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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมจีุดมุงหมายเพ่ือ 1)พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง 

สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรือ่ง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1 ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรยีน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรยีน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนสหวิทยาคม ภาค

เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรบันักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก และแบบสอบถามวัดความพึง

พอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง 

สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร  

 ผลการวิจัยพบวา บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมคีุณภาพตามความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนโดยรวมอยูใน ระดับเหมาะสมมาก 

 (x̄ = 4.49,S.D. = 0.58) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังไดรับการจดัการเรยีนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สูงกวากอนไดรับการจดัการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรยีนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยรวมอยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ความพึงพอใจของนักเรียน 

 

 Abstract 

This research aimed to 1. development of CAI computer basic components of a 

computer for grade 7 students; 2. to compare academic achievement of CAI computer basic 

components of a computer for grade 7 students before and after using CAI; and 3. study 

satisfaction of students of CAI computer basic components of a computer for grade 7 students.  
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The population in this study were 30 science students at one school of the first semester of 

academic year 2017.  The instruments used in this research were CAI computer basic 

components of a computer for grade 7 students, achievement test, satisfaction questionnaire to 

measure student learning on-1 with CAI. 

The research found that CAI, which were developed by qualified expert opinion on the 
CAI improvement in overall was at high level (x̄ = 4.49, SD = 0.58) , achievement after learning 
the lesson was higher learning have been using CAI and statistically significant was at the .05 
level.  
 

Keywords: CAI / achievement / satisfaction of students. 

 

ความเปนมาและสภาพของปญหา 

       ในปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสาร ไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอสภาพสังคมท่ีตองเตรียม

บุคลากรใหสามารถเผชิญกับยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาจึงมีความสําคัญและมีบทบาทตอการพัฒนา

ประเทศดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 สาระหมวดท่ี4 ท่ีนําเสนอเก่ียวกับแนว

ทางการจัดการศึกษาวาเปนการจดัการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั ยุทธศาสตรสาํคัญของการปฏิรปูการศึกษาซึ่ง

แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนวา“ผูเรียนทุกคนมคีวามสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได

ผูเรยีนมีความสําคญัท่ีสุด” กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรยีนพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ศักยภาพดัง

มาตรา 20โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณและ

การประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหาโดยจดักิจกรรมใหผูเรียนไดเรยีนรูจากประสบการณจริงฝกการ

ปฏิบัติ ในสวนของกระบวนการเรยีนรูน้ันพระราชบัญญตัิฉบับน้ีไดกําหนดใหกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรยีนเปน

สําคัญโดยตองจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดของผูเรยีนคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคลใหไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติใหทําไดคดิเปนทําเปนรักการอานและใฝเรียนใฝรูอยาง

ตอเน่ืองกระบวนการเรียนรูดังกลาวจะบรรลุตามท่ีพระราชบัญญตัิแหงชาติพ.ศ. 2542 กําหนดไวน้ันจะตองจัดการ

สื่อท่ีหลากหลายสื่อท่ีผูเรียนจะตองไดโดยตรงไมใชสื่อท่ีครูใชแตเพียงผูเดียวเปนสื่อท่ีผูเรียนจะตองศึกษาคนควา ดวย

ตัวเองมากกวาเปนสื่อท่ีครูคอยบอกคอยปอนใหตลอดเวลาเปนสื่อท่ีเรียนรูไดดเีปนความแตกตางระหวางบุคคลและ

เนนกระบวนการกลุมเพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูรวมกันอันจะนําไปสูการอยูรวมกันไดอยางมีความสุขตามความ

มุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับน้ี (กรมวิชาการ, 2544 ,หนา 2-3,10) 

    การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีเปาหมายเพ่ือมุงใหผูเรยีนมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพท่ี

เหมาะสมกับวัย ความตองการ ความสนใจและความถนัด เพ่ือใหผูเรยีนแตละคนเขาใจและรูจักเลือกวิชาชีพท่ีเปน

