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ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและการสอนตามคู่มือครู  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนกับการเรียนตามคู่มือครู เรื่องระบบสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม และโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงและแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคมที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียน จ านวน 19 คน และกลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียน
ของโรงเรียนปรางค์ทองวิทยาที่เรียนตามคู่มือครู จ านวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
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ได้แก่ 1) โปรแกรมบทเรียน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นแบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน เป็นแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ 5) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ t – test ผลการศึกษา ดังนี ้
 1) โปรแกรมบทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.95/81.58 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตั้งไว้ (80/80)ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมมีค่าเท่ากับ 0.65 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 65  
 2) นักเรียนท่ีเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( X  = 24.47; S.D. = 
2.20) สูงกว่านักเรียนที่เรียนตามคู่มือครู ( X  = 19.84; S.D. = 3.35) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  
 3) นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ( X  = 
16.05; S.D. = 1.47) ซึ่งสูงกว่านักเรียนที่เรียนตามคู่มือครู ( X  = 13.89, S.D. = 1.79) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4) นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและนักเรียนที่เรียนตามคู่มือครูมีความคงทน
ความรู้หลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ ร้อยละ 91 และ 90.52 ของคะแนนหลังเรียน  
 5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ  : โปรแกรมบทเรียน ระบบสืบพันธุ์องสัตว์ ผลการเรียนรู้ ความสามารถในการ 
                 คิดวิเคราะห์ 
 
Abstract 
 The present study aims to compare the effects of learning with courseware and 
teacher’s handbook approach entitled “Animal reproduction, growth and development” 
of Matthayomsueksa 4 students. The samples consisted of Matthayomsueksa 4 
students who were studying in the second semester of the academic year 2013 at 
Nongbuapittayakhom School and Prangtongwittaya School in Nakhonratchasima 
province, Thailand. Samples were selected by the cluster random sampling technique 
and randomly assigned into an experimental group of 19 students from 
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Nongbuapittayakhom School who learned by using the courseware, and a control group 
of 19 students from Prangtongwittaya School who learned by using the teacher’s 
handbook approach. Instruments for the study comprised (1) courseware; (2) plan of 
learning organization; (3) a 4 multiple-choice test on learning achievement with 30 
items; (4) a 4 multiple-choice test on analytical thinking following the scientific approach 
with 20 items; and (5) an evaluation form for learning satisfaction of the courseware. 
The percentage, mean ( X ), standard deviation (S.D.), and t-test were employed for 
statistical analyses of the data.  
 The major findings and discussion were addressed as follows : 1)The developed 
courseware had the efficiency of 83.95/81.58 according to the required criterion (80/80). 
2) The developed courseware had an effectiveness index of 0.65, indicating that the 
students had learning progress at 65 percent. 3) The students who learned by using 
the courseware developed the mean score of learning achievement ( X  = 24.47; S.D. = 
2.20) significantly higher than those of who learned by using the teacher’s handbook 
approach ( X  = 19.84; S.D. = 3.35) at the .01 level. 4) The students who learned by 
using the courseware had significantly higher mean score of analytical thinking 
following the scientific approach ( X  = 16.05, S.D. = 1.47) than those of who learned by 
using the teacher’s handbook approach ( X =13.89; S.D. = 1.79) at the .01 level. 5) The 
students who learned by using the courseware and those who learned by using the 
teacher’s handbook approach could retain their learning after 2 weeks of learning at 
91% and 90.52%, respectively. 6) The students showed high satisfaction with the 
courseware-based learning developed in this study.  
 
Keywords  : courseware animal reproduction learning achievement analytical thinking 
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บทน า 
 การรู้วิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งที่ส าคัญ
มากในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสังคมแห่งภู มิปัญญาและการเรียนรู้ 
เนื่องจากวิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนา
ความคิด และมีทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้า
หาความรู้ และมีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์. 2553 : 17) จึงได้มีการจัด
หลักสู ตรวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ไว้ ในระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ถือเป็นวิชา
พื้นฐาน ที่นักเรียนทุกคนต้องเรียน และ
พัฒนามุ่งเน้นผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการ
เ รี ย น จ น เ กิ ด ส ม ร ร ถ น ะ ที่ ส า คั ญ คื อ 
ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามรถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการในการใช้
เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 :  
6-7) 
 การส่งเสริมให้คนไทยมีความสามารถ
ในเรื่องการคิดเป็นเรื่ องที่ จ าเป็นและมี
ความส าคัญในหลักสู ตรการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน 2551 ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
ส าคัญในเรื่องการคิด การใช้ลักษณะการคิด
แบบต่ า งๆ ร วมทั้ ง ก ร ะบวนก า รคิ ด ที่
หลากหลายจะช่วยให้การคิดอย่างจงใจและ
อย่างมีเป้าหมายของผู้เรียนเป็นไปอย่างมี

