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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน 

เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร รายวิชาไมโครคอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งกอนและหลัง

เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  รวมทั้ง เพื่อประเมิน ความคิดเห็น ของกลุมตัวอยางที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมตัวอยาง ทดลองในคร้ังน้ี เปนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

จํานวน 51 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวยบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน  

แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบระหวางบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คนและกลุมตัวอยางนักศึกษา 

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 81.08/80.16 ซึ่งสูงกวาเกณฑ

ที่กําหนดไว คือ 80/80 และผลการเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาหลังเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0 5 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.713) และกลุมตัวอยางนักศึกษามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

โดยรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คาสวนเบนเบี่ยงมาตรฐานเทากับ 0.684) แสดงวา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชกับการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

คําสําคัญ  :  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ไมโครคอมพิวเตอร  
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Abstract 

The purposes of this research were develop and determine the effectiveness of the 

Computer assisted instruction design for undergraduate computer business program case study 

faculty of Business Computer Department Ratchaphruek College. Also, compare the achievement 

between before and after study as well as evaluate assessment in the computer assisted 

instruction. The program was evaluated by 51 students in Business Computer Department. The 

equipment was used in this research consists of the computer assisted instruction, pre-test, 

exercises, post-test, the questionnaire was evaluated by 5 specialists and group of students. 

The results showed that, the effectiveness of the computer assisted instruction was 

81.08/80.16, which higher than the predetermined threshold at 80/80.  The computer assisted 

instruction show the higher effective of after learning than before learning at the 0.05 

significantly levels. For the assessment, the satisfactory of this program is good (average is 4.14, 

standard deviation is 0.713) for the specialists and good (average is 4.20, standard deviation is 

0.684) for the students. Therefore, the computer assisted instruction has the performance to apply 

in the education. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษามีบทบาทสําคัญมากขึ้น โดยมีการออกพระราชบัญญัติ

เกี่ยวกับการศึกษากับเทคโนโลยีไว กลาวคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 9 (เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา) มาตราที่ 63 ถึง มาตรา

ที่ 65 กลาวถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีทุกๆ ดานมาใชพัฒนาทางดานการศึกษา ทั้งเร่ือง

ของการจัดการศึกษา การจัดการการเรียนการสอน เพื่อใหการศึกษาการเรียนการสอนมีคุณภาพ 

และมีประสิทธิภาพ 

จากที่กลาวมาแลววาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญเปนอยางมาก ในปจจุบันรูปแบบ

การเรียนการสอน รายวิชาไมโครคอมพิวเตอร ยังคงอยูในรูปแบบของการบรรยายในหองเรียนเปน

สวนใหญ ซึ่งทําใหมีขอจํากั ดหลายอยางในชวงการเรียนรู เชน เวลา คาใชจายในการที่จะตองหา

อุปกรณคอมพิวเตอรที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา เพื่อใชในการเรียนการสอน และอีกทั้งจํานวน

งบประมาณในการจัดหาคอนขางสูงมาก สถานที่ จํานวนบุคลากร ทั้งหลายน้ีกอใหเกิดปญหา และ

อุปสรรคตอผูเรียนในการแสวงหาความรู อยางไรก็ตามแนวทางการเรียนรูก็ไดเร่ิมมีการพัฒนามาก

ขึ้นเร่ือยๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน เชน  การนําสื่ออิเล็กทรอนิกสมาชวย เปนสื่อการ

เรียนการสอน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรูใหดีขึ้น  นอกเหนือไปจากการเรียนใน

หองเรียนอยางไมมีขอจํากัด  

ในงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ รายวิชาระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร  สําหรับ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

บริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ  โดยอาศัยโปรแกรมรองรับชื่อ มาโครมีเดียแฟลชเอ็มเอ็กซ 

(Macromedia Flash MX) ซึ่งโปรแกรมดังกลาวสามารถสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีการ

นําเทคนิคภาพเคลื่อนไหวตางๆ มาใช เพื่อความสมบูรณของระบบการทํางาน และซึ่ง เหมาะสําหรับ

รายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร  ซึ่งตองมีการปฏิบัติทางดานเทคนิค

ตางๆ เพื่อใหไดเห็นภาพอยางชัดเจน และการทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยนําระบบ
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มัลติมีเดียเขามาเกี่ยวของแลวจะมีความชัดเจนมากขึ้น  และในการเรียนการสอนจะมีความนาสนใจ 

และเขาใจมากขึ้นดวย   เมื่อพัฒนาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวจึงประเมินความคิดเห็น

ของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  แลวทําการวัดความรูของ ผูเรียนในระหวาง

เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยการ หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

และวัดความรูของผูเรียนในหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยหาผลสัมฤทธิ์ของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร ของผูเรียนทั้ง

กอนและหลังเรียน  

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1  เพื่อสราง และหาประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ รายวิชาระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร สําหรับ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

บริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ 

1.2.2  เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร 

เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวรของผูเรียนทั้งกอนและหลังที่จะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน       

1.2.3 เพื่อประเมิน ความคิดเห็น ของกลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญและกลุมตัวอยางนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอร

ฮารดแวรมีประสิทธิภาพ เทากับหรือมากกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 80/80 

1.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

1.3.3 ระดับความคิดเห็น ของกลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญและกลุมตัวอยางนักเรียนที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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1.4.1.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เรียน สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

บริหารธุรกิจ ในประเทศไทย 

1.4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ  ที่เรียนรายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร ( 121-001) ป

การศึกษา 2552  ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 51 คน 

1.4.2 เน้ือหาวิชาอางอิงจากรายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร ( 121-001) ตามโครงสราง

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ   

1.4.3 สวนของบทเรียนที่นํามาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ วิชาระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร  ซึ่งมีรายละเอียดของเน้ือหาคือ  ขอความ ภาพน่ิง /

ภาพเคลื่อนไหว เสียง และบทเรียนจะประกอบดวย 

1.4.3.1 ชื่อเร่ือง (Title) 

1.4.3.2 สวนของบทนํา เปนสวนแนะนําเน้ือหาวิชา (Introduction) 

1.4.3.3 วัตถุประสงค (Objective) 

1.4.3.4 เน้ือหาบทเรียน ( Content) ประกอบดวย ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และ

เสียงบรรยาย 

1.4.3.5 แบบทดสอบกอน ( Pretest) แบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลัง

เรียน (Post test) 

1.4.4 รูปแบบการนําเสนอเปนแบบมัลติมิเดีย (Multimedia) โดยใชโปรแกรม Macromedia 

Flash MX สําหรับสรางบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน  ซึ่งจะประกอบดวย เน้ือหาที่เปนขอความ 

ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบบทเรียน 

 

1.5 คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

1.5.1 บทเรียน คอมพิวเตอร ชวยสอน หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร  ตามโครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ 

1.5.2 นักศึกษา ผูเรียน หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

บริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ 

1.5.3 แบบทดสอบหลังบทเรียน หมายถึง แบบทดสอบหลังจากผูเรียนไดเรียนจบเพื่อ

ประเมินผลความกาวหนาของการเรียนของผูเรียน 
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1.5.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยางที่ไดจากการทดสอบหลังบทเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

1.5.5 ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่ผูเรียนไดรับจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

1.5.6 แบบประเมินคุณภาพของระบบการจัดการเรียนการสอน สําหรับผูเชี่ยวชาญ หมายถึง 

แบบสอบถามที่ทําขึ้นเพื่อผูเชี่ยวชาญ โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน  

และระบบการจัดการเรียนการสอน ของวิจัยคร้ังน้ี 

1.5.7 ระดับนัยสําคัญ 0.05  หมายถึง คาความคาดเคลื่อนที่สามารถใหเกิดความผิดพลาดขึ้นได

ไมเกิน 0.5 

1.5.8 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ความสามารถของบทเรียนใน

การสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคถึงระดับสูงกวาเกณฑที่

คาดหวังไว 80/80    

80 ตัวแรก หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยของจํานวนคําตอบที่ผูเรียน ทําแบบทดสอบ   ระหวาง

บทเรียนทั้งหมดไดถูกตอง โดยคิดเฉลี่ยเปนรอยละ 

80  ตัวหลัง หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยของจํานวนคําตอบที่ผูเรียน ทําแบบทดสอบ            

หลังบทเรียนทั้งหมดไดถูกตอง โดยคิดเฉลี่ยเปนรอยละ 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1 บทเรียน คอมพิวเตอร ชวยสอนที่ พัฒนา ขึ้นชวยให นักศึกษาสามารถเรียนรูดวยตนเอง 

และสามารถประเมินความรูของตนเองได 

1.6.2 บทเรียน คอมพิวเตอร ชวยสอนที่ พัฒนา ขึ้น  มีประสิทธิภาพดี สามารถ ใชเปนสื่อ

ประกอบการเรียนการสอนได  

1.6.3 นักศึกษาสามารถเรียนรูบทเรียน คอมพิวเตอร ชวยสอนได  โดยไมมีขอจํากัดของเวลา 

เพราะสามารถนําบทเรียนชวยสอนไปศึกษาที่อ่ืนไดนอกเหนือจากในหองเรียน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาการวิจัยในคร้ังน้ีเปนการ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับ รายวิชา

ระบบไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร  สําหรับ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และ

เพื่อหา ผลสัมฤทธิ์ ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร เร่ือง

คอมพิวเตอรฮารดแวร ของผูเรียนทั้งกอนและหลังที่จะเรียนดวยบทเรียน ผูวิจัยไดทําการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 หลักสูตรรายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร 

2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.3 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.4 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

2.5 กระบวนการสรางแบบทดสอบสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.6 โปรแกรมมาโครมีเดียแฟลชเอ็มเอ็กซ (Macromedia Flash) 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 หลักสูตรรายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร 

 การศึกษาการวิจัยในคร้ังน้ีเปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเน้ือหารายวิชา

ระบบไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร  ซึ่งเน้ือหาและทฤษฎีของบทเรียนทั้งหมดได

จัดทําขึ้นตามโครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย

ราชพฤกษ  ซึ่งหลักสูตร รายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร เปนกลุมวิชาเอกบังคับ รหัสประจํา

รายวิชา 121-001 ชื่อรายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร ชื่อภาษาอังกฤษ Micro-Computer System 

จํานวนหนวยกิจ 3(3-0) โดยกําหนดคําอธิบายรายวิชาไวดังน้ี  โครงสรางคอมพิวเตอรและ

องคประกอบระบบคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ อุปกรณ

สนับสนุนในดานปฏิบัติการ สําหรับโปรแกรมประยุกต การตรวจและบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร

ขั้นตน การยกระดับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร และศึกษาความกาวหนาเทคโนโลยีดาน

สถาปตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร (วิทยาลัยราชพฤกษ, 2553) 
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2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาและนําทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.2.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง 

บทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ถูกจัดไวอยางมีระบบและมีแบบแผน โดยใชคอมพิวเตอร

นําเสนอและจัดการเพื่อใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียนน้ันๆ ตามความสามารถของ

ตนเอง โดยผูเรียนไมจําเปนตองมีทักษะและประสบการณดานการใชคอมพิวเตอรมากอนก็สามารถ

เรียนรูได (มนตชัย เทียนทอง, 2545: 3) 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง

ซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก 

แผนภูมิ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่

ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด โดยที่คอมพิวเตอรชวยสอนจะนําเสนอเน้ือหาทีละ

หนาจอภาพ โดยเน้ือหาความรูในคอมพิวเตอรชวยสอนจะไดรับการถายทอดในลักษณะที่แตกตาง

กันออกไปทั้งน้ีขึ้นอยูกับธรรมชาติและโครงสรางของเน้ือหา โดยมีเปาหมายสําคัญก็คือ การไดมา

ซึ่งคอมพิวเตอรชวยสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนผูเรียนใหเกิดความ

ตองการที่จะเรียนรู (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541: 7) 

 คําวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยทั่วไปมักจะเรียกวา คอมพิวเตอรชวยสอน หรือ 

บทเรียนซีเอไอ ( Computer-Assisted Instruction; Computer-Aided Instruction: CAI) มีความหมาย

วา เปนการจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน โดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อชวยโยงเน้ือหาความรู

ไปสูผูเรียน และปจจุบันไดมีการบัญญัติศัพทที่ใชเรียกสื่อชนิดน้ีวา คอมพิวเตอรชวยการสอน (วุฒิ

ชัย ประสารสอย, 2543: 10) 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัวซึ่งผูเรียน

เกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมทั้งการไดรับผลปอนกลับอยางสม่ําเสมอ

กับเน้ือหา และกิจกรรมตาง ๆ ของคอมพิวเตอรชวยสอนที่เกี่ยวเน่ืองกับการเรียนการสอน 

นอกจากน้ีคอมพิวเตอรชวยสอนยังเปนสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปน

อยางดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมินและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา 

2.2.2 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบงออกไดหลาย

ประเภทตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่พยายามคิดคนรูปแบบของบทเรียนใหสอดคลองกับความ

ตองการใชงาน โดยยึดหลักการเรียนรูตามทฤษฎีการศึกษา โดยสรุปบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบงไดดังน้ี (มนตชัย เทียนทอง, 2545: 40) 
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2.2.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบศึกษาเน้ือหาใหม ( Tutorial) บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบศึกษาเน้ือหาใหม พัฒนาขึ้นจากแนวความคิดที่วา คอมพิวเตอรนาจะเปน

สื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ชวยใหการเรียนรูใกลเคียงกับการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน สามารถใช

สอนแทนผูสอน สอนเสริม และสอนทบทวน ตลอดจนใชฝกอบรมในสถานประกอบการได ดังน้ัน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบน้ีจึงเปนการนําเสนอองคความรูใหมๆ หรือหลักการใหมๆ โดย

นําเสนอเน้ือหาและสงเสริมใหมีการตอบคําถามระหวางบทเรียนกับผูเรียน จอภาพของเคร่ือง

คอมพิวเตอรจะแสดงเน้ือหาทีละเฟรม ที่ผานการออกแบบมาแลวอยางเปนระบบ แลวต้ังคําถามให

ผูเรียนตอบ หลังจากน้ันบทเรียนจะวิเคราะหคําตอบแลวตัดสินผลวา ควรจะนําเสนอเน้ือหาตอไป

หรือใหผูเรียนตอบคําถามใหม หรือแสดงคําอธิบายเน้ือหาเพิ่มเติม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทีละ

ขั้นๆ จนจบบทเรียน ทายบทเรียนจะมีแบบทดสอบเพื่อใชประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาก

ผูเรียนทําแบบทดสอบผานเกณฑที่กําหนดไวจะสิ้นสุดบทเรียน หรือเขาสูบทเรียนถัดไปแตถาไม

ผานเกณฑการประเมินผล อาจจะตองกลับไปศึกษาเน้ือหาซ้ําใหมอีกคร้ังหน่ึง หรืออาจแนะนําให

ศึกษาเน้ือหาบางสวนเพิ่มเติมก็ได ขึ้นอยูกับการวางแผนของผูออกแบบบทเรียน 

2.2.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝกทบทวน ( Drill and Practice) บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝกทบทวน ออกแบบขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อฝกและทบทวน

ความรูของผูเรียนที่ไดศึกษาผานมาแลว รูปแบบของบทเรียนจึงคลายกับแบบทดสอบที่เปนขอสอบ

แบบตัวเลือก แบบจับคู หรือแบบถูกผิด ซึ่งเปนการผสมระหวางแนวความคิดและหลักการที่มุงเนน

ดานเน้ือหาความรูโดยตรง เพื่อนําความรูที่มีอยูแลวจากการเรียนการสอนโดยวิธีปกติในชั้นเรียนให

สามารถนํามาใชไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว และสามารถปฏิบัติไดจริง นอกจากบทเรียนประเภทน้ี

จะใชไดผลดีในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิชาทางดานภาษาแลว ยังประยุกตใชกับวิชาดาน

ภูมิศาสตร และประวัติศาสตรไดดีเชนเดียวกัน 

2.2.2.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณ ( Simulation) การ

จําลองสถานการณในการเรียนการสอน เปนวิธีการเลียนแบบหรือสรางสถานการณเลียนแบบ เพื่อ

ทดแทนสภาพจริงหรือปรากฏการณจริงที่เปนอยู โดยที่ไมสามารถเรียนรูกับสภาพเหลาน้ันได 

เน่ืองจากสาเหตุตางๆ ทั้งทางดานกายภาพหรือองคประกอบอ่ืนๆ เชน เวลา และสถานการณ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองเหตุการณ จึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใชกับสถานการณ

ดังกลาวนําเสนอแกผูเรียน โดยอาจมีการลดขั้นตอนหรือตัดทอนรายละเอียดบางสวนลงไปบาง 

นอกจากน้ียังอาจจะนํากิจกรรมที่ใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงมานําเสนอเปนบทเรียน เพื่อให

ผูเรียนไดพบเห็นสภาพจําลองของเหตุการณ เปนการฝกฝนทักษะการเรียนรูโดยไมเกิดอันตราย 

หรือเสียคาใชจายไมสูงมากเหมือนกับการศึกษาจากสภาพความเปนจริงหรือเหตุการณจริง 
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2.2.2.4 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมการสอน ( Instructional Game) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมการสอน พัฒนามาจากแนวความคิดของทฤษฎีการเสริมแรง 

ที่กลาววา การเรียนที่เกิดขึ้นจากแรงจูงใจภายใน เชน ความสนุกสนาน จะใหผลดีตอการเรียนรูและ

มีความคงทนในการจดจําเน้ือหาดีกวาการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอก เปาหมายของบทเรียน

ประเภทน้ี ออกแบบขึ้นมาเพื่อใชฝกและทบทวนเน้ือหา รวมทั้งแนวคิดและทักษะที่ไดเรียนไปแลว

คลายกับบทเรียนแบบฝกทบทวน แตปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอใหสนุกสนาน ต่ืนเตน และเรา

ความสนใจใหผูเรียนติดตามดวย  

หลักสําคัญในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแบบเกมการสอนก็คือ การทาทาย กระตุน

จินตนาการแบบเพอฝน และกระตุนความอยากรูอยากเห็น เพื่อใหเกิดการแขงขันหรือความรวมมือ

ในเกม ซึ่งเกมการแขงขันที่ผูเรียนจะมองแตชัยชนะ หรือความสําเร็จในผลลัพธสุดทาย สวนเกม

ความรวมมือ มักจะเปนการแกปญหาเปนกลุมหรือการทํางานเปนทีมเพื่อแกปญหาอยางใดอยาง

หน่ึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมการสอนจึงมีประโยชนในการเรียนการสอนสูง 

โดยเฉพาะในกลุมผูเรียนระดับเด็กเล็ก 

2.2.2.5 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชทดสอบ ( Test) บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนประเภทน้ีเรียกอีกอยางวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบคนพบ เปนการใชคอมพิวเตอร

ในการสรางแบบทดสอบ ซึ่งจัดวาเปนประเภทหน่ึงของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เน่ืองจาก

ผูเรียนเกิดการเรียนรูในการทําแบบทดสอบ การทดสอบนับวาเปนสวนสําคัญที่สุดในกระบวนการ

เรียนการสอน ที่จะประเมินผลผูเรียนวาบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด ซึ่งสามารถทําไดทุก

ขั้นตอนทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังการเรียน 

 

2.3 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ขั้นตอนการสอนประกอบไปดวยการสอน 9 ขั้นตอน โดยยึดหลักการสอนของ 1โร 0เบิรต กาเย 
(0Robert Gagne) 9 ประการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูภายใน

ของผูเรียน ขั้นตอนการสอนทั้ง 9 ขั้นน้ีไมไดออกแบบมาเฉพาะเพื่อการออกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนดวยตนเองเทาน้ัน อันที่จริงแลวขั้นตอนการสอนน้ีออกแบบมาเพื่อการ

เรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ซึ่งผูสอนเปนผูนําเสนอขั้นตอนตางๆ รวมทั้งการใชสื่อการสอน

ตางๆ เขาชวยในการสอน ซึ่งการเรียนรูจะเกิดขึ้นจากการที่ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและกับ

สื่อการสอนตางๆ น้ันเอง อยางไรก็ตามในโลกปจจุบันซึ่งการเรียนการสอนไมไดจํากัดอยูเฉพาะใน

หองเรียนเทาน้ัน ผูเรียนจําเปนตองรูจักการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น ดังน้ัน ขั้นตอนการสอนน้ีจึง
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สามารถนํามาประยุกตใชกับการเรียนดวยตนเองจากคอมพิวเตอรชวยสอนได และขั้นตอนการ

ออกแบบการสอนประกอบไปดวยขั้นตอน 9 ขั้น (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2541: 41) ดังตอไปน้ี 

2.3.1 ดึงดูดความสนใจ การดึงดูความสนใจจากผูเรียน ทั้งน้ีเพื่อเปนการกระตุนและจูงใจให

ผูเรียนมีความตองการที่จะเรียน ผูเรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนสูงยอมจะเรียนไดดีกวาผูที่มี

แรงจูงใจนอย หรือไมมีแรงจูงใจเลย ตามหลักจิตวิทยาแลวการจูงใจถือเปนกระบวนการที่นําไปสู

พฤติกรรมที่มีเปาหมาย (Motivated Behavior) และเปาหมาย (Goal) ในที่สุด  

2.3.2 บอกวัตถุประสงค การบอกวัตถุประสงคแกผูเรียน ทั้งน้ีเพื่อเปนการใหผูเรียนไดทราบ

ถึงเปาหมายในการเรียนโดยรวมหรือสิ่งตาง ๆ ที่ผูเรียนจะสามารถทําไดหลังจากที่เรียนจบบทเรียน 

การบอกวัตถุประสงคน้ีอาจจะอยูในรูปของวัตถุประสงคกวางๆ จนไปถึงวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรม จากหลักฐานทางการวิจัยพบวา การบอกวัตถุประสงคแกผูเรียนเปนสิ่งสําคัญซึ่งชวยให

ผูเรียนทําความเขาใจเน้ือหาไดดีขึ้น นอกจากน้ีตามทฤษฎี ARCS ของเคลเลอรและซูซูกิ ( Keller and 

Suzuki) แลว การที่ผูเรียนไดทราบถึงเปาหมายของการเรียนของตนเองยังนับวาเปนการสราง

แรงจูงใจในการเรียน เน่ืองจากผูเรียนตระหนักในเปาหมายของตน จึงเกิดความพยายามมากขึ้นใน

การที่จะไปใหถึงเปาหมายน้ันเอง 

2.3.3 ทวนความรูเดิม  การทวนความรูเดิมของผูเรียน ตามทฤษฎีโครงสรางความรู ( Schema 

Theory) การรับรู (Perception) เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรูเน่ืองจากไมมีการเรียนรูใดเกิดขึ้น

โดยปราศจากการรับรู นอกจากน้ีการรับรูขอมูลน้ันเปนการสรางความหมายโดยการเชื่อมโยง

ความรูใหมเขากับความรูเดิม ภายในกรอบความรูเดิมที่มีอยูและจากการกระตุนใหเกิดการเชื่อมโยง

ความรูน้ันเขาดวยกัน ดังน้ันการปูความรูพื้นฐานที่จําเปนในการรับความรูใหมใหแกผูเรียนจึงเปน

สิ่งจําเปน 

2.3.4 การเสนอเน้ือหาใหม  การนําเสนอเน้ือหาโดยใชตัวกระตุน ( Stimulus) ที่เหมาะสมใน

การเสนอเน้ือหาใหมเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับการสอน ทั้งน้ีเพื่อชวยใหการรับรูเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ รูปแบบในการนําเสนอเน้ือหาน้ันมีดวยกันหลายลักษณะ ต้ังแตการใชขอความ 

ภาพน่ิง ตารางขอมูล กราฟ แผนภาพ กราฟก ไปจนถึงการใชภาพเคลื่อนไหว จากการวิจัยพบวาการ

นําเสนอเน้ือหาโดยใชสื่อหลายรูปแบบหรือที่เรียกวา มัลติมีเดียน้ันนับเปนการนําเสนอที่มี

ประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะเราความสนใจของผูเรียนแลวยังชวยในการเรียนรูของผูเรียนใหดี

ขึ้น กลาวคือ ทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหางายขึ้นและทําใหผูเรียนมีความคงทนในการจํา ( Retention) 

มากขึ้นดวย 

2.3.5 ชี้แนวทางการเรียนรู  การชี้แนวทางการเรียนในการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ

น้ัน บอยคร้ังที่จะสังเกตวา ครูผูสอนจะไมบอกคําตอบหรือนําเสนอแนวความคิดหรือเน้ือหา
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โดยตรงแกผูเรียน แตในทางตรงกันขามครูผูสอนจะใชการสอนแบบคนพบ หรือการสอนแบบ

อุปมาน ตัวอยางเชน การยกตัวอยางหรือต้ังคําถามชี้แนะกวางๆ และแคบลงเร่ือยๆ เพื่อใหผูเรียน

พยายามคิดวิเคราะหเพื่อหาคําตอบหรือคนพบแนวคิดหรือเน้ือหาใหมน้ันไดดวยตนเองน้ัน การ

สอนแบบคนพบและการสอนแบบอุปมานน้ีถือวาเปนการชี้แนวทางการเรียนรู อยางไรก็ดีการที่

ครูผูสอนจะชี้แนวทางการเรียนมากนอยเพียงใดน้ันก็แตกตางกันไปตามลักษณะของเน้ือหา และ

ความสามารถทางการเรียนของผูเรียน  

2.3.6 กระตุนการตอบสนอง  การกระตุนใหเกิดการตอบสนองจากผูเรียน ซึ่งเปนขั้นตอนตอ

จากขั้นของการชี้แนวทางการเรียนรู กลาวคือกําลังจากที่ผูเรียนไดรับการชี้แนวทางการเรียนรูแลว 

ขั้นตอนตอไปก็คือ การอนุญาตใหผูสอนไดมีโอกาสทดสอบวาผูเรียนเขาใจในสิ่งที่ตนเองกําลัง

สอนอยูหรือไม และผูเรียนก็จะไดมีโอกาสทดสอบความเขาใจของตนเองในเน้ือหาที่กําลังศึกษาอยู 

การกระตุนใหเกิดการตอบสนองน้ีมักจะออกมาในรูปของกิจกรรมตางๆ ที่ใหผูเรียนไดมีสวนรวม

ในการคิดและการปฏิบัติในเชิงโตตอบ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการใหผูเรียนแสดงถึงความเขาใจ

ในสิ่งที่กําลังเรียน ดังน้ันควรที่จะจัดใหมีกิจกรรมที่สรางสรรคตางๆ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับเน้ือหา

เพื่อกระตุนใหเกิดการตอบสนองจากผูเรียน 

2.3.7 ใหผลปอนกลับ  การใหผลปอนกลับ หรือการใหขอมูลยอนกลับไปยังผูเรียนเกี่ยวกับ

ความถูกตองและระดับความถูกตองของคําตอบน้ันๆ การใหผลปอนกลับถือวาเปนการเสริมแรง

อยางหน่ึงซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูในตัวผูเรียน การใหผลปอนกลับนอกจากจะทําใหผูเรียนทราบวา

สิ่งที่ตนเขาใจน้ันถูกตองมากนอยเพียงใดแลว ยังทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนอีกดวย มีงานวิจัย

หลายชิ้นสนับสนุนความคิดที่วาการใหผลปอนกลับน้ัน กระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียน

โดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใหผลปอนกลับของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภท

เกม ดังน้ันการใหผลปอนกลับจึงกลายเปนองคประกอบหลักอยางหน่ึงของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน 

2.3.8 ทดสอบความรู  การทดสอบความรู ซึ่งเปนการประเมินวาผูเรียนน้ันไดเกิดการเรียนรู

ตามที่ไดต้ังเปาหมายหรือไมอยางไร การทดสอบความรูน้ันอาจจะเปนการทดสอบหลังจากผูเรียน

ไดเรียนจบวัตถุประสงคหน่ึง ซึ่งอาจเปนชวงระหวางบทเรียนหรืออาจจะเปนการทดสอบหลังจาก

ผูเรียนไดเรียนจบทั้งบทแลวก็ได โดยการทดสอบความรูน้ันนอกจากจะเปนการเปดโอกาสให

ผูเรียนไดประเมินตนเองแลว ผูสอนก็ยังสามารถนําประโยชนของการทดสอบความรูไปใชในการ

ประเมินวาผูเรียนน้ันไดรับความเขาใจเพียงพอที่จะผานไปศึกษาเรียนตอไปหรือไม อยางไร 

2.3.9 การจําและนําไปใช  การจําและการนําไปใช สิ่งสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนมีความคงทน

ในการจําขอมูลความรูใดความรูหน่ึงน้ัน ก็คือการทําใหเกิดบริบทที่มีความหมายตอผูเรียน 
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(Meaningful Context) การทําใหเกิดบริบทที่มีความหมายตอผูเรียนน้ันหมายถึง การทําใหผูเรียน

ตระหนักวาขอมูลความรูใหมที่ไดเรียนไปน้ัน มีสวนสัมพันธกับขอมูลความรูเดิมหรือประสบการณ

ที่ผูเรียนมีความคุนเคยอยางไร สําหรับขั้นตอนการสอนในสวนของการนําไปใชน้ัน ผูสอนก็จะตอง

จัดหากิจกรรมใหมๆ และหลากหลายไวใหสําหรับผูเรียน โดยกิจกรรมที่จัดหามาน้ีจะตองเปน

กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดประยุกตใชความรูที่เพิ่งเรียนรูมาที่แตกตางไปจากตัวอยางที่ใชใน

บทเรียน 

 

2.4 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เปนวิธีที่การ

ประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับความนิยมที่สุด เน่ืองจากเปนกระบวนการ

ตรวจวัดผูเรียนที่ไดศึกษาบทเรียนโดยตรง พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกจึงเปนผลมาจากการศึกษา

บทเรียนทั้งสิ้น ตามแนวคิดน้ีสามารถจําแนกการประเมินออกเปน 3 วิธีไดแก (มนตชัย  เทียนทอง , 

2545: 329) 

2.4.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียน (Efficiency) 

 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ความสามารถของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ในการสรางผลสัมฤทธิ์ใหผูเรียนมีความสามารถทําแบบทดสอบระหวาง

บทเรียน แบบฝกหัด หรือแบบทดสอบหลังบทเรียน ไดบรรลุวัตถุประสงคในระดับเกณฑขั้นตํ่าที่

กําหนดไว 

 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนจึงตองกําหนดเกณฑมาตรฐานขึ้นกอน โดยทั่วไปจะใช

คาเฉลี่ยของคะแนนที่เกิดจากแบบฝกหัดหรือคําถามระหวางบทเรียน กับคะแนนเฉลี่ยจาก

แบบทดสอบแลวนํามาคํานวณเปนรอยละ เพื่อเปรียบเทียบกันในรูปของ Event1/Event2 โดยเขียน

อยางยอเปน E1/E2 เชน 90/90 หรือ 85/85 และจะตองกําหนดคา E1 และ E2 เน่ืองจากงายตอการ

เปรียบเทียบและแปลความหมาย สําหรับความหมายของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน มีดังน้ี 

 รอยละ 95 – 100 หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม (Excellent) 

 รอยละ 90 – 94   หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพดี (Good) 

 รอยละ 85 – 89   หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพดีพอใช (Fairly Good) 

 รอยละ 80 – 84   หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพพอใช (Fair) 

 ตํ่ากวารอยละ 80 หมายถึง บทเรียนตองปรับปรุงแกไข (Poor) 
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 ขอพิจารณาสําหรับเกณฑการกําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของบทเรียน คือ ถากําหนด

เกณฑยิ่งสูงจะทําใหบทเรียนมีคุณคาตอการเรียนการสอนมากขึ้น แตก็ไมใชเร่ืองงายนักที่จะพัฒนา

บทเรียนใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนบรรลุถึงเกณฑกําหนดในระดับน้ัน อยางไรก็ตามโดยทั่วไปไม

ควรกําหนดไวตํ่ากวารอยละ 80 เน่ืองจากจะทําใหบทเรียนลดความสําคัญลงไป ซึ่งจะสงผลให

ผูเรียนไมสนใจบทเรียนและเกิดความลมเหลวทางการเรียนในที่สุด ขอพิจารณาในการกําหนด

เกณฑมาตรฐานของบทเรียน สามารถกําหนดคราว ๆ ไดดังน้ี 

 บทเรียนสําหรับเด็กเล็ก ควรกําหนดไวระหวางรอยละ 95-100 

 บทเรียนที่เปนเน้ือหาวิชาทฤษฎี หลักการ มโนมติ และเน้ือหาพื้นฐานสําหรับวิชาอ่ืน ๆ ควร

กําหนดไวระหวางรอยละ 90-95 

 บทเรียนที่มีเน้ือหาวิชายากและซับซอน ตองใชระยะเวลาในการศึกษามากกวาปกติ ควร

กําหนดไวระหวางรอยละ 85-90  

 บทเรียนวิชาปฏิบัติ วิชาประลอง หรือวิชาทฤษฎีกึ่งปฏิบัติ ควรกําหนดไวระหวางรอยละ 80-

85 

 บทเรียนสําหรับบุคคลทั่วไปไมระบุกลุมเปาหมายที่แนนอน ควรกําหนดไวระหวางรอยละ 

80-85 

 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑมาตรฐาน E1/E2 เปนวิธีการหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับความนิยมแพรหลายที่สุด เน่ืองจากเปนเกณฑที่ผานการวิจัย

มาแลวหลายคร้ัง และไดรับการยอมรับวาสามารถใชเกณฑดังกลาววัดประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนไดตรงที่สุด โดย E1 และ E2 ไดจากคาระดับคะแนนดังตอไปน้ี 

 E1 ไดจาก คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทั้งหมดจากการทําแบบฝกหัด หรือ แบบทดสอบของ

บทเรียนแตละชุด หรือคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทั้งหมดจากการตอบคําถามระหวางบทเรียนของ

บทเรียนแตละชุด 

 E2 ไดจาก คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทั้งหมดจากการทําแบบทดสอบหลังบทเรียน  

2.4.2 การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน (Effectiveness) 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ความรูของผูเรียนที่แสดงออกในรูปของคะแนนหรือระดับ

ความสามารถในการทําแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดไดถูกตอง หลังจากที่ศึกษาเน้ือหาบทเรียนแลว 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงสามารถแสดงผลไดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แตไมนิยมนําเสนอ

เปนคาโดดๆ มักจะเปรียบเทียบกับเหตุการณ เงื่อนไขตางๆ หรือเปรียบเทียบระหวางกลุมผูเรียน

ดวยกัน 
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 แมวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถแสดงผลไดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก็ตาม แต

ที่นิยมในทางปฏิบัติมักจะนําเสนอในเชิง ปริมาณ ยกตัวอยางเชน หลังจากศึกษาบทเรียนแลวผูเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบกอนการเรียน 

เปนตน จะเห็นไดวา การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

จะมีความสัมพันธกับแบบแผนการทดลองและสมมุติฐานที่ต้ังขึ้นไว สําหรับแนวทางการหา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีดังน้ี 

 แนวทางการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียน เชน  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 หลังจากเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการเรียน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 แนวทางการเปรียบเทียบกับวิธีการอ่ืนๆ เชน  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย 

กับผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบไฮเปอรมีเดียไมแตกตางกัน 

 ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการ

สอนแบบปกติ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 แนวทางการเปรียบเทียบกับกลุมอ่ืนๆ เชน  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุม

ผูเรียนในระบบศูนยการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุมผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเขต

กรุงเทพมหานคร   กับผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่อยูตางจังหวัด  แตกตางกัน 

 การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ตามแบบแผนการทดลองที่ใชในการประเมิน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงตองใชหลักสถิติเพื่อสรุปความหมายในเชิงของการเปรียบเทียบ

แตละแนวทาง สถิติที่ใชเปรียบเทียบ ไดแก t-test, F-test และสถิติอ่ืนๆ โดยแปลความหมายในเชิง

ปริมาณหรือการเปรียบเทียบ ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับการวิจัยน้ัน เพื่อ

ยืนยันดานคุณภาพของบทเรียน นอกจากจะตองหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑมาตรฐาน 

E1/E2 เพื่อการประเมินผลบทเรียนแลว ยังจะตองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

เมื่อเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองดังกลาวดวย ถาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

มีคาสูงขึ้น หลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการ



14 

 

เรียน ก็จะเปนสิ่งที่ยืนยันไดถึงความสามารถของผูเรียนที่เกิดการเรียนรูขึ้นจากการเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองดังกลาว 

2.4.3 การหาความคงทนทางการเรียนของผูเรียน (Retention of Learning) 

ความคงทนทางการเรียน ( Retention of Learning) หมายถึง การคงไวซึ่งผลการเรียนหรือ

ความสามารถของผูเรียนที่จะระลึกถึงองคความรูที่เคยมีประสบการณผานมา หลังจากที่ไดผานชั่ว

ระยะเวลาหน่ึง ซึ่งการที่จะจดจําองคความรูไดมากนอยเพียงใดน้ัน สวนหน่ึงขึ้นอยูกับกระบวนการ

เรียนรูที่เปนสิ่งเรากระตุนใหผูเรียนจดจําได 

ระบบการจําของมนุษย จําแนกออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

2.4.3.1 ระบบความจําความรูสึกสัมผัส (Sensory Memory) หมายถึง การคงอยูของ

ความรูสึกสัมผัส หลังจากถูกนําเสนอดวยสิ่งเราตางๆ  

2.4.3.2 ระบบความจําระยะสั้น (Short-term Memory) หรือระบบความจําชั่วคราว 

(Temporary Memory) หมายถึง ความจําชั่วคราวที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดการเรียนรูแลว เปนความจําที่

คงอยูในระยะเวลาสั้นๆ ถาไมมีจิตใจจดจออยูกับสิ่งน้ัน ความจําระยะสั้นน้ีก็จะเลือนหายไปโดยงาย 

2.4.3.3 ระบบความจําระยะยาว  (Long-term Memory) หรือระบบความจําถาวร 

(Permanent Memory) หมายถึง ความจําที่ฝงตรึงอยูในใจ ซึ่งคงทนกวาระบบความจําระยะสั้น ไมวา

จะทิ้งระยะไวนานเทาใด เมื่อตองการฟนคืนความจําน้ันๆ ก็จะระลึกออกมาไดทันทีและถูกตอง 

ระบบความจําระยะยาวจึงเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนตองการเพื่อจดจําสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะองค

ความรูที่จําเปนสําหรับการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ 

มีปจจัยอยางนอย 2 ประการ ที่ทําใหมนุษยเกิดความคงทนในการจําได ไดแก ความตอเน่ือง

หรือความสัมพันธของประสบการณที่จะทําใหเกิดการเรียนรู และการทบทวนสิ่งที่เรียนรูไปแลวอยู

