การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบการทํางานของรางกาย
ปจจัยพื้นฐานดานชีวภาพของพฤติกรรมมนุษย รายวิชาการพัฒนาตน
สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
THE CONSTRUCTION OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION
THE SYSTEM OF THE BODY BASIC BIOLOGICAL OF HUMAN BEHAVIOR
COURSE OF SELF DEVELOPMENT FOR DIPLOMAS SAMUTSAKON COMMUNITY COLLEGE
นางมนัญชยา เรืองวงศโรจน

บทคัดยอ
การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสราง และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน เรื่อง ระบบ การทํางาน
ของร'างกาย ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพของพฤติกรรมมนุษย เพื่อเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ช'วยสอนระหว'างก'อนเรียนและหลังเรียน
กลุ'มตัวอย'าง คือ นักศึกษาระดับอนุปริญญา ชั้นป3ที่ 2 รุ'น 5 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ภาคเรียนที่ 3 ป3การศึกษา 2555 สถานที่
เรียน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (หอง 2) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จํานวน 20 คน ไดมาโดยการเลือกดวยวิธีการสุ'มอย'าง
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอนหาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว'างเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ E1 : E2 ตองไม'ต่ํากว'า 80:80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว'างก'อนเรียนกับหลังเรียน
โดยการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ t-test (Dependent)
ผลการวิจัยพบว'า
1. บทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน เรื่อง ระบบการทํางานของร'างกาย ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพของพฤติกรรมมนุษย
มีประสิทธิภาพของบทเรียนเท'ากับ 83.66:81.33 ซึ่งผ'านเกณฑที่กําหนด คือ 80:80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน เรื่อง ระบบการทํางานของร'างกาย ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพ
ของพฤติกรรมมนุษย หลังเรียนสูงกว'าก'อนเรียนอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ระบบการทํางานของร'างกาย ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพของพฤติกรรมมนุษย, บทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน, นักศึกษาหรือผูเรียน,
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน, แบบทดสอบ, แบบประเมิน

1. บทนํา
การพัฒ นาตน เปZนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปของหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุม ชน (ฉบับปรับปรุง ) พ.ศ. 2549 มี
วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อมุ' ง พั ฒ นาผู เรี ย นใหมีค วามรู เรื่อ งองคประกอบ และป) จ จั ย ของพฤติ ก รรมมนุ ษ ย ตนและกระบวนการเกิ ด ตน
กระบวนการพัฒนาตน และเทคนิคในการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ การทํางานเปZนทีม และการบริหารความขัดแยง การพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ และจริยธรรม การรับมือกับความเครียดอย'างมีประสิทธิภาพ การจัดการกับพฤติกรรมเสี่ยงอย'างสรางสรรค เพื่อให

ผูเรียนสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอย'างมีความสุข และนักศึกษาตองจัดทํากระบวนการพัฒนาตน 1 โครงการการ โดยมุ'งไปที่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนใหสําเร็จตามเป_าหมายในเวลา 1 ภาคเรียน (หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง)
พุทธศักราช 2549. 2550 : 1) ดังนั้นการศึกษาวิชาการพัฒนาตนจึงมีความสําคัญอย'างยิ่งที่จะทําใหผูเรียนไดรูจักตนเองตรงตามความ
เปZนจริง ทั้งส'วนที่เปZนจุดอ'อน และจุดแข็ง อันจะนําไปสู'การขจัดความรูสึกขัดแยงภายในตนเอง กาวมาสู'
การยอมรับตนตาม
สภาพความเปZนจริง และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองไปในทางที่ดีขึ้น ดวยความสมัครใจ เพื่อวางแนวทางการพัฒนาชีวิตไปสู'เป_าหมาย
ที่ตองการไดอย'างเปZนระบบ และมีคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาตน จะพยายามมุ'งเนนใหผูเรียนที่ศึกษาจบออกไปแลวมีคุณภาพ สามารถนําความรู
เรื่องการจัดทํากระบวนการพัฒนาตนไปใชในการดําเนินชีวิตตามความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ดานร'างกาย
ดานการเรียน ดานพฤติกรรมตนเอง และสังคม ดานการลดหรือเลิกการเสพติด ทําใหผูเรียนมีเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย'างยั่งยืน
เพื่อการดํารงชีวิตอยู'ในสังคมไดอย'างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนรายวิชาการพัฒนาตนจะทําใหผูเรียนไดเรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลง
ตนเองโดยอาศัยความรูจากศาสตรที่เรียกว'า จิตวิทยา เขามาช'วย ซึ่งจะทําให การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปZนไปไดอย'างมีระบบ และ
บรรลุเป_าหมายที่ตองการ
แต'กระบวนการพัฒนาตนไม'ใช'เรื่องง'าย ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมมนุษยนั้นซับซอน มีองคประกอบและป)จจัยเกี่ยวเนื่องจํานวนมาก
ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปZนที่ผูเรียนตองทําความรูจักสิ่งต'างๆ เหล'านั้น การศึกษาป)จจัยพื้นฐานของพฤติกรรมจะช'วยใหเขาใจพฤติกรรม
มนุ ษ ยไดดี ยิ่ ง ขึ้น ซึ่ ง ป)จ จั ย พื้น ฐานของพฤติก รรม ไดกล'า วถึง ป)จ จัย พื้ นฐานดานชี วภาพ ที มีผ ลต' อ การเกิด พฤติ กรรมของมนุษ ย
ประกอบดวยการทํางานของระบบต'างๆ ในร'างกาย ซึ่งเราไม'สามารถมองเห็นระบบ และการทํางาน ดังกล'าวได ดังนั้นจึงเปZนป)ญหา
สําคัญที่จะตองอธิบายในสิ่งที่มองไม'เห็น ใหผูเรียนไดเห็นภาพ หรือทําสิ่งที่เปZนนามธรรมใหเปZนรูปธรรม เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจเนื้อหา
เรื่องนั้นๆ ไดดียิ่งขึ้น และบริบทการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน พบว'าผูเรียนส'วนใหญ'เปZนผูอยู'ในวัยแรงงาน ที่พลาด
โอกาสทางการศึกษาระดับอุด มศึกษาในระบบ ทําใหผูเรียนมีสองสถานภาพ คือ ทํางานไปดวยเรียนไปดวย และการจัดการเรียน
การสอนจะเปZนวันธรรมดาในตอนเย็นหลังเลิกงาน และวันหยุดเสาร-อาทิตย บางครั้งผูเรียน อาจเหนื่อยลาจากการทํางาน ทําใหมา
เขาชั้นเรียนสาย มีอาการง'วงนอนในเวลาเรียน และการขาดเรียน ในบางคาบเรียน
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนตองมีการนําสื่อการเรียนการสอนเขามาช'วยใหคุณภาพการเรียนรูดีขึ้น และสื่อการ
เรียนการสอนที่จะนํามาใชนั้นตองสามารถแกไขป)ญหาเกี่ยวกับผูเรียน ผูสอน และเนื้อหาวิชา ไดดีอีกดวย ดัง ที่ พระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (2545 : 13) กล'าวว'าการจัดการเรียนการสอนในป)จจุบัน
มุ'งเนนใหผูเรียนเปZนสําคัญในการเรียนรู ซึ่งเปZนสาระสําคัญที่กําหนดไว ในมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักว'าผูเรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือว'าผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองส'งเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
จากสาระตามพระราชบัญัติการศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ดังกล'าว
จะเห็นว'าสื่อการเรียนการสอน นับว'าเปZนป)จจัยสําคัญอย'างยิ่งที่จะส'งเสริม และสนับสนุนใหผูเรียนเปZนศูนยกลางการเรียนรูได หรือ
ผูเรียนสําคัญ สื่อการเรียนการสอนประเภทคอมพิวตอรช'วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) หมายถึง การนํา
คอมพิวเตอรมาเปZนเครื่องมือสรางใหเปZนโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเอง และเกิดการเรียนรู ในโปรแกรม
ประกอบไปดวย เนื้อหาวิชา แบบฝfกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟhก ภาพเคลื่อนไหว สีหรือ
เสียง เพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแสดงผลการเรียนใหทราบทันทีดวยขอมูลยอนกลับ (Feedback) แก'
ผูเรียน

ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน วิชาการพัฒนาตน เรื่องระบบการทํางานของร'างกาย
ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพของพฤติกรรมมนุษย โดยเชื่อมั่นว'าบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอนที่สรางขึ้น จะสามารถนําไปเปZนสื่อ
การสอน สําหรับการเรียนการสอนในหองเรียน เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงบทเรียนไดง'ายขึ้น ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในดานเนื้อหาดี
ยิ่งขึ้น และสามารถแกป)ญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนไดเปZนอย'างดี เช'น การขาดเรียน การมาเขาชั้นเรียนสาย และ ผูเรียนที่
เรียนอ'อน เปZนตน เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน ช'วยใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูดวยตนเอง และเปZนการตอบสนองความแตกต'าง
ระหว'างบุคคลของผูเรียนเปZนอย'างดี ผูเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาบางส'วนที่ไม'เขาใจได สามารถใชเวลาเรียนไดตามพอใจของตนเอง
ในการเรียนรูเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการเรียนของตน และยังช'วยประหยัดเวลาในการสอนของครู ทําใหครูมีโอกาสใหความสนใจดูแล
ผูเรียนเปZนรายบุคคลไดมากขึ้น ตลอดจนบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอนยังสามารถจูงใจใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน สนุกสนานไป
กับ การเรียนดวยการนําเสนอเนื้อหาที่ใหผูเรียนเกิดความรูในรูปแบบต'างๆ ทั้งภาพ และเสียงประกอบ ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ
และติดตาม ผูเรียนสามารถทดสอบความรูของตนเองว'ามีความเขาใจมากนอยเพียงใดจากแบบทดสอบ และตรวจสอบไดทันทีทําให
ผูเรียนสามารถประเมินความรู และความเขาใจของตนเองได

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน วิชาการพัฒนาตน เรื่อง ระบบการทํางานของร'างกาย
ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพของพฤติกรรมมนุษย
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน วิชาการพัฒนาตน เรื่อง ระบบการทํางานของร'างกาย
ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพของพฤติกรรมมนุษย
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนก'อนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน
เรื่อง ระบบการทํางานของร'างกาย ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพของพฤติกรรมมนุษย

3. สมมติฐานของการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน เรือ่ ง ระบบการทํางานของร'างกาย ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพของพฤติกรรมมนุษย
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ E1 : E2 ไม'ต่ํากว'า 80 : 80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน เรื่อง ระบบการทํางานของร'างกาย
ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพของพฤติกรรมมนุษย สูงกว'าก'อนเรียน

4. ระเบียบวิธีวิจัย
4.1 ประชากร และกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับอนุปริญญา ชั้นป3ที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 ป3การศึกษา 2555 ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาตน จํานวน 46 คน มีหองเรียนจํานวน 3 หองเรียน
4.1.2 กลุ'มตัวอย'าง คือ นักศึกษาระดับอนุปริญญา ชั้นป3ที่ 2 รุ'น 5 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ภาคเรียนที่ 3 ป3การศึกษา
2555 สถานที่เรียน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (หอง 2) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จํานวน 20 คน ไดมาโดยการเลือกดวยวิธีการสุ'ม
อย'างเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 1 หองเรียน จากจํานวน 3 หองเรียน

4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในที่นี้หมายถึง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน เรื่อง ระบบการทํางานของร'างกาย
ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพของพฤติกรรมมนุษย โดยผูวิจัยแบ'งการสรางเครื่องมือออกเปZน 3 ประเภท
4.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน เรื่อง ระบบการทํางานของร'างกาย ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพของพฤติกรรมมนุษย
4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบการทํางานของร'างกาย ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพของพฤติกรรม
มนุษย
4.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน เรือ่ ง ระบบการทํางานของร'างกาย ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพ
ของพฤติกรรมมนุษย

4.3 การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
4.3.1 หาค'าดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค (IOC)
4.3.2 หาค'าความยากง'ายของขอสอบ (P)
4.3.3 หาค'าอํานาจจําแนกของขอสอบ (D)
4.3.4 หาค'าความเชื่อมั่นของขอสอบ (KR-20)
4.3.5 หาค'าเฉลี่ยของผูทรงคุณวุฒิ (X )
4.3.6 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน
4.3.7 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตร t-test

