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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4) หาความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน กลุมตัวอยางที่ใชใ นการวิจัยครั้งนี้ คื อ นักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยม
ฐานบินกําแพงแสน จํานวน 41 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความ
พึงพอใจของผูเรียน วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติ t-test
ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาประสิทธิภาพ 90.57/91.30 3) ผูเรี ยนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D. = 0.13)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนรูดวยตนเอง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the computer assisted instruction for selfdirected learning in occupations and technology subjects for Mathayom Suksa 2 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 find the satisfaction of learners with the CAI. The sample group used in
this research was 41 students of Mathayom Suksa 2 of Mattayomthanbinkamphangsean 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 learner satisfaction. The data were statistically analyzed using mean, standard
deviation, and t–test dependence.
The research findings showed that: 1) the opinion of the content experts on the CAI were at the high
level and the technique and methodology experts on the CAI were at the high level, 2) the effectiveness
of the CAI was 90.57/91.30, 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
( X = 4.50, S.D. = 0.13).
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1. บทนํา
การเรี ยนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี เปนกลุ มสาระหนึ่ งที่ ชวยพั ฒนาให ผูเ รีย นมี ความรู ความเข าใจ มีทั กษะ
พื้นฐานที่จําเปนต อการดํารงชีวิต และรูเท าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนํ าความรูเ กี่ยวกั บการดํา รงชีวิต การอาชีพ และ
เทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551) แตการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป พบวา ผูสอนยังใชวิธีการศึกษาที่มุงใหการศึกษาเปนการถายทอดจากคนรุนหนึ่ง
สูคนอีกรุนหนึ่ง โดยใชความรูผานตํารา ครู อาจารย ทําหน าที่ในการถายทอดความรู ซึ่งกระบวนการเรี ยนดัง กลาวส งผลให
ผูเรียนขาดกระบวนการเรียนรูที่เขมแข็ง ไมไดชวยใหผูเรียนเกิดการคิดดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชี วิต (เขมกร อนุภาพ,
2560) การสอนเปนแบบบรรยาย ไมมีสิ่งเราใจใหเกิดการเรียนรู เปนผลใหประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอน ไดแก
ความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนไมสนใจเรียน และเกิดความเบื่อหนาย (เมษา พูลสวัสดิ์ และนวลศรี ชํานาญกิจ, 2559)
สงผลผูเรียนใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เนื่องจากความรูสึกของผูเรียนมีความสําคัญตอการเรียนรู เพราะความรูสึกและเจต
คติของผูเรียนมีอิทธิพลตอกระบวนการรับรูเพื่อเกิดการเรียนรูของผูเรียน คือทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน ทําให
เกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ (เขมกร อนุภาพ, 2560)
สังคมในปจจุบันเต็มไปดวยขาวสารตาง ๆ ที่มีผลตอการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจของผูคน การรับรูขาวสารและ
ขอมูลเหลานี้เกี่ยวของโดยตรงกับการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งอยูบนพื้นฐานของการเรียนรูดวยตนเอง (เขมกร อนุภาพ, 2560)
การเรียนรูแบบนําตนเอง ยังมีสวนสําคัญกับการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูเ นื่องจากในโลกปจจุบัน ความรูตาง ๆ สามารถถูก
ถายทอด และเรียนรูไดโดยการใชเทคโนโลยีเปนสื่อกลาง คนที่มีการเรียนรูแบบนําตนเอง จะสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ตนเองได โดยการเรียนรูไดในรูปแบบของ การสืบคนไดอยางอิสระ (Teo, etal., 2010 อางถึงใน อมรินทร เทวตา และ คณะ,
2557)
เขมกร อนุภ าพ (2560) ได ศึ กษาวิ จัยและพบว า การนํ าเอาการเรี ย นรู แบบนําตนเองมาใชกับการเรีย นรูวิช า
คอมพิวเตอรของนักเรียนทําใหนักเรียนมีความสนใจการเรียนยิ่งขึ้น เปนการกระตุนใหมีความมุงมั่น ความตั้งใจ นักเรียนจะ
สามารถเปนผูควบคุมตนเอง มีอิสระในการทํางาน และพบวา การเรียนรูแบบนําตนเองทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได
ตามความสามารถของนักเรียนแตละคน ซึ่งเปนการพัฒนาตนเองไปสูการเรียนรูระดับสูงตอไป
จากการศึกษาผลการวิจัย พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น
บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนจึ ง เป นสื่ อคอมพิ วเตอร ที่ มี บ ทบาทสํ าคั ญ กั บ ระบบการศึ กษา เนื่ องจากการใช เ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอรสามารถนํ าเสนอและแสดงผลทั้ง ดานขอมูล ภาพ เสียง และวี ดีโอ สามารถสรางระบบการมีปฏิ สัม พันธ แ บบ
โตตอบ ทําใหการเรียนรูยุคใหมประสบความสําเร็จดวยดี (ยืน ภูวรรณ, 2546)
จากเหตุ ผ ลดั ง กล าวผู วิจัย จึ ง มี ค วามคิ ด ที่ จะพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน รายวิ ช าการงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหนักเรียนสามารถนําการเรีย นรูแบบนําตนเองไป