เสมอๆ ดังน้ัน จึงสามารถสรุปไดวาถามีการศึกษาทบทวนสิ่งที่จําไดแลวซ้ําอีก ก็จะชวยใหระบบ

ความจําระยะยาวในเร่ืองดังกลาวดีขึ้น สําหรับชวยระยะเวลาที่ความจําระยะสั้นจะเปลี่ยนเปน

ความจําระยะยาวหรือเกิดความคงทนในการจําประมาณ 2 สัปดาห (14 วัน) หลังจากที่ผานการ

เรียนรู 

วิธีชวยความจํา เพื่อใหเกิดความคงทนทางการเรียนมีดังน้ี 

ก)  นําเสนอสิ่งที่มีความหมายตอผูเรียน และพยายามทําสิ่งที่เรียนใหมี

ความหมาย 

ข) แยกแยะสิ่งที่เรียนเพื่อใหเห็นอยางชัดแจงวาแตละสวนๆ มีความหมาย

อยางไร ถานําเสนอโดยปราศจากการพิจารณาดวยเหตุผล จะทําใหลืมงาย 



15 

 

ค) พยายามใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูตลอดบทเรียน เชน การ

ปฏิสัมพันธ การทํากิจกรรมรวม 

ง) จัดการดานชวงระยะเวลาการนําเสนอความรูใหมอยางเหมาะสม ไมควร

นําเสนอเน้ือหาตอเน่ืองกันเปนเวลานาน จะทําใหผูเรียนเกิดความสับสนและจําไมได 

จ) ใชประสบการณเดิมของผูเรียนเปนหลัก ในการถายทอดองคความรูให

สัมพันธกันอยางตอเน่ือง โดยเปนแบบคอยเปนคอยไป 

ฉ) ทบทวนสิ่งที่เรียนรูมาแลวบอย ๆ จะทําใหผูเรียนจดจําไดแมนยิ่งขึ้น 

ช) ใชสื่อหลากหลายประเภทใหผูเรียนเลือกใชตามความถนัด เพื่อสงเสริม

กระบวนการสรางความจําของสมองของผูเรียน เน่ืองจากผูเรียนบางคนอาจจําภาพได มี

ประสิทธิภาพมากกวาการจําตัวอักษรหรือขอความ 

 

2.5  กระบวนการสรางแบบทดสอบสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

กระบวนการสรางแบบทดสอบสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีขั้นตอนดังน้ี (มนต

ชัย เทียนทอง, 2545: 207) 

2.5.1 ศึกษาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวในบทเรียน

ที่ประกอบดวย พฤติกรรมที่ใหผูเรียนแสดงออกในหลายลักษณะ เชน ทางดานพุทธิพิสัย ทักษะ

พิสัยหรือจิตพิสัย ซึ่งแตละดานก็ยังแบงออกเปนระดับตางๆ กัน ผูสรางขอสอบจะตองทําการ

วิเคราะหพฤติกรรมน้ัน เพื่อสรุปพฤติกรรมที่ตองการทั้งหมด แลวทําการเลือกพฤติกรรมที่เดนชัด

และเหมาะสม เพื่อนําไปออกขอสอบตอไป 

2.5.2 กําหนดรูปแบบของขอสอบ พฤติกรรมของผูเรียนที่ไดจากการศึกษาในขอแรก จะทํา

ใหทราบวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมวาเนนทางดานใด พุทธิพิสัย ทักษะนิสัยหรือจิตพิสัย รูปแบบ

ของขอสอบในแตละดานจึงแตกตางกัน เชน ดานพุทธิพิสัยอาจจะสอบทางแบบขอเขียน ทางดาน

ทักษะพิสัยอาจสอบทั้งขอเขียนและทักษะปฏิบัติ นอกจากน้ีในแตละดานยังแบงระดับความยากงาย

รูปแบบของขอสอบจึงตองกําหนดหลากหลายรูปแบบ เชน แบบใหอธิบาย แบบเติมคํา แบบเลือก

คําตอบ แบบถูก-ผิด เปนตน เพื่อใหผูเขาสอบไดแสดงพฤติกรรมตามสถานการณที่แตกตางกัน 

สําหรับรูปแบบของขอสอบที่เหมาะสมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมากที่สุด คือ ขอสอบแบบ

เลือกตอบ เน่ืองจากงายตอการตัดสินผล อยางไรก็ตามขอสอบแบบอ่ืนๆ ก็สามารถใชได 

2.5.3 เตรียมงาน และลงมือเขียนขอสอบฉบับราง เมื่อไดรูปแบบของขอสอบแลว ขั้นตอไป

เปนการเตรียมงานเขียนขอสอบ โดยเขียนเปนฉบับรางกอน จะตองเขียนใหจํานวนขอมากกวาที่
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ตองการจริง จากน้ันคัดเลือกขอที่คาดวาถูกตองและเหมาะสมไปเปนขอสอบจริง แลวตองวิเคราะห

คุณภาพของขอสอบอีกคร้ังหน่ึงหลังจากสอบเสร็จแลว 

2.5.4 วิเคราะหขอสอบ เมื่อสรางขอสอบเสร็จแลวควรจะมีการทบทวนตรวจทาน ในดาน

ความยากงายของขอคําถามเบื้องตน ตรวจดูรูปแบบภาษาที่ใชเน้ือหาในขอสอบ คําสั่งถูกตองเขาใจ

งายหรือไม เฉลยถูกตองหรือไม ผูออกแบบจะตองทําการแกไขปรับปรุงขอสอบกอนนําไปใชจริง 

และจําเปนตองผานการวิเคราะหเพื่อหาคุณภาพของขอสอบกอน โดยกลุมเปาหมายที่เปนผูใช

ขอสอบก็คือ กลุมประชากร การหาคุณภาพของขอสอบที่ใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

จะตองพิจารณาคาทางสถิติ 4 ตัวแปร ไดแก คาความเที่ยงตรง ( Validity) คาความเชื่อมั่น 

(Reliability) คาความยากงาย (Difficulty) และคาอํานาจจําแนก (Discrimination) 

2.5.5 การดําเนินการจัดพิมพขอสอบ การดําเนินการจัดพิมพเปนขั้นตอนสุดทายสําหรับ

กระบวนการสรางขอสอบสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งรวมถึงการสรางขอสอบใน

ลักษณะของธนาคารขอสอบ โดยจัดการใหมีกระบวนการสุมขอสอบ ระบบการตรวจวัดผล และ 

การรายงานผลประเภทของขอสอบจําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

2.5.5.1 ขอสอบอัตนัย  โดยทั่วไปใชขอสอบเปนเคร่ืองมือ สําหรับวัดผลการเรียน

ของผูเรียน รวมไปถึงการสอนของผูสอนดวย ซึ่งขอสอบที่ดีควรมีมาตรฐานและสามารถแปล

ความหมายพฤติกรรมได โดยเฉพาะพฤติกรรมวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินผล ขอสอบ

ที่นิยมใชกันคือ แบบอัตนัยซึ่งมีลักษณะใหผูตอบหรือเขียนบรรยายคําตอบตามความคิดของตนเอง 

ขอสอบอัตนัยสามารถจําแนกออกเปน 2 แบบ ไดแก 

ก) แบบไมจํากัดคําตอบ (Extended Response) ลักษณะของขอสอบชนิดน้ี

จะใหผูตอบสามารถตอบไดอิสระ สามารถแสดงความรูความสามารถและความคิดเห็นที่มีอยูได

อยางเต็มที่ ขอสอบอัตนัยในลักษณะแบบไมจํากัดคําตอบจึงเหมาะสําหรับการวัดสมรรถภาพดาน

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค การประเมินคา และการวัดทางดานเจตคติ 

ข) แบบจํากัดคําตอบ ( Restricted Response) ลักษณะของขอสอบชนิดน้ี

จะใหผูตอบตอบคําถามเฉพาะเร่ือง แบบเฉพาะเจาะจง หรือตอบอยางรวบรัดอยูในขอบเขตที่

กําหนดให การตรวจใหคะแนนจะมีประสิทธิภาพมากกวาแบบไมจํากัดคําตอบ 

2.5.5.2 ขอสอบปรนัย  หมายถึง ลักษณะขอสอบที่เปนปรนัยอยูในตัว (Objectivity) 

กลาวคือ มีคําถามที่ชัดเจน ผูเรียนทุกคนอานแลวแปลความตรงกัน มีการตรวจใหคะแนนที่มีเกณฑ

แนนอนไมวาใครจะเปนผูตรวจก็ตาม สวนอีกลักษณะหน่ึงของขอสอบแบบปรนัยคือ เวลาที่ใชใน

การสอบตอขอนอยกวาขอสอบแบบอัตนัย การเขียนคําตอบจะใชเวลาสั้น ๆ จึงเหมาะสมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการตัดสินผลคําตอบ สามารถใชได
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ทั้งขอสอบแบบปกติและขอสอบแบบวัดความเร็ว ดังน้ัน จึงพบวาขอสอบกอนบทเรียน (Pre-test) 

และขอสอบหลังบทเรียน (Post-test) ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสวนใหญ มักจะเปนแบบ

ปรนัย 

 ลักษณะของขอสอบแบบปรนัย สามารถแบงออกเปน 4 ลักษณะ ดังน้ี  

ก) ขอสอบแบบตอบสั้น เปนขอสอบที่เขียนตอบสั้นๆ เหมาะสําหรับการ

เรียนรูที่ตองการวัดพฤติกรรมในดานความรู ความจํา (Recall Knowledge) เชน การจําคํานิยาม 

คําศัพท ชื่อ และอ่ืนๆ ซึ่งมีลัษณะการตอบได 3 ลักษณะ ไดแก 

 ลักษณะคําถามโดยตรง (Question Variety) ขอคําถามจะมีลักษณะเปนประโยคคําถามที่

สมบูรณ และไมตองการคําอธิบายใดๆ ตองการเพียงคําตอบเทาน้ัน 

 ลักษณะใหเติมขอความใหสมบูรณ (Completion Variety) ขอคําถามจะเวนชองวางไวเพื่อให

ผูตอบเติมใหไดประโยคสมบูรณไดใจความ 

 ลักษณะใหหาความสัมพันธ (Association Variety) ขอคําถามจะมีลักษณะใหหาคําตอบ หรือ

ขอความที่สัมพันธกับสิ่งที่กําหนดให อาจจะเปนรูปหรือขอความก็ได 

ข) ขอสอบแบบจับคู  เปนขอสอบที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรูที่ตองการ

วัดเกี่ยวกับความสัมพันธของสิ่งของตางๆ เชน นิยาม ชื่อ รูปราง ลักษณะ และอ่ืนๆ ลักษณะขอสอบ

ประกอบดวย 2  สวน คือ 

 สวนตัวของปญหาหรือคําถาม โดยทั่วไปมักจะเขียนไวทางซายมือ โดยจะเวนชองวางหนาขอ

ไว เพื่อใหนําอีกสวนหน่ึงมาตอบ 

 สวนของคําตอบ โดยทั่วไปเขียนไวทางขวามือ ซึ่งมักจะมีรหัสไวหนาขอ เพื่อใหผูตอบ

พิจารณานําไปจับคูกับสวนของตัวปญหา 

ค) ขอสอบแบบถูก-ผิด เปนขอสอบที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรูที่

ตองการวัดความเปนไปไดเพียง 2 กรณี เทาน้ัน ซึ่งอาจะเปน ถูก-ผิด จริง-ไมจริง ใช-ไมใช ลักษณะ

คําตอบจะเปนคําบอกกลาว ซึ่งมีความสมบูรณในประโยค แลวใหผูตอบทํารหัสใสในชองวางหนา

ขอ โดยทั่วไปมักใชเคร่ืองหมายถูกหรือผิด หรือใชตัวอักษรยอ ถ หรือ ผ 

ง) ขอสอบแบบเลือกตอบ  เปนขอสอบที่มีลักษณะสวนตัวคําถามสวน

หน่ึงและสวนตัวเลือกอีกสวนหน่ึงซึ่งขอสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบน้ี สามารถวัดพฤติกรรมการ

เรียนรูต้ังแตความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใชงาน การวิเคราะห ตลอดจนถึงการประเมินผล 

สามารถออกขอสอบได ครอบคลุมเน้ือหาวิชา การตรวจและการใหคะแนนสะดวกและงายมีความ

แนนอน 

ลักษณะของขอสอบที่ดี ขอสอบที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปน้ี (มนตชัย เทียนทอง, 2545: 217) 
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1. มีความเที่ยงตรง (Validity) เปนคุณลักษณะของขอสอบที่สามารถวัดสิ่งที่ตองการวัดอยาง

ถูกตองตรงความหมาย 

2. มีความเชื่อมั่น (Reliability) คะแนนที่ไดจากขอสอบจะตองมีความคงที่แนนอนวาจะทํา

การสอบกี่คร้ัง ผลที่ไดตองคงที่ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก 

3. มีความยากงายพอเหมาะ (Difficulty) ขอสอบจะตองไมยากหรืองายเกินไป โดยทั่วไป

ควรมีระดับความยากงายต้ังแต 0.20 ถึง 0.80 

4. มีอํานาจจําแนกดี (Discrimination) หมายถึง ลักษณะที่ขอสอบสามารถจําแนกผูเรียนออก

ตามความสามารถได ขอสอบที่ผูเรียนตอบถูกหมดหรือผิดหมด จะเปนขอสอบที่ไมมีอํานาจจําแนก 

ไมสามารถจําแนกคนเกงและคนออนออกจากกันได 

5. มีความเปนปรนัย (Objectivity) ขอสอบที่มีความเปนปรนัยจะตองมีคุณสมบัติ 3 ประการ

ดังน้ี 

5.1 มีความแจมชัดในคําตอบ ผูเรียนอานคําถามแลวเขาใจตรงกัน ไมเกิดการตีความคน

ละประเด็น เขาใจคําถามวาขอสอบตองการอะไร 

5.2 การตรวจใหคะแนนตรงกัน ไมวาผูใดเปนผูตรวจหรือตรวจเมื่อใด ก็ยอมใหผล

คะแนนตรงกัน 

5.3 แปลความหมายคะแนนตรงกัน 

6. มีลักษณะการสงถาย (Transferable) ลักษณะของขอสอบตองไมถามเฉพาะความรู 

ความจํามากนัก ควรถามผูเรียนใหรูจักคิดหาเหตุผลในการคนคําตอบ และควรวัดสมรรถภาพที่

สูงขึ้น เชน การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินผล 

7. เรียงลําดับเหมาะสม (Sequence) ลักษณะของขอสอบ หรือขอสอบที่ดี ควรเรียงลําดับจาก

เน้ือหาที่ตอเน่ืองจากงายไปหายาก ไมถามคําถามที่ซ้ํา และคําถามควรมีลักษณะทาทายใหผูเรียน

อยากทํา 

8. มีลักษณะเฉพาะ (Specificity) ผูสอบที่สามารถตอบขอสอบไดถูกตอง ตองเปนผูมีความรู

ในเร่ืองน้ัน ๆ มิใชใชสามัญสํานึกก็ตอบได 

9. มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ขอสอบที่มีประสิทธิภาพจะใหประโยชนที่คุมคาที่มี โดยใช

เวลา แรงงาน และงบประมาณนอย  

 

2.6 โปรแกรมมาโครมีเดียแฟลชเอ็มเอ็กซ (Macromedia Flash) 

 การสรางสื่อการเรียนการสอนในปจจุบันมีกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีการพัฒนาเปนอยางมากหลากหลายรูปแบบการนําเสนอ และ
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โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็มีหลากหลายเชนเดียวกัน หน่ึงในน้ันก็

จะโปรแกรมมาโครมีเดียแฟลชเอ็มเอ็กซ รวมอยูดวย ซึ่งเปนโปรแกรมที่สรางสีสัน ภาพเคลื่อนไหว 

และสามารถเพิ่มแรงดึงดูดใหกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดเปนอยางดี โปรแกรม มาโคร

มีเดียแฟลชเอ็มเอ็กซ  จึงเปนที่นิยมของเหลานักพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ตองการ

สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ใหความเขาใจงาย มีความแปลกใหม สีสันสวยงาม และ

ความสามารถอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน  ไฟลงานที่มีขนาดเล็ก สามารถสรางมัลติมีเดียไดอยางสมบูรณ

และงายดาย จึงทําใหมีผูใชงานเปนจํานวนมาก  

 แฟลช (Flash) เปนรูปแบบภาพกราฟกชนิดหน่ึง ที่มีความสามารถมากกวาภาพกราฟกทั่วๆ  

ไป นอกจากแฟลชจะสามารถแสดงภาพไดแลว ยังสามารถสงขอมูลไปยังสวนติดตอผูใชหรือแมแต

ทําการประมวลผลเล็กๆ  นอยๆ  ได  ดังน้ัน แฟลช จึงไดรับความนิยมอยางรวดเร็วในเวลาอันสั้น 

นอกจากที่กลาวมาแลว แฟลชยังสามารถใชกราฟกแบบเว็คเตอร  (Vector)  โดยจะใช ซีพียู (CPU) 

ประมวลผลจากขอมูลในไฟล แฟลชใหเปนภาพ ภาพที่ไดจะมีความคมชัด  และเมื่อขยายภาพใหมี

ขนาดใหญขึ้นภาพจะไมแตก  ซึ่งตรงตามคุณสมบัติของภาพแบบเว็คเตอร  ถาใชวิธีนําเขา (Import) 

ภาพบิตแมพเขามา ผลที่ไดจะเหมือนภาพบิตแมพทั่วๆ  ไป  คือ ภาพไมชัด ขอดีของ แฟลช อีก

ประการคือ ขนาดที่ไดจะมีขนาดเล็กกวาภาพบิตแมพทั่วๆ  ไป ทําใหสามารถโหลดไดเร็ว  แฟลชจะ

ถูกเก็บอยูในไฟลที่มีนามสกุลเปน  .swf  การที่จะให แฟลชแสดงผลน้ัน ไมสามารถใชแท็ก ภาพ

ธรรมดาได จะตองใชแท็ก ออปเจ็ค  (object) แทน โปรแกรมสําหรับสราง แฟลชน้ันมีอยูหลาย

โปรแกรม เชน มาโครมีเดียแฟลชเอ็มเอ็กซ ( Macromedia Flash) มาโครมีเดียฟรีแฮนด 

(Macromedia Freehand), มาโครมีเดียเฟรมเวิรม ( Macromedia Firework) และ อะโดบี ลีฟโมชัน 

(Adobe LiveMotion) เปนตน โปรแกรมที่เปนที่นิยมอยางแพรหลายคือโปรแกรม  Macromedia 

Flash เน่ืองจากใชงานงาย  และภาพที่ไดจะเปนภาพแบบเว็คเตอร สําหรับโปรแกรม มาโครมีเดีย

เฟรมเวิรม และ Adobe LiveMotion จะสามารถทํา แฟลชไดเชนเดียวกันแตรูปภาพที่สรางจาก 2 

โปรแกรมน้ีสวนใหญจะเปนภาพแบบบิตแมพ  มากกวาภาพแบบเว็คเตอร  รวมทั้งความสามารถใน

ดานการใสสคริปยังมีขอจํากัดมากกวาโปรแกรมแฟลช  จึงไมเปนที่นิยมอยางแพรหลายมากนัก แต

ถาตองการสรางภาพแบบบิตแมพเมื่อนําไปใชใน แฟลช สามารถเลือกใชโปรแกรม  Macromedia 

Firework และ Adobe LiveMotionได เพราะ แฟลชไมไดเปนเพียงภาพกราฟกธรรมดา  แตยัง

สามารถกําหนดการทํางานใหกับแฟลช โดยใสสคริปใหแฟลชและสามารถใชแฟลชในงานอ่ืนๆ ได 

นอกเหนือจากการใชในเว็บ  แฟลชสามารถสรางสื่อการเรียนการสอนไดงาย  โดยการวาดรูปแลวก็

ใสสคริปเพิ่มเทาน้ัน  ผลงานที่พัฒนาโดยใช แฟลชมีทั้งสื่อภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว สื่อมัลติมีเดีย  