คุณภาพมากขึ้น (ทิศนา แขมมณี. 2555 : 
142)  ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะ
องค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ง
อาจจะ เป็นวัตถุ สิ่ งของ  เ รื่ อ ง ราวหรื อ
เหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหา 
สภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคัญของสิ่งที่
ก าหนดให้ (สุวิทย์ มูลค า. 2547 : 9)  
  ชีววิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร
สิ่ ง มี ชี วิ ต  แล ะสิ่ ง แ วดล้ อมการศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ 
และท าให้นักเรียนได้เข้าใจถึงโครงสร้างการ
ท า ง านขอ ง ระบบต่ า งๆขอ งสิ่ ง มีชี วิ ต 
ตลอดจนเข้าใจในเรื่องของตนเอง  วิชา
ชีววิทยายังได้ถูกบรรจุให้เป็นวิชาหลักของ 
นักเรียนที่ เรียนแผนการเรียนวิทย์ -คณิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การเรียนการ
สอนเรื่องระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
และพัฒนาของสัตว์  เป็นหน่วยที่ส าคัญ
หน่วยหนึ่งในวิชาชีววิทยาเพราะการสืบพันธุ์
เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของสิ่ ง มีชี วิต ให้
ส ามารถด า ร ง เผ่ าพั นธุ์ ขอ งตนเอง ไ ว้ 
นักเรียนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาการ
ท า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ สื บ พั น ธุ์ แ ล ะ ก า ร
เจริญเติบโตและพัฒนาของสัตว์อย่างเข้าใจ
และถูกต้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การเรียนวิชาชีววิทยา ด้วยเนื้อหาที่มีความ
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ซับซ้อนยากต่อการเข้าใจ มีค าศัพท์ที่ใ ช้
เรียกอวัยวะต่างๆจ านวนมาก ท าให้นักเรียน
ไม่เข้าใจถึงการท างานในระบบอวัยวะต่างๆ 
หากมีเพียงการสอนแบบบรรยายเพียงอย่าง
เดียวก็จะส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายไม่อยากเรียน มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการ
เรียนวิชาชีววิทยา ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงถือ
เป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการเรียนการสอน
อย่างมาก ซึ่งครูก็ได้พยายามน าสื่อต่างๆเข้า
มาใช้ในการเรียนการสอน เช่น หุ่นยางพารา 
แผ่นใส สื่อภาพประกอบ นักเรียนก็มีความ
สนใจเพิ่มขึ้น แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก็ยังไม่ดีขึ้น  
 ในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้า
ม าม ีบทบาทในการ จัดการ เรี ยนรู้ ของ
นักเรียนสูงมาก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น 
โทรทัศน์ วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ สามารถ
ช่วยให้ผู้ เ รียน เรียนรู้อย่ างกว้างขวาง 
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ก าลังเป็นที่นิยมกัน
อย่างมาก และเป็นที่คาดการณ์ว่าในอนาคต
สื่ออิ เล็กทรอนิกส์จะมีบทบาทส าคัญใน
การศึกษาและการ สอนมากยิ่งขึ้น(ทิศนา 
แขมมณี. 2555 : 8) โปรแกรมบทเรียนเป็น
ระบบการเรียนการสอนที่มีสื่อการเรียนการ
ที่ครอบคลุมเนื้อหาและมีกิจกรรมที่เตรียมไว้
ล่วงหน้า มีทั้งสื่อที่เป็นภาพ มัลติมีเดีย ซึ่ง
จะท าให้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ 
เกิดความอยากรู้อยากเรียน แล้วยังช่วย

