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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง “อินเทอร์ เน็ต” กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู ้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ให้มีประสิ ทธิ ภ าพตามเกณฑ์ 80/80 (2)
เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดหนองมะค่า จังหวัดราชบุ รี
ก่อนและหลังการเรี ยนจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง “อินเทอร์ เน็ต” ที่พฒั นาขึ้น และ (3) ศึกษาเจตคติ
ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรี ยนดังกล่าว
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 29 คนใน 1 ห้องเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนองมะค่า
จังหวัดราชบุรี ได้มาด้วยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ (1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง
“อิ นเทอร์ เน็ต ” กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 (2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง “อินเทอร์ เน็ต” และ (3) แบบวัดเจตคติ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชี พและเทคโนโลยี สถิ ติที่ใช้ในการวิเ คราะห์ข ้อมูล ได้แก่ ค่ าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั ปรากฏว่า (1) ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง “อินเทอร์ เน็ต” กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เท่ากับ83.10/86.03 ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (2)
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดหนองมะค่าที่ เรี ยนจากบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง “อินเทอร์ เน็ต” สู งกว่าผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
(3) เจตคติทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรี ยนดังกล่าว อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เจตคติ อินเทอร์เน็ต ผลสัมฤทธิ์ ประถมศึกษา
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Abstract
The objectives of this research were (1) to develop a computer-assisted instruction program on the topic
of the Internet in the Career and Technology Learning Area at Prathom Suksa VI level based on the 80/80 efficiency
criterion; (2) to compare learning achievements of Prathom Suksa VI students at Wat Nong Makha School in
Ratchaburi province before and after learning from the developed computer-assisted program on the topic of the
Internet; and (3) to study attitudes of the students toward learning in the Career and Technology Learning Area.
The research sample consisted of 29 Prathom Suksa VI students in an intact classroom of Wat Nong
Makha School in Ratchaburi province, obtained by cluster sampling. The employed research instruments were (1)
a computer assisted instruction program on the topic of the Internet in the Career and Technology Learning Area
at Prathom Suksa VI level; (2) a learning achievement test on the topic of the Internet; and (3) a scale to assess
attitudes toward learning in the Career and Technology Learning Area. Statistics employed for data analysis were
the E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, and t-test.
Research findings revealed that (1) the developed computer assisted instruction program on the topic of
the Internet in the Career and Technology Learning Area was efficient at 83.10/86.03, which was higher than the
set 80/80 efficiency criterion; (2) the post-learning achievement of Prathom Suksa VI students at Wat Nong Makha
School who learned from the computer-assisted instruction program on the topic of the Internet was significantly
higher than their pre-learning counterpart achievement at the .05 level; and (3) the students’ attitudes toward
learning in the Career and Technology Learning Area was at the high level.
Keywords : Computer-assisted instruction program, Attitude, Internet, Learning Achievement, Prathom Suksa
ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยีเป็ นกลุ่มสาระที่ ช่วยพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความ
เข้าใจ มีทกั ษะพื้นฐานที่ จาเป็ นต่ อการดารงชี วิต และรู ้เท่าทันการเปลี่ ยนแปลง สามารถนาความรู ้ เกี่ ยวกับการ
ดารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทย
และสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชี พ รักการทางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน สามารถดารงชี วิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุ ข (กระทรวงศึกษาธิ การ 2551: น.204) การจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การงานอาชี พและเทคโนโลยี จึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และค้นพบความสามารถความถนัด
ของตนเอง ซึ่ งการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวนี้ จาเป็ นต้องมีกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
แต่จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลบันทึกหลังสอนของแผนการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ของผูว้ ิจยั ที่รับผิดชอบในการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ผา่ นมา พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในโรงเรี ยนยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร ซึ่ งพอสรุ ปประเด็นปั ญหาได้ว่าการ
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จัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน ยังจัดให้ครู ประจาชั้นสอนทุกวิชา ซึ่ งครู ผสู ้ อนแต่ละคนมีความรู ้ความสามารถใน
การสอนแต่ ละวิชาต่ า งกัน ครู ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนโดยวิธีการอธิ บาย ขาดสื่ อประกอบการเรี ยนการสอน ซึ่ ง
