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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
Development of Computer Assisted Instruction on Nuclear Physics  

จันทนี อุทธิสินธุ์1*  ชนกนันท ์บางเลี้ยง2 และ อันชัญ หมวกงาม3 
 

1,2,3อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี12110 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์

นิวเคลียร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 :80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีการศึกษาที่ 1/2554 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการให้นักศึกษาทดลอง
แบบหน่ึงต่อหนึ่ง และทดลองแบบกลุ่มย่อย เพื่อปรับปรุงแก้ไขสื่อให้มีความสมบูรณ์ การหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ  

ผลการวิจัยสรุปว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
87.00:85.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80:80 2) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ 3) คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่
มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ คือ 4.35 อยู่ในระดับมาก 

 

Abstract 
The purposes of this research were  1) to construct and evaluate the efficiency of the 

Computer Assisted Instruction (CAI) on Nuclear Physics class to have 80:80 effectiveness standards.  
2) to compare learning achievement between pre-test and post-test scores after using the CAI, 3) to 
study student’s opinion about CAI. Samples were the second year of Science and Technology 
students of the Rajamangala University of Technology Thanyaburi in 2011 academic year selected 
by simple random sampling. The first test was done by one-to-one evaluation and the second one 
by a small group in order to revise the CAI before implementing within the subject. The efficiency 
of the CAI was evaluated by experts both in content and production technique of the courseware.  

The results of this research were shown : 1) the CAI on Nuclear Physics contained the 
effectiveness at 87.00:85.33 which was higher than the standard criterion set (80:80), 2) the 
comparison between pre-test and post-test was found that the post-test score of students who 
studies with CAI were significantly higher than the pre-test score at .05 level, and 3) the mean score 
of the student’s opinion about CAI was 4.35 shown that most of them satisfied the CAI on Nuclear 
Physics at good level. 
 
ค าส าคัญ    : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฟสิิกส์นิวเคลียร์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
Keywords  : Computer Assisted Instruction (CAI), Physics Nuclear ,Learning Achievement 
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1. บทน า 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอน ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากการมี
ปฏิสัมพันธ์ โดยที่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีลักษณะเด่น 3 ประการ (ถนอมพร (ตันติพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง, 
2541) คือ ประหยัด ได้ผล และฉลาด เป้าหมายส าคัญของการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คือ
บทเรียนต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ และมีการโต้ตอบพร้อมทั้ง
การรับผลป้อนกลับอย่างสม่ าเสมอ นอกจากน้ียังเป็นสื่อท่ีสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
นักศึกษาที่ เข้ามาใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเลือกเนื้อหา หรือบทเรียนที่สนใจศึกษาได้อย่าง
เฉพาะเจาะจง รวมทั้งสามารถท่ีจะประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา หากผู้เรียนพบว่าตนเอง
ไม่เข้าใจบทเรียนท่ีผ่านมาก็สามารถย้อนกลับไปท าการศึกษาบทเรียนนั้นได้ใหม่ 
 ปัจจุบันบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ถูกน ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาให้สูงขึ้นในหลายๆ 
วิชา โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้ใช้ส าหรับการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อก าหนดในเรื่องเวลา สถานที่และจ านวนครั้ง
ในการเรียน มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนและสื่อในลักษณะการตอบค าถามและให้ผลย้อนกลับอย่างสม่ าเสมอ เป็น
รูปแบบหนึ่งของการเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จากการศึกษางานวิจัยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้มีการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ใน
การเรียนการสอนหลายรูปแบบ เช่น ใช้สอนซ่อมเสริม ใช้ทบทวนบทเรียน ใช้ประกอบการสอนในช้ันเรียนปกติ ใช้เพื่อ
การเรียนกลุ่มและเรียนคนเดียว ผลการวิจัยสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ดังเช่นผลการวิจัย(เกษมพิพัฒน์ โพธิลิป, 2551)  เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฟิสิกส์
นิวเคลียร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหา
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของ นักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบวัดความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.17/85.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม และสเปกตรัมของอะตอม 
นิวเคลียสของอะตอม พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ นิวไคลด์ กัมมันตรังสี กฎการสลายตัวของธาตุ
กัมมันตรังสี และอนุกรมของธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ปฏิกิริยานิวเคลียร์ รังสีเอ็กซ์ 
ฟิสิกส์ของนิวตรอน เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องเร่งอนุภาค ซึ่งต้องศึกษาเนื้อหาที่เข้าใจยาก และต้องอาศัยสื่อการ
สอนที่ส่งเสริมให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ท าวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ เพื่อเป็นสื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู งขึ้น มีการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ ให้กว้างขวางขึ้นทั้งด้านเนื้อหา ความรู้เพิ่ม การค านวณด้วยตัวเองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่ง
ให้ผลย้อนกลับทันที นักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องและท าซ้ าใหม่จนกว่าจะค านวณได้ถูกต้อง ถ้าเรียนยังไม่
เข้าใจในส่วนใดของบทเรียนก็สามารถกลับไปเรียนซ้ าได้ และการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะท าให้
ผู้เรียนมีความสุข เพลิดเพลินกับบทเรียน ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างคงทน 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
 1. สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์  ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 
 2. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องฟิสิกสน์ิวเคลยีร์ ของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 3. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักศึกษาหลังจากที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์  
1.2 สมมติฐานการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ทีส่ร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80:80 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องฟสิิกส์นิวเคลียร์ ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

สูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
1.3 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ออกแบบบทเรียนโดยยึดหลักการการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักทางจิตวิทยาพุทธิพิสัย(Cognitive Psychology)  8 ประการ(ถนอมพร (ตันติ-
พิพัฒน์) เลาหจรัสแสง, 2541) ซึ่งมีดังน้ี 
 1. ความสนใจและการรับรู้อย่างถกูต้อง 

 2. การจดจ า 
 3. ความเข้าใจ 
 4. ความกระตือรือร้นในการเรียน 
 5. แรงจูงใจ 
 6. การควบคุมบทเรยีน 
 7. การถ่ายโอนการเรียนรู ้
 8. ความแตกต่างรายบุคคล 

 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มอย่างง่าย ( simple random 
sampling) ได้นักศึกษาจ านวน 30 คน  
2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองฟิสิกส์นิวเคลียร์โดยมีล าดับในการสร้างและพัฒนาดังนี้ 
1.1 ศึกษาเนื้อหารายละเอียดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  
1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรยีนรู้เชิงพฤติกรรม 
1.3 ศึกษาวิธีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับบทเรียน- 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้การออกแบบบทเรียนตรงตามหลักวิชาการ 
1.4 ศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม Adobe flash CS3 
1.5 สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา 
1.6 สร้างบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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1.7 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองฟิสิกส์นิวเคลียร์ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
2.1 ศึกษาเนื้อหารายละเอียดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  
2.2 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
2.3 สร้างข้อสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลอืก 
2.4 น าข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน  

ประเมินข้อสอบรายข้อเพื่อหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับวัตถุประสงค์การเรียนรูเ้ชิงพฤติกรรม  

2.5 น าข้อสอบที่ผ่านการประเมิน มาท าเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แล้วน าไป 
ทดสอบกับนักศึกษา ที่เคยเรียนเรือ่งฟิสิกส์นิวเคลยีร์มาก่อนหน้าน้ี เพื่อหาค่าดัชนีความยากง่าย (P) คา่อ านาจจ าแนก 
(D) และค่าความเชื่อมั่น (rtt)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  

2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้คณุภาพตามเกณฑ์ ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองฟิสิกสน์ิวเคลียร์ 
ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามขัน้ตอนดังนี ้

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบลิเคิท(Likert) โดยมี 5 ระดับ(ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2538) ซึ่ง
ก าหนดค่าระดับความคิดเห็นดังนี้ระดับ 5, 4, 3, 2 และ 1 หมายถึง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
ตามล าดับ  

3.2 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และทดลองใช้กับนักศึกษา จ านวน 6 คน  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในด้านการใช้ภาษา ความชัดเจนของข้อค าสั่ง และค าถาม 

