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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยทําการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ฟงกชันหลายตัวแปร
อนุพันธยอย และการประยุกต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)
กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัสในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 โดย
ใชการสุมตัวอยางงายรวมทั้งสิ้นจํานวน 160 คน ในการวิจัยไดทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระดับ
ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียนวิชคณิตศาสตรพื้นฐานมีสหสัมพันธ
ทางลบกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอมที่
ไมสะดวกในการใชสื่อ
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Abstract

The objective of this research is to develop the lesson using computer aid instruction by studying the
relationship between the satisfaction in using CAI and the achievement in studying mathematics namely :
“functions of several variables, partial derivatives and its applications”, of the students in King Mongkut’s
University of Technology Thonburi (KMUTT). The results from the evaluation are as follows :
Students are satisfied with the use of CAI in studying the lesson with the achievement at a high level .
The achievement in studying from doing the pre-test and the post-test are different with the statistical
significant .01. The level of satisfaction in using CAI for studying basic mathematics subject has the
negative correlation with the achievement after studying with the statistical significant .05 . This results
may come from the inconvenience environmental of using CAI.
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1. บทนํา
ในปจจุบนั ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีสวนชวยทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนรู
วิทยาการตาง ๆ คือ ใชเปนแหลงสะสม รวบรวมและเผยแพรความรูทางวิชาการใหกบั ผูที่สนใจแสวงหา
ความรู สามารถเรียนรูเพิ่มเติมดวยตนเองไดอยางตอเนื่องและเต็มตามศักยภาพแหงตน
คณิตศาสตรเปนศาสตรสาขาหนึ่งที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาทุกระดับชั้น แตการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบันยังประสพปญหาอยูหลายประการ ตัวอยางเชนการจัดกลุมเรียนเปนกลุม
ขนาดใหญทําใหนกั ศึกษาตองประสพปญหาจากสภาพแวดลอมของการเรียน ผูเรียนขาดการสื่อสารโตตอบกับ
ผูสอน ผูเรียนไมอาจติดตามการเรียนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ใหดีขึ้น มีงานวิจยั จํานวนมากที่ศึกษาหาแนวทาง เพื่อนําไปใชชว ยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อางวาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยแกปญ
 หานี้ได เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนทําใหนักศึกษามีโอกาสไดทบทวนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนปกติดวยตัวเอง
นอกจากนีบ้ ทเรียน
คอมพิวเตอรชว ยสอนมีทั้งขอความ ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว เสียงและยังมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนได จึงเปนสิ่งที่
สามารถพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนควบคูไปไดดว ย
ปจจุบันทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดมีการสนับสนุนใหหลายหนวยงานจัดทํา
สื่อการเรียนการสอนขึ้นมา ดังเชน ศูนยวิทยบริการ สถาบันการเรียนรูแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี ไดดําเนินการผลิตสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบตางออกมาเปนจํานวนมาก ดังนัน้ เพื่อใหมีการ
พัฒนาการผลิตสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนดําเนินไปในแนวทางที่ดยี ิ่งขึ้นคณะผูวจิ ัยจึงมีความสนใจทีจ่ ะจัดทํา
การวิจยั วิเคราะหขอมูลเพื่อทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาววามีประโยชนตอผูเรียนหรือไมอยางไร
2. ขอบเขตของการวิจัย
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ คือ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตร ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน (Calculus II) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) กลุมตัวอยางจํานวน 160 คน ไดจากการสุมอยางงายจากนักศึกษา
ประมาณ 500 คน ที่เรียนในหองเรียนใหญ โดยมีผูวิจยั เปนผูสอน
2.2 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
2.2.1 ตัวแปรตน (independent variable) จํานวน 2 ตัว ไดแก เพศ ประเภทของสื่อ
2.2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) จํานวน 2 ตัว ไดแก ระดับความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชว ยสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน (post-test)
2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้

