
การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอรช่์วยสอน เรือ่งการเสริมสรา้งจริยธรรม

ของสือ่สารมวลชน  สาํหรบันกัศึกษาชั้นปีที ่3  

     

 

ปนฐัพงศ ์ นรดี* 

ดร.กิตติศกัด์ิ  แป้นงาม** 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การ

เสริมสร้าง จริยธรรมของสื่อสารมวลชน สาํหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

80/80 2)เพ่ือเปรียบเทียบ  คะแนนสอบก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการเสริมสร้าง จริยธรรมของสื่อสารมวลชน สาํหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3  

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ช้ันปีที่ 3 

จาํนวน 30 คนซ่ึงได้จากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย 1) บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน 2) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับ

ผู้เช่ียวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และt- test   

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของ

สื่อสารมวลชนมีประสทิธภิาพ  80.33/81.57  เป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 2) ผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียน สงูกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

* นิสติหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติย์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   ปีการศึกษา 2558 

** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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1. ทีม่าและความสาํคญัของปัญหา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคล่ือนให้เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างเหน็ได้ชัดโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราทุกวันน้ี  การนาํเทคโนโลยีมาใช้ในด้านต่างๆ ช่วยเอื้อให้

เกดิความสะดวกสบายทุกแง่มุมของชีวิต อาทเิช่น การใช้เคร่ืองมือสื่อสารควบคุมสั่งการเคร่ืองใช้

ในบ้านอัจฉริยะ การทาํงานผ่านระบบอินเตอร์เนต็ การศึกษาทางไกล เป็นต้น โดยเฉพาะวงการ

ศึกษาเพราะในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3 พ.ศ. 2553 หมวด 9 

ยังคงบรรจุความสาํคัญของเทคโนโลยีทางการศึกษาไว้ เพ่ือให้สถาบันการศึกษาได้เน้นการเรียน

การสอนด้วยการใช้ไอซีทใีห้มาก 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับและนาํเข้ามาใช้ในวง

การศึกษาอย่างกว้างขว้าง ซ่ึงประเทศไทยต่างตื่นตัวและนาํคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน

กนัอย่างแพร่หลาย ดังจะเหน็ได้จากการมีหลักสตูรวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับโรงเรียนเพ่ิมจากวิชา

อื่นๆ  นอกจากน้ียังมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer - Assisted 

Instruction– CAI ) สาํหรับช่วยสอนในวิชาต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้

ความสาํคัญต่อการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และยังได้พัฒนารูปแบบการสอนไปสู่เทคโนโลยี

ในลักษณะของสื่อเคล่ือนที่อกีด้วยหรือที่เรารู้จัก Responsive Learning บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

จึงเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเกี่ยวกบัข้อความ ภาพน่ิง  

ภาพเคล่ือนไหว  เสียง  และการปฎิสัมพันธ์ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและเป็นระบบ จึงควร

ส่งเสริมให้มีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระบบการศึกษาไทย เพราะจะช่วยให้ผู้เรียน 

เรียนรู้ ได้เรว็ สนุก เรียนได้หลายคน  

ขณะที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเรว็ในสังคมโลกปัจจุบัน  สิ่งสาํคัญ

สาํหรับมนุษย์อย่างหน่ึงคือการสื่อสาร ซ่ึงจะก่อให้เกดิการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดาํเนิน

วิถชีีวิตร่วมกนัของคนในสงัคม  น้ันกค็ือ  ข่าวสาร  หรืออาจกล่าวได้ว่า  คนในสงัคมต้องอาศัยข่าว 

เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน  จากรายงานสถานการณ์สื่อวิทยุและโทรทัศน์ 

จัดทาํโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันสื่อมวลชนส่วนใหญ่มีจุดยืน 

"เลือกข้างเลือกส"ี ทางการเมืองอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชน ทวีีดาวเทยีม และอื่นๆ เพ่ือ

