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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑.เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  ภูมิศาสตร์
ทวีปเอเชีย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย และ๓. เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ผลการวิจัยประสิทธิภาพ  พบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน (E1) = ๘๐.๖๗ (E2) = ๘๓.๖๐ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ และเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยข้อที่ ๑ 

๒. ผลการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  
ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ทั้ง ๓ 
บทเรียน  โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก  แต่ที่ เด่นชัดที่สุดมี ๓ ด้าน คือ ด้านการเนื้อหา 
รองลงมา ด้านการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และด้านวัดผลประเมินผล ส่วนด้านที่
นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 

๓. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวีปเอเชีย ทั้ง ๓ บทเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พบว่าการทดสอบก่อนเรียน จ านวน ๓๐ คะแนน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๐.๗๐ เมื่อท าการทดสอบ
หลังเรียนจ านวน ๓๐ คะแนน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๒๕.๑๐ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนเรียน สรุปได้

                                                           
1ผู้วิจัย 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา 
3 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

 
 

Abstract 
The Main objectives of this study were i)  to develop of the Computer 

Assisted Instruction (CAI) for these students in this school, ii) to study the satisfaction 
in the development of computer assisted instruction (CAI) lesson and iii) to compare 
of the educational achievement pre-learning and post-learning of the students in this 
school.  
Findings were as follows:  

1. The effectiveness of the Computer Assisted Instruction (CAI) E1= 80.67 / 
E2 =83.60 went on the standard 80/80 from the samples of the Graed VII  Secondary 
School Students of Ramkhamhaeng university demonstration school. 

2. The students were satisfied at the highest level in all aspects.The first 
three is the content.  Second, learning activity. , and finally the evaluation, when 
considered in all aspects are at the highest level. 

3.  The achievements learning of before study and after study by using 
Computer Assisted Instruction between pretest and posttest all of 3 sets for Graed VII 
The Demonstration School of Ramkhamhaeng University. Found that, pretest had 30 
scores , the everage score was 10.70 and posttest had 30 scores, the everage score 
was 2 5 .1 0 . The average of posttest was higher than pretest.  The achievement of 
students after studying Computer Assisted Instruction was significant high level 
equals to .05. According to the hypothesis. 

 

1. บทน า 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        
ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๗ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผู้รายงานรับผิดชอบ ในรายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 
(ส๒๑๑๒) พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ร้อยละ ๕๙ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ร้อยละ ๖๗ และปีการศึกษา ๒๕๕๙ ร้อยละ ๗๒  ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีครูผู้สอนก าหนดไว้
คือร้อยละ ๘๐ และจากการศึกษาพบว่าสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
สาระอ่ืนๆ คือสาระภูมิศาสตร์ ซึ่งสาระภูมิศาสตร์นี้เป็นสาระที่ส าคัญสาระหนึ่งของสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เพราะเป็นสาระหลักที่เป็นความคิดรวมยอดที่เกี่ยวกับศาสตร์
ต่างๆหลายศาสตร์ ได้แก่ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษาประวัติศาสตร์ มนุษยวิทยา ที่มุ่งให้ความเข้าใจ
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ลักษณะของทวีปเอเชีย อันจะน าไปสู่การใช้และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนั้นยัง
ต้องเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้ เกิดการสร้างสรรค์ทาง
วัฒนธรรมและจิตส านึกมนุษย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ซึ่งจากสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะในสาระภูมิศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ผู้
ศึกษาจึงคิดว่าถ้าพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระภูมิศาสตร์ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่ครูได้รวบรวม
และจัดท าขึ้นจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสนใจเข้าใจเนื้อหา
ที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น จากหลักการและเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จัดการและน าเสนอ เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาความสามารถ
ทางด้านสติปัญญาของแต่ละคนได้อย่างเต็มความสามารถ ในขณะนี้มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกัน
อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากโปรแกรมบทเรียนรูปแบบต่างๆ ในแต่ละ
บทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบด้วยในลักษณะของสื่อ
หลายมิติ ท าให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย4 เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์
ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด โดยมีการถ่ายทอดเนื้อหาของ
บทเรียนในลักษณะสื่อประสม ซึ่งสามารถโต้ตอบกับผู้ เรียนได้โดยตรง เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ 

การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคล้ายกับการเรียนในห้องเรียนปกติ         
โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเสมือนเครื่องช่วยครูในการถ่ายทอดความรู้จากครูสู่ผู้เรียนตามความ
ต้องการของผู้ เรียน สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
เนื่องจากผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และความ
ต้องการของผู้เรียนในแต่ละคน5 โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นจะยึดหลักการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีครูเป็นผู้ออกแบบโปรแกรม หรือจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้  
เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้ในรูปของการเสนอเนื้อหา การทบทวน การท าแบบฝึกหัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน6  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปเอเชีย ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนและผู้ที่สนใจได้ใช้สอนเสริมและศึกษา
เพ่ิมเติม  และช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมถึงตัวผู้เรียนเองจะมีศักยภาพใน
                                                           

4 กิดานันท์ มลิทอง, เทคโนโลยีและนวัตกรรม, (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑. 
5 วัชระ เยียระยงค์, “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ ๒”, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, (ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), หน้า ๑๘. 

6 นพมาศ ธรรมประสิทธิ์, “ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือ เรื่อง Food and drink วิชา ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนต าลึง”,  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒), หน้า ๒๐. 
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การเรียนมากยิ่งขึ้น  เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีศักยภาพสูง   
สามารถมองเห็นภาพรวมได้เป็นรูปธรรม  น าเสนอเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ เป็นการเพ่ิมความ
สนใจและให้เสมือนภาพจริง  ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  ผู้เรียนสามารถทบทวน
บทเรียนในส่วนที่ไม่เข้าใจได้ทันทีโดยจะเรียนซ้ ากี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะเกิดความเข้าใจ  และแสดงผลการ
เรียนรู้รูปแบบข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้เรียนซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอน
และวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    
ที่เรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑๑ เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ 

๒ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ที่ เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย  

๓ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ที่เรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. วิธีการด าเนินวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวีปเอเชีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง   ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนที่สร้างข้ึน  และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ก่อนเรียนและหลังเรียน รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi Experiment)  แบบ One – Group Pretest – Posttest Design 

4. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง”  ผู้วิจัยได้สรุปการวิจัย
ตามล าดับของข้อมูล ดังนี้ 

๑. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภูมิศาสตร์ทวีป
เอเชีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1) = ๘๐.๖๗/ (E2) = ๘๓.๖๐ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ และ
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๑  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภูมิศาสตร์ทวีป
เอเชีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ที่เด่นชัดที่สุดมี ๓ ด้าน คือ ด้าน
การเนื้อหา รองลงมา ด้านการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และด้านวัดผลประเมินผล เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน   

๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก่อนเรียน
และหลังเรียน ทั้ง ๓ บทเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้ง ๓ บทเรียน จ านวน ๓๐ ข้อ 
มีผลสัมฤทธิ์หลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนเรียนอยู่ในระดับ 
๑๒.๑๐/๒๕.๐๘  ซึ่งเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

5. ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง” จากข้อค้นพบจากการวิจัย 
ผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้  
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ได้เสนอแนะจากผลการวิจัยในประเด็นที่เห็นว่าส าคัญและ
ควรเป็นประเด็นเร่งด่วน ดังนี้ 
 ๑) ควรมีการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในในรายวิชาสังคมศึกษา 
เช่น เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาและเรียนรู้ 

๒) ควรมีการจัดสถานที่ให้ผู้เรียนที่มีความสนใจในการศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากข้ึน  และช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนช้าได้ทบทวนความรู้ได้ 

๓) ควรมีการปรับหรือเพ่ิมเติมในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น เกม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจและเกิดการเรียนรู้ 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับ “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีป
เอเชีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง” ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
 ๑) ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์ ตามตัวชี้วัดการเรียนรู้ 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจง่ายขึ้น 

 ๒) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กับวิธีการสอนอ่ืน เช่น แผนที่ความคิด  วิธีสอนแบบซิปปาโมเดล เป็นต้น 
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