2.3.1 แบบทดสอบเรื่องฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอ ย และการประยุกตเบื้องตน
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 33 ขอ
2.3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนประกอบการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน เปนแบบมาตรวัด (Rating scale ) ประเมินคาของ Likert แบบ 5 ระดับ คือ
5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = พอใช, 2 = นอย, 1 = ควรปรับปรุง จํานวน 19 ขอ
2.4 วิธีการดําเนินการวิจยั
ในการวิจัยครัง้ นี้มีขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
2.4.1
สรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น
นําแบบทดสอบและ
แบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษาทีไ่ มใชกลุมตัวอยางจํานวน 54 คน ทดสอบหาความเที่ยงของเครื่องมือ
2 ครั้ง เวนระยะหางการทดสอบ 2 สัปดาห โดยการหาคาความเที่ยงของแบบทดสอบ
( reliability ) เรื่อง ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย และการประยุกตเบื้องตน โดยใชสูตรคูเดอรริชารดสัน
20 (KR-20) ไดคาความเที่ยง 0.213 หาคาความยากงาย ( level of difficulty ) และคาอํานาจจําแนกรายชื่อโดย
ใชโปรแกรมซีเทีย( Citia ) พิจารณาคัดขอสอบที่มีคายากงายในระดับปานกลางถึงคอนขางยาก (0.22 ≤ P ≤
0.66 ) 80 เปอรเซ็นตของขอสอบมีอํานาจจําแนกในระดับพอใชถึงดีมาก ( 0.22 ≤ r ≤ 0.63 ) เหตุที่เลือก
ขอสอบดังกลาวเพราะตองการจําแนกผูที่มคี วามสามารถสูงกับผูที่มีความสามารถต่ํา
ปรับขอคําถามและ
ตัวเลือกใหมีความเหมาะสมและชัดเจนขึ้น สวนแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน หาคาความเทีย่ งของแบบสอบถามตามวิธีของครอนบาค
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) วิเคราะหดัชนีอํานาจจําแนก เพื่อชี้ใหเห็นวาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจสามารถแยกกลุมผูที่มีคะแนนต่ําและคะแนนสูงออกกันได ปรับขอคําถามใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพกอนนําไปวิจยั
ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอ
และเทคนิคทางโปรแกรมมีคาเทากับ .732 และ .735 ตามลําดับ
2.4.2 ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน (pre-test) และมอบหมายงานใหกลุมตัวอยาง
ไปศึกษาเนื้อหาความรูวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน(Calculus II) เรื่องฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอ ย
และการประยุกตเบื้องตน จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ศูนยวทิ ยบริการ เปนระยะเวลา 1
สัปดาห แลวใหทําแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) และทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน (Calculus II)
2.5 ทฤษฎีหรือกรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ คือตองการศึกษาวาภายหลังจากที่ผูเรียนไดศกึ ษาเพิ่มเติมดวย
ตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว ผูเรียนมีความเขาใจเพิ่มขึ้นและสามารถตอบคําถามที่จัดเตรียม
ไดดีขึ้นหรือไม มีความพอใจตอการโตตอบกับบทเรียนเพียงใด สําหรับแนวทางของการวิจยั จะใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชว ยสอนที่ทางศูนยวทิ ยบริการไดจัดทําขึ้นกับกลุมประชากรนักศึกษาปริญญาตรี
และจัดทํา
แบบสอบถามความเขาใจจากการใชสื่อ จัดทําแบบสอบถาม ความตองการการใชสื่อ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอ และเทคนิคการนําเสนอ

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทาํ การเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังนี้
3.1 ขอมูลไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพนั ธยอย และการ
ประยุกตเบื้องตน ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 33 ขอ บทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนที่ศูนยวิทย
บริการ เปนระยะเวลา 1 สัปดาห ซึ่งสื่อที่ใชในการเรียนรูประกอบดวยเฉลยขอสอบและบทเรียน
3.2 ขอมูลไดจาการทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพนั ธยอย และการ
ประยุกตเบื้องตน และขอมูลจากการทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน (Calculus II)
3.3 นําขอมูลทั้งหมดมาแปลงใหเปนรหัสเพื่อลงในคอมพิวเตอรแลวนําไปวิเคราะหโดยโปรแกรม
SPSS for Window version 10.0 แลวสรุปผลตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจยั แบงการวิเคราะหขอ มูลและนําเสนอ ดังนี้
4.1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ผูวิจัยนําขอมูลมาแจกแจงความถี่ หาคารอยละ ไดผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความถี่และรอยละของสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา
ตัวแปร

