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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง โครงสร้าง

อะตอม รายวิชาเคมีสำาหรับวิศวกร (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา (3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวน
วิชา เคมีสำาหรับวิศวกร (Chemistry for Engineers) รหัส 13020121 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2554 จำานวน 5 กลุ่ม จำานวนทั้งสิ้น 161 คน ได้แก่ สาขาวิชา คือ (1) วิศวกรรมโยธา 4 ปี ชั้น ปตรี 
1 (2) วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำาลัง สมทบ 4 ปี ชั้น ปตรี 1 (3) ครุศาสตร์อุตสาหการ 4 ปี ชั้น ปตรี 2 
(4) วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 4 ปี ชั้น ปตรี 1 (5) วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำาลัง 4 ปี ชั้น ปตรี 1 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย (1) บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เรือ่ง โครงสรา้ง
อะตอม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ตารางธาตุ (3) แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงสร้างอะตอม 

สรุปผลการศึกษาวิจัย ดังนี้

พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงสร้างอะตอม ที่นำามาใช้ในการเรียนการสอนใน
กระบวนวิชาเคมีสำาหรับวิศวกร (Chemistry for Engineers) รหัส 13020121 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการ
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ศึกษา 2554 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 88.49 / 82.35 นั่นคือ ร้อยละของค่าเฉลี่ย
คะแนนการทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 88.49 และร้อยละของจำานวนผู้เรียนที่มีคะแนนทดสอบหลังเรียน
ผ่านทุกวัตถุประสงค์ เท่ากับ 82.35

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นช่วยให้ผู้เรียนเกิดเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้น นั่นคือ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรยีน เหน็ไดจ้ากคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกวา่คะแนนเฉลีย่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญั ทีร่ะดบั .000 (คา่ 
t – test = 30.49 ที่ df= 33) โดยค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 30.97 และค่าเฉลี่ย
คะแนนการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 16.76 คะแนน และคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนการ
ทดสอบหลังเรียนมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง (0.435 ที่ระดับนัยสำาคัญ 0.01)

เมื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างข้ึน พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงสร้างอะตอม อยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับการประเมินของทุกรายการอยู่ระหว่าง 4.76 – 4.94 และมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.85 นั่นแสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพการผลิต
ที่ดีมากและเป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน

Abstract
This research aims (1) to assess a computer-assisted on atomic structure which 

is taught in the course Chemistry for Engineers (2) observe the students achievement (3) 
study of student satisfaction with the CAI.

Samples of this study were students enrolled in Semester 1 Year 2554, Total of 
5 groups 161 students, including (1) First year Civil Engineering (2) First year Electrical 
engineering - Electrical Power (3) Second year Industrial Education and technology (4) First 
year agricultural machinery engineering (5) First year Electrical engineering 

Research tools used in this study were (1) the computer assisted instruction (CAI) 
on atomic structure were created by the researcher (2) An Examination were conducted to 
measure the students achievement (3) an evaluation of satisfaction form on the computer 
assisted(CAI). 

Results of the study are as follows: 

Found that CAI’s atomic structure. Used in the teaching chemistry for engineers code 
13020121 in Semester 1 2554 has a high efficiency (E1 / E2) equal to 88.49 / 82.35, the 
average test scores of the students after using CAI were 88.49 percent and 82.35 percent 
who have passed all test scores after learning purposes 
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The achievement of students taught by CAI, found that CAI was help students learning 
increased as seen from average test score prior to using CAI have increase at significance 
level of .000 (the t - test = 30.49 at df = 33) by the average test score was 30.97 and the 
average posttest score was 16.76. The test score prior before and after using CAI have a 
moderate correlated (0.435 at significance level 0.01).

When assessing students satisfaction toward CAI have a satisfaction score of strongly 
agree. The average satisfaction level of all evaluation items were ranged from 4.76 to 4.94, 
and the overall average was 4.85, suggesting that this CAI is very high quality and the  
satisfaction of the students.

