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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)*พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยสถานการณจําลอง วิชา 

สรีรวิทยา: การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต 2)*เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวย
สถานการณจําลอง วิชา สรีรวิทยา: การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต 3)*เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยสถานการณจําลอง วิชา สรีรวิทยา: การเปลี่ยนแปลง
ของความดันโลหิต สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร ที่ลงทะเบียนวิชาสรีรวิทยา๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 
คณะพยาบาลศาสตร ที่ลงทะเบียนวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2553 มีทั้งหมด
จํานวน 40 คน ซึ่งผลวิจัยสามารถสรุปไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยสถานการณจําลอง วิชา สรีรวิทยา: 
การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต มีประสิทธิภาพเทากับ 82.32/81.18 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80.00/80.00 
และพบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ดวยสถานการณจําลอง วิชา สรีรวิทยา: การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต 
 

Abstract 
 The purposes of this research study were 1) To development The Simulation Computer – 
Assisted Instructional Program: changes in blood pressure 2) To find out the efficiency of Simulation 
Computer – Assisted Instructional Program: blood pressure for changing on learning about blood 
pressure for nursing students 3) To compare the learners achievements before and after using The 
Simulation Computer – Assisted Instructional Program: blood pressure for changing.The samples of this 
study were 40 people selected from the nursing students form faculty of nursing who Physiology 
registration. The experimental result could be concluded that the propose Simulation Computer – 
Assisted Instructional Program: blood pressure for changing had effectiveness at 82.32/81.18 which 
was higher than the predefined criterion as 80.00/80.00. The learners achievements after learning with 
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the Simulation Computer – Assisted Instructional Program: changes in blood pressure was higher than 
before learning at significant level .05. 
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คํานํา 
 ทักษะวิชาชีพพยาบาลวาดวยการวัดความดันเลือดในคน เปนทักษะที่พยาบาลวิชาชีพทุกคนจะตองใช
ตลอดการประกอบวิชาชีพพยาบาล ซึ่งนักศึกษาพยาบาลทุกคนจะตองผานการฝกปฏิบัติการการวัดความดันเลือด
จากการเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล  แตในการฝกปฏิบัติการจริงนั้นจะไมสามารถที่จะกําหนดสถานการณการ
เสียเลือดของผูปวยซึ่งมีผลกับระดับความดันเลือด ดังนั้นการสรางพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลอง
สถานการณ จึงเปนงานวิจัยเพื่อแกปญหา การขาดแคลนอุปกรณการสอนปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงของความดัน
โลหิต สําหรับการฝกปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาพยาบาลครบทุกคน และแกปญหาการจําลองสถานการณการเสีย
เลือดของผูปวย เพราะในการฝกจริงนั้น ไมสามารถที่จะเจาะเลือดออกมาในปริมาณมากได เพราะอาจสงผลกระทบ
ตอชีวิตตอผูที่ถูกทําการทดลองได ที่สําคัญในปจจุบันนี้การคอมพิวเตอรชวยสอน ปฏิบัติการแบบจําลอง
สถานการณ เกี่ยววิชาชีพพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ ยังไมไดรับการพัฒนา จึงเปนโอกาสที่ดีที่คณะผูวิจัยจะ
ไดมีสวนชวยในการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพพยาบาลโดยประยุกตใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งนํามาสู
งานวิจัยชิ้นนี้ที่มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยสถานการณจําลอง วิชา สรีรวิทยา: 
การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต และเพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยสถานการณ
จําลอง วิชา สรีรวิทยา: การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต  ตลอดจนหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
หลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยสถานการณจําลอง วิชา สรีรวิทยา: การเปลี่ยนแปลงของ
ความดันโลหิต โดยจากการศึกษางานวิจัยในตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน ไดการสรางคลินิกฝกประสบการณ
ของนักศึกษาพยาบาลเพื่อใหนักศึกษาพยาบาลไดมีการวินิจฉัยและแกไขปญหาจากสถานการณที่มีการจําลองขึ้น 
ตลอดจนงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา มีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมนักศึกษาแพทยที่มีการเรียน
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมนักศึกษาแพทยที่มีการเรียนโดยไมใชคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งไดผลลัพธ
นักศึกษาแพทยกลุมที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนจะมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีกวา ดังนั้นการประยุกตใชคอมพิวเตอรชวย
สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการดานวิชาชีพพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพในประเทศไทย จึงควรไดรับการสงเสริม
ใหมีการพัฒนาอยางจริงจังและแพรหลาย 
 

