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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
   ปจจุบันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางยิง่  
โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหสามารถตอบสนองตอความตองการของ

ผูเรียนเพื่อการเรียนรูตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาดานกําลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา  การเตรียมการพัฒนาครูผูสอนใหมีคุณสมบัติพรอมที่จะรับการพัฒนาทุกดาน 
คอมพิวเตอรจึงเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสําคัญ  และมีบทบาทอยางยิ่ง
ในการพัฒนาเทคโนโลยีดานการศึกษา 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545
มาตรา 22  มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ไดแก  การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมคีวามสาํคญัทีสุ่ด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 13)  และในมาตรา  66  ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอทีจ่ะใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชวีติ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2545, หนา 37)  ซ่ึงเนนใหเห็นถึงการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งตองใชกระบวนการ
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การจัดเตรียมทรัพยากรแหลงความรู  รวมทั้งสื่อการเรียน
การสอนที่หลากหลายประเภท  
  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ง 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนบางบอวิทยาคม  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  นักเรียนทุกคนจะตองลงทะเบียน
เรียนวิชานี้  ซึ่งเปนรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหบรรลุผลดังกลาว  ผูสอนตองพยายามใหผูเรียนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร  เพื่อนําไปเปน
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เครื่องมือในการแสวงหาความรู  และบูรณาการกับการเรียนรายวิชาอื่น ๆ จากประสบการณ
ในการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผานมา  พบวาปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เรื่องระบบคอมพิวเตอร  เนื่องจากมีเนื้อหาที่มาก  และมีการใชภาษาอังกฤษ 
ซ่ึงมีคําศัพทคอมพิวเตอรมากกวาในบทอื่น ๆ และสวนประกอบของคอมพิวเตอรมีขนาดเล็ก 
นักเรียนมองเห็นไมชัดเจนและอาจเกิดการชํารุดได  เมื่อนํามาใชเปนสื่อของจริงในหองเรียนที่มี
จํานวนนักเรียนมาก  ทําใหตองใชเวลาในการเรียนการสอนมากขึ้น  อีกทั้งปญหาคะแนนผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนลดลง  ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลการประเมินผลการเรียนการสอนของโรงเรียนบางบอวิทยาคม 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  ปการศึกษา  2551  พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีนักเรียนสอบไมผานตามเกณฑที่กําหนดรอยละ  7.21  ซ่ึงถือวาเปนปญหาที่ตองรีบแกไขปญหาดังกลาว
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  สาเหตุที่ทําใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ลดลง  เนื่องจากครู
ไมเขาใจรูปแบบการเรียนรูของนักเรียนแตละคน จึงไมอาจจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับนักเรียนแตละแบบได  
  จากปญหาดังกลาว  ผูวิจัยจึงหาวิธีการแกปญหา  ดวยการนํานวัตกรรมทางการเรียนการสอน
มาเปนสื่อ  ปจจุบันบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  (computer – assisted instruction)  เปนเครื่องมือ
ที่นักการศึกษายอมรับโดยทั่วไปวาสามารถชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  ดังนั้น 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  และสามารถนํามาใชในการเรียน
การสอนได  ซ่ึงสอดคลองกับ  สิริวรรณ  ตะรุสานนท  (2542, หนา 3)  กลาววา  รูปแบบการเรียนรู 
(learning system)  ของนักเรียนเปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรู  การสอนจะไมประสบความสําเร็จ
หากวิธีการสอนที่ครูเลือกใช  ขาดความเหมาะสมกับรูปแบบที่นักเรียนชอบ  หากครูใชวิธีการสอน
ที่สอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูของนักเรียนก็จะทําใหเกิดความเขาใจบทเรียนไดเร็ว  และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ดังนั้นเพื่อท่ีจะใหบรรลุเปาหมายตองนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใชหลาย ๆ รูปแบบ  โดยเฉพาะการใชส่ือทางคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหการเรียน
การสอน  มีคุณภาพดีขึ้น สวน อเนก  ประดิษฐพงษ  (2545, หนา 64)  ศึกษาและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เรื่องชีวิตและวิวัฒนาการสําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบวา  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  การใชสื่อการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  จึงเปนแนวทาง
ในการแกปญหาคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้ขอดีของสื่อคอมพวิเตอร 
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ที่สามารถใชเปนตัวกลางระหวางผูเรียนกับผูสอนไดเปนระบบ  โดยเฉพาะเรื่องการใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง  เนื่องจากคอมพิวเตอรเปนสื่อที่ชวยใหการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร  เชนเดียวกับการเรียนการสอนระหวางครูกับนักเรียนในหองเรียนปกติ 
(กิดานันท  มลิทอง, 2540, หนา 10)  นอกจากนี้คอมพิวเตอรยังชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
ชวยสรางความสนใจกับผูเรียนรวมทั้งยังชวยเพิ่มทักษะในการเรียนรูไดเปนอยางดี  นอกจากนี้
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่รวมเอาภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง  ดนตรี  ขอความ  และ
ขอมูลไวดวยกันนั้น ทําใหผูเรียนไดรับขอมูลขาวสารรูปแบบตาง ๆ ไดครบถวน  สามารถเรียนรูไดงาย  
ดึงดูดความสนใจ  และกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรู  ซึ่งการเรียนรูดังกลาว
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธหรือการโตตอบ  พรอมทั้งการไดรับผลการปอนกลับ  (feedback)  
อยางสม่ําเสมอกับเนื้อหาและกิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้ ยังเปนสื่อที่สามารถสนองความแตกตาง
ระหวางผูเรียนเปนอยางดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมินและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน
ไดตลอดเวลา 
  จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ  ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  ตลอดจน
ความตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาเปนสื่อการเรียนการสอนที่จะชวยสงเสริม

การเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถ  ความถนัด  และศักยภาพของตนเอง  
โดยคํานึงถึงหลักการความแตกตางระหวางบุคคล  และผูเรียนยังสามารถฝกทบทวนซ้ํา ๆ ได   
เปนการชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูแกผูเรียน  โดยการนําเสนอบทเรียนดวยส่ือมัลติมีเดียที่มีทั้งภาพ  
เสียงดนตรี  ตัวอักษร  และภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ และตอบโตมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน  กลาวคือ  
ทําใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูไดมากขึ้น  ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  ซ่ึงเปนหนวยการเรียนในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตลอดจนลดความแตกตางของผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนสามารถมีโอกาส
เรียนรูไดตามความสามารถ  และเต็มศักยภาพ     
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

  1.2.1  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่องระบบคอมพิวเตอร 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  ตามเกณฑมาตรฐาน  75/75 
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  1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ของกลุมทดลอง 
ที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีปกติ 

  1.2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน  โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   
 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 

  การวิจยัคร้ังนีม้ีสมมติฐานการวิจัย คือ 
  1.3.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  มีประสิทธิภาพ 75/75 
  1.3.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  สูงกวากลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
  การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดกําหนดขอบเขตไวดงันี้ 
  1.4.1  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

1)  ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้  ไดแก  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  
ของโรงเรียนบางบอวิทยาคม  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จํานวน  13  หองเรียน  โดยแตละหองเรียนมีจํานวน  นักเรียนประมาณหองละ  50  คน  รวมทั้งหมด  
632  คน 

2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ของโรงเรียน
บางบอวิทยาคม  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2552  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 
2 หองเรียน คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 โดยเลือกแบบเจาะจง 
เนื่องจากเปนหองที่ผูวิจัยทําการสอน  และนักเรียนมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
ไมแตกตางกัน  แลวทําการสุมอยางงายโดยวิธีการจับสลาก จํานวน  2  หองเรียน  เพื่อกําหนด
เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมดังนี้ 
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กลุมทดลอง  ไดแก  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5  จํานวน  50  คน โดยไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

กลุมควบคุม  ไดแก  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6  จํานวน  50  คน  โดยไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 

  1.4.2  ตัวแปรที่ศึกษา  ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 
 1)  ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดกิจกรรมเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวิธีปกติ 
2)  ตัวแปรตาม  ไดแก 

 (1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรยีนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 (2)  ความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  1.4.3  ขอบเขตดานเนื้อหา 
  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการวิเคราะหเนื้อหา จากรายวิชา  ง  31101  เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  ระบบคอมพิวเตอร
ประกอบดวยเนื้อหา  ดังนี้ 
  หนวยการเรียนที่  1  ฮารดแวร   (hardware) 
  1)  หนวยรับขอมูล  
  2)  หนวยประมวลผลกลาง 
  3)  หนวยความจําหลัก 
  4)  หนวยเก็บขอมูลสํารอง 
  5)  หนวยแสดงผลชั่วคราว 
  6)  หนวยแสดงผลถาวร 
  7)  หนวยระบบและอุปกรณอ่ืน ๆ 
  หนวยการเรียนที่  2  ซอฟตแวร  (software) 
   1)  ซอฟตแวรระบบ 
   2)  ซอฟตแวรประยุกต 
  หนวยการเรยีนที่  3  บุคลากร  (peopleware) 
  1)  ผูจัดการระบบ 
  2)  นักวิเคราะหระบบ 
  3)  โปรแกรมเมอร 
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  1.4.4  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  ระยะเวลาที่ใชในการทดลองครั้งนี้  คือ  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2552  ระหวางเดือน 