รายการ

ความถี่

รอยละ

เพศ

ชาย
หญิง

97
62

60.60
38.80

ไมรวมเพศ

1

0.60

รวม

160

100

อายุ

17
18
19
20
22

4
68
83
3
2

2.5
42.50
51.90
1.90
1.30

สื่อการเรียนทีต่ องการดู

เฉลยขอสอบ
บทเรียน
เฉลยขอสอบและบทเรียน

48
71
41

30.00
44.40
25.60

รวม

160

100

จากตารางที่ 1 พบวานักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนเพศชาย (60.60%)
อายุ 19 ป (51.90%) และสื่อการเรียนที่ตองการดูสวนใหญคือบทเรียน (44.40%)
4.2 คาสถิติพื้นฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอ ย และ การ
ประยุกตเบื้องตน และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียน
วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน (Calculus II)
4.2.1 คาสถิติพื้นฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (posttest) เรื่องฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย และการประยุกตเบื้องตน
ผูวิจัยหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทําแบบทดสอบ โดยตรวจใหคะแนนเปนรายขอและมีเกณฑการ
ใหคะแนนคือ
เลือกคําตอบถูกได
1
คะแนน
เลือกคําตอบผิดได
0
คะแนน
รวมคะแนนทีไ่ ดมาหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาความเบ (Sk) และ
คาความโดง (Ku) ของขอมูล
ในการพิจารณาตัดสินระดับความรูของนักศึกษา ผูวจิ ัยไดใชเกณฑการประเมินดังนี้
26.00 - 33
คะแนน
หมายถึง
มีความรูดีมาก
23.00 - 25.99
คะแนน
หมายถึง
ความรูดี
20.00 - 22.99
คะแนน
หมายถึง
มีความรูปานกลาง
17.00 - 19.99
คะแนน
หมายถึง
มีความรูผานเกณฑ
0 - 16.99
คะแนน
หมายถึง
มีความรูไมผานเกณฑ
ตารางที่ 2 คาสถิติพื้นฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test)
รายการ
SD.
Sk
Ku
N
X
คะแนนกอนเรียน
160
6.52
3.30
-.07
-1.01
คะแนนหลังเรียน
160 22.39 2.42
.44
-.18
จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) เรื่องฟงกชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธยอย และการประยุกตเบื้องตน อยูในระดับต่ํามาก คือมีความรูไมผานเกณฑ ( X =6.52) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.30 ขอมูลเบซายเล็กนอย (Sk = -0.07) มีความโดงคอนขางแบน (Ku = -1.01) สวน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอยูในระดับปานกลางคือมี ความรู ปานกลาง ( X =22.39) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.42 ขอมูลเบขวาเล็กนอย (Sk =0.44) มีความโดงเล็กนอย (Ku =-0.18)
4.2.2 ระดับความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน (Calculus II) เปนรายขอ

ผูวิจัยนําขอมูลมาหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาความเบ
(Skewness) และคาความโดง (Kurtosis) ของขอมูลเปนรายขอ
โดยกําหนดคาคะแนนดังนี้
ขอความเชิงนิมาน (positive)
5
=
ดีมาก
4
=
ดี
3
=
พอใช
2
=
นอย
1
=
ควรปรับปรุง
ขอความเชิงนิเสธ (negative)
5
=
ควรปรับปรุง
4
=
นอย
3
=
พอใช
2
=
ดี
1
=
ดีมาก

