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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
2/1  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ภาคเรียนที 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนไตรตรึงษ โดยการสุมกลุมดวยการจับ
สลากหองเรียน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 38 คนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง 也 กับ 就 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง 也 กับ 就 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ
เทากับ 77.00/83.40 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 也 กับ 就 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีทีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 也 กับ 就 อยูในระดับมาก 
 

คําสําคัญ:  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน / 也 กับ 就/ ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop computer assistant instruction lesson 

“也 and 就” standard at Foreign Languages  development  Mathayomsuksa 2/1 with an 

effectiveness standard at 75/75 2) to compare learning achievement on “也 and 就” lesson 
using CAI 3) to study students’ satisfactory on the CAI taught in the 1st  semester of 2560 
academic year. The sample was 38 students in Mathayomsuksa 2/1 from the Nakorntritrung 
School  randomly drawn. The research instruments included  1) Computer Assisted Instruction 

lesson “也 and 就” for Mathayomsuksa 2/1 students’  2) achievement CAI learning test about 

“也 and 就” lesson, and  3) questionnaire to evaluate the students’ satisfactory on the lesson 
provided. Means and standard deviations were used to analyze the data.  
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The research findings  were:  

1) The effectiveness value of the CAI lesson “也 and 就”  students’ with an 
effectiveness criteria were 77.00/83.40 which Foreign Languages  development for 
Mathayomsuksa 2/1 was higher than the expected criteria.  

2) the posttest score of the student achievement after using this CAI was higher than 
their pretest score at a significant  level of .05  

3) The students’ satisfactory on this CAI lesson was at a high level.  
 

Keywords:  develop computer assistant instruction /也 and 就 / satisfactory on this 
     CAI lesson 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

 กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นถึงความ สําคัญของภาษาจีน จึงจัดใหมีการเรียนการสอน วิชาภาษาจีนข้ึน
ในสถานศึกษา โดยจัดเปนรายวิชา เพ่ิมเติมในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และไดระบุไวอยางชัดเจนวา ในสังคมโลกปจจุบันการเรียนรูภาษาตางประเทศมี
ความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การ
แสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับ
ประเทศตาง ๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืนดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติ ท่ีดีตอการใช
ภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารได รวมท้ังเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงายและกวางข้ึน 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 211) 
 จากเหตุผลขางตนทําใหขาพเจาคิดวานอกจากการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน แลวหลักการใชก็นับไดวามี
ความสําคัญไมนอยไปกวากัน จากการสังเกตการเรียนการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1  ตั้งแตเทอมท่ี 
1/2560 นักเรียนไมเขาใจวิธีการใชพ้ืนฐานคําวา 也 กับ 就 ได เน่ืองจากการใชท่ีแทจริงประกอบกับมีรูปแบบการใช
ท่ีหลากหลาย เมื่อนักเรียนแปลก็จะมีความหมายผิดไปจากเดิม รวมไปถึงพ้ืนฐานการใชตัวดังกลาวขางตนเปน
หลักการใชท่ีอยูในทุกบทเรียน และพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน 

 ผูวิจัยเห็นวาวิธีการใชพ้ืนฐานคําวา 也 กับ 就 ท่ีมีความหมายเหมือนกัน แตใชแตกตางกันของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/1 เปนปญหาท่ีตองแกไข ถาหากไมทําการแกไขใหถูกตองนักเรียนจะเขาใจวิธีการใชพ้ืนฐานคําวา
也 กับ 就 แบบผิดๆ ผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นวาควรจะหาวิธีหรือเทคนิครวมไปจนถึงสื่อท่ีใชประกอบการเรียนการ
สอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เพราะวาในการจัดการเรียนการสอนแบบใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนน้ีชวยในการเรียนการสอน นักเรียนเรียนรูเน้ือหา บทเรียน และฝกฝนทักษะจากคอมพิวเตอร  คอมพิวเตอรจะ
สามารถบอกผลของนัก เรียนไดเมื่อนักเรียน ทําผิดข้ันตอนและคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนยังเปนเครื่องมือท่ี
ชวยนักเรียนฝกฝนซ้ําได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 也 กับ 就 กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 
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 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

 1.  ประสิท ธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่ อง 也 กับ 就 กลุ มสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 

