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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยาง

ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คนโดยวิธีเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิครูปแบบ 

การสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงค

ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับมากที่สุด (x̄ =4.59, S.D.=0.41) และมีความเหมาะสม

ในการนําไปใช 2) ผลสัมฤทธ์ิทาการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

.05 3) นักเรียนมีคามพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.62, S.D.=0.40)        

จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดวยเทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

Abstract 

 

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

assisted instruction lesson Social Studies Religion and culture of natural disasters 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 Specific approach example have research tools such as lesson plan teaching 

techniques problem learning with lesson and computer assisted instruction lesson, basic Social Studies 

Religion and culture of natural disasters that the evaluation was carried by professional 3 people index 
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of consistency between 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 =4.59, S.D.=0.41) 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 highest level (x̄ =4.62, S.D.=0.40) Can conclude that Social Studies Religion and culture of natural 

disasters  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  
 

ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการศึกษาเปนอยางมากสงผลใหเกิดการนํา

เทคโนโลยีตาง ๆ เขามาประยุกตใชในการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ ใหมีความหลากหลาย

ตอบสนองความตองการของผูเรียน ซ่ึงยึดการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชใหเปนประโยชนตอ

การเรียนการสอน การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือชวยในการจัดการเรียนการสอน สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ประกอบดวย บทเรียน แบบฝกหัด มีรูปแบบ ตัวหนังสือ สีและภาพกราฟก สวยงามเพิ่มความนาสนใจใหกับบทเรียนมากขึ้น 

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามคําแนะนําในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสามารถนําบทเรียน

คอมพิวเตอรไปศึกษาทบทวนความรูดวยตนเองไดตลอดเวลาที่ตองการ ซ่ึงจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่ดี

ยิ่งขึ้น ทั้งยังเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาสําหรับการจัดทําในรายวิชาอ่ืน ๆ ได 

 คอมพิวเตอรชวยสอน คือ การนําคอมพิวเตอรมาเปน เครื่องมือชวยครูในการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการเขียน

โปรแกรม ประกอบดวย บทเรียน แบบฝกหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรูปแบบ ตัวหนังสือ สีและภาพกราฟก 

สวยงามผูเรียนสามารถ เรียนรูไดดวยตนเองตามคําแนะนําในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนสามารถโตตอบกัน 

ระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอรและทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุถึงเกณฑที่ตั้งหรือไม รวมทั้งมี การเสริมแรงจูงใจ

ในการเรียนใหกับผูเรียน    

จากการสํารวจการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ นักเรียนมีความรูเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติคอนขางนอย ทําใหมีผลการเรียนที่

คอนขางต่ํา สาเหตุหน่ึงมาจากส่ือที่ใชไมตอบสนองตอการเรียนการสอน นักเรียนแตละคนมีทักษะการเรียนรูที่แตกตางกันและ

การสอนของครูผูสอน เพราะโรงเรียนมีหนังสือในการสอน ทําใหผูสอนมักจะสอนโดยการบรรยาย พรอมทั้งขาดอุปกรณ

อํานวยสะดวกตอปฏิบัติละการเรียนการสอน จึงไมสามารถจัดการเรียนการเรียนวิชาสังคมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงคิดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนเพื่อ จะทําใหผูเรียนเกิด

ความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ผูเรียนสามารถฝกทบทวนได โดยผูวิจัยสนใจพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาสังคม

ศึกษา เพื่อกระตุน เพื่อเพิ่มความสนใจของนักเรียนและสงผลใหผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักเรียนดีขึ้นตามมาดวยทั้งยังเปน

แนวทางในการนําไปพัฒนาสําหรับการจัดทําในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อนําไปใชในการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เหมาะสําหรับใชรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานที่มีประสิทธิภาพ  

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน รวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนเรียนรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 สูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับดี 

  

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

  4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

  วัชรา เลาเรียนดี (2550: 94) ไดกลาวไววา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based 

