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บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส�ารวจความต้องการเกี่ยวกับการเรียนรู้วิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง การประยุกต ์

ปรพินัธ์ 2) เพือ่สร้างและทดลองใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิาแคลคลูสั 1 เรือ่ง การประยกุต์ปรพินัธ์ และ 3) เพือ่ประเมนิ

ความพงึพอใจของผูใ้ช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิาแคลคลูสั 1 เรือ่ง การประยกุต์ปรพินัธ์ ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็น

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เรียนวิชาแคลคูลัส  

1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 21 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม

ความต้องการแบบมาตราประมาณค่า 6 ระดับ จ�านวน 44 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน 10 ข้อ และ

ประเมินความพึงพอใจแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 14 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ตวัอย่างมรีะดบัความต้องการการเรยีนรูเ้รือ่งการประยกุต์ปรพินัธ์ โดยภาพรวมระดบัความต้องการอยูใ่นระดบัมาก 

( =4.05) โดยมีความต้องการด้านลักษณะของสื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.48) 

 2. คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉล่ียในการทดสอบ

ก่อนเรยีน โดยพบว่าคะแนนเฉลีย่ในการทดสอบก่อนเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มค่ีาเท่ากบั 6.10 และคะแนนเฉลีย่

ในการทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 7.43

 3. ผูใ้ช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเรือ่งการประยกุต์ปรพินัธ์ โดยภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( =4.13)  

ค�าส�าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การประยุกต์ปริพันธ์

Abstract
 This research aims to 1) survey needs of calculus I learning, Applications Integrals, 2) invent and 

trial the computer-assisted lessons for calculus I learning, Applications Integrals, and 3) assess the user  

satisfaction toward the computer-assisted lessons for calculus I learning, Applications Integrals. The samples 

used in this research were undergraduate students, Regular, of the Faculty of Chemistry, Ubon Ratchathani 

Rajabhat University. The group of 21 students who studied Calculus I in term two, academic year 2016, was 

collected by judgmental sampling. The teaching tool used in the trial was the invented computer-assisted 

lessons for Applications Integrals and the data collection tool was a needs survey questionnaire which  

consists of 44 questions in 6 levels criteria, a multiple-choice test of learning achievement which consists 

of 10 questions, and a satisfaction survey which consists of 14 questions in 5 levels criteria. Statistics were 

percentage, mean, and standard deviation.
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 The research findings were as follows:

 1. The result of students’ needs survey indicates the samples has high-level ( =4.05), of the needs 

to learn Applications Integrals–needs in the type of learning tools is at high-level ( =4.48).

 2. The analysis result of learning achievement shows that the average score of the post-tests of 

the usage of computer-assisted lessons is higher than the average score of the pre-test – the average score 

of the pre-test of the usage of computer-assisted lessons is of 6.10 while the average score of the post test 

is of 7.43. 

 3. The computer-assisted lessons users indicate that satisfaction has high-level ( =4.13).
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บทน�า

 แคลคูลัส เป็นสาขาหลักของคณิตศาสตร์ ซึ่ง

พัฒนามาจากพีชคณิต เรขาคณิต และปัญหาทางฟิสิกส์ 

แคลคูลัสมีต้นก�าเนิดจากสองแนวคิดหลักดังนี้ แนวคิดแรก

คือ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยอัตราการ

เปลี่ยนแปลง และเกี่ยวข้องกับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น การหาความเร็ว ความเร่ง 

หรือความชันของเส้นโค้งบนจุดท่ีก�าหนดให้ ทฤษฎีของ

อนุพันธ์หลายส่วนได้แรงบันดาลใจจากปัญหาทางฟิสิกส์ 

ส่วนแนวคิดที่สองคือ แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ เป็นทฤษฎีที่ได้

