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บทคัดย่อ 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนดา้นความซ่ือสัตยเ์ป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งปลูกฝังและสร้างจิตส านึกอยา่ง
ถูกตอ้ง การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 จึงมุ่งเน้นพฒันาคุณธรรมดา้นความซ่ือสัตย์
สุจริตมากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัมีส่ิงยัว่ยท่ีุส่งผลใหมี้ความซ่ือสัตยน์อ้ยลง ประกอบกบัส่ือต่างๆ น าเสนอพฤติกรรมความ
ไม่ซ่ือสัตยท่ี์ไม่ถูกลงโทษมากข้ึน งานวิจยัน้ีจึงมุ่งพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ดา้นความซ่ือสัตย ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
1) พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงั
เรียนดา้นความซ่ือสัตยด์ว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
การเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผลจากการศึกษาพบวา่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึน 
มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากบั 85.00/82.50 2) นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนอยู่ในเกณฑ์ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นเพราะการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีไดด้ าเนินการศึกษาวิจยัตาม
หลักการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีประสิทธิภาพส่งเสริม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตยข์องนกัเรียนได ้
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Abstract 
 Desirable characters of students for integrity are necessary to be placed correctly. A development of 
learner in 21st century more focuses on development of ethical integrity. Since there are many distractions led 
to less integrity together with media presenting inappropriate behavior without punishment. Then, this 
research aims to develop computer assisted instruction (CAI) and enhancing the desirable character of 
integrity in Science subject for secondary school student with the objectives of 1) development of CAI the 
effectiveness criteria of 80/80 2) comparison pre-test and post-test for the integrity with the developed CAI 
and 3) study the satisfaction of students towards the study by the CAI.  The result shown that 1) the developed  
CAI  is efficient E1/ E2 equals to 85.00/82.50  2) students’ post-test score is higher than pre-test score after 
using the CAI at significant level .01 and 3) students are satisfied with the CAI at the maximum level since the 
development of CAI research is conducted aligning with systematic research and development. It caused the 
effective CAI enhancing the desirable character of students’ integrity    
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บทน า 
สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นยคุแห่งกระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในหลายๆ ดา้นไม่ว่าจะ

เป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม ตลอดจนด้านการศึกษาท่ีเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาคน ซ่ึง
สังคมไทยก็ไดรั้บอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวฒัน์เช่นกนั ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ท่ีส่งผลให้เยาวชนไทยไดรั้บวฒันธรรม ซึมซับส่ิงต่างๆ แลว้พฒันาเป็นคุณลกัษณะของตนเอง การจดัการ
ศึกษาจึงตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้และคุณธรรม ตอ้งบูรณาการความรู้ดา้นต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วไ้นทุกวิชา ส่งผลให้นโยบายการจดัการศึกษาในปัจจุบนัไม่ไดมุ้่งเน้น
เพียงดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่านั้น แต่ยงัมุ่งเน้นดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนทั้งทางดา้นร่างกายและ
จิตใจดว้ย ทั้งน้ีการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ฉบบัปรับปรุง 2560 ได้
ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์หมายถึง ความสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและและพลโลก ซ่ึงได้
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัเพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
(Ministry of Education, 2008: 7) และจากการศึกษาของ พิเชษฐ์ ยงัตรง, พิณสุดา สิริธรังศร และสินธะวา คามดิษฐ์ 
(Youngtrong, Siridhrungsr and Khamdit, 2017 : 5) กล่าวว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
ควรประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรู้ คือ เป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียน และกลา้แสดงออก รักการเรียนรู้และ



 

 