ความเป็นมาและความสำาคัญของ
ปัญหา

ตาม”ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืน
ฐานทางด้านวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ พ.ศ.2551” ดังปรากฏใน
ราชกิจจานุเบกษา หน้า 11 เล่ม 125 ตอนพิเศษ 
192 ง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ในหมวด 1 
ข้อ 4 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้ประกอบ
ด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์ (3) 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี

และตาม”ระ เบี ยบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยเกณฑ์การรับรองหลักสูตร
และสถา บันการศึ กษา เ พ่ื อ เที ยบปริญญา
ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรเทียบเท่าในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2544” ข้อ 5” หลักสูตร
ท่ีสภาวิศวกรจะให้การรับรองต้องมีการเรียนการ
สอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสัดส่วนที่
เหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร โดยเน้ือหา
ของหลักสูตรต้องประกอบด้วย (ก) วิชาพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและ

วิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขาตามข้อบังคับของ
สภาวิศวกร

ดว้ยการกำาหนดดงักลา่ว กลุม่วชิาพืน้ฐาน
ทางเคม ีไดแ้ก ่วชิาเคมสีำาหรบัวศิวกร (Chemistry 
for Engineers) รหัส 13020121 จึงถือเป็นวิชา
ที่มีความสำาคัญที่นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ทุก
สาขาจะตอ้งเรยีนตามทีค่ณะกรรมการสภาวิศวกร
กำาหนด

จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
วิศวกรรมศาสตร์ที่ลงเรียนในวิชาดังกล่าวตั้งแต่ปี
การศึกษา 2546 จนถึงปัจจุบันพบว่า มีนักศึกษา
จำานวนมากมีผลการเรียนต่ำา ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยการ
สร้างสื่อที่ผู้เรียนสามารถใช้ศึกษาด้วยตนเองและ
ทบทวนซ้ำาในเนื้อหาส่วนที่เป็นบรรยายจึงเป็นสิ่ง
ที่จะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้

การนำาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาช่วยใน
การแก้ปัญหาการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่ยอมรับ
กันในกลุ่มนักการศึกษา  เพราะมีงานวิจัยจำานวน
มากระบุว่า สามารถแก้ปัญหาเรื่องภูมิหลังที่
แตกต่างกันของผู้เรียน ปัญหาการสอนตัวต่อตัว 
ปัญหาการขาดแคลนเวลา ปัญหาการขาดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังสามารถทำาเรื่องที่เป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นทำาเรื่องที่ยุ่งยาก
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และซับซ้อนให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีข้อดีที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ ผู้เรียน
ยังสามารถนำาไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ผู้
เรียนมีอิสระในการเรียนมากขึ้น  คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจึงเป็นสิ่งที่ให้ผลดีต่อการเรียนการสอน
และสามารถพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียนให้มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้

ผู้วิจัยจึงได้นำาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมา
ชว่ยในการแก้ปญัหาการเรยีนการสอน โดยในการ
ศึกษาครั้งน้ีได้เลือกเนื้อหาย่อย เรื่อง โครงสร้าง
อะตอม ในวิชาเคมีสำาหรับวิศวกร มาใช้ในการ
พัฒนารูปแบบบทเรียนคอมคิวเตอร์ช่วยสอนที่
เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน โดย
มุ่งผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบบทเรียนความ
พิวเตอร์ช่วยสอนสำาหรับการเรียนการสอนในเนื้อ
หาอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่สรา้งสือ่การสอนทีผู่เ้รยีนสามารถ

ใช้ศึกษาด้วยตนเองและทบทวนซ้ำา 

2. เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา เคมี
สำาหรับวิศวกร (Chemistry for Engineers) รหัส 
13020121 ท่ีเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอรช่์วย
สอนที่สร้างขึ้น

3. เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา เคมีสำาหรับ
วิศวกร (Chemistry for Engineers) รหัส 
13020121 ท่ีมตีอ่บทเรยีนคอมพิวเตอรช่์วยสอน
ที่สร้างขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก ่นกัศกึษา