ตลอดจนสื่อที่มีระบบโตตอบกับผูใช ( Interactive Multimedia) ซึ่งเปนสื่อที่มีขนาดเล็ก โหลดผาน
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เว็บเบราเซอรไดรวดเร็ว มีความคมชัดสูงแมวาจะถูกขยายขนาด ทั้งน้ีสามารถนําเสนอไดทั้งบนเว็บ  

หรือผานโปรแกรม แฟลชเพลเยอร  (Flash Player) หรือสรางเปน exe file เพื่อเรียกใชงานไดทันที  

นอกจากน้ียังสามารถแปลงไฟลไปอยูในฟอรแมตอ่ืนไดดวย เชน แอนิเมชันกิฟ ( Animation Gif), 

เอวีไอ (AVI), ควิกไทม (QuickTime) (อภิชัย  เรืองศิริปยะกุล, 2548) 

 

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กรรณิกา  เงินบุตรโคตร ( 2551)  ทําวิจัยเร่ือง พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร รายวิชา  การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  เร่ืองแบบจําลองมาตรฐานระบบ

เครือขาย เครือขายการสื่อสารขอมูล  เครือขายไรสาย  ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต  และเพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยใชแบบแผนการทดลอง

ของการสุมตัวอยางแบบงายดวยกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาในคร้ังน้ีเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่  

1/2551 โดยไดจากการสุมอยางงาย  จํานวน  15 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย  

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชา  การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  แบบทดสอบ

เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานบทเรียนจาก

ผูเชี่ยวชาญผลของการวิจัยพบวาบทเรียนมีประสิทธิภาพ  89.12/88.48 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว

คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

และผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทเรียนอยูในระดับดี 

กรัยรวีร  ไมเรียง ( 2551) ไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

เร่ืองการถายภาพเบื้องตนสําหรับบุคคลทั่วไป ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยนําเสนอเน้ือหา

ลักษณะขอความ  รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงบรรยาย  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอ น ใชโปรแกรม .Camtasia.Studio.5, Macromedia.Flash.8.และ Adobe.Photoshop.CS3.เปน

เคร่ืองมือในการพัฒนา  และใช .Microsoft.Windows.XP..เปนระบบปฏิบัติการ  โดยการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ีไดอาศัยหลักทฤษฎีตาง  ๆ ทางดานมัลติมีเดีย  และการออกแบบ

บทเรียน โดยการใชแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อประเมินความพึงพอใจจากผูเชี่ยวชาญ  และกลุม

ตัวอยาง โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดสอบจากผูเชี่ยวชาญ  และ

กลุมตัวอยาง  โดยมีความพึงพอใจจากผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดี  (คาเฉลี่ยเทากับ  4.368 และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.51) ความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางอยูในระดับดี  (คาเฉลี่ยเทากับ  

4.457..และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.529) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนพบวาบทเรียนมีประสิทธิภาพระหวางคะแนนเฉลี่ยรอยละจากแบบทดสอบบทเรียนแตละ
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หนวยกับคะแนนเฉลี่ยรอยละจากแบบทดสอบหลังเรียน (E1/E2) เทากับ 89/88 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ย

รอยละตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 สรุปวาบทเรียนมีประสิทธิภาพดีพอใช  สามารถนําบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นน้ีไปใชงานตามวัตถุประสงคไดอยางเหมาะสม 

จิตราภา  คนฉลาด  (2553) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาการจัดการลูกคา

สัมพันธ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ีนําเสนอ

เน้ือหาในลักษณะมัลติมีเดีย  ใชโปรแกรม  Macromedia Flash เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาและ  

Microsoft Windows XP เปนระบบปฏิบัติการ  สวนการจัดการทางดานเสียงใชโปรแกรม  Sound 

Forge เปนตัวปรับแตง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชุดน้ีไดอาศัยหลักการและทฤษฎี

ตาง ๆ ของเน้ือหา และทางดานมัลติมีเดียไดผสมผสานกับจินตนาการในการสรางสรรคผลงาน  จาก

กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ จากการประเมินประสิทธิภาพ  5 ดาน ไดผลดังน้ี 

ดานเน้ือหา  มีคาเฉลี่ยระดับ  4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา  0.621 ดานตัวอักษรและสีมีคาเฉลี่ย  

4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา  0.498 ดานการออกแบบหนาจอมีคาเฉลี่ย  4.44 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานมีคา  0.586 ดานแบบฝกหัด  มีคาเฉลี่ยระดับ  4.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา  0.663 ดาน

การนําเสนอมีคาเฉลี่ยระดับ 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา 0.585 โดยเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของแต

ละดานมาหาคาเฉลี่ย พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูในระดับ 4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา  0.594 และผล

การประเมินคาเฉลี่ยรวมรอยละ  80.10 ทําชุดขอสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไดเฉลี่ยรอยละ  

81.06 ดังน้ันประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดตามเกณฑ 80/80 และผลการประเมินความคิดเห็น

ของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทเรียนอยูในระดับดี  ดังน้ัน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดพัฒนาขึ้น

สามารถนําไปใชงานได 

ชนิสา ตราชื่นตอง  (2551) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับ

ประถมศึกษาชั้นปที่  6 และหาประสิทธิภาพของบทเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอน เรียนและหลังเรียนบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยใชแบบ  

แผนการทดลองแบบกลุมเดียวทดสอบกอนหลัง ( One Group Pretest-Posttest Design) กลุมตัวอยาง

ที่นํามาศึกษาในคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา โดยไดจากการ

สุมแบบเจาะจง  ดวยการสุมอยางงาย  จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย  

บทเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษ  แบบทดสอบระหวางบทเรียน  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  

และ แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญ  ผลของการวิจัยพบวาบทเรียนมีประสิทธิภาพ  

81.67/87.60 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  คือ 80/80 และเมื่อนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมา
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วิเคราะหเปรียบเทียบพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 และผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทเรียนอยูในระดับดี 

ธนพงศ นวลปลอด (2551) ไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

เร่ือง การเขียนโปรแกรม วิชอลเบสิก 2005 (Visual Basic 2005) โดยนําเสนอเน้ือหาในลักษณะ

ขอความรูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  เสียงดนตรีและเสียงบรรยาย  ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนในคร้ังน้ี  ไดใชโปรแกรม 0แคม 0ตาเซีย 0สตูดิโอ 5 (Camtasia Studio 5) ไมโครมีเดียแฟรช

เอ็ดซ 8 (Macromedia Flash 8) อะโดบีโฟโตชอป 0ซีเอส 2 (0Adobe Photoshop CS2) และ ไมโคร

มีเดียออโตแวร 7 (Macromedia Authorware 7.0) เปนเคร่ืองมือในการพัฒนา  และใช

ระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟตวินโดวเอ็กซพี  (Microsoft Windows XP) โดยการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนชุดน้ีไดอาศัยหลักทฤษฎีตาง  ๆ ทางดานมัลติมีเดีย  และการออกแบบบทเรียน  

โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อประเมินความพึงพอใจจากผูเชี่ยวชาญ  และกลุมตัวอยาง  โดย

ใชคาเฉลี่ยเลขคณิต  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบจากผูเชี่ยวชาญ  และกลุม

ตัวอยาง  โดยมีความพึงพอใจจากผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดี  (คาเฉลี่ยเทากับ  4.807 และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.295) ความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางอยูในระดับดี  (คาเฉลี่ยไดเทากับ  

4.385 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.612) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนพบวาบทเรียนมีประสิทธิภาพระหวางคะแนนเฉลี่ยรอยละ  จากแบบทดสอบบทเรียนแตละ

หนวยกับคะแนนเฉลี่ยรอยละจากแบบทดสอบหลังเรียนเทากับรอยละ  89.45 และ 82.25 ซึ่งสูงกวา

คาเฉลี่ยรอยละตามเกณฑที่กําหนดไวคือ  80/80 สรุปวาบทเรียนมีประสิทธิภาพดีพอใช  สามารถนํา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นน้ีไปใชงานตามวัตถุประสงคไดอยางเหมาะสม 

มาลี  เทพเมือง  (2551) ทําวิจัยเร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ต  เร่ือง

คณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  1 สําหรับผูพิการทางการไดยิน  กรณีศึกษา  ศูนยการศึกษาพิเศษ  จังหวัด

อุทัยธานี เปนงานวิจัยเพื่อศึกษาถึงความสําเร็จในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากการระ

เมินความพึงพอใจโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดานการศึกษาพิเศษ  สําหรับผู

บกพรองทางการไดยิน  พบวาผลการประเมินความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยรวม  4.24 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานมีคาเทากับ  0.87 สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตวิชาวิชา

คณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  1 สําหรับผูพิการทางการไดยิน  กรณีศึกษา  ศูนยการศึกษาพิเศษ  จังหวัด

อุทัยธานี ที่พัฒนาขึ้นมีผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับดี 

รัชชนันท  หลาบมาลา  (2553) ไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  วิชาการประยุกตใชคอมพิวเตอรและวิทยาการ

สารสนเทศ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
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ซึ่งเปนนักศึกษาที่ทาการลงทะเบียนวิชาดังกลาว  จานวน  35 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน  และ

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญผลของการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

คํานวณไดมีคาเทากับ  1.29 ซึ่งมีคามากกวา  1.00 ถือวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มี

ประสิทธิภาพไดตามเกณฑมาตรฐานเมกุยแกนส  (Meguigans) โดยมีคาเฉลี่ยรวมของทุกดาน  คือ 

4.16 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คือ 0.48 ดังน้ัน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต  วิชาการประยุกตใชคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ  สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ที่ไดพัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับดี  สามารถนาไปใชกับ

การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โสฬส  เกริกภุญชัย (2551) ไดพัฒนา ระบบการเรียนการสอนอัจฉริยะ  ดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใชเปนสื่อการสอนวิชา  ซิลสกรีนและวงจรพิมพ  

โดยใชทฤษฏีระบบการสอนอัจฉริยะ  (Intelligent Tutoring System) ซึ่งถือเปนศาสตรทางดาน

ปญญาประดิษฐ  เพื่อการวิเคราะหผูเรียน  ใหผูเรียนไดเรียนตามศักยภาพของผูเรียน  โดยแยกผูเรียน

และแบงบทเรียนเปน  3 ระดับ เพื่อใหเรียนบทเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาระบบน้ัน

พัฒนาจากโปรแกรมภาษา พีเอชพี (PHP) รวมกับโปรแกรมการจัดการฐานขอมูล พีเอชพีมายดแอด

มิน ( PHP My Admin) สวนโปรแกรมสําหรับสรางบทเรียนคือโปรแกรม ออโตแวร 7 

(Authorware7) หลังจากระบบพัฒนาเสร็จ ไดรับการประเมินโดยใชแบบสอบถามประเมินความพึง

พอใจของระบบและบทเรียน ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คนมีระดับความพึงพอใจดาน

เน้ือหาเทากับ  4.36 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่  0.56) ระดับความพึงพอใจในดานเทคนิควิธีการ

เทากับ 4.48 (สวนเบนมาตรฐานอยูที่  0.54) และผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน  ที่สรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพ  81.30/82.00 ดังน้ันสรุปไดวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีเกณฑของการใชงานโดยรวมอยูใน

ระดับดี และบทเรียนสามารถนําไปใชได 

 จากงานวิจัยที่ไดศึกษาพบวาการ ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

เพื่อใชเปนสื่อการสอน เปนที่ยอมรับและแพรหลายมาขึ้นในปจจุบัน ระบบใชงานไดดีเปน

ประโยชนตอการศึกษาและเปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม ตลอดจน

ประสิทธิภาพของระบบสามารถนําไปใชงานไดจริงในสถานศึกษา และหลังจากที่ไดทําการศึกษา

ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน บนเครือขาย

อินเทอรเน็ต  สรุปไดวาชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูสอน สวนของผูเรียนน้ันสามารถเรียนจากที่

ไหนก็ไดที่มีเครือขายอินเทอรเน็ต  และสามารถรองรับผูใชไดเปนจํานวนมาก 
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 สําหรับงานวิจัยน้ี สามารถนําไปใช เปนสื่อการสอน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูสอน 

และสามารถนําไปใช เปนสื่อการสอน ในชั้นเรียนปกติ หรือใชเปนบทเรียนเสริมและทบทวนได 

สําหรับการประเมินผลบทเรียน โดยหาประสิทธิภาพบทเรียนใชเกณฑการประเมิน 80/80 และ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการ พัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน  เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร รายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร 

สําหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ  โดยมีวิธีการ

ดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

3.1 ศึกษาขอมูลเพื่อเตรียมการวิจัย 

3.2 กําหนดกลุมประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

3.3 สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3.4 วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ศึกษาขอมูลเพื่อเตรียมการวิจัย 

3.1.1 ศึกษาขอมูลตางๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาพัฒนา บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร รายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร 

3.1.2 ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหารายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร ( 121-001) ตาม

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ 

3.1.3 ศึกษาเคร่ืองมือสําหรับพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก โปรแกรมตกแตง

ภาพ โปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว และโปรแกรมอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนระบบมัลติมีเดีย ไดแก โปรแกรม Macromedia Flash และ Adobe Photoshop 7.0 

 

3.2 กําหนดกลุมประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

3.2.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 

ในประเทศไทย 
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3.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ  ที่ลงเรียน รายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร ( 121-001) ป

การศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 51 คน 

 

3.3 สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การสรางเน้ือหารายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร เปนการพัฒนา

ระบบโดยใชโปรแกรม Macromedia Flash และ Adobe Photoshop 7.0 เปนเคร่ืองมือสําหรับสราง

และแสดงระบบตางๆ โดยแบงสวนในการพัฒนาเปน 2 สวน คือ การพัฒนาสวนเน้ือหาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน และการพัฒนาในสวนของระบบที่ใชแสดงผล 

3.3.1 การพัฒนาสวนเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากการศึกษาเอกสารตางๆ ที่

เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนําขอมูลมาพัฒนาสวนเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีขั้นตอน ดัง

ภาพที่ 3-1  

เริ่มตน

ศึกษาวิเคราะหเนื้อหาวิชาไมโครคอม

พิวเตอร เรื่องคอมพิวเตอรฮารดแวร  

ผูเชี่ยวชาญ

จบขั้นตอน

วิเคราะหความสอดคลอง

ระหวางหัวขอยอย

วิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปรับปรุงแกไข

ออกแบบโครงสรางของบทเรียน

 
 

ภาพท่ี 3-1  ขั้นตอนการวิเคราะหเน้ือหา 
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จากภาพที่ 3-1 ขั้นตอนการวิเคราะหเน้ือหา มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

3.3.1.1 ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหา  ไดทําการศึกษาและวิเคราะหเน้ือหารายวิชา

ระบบไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร  และไดศึกษาเน้ือหาจากเอกสารและตําราที่

เกี่ยวกับรายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร รวมถึงผูสอน ผูเชี่ยวชาญและ

ประสบการณของผูวิจัยแลว จึงแบงหนวยการเรียนที่ใชในการสรางบทเรียนในการวิจัยได  

    3.3. 1.2  ขั้นตอนการออกแบบโครงสรางของบทเรียน 

   หลังจากผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาแลวไดนําเน้ือหามาแยกออกเปนหนวยการ

เรียนตางๆ  และนํามาทําการสรางผังงานโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ( Course 

Flow Chart)   เพื่อใหทราบถึงการจัดวางลําดับขององคประกอบบทเรียนในสวนตางๆ  ของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น แสดงดังภาพที่ 3-2 

 

เริ่มบทเรียน

บทนำ

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)

เมนูหลัก

บทเรียนที่ 1 ออกจากโปรแกรม

แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)

ออกจากบทเรียน

บทเรียนที่ 5 บทเรียนที่ 6บทเรียนที่ 4บทเรียนที่ 3บทเรียนที่ 2

แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด

 

ภาพท่ี 3-2  โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Course Flow Chart) 
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เมื่อทําการสรางโครงสรางของบทเรียน แลว จึงสรางโครงสรางของบทเรียนแตละหนวยการ

เรียน (Course Flow Chart) เพื่อใหทราบถึงการจัดวางลําดับขององคประกอบของบทเรียนในสวน

ตางๆ ของแตละหนวยการเรียนแสดง ดังภาพที่ 3-3 

 

บทเรียนที่ 1

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

เมนูยอย

หัวขอยอยที่ 1 ออกจากโปรแกรม

แบบทดสอบระหวางบทเรียน

เมนูหลัก

หัวขอยอยที่ 5หัวขอยอยที่ 4หัวขอยอยที่ 3หัวขอยอยที่ 2

 
 

ภาพท่ี 3-3  โครงสรางบทเรียนแตละหนวยการเรียน (Course Flow Chart) 

 

3.3.1.3 วิเคราะหความสอดคลองระหวางหัวขอยอย  การวิเคราะหความสอดคลอง

ระหวางหัวขอเร่ืองกับหัวขอยอย เปนการวิเคราะหหัวขอซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะตองนํามาใชใน

พัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยกําหนดรายการหัวขอรายวิชา และหัวขอยอยแลวให

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาประเมิน 

3.3.1.4 วิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สรางแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดแบบเลือกตอบแบบ 4 

ตัวเลือก จากการวิเคราะหทําใหไดแบบฝกหัดทายบทเรียนจํานวน 10 ขอ และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์จํานวน 60 ขอ ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค โดยใหผูเชี่ยวชาญไดทําการตรวจสอบและ
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ประเมินความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค จากน้ันจึงมาแกไขปรับปรุงแลวจึงนําไปใชกับกลุม

ตัวอยาง ซึ่งเปนกลุมทดลองทําขอสอบ เปนนักศึกษาของสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยราชพฤกษ ที่ไดผานการเรียนรายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร

แลว จํานวน 51 คน เพื่อนําผลที่ไดจากการทําแบบทดสอบทายบทและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

มาวิเคราะหหาคุณภาพ คือ คาความยากงาย (Level of Difficulty) คาอํานาจจําแนก ( Discrimination 

Power) และคาความเชื่อมั่นของขอสอบ (Reliability) ตอไป 

ก) การวิเคราะหความยากงายและอํานาจจําแนก ในการวิเคราะหหาคา

ความยากงายและคาอํานาจจําแนก ใชสูตรในการคํานวณ (มนตชัย เทียนทอง, 2545: 78) 
 

     สูตร D  = 
LH

LH

nn
RR

+
+

   

       

                       r   = 
H

LH

n
RR −

    หรือ  r  = 
L

LH

n
RR −

 

 