เกณฑตัดสินคาระดับความพึงพอใจ ไดใชเกณฑที่ ศิริชยั [1] กําหนดไว ดังนี้
พิจารณาจากคาคะแนน ซึ่งมีผลตางของคะแนนเทากับ 4 และ แบงผลตางของคะแนนนี้ออกเปน 5
ชวงเทา ๆ กัน แตละชวงมีความกวางเทากับ 0.8
1.00-1.80
หมายถึง
ควรปรับปรุง, ระดับความพึงพอใจนอยมาก
1.81-2.60
หมายถึง
นอย, ระดับความพึงพอใจนอย
2.61-3.40
หมายถึง
พอใช, ระดับความพึงพอใจปานกลาง
3.41-4.20
หมายถึง
ดี, ระดับความพึงพอใจดี
4.21-5.00
หมายถึง
ดีมาก, ระดับความพึงพอใจดีมาก
ตารางที่ 3 คาสถิติพื้นฐานของความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
SD.
Sk
Ku
N
X
ระดับความพึงพอใจ
160
3.46
0.51
-0.63
0.84
จากตารางที่ 3 พบวา ระดับความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี ( X =3.46) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ขอมูล
เบซาย (Sk = -0.63) มีความโดงปานกลาง (Ku =0.84)
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
SD.
X
ความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอ
1. ทานคิดวาสื่อการเรียนการสอนมีความจําเปนตอผูเรียน
4.12
0.82
2. กอนใชสื่อทานมีความรู ความเขาใจในบทเรียน
3.47
0.90
3. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาของสื่อมีความเหมาะสม
3.43
0.77
4. เนื้อหาสาระของสื่อมีความชัดเจนและเหมาะสม
3.39
0.74
5. ทานคิดวาสื่อแสดงความยากงายของเนื้อหาเหมาะสม
3.29
0.84
6. สื่อไดกระตุนใหทานมีความเขาใจในการเรียนรู
3.26
1.00
7. สื่อเสริมสรางความเขาใจใหกับทาน
3.36
0.87
8. ความรูที่ทานไดรับจากการใชสื่อสามารถนําไปใชประโยชนในการศึกษา
3.40
0.92
9. ทานสามารถเรียนรูจากสื่อไดดวยตนเอง
3.34
0.97
10. สื่อกระตุนใหทานตองการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
3.43
0.99
11. หลังใชสื่อทานมีความรู ความเขาใจในบทเรียนเพิ่มขึ้น
3.52
0.85

ความพึงพอใจเกี่ยวกับเทคนิคทางโปรแกรม
1. รูปแบบการจัดวางรูปและขอความมีความเหมาะสม
2. รูปภาพที่ใชประกอบมีความเหมาะสม
3. การโตตอบแบบเติมคํา(Text Entry) ของการใชสื่อมีความเหมาะสม
4.การโตตอบแบบการนําเมาสไปวาง(Cursor in Area)ของการใชสื่อมีความ
เหมาะสม
5. การโตตอบแบบการลากขอความมาเติมในชอง(Drag Drop) ของ
การใชสื่อมีความเหมาะสม
6. การโตตอบแบบคลิกขอความ (Hotspot) ของการใชสื่อมีความเหมาะสม
7. รูปแบบของสีที่ใชรวมกับสื่อมีความเหมาะสม
8. เสียงที่ใชประกอบสื่อมีความเหมาะสมกับบทเรียนนั้น ๆ

3.50
3.53
3.41

0.74
0.78
0.87

3.42

0.84

3.44

0.85

3.54
3.50
3.32

0.84
0.89
0.91

จากตารางที่ 4 พบวา ในดานความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอ รายการที่นักศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ทานคิดวาสื่อการเรียนการสอนมีความจําเปนตอผูเรียน ( X =4.12)
รองลงมาคือ หลังใชสื่อทานมีความรู ความเขาใจในบทเรียนเพิ่มขึ้น ( X =3.52) สวนรายการที่
นัก ศึ ก ษามีร ะดับความพึ งพอใจนอ ยที่สุด คือ สื่ อได ก ระตุน ใหท านมี ค วามเขาใจในการเรี ย นรู
( X =3.26) รองลงมาคือ ทานคิดวาสื่อแสดงความยากงายของเนื้อหาเหมาะสม ( X =3.29) สําหรับ
ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับเทคนิคทางโปรแกรม รายการที่นักศึกษามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คือ การโตตอบแบบคลิกขอความ (Hotspot) ของการใชสื่อมีความเหมาะสม ( X =3.54) รองลงมา
คือ รูปภาพที่ใชประกอบมีความเหมาะสม ( X =3.53) สวนรายการที่นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ
นอยที่สุด คือ เสียงที่ใชประกอบสื่อมีความเหมาะสมกับบทเรียนนั้น ๆ ( X =3.32) รองลงมา คือ
การโตตอบแบบเติมคํา(Text Entry) ของการใชสื่อมีความเหมาะสม( X =3.41)
4.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน (pre-test) และ
หลังเรียน (post-test) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน (Calculus II)
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน(Calculus II) ระหวางเพศ และผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
(post-test) วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน (Calculus II) ระหวางสื่อการเรียนที่ตองการดู ระดับความพึง
พอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนระหวางเพศ และระหวางสื่อการเรียนที่ตองการดู
ดวยสถิติคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
ประชากร 2 กลุม (t-test) คา df (degree of freedom) คา SS (Sum of Squares) คา MS (Mean
Square) และคาความแปรปรวนทางเดียว (F- test) ที่ความเชื่อมั่น 95% (ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
.05)

