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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) เรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่องระบบคอมพิวเตอร  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โดยมีขั้นตอนในการศึกษา  สรุปผลดังตอไปนี้ 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่องระบบคอมพิวเตอร

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ของกลุมทดลอง  
ที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และกลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีปกติ 

 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1   

 สมมติฐานการวิจัย 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  มีประสิทธิภาพ 75/75 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรยีน

คอมพิวเตอรชวยสอน  สูงกวากลุมที่ไดรับการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบปกต ิ
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้  ไดแก  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียน

บางบอวิทยาคม  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ 
เขต  2  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2552  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 
13 หองเรียน  โดยแตละหองเรียนมีจํานวน  นักเรียนหองละ  50  คน  รวมทั้งหมด  632  คน 

 กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนบางบอวิทยาคม 
อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2552  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  2  หองเรียน  คือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/5  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/6  โดยเลือกแบบเจาะจง  เนื่องจาก
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เปนหองที่ผูวิจัยทําการสอน  และนักเรียนมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไมแตกตางกัน 
แลวทําการสุมอยางงายโดยวิธีการจับสลาก จํานวน 2 หองเรียน เพื่อกําหนดเปนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมดังนี้ 
    กลุมทดลอง ไดแก  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5  จํานวน  50  คน  โดยไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
     กลุมควบคุม  ไดแก  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6  จํานวน  50  คน  โดยไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจัยไดมีการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจยั ดังนี้ 
1)  แผนการจดัการเรียนรู วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ืองระบบคอมพวิเตอร แบงเปน 

     (1)  แผนการจัดการเรียนรู  โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  จํานวน  6  แผน  ใชเวลาในการทดลอง  12  คร้ัง  คร้ังละ  50  นาที  รวมระยะเวลาทดลอง
ทั้งสิ้น  10  ช่ัวโมง   
     (2)  แผนการเรียนรูโดยไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ  จาํนวน  6  แผน  
ใชเวลาในการทดลอง 12 คร้ัง  คร้ังละ 50 นาที   รวมระยะเวลาทดลองทั้งสิ้น  10 ชั่วโมง   

2)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง  ระบบคอมพิวเตอร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1
ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทากับ  80.25/80.40  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวเทากับ  75/75 

3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง  ระบบ
คอมพิวเตอร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  จํานวน  30  ขอ มีคาความยากงาย  (p)  อยูระหวาง  0.57 - 0.79 
คาอํานาจจําแนก  (D)  อยูระหวาง  0.29 - 0.43  และคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.85 

4)  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน  15  ขอ  

 วิธีดําเนินการทดลอง 
 การดําเนนิการทดลอง  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังตอไปนี ้

 1)  กลุมทดลอง 
    (1)  อธิบายการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   เรื่องระบบคอมพิวเตอร

ใหกลุมทดลองทราบ 
    (2)  ใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน  โดยใชเวลา 

30 นาที 
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    (3)  ดําเนินการทดลอง  โดยใหผูเรียนใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน  ตามที่กําหนดไว 
โดยใชเวลาในการทดลอง  12  คร้ัง  คร้ังละ  50  นาที   รวมระยะเวลาทดลองทั้งสิ้น  10  ช่ัวโมง   

    (4)  ใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชเวลา  
30 นาที 

   (5)  นําผลเรียนที่ไดมาตรวจใหคะแนนโดยใชวิธี  0-1  (zero - one method)  โดยมีเกณฑวา 
ถาตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิด ตอบไมครบ หรือไมตอบให 0 คะแนน 

    (6)  รวบรวมขอมูลและวิเคราะหคาทางสถิติ 
    (7)  สรุปผลและรายงานผลการวิจยั 
   2)  กลุมควบคุม 
    (1)  อธิบายเนื้อหาบทเรียน  เร่ืองระบบคอมพิวเตอร 