ที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาเคมีสำาหรับ
วิศวกร (Chemistry for Engineers) รหัส 
13020121 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
จำานวน 5 กลุ่ม จำานวนทั้งสิ้น 161 คน ประกอบ
ด้วย 5 สาขาวิชา ได้แก่ (1) วิศวกรรมโยธา 4 ปี 
ชัน้ ปตร ี1 (2) วศิวกรรมไฟฟา้-ไฟฟา้กำาลงั สมทบ 
4 ปี ชั้น ปตรี 1 (3) ครุศาสตร์อุตสาหการ 4 ปี 
ชั้น ปตรี 2 (4) วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 4 
ปี ชั้น ปตรี 1 (5) วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำาลัง 4 
ปี ชั้น ปตรี 1 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย ได้แก่ 

2.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเรื่อง โครงสร้างอะตอม แบ่งออกเป็น 7 เรื่อง
ย่อย ได้แก่ เรื่องที่ 1 ก่อนคริสตศักราช เรื่องที่ 2 
แบบจำาลองอะตอมของดาลตัน เรื่องที่ 3 แบบ
จำาลองอะตอมของทอมสัน เรื่องที่ 4 แบบจำาลอง
อะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด เรื่องที่ 5 สเปกตรัม 
เรื่องที่ 6 แบบจำาลองอะตอมของนีลส์ บอล์ เรื่อง
ที่ 7 แบบจำาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
หลังจากได้เรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่สร้างขึ้น

2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น

วิธีการดำาเนินการศึกษาวิจัย
1. รปูแบบการวจิยั เปน็การวจิยัโดยใชบ้ท

เรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เรือ่ง โครงสรา้งอะตอม
ที่สร้างช้ึน เป็นปัจจัยเสี่ยง (Exposure) หรือสิ่ง
แทรกแซง (intervention) เพื่อศึกษาผลที่จะเกิด
ขึ้น ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึง
พอใจของผู้เรียน ดังนั้นรูปแบบการวิจัยครั้งนี้จึง
เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Semi-experimental 
research) เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถควบคุม
ตัวแปรและสภาพการณ์ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน 
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โดยใช้การทดลองแบบ One group pretest  posttest study (ภาพที่ 1)

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
โครงสร้างอะตอม

ทดสอบหลังเรียน (Posttest)

ประเมินความพึงพอใจ

ทดสอบก่อน
เรียน(Pretest)

ภาพที่ 1 รูปแบบการทดลองแบบ One group pretest posttest study

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ประชากรในการวจิยัครัง้นีเ้ปน็
นักศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ที่ลง
ทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาเคมีสำาหรับวิศวกร 
(Chemistry for Engineers) รหัส 13020121 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 5 
กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 161 คน

กลุม่ตวัอย่าง กลุม่ตัวอย่างของการวจิยัได้
มาโดยการสุม่ตัวอยา่งโดยไมไ่ดอ้าศยัทฤษฏีความ
น่าจะเป็น (Non-probability sampling) เป็นการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จาก
กลุ่มของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมาจำานวน 1 
กลุ่ม ซึ่งมีนักศึกษา อย่างน้อย 30 คน ที่ทางสถิติ
ถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ 

3. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบด้วย 
(1) บทเรยีนคอมพิวเตอรช่์วยสอน เรือ่ง โครงสรา้ง
อะตอม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น (2) แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

3.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังนี้

3.1.1 ขั้นวิเคราะห์ (ภาพที่ 2)

1) วเิคราะหป์ญัหาการเรยีนการสอนวชิา

เคมีสำาหรับวิศวกร (Chemistry for Engineers) 
รหัส 13020121 

2) วิเคราะห์ จุดประสงค์การเรียนรู้
เรื่องโครงสร้างอะตอม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่อง
โครงสร้างอะตอม โดยสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
โครงสร้างของอะตอมของแต่ละยุคสมัยได้

3) วิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างบท
เรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เรือ่ง โครงสรา้งอะตอม 

3.1.2 ขั้นการออกแบบ (ภาพที่ 3)

1) ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง โครงสร้างอะตอม เป็นบทเรียนแบบ
การสอน (Tutorial instruction) โดยแบ่งเนื้อหา
เป็นตอนสั้นๆ เรียกว่า กรอบ (frame) เสนอเรียง
ตามลำาดับเนื้อหา ผู้เรียนจะต้องเรียนตามกรอบที่
กำาหนด แต่ละหัวข้อย่อยของเนื้อหาจะประกอบ
ด้วยกรอบเนื้อหาและกรอบคำาถาม โดยการนำา
เสนอกรอบคำาถามมจีดุประสงคเ์พือ่ทดสอบความ
เข้าใจของผู้เรียน และมีการเฉลยผลของการตอบ
คำาถามให้ผู้เรียนทราบทันที ถ้าผู้เรียนตอบกรอบ
คำาถามผิด หลังจากได้รับทราบผลการตอบแล้วผู้
เรยีนจะถกูสง่ไปศกึษาเนือ้หานัน้ๆ ในกรอบเนือ้หา
เดิมทันที แต่ถ้าตอบถูกก็จะได้รับกรอบใหม่ให้
ศึกษาต่อไปจนจบตอนย่อยนั้นๆ

2) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตามที่ได้ออกแบบไว้
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แผนภูมิที่ 2 ข้ันตอนสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงสรางอะตอม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

วิเคราะหปญหาการเรียนการสอน 

วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู เร่ืองโครงสรางอะตอม 

วิเคราะหเน้ือหา เร่ืองโครงสรางอะตอม 

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผูเชี่ยวชาญประเมิน 

ทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึง 
ปรับปรุง/แกไข 

นําไปใช 

ทดลองกลุมเล็ก 

ทดลองกลุมใหญ 

ผาน 
ไมผาน 

ผาน 
ไมผาน 

ผาน 
ไมผาน 

ผาน 
ไมผาน 

ข้ันวิเคราะห 

ข้ันออกแบบ 

ข้ันพัฒนา 

เขาสูบทเรียน 

ทดสอบหลังเรียน 

เร่ืองที ่1 เร่ืองที ่2 เร่ืองที ่3 เร่ืองที ่7 ... 

กรอบเน้ือหา 

กรอบคําถาม 

กรอบคําถาม 

ประเมินผลการเรียน 

ทดสอบกอนเรียน 

ออกจากบทเรียน 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงสร้างอะตอม

ภาพที่ 3 โครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงสร้างอะตอม
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แผนภมิูที่ 2 ข้ันตอนสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงสรางอะตอม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

วิเคราะหปญหาการเรียนการสอน 

วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู เร่ืองโครงสรางอะตอม 

วิเคราะหเน้ือหา เร่ืองโครงสรางอะตอม 

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผูเชี่ยวชาญประเมิน 

ทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึง 
ปรับปรุง/แกไข 

นําไปใช 

ทดลองกลุมเล็ก 

ทดลองกลุมใหญ 

ผาน 
ไมผาน 

ผาน 
ไมผาน 

ผาน 
ไมผาน 

ผาน 
ไมผาน 

ข้ันวิเคราะห 

ข้ันออกแบบ 

ข้ันพัฒนา 

เขาสูบทเรียน 

ทดสอบหลังเรียน 

เร่ืองที ่1 เร่ืองที ่2 เร่ืองที ่3 เร่ืองที ่7 ... 

กรอบเน้ือหา 

กรอบคําถาม 

กรอบคําถาม 

ประเมินผลการเรียน 

ทดสอบกอนเรียน 

ออกจากบทเรียน 
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3.1.3 ขั้นพัฒนาบทเรียน

1) นำาบทเรียนที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่านตรวจประเมนิคณุภาพ แลว้นำาผลการประเมนิ
มาปรับปรุง ก่อนนำาไปใช้กับกลุ่มทดลอง

2) ทดลองใช้บทเรียน ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นที่ 1 ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
เปน็การทดลองการสือ่ความหมาย โดยนำาบทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นไปทดลองกับผู้
เรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนในกระบวนวชิา เคมสีำาหรบั
วิศวกร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ เก่ง ปานกลาง 
และออ่น จำานวน 3 คน (ในกลุม่ทีไ่มไ่ด้เลอืกเปน็ก
ลุม่ตัวอยา่ง) โดยทำาการทดลองทลีะคน เพ่ือหาขอ้
บกพร่องของการสือ่ความหมายระหวา่งบทเรยีนที่
สรา้งขึน้กบัผูเ้รยีน แลว้ดำาเนินการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้
บกพร่องที่พบก่อนนำาไปทดลองขั้นต่อไป