อุปกรณและวิธีการ 
1. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1*ประชากรในการวิจัย เปนนักศึกษาระดับปริญญาตร ีชั้นปที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร ที่ลงทะเบียน

เรียนวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2553 และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี*ชั้นปที่ 3*
คณะพยาบาลศาสตร ที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2552 มี
ทั้งหมดจํานวน 100 คน 
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 1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัย เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร ที่
ลงทะเบียนวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2553 มีทั้งหมดจํานวน 40 คน โดยเลือก
กลุมตัวอยางแบบสุม (Random sampling) 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยสถานการณจําลอง วิชา สรีรวิทยา :*

การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นเอง*โดยมีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี ้
 2.1 ศึกษาขอมูลและวิเคราะหเนื้อหา 

   2.1.1 เนื้อหาวิชาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต วิชาสรีรวิทยา 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมีเนื้อหาออกเปนหัวขอตางๆ*ไดแก*ความดันโลหิต คือ 
อะไร วัดความดันโลหิต ไดอยางไร และปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต*รวมทั้งศึกษาเครื่องมือ
สําหรับการสรางบทเรียนและโปรแกรมตางๆ*ที่สนับสนุนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน*ตลอดจนการ
วิเคราะหเนื้อหา*กําหนดวัตถุประสงค การจัดกิจกรรม การออกขอสอบการวัดผลและรวบรวมเนื้อหา วิเคราะห
เนื้อหา ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค โดยแยกเนื้อหาเปนหนวยเรียนยอย ๆ แยกเนื้อหาไดแก ความดันโลหิต คือ 
อะไร วัดความดันโลหิต ไดอยางไร และปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต 

 2.2 การพัฒนาชุดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  2.2.1*นําเนื้อหาที่ไดจากการวิเคราะหบทเรียนมาเขียนบทดําเนินเรื่อง (Story Board) เพื่อ สราง
สถานการณจําลองในบทเรียน ตลอดจนออกแบบเทมเพลต*(Template)*เพื่อสรางชุดจําลองสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต 
  2.2.2 สรางบทเรียนโดยการนําวัตถุประสงค เนื้อหา แบบทดสอบ แบบทดสอบ ลงในบทเรียนเปน
หนวย ๆ โดยใชตามมาตรฐาน SCORM 
  2.2.3 กําหนดโครงสรางการนําเสนอแบบลักษณะเรียงลําดับ (Sequences) โดยการเรียงลําดับเนื้อ  
  2.2.4*นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและ
ดานการผลิตสื่อ ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และประเมินคุณภาพของสื่อ  
  2.2.5*ทดลองใชในขั้นแอลฟา*(Alpha*Stage)*ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบการทํางานของบทเรียน
ดวยตนเอง 
  2.2.6 ทดลองใชในขั้นเบตา*(Beta*Stage)*ผูวิจัยนําบทเรียนที่แกไขปรับปรุงแลว ทําการประเมิน
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 2 กลุม จํานวน 6 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิค จํานวน 3 ทาน โดยใชเกณฑการคาประเมินคุณภาพบทเรียน กําหนดคาคะแนนออกเปน 5 ระดับ  
  2.2.7*ผลการประเมินผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา*เกี่ยวกับ*คอมพิวเตอรชวยสอน 
ไดสรุปผล ในแตละดาน ไดแก ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง มีคุณภาพอยูระดับดี ดานแบบทดสอบ มีคุณภาพอยู