หลีกเลี่ยงข้อจ ากัดบางอย่างที่ท าให้เกิด
ความเบื่อหน่าย ส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียนลดลง ซึ่งการเรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนนั้นนักเรียนสามารถ
กลับมาทบทวนเนื้อหาด้วยตนเอง ท าให้
นัก เรียนเกิดความเข้ า ใจอย่ างถ่องแท้ 
โปรแกรมบทเรียนเป็นสื่อที่สามารถตอบ
ความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสามารถเรียน
ตามความถนัด ตามความสามารถของ
ตนเองได้ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
บทเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจไม่เบื่อ
หน่าย โปรแกรมบทเรียนจึงเป็นนวัตกรรมที่
ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
ประหยัดเวลาในการสอน ท าให้ครูมีโอกาส
ช่วยส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ด้าน
การคิดวิเคราะห์รายบุคคล เนื่องจากเป็น
นวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาการเรียน
การสอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน ท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ
สูงขึ้น อีกทั้งผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วย
ตนเองโดยปราศจากข้อจ ากัดทางด้านเวลา 
สถานที่ โดยเฉพาะผู้ที่เรียนอ่อนที่สามารถ
ใช้โปรแกรมบทเรียนในการเพิ่มเติมนอก
เวลาได้ โปรแกรมบทเรียนจึงได้รับ ความ
นิยมในปัจจุบันและจะเป็นสื่อการศึกษาที่
ส าคัญต่อไปในอนาคต 
  จากการสัมภาษณ์ครูผู้ สอนวิชา
ชีววิทยา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มย่อยที่  4 ได้พบ
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ปัญหาคือ นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน
และเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน อาจ
เนื่องมาจากการสอนด้วยวิธีบรรยายเป็น
หลัก เนื้อหาที่มีความซับซ้อนค่อนข้างเข้าใจ
ยากโดยเฉพาะเรื่องระบบสืบพันธุ์  การ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตก่อนที่จะพัฒนาเป็น
ตัวโตเต็มวัย ครูผู้สอนวิชาชีววิทยาได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าสื่อที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้
ประกอบการเรียนเรื่องระบบสืบพันธุ์  การ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ จะต้อง
เป็ นภ าพ เ คลื่ อ น ไหว  อ ธิ บ าย รู ป ร่ า ง
โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ร ะ บ บ สื บ พั น ธุ์  ก า ร
เจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ ได้อย่าง
ชัดเจน สามารถกระตุ้นความสนใจท าให้
ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้น  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างสื่อการ
สอนประเภทโปรแกรมบทเรียน เพื่อใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนเรื่องระบบสืบพันธุ์ การ
พัฒนาและเจริญ เติ บโตของสัตว์  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม อ าเภอคง จังหวัดนคราช
สีมา เพื่อท าให้นักเรียนได้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่เบื่อ
หน่ายต่อการเรียน เกิดความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องระบบสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตและการ
พัฒนาของสัตว์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสามารถในการการ
คิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
 1. เพื่ อ ศึ กษาประสิ ทธิ ภ าพของ
โปรแกรมบทเรียนให้มีประสิทธิภาพ 80/80 
 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของ
โปรแกรมบทเรียน 
  3. เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน ในระหว่าง
การเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและการ
เรียนตามคู่มือคร ู 
 4. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้
ของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
และการเรียนตามคู่มือครู เรื่องระบบสืบพันธุ์ 
การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน เรื่องระบบ
สืบพันธุ์ การเจริญเติบโตและการพัฒนาของ
สัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
 
สมมุติฐานของการวิจยั 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้ รับการจัดการเรียนรู้ ด้ วยโปรแกรม
บทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู  
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้ รับการจัดการเรียนรู้ด้ วยโปรแกรม
บทเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สูงกว่าการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือคร ู 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้ 
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มย่อยที่ 4 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 2 
โรงเรียน นักเรียนจ านวน 151 คน คือ
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จ านวน 61 คน 
และโรงเรียนปรางค์ทองวิทยาจ านวน 90 คน 
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา และโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 
จ านวน 28 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2556 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มทดลอง 
คือนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน 
และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนที่เรียนตาม
คู่มือคร ู
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 
 1) โปรแกรมบทเรียน เรื่ อ งระบบ
สืบพันธุ์ การเจริญเติบโตและการพัฒนาของ
สัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เวลาเรียนทั้งหมด 
18 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 หนว่ยการเรียน  
 2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องระบบ
สืบพันธุ์ การเจริญเติบโตและการพัฒนาของ
สัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 6 แผน 
 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจ านวน 30 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก (B) 

