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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียน

โปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน ดวยการสุมอยางงาย โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหา

เปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน ที่ผานการประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับมากที่สุด (x̄ =4.68, S.D.=0.20) และมีความเหมาะสมในการนําไปใช              

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05                 

3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก (x̄ =4.43, S.D.=0.51) จึงสรุปไดวา 

การฝกทักษะเรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง  

 

คําสําคัญ: รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

Abstract 

 

This article is experimental research. The objectives of the study were 1) to improve computer 

assisted instruction lesson basic writing program course flowchart for primary high school (Grade 7) that 

ability 2) to study learning achievement of students that study computer assisted instruction lesson 3) to 

study students satisfaction group example research is student of primary high school (Grade 7) 30 people 

through choose at simple random sampling example have research tools such as lesson plan teaching 

techniques problem learning with lesson and computer assisted instruction lesson, basic writing program 

course, flowchart that the evaluation was carried by professional 3 people index of consistency between 
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questions and objectives of study satisfaction (IOC) and students satisfaction. The result were found that 

1) computer assisted instruction lesson got evaluation specialist highest level (x̄ =4.68, S.D.=0.20) and 

apply appropriate 2) Students achievement that study computer assisted instruction lesson higher 

statistically significant at the .05 level 3) Students satisfaction with computer assisted instruction lesson 

high level   (x̄ =4.43, S.D.=0.51) Can conclude that practicing skills flowchart writing for primary high 

school (Grade 7) use problem-based learning with computer assisted instruction lesson can increase 

learning achievement thus confirming.   

 

Keywords: problem-based learning, computer assisted instruction lesson, learning achievement 

 

1. บทนํา  

 ในปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น ซ่ึงเทคโนโลยีไดเขามาชวยอํานวยความสะดวกและ

พัฒนาในดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอน ดานการส่ือสาร ดานการคาขาย ดานความบันเทิง และดานการประดิษฐหรือ

ออกแบบ เปนตน จึงเห็นไดวาเทคโนโลยีมีความสําคัญเปนอยางมากตอการดํารงชีวิตของมนุษยในยุคศตวรรษที่ 21 น้ี     

 การเรียนในรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอรไดมีการสนับสนุนใน

การพัฒนาผูเรียนให มีความรู ความเขาใจ มีทักษะ และนําเทคโนโลยีมาใชประโยชนในการทํางานและดํารงชีวิต แตทั้งนี ้

รายวิชาคอมพิวเตอรมีปญหาในดานการเรียนการสอน ซ่ึงการเรียนการสอนจะมุงเนนในการปฏิบัติ การเรียนแบบปฏิบัติผูเรียน

จะใหความสนใจและมีความตองการที่จะเรียนรู แตในทางตรงกันขามการเรียนในภาคทฤษฎีผูเรียนจะใหความสนใจนอย 

เพราะวิธีการสอนสวนใหญมักใชการสอนแบบบรรยาย ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย โดยเน้ือหาในภาคทฤษฎีที่กลาวน้ี

ไดแก เรื่องการเขียนผังงาน ประกอบไปดวย ความหมายของผังงาน ประโยชนของการเขียนผังงาน สัญลักษณที่ใชในการเขียน

ผังงาน และรูปแบบของการเขียนผังงาน ในเน้ือหาวิชาที่เปนทฤษฎน้ีีตองใชความจําและความเขาใจสูง ผูเรียนจึงขาดแรงจูงใจ

ในการเรียนรู ทําใหผูเรียนไมสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 

 การสรางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีลักษณะรูปแบบของโปรแกรมที่เปนแบบมัลติมีเดีย ที่ประกอบดวย

ขอความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง วิดีโอ เกม ส่ิงเหลาน้ีจะดึงความสนใจของผูเรียน ใหรูสึกตื่นเตนอยากเรียน และเกิด

ความเขาใจไดงายขึ้น ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะเขามาชวยในการเรียนภาคทฤษฎีใหการเรียนมีความนาสนใจ 

สามารถโตตอบกับผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความเขาใจและจดจําไดดี อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนบทเรียนที่สามารถ

