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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของ
คอมพิวเตอรกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไว กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม จํานวน 25 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบ
แบงกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สรางโดย
ผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอรโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอรเรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอรโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, วิชาคอมพิวเตอร, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

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. 
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ความเปนมาของปญหา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22         
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จึงมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ 
และประกอบอาชีพ มุงใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึ่งประสงค คือ รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยู
อยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ จากแนวคิดดังกลาวการใชเทคโนโลยีจึงเปนพื้นฐาน
สําคัญของการพัฒนาผูเรียน หลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 จึงกําหนดสาระของการใชเทคโนโลยีไวในสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลการเรียนรู การส่ือสาร การแกปญหาการทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

การจัดการเรียนรูที่สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น และมีความคงทนของการเรียนรูไดในระยะยาวน้ัน 
จําเปนตองการนํานวัตกรรมหรือเทคนิคตางๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ การศึกษาจึงเปนส่ิงสําคัญที่สุดสําหรับมนุษย ซ่ึงจะชวยพัฒนาตนเองใหมีความรู มีความสามารถ ใหเปนคนเกง 
และเปนคนที่ดีในสังคม นอกจากน้ี ยังเปนส่ิงที่ชวยใหเอาตัวรอดในสังคมได ดังน้ัน ส่ิงสําคัญในการพัฒนามนุษยจําเปนตอง
พัฒนาส่ือการเรียนรู หรือสรางส่ือการเรียนรูใหมีความเหมาะสมตอการนําไปใชเปนส่ือการเรียนการสอนอยางยิ่ง ควบคูไปกับ
คุณธรรม และจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี เพื่อถายทอดความรูใหมีประสิทธิภาพ  ในปจจุบันบันเทคโนโลยีไดเขามาเปนสวน
หน่ึงในการศึกษาเปนอยางมากจึงเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําไปทดลอง
พัฒนาความรูใหกับนักเรียนโดยใชเปนส่ือการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดถือวาเปน
ส่ิงสําคัญที่สุด  

CAI มาจากคําวา "Computer Aided Instruction" หรือบางแหลงอาจจะใชคําวา "Computer Assisted 
Instruction" โดยมีการใชคําในภาษาไทยวา "ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน" เปนกระบวนการเรียนการสอน โดยนําเอา
ส่ือคอมพิวเตอร มาใชในการนําเสนอเน้ือหา เรื่องราวตางๆ มีลักษณะเปนการเรียนโดยตรง และเปนการเรียนแบบมี
ปฏิสัมพันธ (interactive) ซ่ึงก็คือ สามารถโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรได 

การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนอีกหน่ึงนวัตกรรมทางการศึกษา โดยลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนน้ันจะประกอบดวยมัลติมีเดียรวมอยูดวย เชนภาพเคล่ือนไหว เสียง ขอความ สีสันที่สวยงาม บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเปนส่ือที่ชวยใหผูสอนเกิดความสะดวกสบายในการสอน สามารถควบคุมผูเรียนไดอยางใกลชิดเน่ืองจากสามารถบรรลุ
ขอมูลไดงายและสะดวกในการนํามาใชงาน ผูเรียนรูสึกมีความสุขในการเรียน อีกทั้งคอมพิวเตอรชวยสอนยังมีประโยชนอีก
หลายประการ เชน ชวยใหผูเรียนที่เรียนออนสามารถใชเวลานอกเวลาเรียนในการฝกฝนทักษะและเพิ่มเติมความรู เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนของตน ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองในเวลา และสถานที่ที่สะดวก ประหยัดเวลาการเรียน และที่สําคัญ
คอมพิวเตอรชวยสอนมีการปฏิสัมพันธโตตอบพรอมทั้งใหผลการปอนกลับ (feedback) โดยทันที ตอบสนองความตองการและ
ความแตกตางระหวางผูเรียนไดดี เปนการหาความรูดวยตัวเองไมตองเรงรีบในการใชสามารถกลับมาอานหรือใชซํ้าหากไม
เขาใจ เหมาะกับผูเรียนที่เรียนชา เพราะเปนการเรียนดวยความสามารถตัวเองไมตองแขงกับผูอ่ืน และสงเสริมใหผูเรียนเรียนรู
ไดตลอดเวลา และเกิดการเรียนรูที่ถาวรขึ้นกับการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง 

