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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค เพื่อ 1) เปรียบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชาคอมพิ วเตอรเรื่ องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร
เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไว และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระหวางกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม
จํานวน 62 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบว า 1) ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศโดยใชบทเรีย น
คอมพิ วเตอร ช วยสอนหลั ง เรี ย นสู ง กว าก อนเรี ย นอย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 2) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, วิชาคอมพิวเตอร, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract
The purpose of this research were to 1) compare students’ learning achievement in Computer
Subject on topic “Information Technology System” before and after learning by using Computer Assisted
Instruction Lessons 2) compare students’ learning achievement with the set criterion. and 3) compare
students’ learning achievement between experimental group and control group. The sample was 62
grade 6 students at Watwangtaku School in Nakhon Pathom province, derived by multi-stage random
sampling. Instruments used to collect data 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) Learning achievement in Computer Subject on Information Technology
System after learning by using the Computer Assisted Instruction Lesson was higher than that of before
with a statistical significance at .05. 2) Students’ learning achievement was higher than the set criterion at
80 %. and 3) The experimental group’s learning achievement was higher than that of that control group with
a statistical significance at .05.
Keywords: computer-aided, instruction information technology system, computer subject
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนคือการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือการพัฒนาดวย
การศึกษา เพราะการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนอยางเปนระบบและครอบคลุมทุกดานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย
รัฐบาลจึงไดดําเนินการพั ฒนาการศึกษาชาติมาอย างตอเนื่อง พระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได
บัญญัติสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวในหมวด 4 ที่มีสาระเกี่ยวกับการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ กระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจ ความถนั ด และความหลากหลายของผู เ รี ย น ฝ กทั กษะกระบวนการคิ ด การจั ด การ การเผชิ ญ สถานการณ และ
ประยุกตใชเพื่อปองกันในการแกปญหาใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน อันที่
จะสงผลใหผูเรียนเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตอไป
ปจจุบันคอมพิวเตอรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในทุกดาน เชน การใชชีวิตประจําวัน ดาน
การแสวงหาความรู คอมพิวเตอรมีสวนชวยในการนําเสนอสิ่งตางๆ ไดอยางนาสนใจและเปนระบบ อีกทั้งยังเปนมัลติมีเดีย
ทําใหเกิดความเพลิดเพลินจากสีสัน เสียงและรูปแบบในการนําเสนอ สงผลใหผูเรียนไดรับประสบการณและมีกระบวนการใน
การเรียนรูที่เปนระบบและเกิดความเขาใจไดงายขึ้น การเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีจึงเปนปจจัยสําคัญที่เอื้อใหผูเรียนสามารถ
เรี ย นรู เ นื้ อหาสาระทางวิ ช าการและคุ ณลั กษณะอั นพึ ง ประสงค ส ง ผลให เ ติ บ โตเป นทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณภาพ ดั ง นั้ น
กระทรวงศึกษาธิ การจึงกํ าหนดให ผูเรี ยนทุกคนตองเรี ยนรู เกี่ย วกับ วิทยาการคอมพิ วเตอรไ วในหลักสูตรแกนการศึกษาขั้ น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในระดับประถมศึกษาปที่ 6 เพราะความรูเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนพื้นฐานการเรียน
ในระดับสูงตอไป
การเรียนรูในยุคปจจุบันเปนการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝกคิด ฝกทําอยางเปน และสรางมโนทัศนดวย
กระบวนการทางปญญาหรือที่เรียกวาการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือความหลากหลายของผูเรียน การ
จัดการเรียนรูที่มุงสนองตอบผูเรียนตามความแตกตางโดยคํานึงถึงความพรอม ประสบการณเดิม ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ แตอยางไรก็ตาม การเรียนการสอนในหองเรียนที่มีผูเรียนจํานวนมากก็เปนการยากที่จะทําใหผูเรียนทุกคน
สามารถเรี ย นรู ไ ดทั นกั น (สํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาแห งชาติ, 2542: 12 - 13) โดยเฉพาะการเรี ยนการสอน
คอมพิวเตอรที่ผูเรียนมีพื้นฐานความรูและทักษะที่ตางกันจากบริบทตางๆ เชนฐานะ ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ผูเรียนยุ ค
ปจจุบันยังมุงใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิงมากกวาการคนควาหาความรู
บทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอนเปนนวั ต กรรมที่ส ามารถสรางการเรี ยนรูแ ก ผูเ รีย นในยุ คป จจุ บัน เพราะบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนรูที่มีลักษณะสื่อประสม ประกอบดวย ขอความเนื้อหา รูปภาพ เสียงที่จัดเรียงกันอยาง