ทําใหผูเรียน ศึกษาไดตลอดเวลา สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541: 3) 

จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องการเขียนผังงาน เพื่อนํามาใชจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ในเน้ือหามากขึ้น สรางความ

กระตือรือรนใน การเรียน รวมถึงสามารถทบทวนเน้ือหาได โดยการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะเนน

การออกแบบส่ือดวยรูปแบบที ่หลากหลาย ผสมผสานขอความ ภาพน่ิง กราฟก ภาพเคล่ือนไหว เสียง วีดีทัศน และเกม เขา

ดวยกันเพื่อให นาสนใจ นาติดตาม และงายตอการส่ือสาร 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน ที่สามารถ

ใชกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 
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 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ เรียนดวยรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/วิจัย (ถามี) 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน ที่สามารถใชกับ

รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนดวยรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01    

 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยโดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมาก  

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

  4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

มัณฑรา ธรรมบุศย (2545: 11-17) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem based Learning 

หรือ PBL) เปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยให

ผูเรียนสรางความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท (Context) ของการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน

เกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขากลุมสาระที่ตนศึกษาดวย การเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก 

ดังน้ัน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ วิธีการที่นักเรียนเปนกลุมยอยเรียนรูโดยใชประเด็นสําคัญในกรณี

ปญหาที่เปนจริงหรือกําหนดขึ้น เปนตัวกระตุนใหนักเรียนศึกษาดวยตนเองโดยการสืบคนขอมูลหาความรูหรือทักษะตางๆแลว

นําความรูที่คนหามาเลาสูกันฟงพรอมทั้งรวมกันอภิปรายรวมกันเรียนรูแลวลงสรุปความรูใหม 
 

4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ภิรมย วัชรินทรางกูร (2549: 2) ไดใหความหมายคอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวยสอน เปนการใช

คุณสมบัติตาง ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดแก ขอความ เสียงภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวในการนําเสนอบทเรียน 

โดยการผสมผสานส่ือหลาย ๆ ชนิด ซ่ึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเสนอส่ือทางคอมพิวเตอร เพื่อตอบสนองความ

แตกตางของบุคคล และสามารถใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการสรางเน้ือหา บทเรียน ทบความรู และทดสอบความรูวิชาตาง ๆ 

ไดรวมทั้งถายทอดความรูใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากบทเรียนรูปแบบตาง ๆ ที่ผูออกแบบโปรแกรมบทเรียน

สรางขึ้นดึงดูดความสนใจของผูเรียนและกระตุนใหผูเรียนตองการเรียนรูจากความหมายที่กลาวมา สรุปไดวา คอมพิวเตอรชวย

สอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึง ที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนส่ือเชื่อมโยงใหมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ

คอมพิวเตอรโดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับผูเรียนเปนส่ือที่สามารถ

ดึงดูดความสนใจของผูเรียนและชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ดังน้ันบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือส่ือการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึง ที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดย

บทเรียนมี ขอความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เปนการผสมผสานส่ือหลายชนิดเขาดวยกัน ทําใหสามารถดึงดูดความสนใจ

ของผูเรียนได และสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 สมพร เชื้อพันธ (2547: 53) สรุปวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึงความสามารถ 

ความสําเร็จและสมรรถภาพดานตางๆของผูเรียนที่ไดจากการเรียนรูอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน การฝกฝนหรือ

ประสบการณของแตละบุคคลซ่ึงสามารถวัดไดจากการทดสอบดวยวิธีการตางๆ      

 พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข (2548: 125) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงขนาดของ

ความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน       

 ปราณี กองจินดา (2549: 42) กลาวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับ

จากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ

พิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน  

 ดังน้ันจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียน

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดาน

ทักษะพิสัย  
 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 พิสุทธิณี ศรีเมือง (2558: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

ปญหาเปนฐาน เรื่องการสรางเว็บเพจ ดวยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดยงานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อ        

1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่องการสรางเว็บเพจ ดวย

โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 2) หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น 3) หา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของผูเรียนกอนและหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น 4) หาความพึง

พอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น และ 5) หาคุณภาพชิ้นงานจากการ