มุ่งหวังการสร้างมวลชนของตนเองซ่ึงเห็นได้โดยทั่วไป สถานการณ์แทรกแซงและละเมิดสิทธิ

เสรีภาพของสื่อยังคงมีให้เหน็อยู่อย่างต่อเน่ือง สื่อในยุคปัจจุบันจึงต้องยืนหยัดทาํหน้าที่ให้ถูกต้อง 

พัฒนาการทาํงานของสื่อให้มีคุณภาพดีย่ิงขึ้ น ทาํหน้าที่รักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ

และประชาชน ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การเสริมสร้าง

จริยธรรมของสื่อสารมวลชน  สาํหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ขึ้น อนัจะเป็น

แนวทางการในการพัฒนารูปแบบการสอนด้านจริยธรรมของสื่อมวลชน ในรายวิชาข่าวและการ

รายงานข่าวต่อไป และเป็นการกระตุ้นให้สื่อมวลชนยุคใหม่ได้ตระหนักถึงจริยธรรมในวิชาชีพ

อย่างเคร่งครัดต่อไป 
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2. วตัถุประสงค ์

1.  เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การเสริมสร้างจริยธรรมของ

สื่อสารมวลชน สาํหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่มีประสทิธภิาพ 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน สาํหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 

 

3. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1)  ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน 

สาํหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่มีประสทิธภิาพ 

2)  สถาบันศึกษา ได้แนวทางการเรียนการสอนด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน 

 3) องค์กรสื่อสารมวลชนได้แนวทางในการเสริมสร้างจริยธรรมให้กบัผู้ประกอบวิชาชีพ

สื่อมวลชน 

 

4. สมมติฐาน 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการสร้างเสริมจริยธรรม

ของสื่อสารมวลชน สาํหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ สงูกว่าคะแนนก่อนเรียน

อย่างมีนัยสาํคัญที่ระดับ .05 

 

5. ขอบเขตการวิจยั 

 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์สาขา

วิทยุกระจายเสยีงและโทรทศัน์ ช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกจิ

บัณฑติย์ ซ่ึงได้จากวิธกีารสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยวิธจีบัสลากมา 1 กลุ่มเรียน ได้

นักศึกษากลุ่มเรียนที่ 2 จาํนวน 30 คน 

2) เน้ือหาที่ใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การเสริมสร้างจริยธรรม

ของสื่อสารมวลชน สาํหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ตามหลักสตูรการศึกษา

ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์พุทธศักราช 2550 (วิภาวดี เกษมสนัต,์ 

2550) 

3) สิ่งที่ศึกษา ตัวจัดกระทาํได้แก่  การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการ

เสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน สาํหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3   

ผลจากการจดักระทาํได้แก่ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเร่ือง การเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน สาํหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3  
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4) ระยะเวลาที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถงึ  เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

 

6. กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 

          ตัวจัดกระทาํ             ผลจากตัวจัดกระทาํ 

 

 

 

 

 

 

7. วิธีการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ Pre Experimental 

Designs และใช้แบบแผนการวิจัย one group pretest – posttest design ซ่ึงผู้วิจัยได้ดาํเนินการ

ตามขั้นตอนในการวิจัยโดยใช้ระยะเวลาที่ศึกษาคือภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่เดือน

มิถุนายน ถงึ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558   

 

8. การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล เพ่ือทาํการวิเคราะห์  โดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รปู  และใช้สถติิใน

การวิเคราะห์ข้อมูล  ดังน้ี 

1. สถิติที่ใช้หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ 80/80  
(ชัยยงค์  พรหมวงศ์,2556) 

 2. สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างจากการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยคาํนวณหาค่า Dependent t- test โดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รปู 

 3. วิเคราะห์แบบทดสอบ โดยวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (difficulty) ค่าอาํนาจ

จาํแนก (discrimination) และค่าความเช่ือม่ัน (reliability)  

 4.  สถติิพรรณาวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัแบบสอบถาม 

 

9. ผลการวิจยั 

1. การหาคุณภาพของบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้าง

จริยธรรมของสื่อสารมวลชน 

 

การเรียนดว้ย 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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ตารางที่ 1  ผลการหาคุณภาพของบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการ

เสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน  ของผู้เช่ียวชาญ  

    

รายการประเมิน คะแนนเฉลีย่ ระดบัคุณภาพ 

ด้านเน้ือหา 

ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

4.72 

4.79 

ดีมาก 

ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่รวม 4.76 ดีมาก 

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ด้านเน้ือหาผู้เช่ียวชาญประเมิน

บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั X = 4.72  ในส่วนของด้านเทคโนโลยี

การศึกษา ผู้เช่ียวชาญประเมินบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้าง

จริยธรรมของสื่อสารมวลชน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั X = 

4.79  ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ี มีคุณภาพในระดับดีมาก สามารถนาํบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีไปใช้สอนจริงได้ 

2. ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรม

ของสื่อสารมวลชน   

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้าง

จริยธรรมของสื่อสารมวลชน          

                                    (n = 30) 

คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ รอ้ยละ (E
1
/ E

2
) 

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 

แบบวัดผลสมัฤทธิ์หลังเรียน 

          30 

          30 

       21.69 

        22.02 

       80.33 

       81.57 
80.33/81.57 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การทดลองกบักลุ่มตัวอย่างโดยให้นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขา

วิทยุกระจายเสยีงและโทรทศัน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ เรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน ผลปรากฏว่า นักศึกษาได้

คะแนนเฉล่ีย 21.69 คิดเป็นร้อยละ 80.33 และได้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเฉล่ีย 22.02 

คิดเป็นร้อยละ 81.57 ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 แสดงว่า บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน มีประสิทธิภาพ สามารถ

นาํไปใช้สอนได้ 

3. ผลการการเปรียบเทยีบคะแนนสอบก่อนเรียนกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน   
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ตารางที่ 3  แสดงผลการการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน    

            (n = 30) 

คะแนนทดสอบ X S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ ห ลัง

เรียน 

18.13 

24.73 

2.83 

2.10 
21.

090 
.000* 

* มีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ.05 

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 30 คน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชนได้คะแนนก่อนเรียนเฉล่ีย 18.13 ขณะที่

คะแนนสอบหลังเรียน หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้าง

จริยธรรมของสื่อสารมวลชน กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉล่ีย 24.73 ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่า ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชนมี

คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

 

10. อภิปรายผล 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน  เป็น

สื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้  และสามารถที่จะนาํไปใช้เป็นสื่อการเรียนการ

สอนได้  เน่ืองจากผู้วิจัยได้ทาํการศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ รวมทั้งทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ และหลักจิตวิทยาต่างๆ และรวมทั้ง

การสร้างสรรค์บทเรียนให้มีความน่าสนใจ เหมาะกับวัยของผู้เรียน ด้วยการผสมผสานระหว่าง

ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง การใช้สี รวมทั้งการใส่เสียงประกอบ เสียงบรรยาย และเสียงประกอบ

ต่างๆ ซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ส่งผลให้การเรียนรู้ มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ตลอดจนผู้เรียนสามารถมีปฎสิมัพันธก์บับทเรียนได้อย่างเหมาะสม  

 อีกทั้งในการพัฒนาบทเรียน ผู้เรียนได้นําหลักทฤษฎีการออกแบบบทเรียนของกาเย่ 

(Gagne ,1988) ประกอบด้วย การกระตุ้นความสนใจด้วยการออกแบบหน้าจอของบทเรียนให้

น่าสนใจ  การช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้  การทบทวนความรู้ เดิมด้วยการทาํแบบทดสอบก่อน

เรียน แต่ด้วยข้อจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้วิจัยไม่ได้สร้างบทเรียนให้มีระบบ

ฐานข้อมูล จึงไม่สามารถเกบ็รายละเอยีดคะแนนของผู้เรียนรายบุคคลได้  การนาํเสนอเน้ือหาใหม่ 

เร่ืองจริยธรรมของสื่อมวลชน ซ่ึงมีรูปแบบการนาํเสนอที่สร้างสรรค์ในรูปแบบมัลติมีเดีย  การใช้

แนะแนวทางการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นไปตามลักษณะลาํดับขั้น การกระตุ้นการตอบสนอง เช่น การทาํ

แบบฝึกหัดต่างๆ การทาํแบบทดสอบต่างๆ ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
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ร่วมกัน การให้ข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการตอบคาํถามพร้อมกับมีการ

เสริมแรงด้วยคาํชมเชยและให้กาํลังใจผู้เรียน การทาํแบบทดสอบ เพ่ือประเมินผู้เรียนว่าการ

เรียนรู้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่  และการส่งเสริมความจาํเป็นและการนาํความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ในการประกอบอาชีพสื่อมวลชนของนักศึกษาในอนาคต 

 นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังได้นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของ

สื่อสารมวลชนน้ีไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาสื่อมวลชน และผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ได้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ซ่ึงผลการประเมินพบว่า ผู้เช่ียวชาญทั้ง 2  กลุ่มประเมินให้

บทเรียนน้ีอยู่ในระดับดีมาก จึงทาํให้บทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาํหนด ซ่ึง

สอดคล้องกับเทพรัตน์  ทพิย์นาํพา (2553) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง  การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การปฏบิัติตนเพ่ือป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

สาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  ผลการวิจัยพบว่า 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสทิธิภาพตามเกณฑ ์ 82.44/80.55 เช่นเดียวกบัสมเกยีรติ 

วัฒนปรีชากุล (2549) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอนเร่ือง 

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง สาํหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

83.47/82.00 ซ่ึงสงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้าง

จริยธรรมของสื่อสารมวลชน สงูกว่า คะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะการศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง สอดคล้องกับระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2552) ได้นาํเสนอไว้ใน “เทคนิคการสอน” 

ว่ารูปแบบการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสาํคัญคือการสอนที่มีลักษณะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักค้นคิดและ

แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะเป็นผู้กาํหนดสถานการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง

กาํหนดปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัสภาพปัจจุบัน และนาํไปบูรณาการกบัความรู้ ในเน้ือหาวิชาที่กาํหนด

ไว้ในหลักสตูร  ซ่ึงการกาํหนดสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นหรือส่งเสริม

ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พร้อมกบัได้มีส่วนร่วมกบักจิกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน

ทกัษะแก่ผู้เรียนในด้านความคิด การแสวงหาความรู้ การปรึกษาหารือ และการร่วมกนัตัดสนิใจ    

นอกจากน้ียังสอดคล้องกบัอญัธชิา อนิทราวงศ์ (2553) พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

เน่ืองจากการเรียนรู้ เร่ืองของจริยธรรมของสื่อมวลชน มีความซับซ้อน ผู้เรียนจาํเป็นต้องเรียนรู้

จากประสบการณ์ที่เป็นจริงและกรณีศึกษา ซ่ึงผู้วิจัยได้รวบรวมและศึกษา และกล่ันกรองเป็น

บทเรียนที่ผู้วิจัยได้จัดสร้างขึ้น จึงส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นอกีด้วย  

 3. ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจน้ัน  ผู้วิจัยใช้วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 30 คน  หลังจากเรียนด้วยบทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน โดยใช้เคร่ืองมือคือแบบ

สัมภาษณ์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล และมีผู้ช่วยบันทกึข้อมูลจาํนวน 2 คน โดยใช้เวลา 30 นาท ี 

(รัตนะ บัวสนธ์. 2551) ในประเดน็ด้านเน้ือหาและการดาํเนินเร่ือง  ด้านภาพและภาษา ด้าน

ตัวอกัษรและส ี ด้านแบบทดสอบ ด้านการจัดการเรียนบทเรียนสรปุได้ว่า กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 30 

คนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน มี

ความพึงพอใจต่อบทเรียนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้ นน้ีมากกว่าร้อยละ 80 ในประเดน็ ซ่ึงสอดคล้อง

กบัอญัธชิา อนิทราวงศ์ (2553) ซ่ึงได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง 

หลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างสมานฉันท ์สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความ

พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง หลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกนั

อย่างสมานฉันท ์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ เช่นเดียวกบัเทพรัตน์  ทพิย์นาํพา (2553) 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การปฏบิัติตนเพ่ือป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ใหม่ 2009 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการ

ปฏบิัติตนเพ่ือป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์หม่ 2009 อยู่ในระดับมากที่สดุ 

 

11. ขอ้เสนอแนะ  

1. ผลจากการวิจัยในคร้ังน้ีแสดงว่าให้เห็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการ

เสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้หลักการสร้างของ ADDIE MODEl  

สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผิด

จริยธรรมของสื่อมวลชนได้เป็นอย่างถูกต้อง เน่ืองจากในตัวของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ัน ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกดิขึ้นจริงซ่ึงผู้เรียนจะได้ฝึกคิดวิเคราะห์ แยกแยะ 

ซ่ึงจะส่งผลต่อกระบวนการคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างด ีประกอบกบัความน่าสนใจของสื่อประสมที่

ผู้วิจัยได้จัดทาํขึ้ น และนาํมาสอดแทรกไว้ในบทเรียน เช่น คลิปวีดิโอข่าว ภาพข่าวที่ละเมิดสิทธิ

เสรีภาพ เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้บทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

2. การนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้จัดการเรียนการสอนวิชาข่าวและการ

รายงานข่าว มีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา เน่ืองจากเน้ือหา

ของจริยธรรมของสื่อมวลชนน้ันมีเน้ือหาเยอะ ยากต่อการทาํความเข้าใจ เม่ือได้นําบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ทาํให้ผู้เรียนมีความสนใจตัวของบทเรียนมากย่ิงขึ้น สร้างบรรยากาศ

การเรียนการสอนให้น่าสนใจ ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้เป็นอย่างครบถ้วน 

3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองน้ี สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากผู้เรียนที่มีความรู้ แตกต่างกันสามารถเรียนรู้ ได้อย่างไม่จาํกัด บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยได้จัดทาํขึ้ นน้ี จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีการเรียนรู้ ชนิดหน่ึงที่ผู้สอน

สามารถนาํไปใช้ในกจิกรรมการเรียนการสอนได้ ดังเหน็ได้จากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
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ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน จึงควรนําสื่อดังกล่าวไป

พัฒนาต่อยอดและใช้สอนควบคู่กับการเรียนการสอนแบบปกติ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้

อย่างสงูสดุ 

4. ผลจากการสมัภาษณก์ลุ่มเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เหน็ว่า

กลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้ นน้ัน มีความพึงพอใจต่อ

บทเรียนในระดับที่ดีมาก ดังน้ันจึงควรมีการพัฒนาและต่อยอดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้

หลากหลายและครอบคลุมในรายวิชาข่าวและการรายงานข่าวมากย่ิงขึ้น ซ่ึงจะช่วยให้การเรียนการ

สอนน้ันมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

5. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เป็นระบบออนไลน์ Mobile Learning 

หรือ Responsive Learning หรือพัฒนาเป็น Application ในระบบปฏบิัติการ IOS และ

ระบบปฏบิัติการ ADDROID  เพราะสามารถเรียนรู้และใช้งานบนอุปกรณ์โทรศัพทเ์คล่ือนที่ 

คอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ เพ่ิมความสะดวกให้กบัผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีอนิเตอร์เนต็ได้เป็นอย่างดี 

และยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ตลอดเวลาตามที่ตนเองต้องการ 

6. ควรมีการศึกษาเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์กบัการเรียนด้วยวิธอีื่นๆ เพ่ือศึกษาความแตกต่างของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในการ

จัดการเรียนการสอนด้วยรปูแบบสื่อที่แตกต่างกนัออกไป 

7. ควรมีการวิจัยเพ่ือหาคาํตอบในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความคงทนในการจาํ

หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน  

เพ่ือให้ทราบว่าการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ี ผู้เรียนเกดิการจดจาํต่อเน้ือหา

หรือไม่ 
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