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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของ
คอมพิวเตอร กอนและหลัง การเรีย นดวยบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอน และ 2) เปรียบเทีย บผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนวิช า
คอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไว กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม จํานวน 25 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบ
แบงกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางโดย
ผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอรโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอรเรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอรโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, วิชาคอมพิวเตอร, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The purpose of this research were to 1) compare students’ learning achievement in Computer
Subject on Components before and after learning by using the Computer Assisted Instruction Lesson and
2) compare students’ learning achievement in Computer Subject on Components after learning by using
the Computer Assisted Instruction Lesson with the set criterion. The sample was 25 grade 2 students studying
at Watwangtaku School Nakhon Pathom province, derived by cluster random sampling. The data collection
instruments 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) The learning achievement in Computer Subject on Components
after learning by using the Computer Assisted Instruction Lesson was higher than that of before with a
statistical significant level of .05. and 2) The learning achievement in Computer Subject on Components
after learning by using the Computer Assisted Instruction Lesson was higher than the set criterion of 65 %
with a statistical significant level of .05.
Keywords: computer-aided, instruction information technology system, achievement
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ความเปนมาของปญหา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ กษาแห ง ชาติ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2553 หมวดที่ 4 แนวทางการจั ด การศึ ก ษา มาตรา 22
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุ กคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุ ด
กระบวนการจัด การศึ กษาต องส งเสริ มใหผู เรีย นสามารถพั ฒนาตามธรรมชาติแ ละเต็ มตามศักยภาพ การจั ดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จึงมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ
และประกอบอาชีพ มุงใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึ่งประสงค คือ รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยู
อยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ จากแนวคิดดังกลาวการใชเทคโนโลยีจึงเปนพื้นฐาน
สําคัญของการพัฒนาผูเรียน หลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 จึงกําหนดสาระของการใชเทคโนโลยีไวในสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหาการทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม
การจัดการเรียนรูที่สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และมีความคงทนของการเรียนรูไดในระยะยาวนั้น
จําเปนตองการนํานวัตกรรมหรือเทคนิคตางๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ การศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับมนุษย ซึ่งจะชวยพัฒนาตนเองใหมีความรู มีความสามารถ ใหเปนคนเกง
และเปนคนที่ดีในสังคม นอกจากนี้ ยังเปนสิ่งที่ชวยใหเอาตัวรอดในสังคมได ดังนั้น สิ่งสําคัญในการพัฒนามนุษยจําเปนตอง
พัฒนาสื่อการเรียนรู หรือสรางสื่อการเรียนรูใหมีความเหมาะสมตอการนําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอนอยางยิ่ง ควบคูไปกับ
คุณธรรม และจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี เพื่อถายทอดความรูใหมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันบันเทคโนโลยีไดเขามาเปนสวน
หนึ่งในการศึกษาเปนอยางมากจึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําไปทดลอง
พัฒนาความรูใหกับนักเรียนโดยใชเปนสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดถือวาเปน
สิ่งสําคัญที่สุด
CAI มาจากคํ าว า "Computer Aided Instruction" หรื อบางแหลง อาจจะใชคํ าวา "Computer Assisted