 ดานเน้ือหา 

  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการจดัการเรียนการสอนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือเปน
เครื่องมือในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเน้ือหาท่ีใชในการวิจัย เปนเน้ือหาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู
แกนกลางชวงช้ันท่ี 3 สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือ การสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 ต 1.2 และ ต 1.3 ทีเก่ียวกับความเขาใจ
และตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อ ประเภทตางๆ ทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
และนําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิด รวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน  สาระการ
เรียนรูพ้ืนฐานภาษาตางประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1  ประจําปการศึกษา 2560 ประกอบไปดวยความรู
ความเขาใจพ้ืนฐานการใช 也 กับ 就 

 ดานตัวแปร 

  ตัวแปรตน  ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 

  ตัวแปรตาม ไดแก 1)  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

      3)  ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  ระยะเวลา 
   ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชระยะเวลา 4 สัปดาห สัปดาห
ละ 2 ช่ัวโมง รวม 8 ช่ัวโมง  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ผูวิจัยไดดําเนินการ ศึกษาคนควา ตามหัวขอ ดังตอไปน้ี 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1. ประชากร ไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2ประจําปการศึกษา 2560 โรงเรียน
นครไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 4 หอง นักเรียน 157 คน 
  2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2560 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ ไดจากการสุมหองเรียน (cluster sampling) โดยการจับฉลากหองเรียน 1 หองไดหอง ม.
2/1 จํานวนนักเรียน 38 คน 

 เครื่องมือวิจัย 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง 也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ผูวิจัยไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 
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1  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน จํานวน 20 ขอ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทากบ 77.00/83.40 
1  3. แบบวัดความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง 也 กับ 就กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ความพึงพอใจท่ีมี
ตอใชบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง1也 กับ 就 อยูในระดับดีมาก 
1 0การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1ในการวิรัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就 ซึ่ง เปนการ
วิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 
1   1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเรียนรูและทําแบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 1也 
กับ 就 ตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว 
1   2. หลังจากเรียนเน้ือหาและทักษะปฏิบัติของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จนครบ 
1   3. ทําแบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就 
1   4. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง1也 กับ 就
เสร็จสิ้นแลวจํานวน 18 ขอซึ่งเน้ือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ใชเน้ือหา เน้ือหาตาม หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 1กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 
 
0สรุปผลการวิจัย 
1ผลการวิเคราะหขอมูลผลการทดลองสรุปไดดั้งน้ี 

 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 เปนการวิจัยเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอนและหลังเรียนและวัดความพึงพอใจของนัดเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 

 2. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 มีรายระเอียดดังน้ี 

  2.1 ข้ันตอนการทดลองครั้งท่ี 1 ทดสอบแบบเดี่ยว (1 : 3) คือใชบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนกับ
นักเรียน 3 คน โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดสอบกับนักเรยีนเปนรายบุคคลท่ีมีระดับการเรียนเกง ปาน
กลาง และออน (ใชระดับการเรียนวิชาภาษาตางประเทศเปนเกณฑตัดสินคือเกณฑเกง=มากกวา 3.0 ข้ึนไป เกณฑ
ปานกลาง=2.0-3.0 และเกณฑออน=นอยกวา 2.0) ทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนไตรตรึงษ เพ่ือ
นําผลท่ีไดปรับปรุงคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 
75/75 ท่ีตั้งไว ไดผลดังน้ี 

 
 
 
ตาราง 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ทดสอบแบบเดี่ยว 
(1:3) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน N ∑ 1X  ∑ 2X  E1 E2 E1 /E2 

也 กับ 就 3 40 44 66.67 73.33 66.67/73.33 

 จากตาราง พบวา การหาประสิทธิภาพของคะแนน ซึ่งเปนคาเฉลี่ยรอยละของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมี
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ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 (E1) เทากับ66.67และ (E2) เทากับ73.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑ 75/75 
ท่ีตั้งไว 
  2.2 ข้ันตอนการทดลองครั้งท่ี 2 ทดสอบกลุมเล็ก(1 : 9)โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนท่ีได
ปรับปรุงแกไขแลวในการทดลองครั้งท่ี 1 ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 โรงเรียนนครไตรตรึงษ จํานวน 
9 คน โดยการทดลองกับเด็กเกง ปานกลาง และออน(ใชระดับการเรียนวิชาภาษาตางประเทศเปนเกณฑตัดสินคือ
เกณฑเกง=มากกวา 3.0 ข้ึนไป เกณฑปานกลาง=2.0-3.0 และเกณฑออน=นอยกวา 2.0)  กลุมละ 3 คน เพ่ือนําผล
ท่ีไดมาปรับปรุงคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 
ท่ีตั้งไว ไดผลดังน้ี 

