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บทคัดยอ  

 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของผูเรียน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จํานวน 

24 คน โดยใชการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น แบบทดสอบ

กอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดีมาก ( X = 4.80, S.D. = 

0.61) 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลจาก

การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับดีมาก ( X  = 4.80, S.D. = 0.60)  

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 

 

The objectives of the research were 1) to development the computer assisted instruction on 

Narotic for grade 4 students with think pair share techniques, 2) to compare the learning achievement 

and 3) to investigate the satisfaction of students towards. The samples used in the research study were 

24 students of Mattayomsuksa 4 from Kamphaengsaen Wittaya School, selected by specific sampling. 

The tools used in the research are the developed computer lessoning, the pre-test quiz, the post-test 

quiz and student satisfaction survey. 

The results finding 1) the results from evaluation of computer assisted instruction by the experts 

were at a very good level. ( X = 4.80, S.D. = 0.61) 2) the learning achievements of the students after studying 

were higher than before at the .05 and 3) the results of student satisfaction survey were very good ( X = 

4.80, S.D. = 0.60)  
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1. บทนํา  
 

 ปจจุบันในประเทศไทยเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทอยางยิ่งในการศึกษามีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใชกับการศึกษาในลักษณะตาง ๆ จากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลใหรูปแบบจัดการศึกษารูป

แบบเดิมคือ ยึดครูหรือผูสอนเปนศูนยกลางในการเรียนรู เปนการจัดการศึกษาในระบบเดิม ไมตอบสนองตอการจัดการศึกษา

อยางแทจริง (สุธาศินี สีนวนแกว : 2552) การจัดการศึกษาในปจจุบันตองมีลักษณะที่เปนระบบเปดมากขึ้น เนนเทคโนโลยีทาง

การศึกษา เปนการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 

 การนําคอมพิวเตอรมาพัฒนาส่ือการสอนหรือที่เรียกวา คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) 

เปนหน่ึงในส่ือเทคโนโลยีที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการคิดการเรียนรูและการคนควาอยางตอเน่ืองซ่ึงปจจุบัน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดกลายเปนส่ือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส่ือหน่ึงที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายของวงการศึกษา

ไทยดวยคุณสมบัติพิเศษของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีขอไดเปรียบส่ืออ่ืน ๆ สามารถแสดงผลไดหลายรูปแบบอยาง

ตอเน่ือง ไมวาจะเปนภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบ และการปฏิสัมพันธ (Interactive) บวกกับความสามารถในการทํางาน

ของเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ๆ ทําใหเปนส่ือที่ตอบสนองการเรียนการสอน ในรูปแบบเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง (Child 

Center) ไดอยางดียิ่งเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา ดวยกระบวนการที่สามารถคิดเปนทําเปน และแกปญหาเปน  

เพื่อเปาหมายใหนักเรียนเปนคนเกง คนดี และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข ดังน้ันหากนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ที่ไดรับการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ดีของส่ือน้ัน มาประกอบกับการจัดเตรียมหองเรียน หรือศูนยคนควาที่ถูกออกแบบให

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่อยูก็สามารถกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพในอันที่จะพัฒนาตามเปาหมายที่ไดตั้งไวให

บรรลุไดในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้นไป (ฐานันท ตั้งรุจิกุล, 2559) 

 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

เรื่องยาเสพติด ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใช

โปรแกรม Adobe Captivate 9 ใหเกิดความนาสนใจเพื่อที่นักเรียนจะไดเรียนรูศึกษาดวยตนเองอยางเต็มที่  และชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องยาเสพติด สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่4 โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share)  

 2.2 เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น  

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพอยูในระดับมาก  

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ลักขณา สริวัฒน (2557) กลาววา เทคนิคเพื่อนคูคิดเปนเทคนิคที่ผูสอนใชคูกับวิธีสอนแบบอ่ืนเปนเทคนิคที่ผูสอนตั้ง

คําถามหรือกําหนดปญหาใหแกผูเรียนซ่ึงอาจจะเปนใบงานหรือแบบฝกหัดก็ไดและใหผูเรียนแตละคนคิดหาคําตอบของตน

กอน แลวจับคูกับเพื่อนอภิปรายคําตอบ เม่ือม่ันใจวาคําตอบของคนถูกตองแลวจึงนําคําตอบไปอธิบายใหเพื่อนทั้งชั้นฟง 

ศิริชัย นามบุรี (2546) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI คือ การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางใหเปน

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรู ในโปรแกรมประกอบไปดวย เน้ือหาวิชา 

แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟก สี หรือ เสียง ภาพเคล่ือนไหว เพื่อดึงดูดให

ผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแสดงผลการเรียนใหทราบทันทีดวยขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียน และ

ยังมีการจัดลําดับ วิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละคน ทั้งน้ีตองมีการวางแผนในการผลิต

อยางเปนระบบในการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบที่แตกตางกัน 

ศิริชัย สงวนแกว (2534) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) หมายถึง  

การประยุกตนําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบตาง ๆ  

เชน การเสนอแบบติวเตอร แบบจําลองสถานการณ (Simulation) หรือแบบการแกไขปญหา (Problem Solving) เปนตน  

การเสนอเน้ือหาเปนการเสนอโดยตรงไปยังผูเรียนผานทางจอภาพ หรือแปนพิมพ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีส วนรวม  

วัสดุทางการสอนคือ โปรแกรมหรือคอรสแวร ซ่ึงปกติจะถูกเก็บไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเครื่องคอมพิวเตอร พรอม

ที่จะเรียกใชไดตลอดเวลา การเรียนในลักษณะน้ี ในบางครั้งผูเรียนจะตองโตตอบ หรือตอบคําถามเครื่องคอมพิวเตอรดวยการ

พิมพ การตอบคําถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร และจะเสนอแนะขั้นตอนหรือระดับในการเรียนขั้นตอไป กระบวนการ

เหลาน้ีเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางผูเรียน กับคอมพิวเตอร  

จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปความหมายของ คอมพิวเตอรชวยสอนหรือ CAI คือ การนําคอมพิวเตอรเพื่อมา

ประยุกตใชในการเรียนการสอน ซ่ึงเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนรูดวยตนเองใหเกิดการเรียนรู

เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ในโปรแกรมจะใชลักษณะในการนําเสนอหลากหลาย อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟก ภาพเคล่ือนไหว สี 

และเสียง เพื่อทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น และโปรแกรมจะประกอบไปดวย เน้ือหาวิชา แบบฝกหัด 

แบบทดสอบ เกม การแสดงผลการเรียนดวยขอมูลยอนกลับแกผูเรียน อีกทั้งยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ 

เพื่อใหเหมาะสมแกผูเรียนอีกดวย ซ่ึงจะเห็นไดจากแผนภูมิการใชคอมพิวเตอรชวยสอนของผูสอน 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 เนตรนภา จัยวัฒน (2552: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องอาหารและโภชนาการ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลัง

การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องอาหารและโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย

ครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สังกัดศูนยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เขมราฐนาแวง สานักงาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จํานวน 42 คน ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2551 ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลากโรงเรียนและหองเรียน เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องอาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจานวน 40 ขอ ซ่ึงมีคาความยากงายตั้งแต .34 - .74 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .28 - .72 

และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ .96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช t – test แบบ Dependent Samples ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เรื่องอาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1866 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

86.23/82.68 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อาหารและโภชนาการ กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01  

 วิชัย ลําไย (2551 : บทคัดยอ) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา

เทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐมที่เรียนรูดวยตนเองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน

อินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษา กศ.พป. สถาบันราชภัฏนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2542 จํานวน 60 คน ใหกลุมทดลอง 30 คน เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

บนอินเทอรเน็ต และกลุมควบคุม 30 คน เรียนดวยวิธีปกติ ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยชุดการเรียนดวย

ตนเองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตกับการเรียนดวยวิธีปกติ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่

ระดับ .05 และ 2) ความถึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน

อินเทอรเน็ต อยูในเกณฑ “พึงพอใจมาก”  

ซ่ึงจากงานวิจัยที่ผูวิจัยไดศึกษา ทําใหผูวิจัยสามารถสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถดึงดูดความ

สนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น ผูวิจัยจึงไดนําบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนมาประกอบการสอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด ดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4 โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางบทเรียน 4 ขั้นตอน ดังน้ี  

  5.1.1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวิเคราะห ทําการศึกษาและวิเคราะหเน้ือหา เรื่อง ยาเสพติด และศึกษาเอกสารที่

เก่ียวของ วิเคราะหงานที่ปฏิบัติ ทรัพยากรตาง ๆ ในการสรางบทเรียน  

  5.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ ทําการออกแบบเน้ือหา แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยกําหนด

ขอบขายใหสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว กําหนดส่ิงที่ตองนําเสนองานทางหนาจอคอมพิวเตอร แบบทดสอบจะมี

ลักษณะเปนแบบปรนัย  

  5.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด ดวยโปรแกรม 

Adobe Captivate 9 โดยเตรียมเน้ือหาและนําเขาสูโปรแกรม จัดวางเน้ือหา แลวนําบทเรียนที่สรางขึ้นใหที่ปรึกษาและ

