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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเสนอเนื้อหา

บนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง สถิติเชิงพรรณนาและทฤษฎีความนาจะเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 2) เพื่อ
หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเสนอเนื้อหาบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง สถิติพรรณนาและ
ทฤษฎีความนาจะเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ระดับ 80/80 3) 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต กอนเรียนและหลังเรียน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ที่
ลงทะเบียนเรียนในวิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานี จํานวน 30 คน ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 82.44/83.08 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว

คือ 80/80  
2. นักศึกษาที่เรียนเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบเสนอเนื้อหาบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร เรื่อง สถิติเชิงพรรณนาและทฤษฎีความนาจะเปน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
โดยมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความนาจะเปน สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were 1) to develop of computer assisted Instruction online packages on 

the topic of descriptive statistics and probability theory, 2) to find the efficiency of development of computer 
assisted Instruction online packages on the topic of descriptive statistics and probability theory base on the 
standardized criteria of 80/80 and 3) to study the training achievement after learning with this online packages on 
the topic of descriptive statistics and probability theory. 

The sampling groups were 30 undergraduate students of computer science department, faculty of 
science and technology, Suratthani Rajabhat University through Purposive sampling. 
 The research findings were as follow: 

1. The efficiency of computer assisted instruction was 82.44/83.08 that higher than the criterion 
provided 80/80. 

2. There was significantly higher learning achievement of the student in the posttest than in the pretest 

at .05 levels. 

Keyword: Computer Assisted Instruction, descriptive statistics and probability theory 
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1. บทนํา 
สถิติเปนวิชาที่มีความสําคัญวิชาหนึ่งในหลาย ๆ วิชา เนื่องจากสถิติเปนเครื่องมือสําหรับการตัดสินใจและ

ชวยประกอบการวางแผนที่สําคัญอยางหนึ่ง ในกิจกรรมตาง ๆ แทบทุกสาขาไมวาจะเปนดานวิทยาศาสตร 
สังคมศาสตร รัฐศาสตร การแพทย การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิศวกรรม เปนตน (จําเริญ อุนแกว, 2542) 
และนอกจากน้ีวิชาสถิติยังมีความสัมพันธใกลชิดกับการใชชีวิตประจําวันอยูเสมอ ในดานสื่อสารมวลชน ไมวาจะเปน
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน จะมีขอมูลเก่ียวกับสถิติตาง ๆ แทบทุกวัน เชนสถิติเกี่ยวกับการเกิด การตาย สถิติการ
เพิ่มผลผลิต สถติิสินคาสงออก สถิติอุบัติเหตุบนถนน สถิติแสดงจํานวนอาชญากรรม สถิติผลิตผลการเกษตร สถิติ
แสดงปริมาณนํ้าฝน ฯลฯ 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร กําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จะตองลงทะเบียน เรียนวิชา 4012413 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรธานี (คูมือ
นักศึกษา, 2552) ซึ่งเปนวิชาที่อยูในหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาแกนทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทั้ง
นักศึกษาหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรประจําทองถิ่น (กศ.บท) ซึ่งจาก
สถิติผลคะแนนของนักศึกษาที่เคยเรียนวิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร แสดงใหเรียนวานักศึกษาไดคะแนนนอยใน
หัวขอเรื่อง สถิติเชิงพรรณนาและความนาจะเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) คือการประยุกตนําคอมพิวเตอรมา
ชวยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนนําไปเรียน
ดวยตนเองและเกิดการเรียนรู (กิดานันท มลิทอง. 2536) ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง สถิติเชิงพรรณนาและความนาจะเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร โดยมุงเนนวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่จะพัฒนาขึ้นจะสามารถชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ในรายวิชาวิชาสถิติสําหรับ
นักวิทยาศาสตรสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 

(1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาสถิติสําหรับ
นักวิทยาศาสตร เรื่อง สถิติเชิงพรรณนาและความนาจะเปน 