3.3 น าแบบสอบถามความคดิเห็นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
2.3 วิธีการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 

ในการด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี ้
1. สุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรยีนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ มา 1 กลุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  

(simple random sampling)  ได้นักศึกษาจ านวน 30 คน 
2.  ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรยีน 
3. ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยนักศึกษาเรียน 

ด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์1 คนต่อคอมพิวเตอร ์1 เครื่อง และ ท าแบบทดสอบระหว่างเรียน  
4. เมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนทนัที  
5. น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นไปสอบถามความคิดเห็นนักศึกษา หลังจากที่นักศึกษาท า

แบบทดสอบหลังเรียนเสร็จสิ้นแล้ว 
6. น าข้อมูลที่ไดไ้ปวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ  

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดังนี ้
1. ประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้านเนื้อหาและด้านการผลิตสื่อ การสอน   

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และก าหนดความหมายของค่าเฉลี่ยของแบบประเมิน(ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2543) 
ดังนี้  
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

  4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง มาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง น้อย 
  1.00 - 1.50 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

2. การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 
โดยการหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา(content validity) คะแนนค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม ก าหนดเกณฑ์ของดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้เชิงพฤติกรรม มีค่าดัชนีสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 3. การหาค่าความยากง่าย(P) ของแบบทดสอบ ก าหนดเกณฑ์ความยากง่ายของข้อค าถามแต่ละข้อ ค่า P 
ระหว่าง 0.20 – 0.80  

4. การหาค่าอ านาจจ าแนก(D) ของแบบทดสอบ ก าหนดเกณฑ์อ านาจจ าแนกค่า D ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
5. การหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ก าหนดเกณฑค์่าอ านาจจ าแนก rtt ตั้งแต่ 0.75 ข้ึนไป 
6. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้สูตร E1:E2  เกณฑ์ประสิทธิภาพของบทเรยีน- 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ 80:80 
7. การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการทดสอบ  

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลยีร์ โดยสถติิ  t-test (dependent)  
 8. การวิเคราะห์ความคดิเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ ก าหนด
ความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี ้ 
   4.51 - 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
   3.51 - 4.50  หมายถึง มาก 
   2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
   1.51 - 2.50 หมายถึง น้อย 
   1.00 - 1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
3.1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีล าดับดังนี ้

3.1.1 การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยให้ผู้ทรงคุณวุ ฒิ
จ านวน 3 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ และน าผล
มาค านวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสทิธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากผู้ทรงคณุวุฒิ 

การประเมินประสิทธภิาพCAI ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม ค่าเฉลี่ย 

 
S.D ความหมาย 

 1 2 3     
ด้านเนื้อหา 

    1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 5 5 5 15 5.00 

 
0.00 มากที่สุด 

    2. การแบ่งเนื้อหามีความเหมาะสม 5 4 4 13 4.33 0.58 มาก 
    3. การจัดล าดับขั้นการน าเสนอเนื้อหามีความเหมาะสม 4 4 5 13 4.33 0.58 มาก 
    4. ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ 4 5 4 13 4.33 0.58 มาก 
    5. ความชัดเจนของการอธิบายเนื้อหา 4 5 4 13 4.33 0.58 มาก 
    6. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดับความรู้ของผู้เรียน 4 4 4 12 4.00 0.00 มาก 
    7. ภาษาที่ใช้มีความถูกต้องและเหมาะสม 4 4 4 12 4.00 0.00 มาก 
    8. ความสอดคล้องระหว่างภาพประกอบกับเนื้อหา 5 5 5 15 5.00 0.00 มากที่สุด 
    9. แบบทดสอบก่อนเรียน 4 4 5 13 4.33 0.58 มาก 
    10. แบบทดสอบหลังเรียน 4 4 5 13 4.33 0.58 มาก 
    11. เนื้อหาบทเรียนมีความน่าสนใจ 4 5 4 13 4.33 0.58 มาก 
                                                                          รวม 47 49 49 145 48.33   
                                                                         เฉลีย่ 4.27 4.45 4.45 13.18 4.39  มาก 