 เมื่อ D คือ ระดับความยากงายของขอสอบรายขอ  

  r       คือ คาอํานาจจําแนกของขอสอบรายขอ  

  RH คือ จํานวนคนของกลุมสูงที่ตอบขอน้ันถูก  

  RL คือ จํานวนคนของกลุมตํ่าที่ตอบขอน้ันถูก  

  nH     คือ  จํานวนคนทั้งหมดในกลุมสูง  

                   nL     คือ  จํานวนคนทั้งหมดในกลุมตํ่า  

 ขอบเขตของคา D  และความหมาย 

       0.81 – 1.00   หมายถึงเปนขอสอบที่งายมาก 

  0.61 – 0.80    หมายถึงเปนขอสอบที่คอนขางงาย  

  0.41 – 0.60    หมายถึงเปนขอสอบที่ยากงายพอเหมาะ 

  0.21 – 0.40    หมายถึงเปนขอสอบที่คอนขางยาก  

  0.00 – 0.20    หมายถึงเปนขอสอบที่ยากมาก 

 ขอบเขตของคา  r  และความหมาย 

  0.40  ขึ้นไป หมายถึงอํานาจจําแนกสูง   คุณภาพดีมาก 

  0.30 – 0.39 หมายถึงอํานาจจําแนกปานกลาง คุณภาพดีพอสมควร 

  0.20 – 0.29  หมายถึงอํานาจจําแนกคอนขางตํ่า คุณภาพดีพอใชได 

  0.00 – 0.19 หมายถึงอํานาจจําแนกตํ่า   คุณภาพใชไมได 

(3-2) 
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ข) การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร 20 ของ คูเดอร/ริ

ชารดสัน (K20) (มนตชัย เทียนทอง, 2545: 798)  

 

       สูตร  rtt = 









−

−
∑

21
1 tS

pq
n

n
                      

 

 เมื่อ  rtt  คือ คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  

  n  คือ    จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ  

  p      คือ  สัดสวนของคนที่ตอบขอน้ันถูกกับคนทั้งหมด  

  q คือ สัดสวนของคนที่ตอบขอน้ันผิดกับคนทั้งหมด   

  pq    คือ  ความแปรปรวนของขอสอบแตละขอ  

  
2
tS  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด  

 

แบบทดสอบที่มีคาความเชื่อมั่นใกล +1.00 แสดงวามีความเชื่อมั่น กลาวคือมีคาประมาณ 

0.60 ขึ้นไป คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบน้ีเชื่อถือได 

แบบทดสอบที่มีคาความเชื่อมั่น 0.00 หรือใกลเคียง -1.00 แสดงวาบทเรียนน้ันไมมีความ

เชื่อมั่น คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบน้ีเชื่อถือไมได 

เมื่อไดแบบทดสอบระหวางบทเรียน และแบบทดสอบหลังบทเรียน ของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแลว นําแบบทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย อํานาจจําแนก และความ

เชื่อมั่น ซึ่งไดผลลัพธ ดังตารางที่ 3-1  

 

ตารางท่ี 3-1   คาดัชนีความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบระหวาง

บทเรียนและหลังเรียน 

ชนิด ความยากงาย อํานาจจําแนก ความเชื่อมั่น 

แบบทดสอบระหวางบทเรียน 0.47 0.30 0.89 

แบบทดสอบหลังบทเรียน 0.46 0.33 0.84 

 

จากตารางที่ 3-1 พบวาแบบทดสอบระหวางบทเรียนมีคาความยากงายเทากับ 0.47 แสดงวา

เปนขอสอบที่ยากงายพอเหมาะ  คาอํานาจแนกเทากับ 0.30 แสดงวาแบบทดสอบระหวางบทเรียนมี

อํานาจจําแนกปานกลาง  และมี คุณภาพดีพอสมควร   และมีคาความเชื่อมั่น 0.89 แสดงวา  

(3-3) 
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แบบทดสอบระหวางบทเรียน เชื่อถือได  สําหรับแบบทดสอบหลังบทเรียนมีคาความยากงายเทากับ 

0.46 แสดงวาเปนขอสอบที่ยากงายพอเหมาะ  คาอํานาจแนกเทากับ 0.33 แสดงวาแบบทดสอบหลัง

บทเรียนมี อํานาจจําแนกปานกลาง  และมีคุณภาพดีพอสมควร  และมีคาความเชื่อมั่น 0.84 แสดงวา 

แบบทดสอบหลังบทเรียนเชื่อถือได 

 ค) การประเมินเน้ือหาบทเรียนดวยแบบสอบถามความคิดเห็น 

การประเมินเน้ือหาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ รายวิชา ระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร โดยใชแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ดัง

ภาคผนวกตารางที่ ข ซึ่งจะแบงผูประเมินออกเปน 2 กลุม  คือ ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน และผูใชงาน

ทั่วไปเปนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ  

ที่เรียนรายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร ( 121-001) จํานวน 51 คน โดยแบงหัวขอการประเมินเปน

ดานตางๆ และใชเกณฑการประเมินการใหคะแนนดังตอไปน้ี 

 5  หมายถึง บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับ  ดีมาก 

4  หมายถึง บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับ  ดี 

3  หมายถึง บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับ  ปานกลาง 

2  หมายถึง บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับ  พอใช 

1  หมายถึง บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับ  ควรปรับปรุง 

 

ในการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ใชเกณฑกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ยไวตาม 

วิธีประมาณคาของ Likert เพื่อสะดวกในการแปลความหมาย ดังตอไปน้ี (ประคอง, 2528) 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง บทเรียนความเหมาะสมในระดับ  ดีมาก 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง บทเรียนความเหมาะสมในระดับ   ดี 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง บทเรียนความเหมาะสมในระดับ   ปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง บทเรียนความเหมาะสมในระดับ   พอใช 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง บทเรียนความเหมาะสมในระดับ   ควรปรับปรุง 

 

 3.3.2 การพัฒนาในสวนของระบบที่ใชแสดงผล 

 การออกแบบหนาจอของการสรางเน้ือหารายวิชา ระบบไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอร

ฮารดแวร ประกอบดวยสวนตางๆ ดังภาพที่ 3-4 
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ภาพท่ี 3-4  หนาจอของระบบ 

 

3.4 วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง เมื่อทดลองแลวทําการวัดผล อธิบายผล การทดลอง

แบบน้ีสามารถทําไดงาย รวดเร็วและประหยัด เน่ืองจากการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร เปนการทดลองและเก็บขอมูลโดยที่กลุมตัวอยางจะตองศึกษาเน้ือหาและดําเนิน

กิจกรรมการเรียนรูผานเคร่ืองคอมพิวเตอร ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการทดลองและเก็บขอมูลไว

ดังน้ี 

3.4.1 เตรียมการทดลอง สําหรับการทดลองเพื่อเก็บขอมูลสําหรับหาประสิทธิภาพชุดการ

เรียนดวยตนเอง โดยทําการจัดเตรียมเอกสารการเรียนสําหรับผูเรียน 

3.4.2 ติดตอกลุมตัวอยางเพื่อชี้แจงวิธีการเรียนการทดลอง 

3.4.3 ทําการทดลองโดยใหกลุมตัวอยางเขาเรียนในหองเรียน จํานวน 51 คน เพื่อทํา

แบบทดสอบกอนเรียน และเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําแบบทดสอบระหวาง

บทเรียนและทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนตามที่กําหนดไว โดยใชเวลาในการเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนและทดสอบทั้งสิ้นประมาณ 3 ชั่วโมง 

3.4.4 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร ดวยวิธีการทาง

สถิติ 

3.4.5 สรุปผลการทดลองจากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง 

  

 

 

 

สวนแสดงผลเน้ือหาของบทเรียน/ 

แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

สัญลักษณของ

ระบบ / ชื่อเน้ือหา

ของบทเรียน 

 

 

 

เมนูหลัก 
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3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

3.5.1 หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541) ดังสมการที่ 3-5  

 

                   สูตร x     =    ∑
=

n

i
ix

n 1

1
  

 

                 เมื่อ  x  คือ  คาเฉลี่ยเลขคณิตของกลุมตัวอยาง 

  ix  คือ คาขอมูลลําดับที่ i 

                                              n       คือ  จํานวนขอมูลทั้งหมด 

 

3.5.2 หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541) ดังสมการที่ 3-6 

 

     สูตร  S.D.  =   
1

)(
1

2

−

−∑
=

n

xx
n

i
i

  

 

    เมื่อ S.D. คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  

 x i  คือ คาขอมูลลําดับที่ i 

 n  คือ จํานวนขอมูลทั้งหมด 

           Σ             คือ    ผลรวม 

 

3.5.3 หาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (มนตชัย เทียนทอง, 2545: 80) 

ดังสมการที่ 3-7 และ 3-8 
 

   สูตร  E1  = 100×
×
∑

AN
X

    

 

  E2  = 100×
×
∑

BN
F

 

  

(3-5) 

(3-7) 

(3-8) 

(3-6) 
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 เมื่อ E1  คือ คาประสิทธิภาพของผูเรียนที่ตอบถูกจากการทําแบบ

แบบทดสอบระหวางบทเรียน คิดเปนรอยละ (ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู)  

  E2  คือ  คาประสิทธิภาพของผูเรียนที่ตอบถูกจากการทําแบบทดสอบ

หลังบทเรียน คิดเปนรอยละ (ประสิทธิภาพหลังกระบวนการเรียนรู) 

             ∑ X  คือ คะแนนรวมที่ตอบถูกของแบบทดสอบ ระหวางเรียน 

             ∑F  คือ คะแนนรวมที่ตอบถูกของแบบทดสอบหลังเรียน 

  A  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบ ระหวางเรียน 

  B  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

 N       คือ จํานวนผูสอบทั้งหมด  

 

3.5.4 หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยการทดสอบ

ทางสถิติ โดยใช  t-test เน่ืองจากเปนการ เปรียบเทียบคาเฉลี่ย 2 คา คือ  การเปรียบเทียบระหวาง

คะแนนทดสอบกอนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง

คอมพิวเตอรฮารดแวร รายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร  สถิติที่จะใชในการทดสอบ คือ Pair t-test 

เน่ืองจากกลุมตัวอยางทั้ง 2 สัมพันธกัน การวิเคราะหคร้ังน้ีกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05  ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% ในการทดสอบสมมุติฐาน ซึ่งกําหนดสมมุติฐานการวิจัย คือ คะแนนทดสอบกอน

เรียนนอยวาคะแนนทดสอบหลังเรียน 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร 

รายวิชา ระบบ ไมโครคอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยราชพฤกษโดยมีผลการวิเคราะหขอมูลแสดงเปนลําดับดังน้ี 

4.1  ผลการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 

4.2   ผลการวิเคราะหแบบประเมินความคิดเห็น 

4.3   ผลการวิเคราะหคะแนนแบบทดสอบ 

4.4   ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

4.5   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

4.1 ผลการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 

ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร รายวิชา ระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร  ไดหนาจอตาง ๆ ของระบบดังภาพที่แสดงตอไปน้ี 

เมื่อผูเรียนเปดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะ

เปนหนาเร่ิมตนของตัวบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังภาพที่ 4-1  

 
 

ภาพท่ี 4-1  ผลการออกแบบหนาจอบทนํา (Introduction) 
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหนาเร่ิมตนของโปรแกรม จะแสดงเมนูหนาจอของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกหัวขอที่ตองการเรียนได โดยคลิกเลือกหัวขอหลัก

ทางดานซายของหนาจอ จากน้ันโปรแกรมจะแสดงหัวขอยอย เพื่อใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความ

ตองการ และจะมีการบอกวัตถุประสงคแกผูเรียน ดังภาพที่ 4-2 
 

 
 

ภาพท่ี 4-2  ผลของการออกแบบหนาจอสวนเมนูของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 

จากน้ันโปรแกรมจะเขาสูสวนของแบบสอบกอนเขาสูบทเรียน  เพื่อใหผูเรียนไดทดสอบ

ความรูกอนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังภาพที่ 4-3 
 

 
 

ภาพท่ี 4-3 ผลการออกแบบหนาจอแสดงแบบทดสอบกอนเขาสูบทเรียน 
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ในสวนของเน้ือหาแตละบทเรียนจะมีสวนของวัตถุประสงคของบทเรียนน้ัน ๆ ทุกบทเรียน

โดยเลือกดูที่เมนูเน้ือหาของแตละบทเรียนได ดังภาพที่ 4-4 
 

 
ภาพท่ี 4-4 ผลการออกแบบระบบสวนแสดงเน้ือหาในบทเรียน 

  

 หลังผูเรียนไดเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวสามารถทดสอบความรูไดจาก

แบบทดสอบหลังเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังภาพที่ 4-5 
 

 
 

ภาพท่ี 4-5 ผลการออกแบบหนาจอแสดงแบบทดสอบหลังเรียนรูบทเรียน  
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4.2 ผลการวิเคราะหแบบประเมินความคิดเห็น 

สัญลักษณที่ใช 

  X   คือ  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ( Arithmetic Mean) 

  S.D.  คือ  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง ( Standard Deviation) 

 

การวิเคราะหผลของแบบประเมินความคิดเห็นแบงผูประเมินออกเปน 2 กลุม  คือ  กลุม

ตัวอยางผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน และกลุมตัวอยางผูใชงานทั่วไป จํานวน 51 คน  

4.2.1  ผลของแบบประเมินความคิดเห็นของ กลุมตัวอยาง ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน   โดยมี

ความคิดเห็นในดานตาง ๆ ดังตารางที่ 4-1 

 

 ตารางท่ี 4-1   ผลการประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญ 

ขอท่ี รายการประเมิน X  S.D. แปลความ 

เน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 

1 ความสมบูรณของวัตถุประสงค 4.20 0.837 ดี 

2 ความสอดคลองระหวางเน้ือหากับวัตถุประสงค 4.00 0.707 ดี 

3 ปริมาณของเน้ือหาในแตละบทเรียน 3.80 0.837 ดี 

4 ความถูกตองของเน้ือหา 4.00 0.707 ดี 

5 ลําดับขั้นในการนําเสนอเน้ือหา 4.20 0.837 ดี 

6 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.40 0.548 ดี 

7 ความเหมาะสมของเน้ือหากับระดับของผูเรียน 4.20 0.837 ดี 

8 ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง 4.20 0.837 ดี 

โดยรวม 4.13 0.723 ดี 

การจัดการบทเรียน 

1 การนําเสนอชื่อเร่ืองหลักของบทเรียน 4.20 0.837 ดี 

2 การนําเสนอชื่อเร่ืองยอยของบทเรียน 4.00 0.707 ดี 

3 การออกแบบหนาจอ โดยภาพรวม 3.60 0.548 ดี 

4 วิธีการโตตอบบทเรียน โดยภาพรวม 4.20 0.837 ดี 

5 การควบคุมบทเรียนโดยใชเมาส 4.00 0.707 ดี 

6 ความเหมาะสมของคําถามระหวางบทเรียน     4.40  0.548 ดี 
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ตารางท่ี 4-1 (ตอ) ผลการประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญ 

ขอท่ี รายการประเมิน X  S.D. แปลความ 

7 ความสอดคลองระหวางคําถามระหวางบทเรียนกับ

เน้ือหา 

4.20 0.837 ดี 

8 ความนาสนใจชวนใหติดตามของบทเรียน 4.00 1.000 ดี 

9 การจัดการบทเรียน โดยภาพรวม 4.20 0.837 ดี 

 โดยรวม 4.09 0.733 ดี 

ภาพ  ภาษา  และเสียง 

1 ความตรงตามเน้ือหาของภาพที่นําเสนอ 4.00 0.707 ดี 

2 ความสอดคลองระหวางปริมาณของภาพกับ

ปริมาณของเน้ือหา 

4.20 0.837 ดี 

3 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน 3.80 0.837 ดี 

4 ภาพกราฟกที่ใชประกอบบทเรียน 4.20 0.837 ดี 

5 ภาพเคลื่อนไหวที่ใชประกอบบทเรียน 4.20 0.837 ดี 

6 ความถูกตองของภาษาที่ใช 4.20 0.837 ดี 

7 เสียงบรรยายที่ใชประกอบบทเรียน 4.20 0.837 ดี 

โดยรวม 4.11 0.758 ดี 

ตัวอักษร และสี 

1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ 4.00 0.707 ดี 

2 ขนาดของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ 4.20 0.837 ดี 

3 สีของตัวอักษร โดยภาพรวม 4.20 0.837 ดี 

4 สีของพื้นหลังบทเรียน โดยภาพรวม 3.80 0.447 ดี 

5 สีของภาพและกราฟก โดยภาพรวม 4.40 0.548 ดี 

โดยรวม 4.12 0.666 ดี 

แบบทดสอบ/แบบทดสอบหลังเรียน 

1 ความชัดเจนของคําสั่งของแบบทดสอบ/

แบบทดสอบหลังเรียน 

4.40 0.548 ดี 

2 ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับเน้ือหา 4.20 0.837 ดี 

3 จํานวนขอของแบบทดสอบ 4.20 0.837 ดี 
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ตารางท่ี 4-1 (ตอ) ผลการประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญ 

ขอท่ี รายการประเมิน X  S.D. แปลความ 

4 ชนิดของแบบทดสอบที่เลือกใช 4.20 0.837 ดี 

5 ความเหมาะสมของคําถาม 4.40 0.548 ดี 

โดยรวม 4.28 0.678 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.14 0.713 ดี 

 

จากตารางที่ 4-1 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอ บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับดี ซึ่งไดคาเฉลี่ย 4. 14 และ คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0. 713 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวากลุมตัวอยาง ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น

ดานเน้ือหาและการดําเนินเร่ืองโดยรวม อยูในระดับดี ( X =4.13, S.D. = 0.723) โดยสวนใหญกลุม

ตัวอยางผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นวา ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา  อยูในระดับดี   ( X = 4.40, 

S.D. = 0.548) สําหรับดานการจัดการบทเรียนโดยรวม   อยูในระดับดี ( X = 4.09, S.D. = 0.733) 

โดยสวนใหญกลุมตัวอยาง ผูเชี่ยวชาญ ใหความคิดเห็นวา ความเหมาะสมของคําถามระหวาง

บทเรียน อยูในระดับดี  ( X = 4.40, S.D. = 0.548)  ดานภาพ  ภาษา  และเสียงโดยรวม  อยูในระดับดี 

( X = 4.11, S.D. = 0.758) โดยสวนใหญกลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นวา ความสอดคลอง

ระหวางปริมาณของภาพกับปริมาณของเน้ือหา  ภาพกราฟกที่ใชประกอบบทเรียน   ภาพเคลื่อนไหว

ที่ใชประกอบบทเรียน   ความถูกตองของภาษาที่ใช   และเสียงบรรยายที่ใชประกอบบทเรียนอยูใน

ระดับดี   ( X = 4.20, S.D. = 0.837) ดานตัวอักษร และสี  โดยรวม  อยูในระดับดี  ( X = 4.12, S.D. = 

0.666)  โดยสวนใหญกลุมตัวอยาง ผูเชี่ยวชาญ ใหความคิดเห็นวา สีของภาพและกราฟก  โดย

ภาพรวม อยูในระดับดี ( X = 4.40, S.D. = 0.548) ดานแบบทดสอบ/แบบทดสอบหลังเรียน โดยรวม   

อยูในระดับดี   ( X = 4.14, S.D. = 0.713) โดยสวนใหญกลุมตัวอยาง ผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นวา 

ความชัดเจนของคําสั่งของแบบทดสอบ/แบบทดสอบหลังเรียน   และความเหมาะสมของคําถามอยู

ในระดับดี  ( X = 4.40, S.D. = 0.548) 

 

4.2.2  ผลของแบบประเมินความคิดเห็นของ กลุมตัวอยางผูใชทั่วไปเปน นักศึกษา  ระดับ

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ  ที่เรียนรายวิชาระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร จํานวน 51 คน โดยมีความคิดเห็นในดานตาง ๆ ดัง

ตารางที่ 4-2 
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ตารางท่ี 4-2  ผลการประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนักศึกษา 