(2) เพื่อพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาสถิติสําหรับ
นักวิทยาศาสตร เรื่อง สถิติเชิงพรรณนาและความนาจะเปน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

(3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร เรื่อง สถิติเชิงพรรณนาและความนาจะเปน 
 
3. วิธีการวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  3.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธาน ี
  3.1.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติ
สําหรับนักวิทยาศาสตร ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธาน ีจํานวนนักศึกษา 30 คน 
โดยการสุมแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2544) 
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3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design (กัลยา วานิชยบัญชา, 

2544) ดังนี ้                                                                                                                                                                                                                              
ตาราง 1 แสดงแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design 

ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

เมื่อ   
X คือ การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
T1 คือ การทดสอบกอนเรียน 
T2 คือ การทดสอบหลังเรียน 

 
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

(1) บทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง สถิติเชิงพรรณนา และความนาจะเปน วิชาสถิติสําหรับ
นักวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

  วิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี ้
(1.1) ศึกษาเนื้อหาวิชาศึกษาเนื้อหาวิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร รหัสวิชา 4012410 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จากหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน และ
วิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหไดเนื้อหาการเรียนที่เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

(1.2) วิเคราะหวัตถุประสงคการเรียน ในรายวิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร ดานความรูที่
จําเปนโดยเนื้อหาจะเปนการสอนในทางทฤษฎี แลวนํามาแบงหนวยเรียนและเขียนวัตถุประสงคการสอน 

(1.3) ออกแบบหนาจอสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยพิจารณาจากขอมูลที่เกี่ยวของ 
(1.4) นําบทเรียนที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานสื่อ ประเมินคุณภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 
(1.5) นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่แกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองกับกลุมยอย จํานวน 3 

กลุม คือ เกง 1 คน ปานกลาง 1 คน และออน 1 คน เพื่อศึกษาขอบกพรองในดานตาง ๆ ของบทเรียน 
(1.6) นําขอบกพรองที่ไดจากการทดลองกลุมยอยมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใชจริง 
(1.7) นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร ที่สมบูรณแลวไปใช

เก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยาง (Experiment Group) 
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน เรื่อง สถิติเชิง
พรรณนาและความนาจะเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร จํานวน 40 ขอ ขอละ 1 คะแนน มีขั้นตอนดังน้ี 

(2.1) วิเคราะหเนื้อหา วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร  รหัสวิชา 4012410 สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

(2.2) วิเคราะหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหาบทเรียน 
(2.3) ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือ กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใชเปน

แนวทางในการออกแบบทดสอบ 
(2.4) สรางแบบทดสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ที่ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรม 
(2.5) นําแบบทดสอบที่ได ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบและปรับปรุง

แกไข เพื่อใหไดขอสอบที่มีความเที่ยงตามเนื้อหา 
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(2.6) นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองกับนักศึกษา ชั้นปที่ 3 
โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติสําหรับ
นักวิทยาศาสตรมาแลว จํานวน 30 คน เพื่อวิเคราะหหาความยากงาย (Level of Difficulty)  และคาอํานาจจําแนก 
(Discrimination Power) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

(3) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรดานเน้ือหา 
(4) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

3.4 การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design โดยผูวิจัยไดติดตั้ง

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดยใชวันที่กลุม
ตัวอยางมีชั่วโมงเรียนตามตาราง ทําการชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงวิธีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งผูวิจัยได
กําหนดขั้นตอนการทดลองและเก็บขอมูลไวดังนี ้

(1) จัดเตรียมสถานที่และหองปฏิบัติการเพื่อใชในการทดลอง โดยใชสถานที่คือ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

(2) ทําการชี้แจงใหผูเรียนทราบ ถึงวิธีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเนื้อหาบทเรียน 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม รวมถึงวัตถุประสงคในการทดลองกอน 

