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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75-     
2..เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนสําเร็จรูปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา
คอมพิวเตอร์ เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์  เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูปและเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีพ้ืนฐานความรู้เท่ากัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 2หห้องเรียน 
จํานวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนสําเร็จรูปและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
แบบทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ มีค่าความเท่ียง 0.82 แบบทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
มีค่าความเท่ียง 0.89 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าความเท่ียง 0.89  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติอนุมาน ได้แก่ Independent t-test, Paired t-testและ One-Way ANCOVA ผลการวิจัย
พบว่า 1) บทเรียนสําเร็จรูปชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3ดรายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองดเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.33/83.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.83/82.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว้ 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ีด3ดรายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเรียนรู้ด้วยบทเรียน
สําเร็จรูป หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01  
 

         *หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
         **อาจารย์ประจํากลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
       ***อาจารย์ประจําสาขาวิชายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 



3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ีด3ดรายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .014) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ีด3ดรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูปและเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีพ้ืนฐานความรู้
เท่ากัน พบว่าการเรียนรู้ท้ัง 2 วิธี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

คําสําคัญ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / บทเรียนสําเร็จรูป / คอมพิวเตอร์ช่วยสอน /   
              เทคโนโลยีสารสนเทศ / พ้ืนฐานความรู้เท่ากัน 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were : 1. to develop the learning package and  the computer 
assisted instruction for Grade 9 students on information technology  lessons  under the 
criterion of  efficiency 75/75  2. to compare the pre-learning and post-learning achievement  
on information technology lessons who used the learning package of Grade 9 students          
3. to compare the pre-learning and post-learning learning achievement on information 
technology  lessons who used the computer assisted instruction of Grade 9 students and            
4. to compare the pre-learning and post learning achievement of Grade 9 students who used 
the two different methods.  The sample group was 60 Grade 9 students from 
Prasathwittayakom School, Dankhuntod district, Nakornrathchasima province in the 2/2555 
academic year. Two classrooms were used with a purposive sampling. Tools were the learning 
package and the computer assisted instruction with basic knowledge equality, the basic 
English test having reliability at 0.82, the basic computer knowledge test having reliability at 
0.89, and the learning achievement test on information technology having reliability at 0.89. 
Data were analyzed by descriptive statistics with regard to mean, percentage, standard 
deviation, and inferential statistics was Independent t-test, Paired t-test and One-Way ANCOVA. 
The research results were : 1) The learning package of Grade 9 students on information 
technology lessons developed by a the researcher have efficiency equally 77.33/83.67 higher 
than the criterion designed and the computer assisted instruction had efficiency equally 
75.83/82.67 higher than criterion designed. 2) The comparison of achievement of Grade 9 
students on information technology using the learning package found the protest result was 
higher than pretest with statistically significant level of 0.01. 3) The comparison of 
achievement of Grade 9 students on information technology using the computer assisted 
instruction found the protest result was higher than pretest with statistically significant level of 
0.01. 4) The comparison of achievement of Grade 9 students on information technology using 
the learning package and the computer assisted instruction with basic knowledge equality 
found that the learning results by using both processes was not different with the statistically 
significant level of 0.01. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ในระดับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะชว่ยให้การศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน การเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จําเป็นต้องใช้สื่อใน
กระบวนการการเรียนการสอนนั้น  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาได้ดีย่ิงข้ึน  และในปัจจุบันการสร้างสื่อนั้น
ได้นําเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้าง  เพ่ือให้สื่อมีความน่าสนใจ เร้าใจ ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ตรงกันและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้มากท่ีสุด   

การนําเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในระดับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะช่วยให้การศึกษา
หรือการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาในการเรียน             
การสอนในรายวิชาหรือกลุ่มสาระต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนเพ่ือการแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไปพร้อมกันจากวัดผลและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554 พบว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3ดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา
คอมพิวเตอร์ ตํ่ากว่าร้อยละ 75 จึงทําการศึกษาการแก้ปัญหาและเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
คอมพิวเตอร์เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บทเรียนท่ีน่าจะนํามาใช้สอนเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ คือการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
สําเร็จรูปและการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงผู้วิจัยเห็นความคล้ายกันของบทเรียนสําเร็จรูปและ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง และดําเนินการไปตามความสามารถของตน
เป็นการตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นอย่างดี ประหยัดเวลาในการสอนของครู ส่งเสริมผู้เรียนให้
รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองทําให้แก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้ และความสําคัญของการใช้สื่อนวัตกรรม
ทางการศึกษาในการนํามาเพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จะทําให้นักเรียนเตรียมพร้อมใน  
การเรียนอยู่เสมอและยังช่วยให้นักเรียนได้สํารวจแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนของตนเองอีกด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจท่ี
จะศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูปและการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนท่ีมีความรู้พ้ืนฐานเท่ากัน โดยผู้วิจัยเลือกใช้ความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ซ่ึงในการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนต้องทราบความรู้พ้ืนฐานและ
คําศัพท์ คําสั่ง เมนู ท่ีเป็นภาษาภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนจะไม่เท่ากัน และความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จะเป็นพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการเรียน 
การสอนในการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
จึงต้องขจัดความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย ถ้าไม่ควบคุมแล้วจะทําให้ผลการวิจัย
ผิดพลาด ผลสรุปจากการทดลองอาจเกิดความคลาดเคล่ือนได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 