     (2)  ใหกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน โดยใชเวลา 
30  นาที 
    (3)  ดําเนินการสอน  โดยอธิบายเนื้อหาในแตละบทใหผูเรียนฟงหนาชั้นเรียน  
โดยมีใบความรู  ตามที่กําหนดไว  โดยใชเวลาในการทดลอง  12  ครั้ง  ครั้งละ  50  นาท ี รวมระยะเวลา
ทดลองทั้งสิ้น  10  ช่ัวโมง   

    (4)  ใหกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชเวลา  
30 นาที 

   (5)  นําผลเรียนที่ไดมาตรวจใหคะแนนโดยใชวิธี  0-1  (zero - one method)  โดยมี
เกณฑวา ถาตอบถูกได  1  คะแนน  ตอบผิด  ตอบไมครบ  หรือไมตอบให  0  คะแนน 

    (6)  รวบรวมขอมูลและวิเคราะหคาทางสถิติ 
    (7)  สรุปผลและรายงานผลการวิจยั 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพของบทเรียน  80.25/80.40   
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 75/75  
 5.1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบคอมพิวเตอร  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สูงกวานักเรียนกลุมที่จัดการเรียนรูโดยวิธีปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
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 5.1.3  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น 
มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.53  ซ่ึงอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 

5.2  อภิปรายผล 
  
 จากผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง  ระบบคอมพิวเตอร 
วิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยมีดังนี้ 

 5.2.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพของบทเรียน 80.25/80.40 
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  75/75  ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ในการวิจัยคร้ังนี้  มีขั้นตอนการประเมินตรวจสอบคุณภาพบทเรียน  โดยการตรวจสอบคุณภาพของ
บทเรียนดานเนื้อหา  และดานการออกแบบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ  ดังนั้นจึงทําใหบทเรียนที่สรางขึ้น
มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ กัมพล ทองเรือง (2547, 
หนา 62)  ซ่ึงทําการวจิัยเร่ือง การสรางและหาประสิทธิภาพคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง วงจรอนุกรม
และวงจรขนาน โดยนําบทเรียนที่สรางขึ้นไปทดลองกับกลุมตัวอยาง  ซ่ึงเปนนักศึกษาปริญญาตรี
ช้ันปที่  3  โปรแกรมวิชาชางอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร ผลการวิจัยพบวาบทเรียนที่สรางขึ้น
มีประสิทธิภาพ  86.59/82.58  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80  เนื่องจากขอดีของบทเรียน
คอมพิวเตอรการสอนที่สรางขึ้นไดพัฒนาตาม กระบวนการเรียนการสอน ไดแก การนําเขาสูเนื้อหาสาระ 
การจัดเนื้อหาเสริม การทบทวนความรูเดิม  การออกแบบวิธีการสอนที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ 
การใหผูเรียนทํากิจกรรมเพื่อทบทวน  ความรูและเสริมความเขาใจ  การสรุปสาระสําคัญ การทดสอบ
และประเมินผลในบทเรียน และการออกแบบบทเรียนรวมทั้งการนําเสนอเนื้อหาแบบ (step by step) 
การนําเสนอแบบภาพประกอบใหตรงกับเนื้อหาและเสียงประกอบ จึงเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
โตตอบกับบทเรียนไดตลอดเวลา โดยบทเรียนมีลักษณะเปนมัลติมีเดีย (multimedia) ที่นําเสนอขอมลู
ทั้งขอความ  (text)  ภาพนิ่ง  (image) ภาพเคลื่อนไหว  (animate) ภาพวีดิทัศน (video) และมีเสียง 
(audio)  อธิบายประกอบ นอกจากนั้น บทเรียนยังมีแบบฝกหัดหลายประเภทเตรียมไวใหผูเรียน 
ฝกทําเปนการทบทวนและเสริมการเรียนรู และการสรุปสาระสําคัญหลังจากเรียนเสร็จ จึงทําใหบทเรียน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  พบวา  นักเรียน
มีความกระตือรือรน  และสนุกสนานในการเรียนและสนใจเรียนเมื่อไดเรียนรูเนื้อหาในบทเรียน 
ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง  (2541, หนา 22)  กลาววา 
ส่ือคอมพิวเตอร  สามารถนําเสนอบทเรียนดวย  ขอความ  ตัวอักษร  ภาพนิ่ง  ภาพกราฟฟก  ภาพเคลื่อนไหว 
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และเสียง  ชวยเราใจ  ทําใหนักเรียนสนใจบทเรียนและมีความเขาใจบทเรียนเปนการกระตุนใหนักเรียน
อยากรูอยากเรียนมากขึ้น  เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ  จารุรัส 
หนูทอง (2546, บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่องหลักการตัดตอวีดิทัศน
ดวยคอมพิวเตอร  ผลการศึกษาพบวาไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่องหลักการตัดตอวีดิทัศน
ดวยคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมากและดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดบัดี 
และมีประสิทธิภาพ 89.98/86.24  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 85/85  ซ่ึงสอดคลอง จารุชา  กะภูทิน 
(2544, หนา 129)  ไดศึกษาอิสระเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู 
เร่ืองตัวเรา  วิชากลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลกัษณ  มโนภริมย (2544, หนา 102) 
ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชาคณิตศาสตร  เร่ืองคูอันดับและกราฟ  อัตราสวนและรอยละ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชาคณิตศาสตรเรื่อง  คูอันดับ
และกราฟ  อัตราสวนและรอยละมีประสิทธิภาพเทากับ  86.22/84.00  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
คือ  80/80  ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรทําใหผูเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนเพิ่มขึ้น  สามารถนําไปใช
ในการเรียนการสอนได ซ่ึงสอดคลองกับ  สุพรรณิกา  เตี๋ยวงษสุวรรณ  (2549, บทคัดยอ)  การวิจัยคร้ังนี้
เปนการวิจัยเชิงทดลอง  มีวัตถุประสงคเพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บนเครือขายอินเตอรเน็ตวิชาโครงสรางและการทํางานระบบคอมพิวเตอร  (web-based instruction 
for computer system organization)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับ
หลังเรียนดวยบทเรียน  WBI  วิชาโครงสรางและการทํางานระบบคอมพิวเตอรที่สรางขึ้น   

 กลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาในครั้งนี้  ไดจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบณัฑติย  โดยการสุม
แบบเจาะจง  จํานวน  30  คน  ผลการวิจัยปรากฏวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตนี้มีประสิทธิภาพ  90.83/87.08  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ  85/85  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนดวยบทเรียน WBI วิชาโครงสรางและการทํางานระบบคอมพิวเตอร  สูงกวากอนเรียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลอง กัลยกร  อนุฤทธิ์  (2550, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัย  
เร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยแบบมลัติมีเดีย  เร่ือง  บทประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบมัลติมีเดีย  เร่ือง  บทประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  ใหมีคุณภาพ 
โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดคือ  80/80  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  ผลการศึกษาพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย  มีคุณภาพ  กลาวคือ 
1)  บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  (80/80)  โดยมีประสิทธิภาพ  82.01/82.81  



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

 
95 

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง บทประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของ
นักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

 5.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องระบบคอมพิวเตอร  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สูงกวานักเรียนกลุมที่จัดการเรียนรูโดยวิธีปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและไดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  (pre-test)  มีคาเฉลี่ย
เทากับ  13.00  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  (post-test)  มีคาเฉลี่ยเทากับ  24.12  ทั้งนี้ 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น เปนประเภทสอนเนื้อหาใหม (instruction) มีการออกแบบ
และพัฒนาโดยเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสโตตอบหรือปฏิสัมพันธ (interaction) กับบทเรียนตลอดเวลา
และหลากหลายรูปแบบ ทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง รวมทั้งในบทเรียนมีแบบฝกหัดหลายแบบใหผูเรียนฝกทําผูเรียนมีโอกาส
ทบทวนเนื้อหาไดตามความตองการของตนเองจึงทําใหบทเรียนที่สรางขึ้นสามารถทําใหผูเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได  
 ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยดานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ 