ด้านเทคนิคการผลิต        
    1. การวางรูปแบบของหน้าจอมีความเหมาะสม 5 4 4 13 4.33 0.58 มาก 
    2. ขนาดและสี ตัวอักษรมีความเหมาะสม 5 4 5 14 4.67 0.58 มากที่สุด 
    3. สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม 5 5 5 15 5.00 0.00 มากที่สุด 
    4. รูปที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสม 5 5 5 15 5.00 0.00 มากที่สุด 
    5. การจัดวางต าแหน่งปุ่มเชื่อมโยงมคีวามเหมาะสม 4 4 4 12 4.00 0.00 มาก 
    6. การเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นมีความเหมาะสม 4 4 5 13 4.33 0.58 มาก 
    7. การกระตุ้นและการโต้ตอบกับผู้เรียน 3 4 5 12 4.00 1.00 มาก 
    8. ความสะดวกและง่ายต่อการติดตัง้โปรแกรม 5 5 5 15 5.00 0.00 มากที่สุด 
                                                                           รวม 36 35 38 109 36.33   
                                                                          เฉลี่ย 4.50 4.38 4.75 13.63 4.54  มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้งสองด้าน จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าคะแนนเฉลี่ยการประเมนิประสิทธิภาพบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหาเท่ากับ 4.39 แสดง
ว่าอยู่ในระดับดีมาก และคะแนนเฉลี่ยด้านเทคนิคการผลิตสื่อเท่ากับ 4.54 แสดงว่าอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อน ามา
หาค่าคะแนนเฉลี่ยทั้งสองด้าน ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 4.46 แสดงว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ อยู่ในระดับดีมาก  
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

3.1.2 การทดลองขั้นทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
  น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาด าเนินการทดลองใช้กับนักศึกษา
จ านวน 3 คน (เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1 คน) ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย ให้ทดลองใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์                
1 เครื่องต่อนักศึกษา 1 คน เพื่อท าการทดลองใช้และหาข้อบกพร่องต่างๆ และจากการสังเกตและสัมภาษณ์ นักศึกษา
ทั้ง 3 คน พบว่าควรมีแบบทดสอบแทรกในบทเรียนให้มากขึ้น ผู้วิจัยท าการแก้ไขและปรับปรุงบทเรียน โดยเพิ่มค าถาม
แทรกในบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน 

3.1.3 การทดลองขั้นทดสอบกลุม่ย่อย 
 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 6 
คน(เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 2 คน) ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่ายครั้งที่ 2 ให้ทดลองใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
ต่อนักศึกษา1 คน เพื่อท าการแก้ไขและปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่านักศึกษามีความสนใจในการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ รวมทั้งสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี  

3.1.4 การทดลองขั้นทดสอบภาคสนาม 
 ด าเนินการทดลองวิจัย กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนโดยให้นักศึกษาเรียนเนื้อหาแต่ละบทและท า
แบบทดสอบระหว่างเรียน(E1) จนครบทุกบทแล้ว จึงท าแบบทดสอบหลังเรียน(E2) จากผลการทดลองการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน ได้ผลดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรยีน 
การหาประสิทธิภาพของCAI คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

    คะแนนการทดสอบระหว่างเรียน(E1) 40 34.80 87.00 
    คะแนนการทดสอบหลังเรียน(E2) 40 34.13 85.33 

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนพบว่าค่าร้อยละจากการทดสอบระหว่าง
เรียน(E1) เท่ากับ 87.00  และค่าร้อยละจากการทดสอบหลังเรียน(E2) เท่ากับ 85.33 ดังนั้นประสิทธิภาพของบทเรียน 
E1 : E2 คือ 87.00:85.33 ซึ่งได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80:80 
 