นักเรี ยนจะได้รับความรู ้แบบเก่า ๆ จึงทาให้นกั เรี ยนไม่สนใจการเรี ยนเท่าที่ควร และนักเรี ยนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการ
เรี ยนการสอนเพราะได้รับการกวดขัน บังคับจากครู ผสู ้ อนมากเกินไป โดยไม่คานึ งถึงสติปัญญาและความสามารถ
ของนักเรี ยนแต่ ละคน และปั ญหาการขาดสื่ อการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะหน่ วยการเรี ยนรู ้ เรื่ องคอมพิ วเตอร์ และ
อินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นสาระการเรี ยนรู ้ที่เน้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ จะมีปัญหาเกี่ ยวกับสื่ อการเรี ยนการสอน
มาก เนื่ องจากการเรี ยนปกติ จะใช้หนังสื อเรี ยนเป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนรู ้ จึ งไม่ดึงดูดความสนใจในการเรี ยน
เท่าที่ควร และนักเรี ยนขาดความกระตือรื อร้นเมื่อถึงชัว่ โมงเรี ยน จึงเป็ นประเด็นปั ญหาที่ควรได้รับการแก้ไข ผูว้ ิจยั
ในฐานะครู ผูส้ อนได้เล็งเห็ นถึ งปั ญหาดังกล่าวจึ งศึ กษาแนวทางการแก้ไข โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction : CAI) ซึ่ งเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนรู ปแบบหนึ่ งที่ นาเสนอสื่ อประสม ได้แก่ ข้อความ
ภาพนิ่ ง กราฟิ ก กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศั น์และเสี ยง เพื่อถ่ายทอดเนื้ อหาบทเรี ยนหรื อองค์ความรู ้ในลักษณะที่
ใกล้เคี ยงกับการสอนจริ งในห้องเรี ยนมากที่ สุด โดยมีเป้ าหมายสาคัญคื อ สามารถดึ งดูดความสนใจและกระตุ น้
ผูเ้ รี ยนให้เกิดความต้องการที่จะเรี ยนรู ้ ดังที่ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: น.7) กล่าวว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนเป็ นวิธีการเรี ยนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็ นสื่ อเสนอเนื้อหาเรื่ องราว เป็ นการเรี ยนโดยตรงและเป็ นการเรี ยนแบบใช้เครื่ อง
อิเล็กทรอนิกส์สองทางของการถ่ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กบั ผูใ้ ช้ (Interactive) ซึ่ งมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดกับ
การเรี ยนการสอนแบบบทเรี ยนโปรแกรม โดยคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการเสริ มแรงและให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยนทันที
จากประโยชน์ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่
จะพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง “อินเทอร์เน็ต” กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยมี การนาเอาคุ ณสมบัติและความสามารถของคอมพิ วเตอร์ ในการนาเสนอข้อความ ภาพนิ่ ง
กราฟิ ก กราฟ ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และตัวอย่างบทเรี ยนมาใช้ร่วมกับการเรี ยนการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจและ
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน และเรี ยนรู ้ได้ตามเป้ าหมายของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้กลุ่มการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง “อินเทอร์ เน็ต” กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง
“อินเทอร์เน็ต” กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง “อินเทอร์ เน็ต” กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
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สมมติฐานการวิจยั
1.บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง “อินเทอร์ เน็ต” กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง
“อินเทอร์เน็ต” กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
3. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ เรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง “อินเทอร์ เน็ต” กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีเจตคติต่อการเรี ยนในระดับมาก
นิยามศัพท์
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง “อินเทอร์ เน็ต” หมายถึง สื่ อการเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นจากโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ และโปรแกรมส าเร็ จ รู ป อื่ น ๆ มาประยุกต์เ ข้า ด้วยกัน สามารถนาเสนอในรู ปแบบของภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว เสี ยงประกอบและกราฟิ กอื่นๆ โดยการนาเสนอผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่ งบทเรี ยนที่เสนอ
เป็ นเนื้ อ หาจากหน่ ว ยการเรี ยนรู ้ เ รื่ องอิ น เทอร์ เ น็ ต กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 ประกอบด้วย ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต และการสื บค้นข้อมูลบนอินเทอร์ เน็ต เพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ โดยนักเรี ยนและคอมพิวเตอร์ มี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน มีการตอบสนองต่อนักเรี ยนภายใต้กฎเกณฑ์ที่ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดไว้โดยสามารถแจ้งผลการเรี ยนให้
นักเรี ยนทราบหลังจากทาแบบทดสอบหรื อแบบฝึ กหัดโดยอัตโนมัติ
ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง “อิ นเทอร์ เน็ต” หมายถึ ง คุ ณภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง อินเทอร์เน็ต ที่บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ตามเกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่นกั เรี ยนทาแบบทดสอบขณะศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง
อินเทอร์เน็ต คิดเป็ นร้อยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังจากศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ อง อินเทอร์เน็ต คิดเป็ นร้อยละ 80
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ความรู ้ความสามารถของนักเรี ยน เรื่ อง อินเทอร์เน็ต วัดโดยการทดสอบ
จากแบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
เจตคติต่อการเรี ยน หมายถึง ความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อการเรี ยน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่ องอินเทอร์เน็ต
วิธีดาเนินการวิจยั
1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 29 คนใน 1 ห้องเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนองมะค่า