(3) ทําการทดลอง โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อใชเปนคะแนนเปรียบเทียบหลังจากที่
เรียนจบแลว โดยในแตละครั้งที่เรียนจะใชเวลา 4 คาบเรียน คาบละ 50 แบงเปนเรียนกับอาจารยผูสอนจํานวน 2 
คาบ และเรียนเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเอง 2 คาบ โดยมีอาจารย ผูสอนคอยใหคําแนะนํา
ดูแล  

(4) นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน (E1) และแบบทดสอบหลังเรียน (E2) ไปวิเคราะห
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
   

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชหาคา E 1 / E 2   (ลวนและอังคณา, 2538) 

X / N
E = ×1001

A
 

F / N
E = ×1002

B
 

  เมื่อ 

E1 แทนรอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกระหวางเรียน 

E2  แทนรอยละของคะแนนเฉลีย่ที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

X  แทนคะแนนรวมของแบบฝกหัดทั้งหมด 

F  แทนคะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

A แทนคะแนนเต็มของแบบฝกหัดระหวางเรียน 

B แทนคะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

N แทนจํานวนนักเรียน 
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สถิติที่ใชหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  2 2n X - X
SD =

n(n - 1)
 

เมื่อ  
SD คือคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบ 

 X  คือผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
n  คือจํานวนผูเขาสอบ 

สถิติที่ใชหาคาความเชื่อม่ัน    

 
 
  

n pq
r = 1-tt 2n -1 St

 

เมื่อ 
rtt  คือคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

n  คือจํานวนขอของแบบทดสอบ 
p  คือสัดสวนของผูทําไดขอหน่ึง ๆ นั้นคือสัดสวนของคนทําถูกกับคนทั้งหมด 
q  คือสัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหน่ึง ๆ หรือ 1 - p 
2St  คือคาความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานการวิจัย   


 
22

D
t =

(n D - ( D) )

n -1

 

เมื่อ 
 D     หมายถึงผลรวมคาความแตกตางของคะแนนแตละคู 

2( )D  หมายถึงผลรวมคาความแตกตางของคะแนนแตละคูยกกําลังสอง 
n   หมายถึงจํานวนคูของกลุมตัวอยาง 

 
4. ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมการเรียน 
เรื่องสถิติเชิงพรรณนาและการแจกแจงความนาจะเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรสําหรับผูเรียนระดับปริญญา
ตรสีาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่เรียน
เสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี ้
(1) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ย ( X) เทากับ 

4.72 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.34 จึงสรุปไดวากลุมผูเชี่ยวชาญเนื้อหามีความคิดเห็นที่ดีมากตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
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(2) ผลการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร มี
คาเฉลี่ย ( X) เทากับ 4.76 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.23 จึงสรุปไดวาผูเชี่ยวชาญเห็นวา บทเรียน
โดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ซึ่งรายละเอียดการประเมินจากผูเชี่ยวชาญแตละดานเปนดังตอไปน้ี 

(2.1) ดานเนื้อหาและการนําเสนอมีคาเฉลี่ย ( X) เทากับ 4.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 0.17  

(2.2) ดานภาพ ภาษา เสียง มีคาเฉลี ่ย ( X) เทากับ 4.50 สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 0.43  

(2.3) ดานตัวอักษร ส ีมีคาเฉลี่ย ( X) เทากับ 4.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.39  
(2.4) ดานการจัดการบทเรียนมคีาเฉลี่ย ( X) เทากับ 5.0 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 

0.00 
(3) ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑที่กําหนด 80/80 และสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้
(3.1) การทดลองครั้งที่ 1 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 3 

คนเพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรในดานตางๆจากการสังเกตพบวานักศึกษาใหความสนใจและมีความ
กระตือรือรนในการเรียนเปนอยางดี นักศึกษาสวนใหญพอใจกับสีสันสวยงามรวมทั้งมีเสียงดนตรีประกอบแตยังพบ
ขอบกพรองที่ตองทําการแกไข คือ ขนาดของตัวหนังสือบางสวนเล็กเกินไปทําใหอานคอนขางยากสีของตัวอักษร
บางสวนของเนื้อหาอานคอนขางยากเนื่องจากสีของ และตัวอักษรกับพื้นหลังกลมกลืนกันจึงปรับปรุงสีของตัวอักษร
ใหเหมาะสม 

