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บทคัดยอ  

  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1 ) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเจริญเติบโตและ        

การสรางเสริมสุขภาพ รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อคูคิด 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  และ  

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนบานหนองปากโลง จํานวน 20 คน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 2) แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลัง และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา  

1) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, 

S.D. = 1.04) 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ        

3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.41, S.D. = 0.47) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 
  

The purposes of this research study were: 1) to development of computer assisted instruction course 

on growth and health with think pair share techniques, 2) to compare student achievement, and 3) to 

investigate the satisfaction of students. The amount is 20 people by purposive sampling. The research 

instrument are 1) the computer assisted instruction 2) pre-test and post-test and 3) satisfaction questionnaire. 

The results showed that 1) the quality assessment of the computer assisted instruction by the experts at 

a highest  level ( X = 4.55, S.D. = 1.04), 2) the achievement of students score was significantly higher than 

the pretest score at .05 levels, and 3) The students’ satisfaction towards CAI was highest level. ( X = 4.41, 

S.D. = 0.47) 
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1.  บทนํา  
 

ปจจุบันเทคโนโลยีและการส่ือสารไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยน้ันอุปกรณ

ส่ือสารและคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาคนควา และการทํา

ธุรกิจ ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทําใหองคกรตาง ๆ นําเทคโนโลยีเหลาน้ีเขามาชวยในการดําเนินงานของ

องคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนการรับ-สงขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสการทําธุรกิจและใหบริการบน

อินเตอรเน็ต ตลอดจนการใชเปนเครื่องมือชวยในการทํางาน การเรียนการสอนในหองเรียน ซ่ึงเปนวิธีการที่ใชกันมาเปน

เวลานาน มีเทคนิคการสอนมากมายที่เปนประโยชนแกผูเรียน ไมวาจะเปนการบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือวิธีการอ่ืน ๆ แต

อยางไรก็ตามการเรียนการสอนในหองเรียนที่มีผูเรียนจํานวนมากก็เปนการยากที่จะใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดเทากัน

โดยเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร ครูผูสอนจึงหาเทคนิควิธีการเพื่อนํามากระตุนใหผูเรียนรูสึกกระตือรือรนในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 

(อรสา ภูวาร,ี 2560 : ออนไลน) 

ผูวิจัยเห็นวา การนําคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI-Computer Assisted Instruction) เปนหน่ึงในส่ือเทคโนโลยีที่ถูก

คัดเลือกมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการคิด  การเรียนรูและการคนควาอยางตอเน่ือง ซ่ึงปจจุบัน CAI ไดกลายเปนส่ือที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุดส่ือหน่ึงที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายของวงการศึกษาไทยดวยคุณสมบัติพิเศษของ CAI ที่มีขอไดเปรียบ

ส่ืออ่ืน ๆ สามารถแสดงผลไดหลายรูปแบบอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบ และการปฏิสัมพันธ 

(Interactive) บวกกับความสามารถในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ๆ ทําใหเปนส่ือที่ตอบสนองการเรียนการสอน ใน

รูปแบบเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) ไดอยางดียิ่งเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา ดวยกระบวนการที่

สามารถคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน เพื่อเปาหมายใหนักเรียนเปนคนเกง  คนดี และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 

ดังน้ัน หากนํา CAI ที่ไดรับการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ดีของส่ือน้ัน มาประกอบกับการจัดเตรียมหองเรียน หรือศูนยคนควาที่

ถูกออกแบบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่มีอยูก็สามารถกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพในอันที่จะพัฒนาตาม

เปาหมายที่ไดตั้งไวใหบรรลุไดในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้นไป (ฐานันท ตั้งรุจิกุล, 2559) 

ดังน้ันจึงเห็นสมควรที่จะใชนวัตกรรมมาพัฒนาบทเรียนในรายวิชา สุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาป 3 

เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ ในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI ที่มีลักษณะรูปแบบ

ของโปรแกรมที่เปนแบบมัลติมีเดีย ที่ประกอบดวยขอความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง วิดีโอ เกม ส่ิงเหลาน้ีจะเปนส่ิงเรา

ผูเรียน ใหรูสึกตื่นเตนอยากเรียน และเกิดความเขาใจไดงายขึ้น ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะเขามาชวยในการเรียน

ภาคทฤษฎีใหการเรียนมีความนาสนใจ สามารถโตตอบกับผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความเขาใจและจดจําไดดี อีกทั้งบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเปนบทเรียนที่สามารถทําใหผูเรียน ศึกษาไดตลอดเวลา สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ซ่ึ งเปนวิธีที่

สอดคลองกับแนวคิดใหมทางการศึกษาที่ตองการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student Centered) โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียน

แตละคนไดพัฒนาการเรียนของตนเองไปตามความสามารถและอยูบนหลักพื้นฐานที่วาผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถเรียนรู

ที่แตกตางกันไมสามารถเรียนรูไดเทากัน แตก็สามารถเรียนรูไดถาเขามีเวลาในการเรียนรูเพียงพอ 
 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย    
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและการสราง

เสริมสุขภาพ รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด  

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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3.  สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ

ที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน มีคุณภาพอยูในระดับมาก 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก 
 

4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

 สําราญ ไผนวล (2556) กลาววา การเรียนแบบรวมมือคือวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่มีการจัดแบง

ผูเรียนที่มีสามารถแตกตางกันเปนกลุมยอย ๆ สมาชิกทุกคนมีการทํางานรวมกัน ชวยเหลือกัน มีความรับผิดชอบรวมกันเพื่อ

ความสําเร็จของตนเองและกลุมจึงสงผลตอการพัฒนาทักษะดานความคิด อารมณในการทํางานใหอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 

 สิริลักษณ พงศพฤฒิชัย (2556) กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคือการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปน

เครื่องมือในการเรียนการสอนที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืน ๆ มาประยุกต

เขาดวยกัน สามารถนําเสนอในรูปแบบของภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบและกราฟกอ่ืน ๆ โดยการนําเสนอผาน

ทางดานหนาจอคอมพิวเตอร ซ่ึงบทเรียนจะประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหาบทเรียน แบบทดสอบทายบทเรียน 

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู โดยนักเรียนและคอมพิวเตอรมีปฏิสัมพันธโตตอบกัน มี

การตอบสนองตอนักเรียนภายใตกฎเกณฑที่ผูศึกษาคนควาไดกําหนดไวโดยสามารถแจงผลการเรียนใหนักเรียนรับทราบ

หลังจากทําแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดโดยอัตโนมัติ นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนและทบทวนบทเรียนไดหลายครั้งตาม

ความตองการ    

ปรีดา หละ (2556) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการนําคอมพิวเตอรมาใชในกระบวนการเรียนการสอน การ

นําเสนอเน้ือหาและกิจกรรมใหผูเรียนไดโตตอบรวมทั้งไดรับผลยอนกลับจากบทเรียนและเปนบทเรียนที่สามารถตอบสนอง

ความแตกตางของผูเรียนแตละคนได เพื่อใหเกิดความรูใหม ๆ ในการนําเสนอมีรูปแบบเปนการใหขอมูล แบบฝกหัด การ

จําลองสถานการณ เสียง กราฟก และมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน 

จากความหมายที่กลาวมาแลว สรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอนคือการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนซ่ึง

ใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือ ไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก วิดีทัศน ภาพเคล่ือนไหว และเสียง เพื่อ

ถายทอดเน้ือหาบทเรียนใหใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด 
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ดาวรถา วีระพันธ (2557) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรเรื่อง อาหารหลัก 5 หมู สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใช วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกเปน

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณ ธีรวิทยาคาร สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที ่4 ภาคเรียนที่ 2/2557 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น มี

ประสิทธิภาพ 82.05/81.42 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง อาหารหลัก 5 หมู สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1907 

สุวิทย ไหมสมบุญ (2558) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เพศศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุข

ศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 การพัฒนาครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 กลุมตัวอยางในครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จํานวน 33 คน โดย

มาจากวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผลการพัฒนาพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 

81.36/84.37 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 และการประเมินคุณภาพส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย

ผูเชีย่วชาญ ไดคาคะแนนเฉล่ีย ( x = 4.48 ) หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีระสิทธิภาพอยูในระดับมาก 

ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย (2558) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชวิธีการเลือกสุมแบบงาย (Simple random Sampling) โดย

วิธีการจับสลากจากนักเรียนกลุมโรงเรียนทางามชีนํ้าราย อ.อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ซ่ึงประกอบดวย โรงเรียนสิงหอุดมวิทยา 

โรงเรียนวัดระนาม โรงเรียนวัดบางปูน และโรงเรียนศรีอุดม ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 30 คน 

ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.22/84.00 2) ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลัง

เรียนเฉล่ียรอยละ 84.00 ของคะแนนเต็มซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.5 
 

5.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

              5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง จํานวน 

20 คน 

 5.1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3 โรงเรียนบานหนองปากโลง จํานวน 20 คน โดยวิธีการ

คัดเลือกแบบเจาะจง 
 

5.2  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริม

สุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

 5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการเจริญเติบโตและการ

สรางเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 5.2.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคและดานเน้ือหา 

 5.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

5.3 วิธีดําเนินการวิจัย 

 5.3.1 ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบเสร็จเรียบรอย 

 5.3.2 ใหแบบทดสอบกอนเรียนแกนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน 

 5.3.3 มอบหมายและอธิบายขั้นตอนการใชงาน และเงื่อนไขตาง ๆ ในการใชบทเรียนและ โดยใชเทคนิคการ

เรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) แกนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน เริ่มเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่ไดสรางขึ้น ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง 
 

 5.4.4 ทดสอบหลังเรียนแกนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน ที่ไดศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ ที่พัฒนาขึ้น 

 5.4.5 รวบรวมขอมูลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อนําไปวิเคราะห

ขอมูล 

 5.4.6 วิเคราะหขอมูล และสรุปผลเพื่อนําเสนองานวิจัยตอไป 
 

6.  ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 

    
 

    
 

        ภาพที่ 2 ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

 

 
 

)ก (หนาเขาสูบทเรียน  )ข (หนา เมนูหลัก 

)ค (หนาตัวอยางบทเรียน  )ง (หนาตัวอยางแบบทดสอบ  
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1909 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเช่ียวชาญ 

ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

  ตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 

    X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.60 0.28 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิค 4.50 1.79 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.55 1.04 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 พบวา ผลประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเจริญเติบโตและการสราง

เสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร  

โดยมีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมาก ( X = 4.60, S.D. = 0.28) คุณภาพดานเทคนิคอยูระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D. 

= 1.79) และผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 1.04) 
 

6.3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ ปรากฏดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สภาพการเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนขอสอบ X  S.D. t-test 

กอนเรียน 20 30 14.95 3.94 
12.144* 

หลังเรียน 20 30 25.90 1.68 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 พบวา การสอนแบบเพื่อนคูคิดโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเจริญเติบโตและการ

สรางเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 14.95 และมีคาคะแนนเฉล่ียหลัง

เรียนเทากับ 25.90 แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

6.4  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.38 0.55 มาก 

2. ดานเทคนิค 4.36 0.40 มาก 

3. ดานการจัดการบทเรียน 4.48 0.47 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.41 0.47 มาก 
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จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอบทคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา อยูในระดับ

มาก ( X = 4.38, S.D. = 0.55)  ความพึงพอใจดานเทคนิคอยูในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.40) ความพึงพอใจดานการ

จัดการบทเรียนอยูในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.47)   และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.59 )     
 

7.  สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

7.1  สรุปผล  

การวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและการ

สรางเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดสามารถสรุปผล ไดดังน้ี 

 7.1.1  ผลกการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวา ผลการประเมิน

คุณภาพบทเรียนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.5 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.79 

 7.1.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน

เทากับ 14.95 คะแนน และคะแนนเฉล่ียหลังเรียน 25.90 คะแนน  

 7.1.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง 

การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด 

พบวา การประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 
 

7.2 ขอเสนอแนะ 

 7.2.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ สามารถนําไป

ปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนในรายวิชาอ่ืน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น 

 7.2.2  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรเพิ่ม กิจกรรมการเรียนรูหรือเกมการเรียนรู 

 7.2.3  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนระหวางกลุมที่ใชการเรียนการสอนปกติ และกลุมที่

เรียนรูผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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