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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของประโยค  
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

ท่ีสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
The study of Thai language learning achievement on kind of sentences 

 for  primary student prathomsuksa 6 by using  
Computer Assisted Instruction (CAI) 

 
ทิตยา ศรส่ง1∗ และ นพคุณ คุณาชวีะ2 

1สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
2คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

*ผู้รับผิดชอบบทความ 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของประโยค สำหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชนิดของประโยค ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 (2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชนิดของ
ประโยค กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 32 คน ได้มาจากการนำคะแนนสอบปลายภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2562 วิชาภาษาไทย มาเรียงลำดับจากสงูไปหาต่ำ พบว่าท้ัง 2 ห้อง มีผลคะแนนไม่แตกต่างกัน 
จากนัน้คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
          เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง ชนิดของประโยค 
จำนวน 7 แผน แผนละ 60 นาที (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เร่ือง ชนิดของประโยค  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  ชุดละ 30 
ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

มีค่าเท่ากับ 0.50 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า  

t test แบบ Dependent Sample (3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง ชนิดของประโยค  สำหรับ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1 ประโยค หน่วยท่ี 2 ประโยคสามัญ  
หน่วยท่ี 3 ประโยครวม หน่วยท่ี 4 ประโยคซ้อน และหน่วยท่ี 5 บทสรุป โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีผ่าน
การตรวจสอบ 
คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน; วิชาภาษาไทย
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โดยผู้เชี่ยวชาญในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งได้ค่าสูงกว่า 0.50 ข้ึนไปทุกประเด็น 
ผลการวิจัย พบว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชนิดของประโยค ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพ เท่ากับ  80.88/86.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดไว้ 80/80 จึงแสดงว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ (2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชนิดของประโยคของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
บทนำ 

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดวิชาภาษาไทยเป็นสาระการเรียนรู้สาระหนึ่งในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาไทยซึ่งประกอบไปด้วยสาระการเรียนรู้ 5 สาระ คือ  
สาระท่ี 1 การอ่าน  สาระท่ี 2 การเขียน  สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด  สาระท่ี 4 หลักการใช้
ภาษาไทย  สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 25) โดยสาระที่ 4 
หลักการใช้ภาษาไทย ถือเป็นสาระหนึ่งท่ีสำคัญในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 ได้
กำหนดให้นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้เรียนรู้เรื่องชนิดของประโยค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน 
การสื่อสาร อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยท่ีผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร 
จะเห็นได้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ของสำนักงานทดสอบทางการศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
(2561, หน้า 42) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน 
วัดเกตุมดีศรีวราราม จ.สมุทรสาคร มีคะแนนเฉลี่ย 53.21 ซึ่งต่ำกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
57.46 และเมื่อจำแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของมาตรฐาน ท 4.1 มีคะแนน
เฉลี่ยต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 42.28  
  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรได้นั้น จึงต้องนำเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในวิธีใหม่ๆ เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน และช่วยอำนวยความสะดวก
ให้กับครูผู้สอน  การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ สามารถสนองความสนใจ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานไม่นา่เบ่ือ วิธีสอนวิธีหนึง่ 
ท่ีสามารถตอบสนองความสนใจของนักเรียนได้ดี คือ การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ซึ่งถือเป็นสื่อท่ีมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด เนื่องจากปัจจบุันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นเทคโนโลยีท่ีมี
บทบาทโดยตรงกับระบบการศึกษา โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถนำเสนอและแสดงผลด้วยระบบ 
สื่อต่าง ๆ ท้ังในด้านข้อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และสามารถสร้างระบบการมีปฏิสัมพันธ์ 
แบบโต้ตอบ ทำให้การเรียนรู้ยุคใหม่ประสบความสำเร็จด้วยดี มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น กนกวรรณ สายะบุตร (2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง ชนิดของประโยค สำหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  2 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีค่า 
81.93/85.07 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดและมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รวมไปถึงนักเรียน 
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มีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี สมศักด์ิ  อัมพรวิสิทธิ์โสภา (2548) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/90.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีกำหนดไว้  ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับ 
มากที่สุด 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนได้นำไปพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนในการเรียนวิชาภาษาไทยเนื้อหาอืน่ และวิชาอื่น ๆ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  จึงได้นำมาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีประกอบด้วยภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว 
เพื่อใช้แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยนำมาประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่อง ชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาท่ี 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาไทยมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ชนิดของประโยคของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของประโยค ก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ชนดิของประโยค สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 80/80 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของประโยค  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
วัดเกตุมดีศรีวราราม ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 