เปนระบบ เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในชั้นเรียนมากที่สุด ผูเรียนสามารถเรียนรูตาม
ระดับความสามารถ ตามความตองการ และตามความสนใจ เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเปนอิสระในการ
เรียนรูคอมพิวเตอรชวยสอนจึงสามารถเราความสนใจ กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวคิดขางตนสอดคลองกับผลการวิจัยของ งานวิจัยของศิริพร ชาติยานนท (2548: บทคัดยอ) ที่พบวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะกับชีวิต1 (ศ101) เรื่ององคประกอบศิลปไดดีขึ้นและ
ดี กว าการเรี ย นด วยวิ ธีก ารสอนแบบปกติ และงานวิ จัย ของชาญณรงค พวงผกา (2555: บทคั ด ย อ) ที่ พ บว า บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาผลฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของโลกเรื่องหินและการเปลี่ยนแปลง
ของโลกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 ไดดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมี
ผลการวิจัยของตางประเทศสนับสนุนประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอีกเชน การวิจัยของโอเดน (Oden, 1982:
Abstract) ที่พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนเกรด 9 ไดดีขึ้น และการวิจัยของคารเวอร (Carver, 1997: Abstract) ที่พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรศิลปะเรื่องฮารเลม เรเนซองสของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทคาโรไล
นาไดดีวาการสอนตามคูมือครู
จากการนํ าเสนอทั ศ นะข างต นแสดงให เ ห็ นว าการนํ าบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน (Computer Assisted
Instruction หรือ CAI) มาใชจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผูเรียนแตละคนไดมีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาเพิ่มมากขึ้น
ชวยแกป ญหาการเรียนของนักเรี ยนที่เรีย นออน ใหสามารถเรียนไดทันเพื่ อน และสามารถเรียนรู ไดตามความสามารถของ
บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน | 1633
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ตนเอง ไมตองรอหรือเรงใหไปพรอมๆ กันกับเพื่อนในหองเรียน และสามารถทบทวนบทเรียนไดเองตลอดเวลา ตลอดจนชวย
ลดปญหาระหวางการจัดการเรียนการสอนได ผูวิจัยจึงมั่นใจวาการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชประกอบการเรียนรู
จะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นวิชาคอมพิ วเตอร เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรี ยนกลุ ม
ทดลองกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. เพื่ อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนกลุ ม
ทดลองภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไว
3. เพื่ อเปรีย บเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอรเ รื่องระบบเทคโนโลยี สารสนเทศหลั งการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลองที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลองที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาเกณฑ รอยละ 80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตตําบลวั งตะกู อําเภอเมือง จังหวั ด
นครปฐม ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ)
ตํ าบลวั ง ตะกู อํ าเภอเมื อง จั ง หวั ด นครปฐม ซึ่ ง ได ม าจากประชากรจากนั้ นสุ ม แบบหลายขั้ นตอน โดยการสุ ม โรงเรี ย น
ประถมศึกษาในเขตตําบลวังตะกูมา 1 โรงเรียน ผลการสุมไดโรงเรียนวัดวังตะกู ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 3
หอง จากนั้นสุมเพื่อแบงเปนกลุมทดลอง 1 กลุมคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 จํานวน 32 คน และกลุมควบคุม 1 กลุม
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/2 จํานวน 30 คน
ตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
ตัวแปรตน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน /การสอนแบบปกติ
ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาในการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการทดลองตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557
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นิยามศัพทเฉพาะ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) หมายถึง โปรแกรมการเรียนการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหรือสื่อในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป adobe captivate นําเสนอเนื้อหาบทเรียนดวยคอมพิวเตอร
ชนิดมัลติมีเดีย มีภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียงประกอบ และมีแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน ผูเรียนสามารถโตตอบกับ
บทเรียนไดและสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เนื้อหาการเรียนรูประกอบดวย 3 หนวยยอยคือ 1) องคประกอบของคอมพิวเตอร
2) หนวยการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร และ 3) การใชอินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูล ใชเวลาเรียนสัปดาหละ 1 หนวย
โดยจัดการเรียนรูประกอบแผนการจัดการเรียนรูหนวยละ 2 คาบ รวม 6 คาบ
ผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่ ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยทําการทดสอบกอน
และหลังจากการทดลอง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชสําหรับวัดผลคะแนนกอนเรียน
และหลังเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 45 ขอ
เกณฑ หมายถึง ระดับคะแนนคุณภาพขั้นต่ําที่จะยอมรับได ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดคาคะแนนไวที่รอยละ 80