3.2  ผลการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองฟิสิกสน์ิวเคลียร ์
 ผู้วิจัยสร้างข้อสอบ จ านวน 62 ข้อ  น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน ประเมินหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม(IOC) ได้ข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละ
ข้อกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม อยู่ ในช่วงที่ยอมรับตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จ านวน 60  ข้อ น าข้อสอบที่ผ่าน
เกณฑ์ ไปสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 40 ข้อ และน าไปทดสอบกับนักศึกษาที่เคยเรียน เรื่อง
ฟิสิกส์นิวเคลียร์มาก่อน จ านวน 20 คน โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเก่งจ านวน 10 คน และกลุ่มอ่อนจ านวน 10 คน  
ผลการวิเคราะห์ข้อสอบท้ังฉบับ มีดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร ์
การวิเคราะหแ์บบทดสอบ เกณฑ์การประเมิน ผลการวิเคราะห ์ ความหมาย 

    ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 0.67-1.00 ผ่าน 
    ค่าความยากง่าย(P) ระหว่าง 0.20 – 0.80 0.20-0.70 ผ่าน 
    ค่าอ านาจจ าแนก(D) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 0.20-0.60 ผ่าน 
    ค่าความเชื่อมั่น (rtt) ตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป 0.90 ผ่าน 
  

จากตารางที่ 3 แสดงว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองฟิสิกส์นิวเคลียร ์มีคุณภาพ สามารถน าไปทดสอบได้ 
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3.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษา 
  การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์
นิวเคลียร์ โดยเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบ 
พบว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N X  S.D. t-test 

    คะแนนทดสอบก่อนเรียนด้วยCAI 40 12.06 4.378 20.54* 
    คะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยCAI 40 34.13 6.87  

*มีนัยส าคญัที่ระดับ .05  
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.06 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
เท่ากับ 34.13  คะแนน น ามาหาค่าสถิติโดยใช้ค่า t-test แบบ One-tail เพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี้ 

  สมมติฐานการวิจัย  
              H0 : µ1 = µ2     

    H1 : µ1 ≠ µ2     
โดยที่ H0 คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรยีนหลังเรียนเท่ากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนดว้ย  

      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
       H1 คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรยีนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนดว้ย 
                 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร ์
       µ1 คือ  ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
       µ2 คือ  ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
ก าหนดระดับนัยส าคัญ 
 ระดับนัยส าคญั α = .05 หมายความว่าการทดสอบครั้งนี้มรีะดับความเชื่อมั่นอยู่ท่ี 95% 

ค านวณหาค่า t-test (dependent)  ได้ค่า t = 20.54 ปัดเศษเป็นจ านวนเต็ม ดังนั้นค่า t  ที่ค านวณได้ผลลัพธ์ 21  
โดยที่ค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ df = 30 -1 = 29 เปิดค่าวิกฤติจากตาราง t แบบ one-tail ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
ได้ค่า t เท่ากับ 1.7 น าค่า t ที่ค านวณได้มาเปรียบเทียบกับค่า t ที่เปิดจากตารางพบว่า ค่า t ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่า  
 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั่นคือค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จากการวิจัยพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 34.13 ซึ่งมากกว่าค่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนที่มีค่าเท่ากับ 12.06 

สรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 โดยทีค่่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 

3.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศกึษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ืองฟิสิกส์
นิวเคลียร ์
 วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์โดยหาคะแนน
เฉลี่ย จากคะแนน 5 ระดับ ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 5 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

 ตารางที่ 5  แสดงผลการประเมินความคดิเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร ์
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่CAI X  S.D. ความหมาย 

ด้านการออกแบบและเนื้อหา 
    1.  หน้าจอสวยงามมีความเหมาะสมทั้งขนาดและสีสัน 

 
4.53 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

    2.  ขนาดและสี ของตัวอักษร มีความเหมาะสมอ่านง่าย 4.40 0.55 มาก 
    3.  การจัดวางต าแหน่งปุ่มเชื่อมโยงมีความเหมาะสม 4.38 0.63 มาก 
    4.  การเชื่อมโยงไปยังหนา้อื่นมีความเหมาะสม 4.25 0.63 มาก 
    5. เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย 4.00 0.78 มาก 
    6. ความยาวของเนื้อหาแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม 4.35 0.70 มาก 
                                                                                      ค่าเฉลีย่ 4.32 0.63 มาก 