แรง-บนัดาลใจจากการค�านวณหาพืน้ทีห่รอืปรมิาตรของรปู

ทรงทางเรขาคณิตต่างๆ ทฤษฎีน้ีใช้กราฟของฟังก์ชันแทน

รูปทรงทางเรขาคณิต และใช้ทฤษฎีปริพันธ์หรืออินทิเกรต 

เป็นหลกัในการค�านวณหาพืน้ทีแ่ละปรมิาตร ทัง้สองแนวคิด

ที่ก�าเนิดจากปัญหาที่ต่างกันกลับมีความสัมพันธ์กันลึกซ้ึง 

โดยทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส กล่าวว่า แท้จริงแล้ว

ทฤษฎีทั้งสองเปรียบเสมือนเป็นด้านทั้งสองของเหรียญอัน

เดยีวกนั นัน่คอืเป็นสิง่เดยีวกนัเพยีงแต่มองคนละมมุเท่านัน้ 

หรือเราอาจกล่าวได้ว่าอนุพันธ์และปริพันธ์เป็นฟังก์ชัน

ผกผันของกันและกัน (ชัยประเสริฐ แก้วเมือง 2555) ใน 

การสอนแคลคูลัสเพื่อความเข ้าใจทฤษฎีอย ่างลึกซึ้ง  

ควรกล ่าวถึงทั้ งสองทฤษฎีและความสัมพันธ ์นี้ก ่อน  

แต่การศึกษาในปัจจุบันมักจะกล่าวถึงแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์

ก่อนเพียงอย่างเดียว เนื่องจากน�าไปใช้งานได้ง่ายกว่า และ

การเรยีนการสอนวชิานีส่้วนใหญ่ผูส้อนจะใช้วธิสีอนด้วยการ

บรรยาย ท�าให้ผู้เรียนกลุ่มหน่ึงติดตามบทเรียนไม่ทันเป็น

เหตุให ้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานี้ของผู ้ เรียนต�่า  

(นัฐพรรณ แสงนันท์ 2558) จากประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้

ท�าการสอนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ ซึ่ง

เป็นการน�าความรู้เก่ียวกับปริพันธ์จ�ากัดเขตมาประยุกต์ใช้ 

พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนต�่ากว่าเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษา ค้นคว้า เพื่อหารูปแบบ 

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ความสามารถของผู้เรียน พบว่า ส่ือที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

ซึ่งเป็นสื่อที่น่าสนใจน�ามาใช้ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู้ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ 

จดัเป็นนวตักรรมทางการศกึษาทีม่ลีกัษณะเป็นสือ่การเรยีน

รู้ที่ใช้ความ สามารถของคอมพิวเตอร์ในการน�าเสนอสื่อ

ประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิกราฟ 

ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน์และเสียง เพื่อถ่ายทอดบทเรียน 

หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงใน

ห้องเรียนมากที่สุด โดยวิธีการสร้างที่เป็นระบบช่วยให ้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการเรียน ค�านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนจะเรียนในแต่ละชุดได้

ตามความสามารถของตนโดยไม่มีการแข่งขันหรือการ 

รอคอยผู้อืน่ ผู้เรยีนสามารถเลือกใช้ส่ือการเรยีน วธิกีารเรยีน 

ก�าหนด เวลาในการท�าประเมินผลได้ด้วยตนเอง ทั้งยัง

สามารถเรยีนได้ตามล�าพงัหรอืปรกึษาหารอืการท�ากจิกรรม

ร่วมกบัเพือ่นหรอืขอค�าแนะน�าจากครกูไ็ด้ ช่วยให้ครดู�าเนนิ

การวดัและประเมนิผลได้ตรงตามผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัที่

ตั้งไว้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ จากประโยชน์ของบท

เรียนคอมพิวเตอร์ช ่วยสอนและข้อจ�ากัดของการจัด

กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นแนวทาง

ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน

การจดัการเรยีนการสอนเรือ่ง การประยกุต์ปรพินัธ์ ส�าหรบั

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้

 1. เพื่อส�ารวจความต้องการเก่ียวกับการเรียนรู้

วชิาแคลคลูสั 1 เรือ่ง การประยกุต์ปรพินัธ์ ส�าหรบันกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี

 2. เพื่อสร้างและทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์

 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง การประยุกต ์

ปริพันธ์

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีเรียนวิชาแคลคูลัส  

1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2559 จ�านวน 2 กลุม่ นกัศึกษา