นักเรี ย นกลุ มทดลอง หมายถึง กลุ ม ของนักเรีย นที่ผู วิจัย ดําเนินการจั ดกระทํ าระเบีย บวิ ธีการวิจัย ให เ รีย นรูด วย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนทั้งสิ้น 32 คน
นักเรียนกลุมควบคุม หมายถึง กลุมของนักเรียนที่ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทําระเบียบวิธีการวิจัยใหเรียนรูดวยการ
สอนแบบปกติเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนทั้งสิ้น 30 คน
การสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนตามที่ผูวิจัยออกแบบการเรียนรูโดยเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ มี
ขั้นตอนการสอน 3 ขั้ นตอนหลักคือ ขั้นนํา ขั้นการจัดการเรีย นรู และขั้นสอน โดยการสอนนี้ไมไดเนนการใชนวัตกรรมการ
เรียนรูใดๆ
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อ
ใชประกอบการจัดการเรีย นรู ประกอบดวย 3 หนวยยอย คือ 1) องค ประกอบของคอมพิวเตอร 2) หนวยการทํางานของ
อุปกรณคอมพิวเตอร และ 3) การใชอินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูล โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบแผนการ
จั ด การเรี ย นรู ห น ว ยละ 2 คาบ /สั ป ดาห ซึ่ ง มี ก ระบวนการในการสร างและการหาคุ ณภาพของเครื่ องมื อ โดยการให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความตรงตามเนื้อหา จํานวน 5 ทาน (ioc อยูระหวาง .66 – 1.00) จากนั้นทดลองใชแลวนํามาปรับปรุง
2. แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าคอมพิวเตอรเรื่ องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ลักษณะเป น
แบบทดสอบปรนัยวัดผลสัมฤทธิ์จํานวน 45 ขอ 4 ตัวเลือก มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพโดยการใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความตรงตามเนื้อหา จํานวน 5 ทาน มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.34-0.78 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง
0.20-0.52 และคาความเชื่อมั่น 0.81
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที
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สรุปผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กอนเรียนและหลัง
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนปรากฏดังตารางที่ 1 - 2
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมกอนการทดลองดวยสถิติทดสอบที
กลุมตัวอยาง
n
S.
t
x
กลุมทดลอง
32
11.03
3.92
.42
กลุมควบคุม
30
11.07
2.60
จากตารางที่ 1 แสดงวา กอนการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทากับ 11.03 คะแนน และกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทากับ 11.07 เมื่อเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา กอนการทดลองนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ดังนั้น กลุมทดลองและกลุมควบคุมจึง
มีคุณสมบัติและความเทาเทียมเหมาะสมที่จะจัดกระทําเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง
กลุม
การทดลอง
n
S.
SD d
t
d
x
ทดลอง กอนการทดลอง
32
11.03
3.92
25.84
6.99
36.99*
หลังการทดลอง
32
36.88
2.83
ควบคุม กอนการทดลอง
30
11.07
2.60
17.97
0.58
30.85*
หลังการทดลอง
30
29.03
2.90
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว า นั ก เรี ย นกลุ ม ทดลองมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคอมพิ ว เตอร เ รื่ อ งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 11.03 คะแนน และหลังการเรียนเทากับ 36.88 คะแนน
เมื่อเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05
สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกอนการเรียน
ดวยการสอนแบบปกติเทากับ 11.07 คะแนน และหลังการเรียนดวยการสอนแบบปกติเทากับ 29.03 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ
ดวยสถิติทดสอบทีพบวา นักเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูง
กวากอนการเรียนดวยการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05
2. การเปรียบเที ยบผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นวิช าคอมพิ วเตอร เรื่ องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนั กเรียนกลุ ม
ทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลองกับเกณฑที่ตั้งไวคือรอยละ 80 ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลอง
หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไวดวยสถิติทดสอบที
กลุม
การทดลอง
n
S.
t
x
ทดลอง
หลังการทดลอง
32
36.68
2.83
1.74*
ควบคุม
หลังการทดลอง
30
29.03
2.90
1.31
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 3 แสดงวา ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทากับ 36.68 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ดวยสถิติ
ทดสอบที (one sample t – test) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนทดลองที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายหลังการ
สอนแบบปกติเทากับ 29.03 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ดวยสถิติทดสอบที (one sample t – test)
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนทดลองที่เรียนการสอนแบบปกติ
ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80
3. การเปรียบเที ยบผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นวิช าคอมพิ วเตอร เรื่ องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนั กเรียนกลุ ม
ทดลองและกลุมควบคุมภายหลังการทดลองปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมหลังการทดลองดวยสถิติทดสอบที
กลุมตัวอยาง
n
S.