5. ผลการวิจัย
5.1 บทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน เรื่อง ระบบการทํางานของร'างกาย ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพของพฤติกรรมมนุษย ที่ผูวิจัยได
สรางขึ้น ไดผ'านการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒดิ านเนื้อหา และดานเทคนิคการผลิตสื่อ เมื่อนําไปทดลองกับกลุ'มตัวอย'าง จํานวน 20 คน
ไดค'าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน E : E เท'ากับ 83.66:81.33
5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะเปZนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่
ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว โดยแบ'งออกเปZน แบบทดสอบระหว'างเรียน จํานวน 30 ขอ แบบทดสอบ
ก'อนเรียน จํานวน 30 ขอ และแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 30 ขอ เปZนขอสอบแบบคู'ขนาน ตรวจสอบโดยการทดลองกับผูเรียนที่
เคยผ'านการเรียนวิชานี้มาแลว จํานวน 30 คน ไดค'าความยากง'าย (P) ระหว'าง 0.55-0.75 ค'าอํานาจจําแนก (D) ระหว'าง 0.20-0.50
และค'าความเชื่อมั่น (rtt) เท'ากับ 0.79
5.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบประเมินคุณภาพสื่อการสอน โดยออกแบบ
ไว 2 ดาน คือ ดานเนื้อหา และดานเทคนิคการผลิตสื่อ โดยกําหนดผลการประเมินจะตองไดผลในระดับดีขึ้นไป X ตั้งแต' 3.50 ขึ้นไป
จึงถือว'าผ'าน แบบประเมินสื่อการสอน ไดผ'านการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา จํานวน 3 ท'าน และผูทรงคุณวุฒิดานเทคนิค
การผลิตสื่อ จํานวน 3 ท'าน โดยค'าเฉลี่ยของแบบประเมินคุณภาพสื่อการสอนดานเนื้อหา มีค'าเท'ากับ 4.61 อยู'ในเกณฑดีมาก และ
ค'าเฉลี่ยของแบบประเมินคุณภาพสื่อการสอนดานเทคนิคการผลิตสื่อ มีค'าเท'ากับ 4.59 อยู'ในเกณฑดีมาก