ทั้งสิ้น 46 คน

 ตัวอย่าง

 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เรียนวิชาแคลคูลัส 1 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มที่ 1 จ�านวน 21 คน 

ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 1. ตัวแปรอิสระ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนเรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์

 2. ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจจากการใช้บท

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์

 เนื้อหา

 เ นื้ อ ห าที่ ใช ้ ส� า ห รั บ ก า รพัฒนาบท เรี ย น

คอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิาแคลคลูสั 1 เรือ่ง การประยกุต์ปริ

พนัธ์ เกีย่วกบัการหาปรมิาตรของทรงตนัทีเ่กดิจากการหมนุ 

ซึง่ม ี2 วธิคืีอ การหาปรมิาตรของทรงตนัทีเ่กดิจากการหมนุ

โดยวิธีดิสก์ และการหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการ

หมุนโดยวิธีเชลล์

 กรอบแนวคิดของการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิด

ของการวิจัย ดังนี้

1. กรอบแนวคิดของการวิจัยและพัฒนา

4 
 

 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแคลคลูสั 1 เรื่อง การ
ประยุกต์ปริพันธ ์
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ี
เรียนวิชาแคลคูลัส 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 2 กลุ่ม นักศึกษาทั้งสิ้น 46 คน 
 ตัวอย่าง 
 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ี
เรียนวิชาแคลคูลัส 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2559 กลุ่มที่ 1 จ านวน 21 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ 
 2. ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจจากการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การประยุกต์
ปริพันธ์ 
 เนื้อหา 
 เนื้ อหาที่ ใ ช้ส าหรับการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง การ
ประยุกต์ปริพันธ์ เกี่ยวกับการหาปริมาตรของทรงตัน
ที่เกิดจากการหมุน ซึ่งมี 2 วิธีคือ การหาปริมาตรของ
ทรงตันที่เกิดจากการหมุนโดยวิธีดิสก์ และการหา
ปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนโดยวิธีเชลล์ 
  
 
 

 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
          ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
1. กรอบแนวคิดของการวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพปัญหาการเรียนเร่ือง 
การประยกุต์ปริพันธ ์

สภาพและความต้องการ 
ของผู้เรียน 

จิตวิทยาและหลกัการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง 
การประยกุต์ปริพันธ ์

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การ
ประยุกต์ปริพันธ์ที่ตรงกับสภาพและความ
ต้องการของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ปริพันธ์ 
รวมทั้งมีความพึงพอใจ ระดับมาก 
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2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์     
ช่วยสอนเรื่อง    

การประยกุต์ปริพันธ ์

ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เร่ือง การประยกุต์

ปริพันธ ์

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจจากการ
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การ
ประยุกต์ปริพันธ ์

ศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน 

ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่
เกี่ยวขอ้ง 

สร้างเครื่องมือแบบส ารวจความต้องการ
การจัดการเรียนสอนเรื่อง การประยุกต์
ปริพันธ ์

ส ารวจความตอ้งการการจัดการเรียนสอน
เร่ือง การประยกุต์ปริพันธ ์

ร่างกรอบเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่อง การประยกุต์ปริพันธ ์

สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ือง การประยกุต์ปริพันธ ์

ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เร่ือง การประยกุต์ปริพันธ ์กับนกัศึกษา
ภาคปกติ ที่เรียนวิชาแคลคูลัส 1  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

ประเมินความพึงพอใจของตัวอยา่งที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การ
ประยุกต์ปริพันธ์ของนักศึกษา ภาคปกต ิ
สาขาวิชาเคมี จ านวน 21 คน 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น  

2 ส่วนคือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองสอนได้แก่ บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ ที่สร้างขึ้น 

และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคอื แบบสอบถาม

ความต้องการ และประเมินความพึงพอใจ โดยมีดังนี้

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งมีลักษณะ

และขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้

  1.1 ศึกษาข้อมูล

   1.1.1 ศกึษาความหมาย หลกัการ ทฤษฎี 

และเนื้ อหาสารที่ เกี่ ยวข ้องกับการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

