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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เร่ือง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพ่ือเสริมทักษะกระบวนการ
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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนา และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-
book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 3) เพ่ือ
เปรียบเทียบความใฝเรียนรูของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร  
 ผลการวิจัยพบวา 

1) การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
เทากับ 92.75/83.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80  

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-
book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สูงกวากอนเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิว เตอรชวยสอน (E-
book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3) การเปรียบเทียบความใฝเรียนรูของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอรอยูในระดับด ี

 
คําสําคัญ: ผลประสิทธิภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรยีนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (E-book) / ทักษะความใฝเรียนรู 

 
Abstract 

 The purposes of this study were to 1. develop and study the efficiency by computer-
assisted instruction (E-book) on the computer software for giving to have 80/80 criteria. 2. 
compare the achievement of before and after the study by computer-assisted instruction (E-
book) on the computer software of students in grade 8 students and 3. compare the seeking 
knowledge of the students before and after learning by the computer-assisted instruction (E-
book) on the computer software. 
 The study suggested that: 
 1) The finding of efficiency in the after studying by computer-assisted instruction (E-
book) on the computer software for students in grade 8 was effective to equate with 92.75 / 
83.10 which was higher than 80/80. 
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 2) The achievement after learning by the computer-assisted instruction (E-book) on the 
computer software for students in grade 8 students was higher than before learning which was 
statistical significance at level .05. 
 3) The comparing of seeking knowledge of the students in grade 8 students before and 
after learning by the computer-assisted instruction (E-book) on the computer software was at the 
good level. 
Keywords: E-book / Satisfaction of students / Most learning skill 

ความเปนมาและความสําคัญ 
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เห็นไดวามุงพัฒนาผูเรียนทุกคนให

สามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด การท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีความสามารถ มีทักษะ
การเรียนรูท่ีสําคัญ ๆ มีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล มีโอกาสใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารเพ่ือให
ตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีตั้งไว และจะสัมฤทธ์ิผลเปนรูปธรรมน้ันควรใชรูปแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
เนนการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง และตองมีสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสม ดังน้ัน การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยนําเทคโนโลยีมาชวย
ในการสอนของครูผูสอน โดยเฉพาะคอมพิวเตอรท่ีเขามามีสวนชวยในการแสดงสาธิตตัวอยาง และกระตุนใหผูเรียน
เกิดความสนใจ เขาใจบทเรียนใหมากยิ่งข้ึนเปนท่ีทันสมัยในปจจุบัน 

การนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาชวยในการแกปญหาการเรยีนการสอน เปนสิ่งท่ียอมรับกันในกลุมนักศึกษา 
เพราะมีงานวิจัยจํานวนมากระบุวา สามารถแกปญหาเรื่องภูมิหลังท่ีแตกตางกันของผูเรียน ปญหาการสอนตัวตอตัว 
ปญหาการขาดแคลนเวลา ปญหาการขาดแคลนผูเช่ียวชาญ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541) นอกจากน้ียังสามารถ
ทําเรื่องท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมยิ่งข้ึนทําเรื่องท่ียุงยากและซับซอนใหเขาใจงายยิ่งข้ึน สามารถแสดงการ
เคลื่อนไหว เพ่ืออธิบายสิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง หรือเคลื่อนไหวไดดี ใชเสียงเพ่ือประกอบคําอธิบายท่ีเก่ียวของกับการ
ออกเสียงหรือเลียนแบบเสียงใหผูเรียนเกิดความเขาใจดีข้ึน คอมพิวเตอรชวยสอนมีขอดีท่ีสามารถโตตอบกับผูเรียน
ได สามารถใหภาพเคลื่อนไหว ตัดสินทางเลือกเมื่อผูเรียนตอบผิดหรือถูกได (ยืน ภูสุวรรณ, 2527) 

ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม คือ คอมพิวเตอร และปญหาการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จึงนําเน้ือหาเรื่อง ซอฟตแวร
คอมพิวเตอร มาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูวิจัยไดออกแบบให บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สามารถนําเสนอเปนภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพ่ือถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะท่ี
ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูไดเปนรายบุคคล และเรียนรูไดดวยตนเอง ท้ังสามารถ
ทําความเขาในบทเรียนน้ัน ๆ โดยไมจํากัดระยะเวลา นักเรียนสามารถประเมินผลความกาวหนาของตนเองไดดวย 
การวิจัยครั้งน้ีจะเปนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรเบ้ืองตน สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสรางข้ึน เพ่ือใหครูใชเปนสื่อการเรียนการสอน และสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาส
ศึกษาหาความรูดวยตนเองตามความสามารถของตนเอง 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนา และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง  
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
(E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความใฝเรียนรูของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
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สมมุติฐานการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนา และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวร

คอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2. นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา 
3. นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร มีความใฝ

เรียนรูทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 
  

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรท่ีใช  ในการวิจัยครั้ ง น้ี   เป นนักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  2/1 – 2/4               
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 หองเรียน ไดแก 
1.1.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวนนักเรียน 38 คน 
1.1.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 จํานวนนักเรียน 42 คน 
1.1.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 จํานวนนักเรียน 45 คน 
1.1.4 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 จํานวนนักเรียน 42 คน 

รวมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 – 2/4 จํานวน 162 คน 
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสาร

อุปถัมภ) อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2560 ซึ่งไดมาจากการ สุ
มแบบกลุม  (Cluster  Random  Sampling)  จํานวน  1  หองเรียน  จากหองเรียนท้ังหมด 4 
หองเรียน ดังน้ี 
1.2.1 กลุมทดลอง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 จํานวน 42 คน เรียน 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) 
2. ตัวแปรท่ีศึกษา ในครั้งน้ีประกอบดวย 

2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก 
2.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
2.2.1 ประสิทธิภาพกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) 

เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

(E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
2.2.3 การใฝเรียนรู 

3 เน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 จํานวน 1 หนวยการเรียน 8 ช่ัวโมง ประกอบดวย 
3.1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของซอฟตแวร (2 ช่ัวโมง) 
3.2 เรื่อง ระบบปฏิบัติการ (2 ช่ัวโมง) 
3.3 เรื่อง โปรแกรมอรรถประโยชน (2 ช่ัวโมง) 
3.4 เรื่อง ซอฟตแวรประยุกต (2 ช่ัวโมง) 

4 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคนควา ใชเวลาทดลอง 8 ช่ัวโมง ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 
      กลุมตัวอยางท่ีไดในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุมดีสารอุปถัมภ)  
ซอย 25 ราชดําเนิน 1 ตําบล ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน 42 คน กําลังศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
  เครื่องมือวิจัย 
      1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 1 หนวยการเรียน 8 ช่ัวโมง 
       2. แบบวัดประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) โดยแบบทดสอบท่ีใชในการวิจัยใน
ครั้งน้ีมีท้ังหมด 4 สวนคือ แบบทดสอบเรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของซอฟตแวร, ระบบปฏิบัติการ,  
โปรแกรมอรรถประโยชน และซอฟตแวรประยุกต แบบทดสอบปรนัยขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวนเรื่อง
ละ 10 ขอ แบบทดสอบทายบทเรียน แบบทดสอบปรนัยขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ กับ
วัตถุประสงคไดดําเนินการสราง และหาคุณภาพ (IOC) อยูระหวาง .60 - 1.00  
      3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยแบบทดสอบท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีมีท้ังหมด 1 สวน
คือ แบบทดสอบปรนัยขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอสําหรับ คัดเลือกไวใชจริง 30 ขอ กับ
วัตถุประสงคไดดําเนินการสราง และหาคุณภาพ (IOC) อยูระหวาง .60 - 1.00 และคาความเช่ือมั่นตามวิธีของคูเด
อรริชารดสัน (KR-20) เทากับ .81 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง .43 - .77 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .21 
- .57 
       4. แบบสังเกตการใฝเรียนรูในการจัดการเรียนรูโดยแบบสังเกตใชในการวิจัยในครั้งน้ีมีท้ังหมด 2 สวน
คือ แบบสังเกตความสนใจ และความตั้งใจในการทํากิจกรรมกันภายในกลุม จํานวน  6 ขอ คือ 1) ตั้งใจเรียน 2) เอา
ใจใส และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู 3) สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ 4) ศึกษาคนควาหาความรู
จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีตางๆ แหลงเรียนรูท้ังภายใน ภายนอกโรงเรียน และเลือกใชสื่อไดอยาง
เหมาะสม 5) บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู สรุปเปนองคความรู 6) แลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
วิธีการตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวันกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง .60 - 1.00  
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
      ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมลูท่ีเก่ียวของ  โดยทําตามลาํดับข้ันตอน  ดังน้ี  
           1. นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน นําไปทดสอบกอนการใชนวัตกรรม เพ่ือวัดความ สามารถของนักเรียน0ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 02/2 จํานวน 42 คน โดยใชเวลาในการสอบ  60  นาที0 โดยใชสูตร E1/E2 

- E1 คือ คะแนนระหวางเรียนโดยการใหผูเรียนปรึกษากัน และชวยกันหาคําตอบ 
- E2 คือ คะแนนหลังเรียนโดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบแยกกันเปนรายบุคคล 

 