4.3.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบกอน
เรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test)
ตารางที่ 5 คาสถิติพื้นฐานของผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบ
กอนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) บทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน (Calculus II)
95% Confidence Interval of the
SD.
t
df
Difference
X
Lower
Upper
-15.87**
4.54
-16.58
-15.160
-44.192 159
P*< .05
P**< .01
จากตารางที่ 5 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบ (pre-test) และ
หลังเรียน (post-test) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน ( X = 22.39) สูงกวาการทําการทดสอบกอนเรียน
( X = 6.52)
4.3.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (post-test) วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน
(Calculus II) ระหวางเพศ
ตารางที่ 6 คาสถิติเชิงพรรณาผลสัมฤทธิ์หลังเรียน(post-test) วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน (Calculus II)
ระหวางเพศชายและเพศหญิง
เพศ
N
SD
t
X
ชาย
97
22.14
2.50
-1.646
หญิง
62
22.79
2.27
P*< .05
จากตารางที่ 6 พบวา ความแปรปรวนระหวางประชากร 2 กลุมไมแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ (F=2.139) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเพศชายและเพศหญิงไมตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -1.646, df=157)
4.3.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (post-test) วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน
(Calculus II) ระหวางสื่อการเรียนที่ตองการดู

ตารางที่ 7 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของนักศึกษาระหวางสื่อการเรียนที่ตองการดู
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
ระหวางกลุม
20.52
2
10.26
1.77
ภายในกลุม
911.45
157
5.81
รวม
931.97
159
P*< .05
จากตารางที่ 7 พบวา ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักศึกษาระหวางสื่อการเรียนที่ตองการดูไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
4.3.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน (Calculus II) ระหวางเพศ
ตารางที่ 8 ค า สถิ ติ เ ชิ ง พรรณาระดั บ ความพึ ง พอใจต อ การใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน
ประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน (Calculus II)ระหวางเพศชายและเพศหญิง
SD
เพศ
N
X
ชาย
97
3.51
0.51
หญิง
62
3.37
0.49
P*< .05
จากตารางที่ 8 พบวา ความแปรปรวนระหวางประชากร 2 กลุม กลุมชายหญิงไมแตกตาง
กันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ (F=0.163) และระดับความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน (Calculus II) ระหวางเพศชายและ
เพศหญิงไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 1.816, df=157)
4.3.5 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน (Calculus II) ระหวางสื่อการเรียนที่ตองการดู
ตารางที่ 9 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของนักศึกษาระหวางสื่อการเรียนที่ตองการดู
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
ระหวางกลุม
0.97
2.00
0.48
1.91
ภายในกลุม
39.76
157.00
0.25
รวม
40.73
159.00
P*< .05