 ประชากร 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  จำนวน 64 คน 
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  กลุ่มตัวอย่าง  
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ภาคเรียนท่ี 2 
 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการนำคะแนนสอบปลายภาคเรียนท่ี 1   
ปีการศึกษา 2562 วิชาภาษาไทยมาเรียงลำดับจากสูงไปหาต่ำ พบว่าท้ัง 2 ห้องมีผลคะแนน  
ไม่แตกต่างกัน จากนั้นคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling ) 
   
  ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรต้น  ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของประโยค  
 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง  ชนิดของประโยค  ได้แก่  ประโยคสามัญ  ประโยครวม และประโยคซ้อน 

 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  ใช้เวลา
ในการทดลอง 7 ชั่วโมง  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.  ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ชนิดของประโยค  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.  ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองชนดิของประโยค ท่ีมีความเหมาะสมกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังต่อไปนี ้
  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 7) ได้กล่าวว่าการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานท่ีมุ่งพัฒนาใหผู้้เรียนความรู้และทักษะพืน้ฐานทางภาษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้วิชาภาษาไทยเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอืน่ ๆ 
เนื่องจากภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปใช้ในชีวิตจริง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
วิชาภาษาไทยประกอบด้วย 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟัง ดู พูด 
หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์คำอธิบาย
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รายวิชา วิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจนมาตรฐานตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ทำให้ทราบว่าความรู้ด้านหลักการใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะเร่ืองของประโยคเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียน
ทุกคนนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน หากใช้ผิดก็จะทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงได้ ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นใน
สาระที่ 4 มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ นำมาออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยสอนตามหน่วยการเรียนรู้ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 หน่วย และคำนึงถึงความเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน 
  จากการศึกษาการจําแนกชนิดของประโยคตามแนวคิดของนักไวยากรณ์ไทย จะเห็นได้ว่าแต่ละนัก
ไวยากรณ์ไทยได้จําแนกประโยคไวต่้างกันคือนักไวยากรณ์แนวเดิมจําแนกประโยคตามเนื้อความในประโยค  
นักไวยากรณ์โครงสร้างจําแนกประโยคตามลักษณะโครงสร้างของประโยค ส่วนนักไวยากรณ์การกจําแนก
ประโยคตามลักษณะและจำนวนของหน่วยประโยค การจําแนก ประโยคตามเกณฑ์ของไวยากรณ์การก 
ได้แก่ ประโยคความเดียว ประโยคความซ้อน และประโยคความรวม เป็นวิธีจําแนกที่ช่วยให้สามารถเข้าใจ
ลักษณะประโยคได้ชัดเจน  ผู้วิจัยจึงจําแนกประโยคด้วยวิธีดังกล่าวเพื่อใหส้อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งกรมวิชาการกำหนดเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของประโยค คือ ประโยคสามัญ ประโยครวม  และประโยคซ้อน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 46) 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการนําคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาของ
บทเรียนไปยังผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนได้ตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง 
คอมพิวเตอร์มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันในขณะท่ีเรียน โดยมีการนําเสนอเนื้อหา และลำดับวิธีการสอน 
เป็นข้ันตอน มีการออกแบบและสร้างบทเรียนด้วยแนวความคิดจากทฤษฎีการเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้ากับ
การตอบสนอง มีการประเมินผลของผู้เรียนและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเสริมแรงแก่ผู้เรียน ในบทเรียน 
แต่ละบทจะมีท้ังข้อความ รูปภาพท้ังภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สีสัน สวยงาม มีเสียงประกอบ นอกจากนี้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังออกแบบในลักษณะท่ี เน้นความแตกต่างของผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อ
ตอบสนองกับความแตกต่างของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี แต่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็มีทั้งข้อดีและ
ข้อจำกัด ท้ังต่อผู้เรียน ผู้สอน และการเรียนการสอน แต่ถึงแม้จะมีข้อจำกัดในปัจจุบันการนําคอมพิวเตอร์ 
มาใช้ในการเรียนการสอนก็มีความจำเป็นและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในหลาย ๆ วิชา ดังจะเห็นได้จากผลของ 
การวิจัย 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังงานวิจัยในประเทศและงานวจิัยต่างประเทศ 
ดังนี้ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
กนกวรรณ สายะบุตร (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง ชนิดของประโยค  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ผลการวิจัย
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พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีค่า 81.93/85.07 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ 
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด  และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  รวมไปถึงนักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี  