2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเรียนรู้
ด้วยบทเรียนสําเร็จรูประหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเรียนรู้
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     

4. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเรียนรู้
ด้วยบทเรียนสําเร็จรูปและเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีมีพ้ืนฐานความรู้เท่ากันของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
        1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การ            
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มท่ี 3 อําเภอด่านขุนทด จํานวน 1,180 คน 
        1.2 ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน                 
ปราสาทวิทยาคม ประจําปีการศึกษา 2555 จํานวนนักเรียนด60ดคน ท่ีได้รับการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ด            
มีกลุ่มท่ีได้เรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูปด1 ห้องเรียนดจํานวนเ30เคน และกลุ่มท่ีได้เรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1 ห้องเรียน จํานวน 30 คน  
   2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
       1. บทเรียนสําเร็จรูป  
            การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูปดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
            1.1ดศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดพุทธศักราชด2551ดและศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนปราสาทวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนังสือเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และเอกสารท่ีเกี่ยวกบัสร้างบทเรียนสําเร็จรูป 
            1.2 ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีทุกระดับชั้นในรูปแบบต่างๆ 
            1.3 กําหนดสถานการณ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมจุดมุ่งหมายของกิจกรรมโดยคํานึงถึงความสามารถ
ในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
            1.4 ดําเนินการสร้างบทเรียนสําเร็จรูปและสร้างสื่อประกอบ  
 1.5 เสนอบทเรียนสําเร็จรูป ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบแก้ไข 
ทางด้านภาษาและความสอดคล้องของกิจกรรมกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี พิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาและให้ข้อคิดเห็น 
  1.6 ปรับปรุงบทเรียนสําเร็จรูปให้ถูกต้องเหมาะสมสมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
            1.7 เสนอบทเรียนสําเร็จรูป ให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของ 1) หลักสูตร 
2) กิจกรรมกับเนื้อหาสาระ 3) การใช้ภาษา 4) ความเหมาะสมของกิจกรรม 5) สื่อ   
            1.8 ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนสําเร็จรูปตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ 
            1.9 นําบทเรียนสําเร็จรูปท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Tryout)ดกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย โดยนําไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ          ตําบลห้วยบง 
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  



             1.10 ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนสําเร็จรูป 
             1.11 นําบทเรียนสําเร็จรูปไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย  
       2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
             การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างตามลาํดับข้ันตอน  
ดังนี้ 
 2.1ดศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดพุทธศักราชด2551ดและ ศกึษาหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนปราสาทวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนังสือเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และเอกสารท่ีเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน   
 2.2 ศึกษางานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีทุกระดับชั้นในรูปแบบต่างๆ 
 2.3 กําหนดสถานการณ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมจุดมุ่งหมายของกิจกรรมโดยคํานึงถึง
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 2.4 ดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและสร้างสื่อประกอบ  
 2.5 เสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบแก้ไข ทางด้านภาษาและความสอดคล้องของกิจกรรมกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาและให้ข้อคิดเห็น 
 2.62ปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้ถูกต้องเหมาะสม สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
 2.7 เสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน2ให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 52ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของ21)2หลักสูตร 2) กิจกรรมกับเนื้อหาสาระ 3) การใช้ภาษา 4) ความเหมาะสมของกิจกรรม 5) สื่อ   
 2.8 ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ 
 2.9 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วดไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย โดยนําไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 
ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
 2.10 ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 2.11 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย 
       3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
            การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างตามลําดับ
ข้ันตอนดังนี้ 
 3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
            3.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบทดสอบจากทฤษฎีและเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจัย 
            3.3 สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้ครอบคลุม
เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ 



