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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ (1) พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 2 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ ที่ก าหนด (2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งกลุม่ท่ีเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุม่ที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ(3) ศึกษาความพึงพอใจของ

นกัเรียนที่มีตอ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  

 กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัได้แก่นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั จ านวน 2 ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ 58 คน ได้มาโดยการสุม่แบบกลุม่ แบ่งเป็นกลุม่ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ 
และกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ทดสอบด้วยแบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ และส ารวจความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ E1/E2 ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา่ที  

ผลการวิจยัมีดงันี ้

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ 
82.72/83.48 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80   

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สงูกว่านกัเรียนกลุม่ที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั.05  

3. ความพงึพอใจของนกัเรียนกลุม่ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับ
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 มีความพงึพอใจระดบัมากที่สดุ  

 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การออกแบบโฮมเพจ, ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็น ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

 

The purposes of this research were to 1) develop computer assisted instruction on 

homepage design for Mathayom Suksa 2 students based on the specified efficiency criterion, 

2) compare the achievement of Mathayom Suksa 2 students between the group learning with 

the developed CAI and the group that did not learn with the CAI, and 3) study students’ 

satisfaction on the constructed CAI.   

The research sample, obtained by cluster sampling, was 2 classes (each with 58 

students) of Mathayom Suksa 2 students at Rittiyawannalai School. One studied through the 

use of the developed CAI while the other didn’t learn with the CAI. The instruments used 

were a learning achievement test, and a satisfaction questionnaire.  Statistics for data analysis 

were the E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, and t-test. 

The results of the study revealed that  

1) the developed CAI attained the efficiency of 82.72/83.48, thus met the 

specified 80/80 efficiency criterion; 

2) the students’ achievement scores of the group learning with the CAI were 

significantly higher than the scores of those who did not learn with the CAI at the .05 level of 

statistical significance. 

3) The student’s satisfaction on the CAI was at the highest level. 

 

Keywords: computer assisted instruction, homepage design, Mathayom Suksa 2 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันสถานศึกษาของไทยได้จัดการเรียนรู้ให้มีเนือ้หาสาระท่ีสอดคล้องกับความถนัดของ
นกัเรียน ตามท่ีพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 หมวด 4 วา่ด้วยแนวการจดัการศกึษา 
มาตรา 24 บญัญัติว่า “การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศกึษาจดัการเรียนรู้จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกบัความถนดัของนกัเรียนมีการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ 
และการประยกุต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกนั และแก้ไขปัญหา” (กรมสามญัศกึษา, 2546 น. 12) เพ่ือพฒันาให้
นกัเรียนมีคุณภาพตามสาระของหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทัง้ด้านความรู้ ความสามารถ 
ความดีงาม และความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่ต้องค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งนกัเรียนด้วย ดงันัน้การจดั
การศึกษาต้องยึดหลักว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมี
ความส าคญัท่ีสดุ กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็ม
ศกัยภาพต้องเน้นความส าคญัทัง้ความรู้ คณุธรรม กระบวนการเรียนรู้และบรูณาการ  

ผู้ วิจัยเป็นครูสอนเนือ้หารายวิชา การออกแบบเว็บเพจเบือ้งต้น ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั ฝ่ายวิชาการพบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งมาจาก
สภาพการเรียนการสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ท่ีเป็นเนือ้หาย่อยในรายวิชา การออกแบบเว็บเพจเบือ้งต้น 
เน่ืองจากมีเนือ้หาเชิงปฏิบตัิ และยากต่อการท าความเข้าใจในการเรียนรู้ และการน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งการ
เรียนรู้โดยการถ่ายทอดจากครูในลักษณะบรรยาย และการสั่งงานเป็นกลุ่ม นกัเรียนไม่สามารถเห็นสภาพท่ี
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เป็นจริงในการใช้งาน และการสร้างงานโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปออกแบบโฮมเพจจากการเรียนรู้ท่ีถ่ายทอดใน
เชิงวิธีการทางทฤษฏีจากครูได้ครอบคลมุเนือ้หาและวิธีการทัง้หมดจึงเกิดปัญหาในขัน้ตอน การน าความรู้ไป
ปฏิบตัิด้วยตนเอง รวมทัง้การท่ีนกัเรียนจะน าไปประยกุต์ใช้ในการออกแบบโฮมเพจ อาจมาจากความแตกตา่ง
ในความสามารถของนักเรียนในแต่ละบุคคลท่ีไม่เท่ากันในการเรียนรู้ หรือปัญหาทางด้านเวลา ด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ของครู และปัญหาการรับรู้ของนกัเรียน ซึ่งเป็นอุปสรรคท่ีจะน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ทกัษะ 
และสามารถท่ีจะน าความรู้ท่ีเกิดจากทกัษะของตนเองมาประยกุต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกบัวิทยากร เชียงกลู (2549 
น. 72) กล่าวไว้ว่า “ปัญหาครู งบประมาณ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษานัน้ ขาดความตระหนักถึง
ความส าคญัของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา สถานศกึษาสว่นใหญ่ยงัสอน
แบบดัง้เดิม คือ ให้ครูบรรยาย ไม่ได้ปฏิรูปหลกัสตูรและการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนรู้จกัการอ่าน การ
ค้นคว้าด้วยตนเอง”    