 ข้ันที่ 2 ทดลองกลุ่มเล็ก นำาบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น ไปทดลอง
กับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา เคมี
สำาหรับวิศวกร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2554 จำานวน 10 คน (ในกลุ่มที่ไม่ได้เลือกเป็นก
ลุ่มตัวอย่าง) โดยผู้เรียนจะต้องทำาแบบทดสอบ
ก่อนเรียนก่อน จากนั้นทำาการศึกษาด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น เมื่อศึกษาจบ
แล้ว ผู้เรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน ผู้วิจัยนำาผล
มาวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง และหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วดำาเนิน
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบก่อนนำาไป
ทดลองขั้นต่อไป ซึ่งจากผลการทดลองในขั้นน้ี 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง โครงสร้างอะตอมที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 
(E1 / E2) เท่ากับ 88.57 / 90.00

 ขั้นที่ 3 ทดลองกลุ่มใหญ่ นำาบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น ไปทดลอง

กับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา เคมี
สำาหรับวิศวกร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2554 จำานวน 30 คน (ในกลุ่มที่ไม่ได้เลือกเป็นก
ลุ่มตัวอย่าง) โดยผู้เรียนจะต้องทำาแบบทดสอบ
ก่อนเรียนก่อน จากนั้นทำาการศึกษาด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น เมื่อศึกษาจบ
แล้ว ผู้เรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน ผู้วิจัยนำาผล
มาวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง และหาประสิทธิภาพ
ของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน แลว้ดำาเนนิการ
ปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีพ่บกอ่นนำาไปใชจ้รงิ ซึง่
จากผลการทดลองในขั้นนี้ ประสิทธิภาพของบท
เรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เรือ่ง โครงสรา้งอะตอม
ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 
88.86 / 83.33

3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเ้รยีนทัง้แบบทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน
เปน็แบบทดสอบชดุเดยีวกนั โดยเปน็แบบทดสอบ
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำานวน 35 
ข้อ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

 3.2.1 ศึกษาเอกสารและหลักการ
เกี่ยวกับ วิธีการสร้างแบบทดสอบ

 3.2.2 สร้างแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน40 ข้อให้
ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของเนื้อหา 
แล้วนำาแบบทดสอบ ไปทดลองกับผู้เรียน 1 คน 
เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้ง แลว้นำาผลมาปรบัปรงุ
แก้ไข

 3.2.3 นำาไปใหผู้้เชีย่วชาญดา้นเนือ้หา 
3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบ
ทดสอบกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีต่ัง้ไว ้(IOC: In-
dex of item objective congruence) ซึง่หลงัจาก
ตดัขอ้ทีผู้่เชีย่วชาญเหน็ว่าไมต่รงกับจดุประสงคก์าร
เรียนรู้ออก เหลือแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปไว้ใช้จริง จำานวน 35 
ข้อ 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 208 ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558

 3.2.4 ขั้นการทดลองใช้ โดยนำา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้กับผู้เรียนที่เคยลงทะเบียนเรียนใน
กระบวนวิชาเคมีสำาหรับวิศวกรมาแล้ว ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 30 คน ที่มี
ผลการเรียนคละกันทั้งเก่ง ปานกลางและอ่อนใน
จำานวนทีเ่ทา่ๆ กนั แลว้นำาผลทีไ่ด้จากการทดสอบ
มาวิเคราะห์ ดังนี้

 1) ความยากง่าย (p) และอำานาจ
จำาแนก (r) แบบทดสอบแตล่ะขอ้มรีะดับความยาก
ง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.375 – 0.75 และอำานาจจำาแนก
อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.875

 2) ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.898

3.3 การสรา้งแบบประเมนิความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น 
โดยเป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หลังจากสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจเสร็จแล้ว ได้นำาไปให้ผู้
เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น
นำามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำาไปใช้จริง

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองจากนักศึกษาจำานวน 1 กลุ่มเรียน 
จำานวนทัง้สิน้ 34 คน ในภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 
2554 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