            3.4 นําแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องตามเนื้อหาและความสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมความเหมาะสมของภาษา เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข แล้วทําการวิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.5 ข้ึนไป 
            3.5 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                        
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จํานวน 30 คน ซ่ึงนักเรียนกลุ่มนี้ได้ผ่านการเรียน เร่ือง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 มาแล้ว 
            3.6 นําข้อมูลท่ีได้จากแบบทดสอบมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อเพ่ือคัดเลือกแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชา
คอมพิวเตอร์ เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ข้อสอบท่ีมีระดับความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.46 ถึง 0.76 และได้
ค่าอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต่ 0.25 ถึง 0.75 แล้วคัดเลือกข้อสอบ 4 โดยพิจารณาจากผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง จะ
ได้ข้อสอบจํานวน 40 ข้อ 
            3.7 นําแบบทดสอบท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเท่ียง
ของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใช้สูตร คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (K-R20) ได้ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบท้ังฉบับเท่ากับ 
0.89 
            3.8 จัดทําแบบทดสอบท่ีผ่านการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ กําหนดให้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน จํานวน 40 ข้อ เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินการศึกษาวิจัยต่อไป  
      4. แบบทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน 
           การสร้างแบบทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
            4.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้และ      
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-2   
            4.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบทดสอบจากทฤษฎีและเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจัย 
            4.3 สร้างแบบทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษและความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ให้ครอบคลุมเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-2 เป็นแบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จํานวน 2 ชุด คือ ด้านภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและดา้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดละ 50  ข้อ 
            4.4 นําแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องตามเนื้อหาและความสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมความเหมาะสมของภาษา เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข แล้วทําการวิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.5 ข้ึนไป 
            4.5 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปี
การศึกษา 2555 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จํานวน 30 คน ซ่ึงนักเรียนกลุ่มนี้ได้ผ่านการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
และวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 มาแล้ว  
            4.6 นําข้อมูลท่ีได้จากแบบทดสอบมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อเพ่ือคัดเลือกข้อสอบความรู้
พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ ได้ข้อสอบท่ีมีระดับความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.26 ถึง 0.56 และหาค่าอํานาจจําแนก 
(r) ต้ังแต่ 0.26 ถึง 0.87 และคัดเลือกข้อสอบจํานวน 30 ข้อ 



            4.7 นําข้อมูลท่ีได้จากแบบทดสอบมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อเพ่ือคัดเลือกข้อสอบความรู้
พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ ได้ข้อสอบท่ีมีระดับความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.46 ถึง 0.76 และได้ค่าอํานาจจําแนก 
(r) ต้ังแต่ 0.25 ถึง 0.87 และคัดเลือกข้อสอบจํานวน 30 ข้อ  
 4.8 นําแบบทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ ท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วไปทดสอบกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ท่ีไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเท่ียงของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใช้สูตรดคูเดอร์ดริชาร์ดสันด 
(K-R20) ได้ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบท้ังฉบับเท่ากับ 0.82  
 4.9 นําแบบทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ ท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วไปทดสอบกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ท่ีไม่ใช่
กลุ่มเปา้หมาย  จํานวน 30  คน  เพ่ือหาความเท่ียงของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใช้สูตรดคูเดอร์ดริชาร์ดสัน    
(K-R20)ดได้ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบท้ังฉบับเท่ากับด0.89                         
               4.10 จัดทําแบบทดสอบท่ีผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือ กําหนดให้เป็นแบบทดสอบวัดความรู้
พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษและความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ชุดละ 30 ข้อ เพ่ือความรู้พ้ืนฐาน
เดิมของกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินการศึกษาวิจยัต่อไป  
   4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
       4.1 นําคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       4.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนสอบวัดความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษและความรู้พ้ืนฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูปและการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือเปรียบเทียบความรู้พ้ืนฐานเดิมของนักเรียนท้ังสองกลุ่ม โดยอาศัยการทดสอบที                
(t-test) แบบ Independent Samples t-test 
       4.3 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีเรียนรู้
ด้วยบทเรียนสําเร็จรูปและเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยอาศัยการทดสอบที (t-test) แบบ 
Dependent Samples t-test 
       4.4 ทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างของนักเรียนท้ัง 22ห้องเรียนท่ีเรียนรู้ด้วย
บทเรียนสําเร็จรูปและเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการขจัดความรู้พ้ืนฐานก่อน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว              
(One-way ANCOVA) 
 

ผลการวิจัย 
    1. บทเรียนสําเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีผู้วิจัย
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.33/83.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 75.83/82.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้                                                                          
    2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูป หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี   
ระดับ .01 
    3..การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ                
ทางสถิติท่ีระดับ .01 



