
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

8 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซล  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับหัวขอตอไปนี้ 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 
3. คุณลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน 
4. ลักษณะของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนที่ดี 
5. ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อการออกแบบคอมพวิเตอรชวยสอน 
6. แนวคดิเกีย่วกบัการสอนเชิงระบบและคอมพิวเตอรชวยสอน 
7. คอมพิวเตอรชวยสอนกับการเรียนการสอนแบบนกัเรียนเปนศูนยกลาง 
8. ขนาดของอิทธิพล (Effect Size) 
9. งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศ มีผลกระทบตอ
การดําเนินชีวิตของมนุษย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเปนการประยุกตเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีส่ือสาร โดยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรใชในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศและจัดเก็บอยางเปนระบบ สามารถ 
เขาถึงและสืบคนขอมูลเพื่อนํามาใชไดอยางสะดวก เปนส่ือกลางในการนําเสนอสารสนเทศ  
สวนเทคโนโลยีส่ือสารใชในการรับสงสารสนเทศโดยผานอุปกรณและวิธีการในการสื่อสาร 
โทรคมนาคม เชน โมเด็ม การสงสัญญาณผานดาวเทียม เปนตน ปจจุบันมีการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารหลายรูปแบบ อาทิ อินเทอรเนต การประชุมทางไกลซึ่งเปนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพเพราะทําใหผูที่อยูในที่ตางๆ ในโลก 
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ทํากิจกรรมรวมกันโดยไมตองเดินทางไปหากัน นอกจากนี้การใชส่ือประสมเชิงโตตอบทําให 
เว็บเพจ บทความและบทเรียนมีความนาสนใจมากขึ้นผูอานสามารถโตตอบและเชื่อมโยงไปยัง 
เนื้อหาอื่นไดอยางรวดเร็ว  ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีบทบาทใน 
การเปลี่ยนแปลงความเปนอยูของมนุษยและสังคม 

ครรชิต มาลัยวงศ (2540 : 77) ใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารวาเปนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ ประมวลผลและเผยแพรสารสนเทศซึ่งรวมแลวก็
คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม  สวนสานิตย  กายาผาดและคณะ 
(2542 : 3) กลาวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวาเปนความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ 
ทําใหเกิดวิธีการใหมๆ ในการจัดเก็บความรู การสงผานและการสื่อสารสารสนเทศ การเขาถึง 
สารสนเทศรวมถึงการจัดการสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  สําหรับกิดานันท  มลิทอง  
(2548 : 12) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวาเปนการใช
ส่ือคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และอุปกรณรวมในการทํางานเพื่อประมวลขอมูล จัดเก็บอยางเปน
ระบบ สืบคนสารสนเทศ นําเสนอสารสนเทศ รวมถึงการใชเครือขายและเทคโนโลยีรูปแบบตางๆ 
ใ น 
การสื่อสารความเร็วสูงเพื่อรับสงสารสนเทศ  ดังนั้นจึงสรุปวาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร คือ การใชคอมพิวเตอรเพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผลขอมูล รับและสงขอมูลโดยผาน
เครือขายส่ือสารขอมูล อุปกรณสื่อสารและโทรคมนาคมรวมถึงการจัดการสารสนเทศไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยและ
สังคม ผลกระทบดังกลาวมีทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบตอมนุษยในเวลาดียวกัน ผลกระทบ 
เชิงบวก ไดแก การสรางเสริมคุณภาพชีวิต การเสริมสรางความเสมอภาคในสังคมและการกระจาย
โอกาส การเรียนการสอนในสถานศึกษา การรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันประเทศ การผลิตใน 
อุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม ความคิดและการสรางสรรค เปนตน  สวนผลกระทบเชิงลบ  
ไดแก ปญหาดานสุขภาพ ปญหาดานสิ่งแวดลอม ความไมเทาเทียมกันในสังคม การกาวกาย 
สิทธิสวนบุคคล ความหลอกลวงในโลกไซเบอร เปนตน 

ผลกระทบเชิงบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีตอชีวิตความเปนอยูของ
มนุษยและสังคมมีดังนี้ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546 : 13-16) 

1. การสรางเสริมคุณภาพชีวิต สภาพความเปนอยูของสังคมเมืองมีการพัฒนาการใช
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อติดตอส่ือสารใหสะดวกรวดเร็ว มีการประยุกตมาใชกับเครื่องอํานวย
ความสะดวกภายในบาน เชน ใชควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใชควบคุมการทํางานของเครื่องซักผา 
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2. การเสริมสรางความเสมอภาคในสังคมและการกระจายโอกาส  เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารชวยใหการกระจายขาวสารไปไดทั่วทุกแหงแมแตในถิ่นทุรกันดาร  
ทําใหมีการกระจายโอกาสการเรียนรู มีการใชระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งเปนการกระจาย
การเรียนรูไปยังถ่ินหางไกล 

3. การเรียนการสอนในสถานศึกษา ปจจุบันสถานศึกษามีการนําคอมพิวเตอรและ
เครื่องมือประกอบชวยในการเรียนรู  เชน  วิดิทัศน เครื่องฉายภาพ  คอมพิวเตอรชวยสอน 
คอมพิวเตอรชวยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คํานวณระดับคะแนน ทํารายงานเพื่อใหผูบริหารทราบ
ถึงปญหาและการแกปญหาในโรงเรียน 

4. การรักษาสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจําเปนตองใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร เชน การดูแลรักษาปาจําเปนตองใชขอมูลภาพถายดาวเทียม การติดตาม
ขอมูลสภาพอากาศ การพยากรณอากาศ การจําลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดลอมเพื่อปรับปรุงแกไข 
การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลคุณภาพน้ําในแมน้ํา เปนตน 

5. การปองกันประเทศ กิจการดานการทหารมีการใชเทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ 
สมัยใหมซ่ึงเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร เชน ระบบควบคุม ระบบปองกันภัย และระบบเฝาระวัง 

6. การผลิตในอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม การแขงขันทางดานการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมจําเปนตองหาวิธีการในการผลิตเพื่อใหผลิตสินคาไดจํานวนมากและมีราคาที่ถูกลง 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการใชขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ และ
การบริการลูกคาใหซ้ือสินคาไดสะดวกขึ้น 

7. ความคิดและการสรางสรรค สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติไดมีการจัดแขงขันการพัฒนา 
ซอฟตแวรทุกปเพื่อพัฒนาความรูความสามารถและเปดโอกาสใหเยาวชนไทยไดแสดงความคิด
สรางสรรคและพัฒนาสิ่งที่เปนประโยชนตอประเทศโดยไมตองพึ่งเทคโนโลยีหรือซอฟตแวรจาก
ตางประเทศ 

ผลกระทบเชิงลบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีตอมนุษยชาติมีดังนี้  
(กิดานันท  มลิทอง, 2549 : 63-64) 

1. ปญหาดานสุขภาพ การใชและการทํางานดวยอุปกรณไอซีทีเปนระยะเวลานาน
กอใหเกิดปญหาดานสุขภาพได จากผลการศึกษาพบวาสนามแมเหล็กไฟฟาจากโทรศัพทเคลื่อนที่
แ ล ะ 
เสาอากาศทําใหมีการแผ รังสี อันทําให เปนตนเหตุของการเกิดมะเร็งและโรครายอ่ืนได  
ทางการแพทยไดทําการวิจัยความเชื่อมโยงระหวางการใชคอมพิวเตอรมากเกินไปกับความเจ็บปวย
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ดานสุขภาพพบวา การนั่งทํางานหนาจอคอมพิวเตอรเปนเวลานานทําใหเกิดความเมื่อยลาของ 
กลามเนื้อตาและทําใหสายตาเสื่อมลงอันเนื่องมาจากการกระพริบและแสงกระทอนจาก 
จอมอนิเตอร 

2. ปญหาดานสิ่งแวดลอม เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณไอซีทีประเภทตางๆ ที่ 
ไมใชงานแลวถูกทิ้งใหเปนขยะจํานวนมากทําใหเกิดมลพิษดานสิ่งแวดลอมและปญหาดานสุขภาพ 
เพราะคอมพิวเตอรและอุปกรณไอซีทีเหลานี้ลวนแพรสารตะกั่วและสารหนูที่เปนพิษตอรางกาย  
มีเพียงบางสวนของอุปกรณเหลานี้ที่สามารถนํากลับมาใชใหมได 

3. ความไมเทาเทียมกันในสังคม ความเหลื่อมลํ้าดานดิจิทัลพบวาผูมีรายไดสูงเปน 
กลุมที่ใชอินเทอรเนตมากกวากลุมผูมีรายไดนอยจึงทําใหการเขาถึงสารสนเทศและบริการดานอื่นๆ 
บนอินเทอรเนตไดไมเทาเทียมกัน 

4. การกาวกายสิทธิสวนบุคคล อุปกรณไอซีทีมีขนาดเล็กลงทําใหมีผูประสงคราย
สามารถแอบถายภาพบุคคลดวยกลองดิจิทัลและโทรศัพทที่มีกลองติดอยูได การนําภาพมาตัดตอ
แลวดาวนโหลดลงอินเทอรเนตทําใหเส่ือมเสียแกบุคคลในภาพนั้น รวมถึงการปลอยไวรัส spam 
mail และ junk mail ส่ิงเหลานี้นับวาเปนการกาวกายลิดรอนสิทธิสวนบุคคล 

5. ความหลอกลวงลุมหลงในโลกไซเบอร การหลอกลวงเกิดขึ้นในลักษณะการสนทนา 
หลอกลวงขายของทําใหผูหลงเชื่ออาจสูญเสียทรัพยสินและความเปนสวนตัวได นอกจากนี้ 
การลุมหลงในการเลนเกมหรือการพนันบนอินเทอรเนตยังทําใหเสียทั้งทรัพยสินและความสัมพันธ
เหินหางในครอบครัว 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชงานในดานตางๆ อยางมี 
ประสิทธิภาพ ไดแก (เตชา  อัศวสิทธิถาวร,2547 : 13-18) 

1. การประยุกตใชในงานสํานักงาน ปจจุบันสํานักงานจํานวนมากไดนําอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาใช อาทิ โทรศัพท โทรสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร โมเด็ม ซ่ึงอุปกรณดังกลาวนําไปประยุกตใชกับงานไดในหลายลักษณะ เชน งาน
จัดเตรียมเอกสาร งานจัดเก็บและคนคืนเอกสาร งานสื่อสารสารสนเทศดวยภาพและเสียง เปนตน 

2. การประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมนําระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (Management Information System) เขามาชวยจัดการงานดานการผลิต 
ก า ร สั่ ง ซ้ื อ  
การพัสดุ การเงินและบุคลากร 

3. การประยุกตใชในงานการเงินและการพาณิชย สถาบันการเงินตางๆ ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบของเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เพื่ออํานวย 
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ความสะดวกในการฝาก ถอนเงินและนําคอมพิวเตอรมาเชื่อมโยงขอมูลของธนาคารตางสาขาทําให
ผูบริการสามารถเบิก ถอน โอนเงินไดสะดวก รวดเร็ว  สวนงานดานพาณิชยมีการใชระบบรหัสแทง 
(Bar code) มาใชในการชําระราคาสินคา เช็คสต็อคสินคา 

4. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานดานการบริการ 
การสื่อสาร เชน การบริการโทรศัพท โทรศัพทเคล่ือนที่ วิทยุ โทรทัศน เคเบิลทีวี ดาวเทียม เปนตน 

5. การประยุกตใชในงานดานสาธารณสุข งานดานสาธารณสุขไดนําเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในงานตางๆ เชน การลงทะเบียนผูปวย การสรางเครือขายขอมูล
ทางการแพทยเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลของผูปวย การใหคําปรึกษาทางไกลโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ  

6. การประยุกตใชในสาขาการศึกษา ดานการศึกษามีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted 
Instruction : CAI) การศึกษาทางไกลผานระบบดาวเทียม การจัดทํา E-books E-
learning ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ไ ด เ รี ย น ต า ม 
ความสามารถและความสนใจของตน นอกจากนี้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใชในงานหองสมุด งานทะเบียนและงานดานบริหารสถานศึกษา 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาททั้งดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
การสื่อสาร การบริการ การแพทย การเกษตรและการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนใหทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกาวไปขางหนาอยางรวดเร็วซ่ึง 
กอใหเกิดผลกระทบดานบวกและดานลบในเวลาเดียวกัน  สวนการประยุกตใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารสามารถนํามาใชในงานดานตางๆ เชน งานสํานักงาน อุตสาหกรรม  
การเงินและการพาณิชย การบริการและการสื่อสาร ดานสาธารณสุขและการศึกษา  สําหรับงาน 
ดานการศึกษามีการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การศึกษาทางไกลผานระบบดาวเทียม  
การจัดทํา E-books E-learning ใหนักศึกษาไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของ
ต น   
ดังนั้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชอยางถูกวิธีจะเปนการพัฒนาและสงเสริม
ชีวิตความเปนอยูของมนุษยใหดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคมโลก 
 
ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2542 : 7) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนวา 
เปนสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปหนึ่ง ซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการ
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นําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟฟก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วิดิทัศน
และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด 
โดยที่คอมพิวเตอรชวยสอนจะนําเสนอเนื้อหาทีละหนาจอภาพเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนและ
กระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู  ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการโตตอบพรอมทั้งการ
ไดรับผลปอนกลับ (feedback) อยางสม่ําเสมอกับเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ ของคอมพิวเตอร
ชวยสอน นอกจากนี้คอมพิวเตอรชวยสอนยังเปนส่ือที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวาง
ผูเรียนไดเปนอยางดีรวมทั้งสามารถที่จะประเมินและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา 

สวนบุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 65)  กลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอนวาเปนวิถีทาง
ข อ ง 
การสอนรายบุคคลโดยใชคอมพิวเตอรสรางและพัฒนาบทเรียนที่มีเนื้อหาตามลําดับจากงายไปหา
ยากและมีความสัมพันธกัน คอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนเครื่องมือชวยสอนอยางหนึ่งที่ผูเรียนเรียน
ดวยตนเองและเปนผูที่จะตองปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่แสดงออกมาทางจอภาพ ซ่ึงมีทั้งรูปภาพและ
ตัวหนังสือ 

จากความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวขางตนจึงสรุปไดวาคอมพิวเตอร 
ชวยสอนเปนการนําคอมพิวเตอรมาสรางและพัฒนาเปนบทเรียนซึ่งนําเสนอขอความ ภาพนิ่ง  
กราฟฟก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วิดิทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนแกผูเรียน 
โดยผูเรียนสามารถเรียนรูตามศักยภาพของตนเอง 
 
คุณลักษณะสําคัญของคอมพวิเตอรชวยสอน 
 

ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2542 : 8-11)  กลาวถึงคุณลักษณะที่เปนองคประกอบ
สําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน 4 ประการ ไดแก 

1. สารสนเทศ (Information)   
สารสนเทศ  หมายถึง  เนื้อหาสาระ (content) ที่ไดรับการเรียบเรียงแลวเปน

อยางดีซ่ึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไดรับทักษะอยางหนึ่งอยางใดตามที่ผูสรางไดกําหนด
วัตถุประสงคไว โดยนําเสนอเนื้อหาสาระอยางตรงไปตรงมาหรือแฝงเอาไวในรูปแบบของเกม
ตางๆ  เพื่อใหผูใชไดฝกทักษะทางการคิด ความรูและสรางความเพลิดเพลินเพื่อจูงใจใหผูใชมีความ
ตองการที่จะเรียนมากขึ้น 
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สารสนเทศเปนคุณลักษณะสําคัญประการหนึ่งของคอมพิวเตอรชวยสอนที่ชวยแยก
ความแตกตางระหวางคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมออกจากซอฟตแวรเกมซึ่งมุงเนนแต 
ความเพลิดเพลินของผูใช โดยไมไดคํานึงถึงการใหความรูหรือทักษะแกผูเรียนแตอยางใด 

2. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individualization) 
บุคคลแตละบุคคลมีความแตกตางกันทางการเรียนรูซ่ึงเกิดจากบุคลิกภาพ สติปญญา 

ความสนใจ พื้นฐานความรูที่แตกตางกันออกไป  คอมพิวเตอรชวยสอนจึงตองไดรับการออกแบบ
ใหมีลักษณะที่ตอบสนองตอความแตกตางสวนบุคคลใหมากที่สุด กลาวคือ คอมพิวเตอรชวยสอน
จะตองมีความยืดหยุนมากพอที่ผูเรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน รวมทั้งการเลือก 
รูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนได การควบคุมการเรียนของตนมีหลายลักษณะ ไดแก  
การควบคุมเนื้อหา การควบคุมลําดับของการเรียน  เปนตน 

3. การโตตอบ (Interaction) 
การโตตอบ คือ การมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอน  

การเรียนการสอนรูปแบบที่ดีที่สุด คือ การเรียนการสอนในลักษณะที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมี 
ปฏิสัมพันธกับผูสอนไดมากที่สุด  นอกจากนี้การที่มนุษยสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น
มิใชเกิดจากการสังเกตเทานั้น แตตองมีการโตตอบหรือการไดมีการปฏิสัมพันธกับผูสอน  ดังนั้น 
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการออกแบบมาอยางดีจะตองเอื้ออํานวยใหเกิดการโตตอบระหวาง 
ผูเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอนอยางตอเนื่องและตลอดทั้งบทเรียน 

4. การใหผลปอนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) 
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2542 : 10) กลาววาตามแนวคิดของสกินเนอร 

(B.F. Skinner) ผลปอนกลับหรือการใหคําตอบนี้ถือเปนการเสริมแรงอยางหนึ่ง 
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สมบูรณตองมีการทดสอบเพื่อประเมินความเขาใจของผูเรียนในเนื้อหา
ตางๆ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซ่ึงการใหผลปอนกลับเปนวิธีที่ใหผูเรียนสามารถตรวจสอบ
การเรียนของตนได 

ลักษณะของการใหผลปอนกลับนี้เปนสิ่งที่ทําใหคอมพิวเตอรชวยสอนแตกตางไป
จากมัลติมีเดีย-ซีดีรอมสวนใหญซ่ึงไดมีการรวบรวมและนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของ 
ส่ิงตางๆ แตมัลติมีเดีย-ซีดีรอมไมไดมีการประเมินความเขาใจของผูใชแตอยางใดไมวาจะอยูใน 
รูปแบบทดสอบ แบบฝกหัดซึ่งทําใหมัลติมีเดีย-ซีดีรอมเหลานั้นถูกจัดวาเปนสื่อสําหรับการ
นําเสนอไมใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีด ี
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สวัสดิ์  จิตตจนะ (2543 : 12-15) ไดใหหลักเกณฑในการพิจารณาถงึลักษณะของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดีดังตอไปนี้  
1. บทเรียนที่ดีตองสรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนจาก 

บทเรียนนั้นมีความรู ทักษะและทัศนคติตามที่ผูสอนไดตั้งไวและผูเรียนสามารถประเมินผลดวย 
ตนเองวาบรรลุจุดประสงคแตละขอหรือไม 

2. บทเรียนที่ดีควรจัดแบงเนื้อหาบทเรียนเปนหนวยยอยๆ และการนําเสนอบทเรียน
ควรจัดเรียงเนื้อหาจากงายไปหายาก  

3. บทเรียนที่ดีควรเอื้อตอการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนใหมากที่สุด กลาวคือ สามารถ 
ส่ือสารกับผูเรียนได 2 ทางและเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงกิริยาตอบกลับบทเรียนมากที่สุด ดังนั้น
การเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนควรมีประสิทธิภาพมากกวาเรียนจากหนังสือ 