4.1 ชี้แจงกระบวนการเรียนการสอนให้
นักศึกษาทราบ

4.2 ให้นักศึกษาทำาแบบทดสอบก่อน
เรียน

4.3 ให้นักศึกษาศึกษาเน้ือหาเรื่อง 

โครงสร้างอะตอม จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่สร้างขึ้น

4.4 ใหน้กัศกึษาทำาแบบทดสอบหลงัเรยีน

4.5 ใหน้กัศกึษาทำาแบบประเมนิความพงึ
พอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
โครงสร้างอะตอม ที่ได้ศึกษาไปแล้ว

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังนี้

5.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงสร้าง
อะตอม โดยใช้เกณฑ์ 80/80 ซึ่งใช้สูตรการหา
ประสิทธิภาพ 

5.2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเ้รยีนและความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ตีอ่บท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยค่าเฉลี่ย ( ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบ
คะแนนการทดสอบการเรียนกับหลังเรียน เพื่อ
ศกึษาความก้าวหนา้ของผู้เรยีนดว้ยคา่ t-test (One 
group Dependent) สูตรหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

5.3 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ระดบัการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีเ่รยีน
ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เรือ่ง โครงสรา้ง
อะตอม ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง

คา่เฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ เหน็ดว้ย

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ไม่แน่ใจ

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ไม่เห็น
ด้วย

ค่าเฉลี่ย 0 – 1.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
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สรุปและอภิปรายผล
ผู้วจิยัไดส้รปุผลการศกึษาวจิยัตามขอ้มลู

ที่ได้นำามาวิเคราะห์ ดังนี้

1. ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง โครงสร้างอะตอม วิชาเคมีสำาหรับ
วิศวกร (Chemistry for Engineers) รหัส 
13020121 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 

(E1/ E2) เท่ากับ 88.49 / 82.35

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้าง
ขึ้นช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่ม
ข้ึน น่ันคอื ผู้เรยีนมคีวามกา้วหนา้ในการเรยีน เหน็
ได้จากคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ ที่ระดับ .000 (ค่า t – 
test = 30.49 ที่ df= 33) สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ นพพร ศรีทองอินทร์ (2541 บทคัดย่อ) 
สุภาพร ทองไพฑูรย์ (2542 บทคัดย่อ) สมชัย อิน
อ่อน (2549 บทคัดย่อ) บุบผา ตะโกสีย์ (2550 
บทคัดย่อ) ทิพวรรณ เดชสงค์ (2551 บทคัดย่อ) 
ศกัดนัินท ์น่ิมตระกลู (2543 บทคดัยอ่) ทศันาพร  
ศรีชลาลัย (2549 บทคัดย่อ) โดยค่าเฉลี่ยคะแนน
การทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 30.97 และค่าเฉลี่ย
คะแนนการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 16.76 
คะแนน 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบท
เรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนเรือ่ง โครงสรา้งอะตอม 
ที่สร้างข้ึน อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่า
เฉลี่ยของระดับการประเมินของทุกรายการอยู่
ระหว่าง 4.76 – 4.94 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 4.85 นั่นแสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีคณุภาพการผลิตทีด่ีมากและ
เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุรภา รอดเดช (2542 บทคัดย่อ) ชัยรัตน์ 
พวงสมบัติ (2547 บทคัดย่อ) ธำารง โสดาทิพย์ 
(2547 บทคัดย่อ) นงค์พงา อินทรศร (2547 
บทคัดย่อ) บัญชา เพ็งสว่าง (2547 บทคัดย่อ) 
สมชัย อินอ่อน (2549 บทคัดย่อ) บุบผา ตะโกลีย์  
(2550 บทคัดย่อ)

ข้อเสนอแนะ
1. เนื้อหาการเรียนการสอนบทบรรยาย 

สามารถนำาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้
สอนได้ 

2 .  บทเรียนคอมพิว เตอร์ ช่วยสอน 
สามารถนำามาใช้สอนเสริมในช้ันเรียนท่ีมีความ
แตกต่างกันได้ดี สามารถช่วยปรับฐานความรู้ของ
ผู้เรียนได้
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