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองกอนนําไปใชจริง  

 5.1.4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบความพึง

พอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  5.2.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 7 หองเรียน จํานวนนักเรียน 210 คน  

 5.2.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4/4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง จํานวน 24 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
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 5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

  5.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด ที่พัฒนาขึ้นดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9  

  5.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ  

  5.3.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

  5.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

 5.4 วิธีดําเนินการวิจัย  

 การทดลองกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนดังน้ี  

  5.4.1 ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบจนเรียบรอย  

  5.4.2 ทดสอบกอนเรียนแกนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน  

  5.4.3 มอบหมายและอธิบายขั้นตอนการใชงาน และเงื่อนไขตาง ๆ ในการใชบทเรียนและ โดยใชเทคนิค

การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) แกนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร  

ชวยสอน ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่ไดสรางขึ้น กิจกรรมดังภาพที ่1 
 

   
ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมเปาหมาย 

 

  5.4.4 ทดสอบหลังเรียนแกนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน ที่ผานการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน ที่ไดพัฒนาขึ้น  

  5.4.5 รวบรวมคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อนําไปวิเคราะห

ขอมูล  

  5.4.6 วิเคราะหขอมูลสรุปผลเพื่อนาเสนองานวิจัยตอไป 
 

6. ผลการวิจัย 
 

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องยาเสพติด สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9 มีรายละเอียด ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 จากภาพท่ี 2 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง ยาเสพติด ถาตองการเขาสู

บทเรียนใหนักเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน (ข) หนาลงช่ือเขาบทเรียน เม่ือนักเรียนเขาสูบทเรียนแลวใหนักเรียนกรอกช่ือผูใชงานแลว

กดตกลง (ค) เนื้อหาบทเรียน (ง) แบบทดสอบ มีท้ังแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 30 ขอ  
 

 6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

ดานเน้ือหา 4.84 0.60 มากที่สุด 

ดานเทคนิค 4.76 0.62 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มี 

คุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.84 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 ดานเทคนิคอยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.76 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62  
 

 6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  
  

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวย 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏดังตารางที่ 2  
 

 

 

 

 

 

 

)ก (หนาเขาสูบทเรียน  )ข (หนาลงชื่อเขาบทเรียน  

)ค (หนาตัวอยางบทเรียน  )ง (หนาตัวอยางแบบทดสอบ  
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน X  
S.D. t-test 

กอนเรียน 24 12.70 1.56 
10.59 

หลังเรียน 24 23.29 2.07 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

 จากตารางที่ 2 พบวา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 12.70 

และ 23.29 ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูง 

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

 6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  
 

ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X

 
S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.84 0.60 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิค 4.76 0.62 มากที่สุด 

3. ดานการจัดการบทเรียน 4.82 0.59 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.80 0.60 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนดานเน้ือหาอยูระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียดาน

เน้ือหา เทากับ 4.84 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 ดานเทคนิคมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.76 คา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 ดานการจัดการบทเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.82 คาสวน เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 และผลการประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.80 คาสวน เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 
 

7. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

7.1 สรุปผล  

  7.1.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด ที่พัฒนาขึ้นผานการประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีคาอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.80 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61  

 7.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง ยาเสพติด หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 7.1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย มีความพึงพอใจ 

อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.80 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 
 

 7.2 การอภิปรายผล 

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องยาเสพติด สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) สามารถแกปญหาที่

เกิดขึ้นไดจริงและการใชส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในรายวิชาที่เรียนมากขึ้นพิจารณาได
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จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีกทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นิวาดี นิวาดโสภณ (2555 : บทคัดยอ) ที่วิจัยเรื่อง

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องขอมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดนางแกว 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน หลังเรียนสูง 

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการประเมินของนักเรียนมีคุณภาพระดับดี ความพึงพอใจของผูเรียนที่มี 

ตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.28 ,S.D. = 0.65) 

นอกจากน้ียังเปนการประยุกตใชกับรายวิชาตาง ๆ ไดโดยการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
 

 7.3 ขอเสนอแนะ  

 จากการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  

  7.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด สามารถนาไปบูรณาการเน้ือหาในวิชาอ่ืน เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนได  

  7.3.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรเพิ่มกิจกรรมหรือเกมการเรียนรูใหมีความนาสนใจ

ยิ่งขึ้น  

  7.3.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนระหวางกลุมที่ใชการเรียนการสอนปกติ และกลุม 

ที่เรียนรูผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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