ขอท่ี รายการประเมิน X  S.D. แปลความ 

เน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 

1 ความสมบูรณของวัตถุประสงค 4.24 0.651 ดี 

2 ความสอดคลองระหวางเน้ือหากับวัตถุประสงค 4.55 0.610 ดีมาก 

3 ปริมาณของเน้ือหาในแตละบทเรียน 4.25 0.659 ดี 

4 ความถูกตองของเน้ือหา 4.08 0.688 ดี 

5 ลําดับขั้นในการนําเสนอเน้ือหา 4.00 0.693 ดี 

6 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.55 0.577 ดีมาก 

7 ความเหมาะสมของเน้ือหากับระดับของผูเรียน 4.12 0.683 ดี 

8 ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง 4.08 0.744 ดี 

โดยรวม 4.23 0.688 ดี 

การจัดการบทเรียน 

1 การนําเสนอชื่อเร่ืองหลักของบทเรียน 4.16 0.758 ดี 

2 การนําเสนอชื่อเร่ืองยอยของบทเรียน 4.12 0.653 ดี 

3 การออกแบบหนาจอ โดยภาพรวม 4.16 0.703 ดี 

4 วิธีการโตตอบบทเรียน โดยภาพรวม 4.22 0.702 ดี 

5 การควบคุมบทเรียนโดยใชเมาส 3.92  0.688  ดี 

6 ความเหมาะสมของคําถามระหวางบทเรียน     4.47 0.504 ดี 

7 ความสอดคลองระหวางคําถามระหวางบทเรียนกับ

เน้ือหา 

4.00 0.721 ดี 

8 ความนาสนใจชวนใหติดตามของบทเรียน 4.16 0.731 ดี 

9 การจัดการบทเรียน โดยภาพรวม 4.29 0.672 ดี 

โดยรวม 4.17 0.695 ดี 

ภาพ  ภาษา  และเสียง 

1 ความตรงตามเน้ือหาของภาพที่นําเสนอ 4.04 0.599 ดี 

2 ความสอดคลองระหวางปริมาณของภาพกับ

ปริมาณของเน้ือหา 

4.06 0.785 ดี 

3 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.53 0.542 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4-2 (ตอ) ผลการประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนักศึกษา 

ขอท่ี รายการประเมิน X  S.D. แปลความ 

4 ภาพกราฟกที่ใชประกอบบทเรียน 4.08 0.560 ดี 

5 ภาพเคลื่อนไหวที่ใชประกอบบทเรียน 4.14 0.693 ดี 

6 ความถูกตองของภาษาที่ใช 4.57 0.608 ดีมาก 

7 เสียงบรรยายที่ใชประกอบบทเรียน 4.18 0.623 ดี 

โดยรวม 4.23 0.663 ดี 

ตัวอักษร และสี 

1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ 4.20 0.693 ดี 

2 ขนาดของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ 4.08 0.717 ดี 

3 สีของตัวอักษร โดยภาพรวม 4.31 0.707 ดี 

4 สีของพื้นหลังบทเรียน โดยภาพรวม 4.04 0.662 ดี 

5 สีของภาพและกราฟก โดยภาพรวม 4.20 0.693 ดี 

โดยรวม 4.16 0.696 ดี 

แบบทดสอบ/แบบทดสอบหลังเรียน 

1 ความชัดเจนของคําสั่งของแบบทดสอบ/

แบบทดสอบหลังเรียน 

4.39  0.666 ดี 

2 ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับเน้ือหา 4.16 0.703 ดี 

3 จํานวนขอของแบบทดสอบ 4.27 0.568 ดี 

4 ชนิดของแบบทดสอบที่เลือกใช 4.06 0.676 ดี 

5 ความเหมาะสมของคําถาม 4.31 0.707 ดี 

โดยรวม 4.24 0.671 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.20 0.684 ดี 

 

จากตารางที่ 4-2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางนักศึกษามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนโดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับดี ซึ่งไดคาเฉลี่ย 4.20 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.684 เมื่อพิจารณารายดาน   พบวากลุมตัวอยางนักศึกษามีความคิดเห็นดานเน้ือหา   และการดําเนิน

เร่ือง  มีความเหมาะสมอยูในระดับดี  ( X = 4.23, S.D. = 0.688) โดยสวนใหญกลุมตัวอยางนักศึกษา

ใหความคิดเห็นวาความสอดคลองระหวางเน้ือหากับวัตถุประสงค    และความชัดเจนในการอธิบาย

เน้ือหา อยูในระดับดีมาก ( X = 4.55, S.D. = 0.577)   สวนดานการจัดการบทเรียนมีความเหมาะสม
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อยูในระดับดี ( X = 4.17 , S.D. = 0.659) โดยสวนใหญกลุมตัวอยางนักศึกษาใหความคิดเห็นวา

ความเหมาะสมของคําถามระหวางบทเรียน  มีความเหมาะสมอยูในระดับดี  ( X = 4.47, S.D. = 

0.504) ดานภาพ  ภาษา  และเสียง มีความเหมาะสมอยูในระดับดี ( X = 4.23, S.D. = 0.663) โดย

สวนใหญกลุมตัวอยางนักศึกษาใหความคิดเห็นวา ความถูกตองของภาษาที่ใชมีความเหมาะสมอยู

ในระดับดีมาก  (4.57, S.D. =  0.608) ดานตัวอักษร และสี อยูในระดับดี ( X = 4.16, S.D. = 0.696) 

โดยสวนใหญ อยูกลุมตัวอยางนักศึกษาใหความคิดเห็นวา สีของตัวอักษร โดยภาพรวม  มีความ

เหมาะสมอยูในระดับดี  ( X = 4.31, S.D. = 0.707) ดานแบบทดสอบ/แบบทดสอบหลังเรียน มีความ

เหมาะสมอยูในระดับดี  ( X = 4.24, S.D. = 0.671) โดยสวนใหญกลุมตัวอยางนักศึกษาใหความ

คิดเห็นวา ความชัดเจนของคําสั่งของแบบทดสอบ/แบบทดสอบหลังเรียน มีความเหมาะสมอยูใน

ระดับดี ( X = 4.39, S.D. =  0.666) 

 

4.3 ผลการวิเคราะหคะแนนแบบทดสอบ 

หลังจาก กลุมตัวอยาง นักศึกษา ไดทําการทดลองเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน  

ผูวิจัยไดให กลุมตัวอยาง นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน  ไดผล

การวิเคราะหผลคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน ดังตารางที่ 4-3 

 

ตารางท่ี 4-3  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบกอนเรียนของกลุมตัวอยางนักศึกษา 

ชุดขอสอบ จํานวน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉลี่ย 
คาประสิทธิภาพ 

แบบทดสอบกอนเรียน 51 60 1,498 29.37 48.95 

  

 จากตารางที่ 4- 3 แสดงใหเห็นว าประสิทธิภาพของแบบทดสอบกอนเรียนของกลุมตัวอยาง

นักศึกษาไดรอยละ 48.95 

 

4.4 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การวิเคราะหหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนไปใชกับกลุมตัวอยาง นักศึกษา จํานวน 51 คน ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของแบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน จากกลุม

ตัวอยางนักศึกษา ดังตารางที่ 4-4 
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ตารางท่ี 4-4   การวิเคราะหหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนของ กลุมตัวอยาง

นักศึกษา 

ชุดขอสอบ จํานวน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉลี่ย 
คาประสิทธิภาพ 

แบบทดสอบระหวางเรียน 51 60 2,481 48.65 81.08 

แบบทดสอบหลังเรียน 51 60 2,453 48.10 80.16 

 

จากตารางที่ 4- 4 ปรากฎวา กลุมตัวอยาง นักเรียนทําแบบทดสอบระหวางบทเรียนไดรอยละ 

81.08 และแบบทดสอบหลังบทเรียนไดรอยละ 80.16 ดังน้ันประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน คือ 81.08/80.16 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 

 

4.5 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลัง

เรียน ของ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร รายวิชา ระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร  เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ทางการวิจัย คือ คะแนนทดสอบ หลังเรียนมากกวา

คะแนนทดสอบกอนเรียน  

สมมติฐานทางสถิติ H0   :  µ2  ≤  µ1 

    H1   :  µ2   > µ1 

   µ1   คือ  คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียน 

   µ2     คือ  คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียน 

   กําหนดให α    =   0.05 

 

ตารางท่ี 4-5 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางนักศึกษา 

 

 

 

Paired Differences 

t 

 

 

df 

 

 

Sig. 

(2-tailed) 

 

 

Mean 

 

Std. 

Deviation 

 

Std. Error 

Mean 

 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 PRE -

POST 
-18.7255 6.75301 .94561 -20.6248 -16.8262 -19.803 50 0.000 
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จากตารางที่ 4-5 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุมตัวอยางนักศึกษา

โดยการทดสอบสมมติฐานดวย t-test พบวาคา t = -19.803, df = 50 และ Sig = 0.000 (2-tailed) 

ตองการทดสอบทางเดียว ดังน้ันคา  sig = 0.000/2=0.000 (1-tailed) ซึ่งนอยกวา 0.05  ดังน้ันจึง

ปฏิเสธสมมติฐาน H0  ซึ่งหมายความวา คะแนนทดสอบหลังเรียนมากกวาคะแนนทดสอบ กอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร รายวิชาไมโครคอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ  และเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนของผูเรียนทั้งกอนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยต้ังสมมติฐานในการวิจัย

วาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับหรือมากกวาเกณฑที่กําหนดรอย

ละ 80/80 โดยที่นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา

นักศึกษาที่เรียนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ผูวิจัยสามารถสรุปผลวิจัย    

อภิปรายผลการวิจัย  และใหขอเสนอแนะดังน้ี 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1   ผลการประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.14 คาสวนเบนเบี่ยงมาตรฐานเทากับ 0.713 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น

ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับดี 

 5.1.2   ผลการประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนักศึกษาจํานวน 51 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.20 คาสวนเบนเบี่ยงมาตรฐานเทากับ 0.684 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางนักศึกษามีความคิดเห็น

ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับดี 

 5.1.3   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร รายวิชาไมโครคอมพิวเตอร ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นและนําไปใชกับกลุมตัวอยางนักศึกษา มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 81.08/80.16  ซึ่ง

สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80  

5.1.4   ผลการเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชวิธีการทดสอบคาที (t-test) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร รายวิชาไมโครคอมพิวเตอร พบวา

คะแนนทดสอบหลังเรียนมากกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

แสดงวาหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

 



47 

 

 

5.2  การอภิปรายผลการวิจัย 

       การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังน้ี มีดังตอไปน้ี  

 5.2.1   ผลการประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอบทเรียนชวยสอน เร่ือง

คอมพิวเตอรฮารดแวร รายวิชาไมโครคอมพิวเตอร ในดานตางๆ พบวาดานแบบทดสอบ /แบบสอบ

หลังเรียนมีความเหมาะสม  เปนหัวขอที่ กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นอยูในระดับดี มี

คาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.28 คาสวนเบนเบี่ยงมาตรฐานเทากับ 0.678 รองลงมา คือ เน้ือหาและการ

ดําเนินเร่ืองมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.13 คาสวนเบนเบี่ยงมาตรฐานเทากับ 0.723 ซึ่งสอดคลองกับ ผลการ

ประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนักศึกษา ที่มีตอบทเรียนชวยสอน ไดประเมินดาน

แบบทดสอบ /แบบสอบหลังเรียนมีความเหมาะสม  มีความคิดเห็นอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย ที่สุด

เทากับ 4.24 คาสวนเบนเบี่ยงมาตรฐานเทากับ 0.671 รองลงมา คือ เน้ือหาและการดําเนินเร่ือง   (มี

คาเฉลี่ยเทากับ  4.23 คาสวนเบนเบี่ยงมาตรฐานเทากับ 0.688 ) ภาพ  ภาษา  และเสียง  (มีคาเฉลี่ย

เทากับ  4.23 คาสวนเบนเบี่ยงมาตรฐานเทากับ 0.663) และทั้ง กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญ และกลุม

ตัวอยางนักเรียน มีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับดี 

 5.2.2   การหาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ  E1/E2 เทากับ 

81.08/80.16 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ  80/80 สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไว  

โดยคาประสิทธิภาพจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน  (E1) รอยละ 81.08 และคาประสิทธิภาพ

จากการทําแบบทดสอบ หลังเรียน (E2) 80.16 ซึ่งคาประสิทธิภาพจากการทําแบบทดสอบ ระหวาง

บทเรียนมากกวาเพราะวานักศึกษาไดทําแบบฝกหัด ระหวาง บทเรียนทันที  เมื่อผานกระบวนการ

เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร เสร็จสิ้น  ทําใหมีความรูความเขาใจ  และความจําในเน้ือหาวิชามีความ

แมนยําสูง  สวนคาประสิทธิภาพจากการทําแบบทดสอบ หลังบทเรียนทั้งหมดนอยกวาน้ัน ซึ่งเปน

เพราะวาเวลาที่ผานกระบวนการเรียนการสอนไปนานแลว อาจจะทําใหความรู  ความเขาใจ  ความจํา

ในเน้ือหามีความแมนยําลดลงหรือถูกลืมไปบาง  เพราะเน้ือหาที่ทําการทดสอบมีรายละเอียดเปน

จํานวนมากหลายขอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  โสฬส เกริกภุญชัย (2551) ธนพงศ นวลปลอด 

(2551)  ชนิสา ตราชื่นตอง (2551)  กรัยรวีร ไมเรียง (2551)  และกรรณิกา เงินบุตรโคตร ( 2551)  ซึ่ง 

คาประสิทธิภาพจากการทําแบบทดสอบระหวางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมากกวาหลังเรียน 

5.2.3   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   จากกลุมตัวอยางนักศึกษาเรียนวิชาไมโครคอมพิวเตอร สาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 51 คน  ทดสอบคาความแตกตางโดยใช การทดสอบ

คาที (t-test)  พบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนมากกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.0 5 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา เงินบุตรโคตร ( 2551) และชนิสา ตราชื่น

ตอง  (2551) ซึ่ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

5.3  ขอเสนอแนะ  

5.3.1  ขอเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังน้ี 

5.3.1.1  เน่ืองจากการสอนในแตละคร้ังจะใชเวลา  180 นาทีตอบทเรียน  แตเน้ือหาของ

บทเรียนในสวนใหญเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเปนสวนมาก ทําใหผูสอนตองใชเวลามากในการ

สอนใหนักศึกษาเขาใจ เมื่ออาจารยผูสอนเรงใหเน้ือหา จึงทําใหผูเรียนตามเน้ือหาไมทัน  จึงทําใหผล

ของการทําแบบทดสอบวัดความกาวหนามีคะแนนเฉลี่ยตํ่า  ดังน้ันผูสอนจึงควรมีการเตรียมเอกสาร

เน้ือหาใหผูเรียนไดศึกษากอนเขาเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถทําความเขาใจไดเร็ว

ขึ้น 

5.3.1.2  ผูสอนควรจะดูแลผูเรียนในระหวางการศึกษาบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน

อยางใกลชิด เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางศึกษาบทเรียน รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน  

เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพิ่มขึ้น 

5.3.1.3  ควรเพิ่มรายละเอียดเน้ือหาลงในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมากกวาน้ี  

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถเขาใจเน้ือหาไดมากขึ้น 

5.3.1.4  ควรทดสอบหาความคงทนทางการเรียนของผูเรียน เพื่อทดสอบ ความสามารถ

ของผูเรียนที่จะระลึกถึงองคความรูที่เคยมีประสบการณผานมา หลังจากที่ไดผานชั่วระยะเวลาหน่ึง 

ซึ่งการที่จะจดจําองคความรูไดมากนอยเพียงใดน้ัน 

5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังตอไป 

5.3.2.1  เน่ืองจากการวิจัยในคร้ังน้ี  เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น

ไปทดลองกับกลุมตัวอยางใน วิทยาลัยราชพฤกษเพียงแหงเดียว  ดังน้ันจึงควรมีการนําบทเรีย น

คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นไปทดลองกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  ที่ใชหลักสูตรเดียวกัน    เพื่อ

หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในภาพรวมใหชัดเจนขึ้น 

5.3.2.2  ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการสอนแบบ

ปกติกับการสอนแบบบูรณาการเน้ือหา  บูรณาการสื่อ  และบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเขา

ดวยกัน 
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5.3.2.3  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการวิจัยตอไป  โดยผานระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ต สําหรับใหผูสนใจสามารถเขามาศึกษาได 
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     ตําแหนงอาจารย  ประจําภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
2. อาจารยทองพูล หีบไธสง 
     ตําแหนงอาจารย  ประจําภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
3. อาจารยอรรฆรัตน  บุญยะผลานันท 
     ตําแหนงอาจารย  ประจําภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
4. อาจารยวไลลักษณ  วงษร่ืน 
 ตําแหนงอาจารย   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
5. นายณรงค  โพธิ 
 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก ข 

 

แบบประเมินการวิเคราะหหัวขอยอย 

และแบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนชวยสอน 
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แบบประเมินหาประสิทธิภาพบทเรียน 

เน้ือหารายวิชา ไมโครคอมพิวเตอร  

เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร 

 

 IOC ¤×Í0 ¤‹Ò¤ÇÒÁà∙ÕèÂ§µÃ§¢Í§áººÊÍº¶ÒÁ 0  

ä»ã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºâ´ÂãËŒà¡³±�ã¹¡ÒÃµÃÇ¨¾Ô¨ÒÃ³Ò¢ŒÍ¤íÒ¶ÒÁ ´Ñ§¹Õé  

            ãËŒ¤Ðá¹¹ +1  ¶ŒÒá¹‹ã¨Ç‹Ò¢ŒÍ¤íÒ¶ÒÁÇÑ´ä´ŒµÃ§µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� 

            ãËŒ¤Ðá¹¹ 0    ¶ŒÒäÁ‹á¹‹ã¨Ç‹Ò¢ŒÍ¤íÒ¶ÒÁÇÑ´ä´ŒµÃ§µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� 

            ãËŒ¤Ðá¹¹ -1   ¶ŒÒá¹‹ã¨Ç‹Ò¢ŒÍ¤íÒ¶ÒÁÇÑ´ä´ŒäÁ‹µÃ§µÒÁ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�                                      
            áÅŒÇ¹íÒ¼Å¤Ðá¹¹∙Õèä´Œ¨Ò¡¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÁÒ¤íÒ¹Ç³ËÒ¤‹Ò IOC µÒÁÊÙµÃ 

à¡³±�            
1.      ¢ŒÍ¤íÒ¶ÒÁ∙ÕèÁÕ¤‹Ò IOC µÑé§áµ‹ 0.50-1.00 ÁÕ¤‹Ò¤ÇÒÁà∙ÕèÂ§µÃ§ ãªŒä´Œ 

2.      ¢ŒÍ¤íÒ¶ÒÁ∙ÕèÁÕ¤‹Ò IOC µèíÒ¡Ç‹Ò 0.50 µŒÍ§»ÃÑº»ÃØ§ ÂÑ§ãªŒäÁ‹ä´Œ 

 

ตารางท่ี ข-2 แบบประเมินหาประสิทธิภาพบทเรียน 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

1.  เน้ือหาและการดําเนินเร่ือง      

     1.1  ความสมบูรณของวัตถุประสงค      

1.2 ความสอดคลองระหวางเน้ือหากับ    

      วัตถุประสงค 
     

     1.3  ปริมาณของเน้ือหาในแตละบทเรียน      

     1.4  ความถูกตองของเน้ือหา      

     1.5  ลําดับขั้นในการนําเสนอเน้ือหา      

     1.6  ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา      

1.7  ความเหมาะสมของเน้ือหากับระดับของ 

       ผูเรียน 
     

      1.8  ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง      
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ตารางท่ี ข-2 (ตอ) แบบประเมินหาประสิทธิภาพบทเรียน 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็น 