สมศักด์ิ  อัมพรวิสิทธิ์โสภา (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ ผลการวิจัย
พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/90.35 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ท่ีกำหนดไว้ ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่ 
มีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดับมากท่ีสุด 

อรวีณา  ไทยเจียม (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สาระภาษาไทยเรื่องชนิดของคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดลำเหย ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  
มีค่าเท่ากับ 81.74/85.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก 

สุดใจ เลือกกระโทก (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง คํานาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียน 
แบบปกติผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คํานาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
มีประสิทธิภาพ 87/89 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ี เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เกรียงศักด์ิ  รอดเล็ก (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนขุนชา้งถวาย
ฎีกา มีค่าเท่ากับ 80.00/83.33 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 80/80 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก  

 
งานวิจัยต่างประเทศ 
Dunn (2002) ได้ศึกษาผลการสอนผา่นแบบด้ังเดิมกับการสอนอ่านโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ท่ีมีต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  จำนวน  141  คน  โดยแบ่งเป็น  2  กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม และกลุ่ม
ทดลอง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนจากแบบทดสอบแบบหลัง 
การทดลอง เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
  



7 
 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุป
ได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนนั้นสูงข้ึนและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้วจิัยจึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะนำ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ท่ีสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการวิจัยก่อนทดลอง (Pre – Experimental 
Research) โดยใช้แบบแผนการทดลองกลุ่มเดียววัดผลสองครั้ง (one-group pretest - posttest design) 
โดยมีข้ันตอนดำเนินการวิจัย ดังนี ้
  1. แจ้งจุดประสงค์ในการเรียนให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน อธิบายประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบทเรียนให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญ 
  2. ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างก่อนสอน โดยใชแ้บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ชนิดของประโยค สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
  3. ดำเนินการทดลองตามกระบวนการท่ีออกแบบไว้และเมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยได้ทำ 
การทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 
  4. ทดสอบหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง ชนิดของประโยค 
โดยใช้แบบทดสอบคู่ขนาน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
  5. นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของประโยค 
 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองชนิดของประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ท่ีสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จำนวน 7 แผน แผนละ 1  ชั่วโมง  จากนัน้นำแผนการจัดการเรียนรู้
เร่ืองชนิดของประโยค  จำนวน 7 แผน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พบว่ามี 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) สูงกว่า 0.50 ข้ึนไปทุกประเด็น 

2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง ชนิดของประโยค  และนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พบว่ามี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) สูงกว่า 0.50 ข้ึนไป จากนั้นนำแบบทดสอบไปทดลอง (try out) ใช้กับ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อนำคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) 
เท่ากับ .58 ซึ่งอยู่ระหว่าง .20 - 1.00 ค่าอำนาจจำแนก (r) เท่ากับ .34 ซึ่งอยู่ระหว่าง .01 - 1.00 และค่า
ความเชื่อมั่น 0.74 

3. สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของประโยค สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของประโยค สำหรับนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 คน  เพือ่ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พบว่ามีค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง (IOC) สูงกว่า 0.50 ข้ึนไปทุกประเด็น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ค่าร้อยละ 
2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของประโยค ก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนท่ี

สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลัง 
การทดลองโดยใช้สถิติ t  test dependent 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของประโยคของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 หลังจากนักเรียนเรียนจบในแต่ละหน่วย นักเรียนทำ
แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนหน่วยละ 10 ข้อ คะแนนเต็มหน่วยละ 10 คะแนน รวม 5 หน่วย คะแนน
เต็ม 50 คะแนน  และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของประโยค  
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
รายละเอียดในตาราง 1 
 
ตาราง  1     

คะแนนเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคะแนนร้อยละในการทำแบบทดสอบรายหน่วย และ

แบบทดสอบหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 32 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คะแนนเต็ม n x̅ S.D. ร้อยละ 
หน่วยท่ี 1 10 32 8.68 0.93 86.87 
หน่วยท่ี 2 10 32 8.37 0.97 83.75 
หน่วยท่ี 3 10 32 8.34 0.93 83.43 
หน่วยท่ี 4 10 32 7.59 0.71 75.93 
หน่วยท่ี 5 10 32 7.43 0.87 74.37 

รวม 50 32 40.43 2.65 80.88 
ทดสอบหลังเรียน 30 32 26.03 3.07 86.77 
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จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถทำคะแนนในทุกหน่วยการเรียนรู้จากบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้คะแนนเฉลี่ย (x̅) 40.43 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.65  คิดเป็นร้อยละ  