0.33 ถึง 0.72 มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 
0.97  
 4) แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ จ านวน 20 ข้อ มีค่าความ
ยากง่ายตั้งแต่ 0.58 ถึง 0.79 และมีค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.46 ถึง 0.86 มีค่าความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.96   
 5) แบบวัดความพึงพอใจ จากการ
เรียนของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่ง
ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ จ านวน 1 ฉบับ 
มีทั้งหมด 15 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r 
xy) ตั้งแต่ 0.491 ถึง 0.730 และค่าความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับ( )เท่ากับ 0.88 
 
วิธีด าเนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ทั้ง
ก ลุ่ ม ทดลอ ง แล ะ กลุ่ ม ค ว บคุ ม โ ดย ใ ช้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องระบบ
สืบพันธุ์ การเจริญเติบโตและการพัฒนาของ
สัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 2. จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้  โดยใช้โปรแกรมบทเรียน และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู ใช้เวลา 18 
ชั่วโมง ด าเนินการทดสอบย่อยระหว่างเรียน
เมื่อจบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 กลุ่ม 
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 3. ทดสอบหลังเรียน (post-test) ใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อน
เรียน  
 4. วัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียน  
 5. วัดความคงทนของนักเรียนทั้งสอง
กลุ่ม หลังจากที่เรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
 6. วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูล 
ทางสถิติ เพื่อสรุปผลการทดลองตามความ
มุ่งหมายการวิจัยต่อไป 
 

การจัดกระท าและการวิ เคราะห์
ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี ้คือ  
 1. วิ เคราะห์หาประสิทธิภาพของ
โปรแกรมบทเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 โดยหาค่าจากสูตร E1/E2  
 2. วิ เ ค รา ะห์ห าประสิ ทธิ ผลขอ ง
โปรแกรมบทเรียน (Effectiveness Index  : 
E.I.)  

 3. วิเคราะห์หาคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนกับเรียนตามคู่มือครู โดย
การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้ t – test  
 4. วิเคราะห์หาความคงทนของ
นักเรียนทั้ งสองกลุ่มโดยใช้ค่าเฉลี่ย( X ) 
พื้นฐาน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 5. วิเคราะห์หาความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
ผลการวิจัย 
  1. โปรแกรมบทเรียนมีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 83.95/81.58  
  2. ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม
บทเรียน มีค่าเท่ากับ 0.6500  
  3. นักเรียนที่ เ รียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรม 
               บทเรียนกับการเรียนตามคู่มือคร ู
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4.นักเรียนที่ เรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

สูงกว่านักเรียนที่เรียนตามคู่มือครูอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างนักเรียนที่ เรียนด้วย 
               โปรแกรมบทเรียนกับการเรียนตามคู่มือคร ู
 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 5. ภายหลังจากเรียนไปแล้เป็นเวลา2 
สัปดาห์  นักเรียนที่ เ รียนด้วยโปรแกรม
บทเรียน สามารถคงทนความรู้หลังเรียนได้
ร้อยละ91.00 และกลุ่มนักเรียนที่เรียน
ตามปกติสามารถคงทนความรู้หลังเรียนได้ 

ร้อยละ 90.52 เมื่อศึกษาความคงทนหลังการ
เรียนรู้พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนและนักเรียนที่เรียนตามปกติมีความ
คงทนน้อยลงโดยดูจากคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน ดังตารางที่ 3 

กลุ่ม N 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

df t p 
X  S.D. 

ทดลอง 
ควบคุม 

19 
19 

24.47 
19.84 

2.20 
3.35 

36 5.04** 0.00 

กลุ่ม N 

ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ df t p 

X  S.D. 