   1.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง 

CAI ที่สามารถ Publish เนื้อหาสาระ สื่อผสมต่างๆ โดยใช้

โปรแกรม Flash

   1.1.3 ศึกษาหลักสูตรวิชาแคลคูลัส 1 

วเิคราะห์เนือ้หา การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน การสร้าง

แบบทดสอบ การวัดและประเมินผล

  1.2 การสร้างเครื่องมือ ในการสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ ในครั้งนี้ผู้

วิจัยได้ก�าหนดการด�าเนินการดังนี้

   1.2.1 เนื้อหาสาระของ CAI 

   1) ขั้นการวิเคราะห์ ได้รวบรวมข้อมูล

เพื่อใช้ในการสร้าง CAI ดังนี้

    (1) รวบรวมเน้ือหาการประยุกต์ปริ

พันธ์ จากเอกสาร และ/หรือ หนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

    (2) รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัหลกัการ

สร้าง CAI จากต�ารา และเอกสารต่างๆ

    (3) รวบรวมภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่

เกี่ยวข้องในการสร้างเมนู เนื้อหาสาระ

    (4) วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน แบ่ง

แยกออกเป็นหวัข้อย่อย สรปุเนือ้หาในประเดน็ส�าคญั เรียบ

เรียงข้อความให้เหมาะสม ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย รวมทั้ง

รูปภาพที่จะน�าไปประกอบการอธิบายบทเรียน

   1.2.2 ขั้นออกแบบ

   1)  ออกแบบหน้าจอ ประกอบด้วยขั้น

ตอนดังนี้

    (1)  ออกแบบเมนูหลัก

    (2)  ออกแบบหน้าจอของบทเรียน

    (3)  ก� า ห น ด รู ป แ บ บ ตั ว อั ก ษ ร  

ภาพประกอบ

    (4)  ก�าหนดสีที่ใช้

    (5) ก�าหนดการวางรูปแบบของ

ข้อความและรูปในเมนู

   2)  เขยีนบทด�าเนนิเรือ่งของ CAI โดยเรยีง

ล�าดับความส�าคัญของเน้ือหา การจัดกิจกรรมระหว่างบท

เรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ

   1.2.3 ขั้นการพัฒนา

   1)  การสร้างหน้าจอ มีขั้นตอนดังนี้

    (1) ก�าหนดหน้าจอเริ่มแรกของการ

เข้าสูโ่ปรแกรม จะเป็นหน้าจอของการดาวน์โหลดโปรแกรม

และหัวข้อหรือชื่อวิชา
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    (2) หน ้ าจอหลักของการเข ้ า สู ่

โปรแกรมบทเรียนเป็นลักษณะของ Web Page โดยมีปุ่ม

กดควบคุมต่างๆ อยู่ด้านซ้าย

    (3) เน้ือหาบทเรียนก�าหนดรูปแบบ

อกัษร ส ีและขนาดทีใ่ช้ ภาพประกอบ ให้เหมาะสมกลมกลืน

สอดคล้องกัน

    (4)  การวางรูปแบบในกรอบต่างๆ 

เริ่มจากปุ่มภาพหรือ ข้อความที่จะใช้เป็นส่วนเชื่อมโยง เพื่อ

ให้ผู้เรียนเลือกเข้าสู่สาระที่ต้องการ

   2)  สร้างบทเรียนตามบทด�าเนินเรื่อง

   1.2.4 ขั้นการทดลองใช้ การน�า CAI ที่

สร้างแล้วไปทดลองใช้กบันกัศกึษาภาคปกต ิทีเ่คยเรยีนวชิา

แคลคลูสั 1 มาแล้ว จ�านวน 30 คน แล้วน�าข้อมลูมาปรบัปรงุ

แก้ไข ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบส�าคัญดังนี้

   1)  ค�าแนะน�าบทเรียน ควรบอกถึงขั้น

ตอนวิธีการต่างๆ ในการใช้ CAI

   2) การน�าเข้าสูบ่ทเรยีน ควรปรากฏเมนู

ให้เลือก ซึ่งประกอบด้วยแผนบริหารการสอน เนื้อหาวิชา 

แบบฝึกหัดแต่ละเนื้อหาย่อย และแบบทดสอบ

   3) บทเรียนควรจะมี เสียงบรรยาย

ประกอบเนื้อหาด้วย

   4) ผู้วิจัย ควรแสดงข้อมูลประวัติของ 

ผู้พัฒนา

   5)  ควรมสีมดุเยีย่มเป็นการรบัค�าแนะน�า

จากผู้เรียน เพื่อน�าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาบทเรียนต่อไป