พฤศจิกายน – ธันวาคม  พ.ศ. 2552  ใชเวลาในการทดลอง  12  คร้ัง  คร้ังละ  50  นาที  รวมระยะเวลา
ทดลองทั้งสิ้น  10  ชั่วโมง 

 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคอมพิวเตอร  มาเปนกรอบแนวคิด  โดยไดศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร แนวการจัดการเรียนการสอน 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 31101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2544  ซ่ึงจัดทําหลักสูตรขึ้น  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรสถานศึกษา  โรงเรียน
บางบอวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  เรื่อง  ระบบคอมพิวเตอร  
เพื่อนํามาพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนครั้งนี้  ไดนําแนวคิดของ พรเทพ  เมืองแมน  (2544, หนา 46-51)  และผูวิจัย
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยยึดตามเทคนิคการวัดผลการเรียนรูของ ลวน  
สายยศ  และอังคณา  สายยศ  (2538, หนา 197-200) โดยศึกษาเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ง 31101)  เรื่องระบบคอมพิวเตอรจากแบบเรียนและคูมือครู  แบงตามเนื้อหา
ดังนี้ 

1)  ฮารดแวร  (hardware) 
2)  ซอฟตแวร  (software) 
3)  บุคลากร  (peopleware) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  สรางโดยใชโปรแกรม  adobe  captivate 4 
ซ่ึงจากการศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ไดเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย  ตามลักษณะ
ตัวแปรตนและตัวแปรตาม  ดังภาพ 1 
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ตัวแปรตน 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู

ประกอบดวย 
 1. การเรียนรูโดยใชบทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
 2. โดยวิธีปกติ 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

1.6  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 

  1.6.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง  บทเรียนคอมพิวเตอร  เร่ืองระบบคอมพิวเตอร 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  โดยมีลักษณะการนําเสนอ
ในรูปของขอความ  ภาพนิ่ง  และภาพเคลื่อนไหว  ในเรื่องระบบคอมพิวเตอร วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โดยประกอบดวย  3  สวน  ไดแก  แบบทดสอบกอนเรียน  เนื้อหา  และ
แบบทดสอบหลังเรียน  ซ่ึงนํามาใชประกอบการสอนในชั้นเรียน  และผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง
นอกชั้นเรียน 

  1.6.2  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   หมายถึง  การออกแบบ  การผลิต
การทดลองใช  การปรับปรุงแกไขและการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เร่ือง  ระบบคอมพิวเตอร  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

  1.6.3  การสอนแบบปกติ  หมายถึง  การสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)  กระทรวงศึกษาธิการ 

   1.6.4  ระบบคอมพิวเตอร  หมายถึง  กลุมขององคประกอบที่มีความสัมพันธกัน  และทํางาน
รวมกัน  ซ่ึงระบบคอมพิวเตอรจะมีองคประกอบที่สําคัญ  3  สวน  คือฮารดแวร  (hardware)  ซอฟตแวร 
(software)  บุคลากร  (peopleware)  

  1.6.5  นักเรียน  หมายถึง  ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ปการศึกษา 2552  โรงเรียน
บางบอวิทยาคม  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

ตัวแปรตาม 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
8 

  1.6.6  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนสอบของนักเรียนที่ไดจากการทดสอบ 
เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  โดยใชขอสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  30  ขอ  คะแนนเต็ม 30  
คะแนน 
    1.6.7  แบบประเมินความพึงพอใจ  หมายถึง  รายการประเมินความพึงพอใจของนกัเรยีน 
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

   1.6.8  ประสิทธิภาพของบทเรียน  หมายถึง  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เกณฑการหาประสิทธิภาพ
ใชวิธีการวิเคราะหคะแนน  E1/E2  กําหนดเกณฑไวที่  75/75  โดยที่ 

E1  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการไดจากคะแนนที่ไดจากการวัดผลระหวางเรียน    
   E2  คือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธไดจากคะแนนเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบ 
หลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของผูเรียนทั้งหมด 

 
1.7  ประโยชนของการวิจยั 
 

1.7.1 ไดบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    

1.7.2  ทราบถึงประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่องระบบคอมพิวเตอร 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

1.7.3  ทราบผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบคอมพิวเตอร  วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 1.7.4  ทราบความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 1.7.5  เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เร่ืองระบบ
คอมพิวเตอร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  