สอดคลองกับแนวคิดของ กิดานันท  มะลิทอง (2543: 198) ยังไดกลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยเพิ่มแรงจูงใจ
ในการเรียนรูใหแกผูเรียน เน่ืองจากการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนจะเปนประสบการณที่แปลกใหม ทําใหผูเรียนไดมีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหากบทเรียนไดรับการออกแบบดีก็จะทําผูใหเรียนเกิดความสนใจ
และกระตือรือรนมากขึ้น ผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนและวิธีการเรียนไดหลายแบบตามความถนัดและความสนใจทําใหไมเบื่อ
หนาย บทเรียนที่สรางขึ้นอาจทําในลักษณะเปนแบบฝกหัด แบบทดสอบ แบบบรรยาย หรือแบบเกมก็ได อีกทั้ง คอมพิวเตอร
ชวยสอนสามารถแจงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแกผูเรียนไดทันที ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีผูสอนอาจนําไปพิจารณาประกอบการพัฒนา
บทเรียนตอไปได 

สําหรับประเด็นการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ันมีงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดเปนอยางยิ่ง ดังตัวอยางงานวิจัยของ โศรยา  ธัญญประกอบ (2546) ที่ไดพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อสงเสริมการอานวิชาภาษาไทย เรื่อง “ความ
ฝนของจุบแจง” พบวา ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยของ วัชระ เยียระยงค (2549) ที่ไดทําศึกษาวิจัย เก่ียวกับการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องสวนประกอบคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการเรียนนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งมีความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสวนประกอบคอมพิวเตอรพบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก และงานวิจัยของ  สายสุนีย  กอสนาน (2551) ที่พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอานสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ัน ผลการวิจัย
ที่นําเสนอมาจึงเปนเครื่องยืนยันประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวาสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดเปน
อยางดีสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิดของนักศึกษาที่กลาวมา 

จากการวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดวัง
ตะกูพบวา นักเรียนไมสนใจเน้ือหาที่เก่ียวของกับความรูในหลักสูตร แตสนใจใชคอมพิวเตอรเพียงเพื่อการเลนเกมเทาน้ัน สงผล
ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนไมผานเกณฑ  

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาชวย
ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอรในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ซ่ึงเปนนวัตกรรมที่นาสนใจของกลุมสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ซ่ึงผลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี นักเรียนจะไดความรูเก่ียวกับอุปกรณคอมพิวเตอรเปนอยางมาก และจะ
ชวยแกปญหาในการคลาดแคลนส่ือการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร กอนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร ภายหลังการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไว  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 

1. ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรสูงกวากอนเรียน 

2. ภายหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 65 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยนําเสนอไดดังน้ี 
1. ประชากร 
     ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม จํานวน 3 หองเรียน 
 2. กลุมตัวอยาง 

    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนวัดวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม จํานวน 25 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
     ตัวแปรตน (ตัวแปรจัดกระทํา) คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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    ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร  
4. เน้ือหาที่ใชในการทดลอง  
     การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร 

เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร ประกอบเน้ือหาจํานวน 4 หนวยยอยคือ 1) รูจักคอมพิวเตอร 2) อุปกรณพื้นฐานของ
คอมพิวเตอร 3) อุปกรณเก็บขอมูลที่ใชกับคอมพิวเตอร และ 4) ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร 

5. ระยะเวลาที่จะศึกษา 
   การทําวิจัยในครั้งน้ีใชระยะเวลาในการเก็บรวมรวบขอมูล และทําการวิจัย เปนเวลา 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 – 28  