ประโยชนแกตนเองและสังคม 

     การใชคอมพิวเตอรเปนสื่อการสอนถือวาเปนการใชสื่อการสอนท่ีเปนเทคโนโลยรีะดับสูง  

(บรรลุ ชูชอ , 2546 , หนา 1-2 ) และบทเรียนคอมพิวเตอรหรือคอมพิวเตอรชวยสอน เปนสื่อกลางท่ีสามารถอธิบาย

ถึงเน้ือหา แสดงภาพประกอบ แสดงภาพเคลื่อนไหว ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจไดและไดเห็นถึงสวนท่ีเปลี่ยนแปลง

ตางๆ นอกจากน้ีแลว โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนยังสามารถท่ีจะใหผูเรียนไดเรยีนดวยตนเองยางอิสระ และ
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ใหผลยอนกลับอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอผูเรียนไดรวดเร็ว ซึ่งจะทําใหผูเรียนทราบถึงการเรียนรู

ของตนเอง ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเห็นไดชัดคือ สามารถเพ่ิมแรงจูงใจใหแกผูเรยีน โดยการ

ออกแบบโปรแกรมใหมีภาพ และเสียง และใหสามารถตอบโตกับผูเรยีนไดอยางรวดเร็ว  

(อรพรรณ พรสีมา , 2530 , หนา 88 ) 

      จากความสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาวผูศึกษาคนควาจึงสนใจ

ท่ีจะทําการศึกษาคนควาเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง

คอมพิวเตอรเบ้ืองตนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีสามตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนเพ่ือเปนการคนหาวิธีการท่ีเหมาะสมและเพ่ือท่ีจะไดนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรวิชาอ่ืนๆตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร เรือ่ง 

สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรยีนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 

     เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย ไดแก เน้ือหาสาระจากวิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบพ้ืนฐานของ

คอมพิวเตอร กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยนํามาพัฒนาเปน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งผูวิจัยไดแบงเน้ือหาเปน 1 หนวยการเรยีนรู 5 เรื่องประกอบ ดังน้ี 

    1.หนวยรับเขา 

    2. หนวยประมวลผลกลาง 

    3. หนวยความจําหลัก 

    4. หนวยความจําสํารอง 

    5. หนวยสงออก 

           2. ตัวแปร 

 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร 

                                 เรื่องสวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 ตัวแปรตาม ไดแก  -ประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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                                   -ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

                                   -ความพึงพอใจของนักเรียน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

            ประชากรและกลุมเปาหมาย 

        ประชากรท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสหวิทยาคม อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีกําลังเรียนในภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2560  จํานวน 1 หองเรียน จํานวน ท้ังสิ้น 30 คน

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีม ี3 ชนิด ประกอบดวย 

  1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สวนประกอบ

พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 1 หนวยการเรียนรู  

  2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง 

สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ  

  3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร 
จํานวน 15ขอ 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 

1. กําหนดเน้ือหาท่ีใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2. ใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาประเมินคุณภาพเน้ือหา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร 

เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

-ประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 

-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนดวยบทเรยีน

คอมพิวเตอรชวยสอน  

-ความพึงพอใจของนักเรียน 

การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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3. จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

4. ใหผูเช่ียวชาญดานสื่อประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

5. ทดลองใช 

6. สรุปผล 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

1.คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนนําเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาเพ่ือ

ตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน โดยใชแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ผลการ

ประเมินแสดงในตารางท่ี1    

เกณฑการประเมิน Rating Scale 

คาเฉลี่ยระดับ     ความหมาย 

4.50 – 5.00     มากท่ีสุด 

3.50 – 4.49     มาก 

2.50 – 3.49     ปานกลาง 

1.50 – 2.49     นอย 

1.00 – 1.49     นอยท่ีสุด  

  

 ตารางท่ี1 ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ ขอมูล 

x̄ S.D. แปลผล 

1.ดานเน้ือหาและการนําเสนอ 4.34 0.68 เหมาะสมมาก 
2.ดานภาพ เสยีง และการใชภาษา 4.70 0.56 เหมาะสมมากท่ีสุด 
3.ดานตัวอักษรและส ี 4.26 0.57 เหมาะสมมาก 
4.ดานแบบทดสอบ 4.50 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 
5.ดานการจัดการบทเรียน 4.50 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
6.ดานคูมือการใช 4.54 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.49 0.58 เหมาะสมมาก 
 

