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3.  ความเป็นมาของงานวจัิย        
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545  การศึกษา 
หมายความวา่ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม  ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม 
การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดั
สภาพแวดลอ้ม สังคม  การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  ซ่ึงการจดัการศึกษาตอ้ง
เป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมแล
วฒันธรรมในการด ารงชีวติิ  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  เก่ง  ดี  มีสุข และมีความเป็นไทย    การพฒันา
ปัญญาของตนเองใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดเห็นและความถูกตอ้ง  ความดีงาม ท่ีจะเก้ือกลูแก่ตนเองและ
ครอบครัว พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   ไดก้ าหนดใหมี้การปฏิรูปการเรียนรู้ไวใ้นหมวดท่ี 4 วา่ ดว้ยแนวการจดั
การศึกษา โดยมีสาระส าคญัสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน    ดงันั้นการจดัการเรียนการ
สอนจึงเป็นภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบหลกั  ปัจจุบนัเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  หมวด  9    ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  ใหมี้การพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิต  และผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีด
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา      
  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ไดก้  าหนด พนัธกิจ เก่ียวกบั  วจิยั สร้างนวตักรรม พฒันาองค์
ความรู้ เพื่อการพฒันาอาชีพ ในการผลกัดนัใหว้สิัยทศัน์และพนัธกิจบรรลุตามเป้าหมายนั้น ส านกังานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ไว ้6   ยทุธศาสตร์   35    กลยทุธ์    โดยยทุธศาสตร์ ท่ี 6 สนบัสนุนการวจิยัและ
พฒันาถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยี    เพื่อใหก้ารอาชีวศึกษาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  ตั้งแต่การพฒันา
ระบบการบริหารจดัการ ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  การสร้างองคค์วามรู้ และนวตักรรมทางวชิาชีพ  การเช่ือมโยงการวจิยักบั
กระบวนการจดัการเรียนการสอนวชิาชีพ มีกลไกน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง   มีการส่งเสริมการน าองคค์วามรู้ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม ไปใชพ้ฒันาคุณภาพการบริหารจดัการและการเรียนการสอน  ส่งเสริมใหน้ าความรู้ 
เทคโนโลย ีส่ิงประดิษฐ ์และนวตักรรม ไปใชพ้ฒันาอาชีพ จดสิทธิบตัร และพฒันาสู่เชิงพาณิชย ์  
  ปัจจุบนัวทิยาลยัไดเ้ห็นความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยทีางส่ือการเรียนการสอนเขา้มาช่วย  คือ   
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มาจากค าวา่  CAI (Computer Assisted Instruction) หมายถึงวถีิทางของการสอนรายบุคคลโดย
อาศยัความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจะจดัหาประสบการณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมีการแสดงเน้ือหาตามล าดบัท่ี
ต่างกนัดว้ย  บทเรียนโปรแกรมท่ีเตรียมไวอ้ยา่งเหมาะสม  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จึงเป็นเคร่ืองมือช่วยส่วนอยา่งหน่ึงท่ี



