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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้รับการสอนโดยการใช้
เอกสารประกอบการเรียน ในวิชาองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมเบื้องต้น และ เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อเอกสารประกอบการเรียน ประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 27 คน  สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าที (t-test)  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึง
พอใจ 

ผลการวิจัยมีดังนี้ 
1. เอกสารประกอบการสอน วิชาองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมเบื้องต้น ตาม

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่องหน่วยความจ าภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2560 ที่ผู้พัฒนา
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 60.04/86.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 

2.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน ค่าคะแนน สอบหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาองค์ประกอบระบบคอมพิ วเตอร์และ
สถาปัตยกรรมเบื้องต้น พบว่า โดยรวม นักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25, S.D. = 0.33) 
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Development and effectiveness of teaching materials. Introduction to computer systems 
and architecture. 

 
 Abtract 
 The objectives of this research are as follows: to study the learning achievement being 
taught by using the learning documents. In the course of elementary computer systems and 
architecture and to study the satisfaction of students with the learning materials. The population 
is a first-year undergraduate student of a computer science program. Suan Dusit University 
consisted of 27 students. The statistics used in the research were percentage, mean and t-test, 
the consistency index of the achievement test. and satisfaction questionnaire 
The research results are as follows. 
 1. Teaching documents Introduction to Computer Systems Components and Architecture 
according to the computer science course Internal memory topic Suan Dusit University in 2017 
developed by the developer has E1/E2 efficiency of 60.04/86.70, which is higher than the set 
benchmark of 80/80. 
 2. The results of comparison of the learning achievements studied with teaching 
documents, the scores of the after-study exams were higher than the scores of the pre-study 
exams. statistically significant at the .05 level 
 3. The students' satisfaction with the teaching materials for the course of Computer 
Systems Components and Basic Architecture found that overall, the students had a high level of 
satisfaction (mean 4.25, S.D. = 0.33).  
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บทน า 



ในปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จ ากัดขอบเขต  ดังนั้นคนในสังคมจ าเป็นจะต้องได้รับการ

พัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปัจจุบันในสถานศึกษาได้น าคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

ในแต่ละมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงก็จะได้ในกลุ่มเดิม ส่วน

นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าจะเป็นอีกกลุ่มท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันมาก ในการเรียนรู้ทางด้าน

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้ยาก มีเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ก่อนในทุกศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ในเรื่องของ

ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ท าให้ไม่น่าสนใจ ในการสอบแบบบรรยาย ท าให้ผู้เรียนจึงไม่อยากจะเรียน จึ่งไม่สามารถ

เข้าเนื้อหาได้ดี 

 อย่างไรก็ตามสื่อการสอนก็ผลิตน้อยลงในวิชาทางด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  ผู้เรียนจึงไม่เห็นถึง
ความส าคัญ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนก็จะไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ต่ าลง และไม่
สามารถต่อยอดในวิชาอื่นได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
 
เน้ือเรื่อง 
 การวิจัยในช้ันเรียนรายวิชาองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมเบื้องต้น เพื่อสร้างสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
สูงข้ึน และส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา  อื่น ๆ ต่อไป 
 1. เอกสารประกอบการเรียน วิชาองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมเบื้องต้น  มี
ประสิทธิภาพ 82.82/82.72 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
วิชาองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมเบื้องต้น  ช้ันปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา
องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมเบื้องต้น โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 
บทสรุป 
 ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาเอกสารประกอบการเรียนให้ดีย่ิงข้ึน 
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