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บทคัดย่อ 
          การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การใชง้านโปรแกรม 
Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใชง้านโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2/1 จ านวน 28 คน ใชว้ธีิเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า E1/E2  และทดสอบสมมติฐานดว้ย t-test  ผลการวจิยัพบวา่ 1) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใชง้านโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.64/86.25 ซ่ึงมีประสิทธิภาพท่ีสูงกวา่
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เกณฑ ์80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใช้
งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใชง้านโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ค าส าคญั : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
          

Abstract 

              This research aimed: 1) to develop Computer Assisted Instruction on Using Adobe 
Dreamweaver CS6 for Mattayomsuksa 2 students at Prakrupitthayakhom School, 2) to compare the 
students’ achievements before and after studying with the Computer Assisted Instruction, and 3) to study 
the students’ satisfaction towards the lessons of the Computer Assisted Instruction on using Adobe 
Dreamweaver CS6 for Mattayomsuksa 2 students at Prakrupitthayakhom School. The samples chosen in 
this study were 28 students of Mattayomsuksa 2 class 1, selected by purposive sampling. The instruments 
used in the research were: 1) Computer Assisted Instruction, 2) achievement test, and 3) a questionnaire 
of the students’ satisfaction. The statistics used in this study were percentage, average, standard 
deviation, the E1 / E2 and test hypothesis with t-test. The results of the study were: 1) the efficiency of the 
Computer Assisted Instruction on Using Adobe Dreamweaver CS6 for Mattayomsuksa 2 students at 
Prakrupitthayakhom School  was 84.64 / 86.25 which was higher than the criteria set at 80 / 80, 2) the 
students’ achievements studying with Computer Assisted Instruction on Using Adobe Dreamweaver CS6 
for Mattayomsuksa 2 students at Prakrupitthayakhom School  after studying was significantly higher 
than before studying at  .05, and 3) the students’ satisfactions towards studying with Computer Assisted 
Instruction on Using Adobe Dreamweaver CS6 for Mattayomsuksa 2 students at Prakrupitthayakhom 
School  overall were at the highest level. 
 
Key words: Computer Assisted Instruction  Adobe Dreamweaver CS6                                                                                 
  
1. บทน า 
  ปัจจุบนัการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยทีางดา้น
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คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยทีางดา้นการส่ือสาร (ICT : Information and Communication Technology) 

เป็นไปอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง  ส่งผลใหเ้กิดความพยายามในการน าเทคโนโลยดีา้นต่างๆ เหล่าน้ีเขา้มา

ประยกุตใ์นดา้นการจดัการศึกษา เพื่อใหก้ารศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีสติปัญหาและคุณธรรม  เพื่อรองรับการพฒันาและสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขนัในสังคมเศรษฐกิจแห่งความรู้ (Knowles Based Economy/Society) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541, 

หนา้ 3) 

                 ในการเรียนการสอนรายวชิาคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ยเน้ือหาการเรียนรู้ดา้นทฤษฎีและปฏิบติั 

และดว้ยบริบทของเน้ือหาวชิา ซ่ึงมุ่งเนน้ทางดา้นการปฏิบติั จึงส่งผลใหผู้เ้รียนมีความตอ้งการในการเรียนรู้ 

แต่เม่ือมีการเรียนทางทฤษฎี เท่าท่ีผูว้จิยัไดส้ังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระยะเวลาท่ีผา่นมา ผูเ้รียนเกิด

ความเบ่ือหน่ายเน้ือหาในวชิาท่ีเป็นทฤษฎี ตอ้งใชค้วามจ าความเขา้ใจสูงเพราะเป็นการเรียนรู้เร่ืองต่างๆท่ี

ไกลตวั และผูเ้รียนจึงไม่ค่อยเห็นคุณค่าและความส าคญั 

                 ส่ือการเรียนการสอนท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยไีด้

อยา่งมีประสิทธิภาพ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงถูกสร้างข้ึนโดยไดรั้บอิทธิพลจากแนวความคิด

ของนกัจิตวทิยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorist)  ท่ีมีความเช่ือวา่การสอนไดก้ าหนดวตัถุประสงค์

เอาไวล่้วงหนา้เป็นอยา่งดี และมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน  โดยจดัรูปแบบการน าเสนอความรู้เป็น

หน่วยยอ่ยท่ีสัมพนัธ์กนัเป็นล าดบั ซ่ึงช่วยท าใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์และบรรลุผลในการเรียนต่อเน่ือง 

และเกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นแบบเอกภาพ (วฒิุชยั ประสารสอย, 2543, หนา้ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ท าหนา้ท่ีเป็นส่ือการเรียนการสอนเหมือนแผน่ใส (Transparent) สไลด ์(Slide) หรือ วดิีทศัน์ (Video) ท่ีใช้

ประกอบการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจง่ายในเวลาอนัจ ากดัและตรงตามวตัถุประสงค ์บทเรียนคอมพิวเตอร์   

ท าหนา้ท่ีไดค้รบทุกส่ือในเวลาเดียวกนัและควบคุมการน าเสนอไดด้ว้ยตวัเองเรียกวา่“ส่ืออเนกทศัน์” หรือ 

“มลัติมีเดีย” (Multimedia) ท าใหป้ระหยดัและมีประสิทธิภาพมากกวา่ (บูรณะ  สมชยั,2542, หนา้ 14)    

                  ปัจจุบนัไดมี้การน าคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชใ้นงานในดา้นต่างๆ  มากมาย โปรแกรม Adobe 

Dreamweaver CS6 ถือเป็นส่วนหน่ึงของการใชป้ระโยชน์จากคอมพิวเตอร์ แต่ส าหรับผูท่ี้เร่ิมตน้ในการใช้

โปรแกรมอาจจะเกิดปัญหาเรียนไม่ทนัเน่ืองจากโปรแกรม  Adobe Dreamweaver CS6 มีเคร่ืองมือการใช้

งานและฟังกช์นัท่ีหลากหลาย จึงไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองมือต่างๆ ท าใหไ้ม่สามารถสร้างช้ินงาน

ตามท่ีผูส้อนก าหนดได ้ดงันั้นวตัถุประสงคข์องวจิยัคือ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ



4 

 

ใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ขั้นพื้นฐาน นกัเรียนสามารถน าความรู้ไป

ประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี 

  ผูว้จิยัในฐานะเป็นอาจารย ์ท่ีสอนในรายวชิาคอมพิวเตอร์ จึงมีความสนใจในการพฒันา ส่ือการ

เรียนการสอน และฝึกนกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ในการผลิตส่ือการเรียนการสอน จึงไดมี้การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เร่ือง การใชง้านโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน

พระครูพิทยาคม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาเน้ือหาโปรแกรม  Adobe Dreamweaver CS6 เบ้ืองตน้ซ่ึง

ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรม

Adobe Dreamweaver CS6 เบ้ืองตน้   

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

                2.1 เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการใชง้านโปรแกรมAdobe Dreamweaver 

CS6 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

                2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เร่ืองการใชง้านโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน

พระครูพิทยาคม 

               2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการ

ใชง้านโปรแกรมAdobe Dreamweaver CS6 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม  

3. สมมติฐานการวจัิย 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใชง้านโปรแกรม  Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์80/80 

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการใช้

งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 

หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 3.3 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใช้

งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 

อยูใ่นระดบัมาก 



5 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 

            4.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2560 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จ านวน 141 คน 

     4.2 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 25560  โรงเรียนพระครูพิทยาคม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32  

จ านวน 28 คน ไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง 

                  4.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย   

                       4.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใชง้านโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม มีจ านวน 5 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต หลกัการออกแบบเวบ็เพจ การสร้างเวบ็เพจดว้ยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 

การตกแต่งส่วนต่างๆของเวบ็เพจ และ การเผยแพร่   

                       4.3.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใชง้านโปรแกรม Adobe 

Dreamweaver CS6 เป็นแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 5 เร่ือง รวม 20 ขอ้ บรรจุไวใ้นบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใชเ้ป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน    

                       4.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม  

ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใชง้านโปรแกรม  Adobe Dreamweaver CS6 

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม จ านวน 1 ฉบบั มี 13 รายการ 

                 4.4 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ประกอบดว้ย 

                       4.4.1 การสร้างและการหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใชง้านโปรแกรม 

Adobe Dreamweaver CS6  การสร้าง ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี  1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอน เร่ืองการ

ใชง้านโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  2) ก าหนดหวัขอ้เร่ืองและวเิคราะห์เน้ือหา การใชง้าน

โปรแกรม Adobe  Dreamweaver CS6  3) วางโครงเร่ืองและจดัล าดบัเน้ือหาเป็นลกัษณะบทเรียนโปรแกรม

แบบตรงผสมกบับทเรียนโปรแกรมแบบสาขา โดยจดัล าดบัเน้ือหาและเขียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เป็นแบบน าเสนอเน้ือหาใหม่ โดยเลือกใชโ้ปรแกรม Adobe Captivate 8 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน   การหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  1) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง   2) ท าการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   3) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์
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ช่วยสอน เร่ืองการใชง้านโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ท่ีผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญและ

ปรับปรุงแกไ้ข มาทดลองกบัผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนพระครูพิทยาคม เพื่อหาค่า

ประสิทธิภาพ ตามขั้นตอนดงัน้ี  ขั้นท่ี 1 การทดลองรายบุคคล  (One – to – One - Testing) โดยน าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองกบัผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบขอ้บกพร่อง  

ขั้นท่ี 2 การทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) หลงัจากท่ีไดแ้กไ้ขจากการทดลองคร้ังท่ี 1 แลว้น าไป

ทดลองกลบักลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเล็ก จ  านวน 3 คน เพื่อหาขอ้บกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   ขั้น

ท่ี 3 การทดลองภาคสนามเป็นการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใชง้านโปรแกรม  Adobe 

Dreamweaver CS6 ท่ีไดแ้กไ้ขปรับปรุงจากการทดลองใชท้ั้ง 2 ขั้นตอน ไปทดลองกบัผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 2/1 โรงเรียนพระครูพิทยาคม จ านวน 28 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 น าผลการทดลองมา

วเิคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

                 4.4.2 การสร้างและการหาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การสร้าง

ผูว้จิยั ไดด้ าเนินการดงัน้ี 1)  วเิคราะห์หลกัสูตร จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีสร้าง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยสร้างใหค้รอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธพิสัย ดา้นจิตพิสัย 

และดา้นทกัษะพิสัย  2) สร้างแบบทดสอบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก ใหค้รอบคลุมเน้ือหาและประสงคข์อง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีใชใ้นการทดลอง จ านวน 20 ขอ้ ใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการเรียน

การสอนเน้ือหา เร่ือง การใชง้านโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6   การหาคุณภาพแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน  1) น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาเพื่อพิจารณาความเท่ียงตรง

ของเน้ือหาความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ตลอดจนประเมินความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม

โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาลงความคิดเห็น  2) น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีผา่นการตรวจสอบจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ ไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 3) น าคะแนนท่ีไดจ้าก

การท าแบบทดสอบมาวเิคราะห์ หาความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายขอ้ โดยใชเ้ทคนิค 50-

50% โดยคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหวา่ง .20 -.80  4) น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

สมบูรณ์จดับรรจุไวใ้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

              4.4.3 การสร้างและการหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน ผูว้จิยั ได้

ด าเนินการสร้าง ดงัน้ี  1) ศึกษาขอ้ความท่ีแสดงถึงความพึงพอใจ และสร้างแบบสอบถามจ านวน 13 ขอ้ 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด    2) น า
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แบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้ไปเสนอผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity)   3) 

ปรับปรุงแบบสอบถามตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ จดัพิมพใ์หเ้รียบร้อย  

                4.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในวนัท่ี 16 - 18 

ตุลาคม 2560 เป็นการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขตามล าดบัมาด าเนินการ

ทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนพระครูพิทยาคม ในปีการศึกษา 1/2560 จ  านวน 28 คน 

โดยผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินเก็บรวบรวมดว้ยตนเอง ตามแผนการจดัการเรียนการสอน   ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนการ

สอนดงัน้ี 1) ทดสอบก่อนเรียน โดยใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก่อนจะด าเนินการสอนเพื่อตรวจสอบดูพฤติกรรมเบ้ืองตน้ของผูเ้รียนวา่มีความรู้

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียนมากนอ้ยเพียงใดและเพื่อใหผู้เ้รียนทราบวา่ตนเองมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะเรียนอยูใ่น

ระดบัใด 2) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียนเป็นการสร้างแรงจูงใจ สร้างความสนใจ ดว้ยการพดูคุย ซกัถาม และ

ร่วมกนัวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั โดยน าข่าวจากหนงัสือพิมพห์รือโทรทศัน์มาเป็นส่ือประกอบการ

สอน 3) ขั้นจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนไดท้  ากิจกรรมในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีผูว้จิยัได้

สร้างข้ึน 5 เร่ือง 4) ขั้นสรุปผลการเรียนรู้เป็นการสรุปความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนเก่ียวกบัความคิดรวบ

ยอด ในแต่ละเร่ืองวา่ผูเ้รียนบรรลุตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่   5)  ทดสอบหลงัเรียน เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครบ 5 เร่ือง  แลว้ใหผู้เ้รียนท าการทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงบรรจุไวใ้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