ระดับด ีและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาในภาพรวมมีคุณภาพอยูระดับด ี 
  2.2.8*การประเมินผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอน ได
สรุปผล ในแตละดาน ไดแก ภาพและภาษา มีคุณภาพระดับดีมาก ตัวอักษร สี และเสียง มีคุณภาพระดับดีมาก ใน
สวนของการจัดการบทเรียน มีคุณภาพระดับดีมาก สําหรับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคในภาพรวม อยู
ระดับดีมาก  
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  2.2.9*ทําการทดลองเปนรายบุคคล ทดลองครั้งที ่ 1 เพื่อศึกษาขอบกพรองตาง ๆ ทางดานเนื้อหา
และการใชงาน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข  
  2.2.10 ทําการทดลองกลุมยอย ทดลองครั้งที่ 2 จํานวน 3 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งมีสภาพ
เดียวกันกับกลุมตัวอยาง เพื่อศึกษาขอบกพรองตางๆ ทางดานเนื้อหาและการใชงาน รวมถึงเวลาที่ใชในการเรียน  
  2.2.11*ทําการทดลองกลุมยอยอีกครั้ง ทดลองครั้งที ่3 ใชกลุมทดลอง ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 
30 ทาน ซึ่งมีสภาพเดียวกันกับกลุมตัวอยาง แตไมใชกลุมเดียวกันกับที่ทดลองครั้งที ่2  
  3. การสรางแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการสราง
ขอสอบและเขียนขอสอบ 
  3.2 สรางแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ใหคลอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค นําไปให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมตามเกณฑ นํามาปรับปรุงแกไข 
  3.3 วิเคราะหแบบทดสอบที่มีเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคตามที่ผูวิจัยกําหนด เพื่อหาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ใหคาอยูระหวาง 0.61-1.00  
  3.4 ผลการประเมิน IOC ของแบบทดสอบชุดที ่1 จํานวน 14 ขอ แบบทดสอบชุดที ่2 ไดแบบทดสอบที่มี
ความสอดคลองกับจํานวน 28*ขอ*โดยผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ แบบทดสอบ ใชได 28 ขอ  
  3.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดสอบ (Try-out) กับกลุมตัวอยางในการวิจัยมีทั้งหมดมี
จํานวนประมาณ 40 คนซึ่งไมใชกลุมตัวอยางจริง 
  3.6*คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงาย (P)*และอํานาจจําแนก (D)*อยูในขอบเขตที่กําหนด
ขอบเขตของคาความยากงาย (P)*ซึ่งมีความหมายดังนี*้คาความยากงาย (P) *ของแบบทดสอบควรอยูประมาณ
ที่*0.20–0.80*ขอบเขตของคาอํานาจจําแนก (D)*ซึ่งมีความหมาย คาอํานาจจําแนก (D)*ที่ยอมรับไดคือ ตั้งแต 
0.20 ขึ้นไป  
  3.7 ผลการสอบมาวิเคราะหความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบเปนรายขอ คัดเลือก
แบบทดสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑไว โดยเกณฑคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 ไดคาอํานาจจําแนก
เทากับ 0.2 ขึ้นไป จากแบบทดสอบทั้งหมด 28 ขอ ไดแบบทดสอบที่มีคุณภาพจํานวน 23 ขอ 
  3.8 การวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-               ริชารดสัน 
ไดผลการสอบมาวิเคราะหคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบชุดที#่1$คาความเชื่อมัน เทากับ*.895*แบบทดสอบ ชุด
ที ่2*คาความเชื่อมัน เทากับ.875*สามารถสรุปไดวาแบบทดสอบทั้งสามชุดใชได 27 ขอ มีความคาความเชื่อมั่นมาก  
  4. วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลโดยมีขั้นตอนดังนี ้