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 2) ดา้นความคิด คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 3) ดา้นทกัษะ คือ 
ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะชีวิตและการท างาน ทกัษะด้านส่ือ เทคโนโลยีและสารสนเทศ และ  4) ด้าน
คุณธรรม คือ การมีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย และรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ซ่ึงคุณลกัษณะดา้นความซ่ือสัตยเ์ป็นคุณธรรมส าคญัในสังคมปัจจุบนัท่ีมีส่ิงยัว่ยตุ่างๆ มากมาย ท่ีส่งผล
ใหค้วามจริงใจและความตั้งใจมัน่ในบุคคลท่ีมีกบัตนเองและหนา้ท่ีลดนอ้ยลง ประกอบกบัเป็นยคุสมยัท่ีเด็กและเยาวชน
อาจพบเห็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความไม่ซ่ือสัตยโ์ดยทัว่ไปจากส่ือต่างๆ เช่น การฉ้อโกง การคอรัปชัน่ ซ่ึงหลายคร้ัง
พฤติกรรมเหล่าน้ีไม่ไดถู้กลงโทษอยา่งชดัเจน ส่งผลให้เยาวชนอาจจดจ าและน าพฤติกรรมการไม่ซ่ือสัตยไ์ปประพฤติ
ตามได ้ซ่ึงเป็นปัญหาระยะยาวต่อสังคมไทย 

พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (Office of the Royal Society, 2011 : online) ได้ให้
ความหมายของความซ่ือสัตยไ์วว้่าหมายถึง ความประพฤติตรง จริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกหลวง 
ลกัษณะของคนท่ีมีความซ่ือสัตย ์คือ คนท่ีเป็นคนตรง มีการประพฤติและมีการแสดงออกทางพฤติกรรมดว้ยความจริงใจ 
ผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริต คือ ผูท่ี้ประพฤติตรงตามความเป็นจริง ทั้งทางกาย วาจา ใจ และยดึหลกัความจริง ความถูกตอ้ง
ในการด าเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าผิด คุณลกัษณะดา้นความซ่ือสัตยจึ์งเป็นคุณธรรมท่ีส าคญั
ในสังคมไทยท่ีควรพฒันาให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ จิตรัตนาภรณ์ เวียงพล, พระครูวิจิตร
ปัญญาภรณ์ และจิราภรณ์ ผนัสว่าง (Wiangphol, Vichitpanyaporn and Phansawang, 2018: 17) ท่ีศึกษาความคิดเห็น
ของครูผูส้อนท่ีมีต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนเครือข่ายเมืองเชียงขวญั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบว่าคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนดา้นความซ่ือสัตยเ์ป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการ
ด ารงชีวิตในสังคม เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีโรงเรียนตอ้งปลูกฝังและสร้างจิตส านึกเก่ียวกบัความซ่ือสัตยอ์ย่างถูกตอ้งให้กับ
นกัเรียน และใหเ้ห็นโทษของการไม่ซ่ือสัตย ์ซ่ึงจะท าให้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนดา้นความซ่ือสัตยอ์ยูใ่น
ระดบัมากได ้ 

จากความส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซ่ือสัตย์ดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนในดา้นความซ่ือสัตย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของจิตวิทยาศาสตร์ ในการ
จดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของนกัวิทยาศาสตร์ท่ีดีท่ีตอ้งมีความซ่ือสัตยแ์ละตรงไปตรงมา
ในการเสาะแสวงหาความรู้และบนัทึกขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ โดยผูท่ี้มีจิตวิทยาศาสตร์ดา้นความซ่ือสัตยจ์ะน าเสนอ
ขอ้มูลและขอ้เท็จจริงท่ีคน้พบจาการสังเกตหรือการทดลองตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือนหรือแอบอา้งผลงานของผูอ่ื้น
มาเป็นของตนเอง โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ใน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ี 



 

 

ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตยใ์นรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีส่งเสริม 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 - ประชากรในการศึกษา คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา จ านวน 215 คน 
 - กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ห้องเรียน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา จ านวน 34 คน โดยใช้ วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
random sampling) จากชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนทั้งหมด 215 คน จ านวน 5 หอ้งเรียน 

2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
2.1 ตวัแปรตน้ คือ การเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้น 

ความซ่ือสัตยใ์นรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
2.2 ตวัแปรตาม คือ  
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะอนั 

พึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
- ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึง 

ประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
 3. ระยะเวลาในการวิจยั 

ผูว้ิจยัใชเ้วลาในการด าเนินการวิจยั ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  