ศิริชัย นามบุรี (2546, หนา 24 ) เสาวลักษณ มโนภิรมย (2544, หนา 55) สุรพล  ดีขํา (2545, หนา 37) 
และอภิญญา อิงอาจ (2546,  หนา 57)  ซ่ึงผลการวิจัยพบวาการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย  กนกโชติเลิศ 
(2546, หนา 28)  ไดทําการวิจัย  เร่ือง  การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ
เพื่อการทบทวน วิชาฟสิกส  เรื่องโมเมนตัมเชิงเสนและการชน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยโปรแกรม
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บเพื่อการทบทวน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เชาวนี  นารถดนตรี 
(2544 , หนา 132)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือ  วิชาคณิตศาสตร  สําหรับ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  ที่มีความบกพรองทางการไดยิน  พบวานักเรียน  ที่มีความบกพรองทางการไดยิน
มีความรูสึกตื่นเตน  สนุกสนาน  กระตือรือรน  ที่จะเรียนบทเรียน  จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
หลังจากการวิจัยพบวาคะแนนทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียนไมแตกตางกันมากนักเนื่องจาก

เด็กจะมีความกระตอืรือรนที่จะอธิบายใหเพื่อนเขาใจ  ซ่ึงสอดคลองกับ เกศินี ไพรศรี  (2548, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาวิจัย  เร่ืองการสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
เร่ือง  ระบบคอมพิวเตอรและฮารดแวรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 การวิจัยครัง้นีม้วีตัถุประสงค
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เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ืองระบบ
คอมพิวเตอรและฮารดแวร  ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
พรอมทั้งหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจาก เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเตอรเนต็ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
89.14/86.95 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 85/85 ที่กําหนดไวทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจากไดรับ
การเรียนการสอนดวยบทเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 5.2.3  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53  ซ่ึงผูเรียนมีความความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่สรางขึ้นอยูในระดับพอใจมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะคุณคาและขอดีของสื่อการเรียนการสอนประเภท
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือ  CAI  หลายประการไดแก 

 1)  การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนการเรียนโดยใชคอมพิวเตอร
เปนเครื่องมือในการเรียนและมีการนําเสนอเนื้อหาดวยส่ือปลายประเภทเปนมัลติมีเดีย  (multimedia) 
ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณที่แปลกใหม  จึงเกิดความสนใจ  มีความกระตือรือรนและพึงพอใจ
กับการไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
   2)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังเปนสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุน
การเรียนการสอนแบบรายบุคคล  ยึดผูเรียนเปนสําคัญในการเรียนรู  เปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุม
และโตตอบกับบทเรียนได 

 3)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหผลตอบสนอง  (feedback)  ใหผูเรียน
ไดทราบผลการทํากิจกรรม  ไดแก  แบบฝกหัดของบทเรียน  ทําใหผูเรียนทราบผลการทํากิจกรรม
ไดทันที 

 นอกจากนี้ ทรงสุดา  โสภาจารีย  (2544, บทคัดยอ)  ไดกลาวไวในงานวิจัยที่ไดศึกษา
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง  อินเทอรเน็ตเบื้องตน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด 
ซ่ึงผูวิจัยไดสังเกตนักเรียน  ขณะเรียนพบวานักเรียนเกิดความตื่นเตนที่ไดเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  และเมื่อนักเรียนตอบคําถามเสร็จ  นักเรียนจะเฝารอการตอบสนองจากคอมพิวเตอร
อยางตื่นเตนวาถูกหรือผิด  นักเรียนไดโตตอบกับบทเรียนโดยปราศจากความกลัว  และอาย  นักเรียน
อาจมีความสบายใจโดยไมตองเผชิญกับลักษณะของครูที่อาจจะแสดงความไมพอใจนักเรียน