 2. แบบสอบถามความต้องการการเรียนรู้เรื่อง 

การประยุกต์ปริพันธ์

  2.1 ลกัษณะแบบสอบถามชดุนีเ้ป็นแบบมาตร

ประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ ได้แก่ ต้องการมาก

ทีส่ดุ ต้องการมาก ต้องการปานกลาง ต้องการน้อย ต้องการ

น้อยที่สุด ไม่ต้องการมาก แบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1  

เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนตอนที่ 2 

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับระดับความต้องการการเรียนรู ้เรื่อง  

การประยุกต์ปริพันธ์ 

  2.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม

   ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารความรู้เกี่ยว

กับการประยุกต์ปริพันธ์ ด้วยสื่อรูปแบบต่างๆ รูปแบบของ

บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เพือ่ใช้เป็นกรอบในการสร้าง

แบบ สอบถามเกี่ยวกับความต้องการการเรียนรู้

   ข้ันตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามความ

ต้องการการเรยีนรูเ้รือ่ง การประยกุต์ปรพินัธ์ และตรวจสอบ

เบื้องต้นในภาพรวมของแบบสอบถาม

   ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง

   ขัน้ตอนที ่4 การวเิคราะห์ข้อมลู เมือ่ตรวจ

สอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่เก็บ

รวบรวมมาได้แล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน

ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน- มาตรฐาน  

เพื่อพิจารณาความต้องการของตัวอย่างในการเรียนเรื่อง 

การประยกุต์ปรพินัธ์ ซึง่จะได้น�าผลการวเิคราะห์ดงักล่าวไป

เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างบทเรียนเรื่อง การประยุกต์ 

ปริพันธ์ ต่อไป 

 3. แบบประเมินความพึงพอใจ

  3.1 ลักษณะแบบประเมิน ผู ้วิจัยใช้แบบ

ประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

  3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน

   ขั้นตอนที่ 1 ระบุวัตถุประสงค์ของแบบ

ประเมินความพึงพอใจ

   ขั้นตอนที่  2 ระบุเน้ือหาที่ต ้องการ

ประเมิน

   ขั้นตอนที่ 3 ร่างโครงสร้างแบบประเมิน

ความพงึพอใจตามวตัถปุระสงค์ของแบบประเมนิและกรอบ

ที่ก�าหนดไว้

   ขัน้ตอนที ่4 จดัท�าต้นฉบบั เขยีนค�าชีแ้จง

ในการตอบและตรวจสอบความถูกต้องในการจัดพิมพ์

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการทดลองใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ 

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้

 1. ด�าเนนิการทดลองกบันกัศกึษาภาคปกต ิทีเ่รยีน

วิชาแคลคูลัส 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มที่ 1 

จ�านวน 21 คน โดยทดลองสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์

 2. เมือ่ครบเวลาทีส่อนแล้วได้น�าแบบประเมนิบท

เรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนและแบบประเมนิความพงึพอใจ

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบการจัดการ

เรียนการสอนเรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้คือ สถิติ 

พืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัย

 

 1. ตวัอย่างมรีะดบัความต้องการการเรยีนรู ้เรือ่ง

การประยกุต์ปริพนัธ์ โดยภาพรวมระดบัความต้องการอยูใ่น

ระดับมาก (  = 4.05) โดยมีความต้องการด้านลักษณะของ

สื่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.48) 

 2. คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบหลังเรียนด้วยบท

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในการ

ทดสอบก่อนเรียน โดยพบว่าคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบ

ก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 

6.10 และคะแนนเฉลีย่ในการทดสอบหลงัเรยีนด้วยบทเรยีน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 7.43 