3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั 
เน้ือหาท่ีใชส้ าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ เร่ือง การล าเลียงสารผา่นเซลลโ์ดยใชวิ้ธีการแพร่ ในวิชา

วิทยาศาสตร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2560  
  

แบบแผนในการวิจัย 
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ ในรายวิชา

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้น้ี มีรูปแบบการวิจยัแบบ One Group Pretest-Post Design เป็นการ
วิจยัท่ีมีการออกแบบและพฒันาการเรียนการสอน โดยมีการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จากนั้นใหน้กัเรียนเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูวิ้จยัไดพ้ฒันาข้ึน แลว้ท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest)  



 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจยัน้ีมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนดา้นความ

ซ่ือสัตยใ์นเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงมีเคร่ืองมือวิจยัและขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือใน
การวิจยั ดงัน้ี   

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเก่ียวกบัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ความซ่ือสัตย ์
ในการทดลองการแพร่ของสาร โดยสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใชส้อบถามผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และดา้นการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อหาแนวทางในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงมีค่าดชันีประสิทธิผล 
(IOC) ทางดา้นเน้ือหาและดา้นการออกแบบบทเรียน เท่ากบั 0.91   

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ความซ่ือสัตยใ์นการทดลองการแพร่ของสาร โดยมีขั้นตอนการพฒันา 
ดงัน้ี 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากศึกษาหลกัสูตร ค าอธิบายรายวิชา และขอบข่ายเน้ือหาวิชาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2560 และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดจุดประสงค์และขอบข่ายเน้ือหา โดยเลือกเน้ือหา เร่ือง 
การล าเลียงสารผ่านเซลล์โดยวิธีการแพร่มาใชใ้นการศึกษา เน่ืองจากเป็นเน้ือหาท่ีมีกิจกรรมการทดลอง การออกแบบ
การทดลอง และการตอบค าถามท่ีสามารถประเมินความซ่ือสัตยข์องนกัเรียนในการท ากิจกรรมการทดลองได ้  

2.2 ศึกษาคน้ควา้วิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ความซ่ือสัตยใ์นการทดลองการแพร่ของ 
สาร โดยใชโ้ปรแกรม Google Sites เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นเวบ็ไซต ์ แลว้สร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีภายในบทเรียนประกอบดว้ย บทน า ค าแนะน าในการใชบ้ทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน จิต
วิทยาศาสตร์ดา้นความซ่ือสัตย ์ เน้ือหาเร่ืองการแพร่ของสาร กิจกรรมการทดลอง แบบฝึกหดัระหวา่งบทเรียน และ
แบบทดสอบหลงัเรียน  
 2.3 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูวิ้จัยสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาวิทยาศาสตร์ในระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 2 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจ านวน 1 ท่าน ตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า ซ่ึงมีค่าดชันีประสิทธิผล (IOC) 
ทางดา้นเน้ือหาและดา้นการออกแบบบทเรียน เท่ากบั 0.50-1.00 

2.4 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 
ความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน เพื่อปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 34 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ 
E1/E2 ใหไ้ดต้ามเกณฑ ์80/80 พบวา่มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.00/82.50 ซ่ึงผา่นเกณฑป์ระสิทธิภาพท่ีก าหนดไว ้
 3. แบบทดสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์

3.1 ศึกษาตวัช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ีดา้นความซ่ือสัตย ์ตามแนวทางการพฒันาการวดัและประเมิน คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  



 

 

3.2 สร้างแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นความซ่ือสัตย ์ เป็นแบบปรนัย 4 ตวัเลือก จ านวน 20 
ขอ้ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน แล้วน าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลว้แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  

3.3 น าแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตยไ์ปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2 จ านวน 32 คน ซ่ึงไดเ้รียนเน้ือหาเร่ือง การแพร่ของสาร มาแลว้ เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการหาอ านาจ
จ าแนก ค่าความยากง่าย และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั พบว่าแบบทดสอบมีค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 
0.39 – 0.71 ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.39 - 0.67 และค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.89 จึงสามารถน าไปใชท้ดลองกบักลุ่ม
ตวัอยา่งได ้

4. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

4.1 ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใชห้ลกัการของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยมีการแปลความหมายระดบั
คะแนน ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 4.2 น าแบบสอบถามความพึงพอใจใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
validity) โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 

  +1  ถา้แน่ใจวา่แบบสอบถามวดัพฤติกรรมนั้นจริง 
  0  ถา้ไม่แน่ใจหรือตดัสินใจไม่ไดว้า่แบบสอบถามวดัพฤติกรรมนั้นจริง 

-1  ถา้แน่ใจวา่แบบสอบถามนั้นไม่ไดว้ดัพฤติกรรมนั้นจริง 
พบว่าแบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าดชันีประสิทธิผล (IOC) อยูร่ะหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่าแบบสอบถาม

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั จึงสามารถน าไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่งได ้
 

ข้ันตรวจสอบและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูว้ิจยัซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นครูผูส้อนอธิบายขั้นตอนและวิธีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อ 

ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
เร่ือง ความซ่ือสัตยใ์นการทดลองการแพร่ของสาร 

2. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อวดัความรู้พื้นฐานเร่ือง ความซ่ือสัตย ์ 



 

 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยให้กลุ่มตวัอย่างเรียนและท ากิจกรรมตามบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูวิ้จยัได้
สร้างข้ึน ซ่ึงประกอบไปดว้ยเน้ือหาเร่ืองจิตวิทยาศาสตร์ดา้นความซ่ือสัตย ์การแพร่ของสาร และกิจกรรมการแพร่ของ
สาร เม่ือนกัเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ความซ่ือสัตยใ์นการทดลองการแพร่ของสารเสร็จเรียบร้อย
แลว้ ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเร่ืองความซ่ือสัตยห์ลงัเรียน (Pre-test) 

4. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย 
สอน เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ 

5. เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดโดยน าผลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลงัเรียน 
และแบบประเมินความพึงพอใจไปวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์

ในวิชาวิทยาศาสตร์ พบวา่มีประสิทธิภาพ E1 = 85.00 และ E2 = 82.5 ดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ดา้นความซ่ือสัตย ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความซ่ือสัตยใ์นการทดลองการแพร่ของสาร 
 

การทดสอบ n 
คะแนนเต็ม 

ของแบบทดสอบ 
คะแนนรวม ประสิทธิภาพ 

การท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน 34 20 578 E1 =85.00 
การท าแบบทดสอบหลงัเรียน 34 20 561 E2 = 82.50 

 
 จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่ การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึง 

ประสงค์ดา้นความซ่ือสัตย ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความซ่ือสัตยใ์นการทดลองการแพร่ของสาร มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั 85.00/82.50  

2.  ผลการวิเคราะห์หาดชันีประสิทธิผล (Effectiveness Index) เพื่อหาพฒันาการของนกัเรียนจากการ 
เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นความซ่ือสัตย ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง ความซ่ือสัตยใ์นการทดลองการแพร่ของสาร ดงัตารางท่ี 2 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบความน่าเช่ือถือของพฒันาการของ
ผูเ้รียน โดยน าคะแนนก่อนเรียนกบัคะแนนหลงัเรียนจากการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาหาค่า t-test 
ไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าประสิทธิผลของการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความซ่ือสัตยใ์นการทดลองการแพร่ของสาร 

 
การทดสอบ n คะแนนรวม คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ ประสิทธิผล 

การท าแบบทดสอบก่อนเรียน 34 387 
680 

11.38 
0.5939 

การท าแบบทดสอบหลงัเรียน 34 561 16.50 
 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่ ค่าประสิทธิผลของการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นความซ่ือสัตย ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความซ่ือสัตยใ์นการทดลองการแพร่ของสารมี
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 387 คะแนน คะแนนหลงัเรียน 561 คะแนน จากคะแนนเต็ม 680 คะแนน และเม่ือคิดค่า
ประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 0.5939  

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกบัคะแนนหลงัเรียนของการเรียนจากบทบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความซ่ือสัตย์
ในการทดลองการแพร่ของสาร 
 