4. บทเรียนที่ดีควรมีลักษณะเปนการเรียนการสอนรายบุคคล ผูเรียนสามารถเลือกเรียน
หัวขอที่ตนเองตองการและขามบทเรียนที่ตนเองเขาใจแลวได แตถาเรียนบทเรียนที่ตนเองยัง 
ไมเขาใจก็สามารถเรียนซอมเสริมจากขอแนะนําของคอมพิวเตอรได 

5. บทเรียนที่ดีควรคํานึงถึงความสนใจของผูเรียน มีลักษณะเราความสนใจตลอดเวลา 
เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนอยูเสมอ 

6. บทเรียนควรสรางความรูสึกในทางบวกกับผูเรียน ควรใหผูเรียนเกิดความรูสึก
เพลิดเพลิน เกิดกําลังใจและควรหลีกเลี่ยงการลงโทษ 

7. ควรจัดทําบทเรียนใหแสดงผลยอนกลับไปยังผูเรียน โดยเฉพาะการแสดงผล 
ยอนกลับในทางบวกจะทําใหผูเรียนชอบ ไมเบื่องาย 

8. บทเรียนที่ดีควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูเรียนอยางเหมาะสม การ
ตัดสินคําตอบควรใหแจมแจง ไมคลุมเครือ 

9. บทเรียนควรใชสมรรถนะของคอมพิวเตอรอยางเต็มที่ ไมควรเสนอบทเรียนใน
รูปอักษรอยางเดียว ควรเสนอดวยภาพ ภาพเคลื่อนไหวผสมตัวอักษรหรือมีแสง เสียงเนนที่คํา
สําคัญ  

10. บทเรียนที่ดีควรมีการประเมินผลทุกแงทุกมุม เชน การประเมินคุณภาพของ
ผูเรียน ประสิทธิภาพของบทเรียน ความสวยงาม ความตรงประเด็นและตรงกับทัศนคติของผูเรียน 
เปนตน 
 
ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน 
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บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ และคณะ (2544 : 35) และถนอมพร  เลาหจรัสแสง 
(2542 : 51) ไดกลาววาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรูของมนุษยและสงผลตอแนวคิดในการ
อ อ ก แ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 
ชวยสอน ไดแก ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีปญญานิยม 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theory) 
พงษพันธ  พงษโสภา (2542 : 25) กลาววาจากการศึกษาของวัตสัน (John 

B. Watson) เขาเชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยนั้นเกิดขึ้นจากการเรียนรูและพฤติกรรมเปนสิ่งที่
สามารถสังเกตได  สวนบุปผชาติ  ทัฬหิกรณ และคณะ (2544 : 35) กลาวถึงการศึกษาของส
กิ น เ น อ ร  
(B.F. Skinner) เขาเชื่อวาการใหตัวเสริมแรง (Reinforcer) จะชวยกระตุนใหเกิด
พฤติกรรมตามตองการได 

สวนถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2542 : 52 ) กลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนที่
ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี้จะมีโครงสรางของบทเรียนในลักษณะเชิงเสนตรง 
(Linear) โดยผูเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหาในลําดับที่เหมือนกันและตายตัว ซ่ึงเปน
ลําดับที่ผูสอนไดพิจารณาแลววาเปนลําดับการสอนที่ดีและผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ผูเรียนตองผานการประเมินตามเกณฑที่ไดกําหนดไวจึงจะสามารถผานไป
ศึกษาตอยังเนื้อหาตอไปได หากไมผานตามเกณฑที่ไดกําหนดไวผูเรียนจะตองกลับไปศึกษาใน
เนื้อหาเดิมอีกครั้งจนกวาจะผานการประเมิน 

2. ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitive Theory) 
นักจิตวิทยากลุมเกสตัลท (Gestalt) ซ่ึงประกอบดวย เวอรไธเมอร (Max 

Wertheimer) คอฟฟกา (Kurt Koffka) และโคหเลอร (Wolfgang Klohler) 
(ประสาท  อิศรปรีดา , 2538 : 277)  
นักจิตวิทยากลุมนี้เชื่อวาการเรียนรูเกิดจากการจัดหมวดหมูของสิ่งที่รับรูใหเปนโครงสรางความรู  
เมื่อคนเราเผชิญปญหาที่ตองเรียนรู เราจะรับรูปญหาสวนรวมกอนที่จะพิจารณาความสัมพันธของ
รายละเอียด  สวนเพราพรรณ  เปล่ียนภู (2542 : 142) กลาวถึงนักจิตวิทยากลุมนี้ซ่ีงเชื่อวา
มนุษยมีวิธีในการแกปญหาดวยการรับรูปญหาโดยสวนรวมและการพิจารณาสิ่งยอยๆ อยางถ่ีถวน 
ร ว ม ทั้ ง 
การเชื่อมโยงประสบการณเกาเขากับประสบการณใหมจนกระทั่งมองเห็นความสัมพันธอันนําไปสู
การคนพบชองทางในการแกปญหานั้นไดหรือเกิดการหยั่งรู (Insight)  
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สวนถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2542 : 53 ) กลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนที่
ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปญญานิยมนี้จะมีโครงสรางของบทเรียนในลักษณะสาขา 
(Branching)  โดยผูเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหาในลําดับที่ไมเหมือนกัน โดยเนื้อหา
ที่จะไดรับการนําเสนอตอไปนั้นจะขึ้นอยูกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน
เปนสําคัญ 
 
แนวคิดเก่ียวกบัการสอนเชิงระบบและคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

อาภรณ  ใจเที่ยง (2540 : 22)  กลาววาการสอนเชิงระบบ (Systematic 
Instruction) หรือระบบการสอน (Instructional System) เปนการนําแนวคิดเรื่อง
การจัดระบบของการทํางานมาพัฒนาการสอนทําใหการเรียนการสอนบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 
ระบบการสอนเปนการสอนที่มีองคประกอบเกี่ยวของสัมพันธกันอยางมีระบบระเบียบ นับตั้งแต
ขอมูลสูการสอน (Input) กระบวนการสอน (Process) ผลการสอน (Output) และการ
วิเคราะหผล (Feedback) เพื่อยอนกลับมาพิจารณาขอบกพรอง เพื่อประโยชนในการปรับปรุง
แกไขตอไป  สวนลําพอง  บุญชวย (2530 : 6) กลาวถึงการสอนเชิงระบบวาเปนการสอนที่จัด
อยางมีระบบแบบแผนทุกขั้นตอนของการสอน เปนการนําวิธีการระบบ (Systematic 
Approach) มาใช  องคประกอบตางๆ ของการสอนจัดไวอยางมีระบบ ตั้งแตจุดประสงคของ
การสอนจนถึงการประเมินผล 