ผูเ้รียนจะตอบค าถาม  ทางแป้นพิมพแ์สดงออกมาทางจอภาพ มีทั้งรูปภาพและตวัหนงัสือหรือบางทีอาจใชร่้วมกนักบั  
อุปกรณ์อยา่งอ่ืนดว้ย เช่น สไลด ์เทปวดิีทศัน์   เป็นตน้    
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีลกัษณะการเรียนท่ีเป็นขั้นตอน ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน จะเร่ิมตั้งแต่การทกัทาย
ผูเ้รียน บอกวธีิการเรียน และบอกจุดประสงคข์องการเรียน  เพื่อท่ีจะใหผู้เ้รียนไดท้ราบวา่ เม่ือเรียนจบบทเรียนน้ีแลว้เขา
จะสามารถท าอะไรไดบ้า้ง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเสนอวธีิการในรูปแบบท่ีน่าสนใจได้ ไม่วา่จะเป็นลกัษณะ
ภาพเคล่ือนไหว เสียงหรือผสมผสานหลาย ๆ อยา่งเขา้ดว้ยกนั  เพื่อเร้าความสนใจของผูเ้รียน ใหมุ้่งความสนใจเขา้สู่
บทเรียนบางโปรแกรมอาจจะมีแบบทดสอบวดัความพร้อมของผูเ้รียนก่อน  หรือมีรายการ เพื่อใหผู้เ้รียนเลือกเรียนไดต้าม
ความสนใจ และผูเ้รียนสามารถจดัล าดบัรายการเรียนก่อนหลงัไดด้ว้ยตนเอง    ขั้นการเสนอเน้ือหา   เม่ือผูเ้รียนเลือกเรียน
ในเร่ืองใดแลว้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็จะเสนอเน้ือหาออกมาเป็นกรอบ ๆ ในรูปแบบท่ีเป็น ตวัอกัษร ภาพ  เสียง 
ภาพกราฟิก และภาพเคล่ือนไหว เพื่อเร้าความสนใจในการเรียน  และสร้างความเขา้ใจในความคิดรวบยอดต่าง ๆ แต่ละ
กรอบ หรือเสนอเน้ือหาเรียงล าดบัไปทีละอยา่งทีละประเด็น โดยเร่ิมจากง่ายไปหายาก  ผูเ้รียนจะควบคุมความเร็วในการ
เรียนดว้ยตนเอง เพื่อท่ีจะใหไ้ดเ้รียนรู้มากท่ีสุด  ตามความสามารถ และมีการช้ีแนะหรือการจดัเน้ือหาส าหรับการ
ช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนท่ีดีข้ึน    ขั้นค าถามและค าตอบ  หลงัจากเสนอเน้ือหาของบทเรียนไปแลว้  เพื่อท่ีจะวดั
ผูเ้รียนวา่มีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนมาแลว้เพียงใดก็จะมีการทบทวนโดยการใหท้ าแบบฝึกหดั  และช่วยเพิ่มพนู
ความรู้ ความช านาญ เช่น ใหท้  าแบบฝึกหดัชนิดค าถาม แบบเลือกตอบ  แบบถูกผดิ แบบจบัคู่ และแบบเติมค า เป็นตน้  ซ่ึง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเสนอแบบฝึกหดัแก่ผูเ้รียนไดน่้าสนใจมากกวา่แบบทดสอบธรรมดา  และผูเ้รียนตอบ
ค าถามผา่นทางแป้นพิมพห์รือเมาส์ นอกจากน้ีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัสามารถจบัเวลาในการตอบค าถามของผูเ้รียนได้
ดว้ย ถา้ผูเ้รียนไม่สามารถตอบค าถามไดใ้นเวลาท่ีก าหนดไว  ้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็จะเสนอความช่วยเหลือให้    ขั้นการ
ตรวจค าตอบ เม่ือระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดรั้บค าตอบจากผูเ้รียนแลว้  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็จะตรวจค าตอบและ
แจง้ผลใหผู้เ้รียนไดท้ราบ การแจง้อาจแจง้เป็นแบบขอ้ความ กราฟิกหรือเสียง  ถา้ผูเ้รียนตอบถูกก็จะไดรั้บการเสริมแรง 
(Reinforcement) เช่น การใหค้  าชมเชย เสียงเพลง หรือใหภ้าพกราฟิกสวย ๆ และถา้ผูเ้รียนตอบผดิ  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ก็จะบอกใบใ้หห้รือใหก้ารซ่อมเสริมเน้ือหาแลว้ใหค้  าถามนั้นใหม่ เม่ือตอบไดถู้กตอ้งจึงกา้วไปสู่หวัเร่ืองใหม่ต่อไป ซ่ึง
จะหมุนเวยีนเป็นวงจรอยูจ่นกวา่จะหมดบทเรียนในหน่วยนั้น ๆ    ขั้นของการปิดบทเรียน  เม่ือผูเ้รียนเรียนจบบทเรียนแลว้ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะท าการประเมินผลของผูเ้รียนโดยการท าแบบทดสอบ  ซ่ึงจุดเด่นของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ  
สามารถสุ่มขอ้สอบออกมาจากคลงัขอ้สอบท่ีไดส้ร้างเก็บไวแ้ละเสนอใหผู้เ้รียนแต่ละคนโดยท่ีไม่เหมือนกนั  จึงท าให้
ผูเ้รียนไม่สามารถจดจ าค าตอบจากการท าในคร้ังแรก ๆ  นั้นไดห้รือแบบไปรู้ค าตอบนั้นมาก่อนเอามาใชป้ระโยชน์ เม่ือท า
แบบทดสอบนั้นเสร็จแลว้ ผูเ้รียนจะไดรั้บทราบคะแนนการท าแบบทดสอบของตนเองวา่ผา่นตามเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว้
ตั้งแต่แรกและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะบอกเวลาท่ีใชใ้นการเรียนในหน่วยนั้น ๆ ไดด้ว้ยเป็นตน้     คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ส่วนใหญ่จะมาในลกัษณะของ  บทเรียน (Tutorial)   เพราะลกัษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมา
ในลกัษณะของบทเรียนโปรแกรม ท่ีเสนอเน้ือหาความรู้เป็นส่วนยอ่ย ๆ เป็นการเรียนแบบการสอนของครู คือ จะมีบทน า  
ค าอธิบาย ซ่ึงประกอบดว้ยทฤษฎี กฎเกณฑ ์ค าอธิบาย  และแนวคิดท่ีจะสอนในรูปแบบของขอ้ความ ภาพและเสียงหรือ
ทุกแบบรวมกนั หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาแลว้ก็จะมีค าถามเพื่อใชใ้นการตรวจสอบ ความเขา้ใจของผูเ้รียน มีการแสดงผล