(3.2) การทดลองครั้งที่ 2 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 
คนเพื่อหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรตามเกณฑ 80/80 ผลปรากฏวาแนวโนมของประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร หัวขอเรื่องสถิติเชิงพรรณนาและความนาจะเปนพบวาบทเรียนโดยรวมมีแนวโนม
ประสิทธิภาพเทากับ 80.22/80.5 ซึ่งแสดงใหเห็นวาทุกตอนมีแนวโนมของประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวคือ 
80/80 

(3.3) การทดลองครั้งที่ 3 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 
คนเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรโดยการบันทึกผลคะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนจากนั้นจึงนําไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
หัวขอเรื่อง สถิติเชิงพรรณนาและความนาจะเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ผานการทดลองหาประสิทธิภาพพบวารอยละของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบระหวางเรียน(E1) มีคา
เทากับ 82.44 และรอยละของคาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคาเทากับ 83.08แสดงวา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 

 
5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
(1) ผลรวมคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 2 

บท ของกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 82.44 และผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
ของกลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 83.08 ดังนั้นประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสถิติเชิง
พรรณนาและความนาจะเปนเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธาน ีมีคาเทากับ 82.44/83.08 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ไวคือ 80/80 แสดงวาเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1  
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(2) จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนเรียนและหลัง
เรียน พบวานักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 29.73 คะแนน 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.47 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 33.23 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.60 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (sig 0.000 < 0.05) โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน แสดง
ใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นทําใหนักศึกษามีความรูเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

 
ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( x)   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลตางเฉลี่ย ( D)  และ

คาทดสอบ t  
การทดสอบ คะแนนเต็ม ( x)  S.D ( D)  t df Sig 
กอนเรียน 40 29.73 2.47 

14.5 12.56 29 0.000 
หลังเรียน 40 33.23 2.60 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      
 

5.2 อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวาการเรียนเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสถิติเชิงพรรณนาและ

ความนาจะเปนเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 82.44 และแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 
มีคาเทากับ 83.08 หรือมีประสิทธิภาพ 82.44/83.08 สูงกวาเกณฑการประเมินที่กําหนดไว 80/80 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย และผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 

5.3 ขอเสนอแนะ 
(1) ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรใหความสําคัญในสวนของสื่อการนําเสนอ ซึ่ง

ประกอบดวยสวนที่เปนมัลติมีเดียโดยใหมีภาพเคลื่อนไหววิดิทัศน ภาพกราฟกสและเสียงมากกวาขอความและจัดให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนตลอดเวลาเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหจดจอยูกับบทเรียนและไมเกิดความเบื่อ
หนาย 

(2) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมการเรียนเรื่องสถิติเชิง
พรรณนาและความนาจะเปนวิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรซึ่งเปนเนื้อหาเพียง 2บทเรียน ของรายวิชาวิชาสถิติ
สําหรับนักวิทยาศาสตร ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเนื้อหาหนวยเรียนอื่นๆ 
ตอไป 

 
6. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

(1) ไดบทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80  

(2) ใหผูเรียนสามารถทบทวนความรูที่เรียนผานมาแลวไดดวยตนเอง โดยสามารถยอนกลับไปดูเนื้อหาใน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดทุกเวลาที่ตองการ 

(3) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยใชสื่ออุปกรณและเปนองคความรูที่มีอยูบนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต รวมถึงเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนของผูสอนและผูเรียน โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
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(4) เปนแนวทางในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอนในเนื้อหาอื่นๆ ตอไปซึ่งสามารถ
แกปญหาความความไมเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษาได    โดยการเปดโอกาสใหผูที่ไมมีโอกาสไดศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาตามปกติสามารถนําบทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร ที่
สรางขึ้นไปเรียนรูไดดวยตัวเอง 
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