กุมภาพันธ 2557  
 

นิยามศัพท 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องอุปกรณคอมพิวเตอร หมายถึง ผลการเรียนที่มาจากการสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร กอนเรียนและหลังเรียน เปนขอสอบปรนัยแบบ 3 ตัวเลือก เพื่อวัดความสามารถทาง
พุทธพิสัย ขอสอบมี 25 ขอ โดยใชชุดเดียวกัน ซ่ึงวัดความสามารถทางการเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา
คอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือทางคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาใชประกอบการเรียนการสอน โดย
นําเน้ือหาบทเรียนมาเรียบเรียงลงบนโปรแกรมคอมพิวเตอร และสามารถทําใหนักเรียนตอบสนองกิจกรรม ที่ปรากฏขึ้นบน
จอภาพ โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  เน้ือหาคือวิชาคอมพิวเตอร 
เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร ประกอบเน้ือหาจํานวน 4 หนวยยอยคือ 1) รูจักคอมพิวเตอร 2) อุปกรณพื้นฐานของ
คอมพิวเตอร 3) อุปกรณเก็บขอมูลที่ใชกับคอมพิวเตอร และ 4) ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร 

เกณฑ หมายถึง ระดับคะแนนคุณภาพขั้นต่ําที่จะยอมรับได ในการวิจัยครั้งน้ีกําหนดคาคะแนนไวที่รอยละ 65 โดย
อางอิงกับระดับการประเมินผลการเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ.ศ.2551 ในระดับขั้นผานดี 

 
เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 
1.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยสรางขึ้น

เพื่อใชประกอบในการเรียนรูประกอบดวย 4 หนวยยอย คือ 1) รูจักคอมพิวเตอร 2) อุปกรณพื้นฐานของคอมพิวเตอร 3) 
อุปกรณเก็บขอมูลที่ใชกับคอมพิวเตอร และ 4) ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร โดยดําเนินการประกอบแผนการจัดการ
เรียนรูหนวยละ 1 ช่ัวโมง/สัปดาห รวม 4 ช่ัวโมง ซ่ึงมีกระบวนการในการสรางและการหาคุณภาพโดยการใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน พิจารณาความตรงตามเน้ือหา มีคา ioc ระหวาง .66 -1.00  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร มีลักษณะเปน
แบบทดสอบปรนัยวัดผลสัมฤทธ์ิจํานวน 25 ขอ 3 ตัวเลือก  มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพโดยการใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน พิจารณาความตรงตามเน้ือหา มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.34-0.78 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 
0.20-0.52 และคาความเช่ือม่ัน 0.81 
 
การดําเนินการวิจัย 
 
 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบกอนเรียนเปนเวลา 1 ช่ัวโมง แลวดําเนินการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
สวนประกอบของคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เปนเวลา 4 สัปดาห จากน้ันทดสอบหลังการเรียนเปน
เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
 
 



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

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1683 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก  คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบที 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรของนักเรียนกลุม
ตัวอยางกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรของนักเรียนกลุม

ตัวอยางกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยสถิติทดสอบที 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบของ
คอมพิวเตอรกอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 8.72 คะแนน และหลังการเรียนเทากับ 17.12 คะแนน 
เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบ
ของคอมพิวเตอรสูงขึ้นกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรของนักเรียนกลุม
ตัวอยางภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไวปรากฏดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่  2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรของนักเรียนกลุม

ตัวอยางหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไวดวยสถิติทดสอบที  
 

การทดลอง n x  S t 

หลังการทดลอง 25 17.12 2.50 5.82*  
               *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2  แสดงวาภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรเทากับ 17.12 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวรอย
ละ 65 ดวยสถิติทดสอบที พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรของนักเรียน
ตัวอยางที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยพบวา ภายหลังการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 
65 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

คะแนน 
 

S.D  
t 

กอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 8.72 2.55 
17.390* 

หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 17.12 2.14 
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สําหรับประเด็นผลการวิจัยที่สูงขึ้นกวากอนการเรียนน้ัน ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของพละชัย บุญรักษา 
(2549) ที่พบวาภายหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดี ทําใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
งานวิจัยของทิพยบุบผา สาคร (2556) ที่พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 งานวิจัยของธวัชชัย อุทธา (2555) ที่พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของแม็คเนล  (McNeil, 2000) ที่ไดใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสุขในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแถบ
ชานเมืองในรัฐมิชิแกนที่เรียนภาษาสเปน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสุขในการเรียนสูงกวา
กอนเรียน 