ยอ้นกลบั ตลอดจนมีการเสริมแรงสามารถใหผู้เ้รียนยอ้นกลบัไปเรียนบทเรียนเดิม  หรือขา้มบทเรียนท่ีผูเ้รียนรู้แลว้ไปได้ 
นอกจากน้ียงัสามารถบนัทึกผลวา่ผูเ้รียนท าไดเ้พียงไร อยา่งไร  เพื่อใหค้รูผูส้อนมีขอ้มูลในการเสริมความรู้ใหก้บัผูเ้รียน
บางคนได ้หรือผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนตามความสามารถของตนเอง  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ จึงเป็นท่ีนิยม 

  รายวชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์กบังานสถิติ    การจดัการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
เพราะการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  คนท่ีเรียนอ่อนก็ศึกษาเน้ือหาไป
แบบชา้ๆ แต่ถา้นกัเรียนท่ีมีความสามารถก็สามารถเรียนโดยใชร้ะยะเวลาเพียงนอ้ยนิด และถา้ผูเ้รียนคนใดตอ้งการศึกษา
เน้ือหาตามท่ีตวัเองสนใจก็สามารถเลือกเรียนได้ โดยไม่ตอ้งพึ่งครูผูส้อนหรือเพื่อน ตอ้งการเรียนเน้ือหาใด เม่ือใด  ก็
สามารถเลือกเรียนไดต้ามความถนดัและความสนใจ ( Anywhere Anytime Learning)    ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ โดย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดเ้ขา้มาช่วยในส่วนของการพฒันากระบวนการเรียนรู้  ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองมี
ความหลากหลายครอบคลุมช่องทางรับรู้ของบุคคล เพราะส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมา  มกัจะเป็นส่ือมลัติมีเดีย 
ท่ีมีทั้งขอ้ความ รูปภาพ เสียง วดีิโอ ภาพเคล่ือนไหว  แลว้แต่ลกัษณะการออกแบบ กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจท่ีจะ
เรียน และการเรียนรู้นั้นก็ข้ึนอยูก่บัศกัยภาพ ความถนดัของบุคคล 

  ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษา เร่ืองการจดัการแฟ้มขอ้มูลดว้ย  Data  Editor   และไดส้ัมภาษณ์
นกัเรียนนกัศึกษาระดบัปวช. 2  /  1-2 ,3-4  มีความเห็นพอ้งกนัวา่  วชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์กบังานสถิติ  เป็น
เน้ือหาท่ีนกัศึกษาวา่ยาก เพราะมีภาษาองักฤษท าใหเ้ขา้ใจยากและขากการส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  การท่ีผูว้จิยั
คิดคน้เอกสารต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) รวมทั้งไดศึ้กษาเน้ือหา หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ พ.ศ. 2545  ( ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2546) และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  ท าใหผู้ว้จิยั
ในฐานะผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการสอนรายวชิาดงักล่าว  มีความสนใจท่ีจะพฒันาการเรียนการสอน ส าหรับศึกษาระดบัปวช.2 
/1-2 ,3-4  แผนกวชิาคอมพิวเตอร์  วทิยาลยัการอาชีพพล  เพื่อใหเ้ป็นเคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนไดใ้ชเ้วลาเรียนเตม็ความสามารถตามความตอ้งการเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบทเรียน (  CAI )  ต่อไป 
 
4.  จุดมุ่งหมาย / วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเปรียบเทียบความความคงทนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียน CAI  กบันกัศึกษาท่ีเรียนปกติ 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนกัศึกษา ปวช. 2 / 1-2,3-4 ท่ีไดรั้บการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบั

การเรียนปกติ 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยบทเรียน CAI 
4.    เพื่อพฒันาบทเรียน  CAI   รายวชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์กบังานสถิติ  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์  
80 /80  
 
 
 



 
5.  สมมติฐาน   
 1.  นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิแบบปกติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
แตกต่างกนั 
 2.  นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กบันกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยวธีิแบบปกติมีความคงทนในการเรียนรู้
แตกต่างกนั 
 
6.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1.  นกัศึกษามีผลทางการเรียนจากการเรียนบทเรียน CAI   สูงกวา่เกณฑ ์ 80 /80  
 2.  นกัศึกษามีความพึงพอใจในการใชบ้ทเรียน CAI  สูงกวา่การเรียนแบบปกติ อยูใ่นเกณฑดี์มาก 
 3.  นกัศึกษามีความคงทนในการเรียนมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึนกวา่การเรียนแบบปกติ 
              
7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
                       1.บทเรียน CAI     หมายถึง   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI )  ( Computer  Assisted  Instruction  
Courscware )   ใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนเพื่อน าเสนอเน้ือหารายวชิาในลกัษณะหน่วยการเรียนตามสภาพจริง 
ประกอบดว้ย ขอ้ความ   เสียง  ภาพเคล่ือนไหว เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเน้ือหา   เร่ือง  การสร้าง  Data  Edit        
          2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้ความสามารถของผูเ้รียนในการเรียน วชิาการประยกุตใ์ช้
คอมพิวเตอร์กบังานสถิติ  เร่ืองการจดัการแฟ้มขอ้มูลดว้ย  Data  Editor   
  3.  ความคงทนในการเรียนรู้  หมายถึง  การคงไวซ่ึ้งการเรียนรู้ท่ีสามารถจะระลึกไดเ้ม่ือเวลาไดผ้า่นไป
ในระยะเวลา  3  สัปดาห์ วดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  4.   การเรียนแบบปกติ  หมายถึง  การเรียนโดยมีครูเป็นผูส้อนและ ใขส่ื้อวธีิการเรียนการสอนตาม
แผนการสอนตามปกติ 
  5.  ความพึงพอใจของนกัเรียน  หมายถึง ความรู้สึกช่ืนชอบหรือความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อ
การเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์กบังานสถิติ  เร่ืองการจดัการแฟ้มขอ้มูลดว้ย  Data  
Editor   
  6.  ดชันีประสิทธิผลของบทเรียน  หมายถึง  ค่าการประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามวธีิการประเมิน  
โดยหลงัจากท่ีนกัเรียน  เรียนดว้ยบทเรียน CAI  นกัเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละเท่าใด  โดยการวดัดว้ย
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และน าคะแนนทดสอบก่อนท าการทดสอบและหลงัท าการทดลองแทนค่าใน
สูตรหาค่าดชันีประสิทธิผลของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
 