จากตารางที่ 9 พบวา ระดับความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน (Calculus II) ระหวางสื่อการเรียนที่ตองการดูไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
4.4 ผูวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์หลังเรียนดวยคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation coefficient) ของ Pearson
ตารางที่ 10 ความสัมพันธระหวางระดับความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
ตัวแปร
ระดับความพึงพอใจ
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
ระดับความพึงพอใจ
1.00
-.183*
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
1.00
P*< .05
จากตารางที่ 10 พบวา ระดับความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานมีสหสัมพันธทางลบกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีขนาดความสัมพันธ .183 ซึ่งเปนความสัมพันธในระดับต่ํา
5. สรุปผลการวิจัย
5.1 นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียน
วิชาคณิตศาสตรพื้นฐานโดยเฉลี่ยอยูใ นระดับดี ( X =3.46)
5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5.3 ระดับความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐานมีสหสัมพันธทางลบกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
6
.
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยพบวา
6.1 นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนประกอบการเรียน
วิชาคณิตศาสตรพื้นฐานโดยเฉลี่ยอยูใ นระดับดี ( X =3.46) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ โดย
แบงเปนความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอและความพึงพอใจเกี่ยวกับเทคนิคทาง
โปรแกรม พบวาในดานความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอ นักศึกษามีระดับ ความพึง
พอใจมากที่สดุ ในรายการ ทานคิดวาสื่อการเรียนการสอนมีความจําเปนตอผูเรียน ( X =4.12) ระดับ
ความพึงพอใจรองลงมาคือในรายการ หลังใชสื่อทานมีความรู ความเขาใจในบทเรียนเพิ่มขึน้
( X =3.52) สวนรายการที่นักศึกษามีระดับความพึงพอใจนอยที่สุดคือรายการ สื่อไดกระตุนใหทาน

มีความเขาใจในการเรียนรู( X =3.26) ระดับความพึงพอใจรองลงมาคือ ทานคิดวาสื่อแสดงความ
ยากงายของเนือ้ หาเหมาะสม ( X =3.29) สวนในดานความพึงพอใจเกี่ยวกับเทคนิคทางโปรแกรม
รายการที่นักศึกษามีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ การโตตอบแบบคลิก ขอความ (Hotspot) ของ
การใชสื่อมีความเหมาะสม ( X =3.54) ระดับความพึงพอใจรองลงมา คือ รูปภาพที่ใชประกอบมี
ความเหมาะสม ( X =3.53) สวนรายการทีน่ ักศึกษามีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด คือ เสียงที่ใช
ประกอบสื่อมีความเหมาะสมกับบทเรียนนั้น ๆ ( X =3.32) ระดับความพึงพอใจรองลงมา คือ การ
โตตอบแบบเติมคํา(Text Entry) ของการใชสื่อมีความเหมาะสม( X =3.41) จากผลการวิเคราะห
ขอมูล แสดงใหเห็นในภาพรวมวา สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทีท่ างศูนยวิทยบริการจัดสราง
ขึ้นมีความนาสนใจ และชวยกระตุน การเรียนรูแกนักศึกษาได โดยมีคา เฉลี่ยรวมของระดับความพึง
พอใจอยูใ นระดับดี ถึงแมวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจมี
สาเหตุมาจาก นักศึกษามีเวลานอยในการศึกษาเนื้อหาที่ผูวิจัยมอบหมายให อีกทัง้ ขอสอบที่ใชใน
การทดสอบสวนใหญมีคาความยากงายอยูใ นระดับปานกลางถึงคอนขางยาก ประกอบกับเนื้อหา
บทเรียนที่นกั ศึกษาไดรับมอบหมายใหไปศึกษานี้ ยังไมไดมีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ใน
ครึ่งแรกของเทอม นักศึกษาตองใชเวลานอกเหนือจากเวลาในชั้นเรียนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม อนึง่
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ในรายการของแบบสอบถามสื่อไดกระตุน ใหทา นมีความเขาใจ
ในการเรียนรูซ ึ่งอยูในระดับปานกลาง อาจมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอมในการใชสอื่
กลาวคือ
นักศึกษาเปดดูบทเรียนจากคอมพิวเตอรไมสะดวก ทั้งจากการถายโอนขอมูล (download) ทาง
เว็บไซต หรือความขัดของทางดานประสิทธิภาพของการใหบริการจากศูนยเครือขาย และความไม
สะดวกในดานเวลา อาจสงผลตอระดับความพึงพอใจของนักศึกษาได
6.2 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ของการเรียนจากการทําแบบทดสอบหลัง
เรียนสูงกวาการทําการทดสอบกอนเรียน ซึ่งแสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีสวนชวยสอน
มีสวนชวยพัฒนาการเรียนรูท ําใหผูเรียนไดรับองคความรูจริง เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
วิชาคณิตศาสตรพื้นฐานระหวางเพศ พบวา ความแปรปรวนระหวางประชากร 2 กลุมไมแตกตางกัน
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (F=2.133) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเพศชายและเพศหญิงไม
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -1.646, df = 157) แสดงวาความสามารถทางวิชาการของ
นักศึกษาชายและหญิงใกลเคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบระหวางสื่อการเรียนที่ตองการดู พบวาไม
แตกตางกัน อาจเปนเพราะการศึกษาคนควาหา ความรูดวยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชว ย
สอนนั้น ผูเรียนเปนผูก ําหนดและเลือกสื่อที่ตองการศึกษาเอง ดังนัน้ กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึน้
ระหวางสื่อการเรียนที่ตองการดูของนักศึกษาจึงไมแตกตางกันและสงผลใหผลสัมฤทธิ์หลังเรียนไม
ตางกันดวย นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน (Calculus II) ระหวางเพศชายและเพศหญิง พบวา