ทดลอง 
ควบคุม 

19 
19 

16.05 
13.89 

1.47 
1.79 

36 4.06** 0.00 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคงทนหลังเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มหลังจากท าการ 
              ทดลองผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
 

 
6. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.48, S.D. = 0.78)  
 
อภิปรายผล 
  1. จากการศึกษาพบว่าโปรแกรม
บทเรียน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เท่ากับ 80.15/80.35 เนื่องจากโปรแกรม
บทเรียนที่พัฒนาขึ้น มีลักษณะเป็นสื่ อ
ประสม ประกอบด้วย เนื้อหา แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน มีแบบทดสอบย่อย
ให้นักเรียนได้ศึกษาซึ่ งผู้ เรียนสามารถ
ศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ตามความสามารถของผู้เรียน และ
สามารถอธิบายเนื้อหาเป็นนามธรรมได้เป็น
อย่างดี ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา  

ของปิยกาญจน์ ภารแผ้ว (2553 : 87) เรื่อง
การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนกับการเรียนตามคู่ มือครู เรื่อง 
พันธุ กรรมและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่3 พบว่าโปรแกรมบทเรียน
เรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ท่ า กั บ 
84.20/81.00 แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล
การศึกษาของกฤษณพนธ์ ศิริกุล (2550 : 
76) ในการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบ
ต่างๆ ของร่างกาย ตามหลักสูตรของกรม
สามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พบว่า 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งผลการทดลอง 
พ บ ว่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง บ ท เ รี ย น

วิธีการเรียน 

ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนหลังเรียน 

ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนหลังเรียน 

2 สัปดาห์ 
ร้อยละของความ
คงทนของคะแนน

หลังเรียน 
X  

 

S.D. X  
 

S.D. 

เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน 24.47 2.20 20.24 1.82 91.00 
เรียนด้วยคู่มือครู 19.84 3.35 17.27 1.64 90.52 
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คอมพิวเตอร์จากการทดลองมีค่าเท่ากับ
88.49/84.66 แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล
การศึกษาของรัตนาภรณ์ ก าลังดี (2551 : 
61)การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องการ
ล าเลียงสารในสัตว์วิชาชีววิทยาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าโปรแกรมบทเรียน 
เรื่องการล าเลียงสารในสัตว์ วิชาชีววิทยา   
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.24 /80  
 2. ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม
บทเรียนทีพ่ัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.69 แสดง
ว่าหลังจากที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน 
เรื่อง ระบบสืบพันธุ์การเจริญเติบโตและการ
พัฒนาของสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
นักเรียนมี คะแนนเพิ่มขึ้นจากคะแนนก่อน
เรียน คิดเป็นร้อยละ 69 ที่เป็นเช่นนี้ อาจ
เนื่องมาจากโปรแกรมบทเรียนที่ผู้ศึกษา
ค้นคว้าได้พัฒนาขึ้นเป็นสื่อที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบเอกัตบุคคล ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามความต้องการและรวดเร็วตาม
ความถนัดและสามารถควบคุมการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง สามารถศึกษา และทบทวน
ได้ โปรแกรมบทเรียนสามรถน าเสนอได้ทั้ง
ภาพ เสียง จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่าง  มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเบื่อ
หน่ายสามารถโต้ตอบกับบทเรียนได้ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของรัตนาภรณ์ 
ก าลังดี (2551 : 61) เรื่องการพัฒนา
โปรแกรมบทเรียน เรื่องการล าเลียงสารใน
สัตว์วิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 พบว่าโปรแกรมบทเรียน เรื่องการ
ล าเลียงสารในสัตว์วิชาชีววิทยามีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6193 และสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ กฤษณพนธ์ ศิริกุล 
(2550 : 76) เรื่องพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบ
ต่างๆ ของร่างกาย ตามหลักสูตรของกรม
สามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่า
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์
เท่ากับ 0.7914 สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของปิยกาญจน์ ภารแผ้ว (2553 : 87) เรื่อง
การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนกับการเรียนตามคู่ มือครู เรื่อง
พันธุ กรรมและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรมบทเรียนมีค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5412  
 3. นักเรียนที่เรียนโปรแกรมบทเรียน
มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น แ ล ะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
สามารถตอบสนองความต้องการในการ
เรียนรู้ในทุกเวลาตามสามารถของผู้เรียนจึง
ท าให้ เกิดการเรียนรู้ที่ มีประสิทธิภาพ 
บทเรียนที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงผลข้อมูล
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ได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้
ท าให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
และสอดคล้ อ งกั บผลการศึ กษาขอ ง 
ปิยกาญจน์ ภารแผ้ว (2553 : 87) เรื่องการ
เปรียบเทียบผลการเรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนกับการเรียนตามคู่ มือครู เรื่อง
พันธุ กรรมและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนกับนักเรียนที่เรียน
ตามคู่มือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
 4. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนและนักเรียนที่ เ รียนตามปกติ 
สามารถมีความคงทนความรู้หลังเรียนไป
แล้ว 2 สัปดาห์ ได้ร้อยละ 91 และ 90.52 
ของคะแนนหลังเรียน ตามล าดับ เนื่องจาก
การจัดการเรียนการสอนทั้งสองรูปแบบมี
การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีต่างๆ 
ในการออกแบบและพัฒนาบท เรี ยน
นอกจากจะมุ่งหวังให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีแล้ว
ยังมุ่งหวังให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์เป็นการ
เรียนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เช่น การได้
ล ง มือปฏิบัติ จริ งย่ อมท า ให้ผู้ เ รี ยนได้
สนุกสนานในการเรียน และที่ส าคัญคือ