การทดสอบ n 𝒙 S.D. t-test 
แบบทดสอบก่อนเรียน 34 13.00 1.69 

16.38** 
แบบทดสอบหลงัเรียน 34 16.50 1.54 

 ** ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 
 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่ คะแนนสอบก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ ในวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย (𝒙) เท่ากบั 13 คะแนน และมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.69 และคะแนนสอบหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย (𝒙) เท่ากบั 16.50 คะแนน และมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.54 ซ่ึงเม่ือน าไปวิเคราะห์หาค่า t พบวา่ เท่ากบั 16.38 แสดงวา่หลงัเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความซ่ือสัตย์
ในการทดลองการแพร่ของสาร นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 
.01 

3. เม่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะอนั 
พึงประสงค์ดา้นความซ่ือสัตย ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความซ่ือสัตยใ์นการทดลองการแพร่ของสาร หลงัเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4 
 



 

 

ตารางท่ี 4 แสดงความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึง 
ประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความซ่ือสัตยใ์นการทดลองการแพร่ของสาร 
 

รายการ 𝒙 S.D. ระดับความพงึพอใจ ล าดับ 
1. เน้ือหาของบทเรียนมีความน่าสนใจ  
ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความอยากรู้ 

4.50 0.56 มาก 8 

2. การแบ่งเน้ือหาเป็นตอน ท าใหง่้ายต่อ 
การเรียนรู้ 

4.79 0.41 มากท่ีสุด 4 

3. เน้ือหา กิจกรรม และแบบฝึกหดัช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ 

4.67 0.43 มากท่ีสุด 6 

4. รูปแบบ ขนาด สี ของตวัอกัษรอ่านง่าย 
สวยงาม 

4.53 0.71 มากท่ีสุด 7 

5. ภาพประกอบน่าสนใจ ช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหา
มากข้ึน 

4.50 0.71 มาก 8 

6. วิดีทศัน์ประกอบน่าสนใจ ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหา 4.82 0.39 มากท่ีสุด 3 
7. เมนูต่างๆ ใชง้านง่าย 4.76 0.43 มากท่ีสุด 5 
8. ระยะเวลาในการน าเสนอบทเรียนเหมาะสม 4.32 0.88 มาก 9 
9. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีท าใหไ้ดรั้บ
ความรู้เพิ่ม 

4.85 0.36 มากท่ีสุด 2 

10. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีช่วยให้
ทบทวนเน้ือหานอกหอ้งเรียนได ้

4.88 0.33 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.66 0.52 มากท่ีสุด  
 
จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะอนั 

พึงประสงค์ดา้นความซ่ือสัตย ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีระดบัความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
โดยรวมเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย (𝒙) เท่ากบั 4.66 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
0.52 และเม่ือดูรายขอ้พบว่าดา้นท่ีนักเรียนมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุดคือดา้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี
ผูวิ้จยัพฒันาข้ึนช่วยใหน้กัเรียนสามารถทบทวนเน้ือหานอกหอ้งเรียนได ้

 
 
 



 

 

สรุปผลเสนอแนะผลการวิจัย 
  1. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ผูวิ้จยัไดเ้ลือกเน้ือหา เร่ือง การทดลองการแพร่ของสาร
ผา่นเซลล ์ ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีสามารถพฒันา
ใหผู้เ้รียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์ดา้นความซ่ือสัตยไ์ด ้ ซ่ึงไดแ้นวทางจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาวิทยาศาสตร์ และดา้นการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการก าหนดเน้ือหาบทเรียน การออกแบบบทเรียน การวดัและประเมินผลให้
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัหลกัสูตรและระดบัชั้นของนกัเรียน ซ่ึงจากผลการวิจยัพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
การทดลองการแพร่ของสารผา่นเซลล ์ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.00 / 82.50 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้ 