ด้านความพึงพอใจในบทเรียน 
    1. บทเรียนมีความน่าสนใจ ชว่ยกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ 

 
4.33 

 
0.69 

 
มาก 

    2. ความสะดวกในการใช้งานและการติดตั้งโปรแกรม 4.63 0.54 มากที่สุด 
    3. สามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง 4.60 0.55 มากที่สุด 
    4. ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จากการเรียนด้วยบทเรียน    4.35 0.66 มาก 
    5. ท าให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น 3.90 0.74 มาก 
    6. ท าให้รู้ผลค าตอบได้ทันท ี 4.50 0.64 มากที่สุด 
    7.  ความพึงพอใจในภาพรวม 4.33 0.53 มาก 
                                                                                       ค่าเฉลี่ย 4.38 0.62 มาก 
                                                                                  ค่าเฉลี่ยรวม 4.35 0.625 มาก 

 

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียนทีม่ีต่อบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องฟิสิกส์
นิวเคลียร ์คะแนนเฉลี่ยรวม 4.35  อยู่ท่ีระดับมาก 
 

4. สรุป 
   จากการด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์(E1:E2) ได้ค่าประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ(E1) เท่ากับ 87.00 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ85.33 ค่าE1:E2 = 87.00:85.33 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80:80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 3. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ในระดับมาก 
 

4.1 อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการวิจัยผลการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์  พบว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  คือเท่ากับ 
87.00:85.33 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นผลที่สอดคล้องกับ (ไพโรจน์  ตีรณธนากุล และคณะ, 2546) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า "การตั้งเกณฑ์80:80 หมายความว่า เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบแต่ละหน่วย
การเรียนเฉลี่ย ได้เท่ากับ 80 และท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ 80 เช่นกัน"  
 2. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
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ที่ตั้งไว้ นั่นเป็นเพราะว่า การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการโต้ตอบกันได้ในระหว่างผู้เรียนกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้ในทันที ซึ่งเป็นการช่วยเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน 
เช่นเดียวกับการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนที่อยู่ในห้องเรียน เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมี
รูปแบบต่าง ๆ ในแต่ละบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบด้วยในลักษณะ
สื่อประสม ท าให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย (กิดานันท์ มลิทอง, 2543)  
 3. จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าส่วนใหญ่แสดง
ความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับมากที่สุด ในด้าน 1) หน้าจอสวยงามมีความเหมาะสมทั้งขนาด
และสีสัน 2) ความสะดวกในการใช้งานและการติดตั้งโปรแกรม 3) สามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง และ4) ท าให้
เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี                
คือนักศึกษาที่เรียนรู้ได้เร็ว ก็สามารถเรียนไปได้ก่อน ในขณะที่นักศึกษาที่เรียนรู้ช้า ก็ไม่ต้องเร่งเรียนเพื่อให้ทันเพื่อน 
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตัวเอง 
 

5. กิตตกิรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาวิชาฟิสิกส์ ในการใช้สถานที่ ตลอดจนทรัพยากร ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
มาโดยตลอด จึงขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน คือรองศาสตราจารย์วัชระ  
รอดสัมฤทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัส  บุณธรรมา และ ดร.มรกต  พุทธกาล ที่ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
และพัฒนางานวิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 

6. เอกสารอ้างอิง 
กิดานันท์ มลิทอง. 2543. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์. 
เกษมพิพัฒน์ โพธิลิป. 2551. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
 วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6. จังหวัดล าพูน. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ.์   
ถนอมพร(ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง. 2541. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร:  
 ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และ เสกสรร แย้มพินิจ. 2546. การออกแบบและการผลิตบทเรียน
 คอมพิวเตอร์การสอน ส าหรับ e-Learning. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. 
ล้วน  สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543. เทคนิคการวัดผลการเรียนรู.้ พิมพ์ครั้งท่ี2. กรุงเทพฯ: สุวีริยสาส์น. 
ล้วน  สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี4. กรุงเทพฯ: สุวีริยสาส์น. 
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