 

ตาราง 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ทดสอบแบบกลุม
เล็ก (1:9) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน N ∑ 1X  ∑ 2X  E1 E2 E1 /E2 

也 กับ 就 9 132 148 73.33 82.22 73.33/82.22 

 จากตาราง พบวา การหาประสิทธิภาพของคะแนน ซึ่งเปนคาเฉลี่ยรอยละของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 (E1) เทากับ73.33 และ (E2) เทากับ 82.22 ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑ 75/75 
ท่ีตั้งไว 
  2.3 ข้ันตอนการทดลองครั้งท่ี 3 ทดสอบแบบกลุมใหญ (1 : 25) โดยนําบทเรียนท่ีไดปรับปรุงแกไข
แลวไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 โรงเรียนนครไตรตรึงษ จํานวน 25 คน เพ่ือนําผลท่ีไดมาหา
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 75 : 75 เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเหมาะสม
ยิ่งข้ึน โดยหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ท่ีตั้งไว ไดผลดังน้ี 

ตาราง 3 แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ทดสอบแบบกลุม
ใหญ (1:25) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน N ∑ 1X  ∑ 2X  E1 E2 E1 /E2 

也 กับ 就 25 385 417 77.00 83.40 77.00/83.40 

 จากตาราง   พบวา การหาประสิทธิภาพของคะแนน ซึ่งเปนคาเฉลี่ยรอยละของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 (E1) เทากับ 77.00 และ (E2) เทากับ 83.40 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 75/75 
ท่ีตั้งไว 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 也 กับ 就 กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 

ตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 也 กับ 就 กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 

การทดสอบ N X  S.D. t 
กอนเรียน 38 15.29 0.96 11.58* 
หลังเรียน 38 17.61 1.08 
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 จากตาราง   พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 4. การศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 

ตาราง 5 แสดงผลการ 2การศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 

ขอ ความคิดเห็น X  S.D. แปลผล 
1 อธิบายเน้ือหาเขาใจงาย 3.96 0.79 มาก 
2 เน้ือหาสอดคลองกับบทเรียน 4.24 0.78 มาก 
3 ภาพสอดคลองกับบทเรียน 4.24 0.83 มาก 
4 คําอธิบายเครื่องมือชัดเจน 3.84 0.99 มาก 
5 ตัวอยางการใชเครื่องมือชัดเจน 3.80 0.96 มาก 
6 รูปสวยงาม 4.16 0.69 มาก 
7 การนําเสนอตอเนือง 4.04 0.84 มาก 
8 ความชัดเจนของFont 4.32 0.75 มาก 
9 สามารถทบทวนบทเรียนได 4.08 0.81 มาก 
10 สีบทเรียนสอดคลองภาพประกอบ 4.16 0.69 มาก 
11 ไอคอนเครื่องมือชัดเจน 4.04 0.79 มาก 
12 คําอธิบายตัวอยางไดงายตอการฝก 4.16 0.80 มาก 
13 ความสะดวกในการเรียนบทเรียน 4.40 0.65 มาก 
14 ความชัดเจนของการเรียกช่ือไอคอน 4.00 1.04 มาก 
ขอ ความคิดเห็น X  S.D. แปลผล 
15 ความเหมาะสมภาพและเน้ือหา 3.92 0.86 มาก 
16 ฝกปฏิบัติบทเรียนตามทัน 3.84 0.69 มาก 
17 ทบทวนเน้ือหาบทเรียนเองได 4.00 0.82 มาก 
18 เขา - ออก บทเรียนไดสะดวก 3.96 0.89 มาก 

รวม 4.06 0.45 มาก 

 จากตาราง   พบวา  ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1  โดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยูในระดับ  

มาก  ( X  = 4.06)   

 เมื่อพิจารณารายขอ  ขอท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  คือ  ความสะดวกในการเรียนบทเรียน ( X  = 

4.24)  รองลงมา  ความชัดเจนของFont  ( X  = 4.32)  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  และขอท่ีมีความพึง

พอใจต่ําสุดคือ  ตัวอยางการใชเครื่องมือชัดเจน  ( X  = 3.84)  ซึ่งมีความพึงพอใจ  อยูในระดับมาก 
 