เมื่อตอบผิด  อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลได 
กลาวคือ  นักเรียนจะเรียนไดชาหรือเร็ว  ขึ้นอยูกับพื้นฐานและความสามารถของนักเรียนเอง  ทําให
นักเรียนที่เรียนเกงสามารถเรียนไดโดยไมตองรอเพื่อน และนักเรียนที่เรียนออนไมตองกังวลวา
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จะเรียนไมทันเพื่อน  และจะเกิดความอายไมกลาเรียน  เปนผลใหนักเรียนเกิดความรูสึกทีด่ตีอการเรยีน  
เปนผลใหเกิดความพึงพอใจ  ซ่ึงอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ซ่ึงสอคลองกบั 
กนกเพชร ภูศรีดาว  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัย  เร่ือง  ระบบฮารดแวรคอมพิวเตอร ในรายวิชา
คอมพิวเตอร  และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  พรอมทั้ง
ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลการศึกษาพบวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ืองระบบฮารดแวรคอมพิวเตอรเพื่อใชสอนในรายวิชาคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน  มีคาประสิทธิภาพเทากับ  90.08  ผูเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาอิสระ  สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได  ซ่ึงสอดคลองกับ 
ประภาพร  สดมพฤกษ  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 
วิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการวิจัย  พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรการสอนที่สรางขึ้น  มีประสิทธิภาพ  93.00/90.22  สูงกวา
เกณฑที่กําหนด  80/80  เมื่อนําคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิผล 
พบวา  ประสิทธิภาพหลังกระบวนการ  (epost = 90.22)  สูงกวาประสิทธิภาพกอนกระบวนการ 
(epre = 23.11)  ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนที่สรางขึ้นนี้ทําใหผูเรียนมีประสิทธิผล
ทางการเรียน 67.11 %  (สูงกวาเกณฑ 60% ที่ตั้งไว)  และความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรการสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.15  จัดอยูในระดับคอนขางดี  
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 

1)  จากผลการวิจัย  พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกวาการเรียนรูแบบปกติ  แสดงวาการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตนเองไดดีกวา  ดังนั้นผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  เชน  ผูบริหารโรงเรียน  เขตพื้นที่การศึกษา  
ควรใหการสนับสนุนสงเสริมใหมีการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชเพื่อเปนการพัฒนา 
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น 

2)  จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  มีความพึงพอใจในระดับมาก  หนวยงานทางการศึกษาควรนํา  บทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอนไปใชกับนักเรียนทุกระดับชั้นและเผยแพรขอมูลไปยังโรงเรียนตาง ๆ 
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 

1)  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีขั้นตอนการพัฒนาหลายขั้นตอน 
แตละขั้นตอนจะตองดําเนินการอยางประณีตและอาศัยผูเชี่ยวชาญหลาย ๆ ดาน  ดังนั้น  การวิจัย
เพื่อสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผูวิจัยเองควรวางแผนการดําเนินงานในแตละขั้นตอน

อยางเหมาะสมและจะตองดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวอยางจริงจัง  เพื่อใหการดําเนินงานวิจัย
ในแตละขั้นตอนเปนไปตามแผนการวิจัย  และสามารถสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออกมา
เผยแพรไดตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

2)  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะตองอาศัยบุคลากรหรือทีมงาน
ที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญหลายฝาย  โดยเฉพาะในขั้นตอนของการพัฒนาและ
สรางบทเรียนซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการของการพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอร  บุคลากร
กลุมที่มีบทบาทสําคัญ  ไดแก  นักคอมพิวเตอรกราฟก  นักคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โปรแกรมเมอร  
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีทีมงานที่มีความรูความเขาใจทางเทคนิคทุก ๆ ในดานคอมพิวเตอร   
เปนผูควบคุมการสรางใหบทเรียนเปนไปตามแผน ในการควบคุมและติดตามการทํางานเปนทีมนี้ 
ควรใชซอฟตแวรประเภทจัดการและควบคุมการผลิต  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยในการจัดการ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3)  ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป  ควรสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหครอบคลุม
เนื้อหาทั้งรายวิชา  ดําเนินการทดลองเรียนกับกลุมตัวอยางทั้งภาคเรียน  รวมทั้งการทดลอง
เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงการประเมินระดับความพึงพอใจ
ที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หรืออาจทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการเรียนการสอนโดยวิธีปกติ  เพื่อใหสามารถ
นําบทเรียนทั้งรายวิชาไปเปนเนื้อหา  (contents)  ประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบ  CAI  
ไดทั้งรายวิชา 

 