 3. ผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ

ประยุกต์ปริพันธ์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก (  = 4.13) 

อภิปรายผลการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ

ประเมินความต้องการเก่ียวกับการเรียนรู้รายวิชาแคลคูลัส 

1 เรื่องการประยุกต์ปริพันธ์ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน และน�าผลที่ได้จากการประเมินไปใช้เป็นกรอบในการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตัวอย่าง จ�านวน 21 คน 

สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. ตัวอย่างจ�านวนท้ังสิ้น 21 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยมีอายุ

เฉลีย่เท่ากบั 18 ปี ส่วนเพศชาย มจี�านวน 7 คน คดิเป็นร้อย

ละ 33.33 โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 18 ปี 

 2. ตัวอย่างมีระดับความต้องการการเรียนรู้เรื่อง 

การประยกุต์ปริพนัธ์ โดยภาพรวมระดบัความต้องการอยูใ่น

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

เรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่ พบว่า นกัศกึษามคีวามต้องการด้าน

ลักษณะของสื่อการเรียนรู้มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 

รองลงมาคือด้านวัตถุประสงค์ของความต้องการการเรียนรู้ 

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.38 ด้านวธิกีารเรยีนรู ้ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.05 

ด้านรปูแบบของบทเรยีนส�าเรจ็รปู ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 ด้าน

การน�าเสนอเนื้อหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และด้านรูปแบบ

ของสื่อการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ตามล�าดับ

 3. ผลการวิเคราะห์รายด้านวัตถุประสงค์ของ

ความต้องการการเรยีนรู ้ระดบัความต้องการการเรยีนรูเ้รือ่ง 

การประยุกต์ปริพันธ์ โดยภาพรวมพบว่า ตัวอย่างมีระดับ

ความต้องการการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ อยู่ใน

ระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยรวมทุกวัตถุประสงค์ เท่ากับ 4.33 

โดยวัตถุประสงค์ของความต้องการการเรียนรู้ เรื่อง การ

ประยกุต์ปรพินัธ์ ทีต่วัอย่างมมีากทีสุ่ดคือ เพือ่น�าผลการวจิยั

ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชพี มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.53 

รองลงมาคือ เพื่อให้สามารถท�าความเข้าใจในเน้ือหาการ

เรียนเรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52  

เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้สูงในการเรียนรู ้เร่ือง  

การประยุกต์ปริพันธ์ และเพื่อน�าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

ประจ�าวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 เท่ากัน เพื่อให้มีความคิด

ริเริ่ม สามารถคิดเป็น ท�าเป็นและแก้ปัญหาเป็น มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.38 และเพื่อให้มีส่ือการเรียนที่หลากหลาย

สอดคล้องกับความสนใจ/ความสามารถในการเรียนรู ้  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ตามล�าดับ 

 4. ผลการวิเคราะห์รายด้านวิธีการเรียนรู้ ระดับ

ความต้องการการเรียนรู ้ เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์  

โดยภาพรวมพบว่า ตัวอย่างมีระดับความต้องการการเรียน

รู้เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ อยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย

รวมทุกวิธีการเรียนรู้ เท่ากับ 4.00 โดยวิธีการเรียนรู้ที่

ตัวอย่างต้องการเรียนมากที่สุด คือ ศึกษาจากบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 รองลงมาคือ 

ศึกษาจากบทเรียนส�าเร็จรูป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ศึกษา

จากโปรแกรม PowerPoint มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ศึกษา

จากปฏทินิความรูต้ัง้โต๊ะ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.00 ศกึษาแบบ

ตัวต่อตัวกับครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ศึกษาจาก

เอกสารผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.82 ศกึษา

จากวิทยากรภายนอก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 และศึกษา

เป็นกลุ่มกับครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ตามล�าดับ

 5. ผลการวิเคราะห์รายด้านลักษณะของส่ือการ

เรียนรู้ ระดับความต้องการการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ 