จังหวัดราชบุรี ได้มาด้วยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม
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2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
2.1 บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน เรื่ อง “อิ นเทอร์ เน็ ต” กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง “อินเทอร์ เน็ต” กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
2.3 แบบวัดเจตคติ ต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง “อินเทอร์ เน็ต” กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
จานวน 20 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งท าแบบทดสอบก่ อ นเรี ยน (Pretest) และแบบวัดเจตคติ ต่ อการเรี ยน เรื่ อง
อินเทอร์เน็ต
3.2 ดาเนิ นการทดลอง กาหนดให้กลุ่มตัวอย่างเรี ยนและทากิ จกรรมจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน เรื่ อง “อินเทอร์ เน็ต” โดยใช้เวลาในการทดลองสัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวมทั้งหมด
8 ชัว่ โมง
3.3 หลังจากสิ้ นสุ ดการทดลองแล้ว ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
และแบบวัดเจตคติต่อการเรี ยน เรื่ อง อินเทอร์เน็ต
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั
1. ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง “อินเทอร์ เน็ต” กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พ
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (E1/E2) เท่ากับ 83.10/86.03 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง “อินเทอร์เน็ต” หลังเรี ยนของนักเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เจตคติต่อการเรี ยนเรื่ องอินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนเรื่ อง “อินเทอร์เน็ต” โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยหรื อปฏิบตั ิมาก
อภิปรายผล
1. การที่ ป ระสิ ทธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนมี ประสิ ท ธิ ภ าพสู งกว่า เกณฑ์ เนื่ องจากใน
กระบวนการหาประสิ ทธิ ภาพของคอมพิวเตอร์ แบบเดี่ ยวและแบบกลุ่มเล็ก ผูว้ ิจยั ได้ปรับข้อบกพร่ องจนนักเรี ยน
สามารถทาคะแนนระหว่างการใช้บทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนได้สูงขึ้ นจึ งเป็ นสาเหตุ ให้ประสิ ทธิ ภาพของ
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บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ วัชระ เยียระยงค์ (2549: บทคัดย่อ) ที่
วิ จัย เรื่ อ ง การพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ อง
ส่ วนประกอบคอมพิวเตอร์ สาหรั บนักเรี ยนช่ วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างคื อนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนพระ
ตาหนักสวนกุหลาบมหามงคล ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี เรื่ อ ง ส่ ว นประกอบคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ นัก เรี ย นช่ วงชั้นที่ 2 เท่ า กับ
80.83/81.58 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. การที่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน เนื่ องจากผูว้ ิจยั สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนตามหลักวิชา และได้ออกแบบบทเรี ยนให้มี การโต้ตอบ (Interaction) กันระหว่างผูเ้ รี ยนกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอน ด้ว ยค าถามที่ ใ ห้ผูเ้ รี ย นตอบหลัง จากศึ ก ษาบทเรี ย นแล้ว และมี ผ ลป้ อนกลับ โดยทัน ที (Immediate
Feedback) โดยผูว้ ิจยั ออกแบบให้มีผลป้ อนกลับแก่ผเู ้ รี ยนด้วยการเฉลยคาตอบ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
เรี ยนได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับยุทธพิชยั เขาแก้ว (2550: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ อง การพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่ อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนหนอง
น้ าส้มวิทยาคม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่ ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การที่เจตคติหลังการเรี ยนเรื่ อง อินเตอร์เนต อยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากลักษณะบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน บางตอนน าเสนอด้วยข้อมูลและรู ปภาพ บางตอนนาเสนอเป็ นมัลติ มีเดี ย และบางตอนจัดให้มีปฏิ สั มพันธ์
(Interactive) กับนักเรี ยน มีแบบฝึ กหัดให้ทดสอบ และมีการให้ผลป้ อนกลับ ทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้สึกที่ดีต่อการเรี ยน มี
ความสนุกสนาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: น.12 - 13) ที่กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ได้รับการออกแบบมาอย่างดีถูกต้องตามหลักการออกแบบคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนั้นสามารถที่ จะจูงใจผูเ้ รี ยนให้เกิด
ความกระตือรื อร้น (Motivated) ที่จะเรี ยนและสนุกสนานไปกับการเรี ยน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ก่ อนใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ครู ผูส้ อนควรปรั บพื้ นฐานทักษะการใช้งานคอมพิ วเตอร์
เบื้องต้นของนักเรี ยนให้ใกล้เคียงกันก่อน เพราะพื้นฐานความรู ้ ที่แตกต่างกันจะทาให้นกั เรี ยนมีความสนใจแตกต่าง
กันด้วย
1.2 ในระหว่างการสอน ควรมี การเตรี ยมอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมภายในห้องคอมพิ วเตอร์ ให้
พร้อม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรมการสร้างแบบอื่นๆ และนามา
วิจยั เพื่อศึกษาว่าส่ งผลต่อนักเรี ยนอย่างไร
162 | ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2559

ผลการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง “อินเทอร์เน็ต” ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และเจตคติทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

2.2 ควรมีการวิจยั เรื่ องนี้ โดยใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ เพื่อศึ กษาผลที่ เกิ ดขึ้ นกับนักเรี ยนในเรื่ องที่
เกี่ยวกับความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้อินเทอร์เนต
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