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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูด วยตนเอง เรื่อง การจัดการขอมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
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การวิจั ยครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงคเพื่อ 1) พั ฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนสําหรั บจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง
การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) หาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 4) ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน จํานวน 45 คน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย สว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสถิติ t-test
ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาประสิทธิภาพ 80.38/82.44 เปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด 3) ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนรูดวยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the computer assisted instruction for self-directed
learning entitled “Data Management and Information Technology” in occupations and technology subjects
for grade 7 students, 2) to evaluate the effectiveness of the CAI, 3) to compare the learning achievement
of the learners before and after learning with the CAI, and 4) to evaluate the satisfaction of learners with
the CAI. The sample group used in this research was 45 students of grade 7 students at Mattayomthanbin kamphangsean School by purposive sampling. The instruments used in this research were the CAI, the
assessment form of the content, the assessment form of the techniques and methodology, the learning
achievement test, and the assessment form of the learners’ satisfaction. The data were analyzed by mean,
standard deviation, and t–test dependent.
The research results revealed as follows: 1) the opinion of the content experts and the techniques
and methodology experts on the CAI were at the high level, 2) the effectiveness of the CAI was 80.38/82.44
according to the criteria, 3) the learners who studied with the CAI had post-test scores higher than pretest scores at 0.05 significance level, and 4) the learners satisfied with the CAI was at the highest level.
Keywords: computer assisted instruction, self-directed learning, learning achievement