Learning : PBL) เปนสภาพแวดลอมในการเรียนรูซ่ึงปญหาเปนส่ิงที่ทําใหการเรียนรูเกิดขึ้น ซ่ึงหมายความวากอนที่ผูเรียนจะ

เรียนรูเก่ียวกับความรูหรือองคความรูใด ๆ ตองกําหนดหรือใหปญหาแกผูเรียนกอน เม่ือปญหาถูกถาม นักเรียนจะเกิดการรับรู

หรือพบวาจําเปนตองเรียนรูความรูใหมกอนที่จะแกปญหาน้ันได ดังน้ัน ทักษะที่จําเปนในการเรียนรูดวยการใชปญหาเปนฐานก็

คือ ทักษะการแกปญหาน่ันเอง   

  ดังน้ันสรุปไดวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนวิธีการที่สงเสริมการเรียนรูอยางอิสระ โดยใหผูเรียนเรียนรู

และปฏิบัติการภายใตสถานการณที่สรางขึ้น เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา การเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก 

 

4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

       ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 7) ไดใหความหมายคอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวยสอน 

หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสมไดแก 

ขอความ ภาพน่ิง กราฟ ภาพเคล่ือนไหว วิดีทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียง

กับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด 
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                   รัตนา อนันตชื่น (2552: 2) ไดกลาวไววา มัลติมีเดีย เปนการนําคอมพิวเตอร หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบ 

อัตโนมัติ ทําหนาที่เสมือนสมองกลมาเปนส่ือชวยครูในการเรียนการสอน นักเรียนเรียนรู เน้ือหา บทเรียนซ่ึงประกอบดวย

ขอความภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ ทําแบบทดสอบกอนหลังเรียน และฝกทักษะจาก

คอมพิวเตอร การเรียนการสอนจากคอมพิวเตอร จะถูกดําเนินไปอยางเปนระบบ ในรูปแบบที่เหมาะสมและนักเรียนสามารถ

เรียนรูดวยตนเองซ่ึงมี ผลชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 ดังน้ันสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงซ่ึงใช

ความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสมไดแก ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วิดีทัศนและเสียงเปนตน 

นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 

      4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ไพศาล หวังพานิช (2536: 89) ที่ใหความหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา หมายถึง คุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจาก

การฝกอบรมหรือการสอบ จึงเปนการ ตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถวัดไดโดย

การใชแบบทดสอบตาง ๆ เชน ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ  เปนตน     

       ยุทธนา ปญญาดี (2553: 6) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ผลการวัดการเปล่ียนแปลง

และประสบการณการเรียนรูในเน้ือหาสาระที่เรียนมาแลววาเกิดการเรียนรู เทาใด มีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวัดได

จากแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิในลักษณะตาง ๆ และการวัดผลตามสภาพจริง เพื่อบอกถึง คุณภาพการศึกษา 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียน

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดาน

ทักษะพิสัย 

 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  จิตติยา ศรียา (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องการ อนุรักษทรัพยากรทางทะเล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ัน คะแนนเฉล่ียของกลุมทดลองสูงกวากลุม ควบคุมและสูงกวากอนใช 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของกลุมทดลองอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขอเสนอแนะจากการวิจัยมีดังน้ีคือ ควร

มีการวิจัยประยุกตบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนที่สรางขึ้นน้ีโดยการลดเน้ือหาสาระใหกะทัดรัดกวาที่เปนแลว เปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูวามีมากกวาที่ใชในการทดลองครั้งน้ีวามีมากนอยเพียงใด หรือควรมีการสรางบทเรียน คอมพิวเตอรชวย

สอน ของการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เพื่อใชเปนส่ือการสอนในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลใหลึกซ้ึงและครอบคลุม 

รายละเอียดปลีกยอยของทะเลไทย มากยิ่งขึ้น และควรทดลองใชในโรงเรียนอ่ืน ๆ ในจังหวัดนครนายก และจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ไม