6. การอภิปรายผล
6.1 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากการวิจัย พบว'าบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอนรายวิชาการพัฒนาตน เรื่องระบบการทํางานของร'างกาย ป)จจัยพื้นฐานดาน
ชีวภาพของพฤติกรรมมนุษย ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว คือ 80 : 80 โดยผลจากการทดลองขั้นทดสอบเชิงปฏิบัติการ
กับนักศึกษาจํานวน 20 คน ไดค'าเกณฑประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ มีค'าเท'ากับ 83.66 : 81.33 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอนที่สรางขึ้น ก'อนที่จะนําไปทดลองใชไดมีการ
เตรียมการ และออกแบบ พรอมทั้งไดพิจารณาเนื้อหาอย'างเหมาะสม ก'อนที่จะนําไปทดลองทําการเรียนการสอนกับผูเรียน ดังนั้นจึงทํา
ใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดเปZนอย'างดี และเปZน การสรางแรงจูงใจของผูเรียนในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน เนื่องจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอนสามารถสรางขึ้นไดดวยตัวอักษร การเคลื่อนไหว รวมทั้งเสียงทําใหผูเรียนสนุกกับการเรียน เมื่อพิจารณา
ค'าเฉลี่ยของแบบทดสอบระหว'างเรียนมีค'า 83.66 สูงกว'าเกณฑที่กําหนดเนื่องจากการทําแบบทดสอบระหว'างเรียน ผูเรียนทําที่ละตอน
ของเนื้อหา จึงทําใหผูเรียนจําเนื้อหาบทเรียนไดง'ายขึ้น หรือก'อนทําแบบทดสอบก็สามารถเปhดหนาเนื้อหาบทเรียน ทบทวนไดจนกว'าจะ
เขาใจ และจะมีรูปภาพประกอบตลอดเนื้อหา จึงทําใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น ส'วนค'าเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียนมีค'า 81.33 ซึ่ง
สูงกว'าเกณฑที่กําหนด แต'นอยกว'าค'าของแบบทดสอบระหว'างเรียน เพราะแบบทดสอบหลังเรียนไดรวบรวมเนื้อหาของบทเรียนทุก
ตอนเขาดวยกัน เนื้อหามาก ซึ่งส'งผลใหผูเรียนเกิดความเหนื่อยลาจากการเรียน และอาจจะเกิดความสับสนในการจําของเนื้อหา ทําให
ประสิทธิภาพใน
การทําแบบทดสอบหลัง เรียนของผูเรียนลดนอยลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยวุฒิ หอมศิริ (2552 :
บทคัดย'อ) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน เรื่อง คุณธรรม นําไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ 3 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
สํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ป3การศึกษา 2551 แลวหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอนที่สราง
ขึ้น พบว'า บทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอนมีประสิทธิภาพ เท'ากับ 86.00:82.33 ซึ่ง สูง กว'าเกณฑ 80:80 ที่ตั้งไว แสดงว'าบทเรียน
คอมพิวเตอรช'วยสอนที่สรางขึ้นช'วยใหผูเรียนไดรับความรู และมีความเขาใจในเนื้อหาได ชัยวุฒิ ฆารสินธุ (2540 : บทคัดย'อ) สราง
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอรช' ว ยสอน วิ ช าศั ล ยศาสตรช' อ งปาก 2 เรื่ อ ง การถอนฟ) น นํ า ไปทดลองกั บ นั ก ศึ ก ษา คณะทั น ตแพทย
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก' น แลวหาประสิ ทธิ ภ าพของบทเรี ยนคอมพิวเตอรช' วยสอนที่ สราง พบว' าบทเรี ยนคอมพิว เตอรช' วยสอนมี
ประสิทธิภาพ 81.31 : 80.44 ซึ่งสูงกว'าเกณฑ 80:80 ที่ตั้งไว แสดงว'าบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอนที่สรางขึ้นช'วยใหผูเรียนไดรับ
ความรู และมีความเขาใจในเนื้อหาได นรินทร พันธุครู (2549 : บทคัดย'อ) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือข'ายคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ 5 โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แลว
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรที่สราง พบว'า บทเรียนคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพ 84.55:81.44 ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการสูงกว'าเกณฑที่ตั้งไว แสดงว'าบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นช'วยใหผูเรียนไดรับความรู และมีความเขาใจในเนื้อหาได
จากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน ทั้งดานเนื้อหา และดานเทคนิคการผลิตสื่อของ
ผูทรงคุณวุฒิแสดงว'า บทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอนดังกล'าว มีคุณภาพอยู'ในเกณฑดีมาก และประหยัดเวลาในการเรียนการสอน
สามารถนําไปสอนซ'อมเสริม เพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับถนอมพร (ตัดพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541 : 12-13)
ไดกล'าวว'า บทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอนช'วยใหผูเรียนที่เรียนอ'อนสามารถใชเวลานอกเวลาเรียนในการฝfกฝนทักษะ และเพิ่มเติม
ความรู เพื่ อที่ จ ะปรั บ ปรุ ง การเรี ยนของตนใหทั นผู เรี ย นคนอื่ น ได และช' ว ยแกป)ญ หาการขาดแคลนเวลา เพราะการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรช'วยสอนเขาช'วยนั้น จะใชเวลาเพียง 2 ใน 3 เท'าของการสอนดวยวิธีปกติ
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก'อน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน รายวิชาการพัฒนาตน เรื่อง
ระบบการทํางานของร'างกาย ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพของพฤติกรรมมนุษย ที่ไดทดลองกับกลุ'มตัวอย'าง ไดค'าคะแนนเฉลี่ยก'อนการ