1816 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

1. บทนํา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่มีความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความ
เขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกี่ยวกั บการดํารงชีวิต การ
อาชี พ และเทคโนโลยี มาใช ป ระโยชน ใ นการทํ างานอย างมี ค วามคิ ด สร า งสรรค และแข ง ขั น ในสั ง คมไทยและสากล
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การทีน่ ักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีต่ําเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ
ดังนี้ นักเรียนไมมีการเตรียมตัวกอนเขาเรียน ทําใหนักเรียนไมมีความพรอมในการเรียนรู สงผลใหการจัดการเรียนการสอนไม
เปนไปตามวัตถุประสงคของแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว (บุญมี ชุติมาธรสาร และวิมาน ใจดี, 2560) สภาพการเรียนการ
สอนของครู ครู ไ มมี เ ทคนิ ควิ ธีการสอนที่ดึ ง ดูด ความสนใจให กับ ผู เรี ย น การสอนเปนแบบบรรยาย (พรทิ พย วงศ สินอุ ด ม
และศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2559) ไมมีสิ่งเราใจใหเกิดการเรียนรู เปนผลใหประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอน ไดแก ความ
แตกตางระหวางบุคคล นักเรียนไมสนใจเรียน และเกิดความเบื่อหนาย (เมษา พูลสวัสดิ์ และนวลศรี ชํานาญกิจ , 2559) ขาด
สื่อการสอนที่เหมาะสม ครูผูสอนจึงควรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาชวย เชน ชุดการสอน บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (พรทิพย วงศสินอุดม และศิวนิต อรรถวุฒิกุล , 2559) เนื่องจากคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่สามารถ
นํามาขยายขอบเขตความสามารถในการเรี ยนรูข องผูเ รียน ชวยใหผูเ รียนสามารถเรีย นรูได เร็วและเรียนรู ได ดี รวมทั้ งชวย
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถของผูเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2553)
การเรียนรูดวยตนเองเปนแนวคิดหนึ่งที่ถูกนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรี ยนรู
และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ชวยใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูใหม ๆ ดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดีขึ้น และ
ความรูที่ไดรับจะจดจําไดนาน คนที่จะเรียนรูไดดีจะตองเปนผูที่สามารถกํากับการเรียนรูของตนเองได การเรียนรูแบบสราง
ความรูดวยตนเองผานการลงมือทําและคิด จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (วิจารณ พานิช, 2556)
จากการศึ กษางานวิจัย สื่อมัล ติ มีเ ดี ยเพื่อการเรีย นรู ด วยตนเอง เรื่ อง ข อมู ลและสารสนเทศ สํ าหรับ นั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ผลการเรียนรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนดวยตนเอง อยูในระดับมาก (สุพรรณษา ครุฑเงิน, 2555) สอดคลองกับ
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยภาพรวมอยูในระดับเหมาะสม
มากที่สุด (ยลดา กุมารสิทธิ์ และอัจฉรีย พิมพิมูล, 2560)
จากเหตุ ผ ลดั งกล าว ผู วิจัย จึง มี ความคิด ที่ จะพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนสําหรั บ การเรี ยนรูด วยตนเอง
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน ชวยให
ผูเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู สนุ กไปกับ การเรีย น มีค วามสนใจในการเรีย นเพิ่ม มากขึ้ น เนื่ องจากบทเรี ย นคอมพิ วเตอรช วยสอน
ประกอบดวย ขอความ เสียง วิดีโอ และรูปภาพที่มีสีสันสวยงาม ซึ่งจะชวยเพิ่มแรงจูงใจใหผูเรียนไดมีความรูความเขาใจใน
เนื้อหาบทเรีย นมากยิ่ง ขึ้น ผูเรีย นสามารถศึกษาเพื่อเตรีย มตัวก อนเรียน ทบทวนบทเรียนตามความตองการไดด วยตนเอง
ตลอดเวลา สามารถศึ กษาได ใ นทุ ก สถานที่ แ ละทุ กเวลา สอดคล องตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ กษาแห ง ชาติ พ .ศ . 2542
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ให
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกั บความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมา
ใชเพื่อปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน และ
จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การจัดการขอมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง
การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 ความคิ ดเห็นของผูเ ชี่ย วชาญดานเนื้อหาที่มี ต อบทเรี ย นคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่ อง การจัด การข อมู ลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก
3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดการ
ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก
3.3 ประสิ ท ธิภ าพของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่อง การจั ดการข อมู ลและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มี ค า
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ
จัด การเรีย นรูด วยตนเอง เรื่ อง การจั ด การข อมู ล และเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีค าเฉลี่ ยหลั ง เรี ย นสู ง กว าก อนเรีย นอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.5 ความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การจัดการ
ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 การจัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตนเอง (Self-directed Learning)
การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนนําตนเอง หมายถึง การใหโอกาสผูเรียนวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่ง
ครอบคลุมการวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตน การตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการเรียนรู การเลือกวิธีเรียนรู
การแสวงหาแหลงความรู การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครูอยูในฐานะกัลยาณมิตร ทํา
หน าที่ กระตุ นและให คํ าปรึกษาผู เ รีย นในการวิ นิจฉั ยความต องการ กํ าหนดวัต ถุ ป ระสงค ออกแบบแผนการเรี ยนรู และ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ แหลงขอมูล รวมทั้งรวมเรียนรูไปกับผูเรียนและติดตามประเมินผลการเรียนรูของผู เรียนดวย (ทิศนา
แขมมณี, 2553)
4.1.2 คอมพิวเตอรชวยสอน
คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึงการนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางให เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่อใหผู เรียนนํ าไปเรีย นดวยตนเองและเกิดการเรีย นรู ในโปรแกรมประกอบไปดวย เนื้อหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ
ลักษณะของการนําเสนออาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดสนใจมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการแสดงผลการเรียนใหทราบทันทีดวยขอมูลยอนกลับ แกผูเรียน และยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ
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เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน ทั้งนี้จะตองมีการวางแผนในการผลิตอยางเปนระบบในการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่
แตกตางกัน (ปริญญา อินทรา, 2556)
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปญจพัฒน พัฒนญานนท (2559) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎี
การสรางองคความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนสูงกวานักเรียนที่เรียน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลนอยูในระดับมากที่สุด
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 กลุมเปาหมาย
5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
ที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 475 คน
5.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม ที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 45 คน ไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.2 เครื่องมือการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5.2.2 แบบประเมินดานเนื้อหา
5.2.3 แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ
5.2.4 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดการขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย แบงเปน 2 ระยะ
ระยะที่ 1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย
ขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการวิเคราะห เปนขั้นตอนการวิเคราะหผูเรียน ความตองการของผูเรียน เนื้อหารายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. ขั้นการออกแบบ ไดแก การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวยวัตถุประสงค เนื้อหา ขั้นตอน
การเรียนรู ใบงาน เกณฑการใหคะแนน แบบทดสอบ และออกแบบหนาจอคอมพิวเตอร
3. ขั้นการพัฒนา เปนขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรตามที่ไดออกแบบไว
4. ขั้นการทดลองใช ผูวิจัยเปนผูทดลองใชในระหวางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และผาน
การทดลองใชจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย
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5. ขั้ นการประเมิ นผล เปนขั้ นตอนการประเมินคุ ณภาพดานเนื้อหา และด านเทคนิคและวิ ธีการ โดย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน
ระยะที่ 2 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชแบบ
แผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design มีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผูสอนชี้แจงขั้นตอนการเรียนรู และสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. ผูเ รียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อทดสอบความรูกอนเรียนของผูเ รียน
3. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
3.1 ครูนําโดยการชักจูง อธิบาย และใหทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3.2 ครูจูงใจใหนักเรียนสนใจ โดยใหตั้งเปาหมายและกําหนดวิธีการเรียนรู
3.3 นักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน
3.4 นักเรียนนําตนเองโดยครูเปนที่ปรึกษา ไดแก การคนควา และการทําแบบฝกหัด
4. ผูเ รียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อทดสอบความรูหลังจากไดศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5. ผูเ รียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบสถิติ t-test
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตัวอยางดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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จากภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด วย หนาเขาสูบทเรียน รายการทํางาน
สํ าหรั บ เข า สู เ นื้ อ หาบทเรี ย นจํ านวน 3 บทเรี ย น แต ล ะบทเรี ย นประกอบด ว ย จุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู เนื้ อ หาบทเรี ย น
แบบทดสอบกอน และแบบทดสอบหลังเรียน เปนตน
6.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหา
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
ดานรูปแบบการสอน
ดานแบบทดสอบ
ดานการประเมินผล
โดยรวม

