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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การวิจัยน้ีเปน

การวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design กลุมตัวอยางของงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนบานหลวงวิทยา ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที แบบ dependent ผลการวิจัยพบวา 

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 ตอน ไดแก  

1.1) การติดตั้งระบบปฏิบัตกิาร Windows 1.2) การ Ghost Normal 1.3) การ Ghost Server 2) ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ดานเน้ือหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.67, S.D. = 0.46) และดานเทคนิค

การผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.47) 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจ

หลังเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 0.49) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความพึงพอใจ 
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Abstract 

 

The purposes of this research study were: 1) to develop computer assisted instruction on Windows 

Installation for grade 10 students of Ban Luang Witthaya school 2) to evaluate quality of content and 

production techniques 3) to compare pretest and posttest score, and 4) to study students’ satisfaction 

towards computer assisted instruction. This research study is an experimental research. One group pretest-

posttest design was used. The sample in this research study consisted of 30 students in grade 10 of Ban 

Luang Witthaya school. The purposive selection method was used. The research instruments included 

computer assisted instruction, quality of content and production techniques evaluation form, learning 

achievement test, and satisfaction questionnaire. Data were analyzed using mean ( X ), standard 

deviation (S.D.) and dependent t-test. The research findings were as follows: 1) the computer assisted 

instruction was comprised of three parts: 1.1) Windows Installation, 1.2) Ghost Normal, and 1.3) Ghost 

Server, 2) the experts agreed on the computer assisted instruction quality of content at a very high level 

( X = 4.67, S.D. = 0.46) and the computer assisted instruction quality of production techniques at a very 

high level ( X = 4.60, S.D. = 0.47), 3) the posttest score was significantly higher than the pretest score at 

.05 level, and 4) students were satisfied after learning with the computer assisted instruction at a very 

high level ( X = 4.71, S.D. = 0.49). 
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1. บทนํา  
 

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูคนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีวิวัฒนาการ

ที่เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การยกระดับความรูเพื่อใหทันกับความเปล่ียนแปลงถือเปนส่ิงจําเปน ระบบปฏิบัติการ 

(Operating System) คือ ซอฟตแวรชนิดหน่ึงทีท่ําหนาที่จัดการและควบคุมโปรแกรมประยุกตและโปรแกรมที่เก่ียวของอ่ืน ๆ 

รวมถึงติดตอประสานงานกับอุปกรณที่เก่ียวของเพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถปฏิบัติงานไดตามที่ผูใชตองการ (วิโรจน ชัยมูล 

และสุพรรษา ยวงทอง, 2558) ระบบปฏิบัติการเปนชุดของโปรแกรมที่ใชควบคุมรายละเอียดทางเทคนิคมากมายที่เก่ียวของ

กับการใชงานคอมพิวเตอร และจัดเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีความสําคัญมากที่สุด คอมพิวเตอรจะไรประโยชนหาก

ระบบปฏิบัติการไมทํางาน ไมโครซอฟทวินโดวส (Windows) พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท นิยมใชกันมากสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรสวนบุคคล มีสวนแบงทางการตลาดขนาดใหญเน่ืองจากโปรแกรมประยุกตสวนใหญมักถูกพัฒนาใหทํางานภายใต

สภาพแวดลอมของระบบปฏิบัติการวินโดวสมากกวาระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ (ศศลักษณ ทองขาว และคณะ, 2558) ดังน้ัน

ผูสอนจึงควรเพิ่มพูนความรูเก่ียวกับระบบปฏิบัติการวินโดวสทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติใหแกผูเรียน 

ปจจุบันรายวิชาคอมพิวเตอรไดรับการบรรจุไวในหลักสูตรของทุกชวงชั้น แตจากการสังเกตพบวาการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาคอมพิวเตอรในโรงเรียนยังไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเกิดจากการสอนโดยใชหนังสือ

เรียนเปนหลัก ขาดส่ือการเรียนรูที่เนนกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและขาดอุปกรณคอมพิวเตอร

สําหรับใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จําเปนตองใชส่ือมัลติมีเดียในการเรียนรู (มานะ โสภา และคณะ, 2560) ดังน้ัน กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและประยุกตใชไอซีทีในดานการศึกษา สงเสริมใหมีการสราง

นวัตกรรมและส่ือดิจิทัลเพื่อการเรียนรู เพื่อปรับรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนในการเรียนรูทุกระดับรวมถึงการศึกษา

ตามอัธยาศัย เพื่อใหผูเรียนมีความสนุกและมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2554) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) เปนการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือ

ชวยในการเรียนการสอน โดยเน้ือหาวิชา แบบฝกหัด และการทดสอบจะถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ผูเรียนจะเรียนจากคอมพิวเตอร ซ่ึงในบทเรียนจะนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพเคล่ือนไหว เสียง

บรรยาย และเสียงดนตรีประกอบ ตลอดจนคําถาม คําตอบ ตรวจคําตอบ และแสดงผลการเรียนในรูปแบบของขอมูลยอนกลับ 

(Feedback) ใหผูเรียนรับรูไดทันที ชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับสภาพการเรียน  