จากตาราง1 แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเช่ียวชาญ พบวา 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนโดยรวมอยูใน ระดับเหมาะสมมาก (x̄ = 

4.49,S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับเหมาะสม เหมาะสมมากท่ีสุด 4 ดาน ไดแกดานคูมือการ

ใชบทเรียน ดานแบบทดสอบ และดานการจดัการ บทเรียน ภาพเสียงและการใชภาษาและท่ีอยูในระดบั เหมาะสม

มาก3 ดาน ไดแกดานเน้ือหาและ การนําเสนอ และดานตัวอักษรและสีตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนและหลังเรยีน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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 ผูวิจัยไดหาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนกอนและหลังเรียน ดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลปรากฏ

ดังตาราง 

 N คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลีย่ 
�D �D2 

t กอน หลัง 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 30 10 8.05 8.55 10 100 2.94** 

 

จากตาราง 2 พบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 8.05คะแนน และ 8.55 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา 

คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ผูวิจัยไดใหนักเรยีนตอบแบบวัดความพึงพอใจ หลังจากท่ีไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี1 ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน แลวนําผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหระดับความพึงพอใจ ดังตาราง 

ตารางท่ี3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรยีนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี1 

 
ขอความ 

 

X� 

 
S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหนักเรียนมีความเขาใจใน
เน้ือหาวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนมากข้ึนกวาเดิม 

4.20 0.41 มาก 

 
ขอความ 

 

X� 

 
S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

 
2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหางาย
ข้ึน 

4.20 0.62 มาก 

3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กระตุนความสนใจองนักเรยีน 
 

4.05 0.69 มาก 

4. การเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหนักเรียนมี
ความสับสนในเน้ือหาท่ีเรยีนนอยลง 

4.15 0.49 มาก 

5. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรียนอยากเรียนวิชา
คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

4.10 0.55 มาก 

6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรียนเรียนไดเร็วกวา
เรียนกับคร ู

4.00 0.65 มาก 
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7. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรียนเกิดจินตนาการใน
การเรยีนมากข้ึนกวาเดิม 

4.20 0.52 มาก 

8. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรียนพัฒนาทักษะ
ทางดานปฏิบัติเร็วข้ึน 

4.15 0.49 มาก 

9. นักเรียนมีความพอใจกับรูปภาพสี ท่ีใชประกอบในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

4.20 0.41 มาก 

10. ขนาดและสีของตัวอักษรในบทเรียนคอมพิวเตอรอานงาย
สบายตา 

4.10 0.45 มาก 

11. รูปภาพและตัวแสดงในบทเรียนทําใหนักเรียนสนใจบทเรียน 4.10 0.45 มาก 
12. นักเรียนสามารถใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดเปน
อยางด ี

4.15 0.37 มาก 

13. นักเรียนมีความพึงพอใจเมื่อตอบถูกแลวมีคําพูดตอบโตจาก
บทเรียน 

4.05 0.69 มาก 

14. นักเรียนมีความพอใจเมื่อทําแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบแลว
ไดรูผลคะแนนทันที 

4.15 0.37 มาก 

15. การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียน
สามารถเรียนรูไดอยางอิสระตามความสามารถของตนเอง 

4.35 0.49 มาก 

รวม 4.14 0.25 มาก 
 

จากตาราง 3 พบวาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนท่ีมคีวามพึงพอใจท่ีดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน อยูในระดับมาก 15 ขอ เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดบัดังน้ี การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนทําใหนักเรียนสามารถเรยีนรูไดอยางอิสระตามความสามารถของตนเอง(X� = 4.35)  บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนมากข้ึนกวาเดิม (X� = 4.20)  การเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหนักเรียนมีความสับสนในเน้ือหาท่ีเรียนนอยลง (X� = 4.15) 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง

สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน สรุปผลไดดังน้ี 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีคณุภาพ โดยรวมอยูใน ระดับเหมาะสมมาก  

                (x̄ = 4.49,S.D. = 0.58)  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากอน 

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมนัียสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรยีนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน  

โดยรวมอยูในระดับมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง 

สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 สามารถอภิปรายผลได ดงัน้ี 

 1. ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่องสวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน พบวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมคีณุภาพ โดยรวมอยูใน ระดับเหมาะสมมาก (x̄ = 4.49,S.D. = 0.58) ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สุกรี รอดโพธ์ิทอง(2535) ท่ีไดกลาวถึงหลักการออกแบบบทเรียน CAI ท่ีทําใหเกิดการเรียนรูท่ีดีตอง

มีทักษะกระบวนการเรยีนการสอนท่ีเราความสนใจ บอกวัตถุประสงคทบทวนความรูเดิม การเสนอเน้ือหาใหม 

 ช้ีแนวทางการเรียนรู กระตุนการตอบสนอง ใหขอมูลยอนกลับ ทดสอบความรู การจํา และการนําไปใช แสดงวา

บทเรียนคอมพิวเตอรน้ีเปนสื่อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพทําใหการเรยีนรู ของเด็กดีข้ึน 

 2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องสวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี1 ปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังไดรบัการจดัการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนไดรับ

การจัดการเรยีนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงวาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนสามารถ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังน้ีเพราะบทเรยีนของตัวชวยสอนท่ีสรางข้ึนเปนประเภทสอน

เน้ือหาซึ่งผูวิจัยไดออกแบบและเสนอแนะหาในปริมาณท่ีเหมาะสมจากบทเรียนจึงคลายกับการเรียนการสอนจริงใน

ช้ันเรียนบทเรยีนเปดโอกาสใหผูเรยีนไดควบคมุการเรียนดวยตนเองและมีการใหขอมูลปอนกลับท่ีเหมาะสมและทันที 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัชชัย สหพงษ ( 2550 ) พบวา นักเรียนท่ี ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนหลังเรยีน ผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มจีํานวนมากกวารอย

ละ 72.1 ของนักเรียนท้ังหมด สรปุวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดของคะแนนเต็ม มีจํานวนมากกวารอยละของนักเรียนท้ังหมด 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องสวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัย

พัฒนาข้ึนและพบวาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี เรื่องสวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 อยูในระดับมาก 

อาจข้ึนอยูกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน สามารถสรางปฏสิัมพันธกับผูเรียนไดดวยการ

ตอบสนองตอผูเรียนโดยตรง บทเรียนมีท้ังภาพ สี เสียงท่ีสามารถเราความสนใจ นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดคํานึงถึงการ

ออกแบบซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบตางๆ เชน ขอความ ภาพ กราฟฟกและเสียง มีการเปดโอกาสใหผูเรียน 

และควบคมุการเรียนของตนเองได ในขณะเดียวกันการออกแบบในสวนของการทําแบบทดสอบมีคนตอบกลับทันที 

ซึ่งการใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดตัง้ความคาดหวังท่ีเหมาะสมกับความสามารถของ

ตนและคดิ วิธีการแกปญหาและมแีรงจูงใจท่ีจะรับรูการเรียนในเน้ือหาอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา รัต

นมงคล (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรือ่งการสืบพันธุ

ของพืชช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจตอบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรยีนรู

วิทยาศาสตรเรื่องการสืบพันธุของพืชช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 อยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสดุ 
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ขอเสนอแนะ 

จากการท่ีผูวิจยัไดสราง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบพ้ืนฐานของ

คอมพิวเตอร สาํหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1 ผูวิจัยมีขอเสนอนะ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

    1.ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนช้ินน้ี ไปทดลองใชกับหลายๆโรงเรียน เพ่ือใหไดบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมปีระสิทธิภาพและตรงตอการใชงานมากข้ึน 

    2. ในการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรมีครูคอยกํากับดูแลควบคูไปกับการให

นักเรียนเรียนรูดวยตนเอง 

    3.  ควรมีภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว เพ่ือเราใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน 

มากข้ึน 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ เพ่ือใหไดสื่อการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเน้ือหาสาระท่ีมคีวามตอเน่ืองกัน และมีความ

หลากหลายมากข้ึน 

 3. ควรมีการสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการทดลองใชกอน 
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