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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ

เรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยาและสารเสพติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยาใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ

เรียนรูแบบ KWL Plus ที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยาที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus  ที่พัฒนาขึ้น ผลวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.65/87.15 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( X = 17.43, S.D. = 0.82) ซ่ึงสูงกวากอนเรียน ( X  = 7.80, S.D. = 1.47) 3) ความพึงพอใจ

ตอบทเรียนอยูในระดับดีมาก ( X = 4.64, S.D. = 0.45) 

 

คําสําคัญ: การเรียนรูแบบ KWL plus  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การใชยาและสารเสพติด 

 

Abstract 

 

This article is experimental. 1)  Develop computer assisted instruction together with learning 

management KWL Plus Drug and Substance Abuse for Mathayomsuksa 4 Students to Kongthong wittaya 

Sahool to be effective on the basis. 2) to compare students’ learning achievement after using the computer 

assisted instruction with learning management KWL Plus. 3) to study students’ satisfaction towards using 

the Computer assisted instruction with learning management KWL Plus Developed The research found 

that 1)  Computer assisted Instruction with Learning management KWL Plus Developed effectively 80.65/87.15 

This is in accordance with the criteria 80/80 2) After-school achievement  ( X = 17.43, S.D. = 0.82) Higher 

than before ( X = 7.80, S.D. = 1.47) 3) Satisfaction with the lesson was very good ( X = 4.64, S.D. = 0.45)  

 

Keywords: KWL Plus, computer-assisted instruction, satisfaction 
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1. บทนํา  
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจักการศึกษา มาตรา 22 การจัดการ

ศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และมาตรา 24 

การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ

ความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และประยุกตความรู มาใชเพื่อปองกันและแกไข

ปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนและทําเปน รักการอานและเกิดการ

ใฝรูอยาง ตอเน่ือง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม 

คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือ

การเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการ เรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 

จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย 

เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู เกิดทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สามารถทําไดโดยจัดใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมมากที่สุดและไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

(สิริวรรณ ใจกระเสน, 2552) ซ่ึงในปจจุบันไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในลักษณะ

โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือชวยถายโยงเน้ือหาความรูไปสูผูเรียนและปจจุบันไดมีการบัญญัติศัพทที่ใชเรียก

ส่ือชนิดน้ีวา “คอมพิวเตอรชวยสอน” (วุฒิชัย ประสารสอย, 2543) ที่เนนส่ือการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูสอนและยึด

ผูเรียนเปนศูนยกลางเปนสําคัญ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและสามารถแสดงความรูความสามารถอยางเต็มที่ สามารถ

ทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา ตลอดจนชวยลดปญหาการเรียนการสอนได ซ่ึงจากปญหาในหองเรียนจะพบวาผูเรียนมีพื้น

ฐานความรูที่เทากันแตมีความใจบทเรียนไมพรอมกัน ผูเรียนที่มีความรูมากกวาสามารถเขาใจบทเรียนไดเร็ว เกิดความเบื่อ

หนาย เรียนไมสนุก เม่ือศึกษาถึงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยแกปญหาดังกลาวพบวา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนหรือส่ือการสอนสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดดี เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดสร างขึ้นมี

ความนาสนใจดึงดูดความสนใจดวยภาพและกราฟกตาง ๆ และ ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเอ้ืออํานวยในการเรียนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กิดานันท มลิทอง, 2543) การนําคอมพิวเตอรมาใชในการสอนจึงมีความสําคัญยิ่งขึ้น เพราะ 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูไดดีเราใจไดมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ประหยัดเวลาไดมากขึ้นเชนกัน โดยครูผูสอน ไมตอง

เสียเวลานานมาสอนซํ้าแลวซํ้าอีก (ยืน ภูวรวรรณ, 2531) 

 สุขศึกษาเปนวิชาที่สรางเรียนรูดานสุขภาพ พัฒนา ทักษะชีวิต ซ่ึงสงผลเก้ือหนุนสุขภาพของผูเรียน สวนพลศึกษาเปน

การ ศึกษาเลาเรียนในการบํารุงรางกายดวยการออกกําลังกาย ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ใชกลามเน้ือมัดใหญใหเปนประโยชนตอ

รางกาย ชวยใหเด็กเจริญเติบโต มีสุขภาพดี ซ่ึงเด็กทุกคนควรจะไดเรียนรูเรื่องสุขภาพ เพื่อจะไดมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง 

มีเจตคติ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย อันจะสงผลใหสังคมโดยรวมมี

คุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชยาและสารเสพติด กลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา เพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 โดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และศึกษาวาการสอนแบบผสมผสานโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ีจะมีขอแตกตางกัน

หรือไมกับวิธีการสอนปกติในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่องการใชยา และสารเสพ

ติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยาใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2 .2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการ

จัดการเรียนรูแบบ KWL Plus ที่พัฒนาขึ้น 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนคงทองวิทยาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus ที่พัฒนาขึ้น 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus เปนกระบวนการเรียนรูที่

เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน ซ่ึงสอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตัววาตนคิดอะไร มีวิธีคิดอยางไร สามารถ

ตรวจสอบความคิดของตนเองได และสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิดของตนได โดยผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักใน

กระบวนการทําความเขาใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจของตน มีการจัดระบบขอมูลเพื่อดึงมา

ใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เกียรติชัย ยานะรังษี (2540) กลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL Plus เปนยุทธวิธีการอานเพื่อ

ความเขาใจ เปนการสอนที่สนับสนุนใหผูเรียนนําเอาประสบการณเดิมมาชวยในการตีความเน้ือเรื่องที่อาน สงเสริมใหผูเรียนมี

สวนรวมในการตั้งคําถาม ทําใหผูเรียนมีจุดประสงคในการอาน มีการแลกเปล่ียนขอมูลกับเพื่อนในกลุม 

ฆนัท ธาตุทอง (2551) ไดใหความหมายของ การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ไววา เปนการจัดการเรียนรู

ที่เนนกระบวนการอาน โดยกระบวนการทําความเขาใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจของตนเอง 

และมีการจัดระบบขอมูล 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

          การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยาและ

สารเสพติด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยา ผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model 

ดังตอไปน้ี 

4.1 ข้ันวิเคราะห 

ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะหเ น้ือหากับ

จุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบ KWL Plus  เพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ 

4.2 ข้ันการออกแบบ  

4.2.1 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  

4.2.2 ออกแบบแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน โดยสรางแบบทดสอบที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมตามบทเรียนจํานวน 26 ขอ เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองขอคําถามกับ

วัตถุประสงค (IOC) เลือกแบบทดสอบที่ผานการหาคาดัชนีความสอดคลองจากขอสอบตามบทเรียนจํานวน 20 ขอ มาใชในการ

วิจัยสําหรับแบบทดสอบและแบบฝกหัดกําหนดใหนักเรียนทําลงในขอสอบ 
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  4.3 ข้ันการพัฒนา 

  4.3.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยาและสาร

เสพติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยา 

 4.3.2 พัฒนาแผนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4  

 4.3.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus ดานเน้ือหาและดาน

เทคนิคการผลิตส่ือโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

      4.4 การนําไปใช 

  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกับกลุมตัวอยางตามแผนการเรียนที่ได ออกแบบไวกอน

หนาน้ีโดยมีกระบวนการเรียนรูดังน้ี 

  4.4.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน 

  4.4.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและวิธีการบันทึกผลการ

ทดสอบของผูเรียน 

    4.4.3 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อทําการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 

  4.4.4 ใหผูเรียนทําการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชยาและสารเสพติดดวยตนเอง 

   4.4.5 เม่ือผูเรียนทําการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชยาและสารเสพติดดวยตนเอง 

เสร็จส้ินจึงทําการทดสอบหลังเรียน ดวยแบบทดสอบที่เตรียมไว 

  4.4.6 หลังจากน้ัน ทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 

 4.5 การประเมินผล 

  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง หาคาทางสถิติสรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานผลการวิจัย 

 4.6 เคร่ืองมือวิจัย  

 4.6.1 แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการ

จัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยาและสารเสพติด 

  4.6.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชยาและสารเสพติด 

  4.6.3 แบบทดสอบวัดผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

 4.7 กลุมเปาหมาย 

 4.7.1 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยา อําเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน 

 4.7.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยา อําเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 

เน่ืองจากนักเรียนชั้นดังกลาวปปญหาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ ซ่ึงมีจํานวน 30 คน  

 

5. ผลการวิจัย 
 

 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยาและสาร

เสพติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยา

และสารเสพติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังแสดงในภาพที ่1 



The 10th NPRU National Academic Conference   

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

1916 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

       
    ภาพที่ 1 )ก(  ตัวอยางบทเรียนเรื่องการใชยา           ภาพที่ 1 )ข(  ตัวอยางบทเรียนเรื่องการกินยา 

        
           ภาพที่ 1 )ค(  ตัวอยางบทเรียนเรื่องสาเหตุการใชยา          ภาพที่ 1 (ง) ตัวอยางบทเรียนเรื่องสารเสพติด 

 

 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยา

และสารเสพติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน โดยมีการทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน 

ไดผลหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่1 
 

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวยสอน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X  รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

1.คะแนนระหวางเรียน (E1) 20 16.13 80.65 

2.คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 20 17.43 87.15 

  

 จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีคะแนนคาเฉล่ียระหวาง

เรียนเทากับ 16.13 คิดเปนรอยละ 80.65 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 17.43 คิดเปนรอยละ 87.15 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดคือ 80/80  
 

5.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ

KWL Plus ดังตารางที่2 
 

ตางรางที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ n คะแนน X  S.D df t sig 

ทดสอบกอนเรียน 30 20 7.80 1.47 45 
31.35 0.0000 

ทดสอบหลังเรียน 30 20 17.43 0.82 45 

  

จากตารางที่ 2  พบวาคะแนนหลังเรียน ( X= 17.43, S.D. = 0.82) คะแนนกอนเรียน ( X= 7.80, S.D. = 1.47) 

สรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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5.3 ผลการศึกษาหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังจากการจัดกิจกรรมเรียนรู

เสร็จส้ิน จากน้ันนําผลการสอบถามมาวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ X  S.D ระดับความคิดเหน็ 

1.ความพึงพอใจดานการเรียนรูแบบ KWL Plus  4.49 0.51 มากที่สุด 

2.ความพึงพอใจดานปริมาณเน้ือหาของบทเรียนมีความเหมาะสม 4.54 0.51 มากที่สุด 

3.ความพึงพอใจดานบทเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู 4.89 0.32 มากที่สุด 

โดยรวม 4.64 0.45 มากที่สุด 

  

จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีความพึง

พอใจดานบทเรียนทําใหนักเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X= 4.89, S.D.= 0.32) 

รองลงมาคือ ความพึงพอใจดานปริมาณเน้ือหาของบทเรียนมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X= 4.54, S.D.= 

0.51) และความพึงพอใจดานการเรียนรูแบบ KWL Plus มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X= 4.49, S.D.= 0.51) โดยความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมเทากับ ( X= 4.64, S.D.= 0.45) อยูในระดับมากที่สุด  

  

6. สรุปผลการวิจัย 
 

 6.1 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus 

เรื่อง การใชยาและสารเสพติด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพที่ 80.65/87.15 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 

80/80 ที่ตั้งไว 

 6.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันโดยพบวาคะแนนหลังเรียน ( X= 

17.43, S.D. = 0.82) คะแนนกอนเรียน ( X= 7.80, S.D. = 1.47) สรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 6.3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจดาน

บทเรียนทําใหนักเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X= 4.89, S.D.= 0.32) รองลงมาคือ 

ความพึงพอใจดานปริมาณเน้ือหาของบทเรียนมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X= 4.54, S.D.= 0.51) และความ

พึงพอใจดานการเรียนรูแบบ KWL Plus มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X= 4.49, S.D.= 0.51) โดยความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมเทากับ ( X= 4.64, S.D.= 0.45) อยูในระดับมากที่สุด 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 7.1 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus 

เรื่อง การใชยาและสารเสพติด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพที่ 80.65/87.15 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 

80/80 ที่ตั้งไวซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (มาลี วัชรารัตนกุล, 2554) ที่ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เรื่องสารเสพติดใหโทษ สําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม พบวา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพที่ 80.72/82.66 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

  7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันโดยพบวาคะแนนหลังเรียน ( X= 

17.43, S.D. = 0.82) คะแนนกอนเรียน ( X= 7.80, S.D. = 1.47) สรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา



The 10th NPRU National Academic Conference   

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

1918 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ (วาสนา ทองดี, 2553) ที่ไดศึกษาเรื่องการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องระบบในรางกายสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 

จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนมีคะแนนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 7.3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจดาน

บทเรียนทําใหนักเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X= 4.89, S.D.= 0.32) รองลงมาคือ 

ความพึงพอใจดานปริมาณเน้ือหาของบทเรียนมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X= 4.54, S.D.= 0.51) และความ

พึงพอใจดานการเรียนรูแบบ KWL Plus มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X= 4.49, S.D.= 0.51) โดยความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมเทากับ ( X= 4.64, S.D.= 0.45) อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

(กรณ กรภัทรชัยกุล และ จารุณี ปลองบรรจง, 2555) ดานความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอน ที่ไดศึกษาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเก่ียวกับภัยของสารเสพติด พบวาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เก่ียวกับภัยของสารเสพติด อยูในระดับมากเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวมีคาเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมเทากับ ( x = 

4.65, S.D.= 0.51)       

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

 การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน จากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนสูงขึ้น จึงควรทําการพัฒนาการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 
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