80.88   และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของประโยค จากบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ีี 6 ได้คะแนนเฉลี่ย (x̅) 26.03 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 3.07 คิดเป็นร้อยละ  86.77 ดังนั้น ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
ชนิดของประโยค สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  มีค่าเท่ากับ 80.88/86.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้ 80/80  

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ชนิดของประโยค ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน โดยมรีายละเอียดในตาราง 2 
 
ตาราง 2 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ชนิดของประโยค ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

ช่วงเวลา n x̅ S.D. t sig 
ก่อนเรียน 32 9.87 1.52 

35.43 .000* 
หลังเรียน 32 26.03 3.07 

*p ≤ 0.01 
 
  จากตาราง 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ชนดิของประโยค ของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
1.  จากผลการวิจัยข้อ 1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง ชนิดของประโยค ท่ีผู้วิจัยสร้าง

ข้ึนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  80.88/86.77 ถือว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท่ี์
กำหนดไว้ และนักเรียนสามารถทำแบบทดสอบหลังหน่วยการเรียนท้ัง 5 หน่วย ได้คะแนนเฉลี่ย 80.88 
คะแนนท่ีได้จากการทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 86.77 และจากผลการวิจัยข้อ 2 ท่ีพบว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองชนิดของประโยคของนักเรียน 
หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ สายะบุตร (2547) ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของประโยค   สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่า 81.93/85.07 ซึ่ง
ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด   และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  รวมไปถึงนักเรียนมี 
ความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี อีกท้ังสมศักด์ิ  อัมพรวิสิทธิ์โสภา (2548)  
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ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/90.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีกำหนดไว้  ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับมากท่ีสุด 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของประโยค ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 ท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการสอนท่ี
สร้างข้ึนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง  สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  นักเรียนแต่ละคน
สามารถศึกษาได้เร็วช้าตามวุฒิภาวะด้านสติปัญญาและความพร้อมของแต่ละคน ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนนี้  ผู้เรียนมีโอกาสควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง  แต่มีข้อตกลงตรงกันคือ ผู้เรียนจะต้อง
ทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลังเรียน  จากการทดลอง
ครั้งนี้ผู้วิจัยสังเกตพบว่านักเรียนสนใจและให้ความสำคัญกับการเรียนมากข้ึน จึงทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
     จากผลการวิจัยในครั้งนี้  พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างข้ึน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เร่ือง ชนิดของประโยค และนักเรียนเกิดความเข้าใจในเร่ือง ชนิดของประโยค นักเรียนรู้สึกสนุก 
และมีความสุขกับการเรียน เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีการนำสื่อประสมเข้ามาช่วยใน
การนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เกมต่าง ๆ จึงทำให้ผู้เรียนสามารถดำเนิน 
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ สามารถเรียนรู้และทำแบบฝึกหัดหลังหน่วยการเรียนรู้ได้ในทันที 
และเมื่อเรียนจบผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรูข้องตน ท้ังยังทราบผลการเรียนของตนได้ในทันที      
ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงทำให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของ
ประโยค หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน นับว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเหมาะสมท่ีจะนำมาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในยุคปัจจุบันได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 
 1.  ผู้เรียนควรมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ก่อนการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหากผู้เรียนมี
พื้นฐานทักษะการใช้คอมพิวเตอร์น้อย  ควรมีการแนะนําผู้เรียน และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ให้กับผู้เรียนก่อน  เช่น การใช้เมาส์  การใช้แป้นพิมพ ์  เนื่องจากการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนผู้เรียนจะต้องศึกษาจากบทเรียนด้วยตนเอง และต้องมีปฏิสัมพันธ์ 

2.  ผู้สอนควรแนะนําวิธีการใช้บทเรียน  ข้ันตอนการใช้โปรแกรม และต้องย้ำกับผู้เรียน เมื่อมี
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม ให้แจ้งครูผู้สอนทุกครั้ง                     

3.   การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรจัดให้อยู่ในรูปการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
เปิดโอกาสให้นักเรียนห้องอื่น ๆ ได้ศึกษาและเรียนรู้ตามความสนใจ   
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4.   โรงเรียนควรจัดให้มีหูฟัง ติดอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริการนักเรียนจะทำให้นักเรียน 
มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและไม่รบกวนผู้อื่นในขณะเรียน                     

5.  ไม่ควรกำหนดเนื้อหาหรือจํากัดเวลาในการเรียน   ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ตาม 
ความสนใจ และความสามารถของนักเรียนแต่ละคน  แต่มีข้อกำหนดให้เรียนรู้ตามข้ันตอนท่ีกำหนด 
ไว้ในเบ้ืองต้น        
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