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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
กราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 
การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 กอนเรียนและหลังเรียน เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนถูกพัฒนาข้ึน 
หลังจากไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามข้ันตอนดําเนินการวิจัยประกอบดวย ศึกษาปญหาการเรียน
โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และหาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยการทดลองใชกับนักเรียน เพ่ือนําไปแกไขและ
ปรับปรุงตอไป 

ผลการวิจัยพบวา 
1.ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือ

สงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เทากับ 82.89/85.45 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80 ท่ีกําหนด  
 2.ผลสัมฤทธ์ิหลังจากการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  พบวา
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  พบวา

ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก (�̅�=4.49) 
คําสําคญั : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน / โปรแกรมกราฟก / ทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to 1. develop of the Computer-Assisted Instruction on 

the drawing by a graphics program; 2. permit the procedure computer skills for students in grade 

7 of 80/80 criteria; 3. compare the learning achievement of students by the Computer-Assisted 

Instruction on the drawing by a graphics program; to permit the procedure computer skills of the 

before and after studying for students in grade 7; to study about the students' contentment in 
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regard to the Computer-Assisted Instruction was developed after they demonstrated to use the 

computer-assisted instruction, imitate the procedures in this research comprise of; study the 

learning problem by observing the learning behavior, study concepts and theories of creating the 

Computer-Assisted Instruction, design the Computer-Assisted Instruction lesson and study the 

efficiency of the lesson by demonstrated with the students to solve and improve its. 

The study suggested that 

 1) The efficiency of the Computer-Assisted Instruction by a computer graphics to 

procedure computer skills for students in grade 7 to equate with 82.89/85.45 which was higher 

than 80/80. 

 2) The achievement after learning by the Computer-Assisted Instruction on the drawing 

by a graphics program for students in grade 7 is higher than before learning that has the statistical 

significance at level .05. 

 3) The students' contentment regarding the Computer-Assisted Instruction that teaching 

about the drawing by a graphics program for students in grade 7 found that they're very satisfied 

(�̅�= 4.49). 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ปจจุบันท่ัวโลกไดใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพ่ือเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาประเทศและเปนท่ีประจักษชัดวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตอการพัฒนาเปนอยางมาก อาทิ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารจัดการ ตลอดจนการสงเสริมคุณภาพการ
เรียนรู ทําใหประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกพยายามใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยางกวางขวาง เพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม มุงเนนการพัฒนาประเทศ
ไปสูเศรษฐกิจสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ. 2545 : 1) 
 ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกลาวพบวา ครูสวนใหญใชวิธีการสอนโดยครูเปนผูถายบอกความรู 
ซึ่งควรจะปรับวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเน้ือหาโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งโดยครูถายทอดความรูสงผลใหนักเรียนขาดสิ่งกระตุนเรงเราใหสนใจในบทเรียน นักเรียนมี
ความเบ่ือหนายในการเรียน ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามีบทบาทตอการศึกษามากข้ึนตาลําดับ มีผูกลาวขวัญถึง
เรื่องราวของเทคโนโลยีอยูเสมอ มีการนําเอาวิธีการและเทคนิคใหม ๆ มาใชกันอยูเสมอ (คณาจารยภาควิชาพ้ืนฐาน
การศึกษา. 2532 : 19) ความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรนําไปสูรูปแบบการสอนรูปแบบใหมเรียกวา 
“คอมพิวเตอรชวยสอน” หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) ซึ่งใหความสนใจเรื่องราวการออกแบบ
วิธีการสอนเปนพิเศษ (Instruction Design และสถาบันราชภัฏสกลนคร (2536 : 90) ไดกลาวถึงประโยชนของ
คอมพิวเตอรชวยสอน วาเน่ืองดวยคอมพิวเตอรมีลักษณะคอนขางคลองตัวและมีประโยชน ดังเชน ผูเรียนเรียนได
ตามความชาเร็วของตนเอง ทําใหสามารถควบคุมอัตราเรงของการเรียนไดดวยตนเอง การตอบสนองท่ีรวดเร็วของ
คอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนไดรับการเสริมแรงท่ีรวดเร็วดวย อาจจะทําโปรแกรมใหมีบรรยากาศท่ีนาช่ืนชม ซึ่งเหมาะ
สําหรับผูเรียนท่ีเรียนไดชา สามารถเอาเสียงดนตรี สีสัน กราฟกเคลื่อนไหว ซึ่งทําใหดูเหมือนของจริงและนาเราใจใน
การฝกปฏิบัติ (Drill) หรือสถานการณจําลองไดเปนอยางดี ความสามารถในการเก็บขอมูลคอมพิวเตอร ทําใหการ
เรียนแบบเอกตบุคคลเปนไปไดอยางงายดาย ซึ่งครูผูสอนสามารถออกแบบใหเรียนไดโดยลําพัง ความแปลกใหมของ
คอมพิวเตอรจะเพ่ิมความสนใจ ความตั้งใจของผูเรียนมากข้ึน 
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก 

 จากสภาพปญหาและความสําคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  คุณสมบัติและขอดีของคอมพิวเตอรชวย
สอนดังกลาว ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นคุณคาของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตอการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรู มีทักษะเก่ียวกับการ
วาดภพกราฟก อันจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน สนใจและเรียนรู
อยางสนุกสนานกับสื่อการสอนท่ีแปลกใหม            

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะ
กระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 
การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 กอนเรียนและหลังเรียน 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
สมมุติฐานการวิจัย 

ผลการสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชสื่อการเรียนการสอนบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนการ
ใชสื่อการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ดานเน้ือหา 
เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยทําการวิเคราะหจากเน้ือหารายวิชาการวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก  ตามหลักสูตร

การศึกษาแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
จํานวน 7 หนวยการเรียนรู ไดแก เริ่มตนกับ Illustrator การวาดเสนดวย Line Tool และ Brush Tool การวาด
รูปทรงเรขาคณิต การวาดเสนดวย Pen Tool และ Pencil Tool การจัดการกับอ็อบเจกต ระบายสีอยางสรางสรรค
ระบายสีอยางสรางสรรค และเทคนิคการวาดการตูนอยางงาย 

ดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก  - การเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก 
 ตัวแปรตาม ไดแก - ใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
   - เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียน 
   - ความพ่ึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิกอนและหลังเรียน 
 

ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
      ประชากรเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปปท่ี 1 โรงเรียนวัชรวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 44 คน ซึ่งเปนกลุมท่ีใชในการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก 
 เครื่องมือวิจัย 

     1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก นําบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟกท่ีพัฒนาข้ึนใหผูเช่ียวชาญเพ่ือประเมินความเหมาะสมของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 คน วิเคราะหผลการประเมินความเหมาะสม โดยนําคะแนนความคดิเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ  มาหาคาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และเกณฑคาเฉลี่ยข้ันต่ําเพ่ือใชพิจารณาวา องคประกอบ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเหมาะสม คือ  มีคาเฉลี่ยตั้งแต  3.50  คะแนนข้ึนไป  และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานไมเกิน  1.00  คะแนน  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  (E1 / 
E2) พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก มีประสิทธิภาพ (E1 / E2)  เทากับ  
82.89/85.45   
      2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนท้ังหมดจํานวน  30  ขอ  ใหไดตาม
โครงสราง  ครอบคลมุเน้ือหาและตัวช้ีวัด  มาสรางเปนแบบทดสอบฉบับจริง  โดยตดัขอท่ีไมอยูในเกณฑออก  ซึ่งได
คาความยากงาย (P)  ของแบบทดสอบอยูระหวาง  0.50 - 0.80  และคาอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบ อยู
ระหวาง  0.30 - 0.75    

     3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 รายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

     1. ช้ีแจงใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1  โรงเรียนวัชรวิทยา ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2560 
จํานวน 44 คน ท่ีเปนกลุมตัวอยางการทดลอง ทราบถึงวิธีการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

     2. ใหนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง  ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) วิชา
คอมพิวเตอรกราฟก เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก จํานวน  30  ขอ แลวตรวจใหคะแนนเพ่ือเก็บไวเปน
คะแนนกอนเรียน 
      3. จัดการเรียนรูกับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวย
โปรแกรมกราฟก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหสัมพันธกับแผนการจัดการเรียนรู  รายวิชาการวาดภาพดวย
โปรแกรมกราฟก ท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชเวลาในการสอนท้ังหมด 8 ช่ัวโมง 

     4. ภายหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก 
เสร็จสิ้นลง ผูศึกษาทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  (Posttest) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง  

     5. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

     6. นําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวาดภาพดวยโปรแกรม
กราฟกกอนเรียนและหลังเรียน และคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก มาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ 

 
การวิเคราะหขอมูล 
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1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก โดยการหา
คารอยละของคะแนนเฉลี่ย จากการทําแบบฝกหัดตอคารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
จากสูตร E1 / E2 

2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยใชสถิติทดสอบท่ีแบบไมอิสระ  (t – test Dependent) 

3. วิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก มาคํานวณหาคาเฉลี่ย(�̅�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และ
เทียบกับเกณฑเพ่ือแปลผลคะแนน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือ
สงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เทากับ 82.89/85.45 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80 ท่ีกําหนด 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  พบวา
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 3.ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  พบวา

ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก (�̅� =4.49)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 
เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  มีประสิทธิภาพเทากับ 
82.89/85.45  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไวผลท่ีไดเปนไปตามสมมุติฐาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชัยวัฒน 
แดงมาดี (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง
เศษสวน เพ่ือใชสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 81.87/81.50 ท่ีไดดําเนินการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑ80/80 และสอดคลองกับลัฐิกา ผาบไชย ( 2549: บทคัดยอไดพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําไทย 
สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี3 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําไทยสําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2)เปน 82.83/81.75 ตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ประสิทธิภาพในการใชเปนสื่อในการเรียนการสอนจริงท้ังน้ีเน่ืองจากจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1  น้ีไดดําเนินการศึกษาวิจัยตามหลักการวิจัยและพัฒนาซึ่งเปนการพัฒนาอยางเปนระบบ มีการ
วางแผน ดําเนินการสราง แกไข ปรับปรุง โดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา และผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอรชวยสอนโดย
การสัมภาษณผูเช่ียวชาญท้ังสองดานสําหรับเปนแนวทางในการสรางและพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

2.การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากการ
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
กราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  พบวา นักเรียนท่ี

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน (�̅� =24.98) สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน 

(�̅� =12.16) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ขนิษฐา ชานนท (2532:9)ท่ีกลาววา
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถกระตุนและสรางแรงจูงใจในการเรียนไดเปนอยางดี ท่ีจากความแปลกใหม
และจากความสามารถในการแสดงภาพ สีและเสียง ตลอดจนเกมคอมพิวเตอรซึ่งสามารถเราความสนใจของนักเรียน
ไดเปนอยางดีและสอดคลองกับแนวคิดของนิพนธ ศุขปรีดี (2531:27-28) ท่ีกลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สามารถตอบสนองตอการเรียนรูรายบุคคลไดดี เพราะเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตนเอง
โดยไมตองเรงหรือรอเพ่ือนนักเรียนแตละคนสามารถโตตอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหไมเบ่ือหนายใน
การเรียนนอกจานน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของชุติมา จันทรจร ( 2544: บทคัดยอ )วิจัยเพ่ือสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง คําศัพทในวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลจากการวิจัยสรุปไดวา 
นักเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ 0.05 
ดังน้ันบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จึงเปนสื่อการเรียนท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีจะทําใหนักเรียนมี
ความรูเพ่ิมข้ึน สามารถใชเปนสื่อถายทอดความรูเกาแกนักเรียนไดเปนอยางดีทําใหนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
 3.ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ผูวิจัยไดใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ผล
ปรากฏวาความพึงพอใจ ผลปรากฏวาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูใน

ระดับมาก(�̅� =4.49,SD=0.05) พบวา ขอท่ีไดคาเฉลี่ยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ เน้ือหามีความยากงายเหมาะสม
, ปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุดเฉลี่ย 4.65 รองลงมาไดแก  เน้ือหาบทเรียนมีคุณคาตอการ
เรียนรู ,สามารถเลือกบทเรียนไดตามความตองการ,แบบทดสอบทายบทเรียน ทําใหเขาใจบทเรียนไดดียิ่งข้ึน,
นักเรียนพอใจท่ีจะเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน,คอมพิวเตอรชวยสอนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน 
เฉลี่ย 4.52,ทําใหจําบทเรียนไดดีเฉลี่ย4.48, การสรางบทเรียนครอบคลุมเน้ือหาวิชา,ตัวหนังสืออานงาย ชัดเจน ,มี
เทคนิคในการนําเสนอท่ีเหมาะสม นาสนใจ,บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหเขาใจเน้ือหาวิชาไดมากข้ึน เฉลี่ย 
4.43 ระยะเวลาในการนําเสนอเน้ือหามีความเหมาะสม เฉลี่ย 4.39 และสามารถทบทวนความรูท่ียังไมเขาใจไดดีทํา
ใหงายตอการเรียนรูเฉลี่ย 4.35 สรุปไดวา นักเรียนเห็นประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพราะขณะ
เรียนมีความรูสึกชอบ สนุก และอยากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอีก เพราะจะทําใหเขาใจเน้ือหาไดดี  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

     1.กอนนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึน ควรมีการเตรียมและทดลองใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
ใหพรอมสําหรับการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร หูฟง  
      2.ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนมากยิ่งข้ึน เชน การทํา
แบบฝกหัดทักษะหลากหลายรูปแบบซึ่งอาจใชโปรแกรมชวยสรางอ่ืนชวย 
      3.ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชมัลติมีเดีย มีเพลง มีเกม ใหมากยิ่งข้ึน 
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