0อภิปรายผลการวิจัย 
 1ผลการวิรัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 พบวาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1

เรื่อง也 กับ 就 มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด ผูวิจัยไดสรุปผลดังน้ี 
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1 1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย 1เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 1 มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑท่ี กําหนด 75/75 เพราะ บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง1也 กับ 就 ท่ีพัฒนาข้ึนมา มีการพัฒนาอยางมีระบบแบบแผนท่ีดี มีการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ช้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 1กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ1 ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 
โดยดําเนินการสรางอยางเปนช้ันตอน หาคุณภาพโดยผานการตรวจสอบ จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแกไข ผานการหาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 1也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง1也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 ทดสอบแบบเดี่ยว (1 : 3) 
จํานวน 3 คน ครั้งท่ี 2 การหา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 1 ทดสอบกลุมเล็ก (1 : 9) จํานวน 9 คน ครั้งท่ี 3 การหา
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 1 ทดสอบแบบกลุมใหญ (1 : 25) จํานวน 25 คน ซึ่งทุกข้ันตอน ผูวิจัยไดปรับปรุง
แกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就 เพ่ือเสริมสรางการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ สงผลใหบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就 มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด สอดคลองรับเพชรนารี ศรีบรรเทา 
(2548, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรม ฝกความพรอมดานสติปญญา ดวยสื่อคอมพิวเตอรสําหรับ
นักเรียนช้ันอนุบาล 3โรงเรียน ลาซาลโซติรวีนครสวรรค จํานวน 20 คน พบวา ประสิทธิภาพกิจกรรมฝกความพรอม
ดาน สติปญญา ดวยสื่อคอมพิวเตอรสําหรับสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 3 มีประสิทธิภาพ 81.45/82.17 เปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว  

1 2. ผลการเปรียบเทียบการทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 1 ผลการวิรัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเปนเพราะวา เด็ก ๆ ไดรับการฝกใหเกิดความ
ชํานาญการและเกิดการเรียนรูจาก ผูเรียนเปนสําคัญ และมีความเหมาะสม ทําใหเด็กพยายามเรียนรู และปฏิบัติได 
สอดคลองกับ สุธาสินี วงศสารภี (2547, บทคัดยอ) ไดทําการวิรัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน
โดยมีตัวการตูนท่ีนักเรียนชอบเปนตัวดําเนินเรื่อง กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร เรื่องเศษสวน สําหรับนักเรียน
ชวงช้ันท่ี 2 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ต่ํามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูง กวากอนเรียน ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
1 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ท่ีมีตอการใชบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน 1

เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 1โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: S.D.) ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทารับ 4.06 ความพึงพอใจท่ีมีตอใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 1

คอมพิวเตอรนารูอยูในระดับมาก เน่ืองจาก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึน ผูพัฒนาไดจัดทําโดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกับวัย รูปแบบ และเน้ือหาตามดวยขอช้ีวัดท่ีกําหนด ทําใหผูเรียนเกิดการอยากเรียนรูมากข้ึน 
สอดคลองกับ ทรงสวาท ใจมูล และคณะ 1(2549, บทคัดยอ) ไดทําการวิรัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา1ปท่ี 4 1เรื่อง ตัวเรา พบวา 
นักเรียนมีความ พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมาก 
 
0ขอเสนอแนะ 
0 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
0  1. ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระตาง ๆ 
เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับวัยและตรงตามความตองการของผูเรียน โดยพิจารณาถึงการวางแผน 
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รูปแบบท่ีเหมาะสม เน้ือหา ท่ีตรงตามตัวช้ีวัด ใหเหมาะสมเพ่ือใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 
2  2. ครูผูสอนควรมีการพัฒนาตนเอง เพ่ือสามารถสรางนวัตกรรมทางดาน เทคโนโลยี เพ่ือนํามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนและดําเนินการจัดทําคูมือ เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูตามกระบวนการไดอยางมีคุณภาพ
สูงสุด ตามเปาหมายท่ีผูพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองการ 
0 ขอเสนอแนะในทําการวิจัยครั้งตอไป 
2  01. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการเรียน โดยปกติและการ
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือใหผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดไปใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ให
เหมาะสมกับผูเรียนเปนสําคัญ 
2  2. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเทคโนโลยีและสารสนเทศมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
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