ผู้วิจยัศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาดงักล่าว พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น ส่ือการเรียนการ
สอนท่ีสามารถช่วยให้การเรียนการสอนเกิดความสมบูรณ์และช่วยแก้ปัญหาได้อีกทางเลือกหนึ่ง เพราะการ
เรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีพืน้ฐานมาจากการน าหลักการเบือ้งต้นทางด้าน
จิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบโดยอาศยัพฤตกิรรมการเรียนรู้ (Learning  Behavior) ทฤษฎีการ
วางเง่ือนไขเชิงปฏิบตัิการ (Operant Conditioning Theory) และทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement 

Theory) ซึ่งถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง และการเสริมแรงเป็นสิ่งส าคัญ โดยมี
จดุมุ่งหมายเพ่ือน านกัเรียนไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาศยัการสอนท่ีวางโปรแกรมไว้ล่วงหน้า 
เป็นการให้นกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และได้รับผลย้อนกลบัทนัที นอกจากนัน้นกัเรียนได้เรียนรู้
ไปทีละขัน้ตอนอย่างเหมาะสมตามความต้องการ และความสามารถของตน (กิดานนัท์ มลิทอง, 2546 น. 
118) ซึ่งสอดคล้องกบัเยาวลกัษณ์ วงศ์พิมพ์ (2548 น. 408-409) ได้ศกึษาเร่ืองการพฒันาบทเรียนช่วยการ
เรียนรู้ระบบมลัติมิเดีย วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีปีทาโกรัส ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 กล่าว
ไว้วา่  

“…การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนมาชว่ยสอนผู้ เรียนท่ีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือชว่ย
เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้ เรียน ช่วยในการบนัทึกคะแนนหรือพฤติกรรมของผู้ เรียนไว้ เพ่ือใช้ในการ
วางแผนบทเรียนขัน้ตอ่ไป น ามาใช้ในลกัษณะของการศกึษารายบคุคลได้เป็นอย่างดี ให้ความเป็นส่วนตวั
แก่ผู้ เรียน เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนท่ีเรียนช้าสามารถเรียนไปได้ตามความสามารถของตนเองโดยสะดวกไม่
รีบเร่ง และไม่อายผู้ อ่ืนเม่ือตอบค าถามผิด อีกทัง้ยงัช่วยขยายขีดความสามารถของผู้สอนในการควบคุม
ผู้ เรียนได้อยา่งใกล้ชิด…”  

ดงันัน้ผู้วิจยัจงึมีแนวคดิพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ืองการออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพขึน้ เพ่ือปรับปรุงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 

2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ระหว่างกลุ่มท่ีเรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนและกลุม่ท่ีไมไ่ด้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน  
3. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การ

ออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
 
นิยามศัพท์ 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง กระบวนการสร้างและปรับปรุงบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียนท่ีสร้างขึน้เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นการสอนเนือ้หาแบบสาขาแต่บงัคบัการเรียนแบบเส้นตรง ท่ีมีการจดัล าดบัขัน้ของ
เนื อ้หา กิจกรรมการเรียน และแบบทดสอบ โดยการน าเสนอในรูปแบบของตัวอักษร ภาพนิ่ ง 
ภาพเคล่ือนไหว ซึง่ค านงึถึงความสนใจ และความแตกตา่งระหวา่งบคุคลเป็นหลกั  