การนําวิธีการสอนเชิงระบบไปประยุกตใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน เพื่อใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบรรลุผลตามจุดประสงคที่วางไว  กลาวคือ เราตอง
กําหนดจุดประสงคการสอนแตละเรื่อง จัดเรียงเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงค ทําการประเมิน
ความรูกอนการเรียนเพื่อที่จะทราบพื้นฐานความรูของผูเรียน จากนั้นเลือกวิธีการสอนและกิจกรรม 
การสอน ขั้นสุดทายคือการประเมินการเรียนรู  

ระบบการสอนของนักการศึกษามีหลายรูปแบบ ไดแก 
1. ระบบการสอนของไทเลอร (Ralph Tyler)  

อาภรณ  ใจเที่ยง (2540 : 28-29) และ Jan Van Den (1999 : 62-
63) ก ล า ว ถึ ง 
องคประกอบของระบบการสอนของไทเลอรวาประกอบดวย 3 สวนคือ 

1) จุดมุงหมายการเรียนการสอน ในการวางแผนการสอนตองกําหนดจุดมุงหมาย
การเรียนการสอนใหชัดเจน 
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2) กิจกรรมการเรียนการสอน ในขั้นสอนจําเปนตองเลือกจัดเนื้อหาและกิจกรรม 
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

3) การประเมินผลการเรียนการสอน ตองใหสอดคลองกับจุดมุงหมายการเรียน 
การสอนและนําขอมูลสวนที่ 3 เปนขอมูลยอนกลับไปยังสวนที่ 2 และสวนที่ 1 เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

2. ระบบการสอนของกลาสเซอร (Robert Glasser) 
อาภรณ ใจเที่ยง (2540 : 29-30) กลาวถึงระบบการสอนของกลาสเซอรวามี 

องคประกอบ 5 สวน ไดแก 
1) จุดประสงคของการสอน ในการสอนทุกครั้งจําเปนจะตองกําหนดวัตถุประสงค

ใหชัดเจน เพื่อจะชวยใหสามารถกําหนดองคประกอบอื่นๆ ที่ตามมาไดสะดวก 
2) การประเมินสถานะของผูเรียนกอนสอน เปนการตรวจสอบวาผูเรียนมีความรู

ความสามารถเพียงพอที่จะเรียนสิ่งใหมที่กําลังจะสอนหรือไม ถาพบวาผูเรียนมีความรู
ความสามารถเพียงพอก็ดําเนินการสอนตอไปได แตถาพบวาผูเรียนยังมีพื้นฐานไมเพียงพอก็จําเปน
จะตองใหความรูพื้นฐานแกผูเรียนเสียกอน 

3) การจัดกระบวนการเรียนการสอน เปนขั้นที่ผูสอนเลือกกิจกรรมการเรียน 
การสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปสูจุดหมายปลายทาง
ที่ตั้งไว 

4) การประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อจะไดทราบวาผูเรียนบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวหรือไมเพียงใด 

5) ขอมูลยอนกลับ เปนการนําเอาผลที่ไดจากการประเมินไปประกอบการพิจารณา
แกไขการดําเนินงานในสวนที่ 1 , 2 และ 3 หากพบวาสวนไหนยังมีขอบกพรองก็ทําการ
ป รั บ ป รุ ง 
แกไขใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3. ระบบการสอนของบราวนและคณะ (James W. Brown and others) 
อาภรณ  ใจเที่ยง (2540 : 30-33) กลาววาระบบการสอนของบราวนและ

คณะเปนระบบการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน โดยการพิจารณาถึงแนวทาง
และวิธีการเรียนรูของผูเรียนแตละคน เพื่อที่ผูสอนจะไดจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ
ตองการ ความสามารถและความสนใจของผูเรียน บราวนและคณะกําหนดองคประกอบไว 7 
ขั้นตอน ไดแก 
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1) วัตถุประสงคและเนื้อหา ผูสอนตองกําหนดวาเมื่อเรียนบทเรียนนั้นแลวผูเรียน
จะบรรลุวัตถุประสงคอะไรบาง ซ่ึงเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดหรือสังเกตได  
การเลือกเนื้อหาบทเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เพื่อใหผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู
ตามที่กําหนดไว 

2) การจัดประสบการณการเรียน เปนการจัดประสบการณในรูปลักษณะกิจกรรม 
การเรียนตางๆ เพื่อนําไปสูการเรียนรู ในขั้นนี้ผูสอนจึงตองเลือกประสบการณการเรียนที่ดีที่สุด
สําหรับนักเรียนแตละคน เชน การฝกใหคิด การอภิปราย การเขียน การอาน การฟง เปนตน 

3) การจัดรูปแบบการเรียนการสอน เปนการจัดเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณ
การเรียนรูที่ดีที่สุด การจัดนี้ตองคํานึงถึงกลุมของผูเรียน วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหา 
บทเรียนดวย เชน กลุมผูเรียนเปนกลุมใหญก็ใชวิธีการบรรยาย ถากลุมผูเรียนมีขนาดกลางหรือเล็ก
ก็ใชการบรรยายโดยมีการซักถามโตตอบกันและควรมีการใชส่ือการสอนรวมดวย เปนตน 

4) บุคลากร ผูสอนตองมีบทบาทในการใชส่ือการสอน เปนผูจัดประสบการณ 
การเรียนรู เปนผูนําการอภิปรายตลอดจนแกไขปญหาแกผูเรียน สวนบทบาทของผูเรียนอาจเปน 
ผูชวยในการตั้งจุดมุงหมายการเรียนการสอน การเตรียมกิจกรรมตางๆ และการใชส่ือ  

5) วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ เปนสิ่งที่ชวยใหการเรียนการสอนบรรลุตาม 
วัตถุประสงคที่ตั้งไว วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ ไดแก เครื่องบันทึกเสียง เครื่องฉายสไลด  
เครื่องคอมพิวเตอร หนังสือแบบเรียน หนังสือพิมพ เปนตน 

6) สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึงการจัดสภาพหองเรียนตามขนาด
ของกลุมผูเรียน เพื่อใหการเรียนรูดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสมตลอดจนการจัดวัสดุ
อุปกรณและส่ือการสอนเพื่อความสะดวกในการใชดวย 

7) การประเมินผลและการปรับปรุง เปนการประเมินผลวาหลังจากการสอนแลว 
ผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูอะไรบาง และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม 
วัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม การประเมินผลจะทําใหผูสอนทราบวาระบบการสอนมีขอบกพรอง
อะไรบาง เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองเหลานั้นในการสอนครั้งตอไป 

 
คอมพิวเตอรชวยสอนกับการเรียนการสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง 
 

การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมครูเปนผูที่ใหทั้งความรูความคิดและงานมอบหมาย  
ผูเรียนมีหนาที่เปนผูรับฟงรับงานที่ครูมอบหมายให การเรียนการสอนดังกลาวยึดถือวาครูสําคัญ 
ที่สุด ซ่ึงทําใหผูเรียนคิดเองไมเปน ทําเองไมเปนและแกปญหาเองไมเปน เนื่องจากกระบวนการ
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เรียนรูไมเนนใหผูเรียนไดพัฒนาในดานการคิดวิเคราะห การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาคิ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22  กําหนดให
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา 
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม 
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 : 12)  ดังนั้น  
การจัดกระบวนการเรียนรูควรเปลี่ยนจากการยึดถือวาครูสําคัญที่สุดมาเปนการเรียนรูที่ยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง  

ประเวศ  วะสี (2544 : 3-4)  กลาวถึงการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ การเรียนรู
ในสถานการณจริง ซ่ึงสถานการณจริงของแตละคนไมเหมือนกัน จึงตองเอาผูเรียนแตละคนเปนตัว
ตั้ง ครูจัดประสบการณการเรียนรูอันหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน รูศักยภาพที่แตกตางกัน
ของนักเรียนแตละคนและสงเสริมใหนักเรียนไดนําศักยภาพตามความถนัดของตนมาใช  สวน
สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน (2544 : 1-2)  กลาวถึงหลักสําคัญของการเรียนการสอนแบบยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง คือ ความสนใจและความตองการของผูเรียนเปนหลัก เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน
รวมในการเรียนรู  เนนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตัวเอง ฝกการใชกระบวนการคิด 
เนนความรวมมือและเปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมินตนเอง  สําหรับสนิท  สัตโยภาส (2541 : 2)  
ก ล า ว ถึ ง ก า ร จั ด 
การเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางวาเปนการสอนที่มีแนวคิดมุงใหผูเรียนมีบทบาท มี 
สวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูดวยการไดลงมือกระทํา ไดคิด
วิเคราะห ไดปฏิบัติ ไดแกปญหาและไดศึกษาคนควาตนเองโดยอยูบนพื้นฐานของความสนใจ  
ความสามารถและศักยภาพของผูเรียนเอง รวมทั้งยังมุงใหผูเรียนนําความรูและประสบการณไปใช
ประโยชนในชีวิตจริงดวย  ดังนั้นจึงสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
เปนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เกิดจากความสนใจและความตองการของ 
ผูเรียนเปนหลัก สงเสริมใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง ฝกคิดวิเคราะหและสรางองคความรูดวยตนเอง ฝก
ใหผูเรียนประเมินและปรับปรุงตนเอง ตลอดจนรักการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 

คุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนการสอนแบบรายบุคคลที่
ใหผูเรียนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน นําเสนอในลักษณะสื่อหลายมิติ อาทิ ขอความ 
กราฟฟก แผนภูมิ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง เพื่อเราความสนใจของผูเรียน บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีการแบงเนื้อหาบทเรียนเปนหนวยยอยๆ และนําเสนอตามลําดับจากงายไป
ยาก โดยใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความสนใจหรือเลือกทํากิจกรรมที่มีระดับความยากงายตาม
ความสามารถของตนเอง ผูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรูของตนและทราบผลการประเมิน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

21 

ทันทีซ่ึงผูเรียนสามารถยอนกลับไปทบทวนเนื้อหาในสวนที่ยังไมเขาใจจนกวาจะเขาใจเนื้อหานั้น  
จากคุณลักษณะดังกลาวจึงควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนการสอนแบบ 
นักเรียนเปนศูนยกลางเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและนักเรียนเรียนอยางมีความสุข 

  
ขนาดของอิทธิพล (Effect Size) 

 
ขนาดของอิทธิพลเปนวิธีการวัดประสิทธิผลของตัวแปรอิสระ (Coe, 2000) และ

เปนเครื่องชี้วัดวาผลลัพธที่เกิดจากการทดลองมีปริมาณมากนอยเพียงใด (Ender, 2003) 
ข น า ด ข อ ง 
อิทธิพล คือผลตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมทดลองและกลุมควบคุมหารดวยสวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานของกลุมควบคุม (Coe, 2000 , Liao, 2004)  
 

Effect Size = (Mean of experimental group) – (Mean of 
control group) 

Standard Deviation of control group 
 

ขนาดของอิทธิพลสามารถแปลความหมายของขอมูลสองกลุมที่ทับซอนกันใหอยูในรูป
ของเปอรเซนตไทล (percentile) (Coe, 2000 , Ender, 2003) เชน ขนาดของ
อิ ท ธิ พ ล เ ท า กั บ  0 . 8  
หมายความวาคาเฉลี่ยของคะแนนกลุมทดลองอยูในตําแหนงเปอรเซนตไทลที่ 79 ของคะแนนกลุม
ควบคุม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาคนที่ทําคะแนนไดเทากับคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองจะได
คะแนนสูงกวา 79% ของคนในกลุมควบคุม  
 

การแปลความหมายขนาดของอิทธิพล (Effect Size) 
 

Effect 
Size 

ตําแหนงเปอรเซนตไทล  Effect 
Size 

ตําแหนงเปอรเซนตไทล

0.0 50  0.9 82 
0.1 54  1.0 84 
0.2 58  1.2 88 
0.3 62  1.4 92 
0.4 66  1.6 95 
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0.5 69  1.8 96 
0.6 73  2.0 98 
0.7 76  2.5 99 
0.8 79  3.0 99.9 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถสรุป
ผลงานวิจัยไดดังนี้ 