t
x
กลุมทดลอง
32
36.88
2.83
10.76*
กลุมควบคุม
30
29.03
2.90
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 แสดงวา หลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทากับ 36.88 คะแนน และกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทากับ 29.03 เมื่อเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา หลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลโดยนําเสนอตามสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้
1. การเปรีย บเทีย บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน ผลการวิจัยพบวา นักเรี ยนกลุ ม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ 1 ที่กําหนดไว
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองการวิจัยของฐานามาศ ศรีไทย ณปภา ศรีวิเศษ และนิตยา เกตุแกว (2557: บทคัดยอ)
ที่ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องหลักการใชงาน Microsoft Power
Point เบื้องตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง
หลักการใชงาน Microsoft Power Point เบื้องตนสูงกวากอนเรียน นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของตางประเทศ
เชน แม็คเนล (McNeil, 2000: Abstract) ที่ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุข
ในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแถบชานเมืองในรัฐมิชิแกนที่เรียนภาษาสเปน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุขในการเรียนสูงกวากอนเรียน
ทั้งนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับแนวคิดของถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542: 11) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนทําใหผูเรียนตอบสนองตอความตองการและความแตกตางระหวางผูเรียนไดดี สามารถใชเวลานอกชั้นเรียนเพื่อการ
ฝกฝนทักษะและเพิ่มเติมความรู ปรับปรุงการเรียนของตน ผูเรียนสามารถเรียนรูตนเอง ประหยัดเวลาเรียน ทั้งยังมีปฏิสัมพันธ
โตตอบพรอมทั้ งใหผลยอนกลับโดยทันที จึ งเปนเหตุให ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรเ รื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงสูงกวากอนการเรียน
2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของตัวแปรตนดวยการเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลอง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง
บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน | 1637
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กวาเกณฑ ตั้ง ไว รอยละ 80 อย างมีนัยสํ าคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ .05 ส วนนักเรี ยนกลุม ควบคุ มมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช า
คอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนต่ํากวาเกณฑตั้งไวรอยละ 80 ซึ่ง
ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ 2 ที่กําหนดไว
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของหริพล ธรรมรักษ (2549: บทคัดยอ) ที่ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นวิชาคอนกรีต เทคโนโลยีของนักศึ กษาระดับประกาศนีย บัตรวิช าชีพชั้นสูง ผลการวิจัยพบว า
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีสูงกวาเกณฑที่กําหนด สอดคลองกับงานวิจัยของฐานามาศ ศรีไทย
ณปภา ศรีวิเศษ และนิตยา เกตุแกว (2557: บทคัดยอ) ที่ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอรเรื่องหลักการใชงาน Microsoft Power Point เบื้องตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา
ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องหลักการใชงาน
Microsoft Power Point เบื้องตนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 70
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองแนวคิดของ เอกวิทย แกวประดิษฐ (2545: 386) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามความชาเร็วของตนเอง บทเรียนสามารถสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี
บทเรีย นทํ าให ผู เรี ย นได ท ราบความก าวหน าของตนเอง และแนวคิด ของ สํ าลี รั กสุ ท ธี (2553: 149) ที่กล าวว าบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนมีขอดีในการตอบสนองการเรียนรูสวนบุคคลได ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูตามระดับความสามารถ ตาม
ความตองการ และตามความสนใจ เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเปนอิสระในการเรียนรู เราและกระตุนความ
สนใจของผูเรี ยนได เปนอย างดี จึงทําใหผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนรายวิช าคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
นักเรียนกลุมทดลองสูงกวาเกณฑ ทั้งนี้ผูวิจัยอภิปรายผลสนับสนุนเพิ่มเติมไดวาการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาคุณภาพ
เครื่องมืออยางเปนระบบ มีการออกแบบหนวยการเรียนที่มีความชัดเจนของเนื้อหา มีการนําเสนอมโนทัศนสําคัญของเนื้อหา
และการฝกปฏิบัติที่หลากหลาย พรอมทั้งใหผลการปอนกลับทัน ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการของผูเรียนไดเปนอยางดี
ซึ่งสอดคลองกับหลักการเรียนรูของผูเรียนวัยนี้วา พัฒนาการการเรียนรูของเด็กวัยนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่มีปฏิสัมพันธตอ
บุคคล ตลอดจนมีการพัฒนาสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมในแตละวัยจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพและสูงสุด
ของพื้นที่การเรียนรูซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยาเชน พีอาเจต (Piaget) และสกินเนอร (Skinner) เปนตน
อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นไดผานการตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ
และยังไดทดลองใชแลวปรับปรุงกอนนําใชในการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนานักเรียน
กลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งแตกตางจากกลุมควบคุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
กวาเกณฑที่กําหนดไว
3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแปรตนดวยการเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการ
ทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวากลุมควบคุ ม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ 3 ที่กําหนดไว
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของมนตชัย พงศกรนฤวงษ (2546: บทคัดยอ) ที่ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องมิเตอรของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับวิธี
สอนแบบปกติผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องมิเตอรของนักศึกษาที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สูง กว านั กศึ กษาที่ เ รี ย นดวยการสอนแบบปกติ สอดคล องกั บ งานวิ จัย ของ ศิ ริ พ ร ชาติ ยานนท (2548: บทคั ด ย อ) ที่ ไ ด
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาศิลปะกั บชีวิต 1 (ศ101) เรื่ององคประกอบศิล ปของนั กเรีย นนาฏศิ ลปที่เรี ยนดวย
บทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอนกับการสอนแบบปกติผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เ รียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะกับชีวิต1 (ศ101) สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบปกติ สอดคลองกับงานวิจัยของ
หริพล ธรรมรักษ (2549: บทคัดยอ) ที่ได เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิช าคอนกรีตเทคโนโลยีของนักศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีสูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยการสอน
แบบปกติ นอกจากนี้ ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยในตางประเทศ เชน งานวิจัยของจิการา (Gigara, 1989:
3236-B) ที่ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอน
แบบปกติ ผลการวิจัย พบว า นักเรีย นที่ เ รีย นดวยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอนมี ผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นวิ ช าเคมี สู งกว า
นักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบปกติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ คารเวอร (Carver, 1997: Abstract) ที่ไดเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรศิลปะเรื่องฮารเลม เรเนซองสของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทคาโรไลนาที่เรียนดวย
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บทเรีย นคอมพิ วเตอรชวยสอนกับการสอนตามคู มือครู วิชาประวั ติศาสตร ผลการวิจัยพบวา นั กเรียนที่เ รีย นดวยบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรศิลปะเรื่องฮารเลม เรเนซองสสูงกวาการสอนตามคูมือครู
ผลของการวิจัยครั้งนี้สอดคลองแนวคิดของจีรารัตน ชิรเวทย (2542: 277) ที่อธิบายวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเปนการสอนที่ดีกวาในหลายๆ วิธีที่สอนตามปกติ เพราะสามารถทําในสิ่งที่ยากใหงาย หรือทําในสิ่งที่สิ่งอื่นๆ ทําไมไดให
นาสนใจ และผูเรียนสามารถเรียนไดดีกว า และเร็ วกวาการสอนปกติ สามารถเลื อกเรียนในชวงเวลาที่ตนสะดวก และตาม
ความสามารถของตนเอง ทั้งนี้ผูวิจัยอภิปรายสนับสนุนผลการวิจัยไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
สรางและพัฒนาอยางเปนระบบ ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในครั้งนี้สอดคลองกับธรรมชาติและพัฒนาการของ
ผูเรียนที่ตองการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีภาพ แสง สี และเสียงเปนที่นาสนใจจึงสามารถ
สรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียน ทั้งมีความสุขในการเรียนซึ่งลักษณะดังกลาวสอดคลองกับพัฒนาการ
ของผูเรียนวัยนี้เปนอยางดี แนวคิดนี้สอดคลองกับพฤติกรรมของนักเรียนกลุมทดลองที่ผูวิจัยสังเกตพบวา ขณะเรียนนักเรียน
ศึกษาบทเรีย นอยางตั้งใจ มีบรรยากาศการเรีย นรูที่สนุ กสนานและเอื้อต อการเรียนรู นักเรียนช วยกันคิ ดหาคํ าตอบที่เรีย น
นําเสนอ ซึ่ งถื อเป นผลดีที่ เป ดโอกาสให ผูไ ดมีส วนรวมการปฏิ บัติ กิจกรรม จึ งเป นเหตุใ หนักเรี ยนกลุม ทดลองมีผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวากลุมควบคุม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การนําไปใชครูผูสอนควรมีความรูเกี่ยวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และควรมีความรูเกี่ยวกับเรื่อง
สวนประกอบของคอมพิวเตอรโดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชสงผลใหนักเรียนเกิดความรู และความสนใจมากขึ้น
2. ควรมีการพั ฒนาสื่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอนให เหมาะสมกั บผูเ รียน แกไขจุดบกพร องและเพิ่ม เนื้อหาที่
นาสนใจ เพื่อนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับผูเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. ควรศึกษาถึงวิธีการนําเสนอในรูปแบบตางๆ ที่มีความนาสนใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีผลตอการ
เรียนรูของผูเรียน
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