พัฒนาการเรียนรูของตนเอง โดยผูเรียนสามารถแสวงหาแหลงความรู สื่อการเรียน ผูเรียนจะเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง
สามารถปฏิบัติและประเมินผลการเรียนรูของตนเอง ชวยใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น และสงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูแบบนําตนเอง นําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (เขมกร อนุภาพ,
2560) เปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พุธศักราช 2552-2559 ที่มีนโยบายในการพัฒนาและนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางองคความรู นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ทรัพยสินทางปญญาเพื่อการเรียนรู นําไปสูสังคมแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน มีสุขภาวะ ประชาชนอยูรวมกันอยาง
สันติสุขและเอื้ออาทร ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ ยวชาญดานเนื้อหาที่มี ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัด การเรียนรูดวยตนเอง
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยรวมอยูในระดับมาก
3.2 ความคิ ดเห็นของผูเ ชี่ย วชาญด านดานเทคนิ คและวิ ธีการที่มีต อบทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอนสําหรับ จัด การ
เรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยรวมอยูในระดับมาก
3.3 ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนสําหรับจัด การเรียนรู ดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชี พและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 90/90
3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ
จัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.5 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 คอมพิวเตอรชวยสอน
คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งซึ่งใชความสามารถของ
คอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วิ ดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสีย ง
เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่สําคัญ
ก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู องคประกอบที่สําคัญของคอมพิวเตอร
ชวยสอน คือ สารสนเทศ ความแตกตางระหวางบุคคล การโตตอบ และการใหผลปอนกลับโดยทันที (จักรี สวัสดิมงคล, 2557)
4.1.2 การจัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตนเอง
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
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จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ แหลงขอมูล รวมทั้งรวมเรียนรูไปกับผูเรียนและติดตามประเมินผลการเรี ยนรูของผูเรียนดวย (ทิศนา
แขมมณี, 2553)
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปญจพัฒน พัฒนญานนท (2559) ที่ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลนหลังเรี ยนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลนอยูในระดับมากที่สุด
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 กลุมเปาหมาย
5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 341 คน
5.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 41 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.2 เครื่องมือการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5.2.2 แบบประเมินดานเนื้อหา
5.2.3 แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ
5.2.4 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรีย นที่มีตอบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ จัดการเรีย นรูดวย
ตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย แบงเปน 2 ระยะ
ระยะที่ 1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้ นการวิเคราะห เปนขั้นตอนการวิเคราะหเนื้อหารายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2
2. ขั้นการออกแบบ ไดแก การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ไดแก วัตถุประสงค เนื้อหา ใบงาน เกณฑการ
ประเมินผล แบบทดสอบ และออกแบบหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. ขั้นการพัฒนา เปนขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
4. ขั้นการทดลองใช ผูวิจัยเปนผูทดลองใชในระหวางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และผาน
การทดลองใชเบื้องตนจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย
5. ขั้นการประเมินผล เป นขั้ นตอนการประเมิ นคุณภาพด านเนื้อหา และด านเทคนิ คและวิธีการ โดย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน
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ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับกลุมตัวอยาง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชแบบแผนการทดลอง
แบบ One Group Pretest Posttest Design 2 ประกอบดวยขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผูสอนบอกจุดประสงค ชี้แจงขั้นตอนการเรียนรู และสาธิตการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
3. นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ตัวอยางดังภาพที่ 1
4. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
5. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
6. สรุปผลการดําเนินการวิจัย