นุตพล  ธรรมลังกา (2538) ไดทําการทดลองเปรียบเทียบผลการสอนเรื่องความ
เ ท า กั น 
ทุกประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนปกติ  
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนตากพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
ปการศึกษา 2537 โดยแบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 30 คน ดําเนินการสอน
โดยใชแผนการสอนกับกลุมควบคุมและใชคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมทดลอง ใชเวลาในการ
ส อ น 
กลุมละ 10 คาบๆ ละ 50 นาที จากนั้นทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการ
เ รี ย น รู  
เจตคติวิชาคณิตศาสตรและเจตคติตอคอมพิวเตอรชวยสอน นําผลการทดสอบของทั้งสองกลุมมา
เปรียบเทียบกันโดยการทดสอบแบบที (t-test) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมที่ใชคอมพิวเตอร 
ชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรูและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
หลังการทดลองดีกวากลุมที่เรียนตามปกติ  สวนรุงโรจน  พงศกิจวิทูร (2544) ไดพัฒนา
รู ป แ บ บ 
การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับกระบวนการสรางองคความรู เ ร่ือง 
การแจกแจงความนาจะเปนเชิงทฤษฎีในวิชาสถิติธุรกิจ หลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543  
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2544 ที่ยังไมเคยลงทะเบียนวิชาสถิติธุรกิจ โดยแบงเปนกลุมตัวอยางในการหาประสิทธิภาพ 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงมี 3 ขั้น คือ ขั้นทดสอบรายบุคคล ขั้นทดสอบกลุมเล็ก และ 
ขั้นทดสอบภาคสนาม รวมจํานวน 36 คน และกลุมตัวอยางในการทดลอง 2 กลุม คือ กลุม
ทดลองที่ 1 ใหเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมทดลองที่ 2 ใหเรียนดวยบทเรยีน
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คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับกระบวนการสรางองคความรู กลุมละ 20 คน รวมจํานวน 40 คน 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบทดสอบความรูเร่ืองการแจกแจงความนาจะ
เปนเชิงทฤษฎี และแบบสอบถามความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียน  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติที 
(t-test)  ผลการวิจัยพบวา กลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและกลุมที่เรียนดวย
บ ท เ รี ย น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 
ชวยสอนรวมกับกระบวนการสรางองคความรูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 2 กลุม และยังพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ของกลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับกระบวนการสรางองคความรูกับกลุมที่
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  สวนความ
พึงพอใจตอรูปแบบการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของทั้งสองกลุมไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05  สําหรับชลธิรา  อารยวงศวาฬ (2541) ไดวิจัยผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ช ว ย ส อ น เ รื่ อ ง 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรสําหรับฝกอบรมพนักงานธนาคารออมสิน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยคร้ังนี้เปนพนักงานของธนาคารออมสินจํานวน 50 คนแบงเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม กลุมละ 25 คน กลุมทดลองไดรับการฝกอบรมโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กลุมควบคุมไดรับการอบรมโดยวิทยากรเปนผูบรรยายเนื้อหาที่ใชในการทดลอง คือ เร่ืองความรู
เ บื้ อ ง ต น 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group 
Pretest-Posttest Design. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก t-test ผลการวิจัย
พบวาผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรมของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  นอกจากนี้อมรเดช ดีนาน (2545) ไดวิจัยผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบมัลติมีเดียเร่ืองการขยายพันธุพืช กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร จํานวน 40 คน โดยแบงออกเปน 
2 กลุม กลุมละ 20 คน คือ กลุมนักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงและกลุมนักเรียนที่มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํา โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบ Two group pretest-posttest 
design  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่องการ
ขยายพันธุพืช แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการขยายพันธุพืช และแบบฝกหัด
ระหวางเรียน ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและ t-test  ผลการวิจัยปรากฏวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียเร่ืองการขยายพันธุพืชมีประสิทธิภาพผานเกณฑมาตรฐาน
เทากับ 81.77/80.83  เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง 
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การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อเปรียบเทียบ
ผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนระหวางกลุมนักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูง
แ ล ะ 
กลุมนักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ําพบวาผลตางของคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

หริพล  ธรรมนารักษ (2543) ไดทําการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาเขียน
แบบสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอุตสาหกรรม  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีช้ันปที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรม ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2542 จํานวน 29 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ บทเรียน
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 
ชวยสอนวิชาเขียนแบบ โดยใชโปรแกรม Authorware version 4.0 แบบทดสอบ
ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ 
ทางการเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ขอมูลที่ไดนํามา
วิเคราะหหาคาเฉลี่ย คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลปรากฎวา นักศึกษาที่เรียนโดยใช 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงดูไดจากผลคะแนนกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยทุกคนมีความกาวหนาทางการเรียนและสามารถผานวัตถุประสงคของการเรียนรู  
สวนสมรมิตร  ตัณฑิกุล (2545) ไดทําการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมคําศัพท
ภาษาอังกฤษเกษตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน  
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาเกษตรและ
เทคโนโลยี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ปการศึกษา 2544 จํานวน 30 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมคําศัพทภาษาอังกฤษเกษตรระดับ ปวช. 
และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การวิเคราะหหาคา
ประสิทธิภาพบทเรียนและวิเคราะหความคิดเห็นเปนคารอยละ ผลปรากฎวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีประสิทธิภาพ 88.77/83.33 สูงกวาที่กําหนดไวคือ 80/80  นักเรียนรอยละ 90 
มีความเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนสามารถใชเสริมคําศัพทในชั้นเรียนและใน
ชีวิตประจําวันอยูในระดับมาก  สําหรับความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก
ก า ร ใ ช บ ท เ รี ย น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 
ชวยสอนที่สรางขึ้นใหมีลักษณะการเชื่อมโยงเนื้อหาทําใหผูเรียนสามารถยอนกลับไปเรียนซ้ํา 
เนื้อหาเดิมจนกวาจะเขาใจ  นอกจากนี้สมหวัง  ดีแท (2545) ไดทําการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรม Ms-Word หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชาง
เชียงใหม กลุมตัวอยางคือนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน แผนกวิชาคอมพิวเตอร คณะวิชา
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พ าณิ ช ย ก ร ร ม  รุ น ที่  100  
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 จํานวน 26 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบทดสอบ 
ระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็น ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหโดย
การหาคาเฉลี่ยและรอยละ ผลปรากฎวา ผูเรียนทําแบบทดสอบระหวางเรียนไดรอยละ 87.27 
และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดรอยละ 82.64 ผูเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นตอคอมพิวเตอร
ชวยสอนอยูในระดับดีและชอบเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เมื่อนําบทเรียนที่สรางขึ้น
ไ ป ใ ช กั บ 
ผูเรียนที่มีพื้นฐานการศึกษาตางกันสามารถทําใหผูเรียนเรียนรูและสามารถนําไปใชงานไดอยางดี  
เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นมีลักษณะเหมือนการสอนตัวตอตัวใหกับผูเรียนเปน 
ขั้นตอน มีรูปภาพใหเห็นชัดเจน ผูเรียนทําตามขั้นตอนและจะทําใหเกิดเขาใจในที่สุด 