 4.1*ทําการทดสอบเก็บขอมูลสําหรับกลุมตัวอยาง ที่เปนนักศึกษาชั้นปที่*2*ที่ลงทะเบียนวิชาสรีรวิทยา 
ปการศึกษา 2553 มีทั้งหมดจํานวน 40 คน  

 4.2*ทําการเตรียมหองคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรพรอมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทุก
เครื่องพรอมใชในการทดลอง อธิบายวิธีการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และอธิบายวิธีการบันทึกขอมูลผล
การเรียน 

 4.3*ดําเนินการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยสถานการณจําลอง วิชา สรีรวิทยา:*การ
เปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตกับกลุมตัวอยางจริง*ในชวงภาคเรียนที*่1*ปการศึกษา 2553 
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 4.4 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.5 นําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูล 

  5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
  ในการวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดใชสถิติเพื่อทดสอบคาตางๆ  ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ดวยสถานการณจําลอง วิชา สรีรวิทยา*:*การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตดังนี ้
     5.1*สถิติพื้นฐาน ใชในการวิเคราะห ในขั้นแรกคือการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน โดยผูเชี่ยวชาญ ไดแก การหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และการหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) ของคะแนน  
     5.2*สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบ ไดแก การหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม*การวิเคราะหหาความยากงาย (Difficulty) ของแบบทดสอบ คาความยากงายของ
แบบทดสอบ ซึ่งคาอยูระหวาง*0.20-0.80*ถือวายอมรับได คาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยคาอํานาจ
จําแนกของแบบทดสอบ ที่ยอมรับได คือตั้งแต 0.2 ขึ้นไป และวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
(Reliability) ใชสูตร KR-20 ของคเูดอร-ริชารดสัน แบบทดสอบที่มีคุณภาพควรมีคาความเชื่อมั่นตั้งแต .70 ขึ้นไป 
     5.3*สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน*ไดแก การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย
ใชเกณฑมาตรฐาน E1/E2*ซึ่ง E1*ไดจากคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทั้งหมดจากการทําแบบทดสอบทายบทเรียน 
(Posttest1) ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แตละบท ในสวนของ E2*ไดจากคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทั้งหมด 
จากการทําแบบทดสอบรวมหลังเรียน (Posttest2) สําหรับ การทดสอบนัยสําคัญโดยการทดสอบคาที (t-test) 
สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมเปนอิสระตอกัน  
     5.4 เกณฑการประเมินคาคุณภาพกําหนดคาคะแนนออกเปน 5 ระดับ  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 1.*ผลการสรางคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ผลการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ คอมพิวเตอรชวยสอน ดวยสถานการณจําลอง วิชา สรีรวิทยา: 
การเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตซึ่งประกอบไปดวยสวนตางๆ ประกอบไปดวย*คําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหารายวิชา แบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 
 2. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
 ผลการทดลองกับกลุมตัวอยาง ซึ่งนําผลคะแนนการทดสอบดวยแบบทดสอบระหวางเรียนไปแทนคาใน
สมการ ไดคา E1 เทากับ 82.32 และนําผลคะแนนการทดสอบดวยแบบทดสอบหลังเรียนไปแทนคาในสมการ ไดคา 
E2 เทากับ 81.18 
 3.*ผลการวิเคราะหหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง หลังจากไดรับการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการ
เรียนของผูเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  โดยใชแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 14 ขอ คะแนนเต็ม*14*
และแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 14*ขอ คะแนนเต็ม 14 ปรากฏผลการทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.05 ต่ํา
กวาผลการทดสอบหลังเรียนที่มีคาเฉลี่ย 11.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการทดสอบกอนเรียนเทากับ 0.88 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบหลังเรียนเทากับ 0.53*ซึ่งมีการกระจายของคะแนนการทดสอบกอนเรียนสูง
กวาการกระจายของคะแนนการทดสอบหลังเรียน 
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 เมื่อนําคาเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบกอนเรียนมาเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบ
หลังเรียน  ทําใหทราบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และนํามาทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวโดย
ใชวิธี T-test แบบ Dependent Sample  ขอมูลจากตาราง t ที่ระดับนัยสําคัญ .05 และคา df เทากับ 39 จึงไดคา t 
เทากับ 1.6849 และคา t ที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 32.48 จึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จากการทดลองที่ระดับนัยสําคัญแอลฟาเทากับ .05*พบวาคาพีแวลู  (P-Value) 
เทากับ .000 ซึ่งนอยกวาจุด .05 จึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

  1.*ผูวิจัยไดพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งไดผานการประเมินและตรวจสอบ โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
และผูเชี่ยวชาญดานเทคนคิ แลววาชุดฝกเรียนมีคุณภาพ อยูระดับด ี  
  2.*ผลการวิจัยพบวาคอมพิวเตอรชวยสอน ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพของชุดฝกเรียน 90.88/86 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไวในสมมติฐาน (82.32/81.18) 
  3.*ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน หลังจากไดรับการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน สูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ตามสมมติฐานที่กําหนดไว 
  4.*ขอเสนอแนะในการพัฒนาคอมพิวเตอรสอนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการทําวิจัยนั้น ผูวิจัยควรไดมีการ
ทดลองเครื่องมือภายใตสภาวะแวดลอมที่ครอบคลุมทุกดาน เพราะปจจัยที่เกี่ยวบางอยางอยูนอกเหนือการควบคุม
โดยผูวิจัย เชน ปจจัยดานเครื่องแมขายที่ใหบริการ ซึ่ง ควรจะมีการทดลองใชงานกอนมีการ เริ่มตนพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เพราะบางครั้งอาจจะเจอปญหาเนื่องจากคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาในเครื่องของผูวิจัย 
ไมรองรับกับเครื่องแมขายที่ใหบริการในสวนของการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยดวยวีดีโอ ผูวิจัยจะตองคํานึง 
ความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล ดังนั้น ผูวิจัยควรจะมีการทดลองนําไฟลวีดีโอไปแสดงบนเครื่องแมขาย และนําผล
การทดลองนั้น มาเปนขอมูลอางอิงเพื่อเลือกวาจะใชรูปแบบไฟลวีดีโอใดในการนําเสนอ 
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