               4.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 1) วเิคราะห์หาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ , แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ประเมิน แลว้น ามา

หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยใชสู้ตร IOC  2) วเิคราะห์

ขอ้สอบ ไดห้าค่าความยากง่าย (P), หาค่าอ านาจจ าแนก (r)  3) วเิคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใชสู้ตร E1/E2  4) วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนจากแบบทดสอบหา

ค่า t-test (Dependent) 5) วเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

5. ผลการวจัิย 

                 ผลการวจิยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี   

                 5.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการใชง้านโปรแกรม Adobe 
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Dreamweaver CS6 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม ท่ีสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพ 84.64/86.25 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ 80/80    

                 5.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เร่ืองการใชง้านโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน

พระครูพิทยาคม พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05    

               5.3 ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม ท่ีมีต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใชง้านโปรแกรม 

Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.82 ) 

6. การอภิปรายผล 
                  จากการวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้ สามารถน ามาอภิปรายตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ไดด้งัต่อไปน้ี  
  6.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบวา่ คะแนนทดสอบมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 84.64/86.25 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวเ้ท่ากบั 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเพราะวา่
ผูว้จิยัไดแ้บ่งหวัขอ้ของบทเรียนเป็นหน่วย แต่ละหน่วยก าหนดเน้ือหาออกเป็นกรอบยอ่ยๆ จบในตวั มีการ
เรียงล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปยาก มีการใชภ้าพ สีและเสียงประกอบ เพื่อเร้าความสนใจ ใหผู้เ้รียนมีความสุข
สนุกในการเรียนและเกิดการเรียนรู้ อยา่งมีความหมาย นอกจากน้ี ยงัพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัจิตวทิยาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามทฤษฏีเช่ือมโยงของธอร์นไดค ์ นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัไดน้ า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดสอบหาประสิทธิภาพครบตามขั้นตอน  (อดิศกัด์ิ สุเฌอ ,2552, หนา้21)  
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ภคณฏัฐ ์บุญถนอม (2553,หนา้ 72) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีเร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็ ผลการวจิยัพบวา่ประสิทธิภาพของบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง เทคโนโลยสีาระสนเทศ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มี ประสิทธิภาพ
เท่ากบั 80.11/82.78   
  6.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการใช้
งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเพราะวา่การเรียน
การสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน าเสนอภาพเคล่ือนไหว มีเสียงประกอบและมีตวัหนงัสือท่ีมี
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สีสันสวยงาม ส่ิงเหล่าน้ีช่วยใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจ พร้อมท่ีจะเรียนและท่ีส าคญัแบบฝึกหดัมีการสร้าง
ใหมี้การโตต้อบหรือ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบทเรียนและนกัศึกษาสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา
ไดท้นัที (อดิศกัด์ิ สุเฌอ, 2552, หนา้8-9) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พทัธนนัท ์ล้ีไพบูลย ์(2551, หนา้ 78-
81) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนเร่ืองโปรแกรมไมโครซอฟทเ์วร์ิด ( Microsoft Word XP) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวดัศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดั นครปฐม พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนอยูใ่นระดบัมาก ท่ีสุดและมีความพึงพอใจในการเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการใชง้านโปรแกรม 
Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม  พบวา่ ผูเ้รียนมี
ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.82)  ซ่ึงสูงกวา่สมมติฐานท่ีตั้งไวใ้น
ระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีภาพและเสียงประกอบ สีสัน
สวยงาม ใหผ้ลยอ้นกลบัต่อการเรียนในแต่ละคร้ังทนัที ท าใหส้ามารถดึงดูดความสนใจของนกัเรียนได ้
ในขณะท่ีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการเรียนท่ีสนองต่อความตอ้งการเป็นรายบุคคล และ
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สายฝน แสนใจพรม (2553, หนา้ 
58) ไดท้  าพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองพฤติกรรมทางการศึกษาส าหรับนกัศึกษาท่ีเรียนใน
รายวชิาหลกัการวดัและประเมินผล มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจในการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 
7. สรุปผลการวจัิย 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.64/86.25 
สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 80/80   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
พระครูพิทยาคม  หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนต่อการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึน มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ( ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.82) 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
                 8.1 ควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจดัสร้างเป็น
ลกัษณะของโฮมเพจ เพราะปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตมีความส าคญัมากในการเรียนรู้และอยูใ่นความสนใจของ
ผูเ้รียน  
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      8.2 ควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเน้ือหาวชิาอ่ืน  
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