ปริพันธ์ โดยภาพรวมพบว่า ตัวอย่างมีระดับความต้องการ

การเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ อยู่ในระดับมากคือ  

มีค่าเฉลี่ยรวมทุกลักษณะของสื่อการเรียนรู้ เท่ากับ 4.46 

โดยที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้เนื้อหาอย่างหลาก

หลาย เช่น รูปภาพ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว มากที่สุด  

มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.71 รองลงมาคอื มคีวามน่าสนใจชวนให้

เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 กระตุ้นให้เกิดการ

เรียนรู ้ด ้วยการให้ผู ้เรียนมองเห็นภาพและเกิดการคิด

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ช่วยให ้



Journal of Graduate School, Pitchayatat 12(2): July-December 2017 129

การเรียนมีความสนุกเพลิดเพลิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  

และมีความเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียนเข้าใจง่าย

และปฏิบัติง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ตามล�าดับ

 6. ผลการวิเคราะห์รายด้านรูปแบบของสื่อการ

เรยีนรู ้ระดบัความต้องการการเรยีนรูเ้รือ่ง ประยกุต์ปรพินัธ์ 

โดยภาพรวมพบว่า ตัวอย่างมีระดับความต้องการ การ 

เรียนรู ้เร่ือง ประยกุต์ปรพินัธ์ อยูใ่นระดบัมาก คอื มค่ีาเฉลีย่ 

ทุกรูปแบบของสื่อการเรียนรู้เท่ากับ 3.73 โดยที่ตัวอย่างมี 

ความต้องการบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มากทีสุ่ด มค่ีา

เฉลีย่เท่ากบั 4.19 รองลงมาคอื รปูแบบของสือ่สิง่พมิพ์ เช่น 

ชุดการเรียน บทเรียนส�าเร็จรูป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 

โปรแกรม PowerPoint มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 3.86 ปฏทินิความ

รู้ตั้งโต๊ะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 สื่อบุคคลเช่น ครูผู้สอน 

วิทยากรหรือผู้รู้ และ โปสเตอร์แสดงการประยุกต์ปริพันธ์ 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เท่ากัน และรูปภาพ เช่น แสดงภาพ

ขั้นตอนการประยุกต์ปริพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43  

ตามล�าดับ

 7. ผลการวเิคราะห์รายด้านรปูแบบของบทเรยีน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระดับความต้องการการเรียนรู้เรื่อง 

ประยกุต์ปรพินัธ์ โดยภาพรวมพบว่า ตวัอย่างมค่ีาเฉลีย่ความ

ต้องการด้านรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เท่ากับ 3.94 โดยที่ตัวอย่างมีความต้องการรูปแบบของบท

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในด้านการน�าเสนอเนื้อหา  

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 รองลงมาคือ ขอบข่าย

เนือ้หาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.92 

คู่มอืการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉลีย่เทา่กับ 

3.85 และโครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วยสอน  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.65 ตามล�าดับ

 8. คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบหลังเรียนที่เรียน

ด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มค่ีาสงูกว่าคะแนนเฉลีย่

ในการทดสอบก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สาพิตา ไชยโยชน์ (2557)  แดน  คลังทอง (2557) ชมพู มา

หา (2557)  และนัฐพรรณ แสงนันท์ (2558) โดยพบว่า 

คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบก่อนเรียนด ้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 6.10 และคะแนนเฉลี่ย

ในการทดสอบหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

มีค่าเท่ากับ 7.43 

 9. ตั วอย ่ า ง มีความพึ งพอใจต ่ อบท เรี ยน

คอมพิวเตอร์ช ่วยสอน โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสรา ภูพวก (2555) สาพิตา  

ไชยโยชน์ (2557) และสายสมร ค�าเหลือ (2558)  มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.13 หมายความว่า นักศึกษาที่ใช ้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