    4..การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาคอมพิวตอร์ เร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูปและเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมี          
พ้ืนฐานความรู้เท่ากัน พบว่าการเรียนรู้ท้ัง 2  วิธี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
    1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
        1.1 บทเรียนสําเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
โดยต้ังประสิทธิภาพไว้ท่ีเกณฑ์ 75/75 ได้ผลการทดลองออกมามีค่า เท่ากับ 77.33/83.67 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
เพราะผู้วิจัยก็ได้ปรับปรุงเนื้อหาของบทเรียนสําเร็จรูป ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ และพัฒนาตามข้ันตอน
ของการวิจัยและพัฒนานับต้ังแต่การได้รับแนวทางและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อการสอน 
จึงเป็นสาเหตุประการหนึ่ง ท่ีส่งผลให้บทเรียนสําเร็จรูป เม่ือนําไปทดลองจริง จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบระหว่างเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูป คิดเป็น
ร้อยละ 77.33 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.67 มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเกษรา สุชิรัมย์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ทําวิจัย เร่ือง 
การใช้บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาในการเรียนสาระวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ บรรยากาศ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนบ้างลุงม่วง สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 7 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
บรรยากาศ หน่วยย่อยเร่ือง องค์ประกอบ และการแบ่งชั้นบรรยากาศ และหน่วยย่อย เร่ือง การพยากรณ์อากาศ
มีประสิทธิภาพ 80.08/80.79 และหน่วยย่อย เร่ืองการพยากรณ์อากาศมีประสิทธิภาพ 85.22/81.05 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
        1.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ โดย
ต้ังประสิทธิภาพไว้ท่ีเกณฑ์ 75/75 ได้ผลการทดลองออกมามีค่า เท่ากับ  75.83/82.67 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
เพราะผู้วิจัยก็ได้ปรับปรุงเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ และพัฒนา
ตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนานับต้ังแต่การได้รับแนวทางและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ
ด้านสื่อการสอน จึงเป็นสาเหตุประการหนึ่ง ท่ีส่งผลให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เม่ือนําไปทดลองจริง จึงมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบระหว่างเรียนใน
แผนจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คิดเป็นร้อยละ 75.83 และนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการ
ทําแบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.67 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วัชระ เยียระยงค์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ทําวิจัย เร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ผลการวิจัย
พบว่า 1) ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญต้องการ
ให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรียนท่ีผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาบทเรียนได้ด้วยตนเอง ภาพและ
ข้อความมีความสัมพันธ์กัน บทเรียนสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ตลอดเวลา ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกบทเรียนได้
ตามต้องการภาพกราฟฟิกท่ีนํามาประกอบควรเป็นภาพเสมือนจริง 2) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 52เท่ากับ 80.83/81.58 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน



อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
เร่ืองส่วนประกอบคอมพิวเตอร์พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.19)  และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ลําพึง  บัวจันอัฐ (2552) ได้ทําวิจัย เร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและ
สืบค้น เร่ืองการสืบค้นสารสนเทศ ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
92.78/83.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
    2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ีด3ดเร่ืองดเทคโนโลยีสารสนเทศดท่ีเรียนรู้ด้วยบทเรียน
สําเร็จรูป จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเรียนรู้
ด้วยบทเรียนสําเร็จรูป พบว่า  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูปนั้น นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนและ
ได้ปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนได้ประเมินตนเอง  และทราบคําตอบได้ทันที มีการเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในส่วนท่ีปฏิบัติได้ถูกต้องและมีความพยายามท่ีจะแก้ไขส่วนท่ีบกพร่อง2และผู้เรียนได้เรียนรู้ไปทีละ
น้อยตามลําดับข้ัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเกษรา สุชิรัมย์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ทําวิจัย เร่ืองการใช้บทเรียน
สําเร็จรูปแบบสาขา ในการเรียนสาระวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ บรรยากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บรรยากาศ หน่วยย่อย
เร่ือง องค์ประกอบ และการแบ่งชัน้บรรยากาศ และหน่วยย่อย เร่ือง การพยากรณ์อากาศมีประสิทธิภาพ
80.08/80.79 และหน่วยย่อย เร่ืองการพยากรณ์อากาศ มีประสิทธิภาพ 85.22/81.05 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 และ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .012  
     3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้นได้รับ การออกแบบ
อย่างทันสมัย ทําให้สามารถตอบสนองและยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนจึงรู้สึกต่ืนเต้นเร้าใจ จูงใจในบทเรียน 
ผู้เรียนจะสามารถเลือกเรียนบทเรียนได้ตามความต้องการ นอกจากนั้นบทเรียนยังมีแบบฝึกหัด เพ่ือวัด
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนด้วย พร้อมๆ กับกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักคิดและแก้ปัญหา
ด้วยตนเองได้ ส่งผลให้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของเสรี สามาอาพัฒน์ (2546, 
หน้า 77) ได้ทําวิจัย2เร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชางานชา่งพ้ืนฐาน เร่ือง  
การคํานวณงานไฟฟ้าในบ้าน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยทดสอบหลังการเรียน 22สัปดาห์มีคะแนน
เฉลี่ยลดลงร้อยละ 13.05  
     4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีเรียนรู้ด้วยบทเรียนสาํเร็จรูปและเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยท่ีมีพ้ืนฐานความรู้เท่ากัน 
พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีเรียนรู้ท้ัง 2 วิธี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบว่านักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูป      
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เม่ือพิจารณาด้านทักษะ
ความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษและด้านคอมพิวเตอร์ นักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม มีความรู้พ้ืนฐานแตกต่างกัน เม่ือ
นักเรียนท้ัง 2 กลุ่มได้รับวิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ไม่ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็น           