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 80/80 หมายถึง ระดับคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีได้จากคะแนนความสามารถของนกัเรียนตามเกณฑ์  80/80 โดยก าหนดตวัเลขเป็น
ร้อยละของคะแนนเฉล่ียมีคา่เป็น E1/E2 

คา่ 80 แรก คือ คา่คะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ย่อยแตล่ะหน่วย
ระหว่างเรียนของนกัเรียน (E1) โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ขึน้ไปของคะแนนระหว่างเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์
ชว่ยสอน 

คา่ 80 หลงั คือ คา่คะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจ หลงัเรียนของ
นกัเรียน (E2) โดยคดิเป็นร้อยละ 80 ขึน้ไปของคะแนนหลงัเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการทดสอบ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ พอใจ และประทับใจจากการได้รับการตอบสนองตาม
ความต้องการและมีความสุขเม่ือได้รับผลส าเร็จจากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย
วดัผลจากคะแนนท่ีได้จากแบบส ารวจความพงึพอใจท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

การออกแบบโฮมเพจ หมายถึง การสร้างหน้าแรกของเว็บไซต์ มีกระบวนการหลัก 4 ขัน้ตอน คือ 
การออกแบบหน้าโฮมเพจ การตกแต่งหน้าโฮมเพจ การตกแต่งโฮมเพจด้วยภาพ  เคล่ือนไหว และการ
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เช่ือมโยงหน้าโฮมเพจ โดยโฮมเพจจะสรุปเนือ้หา เปรียบเสมือนเป็นสารบญัของเว็บทัง้หมดในเว็บไซต์นัน้ เม่ือ
เปิดดโูฮมเพจจะพบกบัค าแนะน าการใช้ และสรุปสิ่งนา่สนใจในเว็บไซต์จนถึงหวัข้อท่ีเช่ือมตอ่ไปยงัเว็บเพจอ่ืน 

กลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง กลุม่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับ
การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

กลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง กลุ่มนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ี
ได้รับการเรียนการสอนเร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ตามแผนการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 

1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมี
ประสิทธิภาพใช้ในการแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสามารถใช้ในการสอนซ่อมเสริม และเพิ่มศกัยภาพในการ
เรียนรู้ 

3. เป็นแนวทางในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนส าหรับกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืนตอ่ไป 

 
วิธีการวิจัย 

ประชากร เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนท่ีศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ด้วยวิธีการสุม่แบบกลุม่โดย

การจบัสลาก จ านวน 2 ห้องเรียน จากจ านวน 15 ห้องเรียน แล้วจบัสลากให้ห้องหนึ่ง เป็นกลุ่มท่ีเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง

แตล่ะห้องเรียนมีจ านวนนกัเรียนท่ีเทา่กนั คือ 58 คน 

เคร่ืองมือในการวิจยั มีดงันี ้
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้ วิจยัมีขัน้ตอนในการพฒันา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วยแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การ

ออกแบบโฮมเพจ และแบบส ารวจความพงึพอใจ ดงันี ้
2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการออกแบบ

โฮมเพจ เป็นแบบทดสอบชดุเดียวกนัในการวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน  
2.2 แบบส ารวจความพึงพอใจการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ 

ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  2 ผู้ วิจัยได้ออกแบบให้ครอบคลุมความพึงพอใจ ด้านความ
นา่สนใจ และด้านคณุประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน  
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วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจยัได้ใช้ระเบียบวิจยัแบบศึกษากลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วัดความรู้ เร่ือง การ
ออกแบบโฮมเพจก่อนและหลงัการทดลอง และได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง ดงันี ้

1. ทดสอบก่อนเรียนทัง้กลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ เพ่ือให้ทราบข้อมลูพืน้ฐานของทัง้ 2 กลุม่ 

2. ด าเนินการเรียนการสอนเร่ือง การออกแบบโฮมเพจ แก่กลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ชว่ยสอน และกลุม่ท่ีไมไ่ด้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน ซึง่ใช้เวลาเทา่กนั คือ จ านวน 18 ชัว่โมง 

3. ทดสอบหลังเรียนทัง้กลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน ด้วยแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฉบบัเดมิ  

4. ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การ
ออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิต ิดงันี ้  
1. สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ 

1.1 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  โดยการพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of 