2. เม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะอนั 
พึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พบวา่ก่อนเรียนนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 11.38 และเม่ือ
นกัเรียนเรียนจบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแลว้ เม่ือใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนพบวา่มีคะแนนเฉล่ียหลงั
เรียน 16.50 ซ่ึงสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเม่ือหาประสิทธิผล (Effectiveness 
Index) เพื่อประเมินความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี
ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาข้ึน  พบวา่มีค่า 0.5939 แสดงวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความรู้ดา้นความ
ซ่ือสัตยเ์พิ่มข้ึน 0.5939 หรือคิดเป็นร้อยละ 59.39 

3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้น 
ความซ่ือสัตย ์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงนกัเรียนมีความพึงพอใจใน 3 อนัดบัสูงสูด คือ 1) ดา้นบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีช่วยใหน้กัเรียนสามารถทบทวนเน้ือหานอกหอ้งเรียนได ้(𝒙 = 4.88) 2) ท าใหไ้ดรั้บความรู้เพิ่มข้ึน (𝒙 = 4.85) 
และ 3) มีวิดีทศัน์แสดงการทดลองประกอบน่าสนใจ (𝒙 = 4.82) ท าใหเ้ขา้ใจหลกัการและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพร่
ของสารผา่นเซลลไ์ด ้ ส่งผลใหเ้กิดความซ่ือสัตยใ์นการท ากิจกรรมการทดลองตามจิตวิทยาศาสตร์หรือตามคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคไ์ด ้ ส่วนดา้นท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ระยะเวลาในการน าเสนอบทเรียน (𝒙 = 4.32) เม่ือหา
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ พบวา่เท่ากบั 4.66 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 จากผลการวิจยัแสดงวา่การเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ เร่ือง การทดลองการแพร่ของสาร
ผา่นเซลล ์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนสามารถใชป้ระกอบการเรียนการสอนไดดี้ นกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อบทเรียน สนใจในการเรียนเพิ่มมากข้ึนส่งผลใหจิ้ตวิทยาศาสตร์และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนดา้นความ
ซ่ือสัตยสู์งข้ึนได ้ 
 
 
 



 

 

อภิปรายผล 
1. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตย ์ ใน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ผลการวิจยัพบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.00 / 82.50 ซ่ึง
สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ เน่ืองจากการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การทดลองการแพร่ของสารผา่น
เซลล ์ไดด้ าเนินการศึกษาวิจยัตามหลกัการวิจยัและพฒันา (Research & Development) ซ่ึงเป็นกระบวนการวิจยัท่ีพฒันา
อยา่งเป็นระบบ มีการวางแผน เก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการสร้างและแกไ้ขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเม่ือหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหา (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.50-1.00 คา่ความยากง่ายของ
แบบทดสอบ อยูร่ะหวา่ง 0.39-0.67 คา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.39-0.71 และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
เท่ากบั 0.89 แสดงวา่เน้ือหามีความสอดคลอ้งกนั ขอ้สอบสามารถจ าแนกกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อนได ้และมีคา่ความเช่ือมัน่ตาม
เกณฑคุ์ณภาพ อีกทั้งในการพฒันายงัมีการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน เพื่อปรับปรุงแกไ้ข ก่อนน ามาแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้น าไปใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่ง ท าใหไ้ดเ้คร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
งานวิจยัต่างๆ ท่ีส่งผลใหไ้ดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ เช่น ผลการวิจยัดา้นการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ ณฐัริน เจริญเกียรติบวร และมทันา วงัถนอมศกัด์ิ (Jareankieatbovon and 
Wangthanomsak, 2017: 2096) ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การท างานของคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ E1/E2 = 83.30/81.09 งานวิจยัของ จิระพงศ ์ ฉนัทพจน์
(Chantapoch, J. 2021: 20) ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการค านวณ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.00/88.22 และงานวิจยัของ ยลดา กุมารสิทธ์ิ และอจัฉรีย ์ พิมพิมูล 
(Kumarnsit and Pimpimool 2017: 134) ท่ีไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงมีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.24/81.22 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้ง
ไว ้80/80  

2. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะอนั 
พึงประสงค์ดา้นความซ่ือสัตย ์เร่ือง การทดลองการแพร่ของสารผ่านเซลล ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่าคะแนนเฉล่ีย
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเม่ือหาประสิทธิผลเพื่อประเมินความกา้วหนา้ทางการ
เรียนของนักเรียนท่ีได้รับจากการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่ามีค่า 0.59 แสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 59 เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีได้พัฒนาข้ึน สามารถ
ตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนไดท้บทวนความรู้ ความเขา้ใจ ท าแบบฝึกหดัหลงับทเรียนเพื่อเสริมความรู้
ได ้อีกทั้งยงัมีคลิปประกอบการสอนท าใหน้กัเรียนไม่รู้สึกเบ่ือ ส่งผลใหค้ะแนนสอบสูงข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
จิระพงศ ์ฉนัทพจน์ (Chantapoch, J. 2021: 21)  ท่ีกล่าววา่ การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าใหน้กัเรียนมี
ความกระตือรือร้น และช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนสูงกวา่ปกติ ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  และงานวิจยั
ของ เลอสันต ์ฤทธ์ิขนัธ์ิ และจารุมาศ แสงสวา่ง (Litthikhun and Sangsavang, 2022: 143) ท่ีพบวา่นกัเรียนท่ีไดเ้รียน



 

 

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพนัธ์ เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตราชภฏับุรีรัมย ์ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
ซ่ึงผลงานวิจยัดงักล่าวช่วยสนบัสนุนวา่ การเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึนได ้ สอดคลอ้งกบั ชุดาณฎัฐ ์ แสนเหลาเจริญยิง่ (Sanloajaroenying, 2016: 18) ท่ีกล่าวถึงขอ้ดีของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยสนบัสนุนการเรียนแบบรายบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
เน่ืองจากผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามเวลาท่ีตอ้งการ โดยมีการปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนตลอดเวลาท าใหไ้ม่
เบ่ือหน่าย และช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนได ้

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้น 
ความซ่ือสัตย ์ พบวา่ มี 3 อนัดบัสูงสุด ดงัน้ี 1) ดา้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีช่วยใหน้กัเรียนสามารถทบทวน
เน้ือหานอกหอ้งเรียนได ้2) ท าใหไ้ดรั้บความรู้เพิ่มข้ึน และ 3) มีวิดีทศัน์แสดงการทดลองประกอบ ส่วนดา้นท่ีนกัเรียนมี
ความพึงพอใจต ่าสุด คือ ระยะเวลาในการน าเสนอบทเรียน ซ่ึงในงานวิจยัน้ีไดก้ าหนดใหน้กัเรียนตอ้งเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเวลา 2 ชัว่โมง แต่กิจกรรมในเร่ืองการแพร่ของสารผา่นเซลล ์ เป็นกิจกรรมการทดลองของ
นกัวิทยาศาสตร์ ท่ีใหน้กัเรียนสังเกต บนัทึกผลการทดลอง และฝึกออกแบบวางแผนการทดลองดว้ยความซ่ือสัตย ์ ซ่ึง
อาจท าใหร้ะยะเวลาในการท ากิจกรรมไม่เพียงพอ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การจดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรมีการบูรณาการเน้ือหาสาระในรายวิชาต่างๆ เขา้กบัคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคใ์นดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ในการท างาน ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนเกิดองคค์วามรู้ดา้น
เน้ือหา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามท่ีก าหนดข้ึนได ้
 2. ควรเพิ่มตวัอยา่งหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความซ่ือสัตยใ์นสถานการณ์ประจ าวนั พร้อมแสดงผลลพัธ์ ให้
ผูเ้รียนไดน้ าคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความซ่ือสัตยท่ี์เกิดข้ึนไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ประจ าวนัได ้ 
 3. ควรตรวจสอบความพร้อมของผูเ้รียน ทั้งในดา้นทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ และการเขา้ถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเขา้เรียนบทเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และควรเปิด
ใหน้กัเรียนสามารถเขา้ถึงบทเรียนไดต้ลอดเวลา เพื่อใหน้กัเรียนไดท้บทวนเน้ือหาและเรียนรู้ไดทุ้กสถานที 
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