ดีมาก ดี 
ปาน

กลาง 
พอใช 

ควร

ปรับ 

ปรุง 

5 4 3 2 1 

2.  การจัดการบทเรียน      

     2.1  การนําเสนอชื่อเร่ืองหลักของบทเรียน      

     2.2  การนําเสนอชื่อเร่ืองยอยของบทเรียน      

     2.3  การออกแบบหนาจอ โดยภาพรวม      

     2.4  วิธีการโตตอบบทเรียน โดยภาพรวม      

     2.5  การควบคุมบทเรียนโดยใชเมาส      

2.6  ความเหมาะสมของคําถามระหวาง 

        บทเรียน     
     

2.7  ความสอดคลองระหวางคําถามระหวาง 

        บทเรียนกับเน้ือหา 
     

    2.8  ความนาสนใจชวนใหติดตามของบทเรียน      

    2.9  การจัดการบทเรียน โดยภาพรวม      

3.  ภาพ  ภาษา  และเสียง      

     3.1  ความตรงตามเน้ือหาของภาพที่นําเสนอ      

 3.2  ความสอดคลองระหวางปริมาณของภาพ 

        กับปริมาณของเน้ือหา 
     

     3.3  ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน      

     3.4  ภาพกราฟกที่ใชประกอบบทเรียน      

     3.5  ภาพเคลื่อนไหวที่ใชประกอบบทเรียน      

     3.6  ความถูกตองของภาษาที่ใช      

     3.7  เสียงบรรยายที่ใชประกอบบทเรียน      
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ตารางท่ี ข-2 (ตอ) แบบประเมินหาประสิทธิภาพบทเรียน 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็น 

ดีมาก ดี 
ปาน

กลาง 
พอใช 

ควร

ปรับ 

ปรุง 

5 4 3 2 1 

4.  ตัวอักษร และสี      

     4.1  รูปแบบของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ      

     4.2  ขนาดของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ      

     4.3  สีของตัวอักษร โดยภาพรวม      

     4.4  สีของพื้นหลังบทเรียน โดยภาพรวม      

     4.5  สีของภาพและกราฟก โดยภาพรวม      

5.  แบบทดสอบ/แบบทดสอบหลังเรียน      

5.1 ความชัดเจนของคําสั่งของแบบทดสอบ/ 

        แบบทดสอบหลังเรียน 
     

5.2  ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับ 

        เน้ือหา 
     

     5.3  จํานวนขอของแบบทดสอบ      

     5.4  ชนิดของแบบทดสอบที่เลือกใช      

     5.5  ความเหมาะสมของคําถาม      

 

 

 

ความคิดเห็นอื่นๆ 

1.  เน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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2.  .  การจัดการบทเรียน 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3.  ภาพ ภาษา และเสียง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4.  ตัวอักษร และสี 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

5.  แบบทดสอบ/แบบทดสอบหลังบทเรียน 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

                                                                                                                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

การวิเคราะหหัวขอยอย 

การประเมินความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับหัวขอยอย  
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การวิเคราะหหัวขอยอย 

 เน้ือหา รายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร  

เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร 

 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองทางดานขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  

โดยกําหนดคาความหมายดังน้ี 

A  หมายถึง      คําอธิบายรายวิชา  

B หมายถึง       เอกสารและตํารา             

C  หมายถึง       ผูเชี่ยวชาญ        

D  หมายถึง       ประสบการณผูวิจัย  

 

 ตารางท่ี ค-1  การวิเคราะหหัวขอยอย 

หัวขอ หัวขอรายวิชา/หัวขอยอย แหลงขอมูล 

A B C D 

1 เมนบอรด      

 1.1  ความหมายของเมนบอรด     

 1.2  หนาที่ของเมนบอรด     

  1.3  ชนิดของเมนบอรด     

 1.3.1 เมนบอรดแบงตามโครงสราง     

 1.3.2 เมนบอรดแบงตามช็อคเก็ตใสซีพียู     

 1.4  องคประกอบของเมนบอรด     

 1.4.1 4พอรตตอเชื่อมกับอุปกรณรอบขาง (Port)     

 1.4.2 4สล็อต (Slot)     

 1.4.3 4ซ็อคเก็ต (Socket)     

 1.4.4 4ชิปเซ็ต (Chipset)     

 1.4.5 4ขั้วตอ IDE (IDE Connector)     

 1.4.6 4ระบบบัสและสล็อต     

 1.4.7 Bios     

 1.4.8 4สัญญาณนาฬิกาของระบบ     
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ตารางท่ี ค-1 (ตอ)  การวิเคราะหหัวขอยอย 

หัวขอ หัวขอรายวิชา/หัวขอยอย แหลงขอมูล 

A B C D 

 1.4.9 4ถานหรือแบตเตอร่ี     

 1.4.10  พอรต USB     

 1.5 อุปกรณเสริมอ่ืนๆ บนเมนบอรด     

2 ซีพียู     

 2.1 ความหมายของซีพียู     

 2.2 หนาที่ของซีพียู     

 2.3 หลักการทํางานของซีพียู     

 2.4 หนวยควบคุม       

 2.5 หนวยคํานวณและตรรกะ      

3 หนวยความจําหลัก     

 3.1 ความหมายของหนวยความจําหลัก     

 3.2 หลักการทํางานของหนวยความจําหลัก     

 3.3 ROM (Read Only Memory)     

 3.5.1 หลักการทํางาน     

 3.5.2 ประเภทของ ROM     

 3.4 RAM  (Random Access Memory)      

 3.4.1 หลักการทํางาน     

 3.4.2 ประเภทของ RAM       

 3.5 4หนวยความจําแคช (Cash Memory)     

4 VGA Card     

 4.1 ความหมายของ VGA Card     

 4.2 หลักการทํางาน VGA Card     

 4.3 ประเภทของ VGA Card     

        4.3.1 VGA     

        4.3.2 SVGA     
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ตารางท่ี ค-1 (ตอ)  การวิเคราะหหัวขอยอย 

หัวขอ หัวขอรายวิชา/หัวขอยอย แหลงขอมูล 

A B C D 

        4.3.3 XGA     

 4.4 ความละเอียดในการแสดงผล 0      

 4.5 อัตราการรีเฟรชหนาจอ 0      

5 Network Card     

 5.1 หลักการทํางาน  Network Card     

 5.2 โมเด็ม (Modem)     

 5.3 การดเครือขาย (LAN Card)     

 5.4 เกตเวย (Gateway)     

 5.5 เราเตอร (Router)     

 5.6 บริดจ (Bridge)     

 5.7 รีพีตเตอร (Repeater)     

 5.8 สายสัญญาณ     

 5.9 ฮับ (HUB)     

6 Power Supply     

 6.1 ความหมายของ Power Supply     

 6.2 หลักการทํางานของ Power Supply     

 6.3 ประเภทของ Power Supply     

       6.3.1 AT     

       6.3.2 ATX     

 6.4 สวนตางๆของ Power Supply     

       6.4.1 ไฟกระแสสลับขาเขา (AC Input)      

       6.4.2 ฟวส3 (Fuse)     

       6.4.3 วงจรกรองแรงดัน     

       6.4.4 ภาคเรคติไฟเออร (Rectifier)     

       6.4.5 หมอแปลงไฟฟา3 (Transformer)      

       6.4.6 วงจรควบคุมแรงดัน (Voltage Control)     

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ตารางท่ี ค-1 (ตอ)  การวิเคราะหหัวขอยอย 

หัวขอ หัวขอรายวิชา/หัวขอยอย แหลงขอมูล 

A B C D 

       6.4.7 วงจรควบคุม     

7 หนวยรับขอมูล (Input Unit)     

 7.1 ความหมายหนวยรับขอมูล     

 7.2 หนาที่ของหนวยรับขอมูล     

 7.3 อุปกรณแบบกด (Keyed Device)       

 7.4 เมาส (Mouse)     

 7.5 จอภาพระบบสัมผัส (Touch Screen)      

 7.6 ระบบปากกา (Pen-Based system)     

 7.7 ระบบอุปกรณกวาดขอมูล (Data Scanning Device)     

 7.8 อุปกรณรูจําเสียง (Voice Recognition Device)     

8 หนวยแสดงผล (Output Unit)     

 8.1 ความหมายหนวยแสดงผล     

 8.2 หนาที่ของหนวยแสดงผล     

 8.3 หนวยแสดงผลชั่วคราว (Soft copy)     

       8.3.1 จอภาพ(Monitor)      

       8.3.2 อุปกรณฉายภาพ (Projector)      

       8.3.3 อุปกรณเสียง (Audio Output)     

 8.4 หนวยแสดงผลถาวร (Hard copy)      

       8.4.1 เคร่ืองพิมพ (Printer)      

       8.4.2  เคร่ืองพลอตเตอร (Plotter)     
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การประเมินความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับหัวขอยอย 

 

เกณฑการใหคะแนนเพื่อหาคา IOC ของผูเชี่ยวชาญ กําหนดเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

+1  หมายถึง  แนใจวา แบบทดสอบวัดตรงตามวัตถุประสงค  

-0  หมายถึง  ไมแนใจวา แบบทดสอบวัดตรงตามวัตถุประสงค  

-1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบไมไดวัดตรงตามวัตถุประสงค  

 

ตารางท่ี ค-2  การประเมินความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับหัวขอยอย  

หัวขอ หัวขอรายวิชา/หัวขอยอย ระดับการประเมิน 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 

1 เมนบอรด        

 1.1  ความหมายของเมนบอรด 1 1 1 1 1 1 

1.2  หนาที่ของเมนบอรด 1 1 1 1 1 1 

 1.3  ชนิดของเมนบอรด 1 1 1 1 0 0.8 

       1.3.1  เมนบอรดแบงตามโครงสราง 1 1 1 1 0 0.8 

       1.3.2  เมนบอรดแบงตามช็อคเก็ตใสซีพียู 1 1 1 1 0 0.8 

1.4  องคประกอบของเมนบอรด 1 1 1 1 1 1 

1.4.1 4พอรตตอเชื่อมกับอุปกรณรอบขาง (Port) 1 1 1 1 1 1 

1.4.2 4สล็อต (Slot) 1 1 1 1 1 1 

1.4.3 4ซ็อคเก็ต (Socket) 1 1 1 1 1 1 

1.4.4 4ชิปเซ็ต (Chipset) 1 1 1 1 1 1 

1.4.5 4ขั้วตอ IDE (IDE Connector) 1 1 1 1 0 0.8 

1.4.6 4ระบบบัสและสล็อต 1 1 1 1 0 0.8 

1.4.7 Bios 1 1 1 1 0 0.8 

1.4.8 4สัญญาณนาฬิกาของระบบ 1 1 1 1 0 0.8 
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ตารางท่ี ค-2 (ตอ) การประเมินความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับหัวขอยอย  

หัวขอ หัวขอรายวิชา/หัวขอยอย ระดับการประเมิน 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 

 1.4.9 4ถานหรือแบตเตอร่ี 1 1 1 1 1 1 

1.4.10  พอรต USB 1 1 1 1 1 1 

1.5 อุปกรณเสริมอ่ืนๆ บนเมนบอรด 0 1 1 1 0 0.6 

2 ซีพียู       

 2.1 ความหมายของซีพียู 1 1 1 1 1 1 

2.2 หนาที่ของซีพียู 1 1 1 1 1 1 

2.3 หลักการทํางานของซีพียู 1 1 1 1 1 1 

2.6 หนวยควบคุม (Control Unit : CU)  1 1 1 1 1 1 

2.7 หนวยคํานวณและตรรกะ  1 1 1 1 1 1 

3 หนวยความจําหลัก       

 3.1 ความหมายของหนวยความจําหลัก 1 1 1 1 1 1 

3.2 หลักการทํางานของหนวยความจําหลัก 1 1 1 1 1 1 

3.3 ROM (Read Only Memory) 1 1 1 1 1 1 

3.3.1 หลักการทํางาน 1 1 1 1 1 1 

3.3.2 ประเภทของ ROM 1 1 1 0 1 0.8 

3.4 RAM  (Random Access Memory)  1 1 1 1 1 1 

3.4.1 หลักการทํางาน 1 1 1 1 1 1 

3.4.2 ประเภทของ RAM   1 1 1 0 1 0.8 

3.5 4หนวยความจําแคช (Cash Memory) 1 1 1 1 1 1 

4 VGA Card       

 4.1 ความหมายของ VGA Card 1 1 1 1 1 1 

4.2 หลักการทํางาน VGA Card 1 1 1 1 1 1 

4.3 ประเภทของ VGA Card 0 1 1 1 1 0.8 

       4.3.1 VGA 0 1 1 1 1 0.8 

       4.3.2 SVGA 0 1 1 1 1 0.8 
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ตารางท่ี ค-2 (ตอ) การประเมินความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับหัวขอยอย  

หัวข

อ 

หัวขอรายวิชา/หัวขอยอย ระดับการประเมิน 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 

        4.3.3 XGA 0 1 1 1 1 0.8 

 4.4 ความละเอียดในการแสดงผล 0  1 1 1 0 1 0.8 

4.5 อัตราการรีเฟรชหนาจอ 0  1 1 1 0 1 0.8 

5 Network Card       

 5.1 หลักการทํางาน  Network Card 1 1 1 1 1 1 

5.2 โมเด็ม (Modem) 1 1 1 1 1 1 

5.3 การดเครือขาย (LAN Card) 1 1 1 1 1 1 

5.4 เกตเวย (Gateway) 1 1 1 1 1 1 

5.5 เราเตอร (Router) 1 1 1 1 1 1 

5.6 บริดจ (Bridge) 1 1 1 1 1 1 

5.7 รีพีตเตอร (Repeater) 1 1 1 1 1 1 

5.8 สายสัญญาณ 1 0 1 1 1 0.8 

5.9 ฮับ (HUB) 1 1 1 1 1 1 

6 Power Supply       

 6.1 ความหมายของ Power Supply 1 1 1 1 1 1 

6.2 หลักการทํางานของ Power Supply 1 1 1 1 1 1 

6.3 ประเภทของ Power Supply 0 1 1 1 1 0.8 

      6.3.1 AT 0 1 1 1 1 0.8 

      6.3.2 ATX 0 1 1 1 1 0.8 

6.4 สวนตางๆของ Power Supply 1 1 1 1 1 1 

      6.4.1 ไฟกระแสสลับขาเขา (AC Input)  1 1 1 1 1 1 

      6.4.2 ฟวส3 (Fuse) 1 1 1 1 1 1 

       6.4.3 วงจรกรองแรงดัน 1 0 0 1 1 0.6 

       6.4.4 ภาคเรคติไฟเออร (Rectifier) 1 0 0 1 1 0.6 

       6.4.5 หมอแปลงไฟฟา3 (Transformer)  1 1 1 1 1 1 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ตารางท่ี ค-2 (ตอ) การประเมินความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับหัวขอยอย  

หัวขอ หัวขอรายวิชา/หัวขอยอย ระดับการประเมิน 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 

       6.4.6 วงจรควบคุมแรงดัน (Voltage Control) 1 1 0 1 1 0.8 

       6.4.7 วงจรควบคุม 1 1 0 1 1 0.8 

7 หนวยรับขอมูล (Input Unit)       

 7.1 ความหมายหนวยรับขอมูล 1 1 1 1 1 1 

 7.2 หนาที่ของหนวยรับขอมูล 1 1 1 1 1 1 

 7.3 อุปกรณแบบกด (Keyed Device)   1 1 1 1 1 1 

 7.4 เมาส (Mouse) 1 1 1 1 1 1 

 7.5 จอภาพระบบสัมผัส (Touch Screen)  0 1 1 1 1 0.8 

 7.6 ระบบปากกา (Pen-Based system) 0 1 1 1 1 0.8 

 7.7 ระบบอุปกรณกวาดขอมูล (Data Scanning 

Device) 

0 0 1 1 1 0.6 

 7.8 อุปกรณรูจําเสียง (Voice Recognition Device) 0 1 1 1 1 0.8 

8 หนวยแสดงผล (Output Unit)       

 8.1 ความหมายหนวยแสดงผล 1 1 1 1 1 1 

 8.2 หนาที่ของหนวยแสดงผล 1 1 1 1 1 1 

 8.3 หนวยแสดงผลชั่วคราว (Soft copy) 1 1 1 1 1 1 

       8.3.1 จอภาพ(Monitor)  1 1 1 1 1 1 

       8.3.2 อุปกรณฉายภาพ (Projector)  1 0 1 1 1 0.8 

       8.3.3 อุปกรณเสียง (Audio Output) 1 0 1 1 1 0.8 

 8.4 หนวยแสดงผลถาวร (Hard copy)  1 1 1 1 1 1 

       8.4.1 เคร่ืองพิมพ (Printer)  1 1 1 1 1 1 

       8.4.2  เคร่ืองพลอตเตอร (Plotter) 0 0 1 1 1 0.6 
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ภาคผนวก ง 

 

ผลวิเคราะหคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น  

ผลคะแนนสําหรับการวิเคราะหหาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ผลวิเคราะหคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น  

ตารางท่ี ง-1 ผลวิเคราะหคาความยากงาย ( D) และคาอํานาจจําแนก (R) ของแบบทดสอบระหวาง

บทเรียน 

ขอที่ p q pq RH RL nH D r แปลผล D แปรผล r 

1 0.84 0.16 0.13 10 7 14 0.61 0.21 ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

2 0.76 0.24 0.18 9 6 14 0.54 0.21 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

3 0.94 0.06 0.06 13 5 14 0.64 0.57 ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

สูง 

4 0.69 0.31 0.22 5 4 14 0.32 0.07 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

5 0.71 0.29 0.21 8 3 14 0.39 0.36 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

ปานกลาง 

6 0.76 0.24 0.18 10 6 14 0.57 0.29 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

7 0.71 0.29 0.21 9 5 14 0.50 0.29 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

8 0.71 0.29 0.21 8 4 14 0.43 0.29 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

9 0.71 0.29 0.21 12 6 14 0.64 0.43 ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

สูง 

10 0.75 0.25 0.19 10 7 14 0.61 0.21 ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

11 0.73 0.27 0.20 7 5 14 0.43 0.14 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

12 0.82 0.18 0.15 12 7 14 0.68 0.36 ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

ปานกลาง 

13 0.71 0.29 0.21 7 4 14 0.39 0.21 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 
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ตารางท่ี ง-1 (ตอ) ผลวิเคราะหคาความยากงาย (D) และคาอํานาจจําแนก (R) ของแบบทดสอบ

ระหวางบทเรียน 

ขอที่ p q pq RH RL nH D r แปลผล D แปรผล r 

14 0.75 0.25 0.19 8 3 14 0.39 0.36 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

ปานกลาง 

15 0.73 0.27 0.20 6 3 14 0.32 0.21 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

16 0.75 0.25 0.19 9 4 14 0.46 0.36 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ปานกลาง 

17 0.80 0.20 0.16 8 4 14 0.43 0.29 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

18 0.86 0.14 0.12 12 4 14 0.57 0.57 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 

19 0.80 0.20 0.16 8 5 14 0.46 0.21 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

20 0.75 0.25 0.19 5 2 14 0.25 0.21 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

21 0.86 0.14 0.12 10 4 14 0.50 0.43 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 

22 0.73 0.27 0.20 9 5 14 0.50 0.29 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

23 0.80 0.20 0.16 6 2 14 0.29 0.29 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