Item-Objective Congruence: IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2549 น. 117) 
1.2 วิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ เพ่ือหาค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้โปรแกรม

ระบบวิเคราะห์ค าตอบแบบปรนัย (Multiple Choice Test Analyzer หรือ MCTA) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2549 น. 123-130) 

1) คา่อ านาจจ าแนก 

2) คา่ความยาก 

3) หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใช้สตูรของคเูดอร์ ริชาร์ดสนั 20     

2. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ วิจัยค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยมีสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้(เชิดศกัดิ ์โฆวาสินธุ์, 2549 น. 195) 

2.1 ทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน  
2.2 ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี  2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้สถิติ t – test Independent ก าหนดระดบันยัส าคญั 0.05 (ล้วน สายยศ และ
องัคณา สายยศ, 2548 น. 104)       
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2.3 ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี  3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

1) คา่เฉล่ีย (Mean) (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ, 2548 น. 73)       
2) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และองัคณา สาย

ยศ, 2548 น. 79)       

 
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
ผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ได้ผลการทดสอบดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ 

คะแนนระหว่างเรียน 

 x  
คะแนนหลังเรียน 

F  
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ E1 

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ E2 

2873 1454 82.72 83.48 
n = 58    

จากตารางท่ี 1 พบว่าการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การ
ออกแบบโฮมเพจ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่ามีประสิทธิภาพ 82.72/83.48 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ดงั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
  2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ระหว่างกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน xd

 dS  t 

1. กลุม่ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
2. กลุม่ที่ไมไ่ด้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

58 
 
58 

13.09 
 

4.97 

3.05 
 

3.68 

 
2.402 * 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05, df = 114 , t = 1.980 
จากตารางท่ี 2 พบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ดงัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบ

โฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ปรากฏผลดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การ ออกแบบ
โฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2   

 

  เร่ืองที่ประเมิน 
ค่าสถติ ิ

ความหมาย 
x   

1.  นกัเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึน้ 4.60 0.49 พอใจมากที่สดุ 
2.  ทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง 4.48 0.50 พอใจมาก 
3.  ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 4.67 0.51 พอใจมากที่สดุ 
4.  ความตอ่เนื่องของบทเรียน 4.53 0.50 พอใจมากที่สดุ 
5.  เน้นเนือ้หาให้จ าได้ดีขึน้ 4.38 0.49 พอใจมาก 
6.  ใช้เวลาในการเรียนน้อยลง 4.53 0.50 พอใจมากที่สดุ 
7.  ชอบเรียนด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 4.60 0.53 พอใจมากที่สดุ 
8.  ความชดัเจนของภาพประกอบเนือ้หา 4.64 0.48 พอใจมากที่สดุ 
9.  ความเหมาะสมของขนาดของตวัอกัษร 4.74 0.44 พอใจมากที่สดุ 

รวม (เฉลี่ย) 4.58 0.50 พอใจมากที่สุด 

 
จากตาราง 3 พบว่านกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบ

โฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.58 สรุปได้ว่านกัเรียนกลุ่มท่ี

S.D. 
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เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีความพึง
พอใจระดบัมากท่ีสดุ ดงัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
อภปิรายผล 

1. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

จากผลการวิจยัพบว่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ 
ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 82.72/83.48 แสดงวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง การ
ออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ วิจยัได้พฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนตามลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีดี ดงันี ้

1.1 มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนือ้หาสาระท่ีน าเสนอสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของบทเรียน การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเนือ้หา 

1.2 จดัแบง่บทเรียนเป็นส่วนย่อยๆ อย่างเหมาะสม โดยเสนอเนือ้หามโนมติ แล้วมีค าถามเพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจของนกัเรียน 

1.3 ล าดับความคิดของบทเรียน ต้องเร่ิมจากง่ายไปหายาก จากสิ่งท่ีเป็นพืน้ฐานไปสู่สิ่งท่ี
ซบัซ้อน มีการผกูโยงสาระให้นา่สนใจชวนตดิตาม 

1.4 ทนัสมยั ทนัเหตกุารณ์ มีการกลา่วถึงสิ่งท่ีเป็นปัจจบุนั และใกล้ตวันกัเรียน  
1.5 ใช้เวลาท่ีเหมาะสมในการศึกษาบทเรียน ทัง้ในกรณีของผู้ ท่ีเรียนดี ปานกลาง และอ่อน 