̅
4.28
3.83
4.33
4.33
4.10

S.D.
0.23
0.19
0.00
0.00
0.24

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( x = 4.10, S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานแบบทดสอบ ดาน
การประเมินผล ดานเนื้อหา และดานรูปแบบการสอน
6.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการ
รายการประเมิน
ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน
ดานการออกแบบ
ดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน
โดยรวม

̅
4.17
4.22
3.92
4.10

S.D.
0.24
0.19
0.50
0.16

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.10, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการ
ออกแบบ ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน และดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน
6.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สรุปผลไดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คะแนน
แบบฝกหัดระหวางเรียน (E1)
ทดสอบหลังเรียน (E2)

คะแนนเต็ม
30
30

̅
24.11
24.73

ประสิทธิภาพ
80.38
82.44
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จากตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 80.38/82.44 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80
6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สรุปผลไดดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

n
45
45

x

20.42
24.73

s.d.
2.59
2.22

df

tคํานวณ

tตาราง

Sig

44

15.90*

1.68

0.00

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

จากตารางที่ 4 ไดคา tคํานวณ มีคาเทากับ 15.90 สูงกวา tตาราง ที่มีคาเทากับ 1.68 สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4. ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรู
ดวยตนเองหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้น จากนั้นนําผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ
สรุปผลไดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
ดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
ดานการทําแบบทดสอบ
โดยรวม

̅
4.82
4.84
4.81
4.82

S.D.
0.10
0.13
0.03
0.01

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเ รียนที่ มีตอบทเรีย นคอมพิวเตอรสําหรับจั ดการเรียนรูดวยตนเอง
พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.82, S.D. = 0.01) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ที่สุดทั้ ง 3 ดาน คื อ ดานกิจกรรมการเรีย นรูดวยตนเอง ด านการใช งานบทเรี ยนคอมพิ วเตอรชวยสอน และด านการทํ า
แบบทดสอบ
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.10,
S.D. = 0.24) เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.1
7.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( x = 4.10, S.D. = 0.16) เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.2
7.3 ประสิ ทธิ ภ าพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอนที่พั ฒ นาขึ้นมี ค าประสิ ท ธิ ภ าพ 80.38/82.44 เปนไปตาม
สมมติฐานขอ 3.3

1822 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

7.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเองที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.4
7.5 ความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเองที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
อยูในระดับมากที่สุด เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.5
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย
ผูเชี่ยวชาญ พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากทั้งสองดาน เนื่องจากผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน
คอมพิวเตอรไวอยางชัดเจน และครบถวนตามเนื้อหาของรายวิชา และใชวัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรมาเปนแนวทาง
ในการออกแบบแผนการสอน จึงไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีเนื้อหาครบถวน เหมาะสมที่จะนําไปใชในการเรียนการ
สอน สอดคลองกับ ยลดา กุมารสิทธิ์ และอัจฉรีย พิมพิมูล (2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
8.2 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีคาประสิทธิภาพ 80.38/82.44 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว
คือ 80/80 เนื่องจากการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนรู ดวยตนเองทําใหนักเรียนมีความสนใจการ
เรี ย นยิ่ งขึ้ น เปนการกระตุ นใหมี ค วามมุ ง มั่ น ตั้ ง ใจ และนั กเรี ย นสามารถพั ฒนาตนเองได ทํ าให เ กิด การเรี ย นรู ได อย างมี
ประสิทธิภาพ (เขมกร อนุภาพ, 2560) สอดคลองกับ ยลดา กุมารสิทธิ์ และอัจฉรีย พิมพิมูล (2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พบวา ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ
82.24/81.22
8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนรู
ดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดีขึ้น และความรูที่ไดรับจะจดจําไดนาน การเรียนรูแบบสรางความรูดวยตนเองผานการลง
มือทําและคิด จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (วิจารณ พานิช, 2556) สอดคลองกับ บุญมี ชุติมาธรสาร และวิมาน ใจดี
(2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนดวยโปรแกรม Captivate สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร ที่
พบวา นักเรียนที่เรียนดวยสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
8.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง พบวา
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นผานการประเมินความเหมาะสมจาก
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ ทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคุณภาพและมีวิธีการ
นําเสนอที่นาสนใจ สงผลใหไดรับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ บุญมี ชุติมาธรสาร และวิมาน ใจดี (2560) ได
วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนดวยโปรแกรม Captivate สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร ที่พบวา ของ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น อยูในระดับมากที่สุด
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ควรมีการศึกษาผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนการสอนแบบอื่น ๆ เชน การ
เรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูปญหาเปนฐาน เปนตน
9.2 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหสามารถใชงานบนอินเทอรเน็ต อุปกรณพกพา
และบนโทรศัพทมือถือได
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