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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การวิจัยนี้เปน
การวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design กลุมตัวอยางของงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนบานหลวงวิทยา ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที แบบ dependent ผลการวิจัยพบวา
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 ตอน ไดแก
1.1) การติดตั้งระบบปฏิบัตกิ าร Windows 1.2) การ Ghost Normal 1.3) การ Ghost Server 2) ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.67, S.D. = 0.46) และดานเทคนิค
การผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.47) 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจ
หลังเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 0.49)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 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 pretestposttest 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).
Keywords: computer assisted instruction, learning achievement, satisfaction
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1. บทนํา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูคนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีวิวัฒนาการ
ที่เ จริญ ก าวหนาไปอย างรวดเร็ ว การยกระดับ ความรู เพื่ อให ทั นกั บ ความเปลี่ ยนแปลงถือเปนสิ่ ง จําเปน ระบบปฏิ บัติ การ
(Operating System) คือ ซอฟตแวรชนิดหนึ่งทีท่ ําหนาที่จัดการและควบคุมโปรแกรมประยุกตและโปรแกรมที่เกี่ยวของอื่น ๆ
รวมถึงติดตอประสานงานกับอุปกรณที่เกี่ยวของเพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถปฏิบัติงานไดตามที่ผูใชตองการ (วิโรจน ชัยมูล
และสุพรรษา ยวงทอง, 2558) ระบบปฏิบัติการเปนชุดของโปรแกรมที่ใชควบคุ มรายละเอียดทางเทคนิคมากมายที่เกี่ยวของ
กับ การใชง านคอมพิวเตอร และจั ดเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มี ค วามสํ าคั ญมากที่ สุด คอมพิ วเตอรจะไร ประโยชนห าก
ระบบปฏิบัติ การไมทํางาน ไมโครซอฟทวินโดวส (Windows) พัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟท นิยมใช กันมากสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล มีสวนแบงทางการตลาดขนาดใหญเนื่องจากโปรแกรมประยุกตสวนใหญมักถูกพัฒนาใหทํางานภายใต
สภาพแวดลอมของระบบปฏิบัติการวินโดวสมากกวาระบบปฏิบัติการอื่น ๆ (ศศลักษณ ทองขาว และคณะ, 2558) ดังนั้ น
ผูสอนจึงควรเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการวินโดวสทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติใหแกผูเรียน
ปจจุบันรายวิชาคอมพิวเตอรไดรับการบรรจุไวในหลักสูตรของทุกชวงชั้น แตจากการสังเกตพบวาการจัดการเรี ยน
การสอนรายวิชาคอมพิวเตอรในโรงเรียนยังไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเกิดจากการสอนโดยใชหนังสือ
เรียนเปนหลัก ขาดสื่ อการเรีย นรูที่เ นนกระบวนการเรียนการสอนที่ ยึดผูเ รียนเปนศู นยกลางและขาดอุปกรณค อมพิวเตอร
สําหรับใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จําเปนตองใชสื่อมัลติมีเดียในการเรียนรู (มานะ โสภา และคณะ, 2560) ดังนั้น กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและประยุกตใชไอซีทีในดานการศึกษา สงเสริมใหมีการสราง
นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู เพื่อปรับรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนในการเรียนรูทุกระดับรวมถึงการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อใหผูเรียนมีความสนุกและมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554)
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) เปนการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือ
ชวยในการเรียนการสอน โดยเนื้อหาวิชา แบบฝกหัด และการทดสอบจะถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร
ผูเ รีย นจะเรีย นจากคอมพิ วเตอร ซึ่ง ในบทเรีย นจะนํ าเสนอเนื้อหาในรูป แบบตั วอั กษร ภาพกราฟ ก ภาพเคลื่ อนไหว เสี ย ง
บรรยาย และเสียงดนตรีประกอบ ตลอดจนคําถาม คําตอบ ตรวจคําตอบ และแสดงผลการเรียนในรูปแบบของขอมูลยอนกลับ
(Feedback) ใหผูเรียนรับรูไดทันที ชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับสภาพการเรียน
การสอนในปจจุบันที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2532 อางถึงใน
นรินทร อินทรี และคณะ, 2558)
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
การติ ดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรั บนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรี ยนบานหลวงวิทยา เพื่ อใชใ นการเรีย น
การสอนจริง ชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งผลการวิจัยจะไดนําเสนอตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพั ฒ นาบทเรีย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง การติ ดตั้ ง ระบบปฏิ บัติ การ Windows สําหรั บ นักเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา
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2.4 เพื่อศึ กษาความพึ ง พอใจของผู เรี ย นที่ มี ตอ บทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่ อง การติ ด ตั้ง ระบบปฏิ บั ติการ
Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนบานหลวงวิทยา มีความเหมาะสมดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด
3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา ในระดับมากที่สุด
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง
สื่อการเรี ย นการสอนทางคอมพิ วเตอร รู ป แบบหนึ่ง ซึ่ ง ใช ค วามสามารถของคอมพิ วเตอร ใ นการนํา เสนอสื่ อประสม ได แ ก
ขอความ ภาพนิ่ง กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียง
กับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด
มนต ชัย เที ยนทอง (2545) กล าวว า คอมพิวเตอรชวยสอนเปนนวัต กรรมทางการศึกษาที่ ประยุกตใช เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในการจัดการเกี่ยวกับขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการปฏิสัมพันธ ผสมผสานกันอยางกลมกลืน
และเปนระบบ เพื่อนําเสนอเนื้อหาความรูและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีแบบแผนตามวัตถุประสงคของบทเรียน
ทําใหการนําเสนอองคความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองผูเรียนไดดี โดยเนนความแตกตางของผูเรียนเปนสําคัญ
ไพศาล หวังพานิช (2536) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาหมายถึง คุณลักษณะและความสามารถ
ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรม
หรื อ การสอบ เป นการตรวจสอบระดั บ ความสามารถของบุ ค คลว าเรี ย นแล วมี ค วามรู เ ท าใด สามารถวั ด ได โ ดยการใช
แบบทดสอบตาง ๆ เชน ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ เปนตน
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นพพร ชางสุวัฒน (2543) ไดทําการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.00/80.63 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ ไมแตกตางกัน
วาริ น แซ ตู (2553) ได ทํ าการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง ระบบคอมพิ ว เตอร วิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางบอวิทยาคม ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ
80.25/80.40 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 75/75 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.53
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ศิริรัตน กระจาดทอง (2555) ได พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนแบบมีเ กม วิช าคอมพิ วเตอร เบื้องต น เรื่อง
สวนประกอบของคอมพิวเตอร ของนั กเรีย นชั้นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2 โรงเรีย นศรีประจันต “เมธี ประมุ ข” จังหวัดสุพ รรณบุ รี
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 80.02/82.58 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ผูเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผูเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ( x =4.29, S.D.=0.50)
มานะ โสภา และคณะ (2560) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวคิดของกาเย เรื่อง อุปกรณ
คอมพิ วเตอร เ บื้ องต น ชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 2 ผลการวิ จัย พบว า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท ากั บ
86.12/87.41 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน เรื่ อง การติ ด ตั้ ง ระบบปฏิ บั ติ การ Windows สํ า หรั บ นั กเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE MODEL มีลําดับขั้นตอนดังนี้
5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหผูเรียน วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน วิเคราะหเนื้อหา และ
จุดมุงหมายของรายวิชา
5.2.1.2 ขั้ นออกแบบ ผู วิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรีย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน และเครื่ องมื อ
ประเมินผล
5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรมทางดานกราฟกและ
มัลติมีเดีย
5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
แบบหนึ่ง ตอหนึ่ง และแบบกลุมเล็ก เพื่ อตรวจสอบการควบคุ ม การแสดงผล และหาขอผิ ดพลาดของบทเรี ยน ดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขกอนที่จะนําไปใชจริง
5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน
คุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะ
เปนคําถามปลายปด ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ
เพิ่มเติมได จากนั้นนําแบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบประเมินฉบับจริงเพื่อสงใหผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบการเรียนการสอน จํานวน 3 ทาน
พิจารณาประเมินผล
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5.2.3 แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน ผู วิจัย จัดทํ าแบบทดสอบฉบับร าง มีลักษณะเปนขอคํ าถาม
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
พิจารณาวาข อสอบแตละข อวัดตามจุด ประสงคที่ระบุไวห รือไม โดยใชแบบวัดคาดั ชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคั ดเลือก
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ขึ้นไปไวสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน
พบวาขอคําถามทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1 สามารถนําไปใชได จากนั้นผูวิจัยจัดพิมพแบบทดสอบ
ฉบับจริง
5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับราง มีลักษณะเปนคําถามปลายปด
ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบ
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากนั้นนําแบบสอบถาม
ฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับจริง
5.3 วิธีการเก็บขอมูล
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผล
สัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก อนเรี ย น ศึ กษาเนื้ อหาจากบทเรี ย นคอมพิ วเตอรช วยสอน เมื่อเรี ย นครบทุ กเนื้ อหาแล วให ผู เ รี ย น
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ
5.4 การวิเคราะหขอมูล
5.4.1 การวิ เคราะหข อมูล การประเมินคุ ณภาพดานเนื้อหาและเทคนิ คการผลิต ใช สถิติ เชิงพรรณนา ไดแ ก
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.3 การวิ เ คราะห ข อมู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นใช t-test
dependent
5.4.4 การวิ เ คราะห ข อมู ล ความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได แ ก ค าเฉลี่ ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรี ยนบานหลวงวิทยา ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 ตอน ไดแก การติ ดตั้งระบบปฏิ บัติการ 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) เนื้อหา