สตีล, แบทติสตาและร็อคโอเวอร (Steele , Battista and Krockover, 
1983) ไ ด ศึ ก ษ า 
ผลของคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 
5 โดยนักเรียนจํานวน 51 คนเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบฝกหัดและนักเรียน
จํานวน 35 คนเรียนดวยชุดการสอน นักเรียนทั้งสองกลุมใชเวลาเรียนเปนเวลา 10 นาที 2 ครั้ง 
ตอสัปดาห เปนเวลา 1 ปการศึกษา  การวัดความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรจะวัดทางดานพุทธิ
พิสัยและจิตพิสัยของนักเรียนที่มีตอคอมพิวเตอร ทางดานพุทธิพิสัยจะวัดความรูดานฮารดแวร  
ซอฟตแวรและผลกระทบในการใชคอมพิวเตอร สวนทางดานจิตพิสัยจะวัดเจตคติและคานิยมใน
การใชคอมพิวเตอร ผลการทดสอบหลังเรียนพบวานักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอนจะไดคะแนนทั้งดานพุทธิพิสัยและจิตพิสัยดีกวานักเรียนกลุมที่ เ รียนดวยชุดการสอน  
น อ ก จ า ก นี้ 
นักเรียนที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนสอบไดคะแนนการทดสอบหลังเรียนดานพุทธิพิสัยและ
จิตพิสัยสูงกวาคะแนนการทดสอบกอนเรียน  สวนมอเรล (Morrell, 1992) ไดศึกษาผลของ
การเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น 
โอเรกอน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเรื่องการสังเคราะหแสงแบงเปนกลุมควบคุมจํานวน 27 
คนและกลุมทดลอง 29 คน  สวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเรื่องพันธุศาสตรแบงเปนกลุม
ควบคุมจํานวน 27 คนและกลุมทดลอง 27 คน  แบบทดสอบเปนแบบเลือกตอบชนิด 4 
ตั ว เ ลื อ ก โ ด ย 
แบบทดสอบเรื่องการสังเคราะหแสงมี 20 ขอและแบบทดสอบเรื่องพันธุศาสตรมี 18 ขอ 
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ผ ล ก า ร วิ จั ย 
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน  
สวนเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนพบวานักเรียนมีเจตคตติอบทเรยีน
เร่ืองการสังเคราะหแสงในทางบวก ในขณะเดียวกันนักเรียนมีเจตคติตอบทเรียนเรื่องพันธุศาสตร
ในทางลบซึ่งอาจเกิดจากเนื้อหาในบทเรียนมีความยุงยากและกลุมทดลองจะไดรับการชวยเหลือจาก
ครูเพียงเล็กนอย  สําหรับแอช (Ash, 2001) ไดศึกษาผลการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนที่
มี ต อ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมใน Middle 
Tennessee   
การทดลองเปนแบบ pre-test post-test design โดยกลุมตัวอยางที่ใชในวิชา Math 
Tech I ใชนักเรียนกลุมทดลอง 18 คนและนักเรียนกลุมควบคุม 17 คน วิชา Algebra I 
ใชนักเรียนกลุมทดลอง 22 คนและนักเรียนกลุมควบคุม 21 คน วิชา Algebra II ใช
นั ก เ รี ยนกลุ มทดลอง  23 คนและนั ก เ รี ยน 
กลุมควบคุม 21 คน นักเรียนทุกกลุมจะใชเวลาเรียน 1 ช่ัวโมงตอสัปดาหรวมท้ังสิ้น 12 
สั ป ด า ห   
ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนไดคะแนนรวมทุกวิชาสูงกวานักเรียนที่
เรียนแบบครูบรรยาย 71.48 %  สวนสมิทธ (Smith, 2001) ไดศึกษาผลการเรียนดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาพีชคณิตในโรงเรียน
มั ธ ย ม  
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายในเวอรจิเนียที่เรียนวิชาพีชคณิต นักเรียนกลุมทดลอง
จํานวน 229 คนเรียนดวย Carnegie Algebra Tutor เปนเวลา 45 นาที 2 ครั้งตอ
สัปดาหและนักเรียนกลุมควบคุมจํานวน 216 คนเรียนดวยวิธีการสอนแบบบรรยายเปนเวลา 50 
นาที 2 คร้ังตอสัปดาหผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาพีชคณิตของทั้งสองกลุมไมแตกตาง
กัน  นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนในดานบวกโดยนักเรียนมีความเห็นวา
คอมพิวเตอรชวยสอนเหมาะสําหรับการเรียนแบบรายบุคคลและเปนวิธีการสอนคณิตศาสตรที่
เขาใจไดงาย  สวนมอจิลและคณะ (Morgil et, al., 2003) ไดศึกษาวิธีการสอนเรื่องกรด
และเบสดวยวิธีการสอนแบบบรรยายและวิธีสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย Hacettepe ที่เรียนวิชาเคมี นักศึกษากลุม
ทดลองจํานวน 42 คนเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนและนักศึกษากลุมควบคุมจํานวน 42 คน
เรียนดวยวิธีการสอนแบบบรรยาย กอนการเรียนมีการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบจํานวน 
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20 ขอ  จากนั้นนักศึกษาจะ เรี ยน เนื้ อหา เปน เวลา  
2 วัน หลังจากนั้นมีการทดสอบหลังเรียนซึ่งหางจากการทดสอบกอนเรียน 1 สัปดาหดวย 
แบบทดสอบสอบคูขนานจํานวน 20 ขอ ผลการวิจัยพบวานักศึกษากลุมทดลองไดคะแนนเฉลี่ย 
การทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้น 52 % สวนนักศึกษากลุมควบคุมไดคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลัง
เรียนเพิ่มขึ้น 31 %  นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษากลุมทดลองมีความรูดานคอมพิวเตอรและ
ทั ก ษ ะ ใ น 
การใชคอมพิวเตอรดีกวานักศึกษากลุมควบคุม  สําหรับโจนสและคณะ (Jones et, al., 
2004) ไดศึกษาผลของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอทักษะดานการอานของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมในเมือง Calhoun มลรัฐเวอรจิเนียตะวันตก  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่ง
ทดลองโดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนกลุมทดลองจํานวน 116 คนเรียนดวย Merit 
Software’s program และนักเรียนกลุมควบคุมจํานวน 35 คนเรียนดวยวิธีการสอนแบบ
บรรยาย นักเรียนเรียนเปนเวลา 45 นาที 2 ครั้งตอสัปดาห รวม 4 สัปดาห  ผลการวิจัยพบวา
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ช ว ย ส อ น ส ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ ด า น ก า ร อ า น ข อ ง นั ก เ รี ย น ใ ห 
ดีขึ้นโดยคะแนนพัฒนาการเรื่องคําศัพทโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.77 คะแนนและคะแนนพัฒนาการ
เร่ืองความเขาใจดานการอานโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.67 คะแนน 

จากการศึกษางานวิจัยดังกลาวขางตนพบวาการเรียนการสอนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ดังนั้นผูวิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาคําตอบวาถานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตร
และเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูนไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะทําใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นหรือไมและนักศึกษามีความคิดเห็นเปนอยางไรตอการเรียนโดยใช 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 