E-book เพ่ือเสริมทักษะกระบวน   

การใฝเรียนรู 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (K) 
- ทักษะในการใชเทคโนโลยี (P)  
- ความใฝเรียนรู (A) 
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          2. นํานักเรียน 0ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 02/2 จํานวน 42 คน 0ตามหลักการ การเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร จํานวน 4 ครั้ง คาบ/2 ช่ัวโมง โดยพิจารณาจากผล
การ ทดสอบกอนเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง ซอฟตแวร 

          3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนนําไปทดสอบหลังการใชนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) 
เพ่ือวัดความสามารถ ของนักเรียน0ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 02/2 จํานวน 42 คน โดยใชเวลาในการสอบ  60  นาที 

การวิเคราะหขอมูล 
1. การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 

     2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวร
คอมพิวเตอรของนักเรียน 0ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 0หลังใชนวัตกรรมกับเกณฑ รอยละ 80 ใชการทดสอบคาที (t-test 
One Group) 

     3. การศึกษาการมีใฝเรียนรูในการจัดการเรียนรูตอวิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียน0ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โดยใชนวัตกรรม0บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

คาเฉ่ีย 2.25-3.00 การมีใฝเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ระดับมาก 
คาเฉ่ีย 1.50-2.24 การมีใฝเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ระดับปานกลาง 
คาเฉ่ีย 0.75-1.49 การมีใฝเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ระดับนอย 
คาเฉ่ีย 0.00-0.74 การมีใฝเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ระดับนอยท่ีสุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนา และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง  

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 

 
ตารางท่ี 1 : ตารางแสดงผลประสทิธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่องซอฟตแวร
คอมพิวเตอรทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

การทดสอบ n x  E1 

กอนใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

42 37.1 92.75 

หลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

42 24.93 83.1 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา ผลประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวร

คอมพิวเตอร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนเรียนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบกอน
เรียนไดคิดเปนรอยละเทากับ 92.75 และนําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนเต็ม 30 คะแนนนักเรียนสามารถทํา
แบบทดสอบหลังเรียนไดคิดเปนรอยละเทากับ 83.10 ดังน้ันสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ท่ีผูวิจัยจัดข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 92.75/83.10 เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
(E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
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ตารางท่ี 2 : ตารางแสดงผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-
book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

การทดสอบ n x  S.D. t 

กอนใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

42 8.00 2.42 
37.67 

หลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

42 24.60 2.02 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สูงกวากอนเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิว เตอรชวยสอน (E-book) 
เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความใฝเรียนรูของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
(E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
 
ตารางท่ี 3 : ตารางแสดงผลเปรียบเทียบความใฝเรียนรูของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
 

ขอท่ี ความใฝเรียนรู x  S.D. ความหมาย 

1 ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู 
1) ตั้งใจเรียน 

2.38 0.66 มาก 

2) เอาใจใส และมีความเพียรพยายามในการเรยีนรู 2.43 0.59 มาก 
3) สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ 2.52 0.55 มาก 

2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม 
บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรู และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
4) ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ 

สื่อเทคโนโลยีตางๆ แหลงเรียนรูท้ังภายใน ภายนอก
โรงเรียน และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม 

2.24 0.65 ปานกลาง 

5) บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู 
สรุปเปนองคความรู 

2.43 0.63 มาก 

6) แลกเปลีย่นเรยีนรูดวยวิธีการตาง ๆ และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

2.62 0.53 มาก 

 รวม 2.44 0.13 มาก 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา ความใฝเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร โดยรวมอยูในระดับ ( x  = 2.44 และS.D. = 0.13) เมื่อพิจารณา
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เปนรายขอพบวา ขอ 6 (แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน) มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 

2.62 และS.D. = 0.53) รองลงมา ขอ 3 (สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ) ( x  = 2.52 และS.D. = 0.55) 

