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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร 

เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศกึษาชั้นปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวย

รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 จํานวน 30 คน โดยวิธีเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมิน

ความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ

ในระดับมาก (x̄ = 4.57, S.D. = 0.38) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก (x̄ = 4.46, S.D. = 0.63) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ดวยเทคนิค

ปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: เทคนิคปญหาเปนฐาน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

Abstract 

 

This article is an experimental research aimed at 1) develop computer assisted instruction Computer 

Course on Using Microsoft Excel for High School Students Grade 8 2) compare the learning achievement 

of the students with the computer-assisted instruction 3) Student Satisfaction Study Problem Based Learning 

together with Computer - Aided Instruction Study The research sample was 30 students The research 

tools include problem-based techniques in combination with computer-assisted instruction. A computer 

program on the use of Microsoft Excel, a preliminary program, was evaluated by 3 experts. It evaluated 

the consistency index between the questions and the objectives of the achievement test. (IOC) and And 
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Student Satisfaction Assessment Forms The research found that. 1) The computer-assisted instruction 

was rated by experts at the high level (x̄ = 4.57, S.D. = 0.38) and have the appropriate meaning. 2) Student 

achievement in computer-assisted instruction Significantly higher than .05 3) Students are satisfied with 

computer-assisted instruction at grade level. (x̄ = 4.46, S.D. = 0.63) It is concluded that. Computer instruction 

with problem-based techniques Together with Computer Assisted Instruction Can increase actual 

achievement.  

 

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

 

1. บทนํา  
 

ปจจุบันสถาบันการศึกษาไดเนนใหความสําคัญกับการนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในดานการสอนเปนอยางมาก การ

นํารูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเขามาใชกับระบบการเรียนการสอนสมัยใหม ทําใหการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ 

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบของส่ือมัลติมีเดียที่ประกอบดวยรูปภาพ บท

บรรยาย เสียงพูด และเทคนิคการนําเสนอที่เราใจเพิ่มความนาสนใจใหกับบทเรียนมากขึ้น นอกจากน้ันยังมีแบบฝกหัดเพื่อให

ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองเปนส่ือสําคัญที่ชวยสงเสริมการเรียนรูในลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จากคําวาคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ การใชคอมพิวเตอรชวย (Computer Assisted Instruction: CAI) รากศัพท

เดิมมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หมายถึง การสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องชวย อาจพบอีกคําหน่ึงที่มีความหมาย

เหมือนกันคือ Computer Aided Instruction ปจจุบันประเทศทางแถบยุโรปรูจักคําวา Computer-Based Teaching (CBT) 

มากกวา ซ่ึงหมายถึงการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนหลัก (อัจฉรีย (คําแถม) พิมพิมูล, 2550: 5)  

       คอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ือการศึกษายุคใหมที่มีประสิทธิภาพมากและยังมีขอไดเปรียบเหนือส่ืออ่ืน ๆ ดวยกัน

หลายประการ เชน สามารถถายทอดเน้ือหาบทเรียนไดใกลเคียงกับการเรียนในหองเรียน โดยคอมพิวเตอรจะนําเสนอเน้ือหา

บทเรียนทีละหนาบนจอคอมพิวเตอร และผูเรียนสามารถทํากิจกรรมโตตอบกับบทเรียน ไดรับขอมูลยอนกลับและสามารถ

ตรวจคําตอบดวยตนเอง คอมพิวเตอรชวยสอนจึงกลายเปนส่ือการศึกษาที่ไดรับความนิยมมากขึ้นในแวดวงการศึกษาใน

ปจจุบัน (สิทธิชัย ไตรโยธี, 2556: 58)  

จากการสํารวจและสอบถามพบวานักเรียนมีความรู เรื่อง Microsoft Excel คอนขางนอยและนักเรียนยังไมสามารถ

ใช โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตนไดเชน สูตรที่จะใชในการรวมคาตัวเลข ซ่ึงนักเรียนบางคนยังไมรูวาควรใชสูตรใด เปน

ตน และจากการสํารวจและสอบถามในครั้งน้ี พบวานักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่คอนขางต่ํากวาเกณฑอีกดวย 

       จากปญหาดังกลาวนักเรียนมี ความรูเรื่อง Microsoft Excel คอนขางนอยและยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่

คอนขางต่ําเพราะจากปญหาน้ี ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft 

Excel เบื้องตน เพื่อใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมตอการเรียนและสามารถชวยยกระดับผลสัมฤทธ์ิในการเรียน รายวิชา 

คอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

  

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย  
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 

เบื้องตน ที่สามารถใชรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ  
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 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย เทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน ที่ใช

รวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80  

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 3.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดี 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

      4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

      สนิท ตีเมืองซาย (2552: 71-72) เทคนิคการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Project-based Learning: PBL) มุง

สรางความเขาใจและหาหนทางแกปญหา มีโจทยปญหาเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการเรียนรู ใชกระบวนการคิดแกปญหาและ

สงเสริมทักษะในการแกปญหา โดยการสืบเสาะหาความรู เพื่อใหมีการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล 

      ดังน้ันสรุปไดวา รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน คือ วิธีตั้งปญหา ตั้งประเด็นขึ้นมา เปนตัวกระตุนให

นักเรียนศึกษาดวยตนเอง สืบคนขอมูลดวยตนเอง และนําความรูที่คนหามาเลาสูกันฟงพรอมทั้งรวมกันอภิปรายรวมกัน แลว

สรุปความรูใหม 
 

     4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

     วุฒิชัย ประสารลอย (2545: 32) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ Computer Assisted Instruction (CAI) 

หมายถึง ส่ือที่เนนพัฒนาทักษะการส่ือความหมายของผูเรียนเพื่อใหประสบผลสําเร็จในการเรียนรูตามแนวคิดดานทฤษฎีการ

เรียนรูในกลุมพฤติกรรมนิยม ที่เนนความสัมพันธของส่ิงเรากับการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถตรวจสอบและ

ประเมินความกาวหนาในการเรียนรูไดดวยตนเอง 

     ดังน้ันสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนศูนยกลาง

ของการเรียนรูในการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนในรูปแบบตาง ๆ และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

     4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     พวงรัตน ทวีรัตน (2530: 29-30) ไดใหความหมายของ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา คือคุณลักษณะ รวมถึง

ความรู ความสามารถของบคุคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณทั้งปวงที่บุคคลไดรับจากการเรียน

การสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อเปนการ

ตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลวาเรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใดมากนอยเทาไร ตลอดจนผลที่

เกิดขึ้นจากการเรียนการฝกฝนหรือประสบการณตาง ๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บาน และส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ รวมทั้งความรูสึก คานิยม 

จริยธรรมตาง ๆ ก็เปนผลมาจากการฝกฝนดวย  
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     ดังน้ันสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ทําใหนักเรียนมีประสบการณ

การเรียนรู มีความรูและทําใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง 
   

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 จิรวรรณ ขวัญนาค (2558: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยวิธีปญหาเปนหลักรวมกับส่ือการสอนแบบสาธิต การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยวิธีปญหาเปนหลักรวมกับส่ือการสอน

แบบสาธิต 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยวิธี

ปญหาเปนหลักรวมกับส่ือการสอนแบบสาธิต 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน กอนและหลังเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยวิธีปญหาเปนหลักรวมกับส่ือการสอนแบบสาธิต กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือนักศึกษาปที่ 2 หลักสูตร 3 ป รอบบาย ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โดยการเลือกแบบเจาะจง 

จํานวน 24 คน สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวา เกณฑที่ตั้งไวอยูที่ 88.68 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึง

พอใจตอ การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูที่ระดับมาก ดังน้ันจะเห็นไดวาการเรียนการสอนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคปญหาเปนฐาน สามารถทําใหนักเรียนมีความรูมากขึ้น และทําใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนเพิ่มขึ้นอีกดวย 

 นรังค ตรีธัญญา (2555: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายแบบทบทวนรวมกับเทคนิคการใชปญหาเปนฐาน เรื่องงานเลือกทําและงานทําซํ้า วิชา

หลักการเขียนโปรแกรม การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายแบบทบทวน 

รวมกับเทคนิคการใชปญหาเปนฐาน เรื่องงานเลือกทําและงานทําซํ้า วิชาหลักการเขียนโปรแกรม 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนและ 4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ของวิทยาลัยการ

อาชีพพุทธมณฑล จํานวน 19 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายแบบทบทวน วิชา

หลักการเขียนโปรแกรม แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และแบบทดสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน วิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบคา t-dependent จากผลการวิจัยพบวา บทเรียนมี

ประสิทธิภาพที่ 81.65/80.18 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก จะ

เห็นไดวา การบูรณาการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชน้ัน ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียน

การสอนแบบปกต ิ

เน้ือทิพย ปนยอย (2556: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชาการ

เขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อ

พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ดวย

วิธีการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 

หลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ ที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางในการวิจัยใชวิธีการคัดเลือกแบบ

เจาะจงจํานวน 14 คน เปนนักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตร
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วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน โจทยปญหา แบบทดสอบทายบทเรียน ผลของ

การวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ มีประสิทธิภาพ 91.91/81.43 คา E1/ E2 สูงกวาเกณฑที่กําหนด ไวที่ 

80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังน้ันหลังจากไดรับ

การเรียนการสอน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในระดับดี ดังน้ันจะเห็นไดวา การจัดการเรียนการสอน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคปญหาเปนฐานทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนดีขึ้น ดังน้ันสามารถ

นําไปใชประกอบการเรียนการสอนหรือใชสอนเสริมได    

 ดังน้ันสรุปไดวา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชเทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน ทําให

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากกวา 80/80 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 

เพราะฉะน้ันการจัดการเรียนการสอนดวยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปน

ฐาน ทําใหผูเรียนมีความรูที่มากขึ้น มีการพัฒนาที่ดีขึ้นและทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ 

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
  

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง   

                 5.1 .1 ประชากรที่ ใ ช ในการวิจัยครั้ ง น้ีคือ นักเ รียนโร งเรี ยน วัดทัพหลวง  (หลวงพอ เ กิด อุปถัมภ ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน   

                 5.1 .2  กลุมตัวอยางที่ ใช ในการทดลองคือ  นัก เรียนโรง เรียน วัดทัพหลวง (หลวงพอเ กิดอุปถั มภ ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน โดยวิธีเจาะจง  
 

  5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

        5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

        5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

        5.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอกระบวนการสอนแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 
 

 5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 

      5.3.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

      5.3.3 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในดานเทคนิค ดานเน้ือหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดย

ผูเชี่ยวชาญ 

       5.3.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน 

          ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา นําปญหาตางๆ ที่กําหนดไวกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และอยากที่จะรู

คําตอบของปญหาน้ัน 
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    ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ใหผูเรียนทําความเขาใจกับปญญาที่กําหนดไว 

          ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใช

งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดังภาพที่ 1 
 

   
 

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 
 

    ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดศึกษาคนความาแลกเปล่ียนความรูรวมกัน 

    ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูเรียนสรุปคาคําตอบของปญญาที่ไดกําหนดขึ้น 

    ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ใหนักเรียนนําผลงานมานําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนและ

ผูที่เก่ียวของรวมกันประเมินผลงาน 

      5.3.5 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน ไปทดลอง 

      5.3.6 ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel เบื้องตน 

      5.3.7 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง 

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย 
  

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน รายวิชา

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอย

ละ 82.09 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 83.56 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80  
  

     
  (ก) เขาสูบทเรียน                   (ข) เมนูบทเรียน          (ค) ตัวอยางเน้ือหาบทเรียน 
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      (ง) แบบทดสอบ     (จ) กิจกรรมเกมเก็บคํา 

 

ภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 จากภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel เบื้องตน นักเรียนสามารถคลิกเขาไปดูจุดประสงคการเรียนรู ผูจัดทํา อางอิง และถาตองการเขาสูบทเรียน

ใหนักเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน (ข) เมนูบทเรียน มีทั้งหมด 6 เมนู ไดแก บทเรียนที่ 1 บทเรียนที่ 2 บทเรียนที่ 3 

แบบทดสอบ เกม และวิธีใชงาน (ค) ตัวอยางเน้ือหาบทเรียนตัวอยางที่ยกมาคือ เรื่อง การคํานวณดวย Microsoft Excel (ง) 

แบบทดสอบ มีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบละ 30 ขอ (จ) กิจกรรมเกมเก็บคํา เพื่อให

นักเรียนไดสนุกกับการเรียนและเปนการทบทวนบทเรียน 
 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 30 13.20  

356 

 

4554 

 

19.28 หลังเรียน 30 25.07 

      * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา t = 19.28 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 
 

 

 

 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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 ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.49 0.63 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.56 0.52 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.37 0.60 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.46 0.63 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft 

Excel เบื้องตน พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มี

ประสิทธิภาพเทากับ 82.09/83.56 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.46 โดยมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มี

ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 82.09/83.56 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel เบื้องตน มีประสิทธิภาพ จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน 

เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน พบวา

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงวานักเรียนความพึงพอใจมากหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน 
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9. ขอเสนอแนะ  
 

 9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

      9.1.1 ควรมีการบูรณาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะและความสนใจของนักเรียน จะทําใหไดชิ้นงาน 

/ผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น 

      9.1.2 ในการทดลองการวิจัย ควรมีเวลามากวา 2 ชั่วโมง เพื่อที่จะทําใหนักเรียนไดศึกษาความรูอยางเต็มที่ และ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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