24 0.75 0.25 0.19 10 5 14 0.54 0.36 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ปานกลาง 

25 0.67 0.33 0.22 4 5 14 0.32 -

0.07 

ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

26 0.78 0.22 0.17 11 4 14 0.54 0.50 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 
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ตารางท่ี ง-1 (ตอ) ผลวิเคราะหคาความยากงาย (D) และคาอํานาจจําแนก (R) ของแบบทดสอบ

ระหวางบทเรียน 

ขอที่ p q pq RH RL nH D r แปลผล D แปรผล r 

27 0.80 0.20 0.16 12 6 14 0.64 0.43 ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

สูง 

28 0.86 0.14 0.12 9 7 14 0.57 0.14 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

29 0.78 0.22 0.17 8 2 14 0.36 0.43 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

สูง 

30 0.86 0.14 0.12 9 7 14 0.57 0.14 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

31 0.90 0.10 0.09 7 3 14 0.36 0.29 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

32 0.76 0.24 0.18 8 6 14 0.50 0.14 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

33 0.80 0.20 0.16 10 5 14 0.54 0.36 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ปานกลาง 

34 0.76 0.24 0.18 9 7 14 0.57 0.14 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

35 0.73 0.27 0.20 8 7 14 0.54 0.07 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

36 0.78 0.22 0.17 7 3 14 0.36 0.29 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

37 0.84 0.16 0.13 5 2 14 0.25 0.21 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

38 0.84 0.16 0.13 8 5 14 0.46 0.21 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

39 0.96 0.04 0.04 8 1 14 0.32 0.50 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

สูง 
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ตารางท่ี ง-1 (ตอ) ผลวิเคราะหคาความยากงาย (D) และคาอํานาจจําแนก (R) ของแบบทดสอบ

ระหวางบทเรียน 

ขอที่ p q pq RH RL nH D r แปลผล D แปรผล r 

40 0.78 0.22 0.17 4 5 14 0.32 -

0.07 

ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

41 0.92 0.08 0.07 10 9 14 0.68 0.07 ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

42 0.88 0.12 0.10 7 5 14 0.43 0.14 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

43 0.88 0.12 0.10 8 2 14 0.36 0.43 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

สูง 

44 0.88 0.12 0.10 11 4 14 0.54 0.50 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 

45 0.75 0.25 0.19 7 3 14 0.36 0.29 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

46 0.92 0.08 0.07 8 2 14 0.36 0.43 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

สูง 

47 0.71 0.29 0.21 6 3 14 0.32 0.21 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

48 0.82 0.18 0.15 7 2 14 0.32 0.36 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

ปานกลาง 

49 0.82 0.18 0.15 9 6 14 0.54 0.21 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

50 0.94 0.06 0.06 12 5 14 0.61 0.50 ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

สูง 

51 0.84 0.16 0.13 9 4 14 0.46 0.36 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ปานกลาง 

52 0.92 0.08 0.07 11 2 14 0.46 0.64 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 
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ตารางท่ี ง-1 (ตอ) ผลวิเคราะหคาความยากงาย (D) และคาอํานาจจําแนก (R) ของแบบทดสอบ

ระหวางบทเรียน 

ขอที่ p q pq RH RL nH D r แปลผล D แปรผล r 

53 0.88 0.12 0.10 9 4 14 0.46 0.36 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ปานกลาง 

54 0.90 0.10 0.09 7 5 14 0.43 0.14 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

55 0.90 0.10 0.09 11 4 14 0.54 0.50 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 

56 0.84 0.16 0.13 12 5 14 0.61 0.50 ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

สูง 

57 0.86 0.14 0.12 9 5 14 0.50 0.29 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

58 0.94 0.06 0.06 13 6 14 0.68 0.50 ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

สูง 

59 0.94 0.06 0.06 12 4 14 0.57 0.57 ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 

60 0.75 0.25 0.19 7 4 14 0.39 0.21 ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

คาเฉลี่ย 0.47 0.30 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ปานกลาง 
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ตารางท่ี ง-2 ผลวิเคราะหคาความยากงาย (D) และคาอํานาจจําแนก (R) ของแบบทดสอบหลัง

บทเรียน 

ขอที่ p q pq 
R

H 

R

L 
nH D r แปลผล D แปรผล r 

1 0.86 0.14 0.12 9 7 14 0.57 0.14 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

2 0.76 0.24 0.18 7 5 14 0.43 0.14 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

3 0.92 0.08 0.07 12 4 14 0.57 0.57 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 

4 0.67 0.33 0.22 11 5 14 0.57 0.43 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 

5 0.71 0.29 0.21 9 3 14 0.43 0.43 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 

6 0.76 0.24 0.18 11 6 14 0.61 0.36 
ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

ปานกลาง 

7 0.71 0.29 0.21 7 4 14 0.39 0.21 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

8 0.73 0.27 0.20 13 5 14 0.64 0.57 
ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

สูง 

9 0.71 0.29 0.21 12 6 14 0.64 0.43 
ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

สูง 

10 0.75 0.25 0.19 10 7 14 0.61 0.21 
ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

11 0.73 0.27 0.20 9 5 14 0.50 0.29 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

12 0.82 0.18 0.15 14 3 14 0.61 0.79 
ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

สูง 

13 0.71 0.29 0.21 8 2 14 0.36 0.43 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

สูง 
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ตารางท่ี ง-2 (ตอ) ผลวิเคราะหคาความยากงาย (D) และคาอํานาจจําแนก (R) ของแบบทดสอบหลัง

บทเรียน 

ขอที่ p q pq 
R

H 

R

L 
nH D r แปลผล D แปรผล r 

14 0.75 0.25 0.19 7 5 14 0.43 0.14 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

15 0.73 0.27 0.20 6 3 14 0.32 0.21 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

16 0.75 0.25 0.19 7 4 14 0.39 0.21 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

17 0.80 0.20 0.16 14 2 14 0.57 0.86 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 

18 0.86 0.14 0.12 12 5 14 0.61 0.50 
ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

สูง 

19 0.80 0.20 0.16 13 2 14 0.54 0.79 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 

20 0.75 0.25 0.19 5 2 14 0.25 0.21 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

21 0.84 0.16 0.13 11 4 14 0.54 0.50 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 

22 0.71 0.29 0.21 6 5 14 0.39 0.07 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

23 0.76 0.24 0.18 6 3 14 0.32 0.21 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

24 0.75 0.25 0.19 7 4 14 0.39 0.21 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

25 0.65 0.35 0.23 5 2 14 0.25 0.21 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

26 0.78 0.22 0.17 11 4 14 0.54 0.50 ขอสอบที่ยาก อํานาจจําแนก
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งายพอเหมาะ สูง 

ตารางท่ี ง-2 (ตอ) ผลวิเคราะหคาความยากงาย (D) และคาอํานาจจําแนก (R) ของแบบทดสอบหลัง

บทเรียน 

ขอที่ p q pq 
R

H 

R

L 
nH D r แปลผล D แปรผล r 

27 0.78 0.22 0.17 12 5 14 0.61 0.50 
ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

สูง 

28 0.84 0.16 0.13 5 3 14 0.29 0.14 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

29 0.78 0.22 0.17 8 2 14 0.36 0.43 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

สูง 

30 0.84 0.16 0.13 9 7 14 0.57 0.14 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

31 0.86 0.14 0.12 7 3 14 0.36 0.29 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

32 0.75 0.25 0.19 8 6 14 0.50 0.14 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

33 0.80 0.20 0.16 10 5 14 0.54 0.36 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ปานกลาง 

34 0.76 0.24 0.18 7 7 14 0.50 0.00 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

35 0.71 0.29 0.21 8 7 14 0.54 0.07 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

36 0.78 0.22 0.17 7 3 14 0.36 0.29 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

37 0.82 0.18 0.15 5 2 14 0.25 0.21 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

38 0.84 0.16 0.13 7 5 14 0.43 0.14 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 
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39 0.96 0.04 0.04 8 1 14 0.32 0.50 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

สูง 

 

ตารางท่ี ง-2 (ตอ) ผลวิเคราะหคาความยากงาย (D) และคาอํานาจจําแนก (R) ของแบบทดสอบหลัง

บทเรียน 

ขอที่ p q pq 
R

H 

R

L 
nH D r แปลผล D แปรผล r 

40 0.75 0.25 0.19 7 5 14 0.43 0.14 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

41 0.92 0.08 0.07 13 3 14 0.57 0.71 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 

42 0.84 0.16 0.13 7 5 14 0.43 0.14 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

43 0.88 0.12 0.10 8 2 14 0.36 0.43 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

สูง 

44 0.86 0.14 0.12 11 4 14 0.54 0.50 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 

45 0.73 0.27 0.20 7 3 14 0.36 0.29 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

46 0.94 0.06 0.06 13 2 14 0.54 0.79 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 

47 0.69 0.31 0.22 4 4 14 0.29 0.00 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

48 0.76 0.24 0.18 7 2 14 0.32 0.36 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

ปานกลาง 

49 0.80 0.20 0.16 9 6 14 0.54 0.21 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

50 0.88 0.12 0.10 7 5 14 0.43 0.14 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

51 0.78 0.22 0.17 5 7 14 0.43 -0.14 ขอสอบที่ยาก อํานาจจําแนก
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งายพอเหมาะ ตํ่า 

52 0.94 0.06 0.06 4 2 14 0.21 0.14 
ขอสอบ

คอนขางยาก 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

 

ตารางท่ี ง-2 (ตอ) ผลวิเคราะหคาความยากงาย (D) และคาอํานาจจําแนก (R) ของแบบทดสอบหลัง

บทเรียน 

ขอที่ p q pq 
R

H 

R

L 
nH D r แปลผล D แปรผล r 

53 0.86 0.14 0.12 9 4 14 0.46 0.36 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ปานกลาง 

54 0.86 0.14 0.12 7 5 14 0.43 0.14 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ตํ่า 

55 0.88 0.12 0.10 8 4 14 0.43 0.29 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

56 0.82 0.18 0.15 12 5 14 0.61 0.50 
ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

สูง 

57 0.88 0.12 0.10 9 5 14 0.50 0.29 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

58 0.94 0.06 0.06 13 4 14 0.61 0.64 
ขอสอบที่

คอนขางงาย 

อํานาจจําแนก

สูง 

59 0.92 0.08 0.07 12 4 14 0.57 0.57 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

สูง 

60 0.84 0.16 0.13 9 5 14 0.50 0.29 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

คอนขางตํ่า 

คาเฉลี่ย 0.47 0.30 
ขอสอบที่ยาก

งายพอเหมาะ 

อํานาจจําแนก

ปานกลาง 
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ผลคะแนนสําหรับการวิเคราะหหาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ตารางท่ี ง-3 คะแนนทดสอบสําหรับหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

คนที่ 
คะแนนแบบทดสอบระหวางบทเรียน 

หัวขอที่ 1-6 (60 คะแนน) 

คะแนนแบบทดสอบ 

หลังบทเรียน(60 คะแนน) 

1 55 55 

2 49 46 

3 48 46 

4 54 54 

5 50 52 

6 56 53 

7 52 50 

8 51 51 

9 53 52 

10 52 49 

11 48 47 

12 48 48 

13 47 46 

14 49 48 

15 49 46 

16 45 45 

17 55 55 

18 48 44 

19 49 49 

20 43 42 

21 44 44 
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22 45 43 

23 43 43 

24 44 42 

25 44 44 

ตารางท่ี ง-3 (ตอ) คะแนนทดสอบสําหรับหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

คนที่ 
คะแนนแบบทดสอบระหวางบทเรียน 

หัวขอที่ 1-6 (60 คะแนน) 

คะแนนแบบทดสอบ 

หลังบทเรียน(60 คะแนน) 

26 50 50 

27 45 45 

28 43 43 

29 46 45 

30 48 48 

31 46 46 

32 41 41 

33 53 53 

34 51 53 

35 48 50 

36 46 47 

37 53 53 

38 52 52 

39 50 50 

40 53 54 

41 51 51 

42 47 45 

43 52 52 

44 54 53 

45 49 45 

46 49 49 

47 51 50 
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48 46 46 

49 45 46 

50 51 52 

51 40 40 

ตารางท่ี ง-4   คะแนนทดสอบสําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผูเรียนกอนและหลังเรียน 

คนที่ 
คะแนนแบบทดสอบ 

กอนบทเรียน(60 คะแนน) 

คะแนนแบบทดสอบ 

หลังบทเรียน(60 คะแนน) 

1 38 55 

2 34 46 

3 32 46 

4 31 54 

5 17 52 

6 29 53 

7 21 50 

8 26 51 

9 26 52 

10 30 49 

11 25 47 

12 26 48 

13 34 46 

14 26 48 

15 24 46 

16 28 45 

17 28 55 

18 32 44 

19 29 49 

20 23 42 

21 28 44 

22 30 43 
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23 37 43 

24 34 42 

25 31 44 

26 38 50 

ตารางท่ี ง-4   (ตอ) คะแนนทดสอบสําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผูเรียนกอนและหลังเรียน 

คนที่ 
คะแนนแบบทดสอบ 

กอนบทเรียน(60 คะแนน) 

คะแนนแบบทดสอบ 

หลังบทเรียน(60 คะแนน) 

27 38 45 

28 25 43 

29 33 45 

30 27 48 

31 33 46 

32 25 41 

33 33 53 

34 33 53 

35 35 50 

36 34 47 

37 30 53 

38 32 52 

39 29 50 

40 30 54 

41 27 51 

42 20 45 

43 28 52 

44 28 53 

45 14 45 

46 23 49 

47 26 50 

48 25 46 
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49 32 46 

50 43 52 

51 38 40 
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ภาคผนวก จ 

 

คูมือการใชงานบทเรียนชวยสอนรายวิชาไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร  
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คูมือการใชงานบทเรียนชวยสอนรายวิชาไมโครคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร  หนา

แรกของบทเรียนชวยสอนจะแสดงบทนํา (Introduction) ดังภาพที่ จ-1 

 

 
  

ภาพท่ี จ-1  บทนําของบทเรียนชวยสอน 

 

ในบทนําของบทเรียนชวยสอน แสดงชื่อและสัญลักษณของสถาบัน ชื่อรายวิชา และชื่อเร่ือง

ในบทเรียน ทางดานบนทางซายของหนาจอ ดังภาพที่ จ-2  

 

 
 

ภาพท่ี จ-2  ชื่อและสัญลักษณของสถาบัน ชื่อรายวิชา และชื่อเร่ืองในบทเรียน 



90 

 

ผูเรียนสามารถเลือกหัวขอที่ตองการเรียนได โดยใชเมาสคลิกเลือกหัวขอหลักทางดานซาย

ของหนาจอ จากน้ันโปรแกรมจะแสดงหัวขอยอยของหัวขอหลัก เพื่อใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความ

ตองการ ดังภาพที่ จ-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี จ-3  เมนูของบทเรียนชวยสอน 
 

กอนผูเรียนเขาสูบทเรียนชวยสอน โปรแกรมเขาสูแบบทดสอบกอนเขาสูบทเรียน ซึ่ง ผูเรียน

สามารถเลือกทําขอสอบได 2 แบบ คือ สุมขอสอบมาทั้งหมด และสุมขอสอบตามจํานวนที่ผูเรียน

ตองการ แสดงดังภาพที่ จ-4 และภาพที่ จ-5 

               
 

¾Ð¼ µÓæ¦-4 แบบทดสอบกอนเขาสูบทเรียนที่ไดจากการสุมขอสอบมาทั้งหมด 



91 

 

จากภาพที่ จ-4 แบบที่ 1 ถาผูเรียนเลือกสุมขอสอบมาทั้งหมด และกดปุมสุมขอสอบ เพื่อเร่ิมให

โปรแกรมทําการสุมขอสอบที่อยูภายในโปรแกรมและแสดงขอสอบใหกับผูเรียนเพื่อทําการทดสอบ

ความรูของผูเรียนกอนเรียนจากโปรแกรมบทเรียนชวยสอน  

 

 
 

¾Ð¼ µÓæ¦-5 แบบทดสอบกอนเขาสูบทเรียนที่ไดจากการสุมขอสอบตามจํานวนที่ตองการ  

 

จากภาพที่ จ-5 แบบที่ 2 ถาผูเรียนเลือกสุมขอสอบตามจํานวนที่ตองการ ผูเรียนจะตองใสจํานวน

ขอสอบที่ผูเรียนตองการทําขอสอบ และกดปุมสุมขอสอบ เพื่อเร่ิมใหโปรแกรมทําการสุมขอสอบที่อยู

ภายในโปรแกรมตามจํานวนที่ผูเรียนตองการ และแสดงขอสอบใหกับผูเรียนเพื่อทําการทดสอบ

ความรูของผูเรียนกอนเรียนโปรแกรมบทเรียนชวยสอน  

 

เมื่อผูเรียนทําขอสอบครบทุกขอแลว ผูเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนไดโดยกดปุม ตรวจสอบ 

จากน้ันโปรแกรมจะทําการตรวจสอบคําตอบที่ผูเรียนตอบ และคํานวณคะแนนรวมทั้งหมดวาผูเรียน

ทําถูกจํานวนกี่ขอ ทําผิดจํานวนกี่ขอ และขอที่ทําถูกตองคิดเปนกี่เปอรเซ็นตของขอสอบทั้งหมด ดัง

ภาพที่ จ-6 และภาพที่ จ-7 
 



92 

 

 
 

ภาพท่ี จ-6  การตรวจสอบความถูกตองของขอสอบทั้งหมด 
 

 
 

ภาพท่ี จ-7  การตรวจสอบความถูกตองของขอสอบที่สุมมาตามจํานวนที่ตองการ  

 

เมื่อผูเรียนเลือกทดสอบกอนเรียนแลว โปรแกรมจะแสดงหนาจอเน้ือหาของบทเรียน     ดังภาพ

ที่ จ-8 
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ภาพท่ี จ-8  เน้ือหาของบทเรียนชวยสอน 

 

สวนของแถบดานลางของโปรแกรมจะประกอบดวยปุมที่ใชสําหรับควบคุมการทํางาน 

จํานวน 3 ปุม สามารถอธิบายการทํางานของปุมตางๆ จากซายไปขวาไดดังน้ี  

ปุม Play ใชสําหรับรันโปรแกรมบทเรียนชวยสอน   

ปุม Stop ใชสําหรับการหยุดการทํางานบทเรียนชวยสอน  

ปุม EXIT ใชสําหรับออกจากโปรแกรม ดังภาพที่ จ-9 

 

 
 

ภาพท่ี จ-9 สวนควบคุมการทํางานของบทเรียนชวยสอน 

 

ขณะที่โปรแกรมกําลังทําการแสดงเน้ือหาของบทเรียนชวยสอน ถาผูเรียนตองการหยุดการ

ทํางานของโปรแกรมชั่วคราวก็สามารถกดปุมพักชั่วคราวได  โดยกดปุม Stop เมื่อตองการดูบทเรียน

ชวยสอนตอจากเดิม โดยกดปุม Play หรือถาผูเรียนตองการออกจากบทเรียนโดย ผูเรียนสามารถกดปุม 

EXIT ได  
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หลังจากผูเรียนไดเรียนโปรแกรมบทเรียนชวยสอนวิชา ไมโครคอมพิวเตอร เร่ือง 

คอมพิวเตอรฮารดแวรครบทุกบทเรียนแลว  ผูเรียนสามารถทําการทดสอบความเขาใจของบทเรียนที่

ไดเรียนไป โดยทําแบบทดสอบหลังเรียนรูบทเรียนที่อยูภายในโปรแกรมได ดังภาพที่ จ-10 

 

 
 

ภาพท่ี จ-10 แบบทดสอบหลังเรียนรูบทเรียน 
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