัยของฐานามาศ  ศรีไทย  ณปภา ศรีวิเศษ และนิตยา เกตุแกว (2557: บทคัดยอ) 
ที่ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องหลักการใชงาน Microsoft Power 
Point เบื้องตนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง
หลักการใชงาน Microsoft Power Point เบื้องตนสูงกวากอนเรียน นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของตางประเทศ 
เชน แม็คเนล  (McNeil, 2000: Abstract) ที่ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสุข
ในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแถบชานเมืองในรัฐมิชิแกนที่เรียนภาษาสเปน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสุขในการเรียนสูงกวากอนเรียน 

ทั้งน้ีผลการวิจัยยังสอดคลองกับแนวคิดของถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542: 11) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนทําใหผูเรียนตอบสนองตอความตองการและความแตกตางระหวางผูเรียนไดดี สามารถใชเวลานอกช้ันเรียนเพื่อการ
ฝกฝนทักษะและเพิ่มเติมความรู ปรับปรุงการเรียนของตน ผูเรียนสามารถเรียนรูตนเอง ประหยัดเวลาเรียน ทั้งยังมีปฏิสัมพันธ
โตตอบพรอมทั้งใหผลยอนกลับโดยทันที จึงเปนเหตุใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงสูงกวากอนการเรียน 
 2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของตัวแปรตนดวยการเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลอง
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง
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กวาเกณฑตั้งไวรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนต่ํากวาเกณฑตั้งไวรอยละ 80 ซ่ึง
ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ 2 ที่กําหนดไว  
 ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของหริพล ธรรมรักษ (2549: บทคัดยอ) ที่ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ผลการวิจัยพบวา 
นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีสูงกวาเกณฑที่กําหนด สอดคลองกับงานวิจัยของฐานามาศ  ศรีไทย 
ณปภา ศรีวิเศษ และนิตยา เกตุแกว (2557: บทคัดยอ) ที่ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอรเรื่องหลักการใชงาน Microsoft Power Point เบื้องตนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 
ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องหลักการใชงาน 
Microsoft Power Point เบื้องตนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 70  

ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองแนวคิดของ เอกวิทย  แกวประดิษฐ (2545: 386) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามความชาเร็วของตนเอง บทเรียนสามารถสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี 
บทเรียนทําใหผูเรียนไดทราบความกาวหนาของตนเอง และแนวคิดของ สําลี รักสุทธี (2553: 149) ที่กลาววาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีขอดีในการตอบสนองการเรียนรูสวนบุคคลได ซ่ึงผูเรียนสามารถเรียนรูตามระดับความสามารถ  ตาม
ความตองการ และตามความสนใจ เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเปนอิสระในการเรียนรู เราและกระตุนความ
สนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนกลุมทดลองสูงกวาเกณฑ ทั้งน้ีผูวิจัยอภิปรายผลสนับสนุนเพิ่มเติมไดวาการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสรางและพัฒนาคุณภาพ
เครื่องมืออยางเปนระบบ มีการออกแบบหนวยการเรียนที่มีความชัดเจนของเน้ือหา มีการนําเสนอมโนทัศนสําคัญของเน้ือหา 
และการฝกปฏิบัติที่หลากหลาย พรอมทั้งใหผลการปอนกลับทัน ซ่ึงเปนการตอบสนองความตองการของผูเรียนไดเปนอยางดี 
ซ่ึงสอดคลองกับหลักการเรียนรูของผูเรียนวัยน้ีวา พัฒนาการการเรียนรูของเด็กวัยน้ีขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่มีปฏิสัมพันธตอ
บุคคล ตลอดจนมีการพัฒนาส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมในแตละวัยจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพและสูงสุด
ของพื้นที่การเรียนรูซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยาเชน พีอาเจต (Piaget) และสกินเนอร (Skinner) เปนตน   

อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นไดผานการตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ 
และยังไดทดลองใชแลวปรับปรุงกอนนําใชในการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนานักเรียน
กลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ซ่ึงแตกตางจากกลุมควบคุมที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา
กวาเกณฑที่กําหนดไว 

3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแปรตนดวยการเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการ
ทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ 3 ที่กําหนดไว 

ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของมนตชัย พงศกรนฤวงษ (2546: บทคัดยอ) ที่ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องมิเตอรของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับวิธี
สอนแบบปกติผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องมิเตอรของนักศึกษาที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยการสอนแบบปกติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร ชาติยานนท (2548: บทคัดยอ) ที่ได
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะกับชีวิต1 (ศ101) เรื่ององคประกอบศิลปของนักเรียนนาฏศิลปที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนแบบปกติผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะกับชีวิต1 (ศ101) สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบปกติ สอดคลองกับงานวิจัยของ  
หริพล ธรรมรักษ (2549: บทคัดยอ) ที่ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีสูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยการสอน
แบบปกติ นอกจากน้ี ผลการวิจัยครั้งน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยในตางประเทศ เชน งานวิจัยของจิการา (Gigara, 1989: 
3236-B) ที่ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอน
แบบปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีสูงกวา
นักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบปกติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ คารเวอร (Carver, 1997: Abstract) ที่ไดเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรศิลปะเรื่องฮารเลม เรเนซองสของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทคาโรไลนาที่เรียนดวย
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนตามคูมือครูวิชาประวัติศาสตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรศิลปะเรื่องฮารเลม เรเนซองสสูงกวาการสอนตามคูมือครู  

ผลของการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองแนวคิดของจีรารัตน ชิรเวทย (2542: 277) ที่อธิบายวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเปนการสอนที่ดีกวาในหลายๆ วิธีที่สอนตามปกติ เพราะสามารถทําในส่ิงที่ยากใหงาย หรือทําในส่ิงที่ส่ิงอ่ืนๆ ทําไมไดให
นาสนใจ และผูเรียนสามารถเรียนไดดีกวา และเร็วกวาการสอนปกติ สามารถเลือกเรียนในชวงเวลาที่ตนสะดวก และตาม
ความสามารถของตนเอง  ทั้งน้ีผูวิจัยอภิปรายสนับสนุนผลการวิจัยไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี
สรางและพัฒนาอยางเปนระบบ ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในครั้งน้ีสอดคลองกับธรรมชาติและพัฒนาการของ
ผูเรียนที่ตองการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีภาพ แสง สี และเสียงเปนที่นาสนใจจึงสามารถ
สรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียน ทั้งมีความสุขในการเรียนซ่ึงลักษณะดังกลาวสอดคลองกับพัฒนาการ
ของผูเรียนวัยน้ีเปนอยางดี แนวคิดน้ีสอดคลองกับพฤติกรรมของนักเรียนกลุมทดลองที่ผูวิจัยสังเกตพบวา ขณะเรียนนักเรียน
ศึกษาบทเรียนอยางตั้งใจ มีบรรยากาศการเรียนรูที่สนุกสนานและเอ้ือตอการเรียนรู นักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบที่เรียน
นําเสนอ ซ่ึงถือเปนผลดีที่เปดโอกาสใหผูไดมีสวนรวมการปฏิบัติกิจกรรม จึงเปนเหตุใหนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวากลุมควบคุม 
 
ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. การนําไปใชครูผูสอนควรมีความรูเก่ียวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และควรมีความรูเก่ียวกับเรื่อง

สวนประกอบของคอมพิวเตอรโดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชสงผลใหนักเรียนเกิดความรู และความสนใจมากขึ้น 
2. ควรมีการพัฒนาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน แกไขจุดบกพรองและเพิ่มเน้ือหาที่

นาสนใจ เพื่อนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับผูเรียน 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2. ควรศึกษาถึงวิธีการนําเสนอในรูปแบบตางๆ ที่มีความนาสนใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีผลตอการ
เรียนรูของผูเรียน  
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