 



  7.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ หมายถึงประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพ
ของผลสัมฤทธ์ิ  ท่ีผูศึ้กษาไดพ้ฒันาข้ึนตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80 
   80  ตวัแรก  เป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากคะแนนฝึกปฏิบติั หรือแบบฝึกหดัใน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   80  ตวัหลงั เป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ีย  หลงัเรียนของนกัศึกษา  ซ่ึงไดจ้ากการท า
แบบทดสอบหลงัเรียน 
 
8. วธีิด าเนินการวจัิย 
          ก.  ขอบเขตการวจัิย   
 -  ประชากร  ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ  นกัเรียน ระดบั ปวช. 2  /  1-2, 3-4    วทิยาลยัการอาชีพพลท่ีเรียนใน
รายวชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์กบังานสถิติ  ภาคเรียนท่ี  2 /2552    จ านวน  42  คน   
 -  กลุ่มตวัอยา่ง  ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ  จากหอ้งเรียน  2  หอ้งจ าแนกออกเป็น  2  กลุ่ม กลุ่มทดลอง    30      
คน  และกลุ่มทดลอง  12  คน  ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง  ( Purposive  Sampling )  
 ตวัแปรท่ีศึกษา  ไดแ้ก่   
  ตวัแปรอิสระ  คือ  รูแบบการเรียน  ซ่ึงมี  2  วธีิ  ไดแ้ก่  
    1.  วธีิการจดัการเรียนดว้ยบทเรียน   ( CAI ) 
    2.  วธีิเรียนดว้ยวธีิแบบปกติ 
  ตวัแปรตาม  คือ   

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์กบังานสถิติ   ระดบั   ปวช.    2 / 
1-2 ,3-4   

2. เจคติต่อการเรียนรู้   วชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์กบังานสถิติ   
 
 ข. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมี    3   ชนิด คือ   
  1.  บทเรียน  CAI  วชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์กบังานสถิติ  ระดบัปวช. 2 / 1-2 ,3-4   ประกอบดว้ย  
2  หน่วยการเรียน  
  2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์กบังานสถิติ   ตามเกณฑ์
การใหค้ะแนน  อิงเกณฑต์ามแบบประเมิน   
  3.  แบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนวชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์กบังานสถิติจ านวน    
10  ขอ้  ใชว้ดัหลงัเรียนการเรียนดว้ยบทเรียน  CAI   ในกลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคุมซ่ึงมีค่าอ านาจรายขอ้   
        
 



 ค. การรวบรวมข้อมูล  
              ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  ในระหวา่ง เดือนพฤศจิกายน -  ธนัวาคม  พุทธศกัราช 2552  

 
ง. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  สถิติพื้นฐาน 
 การหาค่าเฉล่ีย(Mean) ใชสู้ตรดงัน้ี (สมนึก ภทัทิยธนี.  2544 : 238) 
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   เม่ือ  X  แทน ค่าเฉล่ีย 
  X แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
  N แทน จ านวนคนในกลุ่ม 
 
  การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสู้ตรดงัน้ี (สมนึก  ภทัทิยธนี.  2544 : 
239) 

 

 1NN

XXN
.D.S

22




  

 
  เม่ือ S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   X แทน คะแนนของแต่ละคน 
  X  แทน ค่าเฉล่ีย 
   N แทน จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่ม 
    แทน ผลรวม 
 

 
 
 
 
 



 
 จ. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

2 4 6 8 10 12 14 
1.  วางแผนการเขียนโครงร่าง        
2.  ปฏิบติัการตามแผน        
3.   เก็บรวบรวมขอ้มูล        
4.  วเิคราะห์        
5.  สรุปผลและเขียนรายงาน        
 

 
 
 
 
 
 
 
 