ความแปรปรวนระหวางประชากร 2 กลุมไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (F=0.163) และ
ระดับความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน (Calculus II) ระหวางเพศชายและเพศหญิงไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 1.816,
df=157)
สวนผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน (Calculus II) ระหวางสื่อการเรียนที่ตองการดูพบวา
ระดับความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน (Calculus II) ระหวางสื่อการเรียนที่ตองการดูไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจ
มีเหตุผลเดียวกับที่ไดอธิบายไวในการอภิปรายผลขอ 6. 1 ขางตน
6.3 ระดับความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐานมีสหสัมพันธทางลบกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และมีขนาดความสัมพันธ .183 ซึ่งเปนความสัมพันธในระดับต่ํา ทั้งนี้อาจเปนผลจากระยะเวลา
ที่ไดรับมอบหมายงานใหไปศึกษานอยเกินไป และนักศึกษาอาจมุงศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเพียงเนื้อหาที่ไดรับมอบหมายเพียงอยางเดียว ทําใหนักศึกษาไมไดศึกษาเนื้อหาอื่นที่มีรูปแบบ
การนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่หลากหลาย แตนักศึกษาไดรับความรูและเกิดการ
เรียนรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจริง เพราะนักศึกษาไมไดเรียนเนื้อหาที่ไดรับมอบหมายใน
ชั้นเรียน ถึงแมวาระดับความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียน
วิชาคณิตศาสตรพื้นฐานกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจะมีสหสัมพันธทางลบ คือระดับความพึงพอใจลด
แต ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น อย า งไรก็ ต ามความสั ม พั น ธ นั้ น อยู ใ นระดั บ ต่ํ า ซึ่ ง สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้นได
7. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนํารูปแบบการใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาคนควาหาความรู
เพิ่มเติมดวยตนเองมาใช เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ มีโอกาสเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
และตองการทําในสิ่งที่ทาทายความสามารถของตนเองมากขึ้น อยากที่จะฝกฝนเรียนรู อันจะสงผล
ที่ใหผูเรียนเกิดทักษะ ความรูความเขาใจในเนื้อหาตามวัตถุประสงคในการเรียน
นอกจากนี้ผลจากการวิจัยที่ไดยังสามารถนําไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และนําไปสูการพัฒนาการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สอดคลองกับความตองการและเสริมสรางการเรียนรูแกผูเรียนเพิ่มขึ้นตอไป
8. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
8.1 ควรมีการศึกษาวิจัย โดยใชตัวแปรดานอื่น ๆ เชน การกํากับตนเองในการเรียน
ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีรูปแบบการนําเสนอตางกัน

8.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักศึกษาตางภาควิชา
หรือสาขาที่เรียนเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมมากที่สุด
9. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวจิ ัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่ไดใหทนุ ของ
มหาวิทยาลัย ประจําป 2546 ในการวิจัยครัง้ นี้ และขอขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.บรรพต สุวรรณ
ประเสริฐ อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและแบบสอบถาม
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