การสอนในปจจุบันที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2532 อางถึงใน 

นรินทร อินทรี และคณะ, 2558) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา เพื่อใชในการเรียน    

การสอนจริง ชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได ซ่ึงผลการวิจัยจะไดนําเสนอตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียน         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา 

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา 
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2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 

Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนบานหลวงวิทยา มีความเหมาะสมดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด 

3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

ที่ระดับ .05 

3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา ในระดับมากที่สุด 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง  

ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสม ไดแก 

ขอความ ภาพน่ิง กราฟ ภาพเคล่ือนไหว วิดีทัศน และเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียง

กับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด 

มนตชัย เทียนทอง (2545) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกตใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรในการจัดการเก่ียวกับขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการปฏิสัมพันธ ผสมผสานกันอยางกลมกลืน

และเปนระบบ เพื่อนําเสนอเน้ือหาความรูและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีแบบแผนตามวัตถุประสงคของบทเรียน   

ทําใหการนําเสนอองคความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองผูเรียนไดดี โดยเนนความแตกตางของผูเรียนเปนสําคัญ 

ไพศาล หวังพานิช (2536) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาหมายถึง คุณลักษณะและความสามารถ

ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรม

หรือการสอบ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถวัดไดโดยการใช

แบบทดสอบตาง ๆ เชน ขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ เปนตน 
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

นพพร ชางสุวัฒน (2543) ไดทําการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบวา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.00/80.63 ซ่ึงมีคาสูงกวาเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ ไมแตกตางกัน 

วาริน แซตู (2553) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางบอวิทยาคม ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 

80.25/80.40 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 75/75 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนในระดับมากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.53 
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ศิริรัตน กระจาดทอง (2555) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่อง 

สวนประกอบของคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 80.02/82.58 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ผูเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

ผูเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ( x =4.29, S.D.=0.50) 

มานะ โสภา และคณะ (2560) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวคิดของกาเย เรื่อง อุปกรณ

คอมพิวเตอรเบื้องตน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 

86.12/87.41 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผลของ

การจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น มีคาเทากับ 0.7382 หรือมีความกาวหนาทางการเรียน คิดเปน

รอยละ 73.82 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมากที่สุด 

 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา จังหวัดนครปฐม  

ปการศึกษา 2560 จํานวน 35 คน 

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา จังหวัดนครปฐม 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียน            

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE MODEL มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 

5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหผูเรียน วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน วิเคราะหเน้ือหา และ

จุดมุงหมายของรายวิชา 

5.2.1.2 ขั้นออกแบบ ผูวิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเครื่องมือ

ประเมินผล 

5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรมทางดานกราฟกและ

มัลติมีเดีย  

5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

แบบหน่ึงตอหน่ึงและแบบกลุมเล็ก เพื่อตรวจสอบการควบคุม การแสดงผล และหาขอผิดพลาดของบทเรียน ดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขกอนที่จะนําไปใชจริง 

5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน

คุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะ

เปนคําถามปลายปด ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ

เพิ่มเติมได จากน้ันนําแบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบประเมินฉบับจริงเพื่อสงใหผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบการเรียนการสอน จํานวน 3 ทาน

พิจารณาประเมินผล 
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5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบทดสอบฉบับราง มีลักษณะเปนขอคําถาม  

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 

พิจารณาวาขอสอบแตละขอวัดตามจุดประสงคที่ระบุไวหรือไม โดยใชแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคัดเลือก    

ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ขึ้นไปไวสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน

พบวาขอคําถามทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1 สามารถนําไปใชได จากน้ันผูวิจัยจัดพิมพแบบทดสอบ

ฉบับจริง 

5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับราง มีลักษณะเปนคําถามปลายปด 

ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบ

เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากน้ันนําแบบสอบถาม

ฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพ

แบบสอบถามฉบับจริง 
 

5.3 วิธีการเก็บขอมูล 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน ศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เม่ือเรียนครบทุกเน้ือหาแลวใหผูเรียน        

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

5.4 การวิเคราะหขอมูล  

5.4.1 การวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนใช t-test 

dependent 

5.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และ        

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนบานหลวงวิทยา ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 ตอน ไดแก การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows การ Ghost 

Normal และ การ Ghost Server ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงดังภาพ ก-ฉ 
 

     
             (ก) หนาแรก                    (ข) เขาสูบทเรียน                             (ค) ขอมูลเบื้องตน 
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               (ง) เมนูหลัก                                   )จ(  เน้ือหา                            )ฉ (ตัวอยาง วิดีโอ 

 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนือ้หาและเทคนคิการผลิต 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ดาน x  S.D. ความเหมาะสม 

เน้ือหา 4.67 0.46 มากที่สุด 

เทคนิคการผลิต 4.60 0.47 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมดานเน้ือหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.67, S.D.=0.46) 

และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.60, S.D.=0.47) 
 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 

การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง แสดงดังภาพ ช-ซ 

 

                                              
                             (ช) ภาพการทดลอง 1                                   (ซ) ภาพการทดลอง 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน N x  S.D. df t p 