ความประทับใจและมีความจ าได้นาน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปิยกาญจน์ 
ภารแผ้ว (2553 : 87) เรื่องการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการ
เรียนตามคู่มือครูเรื่อง พันธุกรรมและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 พบว่า
นักเรียนที่ เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
สามารถคงทนความรู้หลังเรียนได้เท่ากับ
ร้อยละ81.58 ซึ่งมากกว่านักเรียนที่เรียน
ตามคู่มือครูที่สามารถคงทนความรู้หลัง
เรียนได้เท่ากับร้อยละ 80.92 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนชีววิทยาโปรแกรมเรื่องระบบสืบพันธุ์
การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน มีทัศนคติที่ดี
ต่ อ โปรแกรมบท เ รี ยนอาจ เนื่ อ งจ าก
โปรแกรมบทเรียนมีการตอบสนอง และเร้า
ความสนใจมีการตอบโต้ขณะเดียวกัน
นักเรียนสามารถกลับเรียนในเนื้อหาที่ไม่
เข้ า ใจ จึงช่วยให้ รู้ จักคิดและฝึกทักษะ
เพิ่มขึ้นนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สายชล นาคดิลก (2551 : 92) การพัฒนา
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โปรแกรมบทเรียนเรื่องดาวฤกษ์ วิชาโลก 
ดาราศาสตร์และอวกาศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มากและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
รัตนาภรณ์ ก าลังดี (2551 : 61) เรื่องการ
พัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องการล าเลียง
ส า ร ใ น สั ต ว์ วิ ช า ชี ว วิ ท ย า ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียน เรื่อง การล าเลียงสารใน
สัตว์วิชาชีววิทยามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัย 
ไปใช้ 
  1.1 จากการวิจัยพบว่านักเรียนที่
เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นช่วยในการพัฒนาการ
เรียนและพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ซึ่งสามารถน าไปสู่การพัฒนา
ทักษะและแนวคิดตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ การคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหา 
เป็นและสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้นครูผู้สอนควรพัฒนา
โปรแกรมบทเรียนลักษณะน้ีให้เหมาะสมกับ
หัวข้อในแต่ละวิชา  
 1.2 การให้ความส าคัญในหลักการ
ออกแบบของ รูปภาพ สี ขนาดและรูปร่าง
ของตัวอักษร ให้มีความสวยงามเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน ในการสร้างโปรแกรม 
บท เ รี ย น เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น เ กิ ด ค ว า ม
กระตือรือร้น อยากร่วมกิจกรรมและเกิด
ความคงทนในการเรียนรู้สูงขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้ง
ต่อไป 
  เ พิ่ ม ก า ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ด้ า น
พฤติกรรมการเรียนของคือผู้ เรียนที่ มี
ลักษณะแตกต่างกัน และคัดกรองผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพฤติกรรมที่
ต่างกันเพื่อที่จะน าไปสู่การพัฒนาโปรแกรม
บทเรียนให้ เหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 
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