สําหรับประเด็นผลการวิจัยที่สูงขึ้นกวาเกณฑน้ัน ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภกิจ โพธ์ิหม่ืนทิพ อมเรศ 
เข็มทอง และวิเศษชัย วิเศษสิงห (2557) ที่ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร
เรื่องหนาที่ของอุปกรณคอมพิวเตอรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องหนาที่ของอุปกรณคอมพิวเตอรสูงกวาเกณฑที่ตั้ง
ไวรอยละ 60 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานามาศ  ศรีไทย ณปภา ศรีวิเศษ และนิตยา เกตุแกว (2557) ที่ไดใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องหลักการใชงาน Microsoft Power Point เบื้องตน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องหลักการใชงาน Microsoft Power Point เบื้องตนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 
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ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ กิดานันท  มะลิทอง (2543) ที่กลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถชวย
เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน ทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น เกิดความสนใจและ
กระตือรือรนมากขึ้น ผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนและวิธีการเรียนไดหลายแบบตามความถนัดและความสนใจทําใหไมเบื่อหนาย 
คอมพิวเตอรชวยสอนจึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนได 

ผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนที่แสดงออกในขณะเรียน พบวา สวนใหญใหความสนใจ มีความกระตือรือรน 
และความรับผิดชอบอยูในเกณฑดี ในดานความคิดเห็นผูเรียนเห็นวาบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปดโอกาสใหผูเรียนควบคุม
บทเรียนไดเอง และสามารถทราบผลการทําแบบฝกไดมากที่สุด นักเรียนพอใจและเห็นวาการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีความนาสนใจ ทําใหอยากเรียนมากขึ้น 

ผลการวิจัยครั้งน้ีเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เน่ืองจากนักเรียนสวนใหญใหความสนใจในการเรียน และหาความรู
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางจริงจังทําใหไดความรูในการศึกษาเปนอยางดี แตก็ยังมีนักเรียนสวนหน่ึงที่ไมสามารถ
สอบหลังเรียนไดสูงกวากอนเรียนอาจเปนเพราะวานักเรียนอาจจะอานหนังสือไมคลอง หรืออานหนังสือไมออกเลย และอีก
เหตุผลหน่ึงที่ก็คือเปนที่บทเรียนคอมพิวเตอรสวนสอนที่ผูจัดทําขึ้นมาไมไดใสเสียงบรรยายเน้ือหา และอธิบายสวนตางๆไว จึง
ทําใหนักเรียนที่อานหนังสือไมคลองรับความรูไมไดเต็มทีที่จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจะตอง
ปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้นใหมีเสียงบรรยายเน้ือหาในการเรียนใหกับเด็กนักเรียนที่อานหนังสือไมออก 
เพื่อที่จะทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่นําไปใชมีประสิทธิภาพ และทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นใน
ครั้งตอไป 

 
ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1.  การนําไปใชครูผูสอนควรมีความรูเก่ียวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชอยสอน และควรมีความรูเก่ียวกับเรื่อง

สวนประกอบของคอมพิวเตอรโดยนํา นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชทําใหเด็กนักเรียนเกิดความรู และความนาสนใจ
ใหมากขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน แกไขจุดบกพรองและเพิ่มเน้ือหาที่
นาสนใจ เพื่อนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับผูเรียน 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ผูวิจัยเห็นวาควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู เพื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพในการพัฒนาความรูของนักเรียนใหมากขึ้นไปไดอีก 
2. ควรนําไปใชนักเรียนหลายๆ กลุม หรือหลายๆ โรงเรียน เพื่อหาขอพกพรองของส่ือ และ ขอแตกตางระหวางเด็ก

นักเรียนในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และนําไปพัฒนาความรูในดานอ่ืนๆ ตรงจุดที่ขาดหายไป เพื่อพัฒนาบทเรียน
ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป 
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