กอนเรียน 30 7.97 3.04 
29 25.34 .000* 

หลังเรียน 30 24.03 2.80 

*p < .05 

จากตารางที่ 2 พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( x  =24.03, S.D.=2.80) สูงกวากอนเรียน ( x  

=7.97, S.D.=3.04) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ดาน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมของเน้ือหาในบทเรียน 4.83 0.38 มากที่สุด 

2. ความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียน 4.77 0.43 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของตัวหนังสือและภาพ 4.77 0.43 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของเสียง 4.43 0.73 มาก 

5. สามารถนําความรูไปใชตอยอดได 4.77 0.50 มากที่สุด 

สรุป 4.71 0.49 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด 

( x =4.71, S.D.=0.49) โดยหัวขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความเหมาะสมของเน้ือหาในบทเรียน 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนบานหลวงวิทยา มีความเหมาะสมดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด 

7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

ที่ระดับ .05 

7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา ในระดับมากที่สุด 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสม   

ในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ ศิริรัตน กระจาดทอง (2555) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพสูงกวา

เกณฑที่กําหนด เพราะมีการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน มีการปรับปรุงแกไขจนไดบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ 

ตะวันฉาย ปาออน และคณะ (2559) ที่กลาววา การที่บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ เน่ืองมาจาก

ผูวิจัยไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบหน่ึงตอหน่ึงและแบบกลุมเล็ก จากน้ันแกไขขอบกพรองกอนนําไปใชจริง 

 8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา

การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ ตะวันฉาย ปาออน 

และคณะ (2559) ที่กลาววา การที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เน่ืองจากผูวิจัยสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนตามหลักวิชา และออกแบบบทเรียนใหมีการโตตอบกันระหวางผูเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ดวยคําถามและมีผลปอนกลับโดยทันทีดวยการเฉลยคําตอบ ซ่ึงจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนไดเปนอยางดี 

 8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีผลตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ในภาพรวมผูเรียน         

มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ ศิริรัตน กระจาดทอง (2555) ที่กลาววา 

นักเรียนชอบที่จะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เน่ืองจากบทเรียนมีรูปภาพ มีภาพเคล่ือนไหว มีเสียงประกอบ มีเกม 
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ทําใหนักเรียนสนุกสนาน เพลิดเพลิน เขาใจและจดจําเน้ือหาบทเรียนไดมากขึ้น เพราะเปนส่ือที่ทันสมัยและเปล่ียนบรรยากาศ

ในหองเรียน 

9. ขอเสนอแนะ 
 

9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

9.1.1 ผูสอนควรเตรียมความพรอมในดานอุปกรณคอมพิวเตอร ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร ใหสามารถใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการเขาถึงบทเรียนเปนไปอยางรวดเร็วและไมเกิดปญหาในระหวางเรียน 

9.1.2 การเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเรียนแบบผูเรียนนําตนเอง ผูสอนไมควรจํากัด

เวลาในการเรียน ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนอยางอิสระตามความตองการของตนเอง 

9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

9.2.1 การวิจัยในอนาคตควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม เชน 

Augmented Reality (AR) เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณใหม และสามารถเขาใจเน้ือหาบทเรียนไดอยางชัดเจน  

9.2.2 การวิจัยในอนาคตควรทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย 

เชน การเรียนรูแบบผสมผสาน การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เปนตน 

10. เอกสารอางอิง 
 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. (2554). กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระยะ พ.ศ. 

2554-2563 ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. 

ตะวันฉาย ปาออน และคณะ. (2559). ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง "อินเทอรเน็ต" ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ  

ทางการเรียนและเจตคติทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนชั้นประถมศึกษา   

ปที่ 6 โรงเรียนวัดหนองมะคา จังหวัดราชบุรี. วารสารศึกษาศาสตร มสธ., 9 (2), 157-163. 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2541). คอมพิวเตอรชวยสอน : หลักการออกแบบและการสรางคอมพิวเตอรชวยสอนดวย

โปรแกรม Multimedia ToolBook. กรุงเทพฯ: วงกมล โพรดักชั่น. 

นพพร ชางสุวัฒน. (2543). คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง โปรแกรมระบบปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจองเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง. 

นรินทร อินทรี และคณะ. (2558). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจ สําหรับนักเรียน         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6. วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน, 5 (2), 63-74. 

ไพศาล หวังพานิช. (2536). การวัดผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

มนตชัย เทียนทอง. (2545). การออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน. กรุงเทพฯ: ศูนยผลิต

ตําราเรียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

มานะ โสภา และคณะ. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวคิดของกาเย เรื่อง อุปกรณคอมพิวเตอร

เบื้องตน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 9 (1), 24-34. 

วาริน แซตู. (2553). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางบอวิทยาคม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 

วิโรจน ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง. (2558). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: 

โปรวิชั่น. 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 477 

ศศลักษณ ทองขาว และคณะ. (2558). คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม. กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล อินเตอร

เนชั่นแนล เอ็นเตอรไพรส แอลแอลซี. 

ศิริรัตน กระจาดทอง. (2555). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน                

เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข”    

จังหวัดสุพรรณบุรี. Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร, 5 (2), 193-210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