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบสถิติ t-test
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตัวอยางดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
6.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหา
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
ดานรูปแบบการสอน
ดานแบบทดสอบ
ดานการประเมินผล
โดยรวม

̅
4.28
3.83
4.33
4.33
4.19

S.D.
0.23
0.19
0.00
0.00
0.24

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( x = 4.19, S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดั บมากทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดาน
รูปแบบการสอน และดานแบบทดสอบ และดานการประเมินผล
6.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการ
รายการประเมิน
ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน
ดานการออกแบบ
ดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน
โดยรวม

̅
4.17
4.17
3.92
4.08

S.D.
0.24
0.19
0.50
0.14

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.08, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการ
สรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน ดานการออกแบบ และดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน
6.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สรุปผลไดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คะแนน
คะแนนเต็ม
ประสิทธิภาพ
̅
แบบฝกหัดระหวางเรียน (E1)
30
27.17
90.57
ทดสอบหลังเรียน (E2)
30
27.39
91.30
จากตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 90.57/91.30
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6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สรุปผลไดดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

n
41
41

x

20.56
27.39

s.d.
2.64
1.41

df

tคํานวณ

tตาราง

Sig

40

18.16*

1.68

0.00

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

จากตารางที่ 4 ไดคา tคํานวณ มีคาเทากับ 18.16 สูงกวา tตาราง ที่มีคาเทากับ 1.68 สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4. ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังจากจัดกิจกรรม
การเรียนรูเสร็จสิ้น และไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ สรุปผลไดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
ดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
ดานการทําแบบทดสอบ
โดยรวม

̅
4.44
4.57
4.50
4.50

S.D.
0.36
0.25
0.10
0.13

ระดับความคิดเห็น
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.50, S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ดาน คือ ดานกิจกรรมการ
เรียนรูดวยตนเอง และดานการทําแบบทดสอบ และอยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.19,
S.D. = 0.24) เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.1
7.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( x = 4.08, S.D. = 0.14) เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.2
7.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 90.57/91.30 เปนไปตามเกณฑ
ที่ตั้งไวตามสมมติฐานขอ 3.3 คือ 90/90
7.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีคาเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.4
7.5 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น อยูในระดับมากที่สุด เป นไป
ตามสมมติฐานขอ 3.5
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8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหา พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก และดานเทคนิคและ
วิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก
8.2 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีคาประสิทธิภาพ 90.57/91.30 เปนไปตามเกณฑที่ตั้ง
ไว คือ 90/90
8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
8.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุ ประสงค ของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ไว อย างชัดเจน ครอบคลุม และครบถวนตามเนื้อหาของ
รายวิชา ซึ่งเปนการเริ่มตนที่ดีในพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร (มนตชัย เทียนทอง, 2545) และใชวัตถุประสงคของบทเรียน
คอมพิวเตอร มาเป นแนวทางในการออกแบบแผนการสอน แผนการสอนได ผานการตรวจสอบจากผู เชี่ ยวชาญด านเนื้ อหา
จํานวน 3 คน และบทเรียนคอมพิวเตอร ไดผ านการตรวจสอบจากผู เชี่ย วชาญดานเทคนิคและวิ ธีการ จํานวน 3 คน จึ งได
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมที่จะนําไปใชประกอบในการเรียนการสอน ประกอบกับแบบทดสอบ
ไดผ านการประเมินค าความสอดคลองระหว างขอคํ าถามกับวั ตถุ ประสงคเ ชิง พฤติ กรรมจนไดแ บบทดสอบที่อยูในเกณฑ ที่
สามารถนํามาใชวัดความรูของผูเรียนได สงผลใหผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยทั้ง 5 ขอ
9. ขอเสนอแนะ
ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหสามารถใชงานบนอินเทอรเน็ต และบนอุปกรณพกพาได และควรเพิ่มเติมให
สามารถจัดเก็บขอมูลพื้นฐานดวยระบบจัดการฐานขอมูล เพื่อใหบทเรียนคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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