โดยมีความพึงพอใจทั้ง 4 ด้านอยูร่ะดบัมาก คอื ด้านเนือ้หา

การน�าเสนอมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 

4.24 รองลงมาคือ ด้านความรู้และการน�าไปใช้ประโยชน์  

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.91 ด้านกิจกรรม/แบบ

ฝึกหัด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.19 และด้าน 

ค�าแนะน�าในการใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มค่ีาเฉลีย่

ความพึงพอใจเท่ากับ 2.95 ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิจัยแสดงให ้ เห็นว ่า บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการประยุกต์ปริพันธ์ ท�าให้

นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความ

พึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนดังกล่าวอยู่ในระดับมาก 

จึงถือได้ว่าบทเรียนที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้มีสามารถน�าใช ้

ในการเรียนการสอนได้ดี แต่ทั้งนี้การที่ครูหรือผู้ที่สนใจจะ 

น�าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวไปใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กล่าวได้นั้นจ�าเป็นจะ

ต้องศึกษาถงึวธิกีารใช้บทเรยีน และเนือ้หาในแต่ละรายวชิา

อย่างละเอียด รวมไปถึงการท�าความเข้าใจกับนักศึกษาถึง

วิธีการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเอง  

ว่าต้องมีความตั้งใจ ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ใน

การศึกษาบทเรียน การท�าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ  

ซึ่งในกระบวนการสอนโดยใช้บทเรียนควรจัดบรรยากาศ 

ในการเรียนและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความ 

เหมาะสม คอื ห้องต้องสะอาด เงยีบสงบและรูสึ้กสบาย เพือ่

ให้นักศึกษาได้ใช้สมาธิในการศึกษาบทเรียนอย่างเต็มที่  

ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนที่สูงขึ้น

และเกิดความพึงพอใจในการใช้บทเรียนอย่างที่ควรจะเป็น

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. การท�าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน ในสาขาวชิาต่างๆ ทีม่เีนือ้หายากและ

ซับซ้อน ผู้วิจัยจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาถึงรายละเอียด 

ของเนือ้หาสาระของวชิานัน้ๆ ตัง้แต่หลกัสตูร แผนการเรยีน

การสอน จุดมุ่งหมายและเนื้อหาของรายวิชา รวมไปถึง

ความต้องการและความจ�าเป็นของนักศึกษาในการเรียนรู้

เนื้อหาในรายวิชาดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ในการก�าหนด

กรอบการพัฒนาบทเรียนให้มีความถูกต้องเหมาะสม และ

สอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็นของนักศึกษามากที่สุด 

 2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
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ส่วนของการอธิบายเนื้อหาที่มีรายละเอียดมากและ 

ซับซ้อน ผู้วิจัยจ�าเป็นต้องยกตัวอย่างมาแสดง และอธิบาย

ให้นกัศกึษา หรอืผูใ้ช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเข้าใจได้

อย่างถูกต้อง เพื่อให้ง่ายในการอธิบายเนื้อหา ผู้วิจัยควรน�า

เสนอเป็นภาพประกอบทีส่อดคล้องกบัเนือ้หาอย่างต่อเนือ่ง

กันไปเป็นเรื่องราว เพราะนอกจากภาพประกอบที่แสดงถึง

เนือ้หาได้อย่างชดัเจนซึง่จะท�าให้นกัศกึษาหรอืผูใ้ช้บทเรยีน

มีความเข้าใจง่ายข้ึนแล้ว ยังเป็นการดึงดูดความสนใจต่อ 

การเรียนรู้และศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เป็น

อย่างดี

 3. ควรมีการศึกษาความคงทนของความรู้และ

ความเข้าใจในเนือ้หาสาระทีเ่รยีนรูจ้ากบทเรยีนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาของความ

คงทนของความรูท้ีอ่าจเป็นผลมาจากบทเรยีนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอน ซึ่งผู้วิจัยอาจท�าการทดลองเปรียบเทียบการเรียน

การสอนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับวิธีการเรียน

การสอนแบบอืน่ๆ ว่ามคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่และอย่างไร 

ในเรื่องของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจใน

การเรียน รวมทั้งประเมินความรู้ในเน้ือหาของรายวิชาดัง

กล่าวแล้วเปรยีบเทยีบเป็นระยะๆ เพือ่ดถูงึความคงทนของ

ความรู้ของนักศึกษาด้วย
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