มีพื้นที่ติดทะเลใหทดลองใช เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูวามีมากกวาที่ใชในการทดลองครั้งน้ีวามีมากนอยเพียงใด 

 ณัฐกานต หองนาค (2541: 109) ไดทําการวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมเสริมสรางประสบการณ

ชีวิต เรื่อง จักรวาลและอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ รอยละ 

85.00/80.15 ดัชนีประสิทธิผลมีคาเทากับ 0.6072 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนน้ันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ปริชมน ศุภวัฒน (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง สิทธิและ

หนาที่ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยคํานวณหา
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ประสิทธิภาพของนักเรียนและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียกอนและหลังของผูเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนโดยใช dependent ผลการวิจัย พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่สราง

ขึ้นมีประสิทธิภาพ 77.66 : 77.83 ใกลเคียงเกณฑมาตรฐาน 80 : 80 การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามสมติฐานที่ตั้งไว 

  ศุภรา แสงแกว (2552: บทคัดยอ) ทําการวิจัยในหัวขอเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ปรากฏการณ

ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ มีประสิทธิภาพเทากับ 89.85/ 88.97 มีคาดัชนีประสิทธิผล

เทากับ 0.76 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ปรากฏการณของโลกและ เทคโนโลยีอวกาศ มีคาเฉล่ียของ

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความคงทนในการเรียนหลัง

เรียน 2 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง ปรากฏการณของ

โลกและเทคโนโลยีอวกาศ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 4.33) 

 พรรณทิพา สีรัตนเสถียร (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการทดลองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาสังคม

ศึกษา ส 071 เรื่องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัยคือ ศึกษาพัฒนาการของกลุม

เพียง 1 กลุม การทดลองโดยมีการวัดซํ้า คือมีการทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียนกับกลุมทดลอง ผลการวิจัยพบวา 

ประสิทธิภาพคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 90.33/89.82 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผลการทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 

 จึงสรุปไดวา จากงานวิจัยที่เก่ียวของ การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชเทคนิครูปแบบการสอนแบบ

ปญหาเปนฐาน สามารถทําใหผูเรียนน้ันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ขึ้น จึงเห็นวาการจัดการเรียนการสอนดวยการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน และเทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานน้ันทําใหผูเรียนมีความรูและมีการพัฒนาที่มากขึ้นกวา

การเรียนการสอนแบบปกติ และมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 

5. วิธีการดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปภัมถ) ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน  

 5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุป

ภัมถ) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน โดยวิธีการเจาะจง  
 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1    

  5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

                  5.2.3 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) 

  5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา 

  5.2.5 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค 

       5.2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
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 5.3 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

       5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

  5.3.3 ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย เน้ือหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ไดแก ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 

เสียง และเกม โดยแบงเน้ือหาออกเปน 3 หนวย ไดแก 1) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเน่ืองจากสาเหตุภายในโลก 2) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบน

ผิวโลก 3) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ใชกิจกรรมทบทวนและเสริมทักษะในบทเรียน ไดแก เกมตอจ๊ิกซอว เกมจับคู เกม

เก็บคํา และแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ ที่ผานการประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน    

       5.3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน โดยแบงจํานวน

ขอสอบตามเน้ือหาในบทเรียนไดแก 1) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเน่ืองจากสาเหตุภายใน 13 ขอ 2) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนผิวโลก 8 ขอ 

และ 3) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ จํานวน 9 ขอ โดยการเลือกใชขอสอบในแตละขอจะยึดตามจุดประสงคการเรียนรูที่ได

กําหนดไว 

      5.3.4 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใน

ดานเทคนิค ดานเน้ือหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 

  5.3.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน 

 ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา จัดสถานการณตาง ๆ เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และมองเห็น

ปญหา สามารถกําหนดส่ิงที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรู อยากเรียน เกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 

 ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ปญหาที่ตองการเรียนรู ตองสามารถอธิบายส่ิงตางๆที่เก่ียวของกับ

ปญหาได 

        ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ผูวิจัยใหนักเรียนศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังภาพที่ 1 

 

         
ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 

 

       ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันอภิปรายผลและ

สังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด 

       ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาหาคําตอบ ผูเรียนสรุปความรูที่ไดของตนเองและประเมินผลงานวาขอมูลที่

ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด และผูเรียนชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 

       ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรู  และนําเสนอเปน

ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย  ผูเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน 

 5.3.6 ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
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  5.3.7 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการทดลอง 

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย  
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 

81.23 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 83.66 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 ดังน้ี 
   

           

                       

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

                

       (ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน       (จ) แบบทดสอบ                (ฉ) กิจกรรมเกมจ๊ิกซอว 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย (ก) หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภัย

พิบัติทางธรรมชาติ (ข) หนาตางเมนู แบงออกเปน 6 เมนู ไดแก คําแนะนําในการใชงาน แบบทดสอบกอนเรียน เน้ือหา

บทเรียน ผูจัดทํา เกม แบบทดสอบหลังเรียน (ค) หนาตางของบทเรียนทั้ง 3 หนวย (ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน (จ) ตัวอยาง 

แบบทดสอบ (ฉ) กิจกรรมเกมจ๊ิกซอว โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียน                                            

 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 30 13.13 
359 4670 17.63 

หลังเรียน 30 25.10 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 415 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา t=17.63 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 4.48 0.39 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.60 0.31 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.77 0.22 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.62 0.40 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบวา

โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

มีประสิทธิภาพเทากับ 81.23/83.66 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.62 โดยมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.40 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.23/83.66 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ มี

ประสิทธิภาพ จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 
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 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากที่สุด แสดงวานักเรียนพึงพอใจมากหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

  9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  9.1.1 แบบฝกปฏิบัตทิี่นําเสนอในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อาจสรางใหมีลักษณะที่หลากหลายรูปแบบ 

เชน เติมคําส้ัน ๆ ถูกผิด จับคู เลือกตอบ เพื่อใหบทเรียนมีความนาสนใจ 

  9.1.2 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 

10. เอกสารอางอิง 
 

จิตติยา ศรียา. (2547). บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การอนุรักษทรัพยากรทางทะเล. มหาวิทยาลัยมหิดล 

ณัฐกานต หองนาค. (2541). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเร่ืองจักรวาลและ 

 อวกาศ ช้ันประถมศึกษาปที่ 3. วิทยานิพนธ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2541). คอมพิวเตอรชวยสอน. กรุงเทพฯ วงกมลโปรดักชั่นจํากัด. 

ปริชมน ศุภวัฒน. (2545). สิทธิและหนาที่พลเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย. วิทยานิพนธ ค.ม.  

 (เทคโนโลยีการศึกษา). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน 

 เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 

ไพศาล หวังพานิช. (2536). การวัดผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

พรรณทิพา สีรัตนเสถียร. (2545). รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ออนไลน). วิทยานิพนธ ค.ม. 

 (เทคโนโลยีการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ยุทธนา ปญญาดี. (2553). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีทักษะกระบวนการคิดเปน ลําดับข้ันตอนโดยนําแนวคิด

การเขียนอธิบายดวยผังงาน. กรุงเทพฯ : โรงเรียน พาณิชยการจรัลสนิทวงศ. 

รัตนา อนันตชื่น. (2552). การพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียดวยโปรแกรม Moodle วิชาฟุตบอล  2  สําหรับ นักศึกษา

ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

วัชรา เลาเรียนดี. (2550). เทคนคิและยุทธวิธีพัฒนาทักษะการคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ. นครปฐม : 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร. 

ศุภรา แสงแกว. (2552). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัด

มหาสารคาม. 

 