เรียน เท'ากับ 14.10 คะแนน และค'าคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียน เท'ากับ 24.40 คะแนน จึงพบว'าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว'าก'อนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน เรื่อง ระบบการทํางานของร'างกาย ป)จจัยพื้นฐาน ดานชีวภาพของพฤติกรรมมนุษย
ซึ่งค'าคะแนนเฉลี่ยดังกล'าวมีความแตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้ง ไว ทั้งนี้เพราะ
บทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดยึดหลักขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอนที่นําเอากระบวนการ 9 ขั้น
ของ Robert Gagne’’ มาประยุกตใชในการสรางบทเรียน ทําใหบทเรียนมีความน'าสนใจ เราใจ ไม'น'าเบื่อหน'าย ผูเรียนมีความ
กระตือรือรนที่จะเรียน บทเรียนมีการนําเสนอเนื้อหาที่ไม'ซับซอน พรอมภาพประกอบอันหลากหลาย ผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหา
บทเรียนไดตามความสามารถของตนเอง และสามารถกลับทบทวนเนื้อหาที่เรียนไม'เขาใจได เปZนการส'งเสริมการเรียนแบบอิสระ การ
เราความสนใจใหผูเรียนมีความตั้งใจในการเรียน ภายในบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอนนั้นจะประกอบไปดวยกราฟhก สีสัน เสียงเพลง
เสียงประกอบต'างๆ อันจะเปZนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และทายที่สุดผูเรียนไดมีโอกาสทราบว'าตนเองมีผลการเรียนเปZน
อย'างไร หลังจากจบเนื้อหาในแต'ละบทเรียน ซึ่งทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน สนใจในบทเรียน ตั้งใจเรียน รวมถึงมีสมาธิ และ
ผูเรียนสามาถพัฒนาศักยภาพใน การเรียนรูไดอย'างเต็มความสามารถของตนเองไดอย'างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของวิทูร หวังรุ'งโรจน (2550 : บทคัดย'อ) ไดวิจัยเรื่อง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน เรื่อง เลตเตอรออฟเครดิตในการคา
ระหว'างประเทศ สําหรับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน เรื่อง “เลตเตอรออฟ
เครดิตในการคาระหว'างประเทศ”หาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80:80 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรช'วยสอนก'อนเรียนและหลังเรียน นําไปทดลองกับพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีอายุงานไม'เกิน 6 เดือน จํานวน 40 คน
สังกัดหน'วยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานธุรกรรมการคาต'างประเทศ ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัย
พบว'า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอนมีค'า 80.17:81.92 และคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว'าคะแนนทดสอบก'อน
เรียน เมื่อเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน อย'างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อนึ่ง จากการสังเกตของผูวิจัยในการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน พบว'าผูเรียนไดรับความรูตามขั้นตอนอย'าง
ต'อเนื่อง ทุกคนมีความสนใจที่จะศึกษาเนื้อหาของการเรียน และมีความตั้งใจในการทําแบบทดสอบหลังการเรียนเปZนอย'างดี และจาก
การสอบถามผูเรียนส'วนใหญ' ใหความคิดเห็นว'าเปZนรูปแบบการเรียนที่ดี น'าสนใจ ตองการใหมีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน
ในหัวขอวิชาอื่นๆ อีก

7. ขอเสนอแนะในการวิจัย
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะแบ'งออกเปZน ดังนี้
7.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1. ก'อนที่ผูเรียนจะเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน ผูเรียนควรมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ การใชงานคอมพิวเตอร
และทําความคุนเคยกับการใชคอมพิวเตอร เพื่อความคล'องตัวในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอนที่สรางขึ้น
2. ก'อนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน ควรมีการแนะนําใหผูเรียน มีความตั้งใจในการเรียน โดยศึกษา
รายละเอียดจากเอกสารประกอบการเรียน
3. ในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน ผูสอนไม'ควรจํากัดเวลาในการเรียนเพื่อใหผูเรียนมีความพรอม และได
เรียนตามความสามารถของแต'ละบุคคล
7.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1. ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะเรื่อง ระบบการทํางานของร'างกาย ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพของพฤติกรรม
มนุษยเท'านั้น ควรที่จะศึกษา และจัดทําเนื้อหาอื่นๆ ในรายวิชาการพัฒนาตน เพิ่มเติมต'อไป

2. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่นที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน เช'น
ความพึงพอใจ แรงจูงใจใฝwสัมฤทธิ์ผล เจตคติ และความรับผิดชอบ
3. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช'วยสอน เรื่อง ระบบการทํางานของร'างกาย ป)จจัยพื้นฐานดานชีวภาพของ
พฤติกรรมมนุษย ใหเปZนสื่อที่สามารถเรียนผ'านระบบเครือข'ายอินเตอรเน็ตได เพื่อกระจายความรูออกไปสู'ผูที่มีความสนใจในเรื่องนี้
และเปZนประโยชนในการศึกษาต'อไป