ปฏิบัติงานของผูเรียนที่จัดทำขึ้น กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียน 

วิชาการออกแบบเว็บไซต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 หลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชาส่ือดิจิทัล คณะศิลปศาสตร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ผานเว็บ มีประสิทธิภาพ 83.65/82.31 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ ในระดับดีมาก และคุณภาพชิ้นงาน จากการปฏิบัติงานของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ มีเกณฑอยูในระดับมาก จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน สามารถทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนแบบปกติ 

  นิพนธ พิมพเบาธรรม (2555: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับผูที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 2) หาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ในการวิจัยน้ีไดมีการเลือกกลุมตัวเปาหมายโดยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจงจาก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
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พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน จากผลการวิจัยสรุปไดวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน

เครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 3 บทเรียน แตละบทเรียนประกอบดวยการจัดการเรียนการสอนแบบปญหา

เปนฐาน โดยมีวีดีโอภาษามือบรรยายบทเรียน 2) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่

พัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 85.01/84.19 สูงกวาเกณฑ 80/80 ตามที่กําหนดไว จะเห็นไดวา แมกลุมเปาหมายจะมีความบกพรอง

ทางการไดยิน การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน       

ก็สามารถทําใหการเรียนการสอนน้ันมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ 

  กานตสินี คําสุข (2560: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝกความสามารถในการสะกด

คําภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝก

ความสามารถในการสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 กลุม

ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนบานคํากลาง อําเภอ

นํ้ายืน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่

ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝกความสามารถในการสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และไดคาความเชื่อม่ัน 0.91 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝกความสามารถในการสะกดคํา

ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.33/85.00 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 

จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย โดยการบูรณาการนําเอาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการ

เรียนการสอนน้ัน สามารถทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ 

  จึงสรุปไดวา จากงานวิจัยที่เก่ียวของ การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชเทคนิครูปแบบการสอนแบบ

ปญหาเปนฐาน สามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากกวา 80/80 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑที่กําหนดไว น่ันแสดงวาการจัดการเรียนการสอนดวยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเทคนิครูปแบบการสอน

แบบปญหาเปนฐาน ทําใหผูเรียนมีความรูและมีการพัฒนาที่มากขึ้นกวาการเรียนการสอนแบบปกติ 

 

5. วิธีการดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง        

  5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ป 

การศึกษา 2560 จํานวน 626 คน 

  5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอ      

โพธาราม จังหวัดราชบุรี จํานวน 30 คน ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple 

random sampling) 
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 

  5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

  5.2.3 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) 

  5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา 

  5.2.5 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 403 

  5.2.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผัง

งาน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

 5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

  5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

  5.3.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน โดยแบงจํานวนขอสอบ

ตามเน้ือหาในบทเรียนไดแก 1) ความหมายของผังงานจํานวน 7 ขอ 2) สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานจํานวน 12 ขอ และ 

3) รูปแบบของผังงาน จํานวน 11 ขอ โดยการเลือกใชขอสอบในแตละขอจะยึดตามจุดประสงคการเรียนรูที่ไดกําหนดไว 

  5.3.3 ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย เน้ือหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ไดแก ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 

เสียง และเกม โดยแบงเน้ือหาออกเปน 3 หนวย ไดแก 1) ความหมายของผังงาน 2) สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงาน 3) 

รูปแบบของผังงาน ใชกิจกรรมทบทวนและเสริมทักษะในบทเรียน ไดแก เกมจับคูมหาสนุก และแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ ที่

ผานการประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ( IOC) โดย

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน    

  5.3.4 ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อสํารวจปญหาของบทเรียนที่อาจเกิดขึ้นได 

  5.3.5 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในดาน

เทคนิค ดานเน้ือหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 

  5.3.6 ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน โดยใช

เทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน ในการเรียนการสอน โดยผูวิจัยไดวิเคราะหขั้นตอนของการเรียนแบบปญหาเปน

ฐาน ขึ้นมารวมกับกิจกรรมการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังน้ี  

   1) กําหนดปญหาโดยผูสอน  

   2) ทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อแบงกลุมแบบคละ เกง กลาง ออน  