ตัวอยาง (ฉ)วิดีโอ

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนือ้ หาและเทคนิคการผลิต
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดาน
x
เนื้อหา
4.67
เทคนิคการผลิต
4.60

S.D.
0.46
0.47

ความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.67, S.D.=0.46)
และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.60, S.D.=0.47)
6.3 ผลการเปรียบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก อนเรียนและหลั งเรี ยนของนั กเรี ยนที่ เรี ยนด ว ยบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอน
การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง แสดงดังภาพ ช-ซ

(ช) ภาพการทดลอง 1

(ซ) ภาพการทดลอง 2

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
คะแนน
N
S.D.
x
กอนเรียน
30
7.97
3.04
หลังเรียน
30
24.03
2.80
*p < .05

df

t

p

29

25.34

.000*

จากตารางที่ 2 พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( 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
1. ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน
4.83
2. ความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียน
4.77
3. ความเหมาะสมของตัวหนังสือและภาพ
4.77
4. ความเหมาะสมของเสียง
4.43
5. สามารถนําความรูไปใชตอยอดได
4.77
สรุป
4.71

S.D.
0.38
0.43
0.43
0.73
0.50
0.49

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด
( x =4.71, S.D.=0.49) โดยหัวขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนบานหลวงวิทยา มีความเหมาะสมดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด
7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา ในระดับมากที่สุด
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ ศิริรัตน กระจาดทอง (2555) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑที่กําหนด เพราะมีการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน มีการปรับปรุงแกไขจนไดบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
ตะวันฉาย ปาออน และคณะ (2559) ที่กลาววา การที่บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ เนื่องมาจาก
ผูวิจัยไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบหนึ่งตอหนึ่งและแบบกลุมเล็ก จากนั้นแกไขขอบกพรองกอนนําไปใชจริง
8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา
การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ ตะวันฉาย ปาออน
และคณะ (2559) ที่ กล า วว า การที่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว าก อนเรี ย น เนื่ องจากผู วิจั ย สร างบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนตามหลักวิชา และออกแบบบทเรียนใหมีการโตตอบกันระหวางผูเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดวยคําถามและมีผลปอนกลับโดยทันทีดวยการเฉลยคําตอบ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนไดเปนอยางดี
8.3 ผลการศึ กษาความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นที่ มี ผ ลต อบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน พบว า ในภาพรวมผู เ รี ย น
มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ ศิริรัตน กระจาดทอง (2555) ที่กลาววา
นักเรียนชอบที่จะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เนื่องจากบทเรียนมีรูปภาพ มีภาพเคลื่อนไหว มีเสียงประกอบ มีเกม
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ทําใหนักเรียนสนุกสนาน เพลิดเพลิน เขาใจและจดจําเนื้อหาบทเรียนไดมากขึ้น เพราะเปนสื่อที่ทันสมัยและเปลี่ยนบรรยากาศ
ในหองเรียน
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
9.1.1 ผูสอนควรเตรียมความพรอมในดานอุปกรณคอมพิวเตอร ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร ใหสามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการเขาถึงบทเรียนเปนไปอยางรวดเร็วและไมเกิดปญหาในระหวางเรียน
9.1.2 การเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเรียนแบบผูเรียนนําตนเอง ผูสอนไมควรจํากัด
เวลาในการเรียน ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนอยางอิสระตามความตองการของตนเอง
9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
9.2.1 การวิจัยในอนาคตควรพั ฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยี สมัย ใหม เช น
Augmented Reality (AR) เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณใหม และสามารถเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดอยางชัดเจน
9.2.2 การวิจัยในอนาคตควรทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย
เชน การเรียนรูแบบผสมผสาน การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เปนตน
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