Instruction" โดยมี ก ารใช คํ าในภาษาไทยว า "สื่ อคอมพิ วเตอร ช วยสอน" เป นกระบวนการเรี ย นการสอน โดยนํ าเอา
สื่ อคอมพิ วเตอร มาใช ใ นการนํ าเสนอเนื้ อหา เรื่ อ งราวต างๆ มี ลั ก ษณะเป นการเรี ย นโดยตรง และเป นการเรี ย นแบบมี
ปฏิสัมพันธ (interactive) ซึ่งก็คือ สามารถโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรได
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการศึกษา โดยลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนนั้นจะประกอบดวยมัลติมีเดียรวมอยูดวย เชนภาพเคลื่อนไหว เสียง ขอความ สีสันที่สวยงาม บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเปนสื่อที่ชวยใหผูสอนเกิดความสะดวกสบายในการสอน สามารถควบคุมผูเรียนไดอยางใกลชิดเนื่องจากสามารถบรรลุ
ขอมูลไดงายและสะดวกในการนํามาใชงาน ผูเรียนรูสึกมีความสุขในการเรียน อีกทั้งคอมพิวเตอรชวยสอนยังมีประโยชนอีก
หลายประการ เชน ช วยให ผูเ รีย นที่ เรี ยนออนสามารถใชเ วลานอกเวลาเรีย นในการฝกฝนทักษะและเพิ่ม เติ มความรู เพื่ อ
ปรับปรุงการเรียนของตน ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองในเวลา และสถานที่ที่สะดวก ประหยัดเวลาการเรียน และที่สําคัญ
คอมพิวเตอรชวยสอนมีการปฏิสัมพันธโตตอบพรอมทั้งใหผลการปอนกลับ (feedback) โดยทันที ตอบสนองความตองการและ
ความแตกตางระหวางผูเรียนไดดี เปนการหาความรู ดวยตัวเองไมตองเรงรีบในการใช สามารถกลับมาอานหรือใชซ้ําหากไม
เขาใจ เหมาะกับผูเรียนที่เรียนชา เพราะเปนการเรียนดวยความสามารถตัวเองไมตองแขงกับผูอื่น และสงเสริมใหผูเรียนเรียนรู
ไดตลอดเวลา และเกิดการเรียนรูที่ถาวรขึ้นกับการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ กิดานันท มะลิทอง (2543: 198) ยังไดกลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยเพิ่มแรงจูงใจ
ในการเรียนรูใหแกผูเรียน เนื่องจากการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนจะเปนประสบการณที่แปลกใหม ทําใหผูเรียนไดมีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหากบทเรียนไดรับการออกแบบดีก็จะทําผูใหเรียนเกิดความสนใจ
และกระตือรือรนมากขึ้น ผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนและวิธีการเรียนไดหลายแบบตามความถนัดและความสนใจทําใหไมเบื่อ
หนาย บทเรียนที่สรางขึ้นอาจทําในลักษณะเปนแบบฝกหัด แบบทดสอบ แบบบรรยาย หรือแบบเกมก็ได อีกทั้ง คอมพิวเตอร
ชวยสอนสามารถแจงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแกผูเรียนไดทันที ซึ่งขอมูลเหลานี้ผูสอนอาจนําไปพิจารณาประกอบการพัฒนา
บทเรียนตอไปได
สําหรับประเด็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เพื่อพั ฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู เรีย นระดับชั้ นประถมศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเปนอยางยิ่ง ดังตัวอยางงานวิจัยของ โศรยา ธัญญประกอบ (2546) ที่ไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อสงเสริมการอานวิชาภาษาไทย เรื่อง “ความ
ฝนของจุบแจง” พบวา ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 งานวิจัยของ วัช ระ เยี ยระยงค (2549) ที่ไ ดทําศึกษาวิจัย เกี่ยวกั บการใช บทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องสวนประกอบคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการเรียนนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวากอนเรีย นดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งมีความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสวนประกอบคอมพิวเตอรพบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก และงานวิจัยของ สายสุนีย กอสนาน (2551) ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดวย
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน ผลการวิ จัย พบว า ภายหลั ง การเรี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอนนั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอานสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผลการวิจัย
ที่นําเสนอมาจึงเปนเครื่องยืนยันประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวาสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดเปน
อยางดีสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิดของนักศึกษาที่กลาวมา
จากการวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดวัง
ตะกูพบวา นักเรียนไมสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความรูในหลักสูตร แตสนใจใชคอมพิวเตอรเพียงเพื่อการเลนเกมเทานั้น สงผล