และให้นกัเรียนสามารถควบคมุเวลาของการศกึษาบทเรียนในแตล่ะชว่งได้ด้วยตนเอง 
2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ระหว่างกลุ่มท่ีเรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน และกลุม่ท่ีไมไ่ด้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 
จากผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มี

คา่เท่ากับ -13.09 และคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่า
เท่ากับ -4.97 เม่ือน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติที  พบว่า ค่าทีท่ีค านวณได้มีค่าเท่ากับ 1.012 
แสดงว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสงูกว่ากลุ่มท่ี
ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 การประเมินผลท่ีได้จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือเสริมความเข้าใจในด้าน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเป็นผลมาจากการใช้ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้ วิจยัพฒันา
ขึน้ แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง และการเสริมแรงเป็นสิ่งส าคญัโดยมี
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จดุมุ่งหมายเพ่ือน านกัเรียนไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาศยัการสอนท่ีวางโปรแกรมไว้ล่วงหน้า 
เป็นการให้นกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และได้รับทราบผลการเรียนรู้ทนัที นอกจากนัน้นกัเรียนได้
เรียนรู้ไปทีละขัน้ตอนอย่างเหมาะสม ตามความต้องการ และความสามารถของตน (กิดานันท์ มลิทอง, 
2546, น. 118) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหลายท่าน เช่น เพทอค (Petock, 1996, Online) ได้ใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบันกัเรียนไฮสคลู เร่ือง ทฤษฎีปิทาโกรัส เควนเทอรอส (Quinteros, 1996, Online) 

สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองพีชคณิต ริชาร์ดสนั (Richardson, 1997, Online) ได้ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนกบันกัเรียนไฮสคลู เร่ืองเศษสว่น เป็นต้น 

3. การศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การ
ออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

จากผลการวิจยัพบวา่ ความพงึพอใจของนกัเรียนกลุม่ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่านกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.58 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้สามารถถ่ายโยงความรู้ และเนือ้หาน่าสนใจ จึงท าให้นกัเรียนประสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้จึงส่งผลให้นกัเรียนมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสดุในการ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังปรากฏในแบบส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งตรงกับหลักทฤษฎี
ของธอร์นไดค์ (วชิระ วิชชุวรนนัท์, 2542 น. 77) ข้อท่ี 1 กฎแห่งผล (Law of Effect) การเช่ือมโยงระหว่าง 
สิ่งเร้า และการตอบสนอง ถ้าเช่ือมโยงทัง้สองได้จะสร้างภาพความพงึพอใจแก่นกัเรียนให้มีแรงจงูใจ  

 
บทสรุป 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
พฒันาขึน้ มีประสิทธิภาพ 82.72/83.48 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80   

2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ของนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบ
โฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีความพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1 จากผลการวิจยั พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนดีขึน้ ดงันัน้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจงึเป็นส่ือท่ีใช้ในการเสริมความเข้าใจให้แก่นกัเรียนได้ และ
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ในกรณีท่ีในชัน้เรียนมีนกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันมากครูสามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาของนกัเรียนได้เป็นอยา่งดี 

1.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี ้สามารถช่วยครูสอนได้ในกรณีท่ีครูไม่ได้เข้าสอนซึ่งเป็น
ประโยชน์ตอ่ครูและนกัเรียน 

1.3 ครูสามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นส่ือเสริมเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาให้นกัเรียน
ท่ีเรียนออ่น เรียนช้าให้สามารถเรียนทนัเพ่ือนได้ 

1.4 ครูสามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนในการให้นกัเรียนทบทวนความรู้ท่ีเรียนผ่านไป
แล้วเพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึน้ หรืออาจใช้ในการเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าฟังการสอนของครู เพ่ือเป็นการ
เตรียมตวัก่อนการเรียนซึง่จะชว่ยให้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ 

1.5 ครูควรมีการดแูลอย่างตอ่เน่ือง เพราะในบางกรณีอาจต้องมีการแก้ไขสาระบางประการใน
บทเรียนทกุปี เพ่ือมิให้บทเรียนล้าสมยั 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 ควรน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้กับกลุ่ม อ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความ

หลากหลาย และเป็นการยืนยนัวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนสามารถเสริมสร้างความรู้ได้จริง 
2.2 ควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ทนัตอ่ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาขึน้มา

ใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา 
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