   3) แบงกลุม กลุมละ 5 คน แบบคละเกง กลาง ออน และใหนักเรียนสํารวจประเด็นที่เปนปญหาทําความ

เขาใจกับปญหา โดยใชศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน และส่ืออ่ืนๆ  

   4) ใหนักเรียนระดมสมองวิเคราะหองคประกอบของปญหาที่กําหนด  

   5) ใหนักเรียนดําเนินการศึกษาคนควาและแกปญหา  

   6) ใหนักเรียนนําเสนอคําตอบหรือผลการแกปญหาทีละกลุม 

   7) ผูสอนทบทวนบทเรียน และกลาวชื่นชมเสริมแรงการแกปญหาของนักเรียน 

   8) ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

  5.3.7 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน ไปทดลอง โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหา

เปนฐานที่กําหนดไว ในที่น้ีใชกับกลุมเปาหมายไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จํานวน 30 คน  

ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมเปาหมาย 
 

  5.3.8 ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน 

  5.3.9 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการทดลอง   

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย  
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 76.44 และมี

คาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 79.11 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 โดย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 ดังน้ี 
 

   

              (ก) หนาแรกบทเรียน         (ข) หนาตางเมนู      (ค) หนาตางบทเรียน 

   

          (ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน       (จ) แบบทดสอบ           (ฉ) กิจกรรมเกมจับคูมหาสนุก 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน 

 

 จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย (ก) หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

การเขียนผังงาน (ข) หนาตางเมนู แบงออกเปน 6 เมนู ไดแก จุดประสงค แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน เกมจับคูมหาสนุก 

แบบทดสอบหลังเรียน ขอมูลผูจัดทํา คําแนะนําในการใชงาน และแหลงที่มาของขอมูล (ค) หนาตางของบทเรียนทั้ง 3 หนวย 

(ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียนโดยตัวอยางที่ยกมาน้ีไดแก เรื่องสัญลักษณที่ใชในผังงาน (จ) แบบทดสอบ ซ่ึงมีทั้งแบบทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียน (ฉ) กิจกรรมเกมจับคูมหาสนุก โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียน 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 405 

 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 30 15.40 
250 2354 14.94 

หลังเรียน 30 23.73 

      * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา t = 14.94 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
 

 ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.38 0.49 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.52 0.30 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.42 0.44 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.43 0.51 มาก 
 

จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน พบวาโดยรวม

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานเน้ือหาและดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน นักเรียนมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก และดานเทคนิคการนําเสนอ นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา       

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน มี

ประสิทธิภาพเทากับ 76.44/79.11 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว 
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 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องการเขียนผังงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบัญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.43 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.51 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการ

เขียนเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน มีประสิทธิภาพ 

(E1/E2) เทากับ 76.44/79.11 หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน มีประสิทธิภาพ จึงทําให

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ที่ตั้งไว 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน 

เรื่องการเขียนผังงาน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจมากหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

 9.1.1 กอนเริ่มดําเนินการเรียนการสอน ควรใหนักเรียนศึกษาคําแนะนําการใชงานของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนหรือใหผูสอนอธิบายขั้นตอนการใชอยางถูกวิธีเพื่อความเขาใจยิ่งขึ้น 

 9.1.2 การกําหนดโจทยปญหาเปนฐาน จะตองมีความเหมาะสมไมยากเกินไป และไมงายเกินไป เชื่อมโยงกับ

เหตุการณปจจุบันหรือโจทยปญหาจริงที่ทันตอเหตุการณ และเปนเรื่องใกลตัว หรือโจทยที่มีความเปนไปไดที่ผูเรียนจะตอง

ประสบ จะเปนส่ิงเราที่ดีสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและทาทายทําใหผูเรียนตองการคนหาคําตอบใหได 

 9.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  9.2.1 ควรมีนําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากการวิจัยครั้งน้ี ไปพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรใน

กลุมสาระอ่ืนๆ ที่ยังมีปญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยสงเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในการใช

เทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  9.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการนํารูปแบบการสอนวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ มาใชรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อประโยชนในการนําไปประยุกตใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอไป 
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