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนไมผานเกณฑ
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาชวย
ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ซึ่งเปนนวัตกรรมที่นาสนใจของกลุมสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนจะไดความรูเกี่ยวกับอุปกรณคอมพิวเตอรเปนอยางมาก และจะ
ชวยแกปญหาในการคลาดแคลนสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร กอนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร ภายหลังการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไว
สมมติฐานการวิจัย
1. ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรสูงกวากอนเรียน
2. ภายหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 65
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยนําเสนอไดดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม จํานวน 3 หองเรียน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนวัดวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม จํานวน 25 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน (ตัวแปรจัดกระทํา) คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร
4. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร
เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร ประกอบเนื้อหาจํานวน 4 หนวยยอยคือ 1) รูจักคอมพิวเตอร 2) อุปกรณพื้นฐานของ
คอมพิวเตอร 3) อุปกรณเก็บขอมูลที่ใชกับคอมพิวเตอร และ 4) ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร
5. ระยะเวลาที่จะศึกษา
การทําวิจัยในครั้งนี้ใชระยะเวลาในการเก็บรวมรวบขอมูล และทําการวิจัย เปนเวลา 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 – 28
กุมภาพันธ 2557
นิยามศัพท
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องอุปกรณคอมพิวเตอร หมายถึง ผลการเรียนที่มาจากการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร กอนเรียนและหลังเรียน เปนขอสอบปรนัยแบบ 3 ตัวเลือก เพื่อวัดความสามารถทาง
พุทธพิสัย ขอสอบมี 25 ขอ โดยใชชุดเดียวกัน ซึ่งวัดความสามารถทางการเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา
คอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อทางคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาใชประกอบการเรียนการสอน โดย
นําเนื้อหาบทเรียนมาเรียบเรียงลงบนโปรแกรมคอมพิวเตอร และสามารถทําใหนักเรียนตอบสนองกิจกรรม ที่ปรากฏขึ้นบน
จอภาพ โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เนื้อหาคือวิชาคอมพิวเตอร
เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร ประกอบเนื้อหาจํานวน 4 หนวยยอยคือ 1) รูจักคอมพิวเตอร 2) อุปกรณพื้นฐานของ
คอมพิวเตอร 3) อุปกรณเก็บขอมูลที่ใชกับคอมพิวเตอร และ 4) ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร
เกณฑ หมายถึง ระดับคะแนนคุณภาพขั้นต่ําที่จะยอมรับได ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดคาคะแนนไวที่รอยละ 65 โดย
อางอิงกับระดับการประเมินผลการเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ.ศ.2551 ในระดับขั้นผานดี
เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อใช ประกอบในการเรียนรูประกอบดวย 4 หนวยยอย คือ 1) รูจักคอมพิ วเตอร 2) อุปกรณ พื้นฐานของคอมพิวเตอร 3)
อุปกรณเก็บขอมูลที่ใชกับคอมพิวเตอร และ 4) ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร โดยดําเนินการประกอบแผนการจัดการ
เรียนรูหนวยละ 1 ชั่ วโมง/สัปดาห รวม 4 ชั่วโมง ซึ่งมีกระบวนการในการสรางและการหาคุณภาพโดยการใหผูทรงคุณวุ ฒิ
จํานวน 3 ทาน พิจารณาความตรงตามเนื้อหา มีคา ioc ระหวาง .66 -1.00
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร มีลักษณะเปน
แบบทดสอบปรนัยวัดผลสัมฤทธิ์จํานวน 25 ขอ 3 ตัวเลือก มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพโดยการใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน พิจารณาความตรงตามเนื้อหา มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.34-0.78 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง
0.20-0.52 และคาความเชื่อมั่น 0.81
การดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการทดสอบกอนเรียนเปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวดําเนินการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
สวนประกอบของคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เปนเวลา 4 สัปดาห จากนั้นทดสอบหลังการเรียนเปน
เวลา 1 ชั่วโมง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559

การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที
สรุปผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรของนักเรียนกลุม
ตัวอยางกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรของนักเรียนกลุม
ตัวอยางกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยสถิติทดสอบที
คะแนน

t

S.D

กอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8.72
17.12

2.55
2.14

17.390*

จากตารางที่ 1 พบว า นักเรีย นกลุ มตั วอย างมีผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นวิช าคอมพิ วเตอร เรื่ องสวนประกอบของ
คอมพิวเตอรกอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 8.72 คะแนน และหลังการเรียนเทากับ 17.12 คะแนน
เมื่อเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบ
ของคอมพิวเตอรสูงขึ้นกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรของนักเรียนกลุม
ตัวอยางภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไวปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรของนักเรียนกลุม
ตัวอยางหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไวดวยสถิติทดสอบที
การทดลอง
หลังการทดลอง
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

n
25

x
17.12

S
2.50

t
5.82*

จากตารางที่ 2 แสดงวาภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรเทากับ 17.12 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวรอย
ละ 65 ดวยสถิติทดสอบที พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรของนักเรียน
ตัวอยางที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยพบวา ภายหลังการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ
65 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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สําหรับประเด็นผลการวิจัยที่สูงขึ้นกวากอนการเรียนนั้น ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของพละชัย บุญรักษา
(2549) ที่พ บว าภายหลั งการใช บทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอนที่ ผูวิจัย สร างขึ้นมีป ระสิท ธิภ าพในระดับ ดี ทําให ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
งานวิจัยของทิพยบุบผา สาคร (2556) ที่พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 งานวิจัย ของธวัชชัย อุทธา (2555) ที่พบวา นักเรีย นชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนหลังเรียนสูงกว ากอนเรียนอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และงานวิจัยของแม็คเนล (McNeil, 2000) ที่ไดใ ช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุขในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแถบ
ชานเมืองในรัฐมิชิแกนที่เรียนภาษาสเปน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุขในการเรียนสูงกวา
กอนเรียน
สําหรับประเด็นผลการวิจัยที่สูงขึ้นกวาเกณฑนั้น ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภกิจ โพธิ์หมื่นทิพ อมเรศ
เข็มทอง และวิเศษชัย วิเศษสิงห (2557) ที่ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร
เรื่องหนาที่ของอุปกรณคอมพิวเตอรของนักเรีย นชั้นประถมศึ กษาปที่ 6 ผลการวิ จัยพบว า ภายหลังการเรีย นดวยบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องหนาที่ของอุปกรณคอมพิวเตอรสูงกวาเกณฑที่ตั้ง
ไวรอยละ 60 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานามาศ ศรีไทย ณปภา ศรีวิเศษ และนิตยา เกตุแกว (2557) ที่ไดใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องหลักการใชงาน Microsoft Power Point เบื้องตน
ของนั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 6 ผลการวิ จัย พบว า ภายหลั ง การเรี ย นด วยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอนนั กเรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องหลักการใชงาน Microsoft Power Point เบื้องตนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ
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ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของ กิดานันท มะลิทอง (2543) ที่กลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถชวย
เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน ทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น เกิดความสนใจและ
กระตือรือรนมากขึ้น ผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนและวิธีการเรียนไดหลายแบบตามความถนัดและความสนใจทําใหไมเบื่อหนาย
คอมพิวเตอรชวยสอนจึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนได
ผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนที่แสดงออกในขณะเรียน พบวา สวนใหญใหความสนใจ มีความกระตือรือรน
และความรับ ผิดชอบอยูในเกณฑดี ในดานความคิดเห็นผูเรี ยนเห็นวาบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเป ดโอกาสใหผู เรียนควบคุ ม
บทเรียนไดเอง และสามารถทราบผลการทําแบบฝกไดมากที่สุด นักเรียนพอใจและเห็นวาการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีความนาสนใจ ทําใหอยากเรียนมากขึ้น
ผลการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากนักเรียนสวนใหญใหความสนใจในการเรียน และหาความรู
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางจริงจังทําใหไดความรูในการศึกษาเปนอยางดี แตก็ยังมีนักเรียนสวนหนึ่งที่ไมสามารถ
สอบหลังเรียนไดสูงกวากอนเรียนอาจเปนเพราะวานักเรียนอาจจะอานหนังสือไมคลอง หรืออานหนังสือไมออกเลย และอีก
เหตุผลหนึ่งที่ก็คือเปนที่บทเรียนคอมพิวเตอรสวนสอนที่ผูจัดทําขึ้นมาไมไดใสเสียงบรรยายเนื้อหา และอธิบายสวนตางๆไว จึง
ทําใหนักเรียนที่อานหนังสือไมคลองรับความรูไมไดเต็มทีที่จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจะตอง
ปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้นใหมีเสียงบรรยายเนื้อหาในการเรียนใหกับเด็กนักเรียนที่อานหนังสือไมออก
เพื่อที่จะทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่นําไปใชมีประสิทธิภาพ และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นใน
ครั้งตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การนําไปใชครูผูสอนควรมีความรูเกี่ยวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชอยสอน และควรมีความรูเกี่ยวกับเรื่อง
สวนประกอบของคอมพิวเตอรโดยนํา นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชทําใหเด็กนักเรียนเกิดความรู และความนาสนใจ
ใหมากขึ้น
2. ควรมีการพั ฒนาสื่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอนให เหมาะสมกั บผูเ รียน แกไขจุดบกพร องและเพิ่ม เนื้อหาที่
นาสนใจ เพื่อนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับผูเรียน
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ผูวิจัยเห็นวาควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพในการพัฒนาความรูของนักเรียนใหมากขึ้นไปไดอีก
2. ควรนําไปใชนักเรียนหลายๆ กลุม หรือหลายๆ โรงเรียน เพื่อหาขอพกพรองของสื่อ และ ขอแตกตางระหวางเด็ก
นักเรียนในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และนําไปพัฒนาความรูในดานอื่นๆ ตรงจุดที่ขาดหายไป เพื่อพัฒนาบทเรียน
ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป
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