ผลมาจาก 1) การควบคุมตัวแปรร่วม โดยการขจัดความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษและความรู้พ้ืนฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นความรู้พ้ืนฐานเดิมของนักเรียนท้ัง 2 ห้องเรียน ทําให้มีพ้ืนฐานความรู้ท่ีเท่ากันส่งผลทําให้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท้ัง 2 ห้องเรียน ท่ีเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูปและ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่แตกต่างกัน 2)2ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนสําเร็จรูปและการ
จัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนได้ศึกษา ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามเนื้อหาท่ีกําหนดไว้ในบทเรียน
ตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคล โดยใช้ข้อความ ภาพนิ่ง และการ์ตูน เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่นเดียวกัน ท้ังนี้การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อท้ัง 2 ชนิด มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีอาศัยทฤษฎีการวางเงื่อนไข
แบบโอเปอร์แรนต์ (Operant Conditioning)  ของสกินเนอร์ (Skinner) มีการใช้เทคนิคการเสริมแรง หลกัการ
จิตวิทยาและการเรียนรู้หลายๆ อย่างประกอบ เช่นเดียวกัน 3) พฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน ในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูปและการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรียน สามารถควบคุม
การปฏิบัติด้วยตนเอง และเลือกศึกษาตามท่ีตนเองถนัดหรือต้องการ ความเหมาะสมกับความสามารถทางการ
เรียนของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญชม  ศรีสะอาด (2546, หน้า 92-93) ได้กล่าวไว้ว่า  บทเรียน
สําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม  (Programmed2Instruction)2คือสื่อการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้นักเรียนเรียน
ด้วยตนเอง จะเร็วหรือช้าตามความสามารถของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของถวัลย์ มาศจรัส และ      
จิราภรณ์  จงเกษกรณ์  (2548, หน้า 16) ได้กล่าวไว้ว่า บทเรียนแบบโปรแกรม คือ บทเรียนท่ีผู้สอนจัดทําข้ึนเพ่ือ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ท่ีกําหนด
ไว้ในบทเรียนแต่ละบทเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า และประเมินผลการเรียนด้วยตนเองตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอดิศักด์ิ สุเฌอ (2542, หน้า 1) ท่ีกล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิมลรัตน์ดสุนทรโรจน์ด(2545,เหน้า 145) ท่ีกล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนดหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ท่ีสร้างข้ึนให้ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ พร้อมท้ังได้รับผลป้อนกลับ
อย่างสมํ่าเสมอจากเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ของบทเรียน   
 

ข้อเสนอแนะ 
    ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
        1. ครูผู้สอนควรให้ความสนใจในการสร้าง หรือนําบทเรียนสําเร็จรูปและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไปใช้จัดกิจกรรม การเรียนการสอน เพราะเป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ 
         2. ครูควรเตรียมกิจกรรมเพิ่มเติมไว้ เพ่ือแก้ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมการเรียน 
เนื่องจากการทดลองคร้ังนี้พบปัญหา คือ นักเรียนท่ีเรียนเก่งจะทําเสร็จเร็ว แล้วจะคุยกันและเล่นรบกวนคนอ่ืน 
จึงมีความจําเป็นจะต้องใช้กิจกรรมดังกล่าวในการแก้ปัญหา ช่วยทําให้นักเรียนสนใจต่อการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ และทําให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
    ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
         ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนระหวา่งการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูปหรือการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับวิธีสอนและสื่ออ่ืนๆ ในเนื้อหาเดียวกันเพ่ือให้เกิดความหลากหลาย 
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