และ ขอ 2 (เอาใจใส และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู) มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 2.43 และS.D. = 0.59) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการคนควาครั้งน้ีเปนการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) 
เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพ่ือเสริมทักษะกระบวนการใฝเรยีนรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนชา
กังราววิทยา จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 42 คนสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 
  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพ่ือเสริมทักษะกระบวนการใฝ
เรียนรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนชากังราววิทยา จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงการกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  มีความรูเรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร มากข้ึน
สอดคลองกับการวิจัยของเพชรพล เจริญศักดิ์ (2543: บทคัดยอ) และทน พิมพทนต (2545: บทคัดยอ) ผูเรียนดวย
ชุดการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) มีความกาวหนาทางการเรียนสูงข้ึน โดยอาจมีสาเหตุท่ี
สามารถนําอภิปรายได ดังน้ี 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพ่ือเสริมทักษะกระบวนการใฝ
เรียนรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จากผลการวิจัยพบวามีประสิทธิภาพ 92.75/8.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดไวอาจเปนผลมาจากการพัฒนาบทเรียนตามข้ันตอนของการพัฒนา มีการทดสอบประสิทธิภาพกอนนําไปใช
จริง นอกจากน้ันเน้ือหาท่ีบรรจุไวมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค ฐานความรู และกิจกรรมมีความสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรูทําใหผูเรียนไดฝกกอนท่ีจะทําแบบทดสอบหลังเรียน มีการตรวจแบบทดสอบใหผูเรียนไดทราบ
ผลโดยทันที และการท่ีผูเรียนไดมีโอกาสควบคุมการเรียนดวยตัวเองโดยเลือกเรียนเน้ือหาท่ีสนใจตามรายการท่ีมีให
เลือกหรือมีการเช่ือมโยง(Link) ไปยังเน้ือหาท่ีเก่ียวของเปนผลใหผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนเปนอยางดี 

ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เปนกระบวนการท่ีสมบรูณ คือ มีกระบวนการผลิต 
ตรวจสอบ และปรับปรุง โดยเริ่มตนท่ีการวิเคราะหเน้ือหาจะทําใหไดภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-
book) ควรประกอบดวยเน้ือหาใดบาง มีการกําหนดมโนมติและกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ซึ่งทําใหผูวิจัยได
กรอบ แนวความคิดในเน้ือหาท่ีเลือกมาใชพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) กิจกรรมในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม นอกจากน้ันยังชวยใหผูเรียน
ไดทราบถึงสิ่งท่ีจะตองบรรลุภายหลังการเรียนดวยตนเอง มีการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาดวยการสราง 
ตนแบบช้ินงานตามกรอบท่ีไดวางไว โดยผูวิจัย ผูทรงคุณวุฒิทางดานเน้ือหา ดานเทคโนโลยีและการสือ่สารการศึกษา 
ดานวัดและประเมินผลนอกจากน้ียังมีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) โดยใช
เกณฑ  E1/ E2 ตามวิธีมาตรฐาน  

2. การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพ่ือเสริมทักษะ
กระบวนการใฝเรียนรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองมาจากการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  ถูกสราง
ข้ึนโดยใชโปรแกรม Microsoft Office ประกอบดวยข้ันตอนในการออกแบบการสอนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน (E-book) มีการทําแบบทดสอบกอนเรียน การศึกษาเน้ือหาจากฐานความรู การทํากิจกรรมหลังจากศึกษา
เน้ือหาน้ันแลวเพ่ือประเมินความเขาใจของตนเอง มีการทดสอบหลังเรียนและผูเรียนสามารถทราบผลไดทันที เปน
การกระตุนความสนใจของผูเรียน จากการศึกษาของ เลียว(Liu, 1975) พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-
book) สามารถชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาไดดีข้ึน ดวยการปฏิบัติทบทวนเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียน
และมีคะแนนเฉลี่ยท่ีสูงข้ึน   
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 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) ในดานการศึกษาชวยใหผูเรียนไดรับความรูท่ีหลากหลาย 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกท่ีโดยไมตอง
ใชแผนโปรแกรม ดังน้ันบทเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ันนอกจากนําไปใชกับประชากรซึ่งเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 โรงเรียนชากังราววิทยา 

3. การสังเกตความใฝเรียนรูของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) 
เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวาผูเรียนมี ความนสนใจในแลกเปลี่ยน
เรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ เอาใจใส และมีความ
เพียรพยายามในการเรียนรู อยูในระดับสูงผูเรียนใหความเห็นวาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปน
การเรยีนรูแบบใหมท่ีนาสนใจ เน้ือหาและ ขอมูลทันสมัย สนองความตองการเรียนรายบุคคล ซึ่งอาจเปนเพราะการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) โดยจัดการเรียนการสอนทางสื่อการสอน ทําใหนักเรียนสามารถ
ใชคุณสมบัติของการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) ไดหลาย ๆ ครั้งตามตองการ 

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 สามารถนําไปบันทึกลงแผน CD-ROM ในระบบ AUTORUN เพ่ือใหนักเรียนไดยืม
ไปเรียนดวยตัวเองได 
2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ผูสอนอาจนําไปประยุกตใหในการสอนเสรมิใหกับนักเรียนท่ีเรียนไมทันได 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัย และบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใน
เรื่องอ่ืนๆ และระดบัช้ันอ่ืนๆ 
2. ควรมีการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) ในดานตาง ๆ ท่ี
อาจจะสงผลแกนักเรียน เชน ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานอารมณ และดานสังคม เปนตน 
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