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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและ         

การเปล่ียนแปลงของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือในการวิจัย 

ไดแก เทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก สําหรับนักเรียน        

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม

กับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา 

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมีคา (x̄ =4.66,S.D.=0.28) และมีความเหมาะสม 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และ        

3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคา (x̄ =4.42,S.D.=0.57) จึงสรุปไดวา การเรียน

การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิคปญหาเปนฐาน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

Abstract 
 

This article is an experimental research that aimed to 1) Development computer assisted lesson 

about stones and the change of the world for effective 6th grade students. 2) Comparisons of student 

achievement in computer-assisted lesson. 3) Studying of student satisfaction from the research sample 
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which was in 6th grade. The researcher selected for 30 specific people. There are research tools include 

with the techniques of problem based, together with computer assisted lesson about stones and the 

change of the world. For the elementary students in 6th grade that got through from expert assessment 

by 3 people. A conformance index assessment form between the questions and the objectives of the 

achievement test form (IOC), and student satisfaction assessment form. The result of the research found 

that 1) The computer assisted lesson has been expertly assessed for (x̄ =4.66, S.D.=0.28) and appropriate. 

2) Student achievement in computer assisted lesson was significantly higher than .01. 3) The students 

were satisfied with the computer assisted lesson for (x̄ =4.42, S.D.=0.57). It is concluded that, learning 

science with problem based techniques together with computer assisted lesson can increase the 

achievement of the actual learning. 
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1. บทนํา  
 

 การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสวนใหญมีทฤษฎีและเน้ือหามากมายและการจัดการเรียน

การสอนก็ยังใชการสอนแบบครูเปนผูบรรยาย จึงทําใหผูเรียนไมใหความสนใจเทาที่ควร เกิดความสับสนในเน้ือหาและเรื่องจน

เกิดความเบื่อหนายในการเรียนสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการเรียนการสอนที่ถายทอด

เน้ือหาบทเรียนในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริง มีความสามารถโตตอบกับเครื่องไดอยางเปนอิสระมีการผสมผสานส่ือ

หลาย ๆ ส่ือเขาดวยกันทั้งขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ภาพวีดิทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองค

ความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด ทําใหผูเรียนไดเขาใจในส่ิงที่เรียนไดดีขึ้น อีกทั้งบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนยังปรับเปนส่ือการสอนที่ทําใหการเสนอเน้ือหาความรูแกผูเรียนสามารถทําไดหลายรูปแบบ ทําใหการ

จัดการเรียนรูมีความนาสนใจ มีการนําเทคนิควิธีการตาง ๆ มาประยุกตใช ซ่ึงจะชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนใหแกผูเรียน ทํา

ใหการเรียนไมนาเบื่อหนาย นอกจากน้ีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังมีปฏิสัมพันธมีการโตตอบกับผูเรียนและสนับสนุนการ

เรียนชวยใหผูเรียนเรียนไปตามความสามารถ ความสนใจ และผูเรียนไดรับขอมูลโตตอบทันทีสรางความเขาใจในการเรียนรู  

จากการสัมภาษณครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวาสวนใหญนักเรียนมีผลการเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ 

สาเหตุมาจากเน่ืองจากปญหาผูเรียนตองเขากิจกรรมตาง ๆ รวมถึงนักเรียนชอบขาดเรียนทําใหเรียนไมทันเพื่อน ปญหาความ

แตกตางระหวางบุคคลซ่ึงโรงเรียนจัดการเรียนรูโดยจัดนักเรียนแบบคละความรูความสามารถ ระดับการเรียนสูง ปานกลาง ต่ํา 

ทําใหนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา นักเรียนที่เรียนรูชา และนักเรียนที่ขาดเรียนบอยเรียนไมทันเพื่อน ครูจึงตองสอนทบทวน ทํา

ใหนักเรียนที่เรียนเกงอยูแลวเกิดความเบื่อหนาย สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลง และปญหาการขาดแคลนส่ือ เน่ืองจาก

เน้ือหาของวิชาวิทยาศาสตรเปนทฤษฎีเปนสวนใหญ ทําใหนักเรียนเบื่อหนายการเรียน อีกทั้งส่ือการเรียนของจริงไมมีหรือมีไม

เพียงพอ ราคาแพง นอกเหนือจากการทดลองจําเปนตองใชคอมพิวเตอรชวยแกปญหาเพื่อเพิ่มความนาสนใจของบทเรียน 

  คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer - Assisted Instruction : CAI) เปนเครื่องมือในการเรียนการสอนบทเรียน

หรือนําเสนอบทเรียน ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองไดตามระดับความสามารถของตนเอง ในบทเรียนมีแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อทดสอบกอน เรียน-หลังเรียน จุดเดนที่สําคัญของบทเรียน คือ การนําเสนอเน้ือหาในลักษณะหลายส่ือ 

(Multimedia) ไดแกประเภท ขอความ (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพวิดีโอ (Video) และเสียง 

(Audio) โดยที่ผูเรียนจะมีโอกาสไดปฏิสัมพันธ (Interactive) กับบทเรียนหรือการโตตอบพรอมทั้งการไดรับผลปอนกลับ 

(FEEDBACK) นอกจากน้ียังเปนส่ือที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน 
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และตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา ในลักษณะของการนําเสนอการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรนําเสนอ

บทเรียนแทนผูสอน โดยผูเรียนสามารถเรียนไคดวยตัวเองไดในทุกที่ทุกเวลา และบอยครั้งเทาที่ตองการเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียน (ไพโรจน ตีรณธนากุล, ไพบูลย เกียรติโกมล และเสกสรร แยมพินิจ, 2546: 20)  

 จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นสามารถลดปญหาที่กลาวถึง

ขางตนได รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูใหสูงขึน้ และใหนักเรียนตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเองอันจะเปนผล

ทําใหบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนการสอนตอไป ผูวิจัยจึงไดศึกษาและผลิตส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

วิทยาศาสตร เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก ที่สามารถใชรวมกับเทคนิคการ

สอนแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ  

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย (ถามี) 
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของสามารถใชกับเทคนิคการสอนแบบปญหาเปน

ฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง

กวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดี 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  นัยนา เอกบูรณวัฒน (2539: 28-29) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนหรือโปรแกรมชวยสอน คือส่ือที่ใชในการ

เรียนการสอนอันหน่ึง CAI คลายกับส่ือการสอนอ่ืน ๆ เชน วิดีโอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร แตคอมพิวเตอรชวยสอน

จะดีกวาตรงที่ตัวส่ือการสอน ซ่ึงก็คือคอมพิวเตอรน้ัน สามารถโตตอบกับนักเรียนได ไมวาจะเปนการรับคําส่ังเพื่อมาปฏิบัติ 

ตอบคําถามหรือไมเชนน้ันคอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถาม  
 ศิริชัย สงวนแกว (2534: 173-176) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การประยุกตนําคอมพิวเตอรมา

ชวยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบตาง ๆ เปนการเสนอโดยตรงไปยังผูเรียน

ผานทางจอภาพหรือแปนพิมพ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม วัสดุทางการสอนคือโปรแกรมหรือ COURSEWARE ซ่ึง

ปกติจะถูกจัดเก็บไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเครื่องพรอมที่จะเรียกใชไดตลอดเวลา การเรียนในลักษณะน้ี ในบางครั้ง

ผูเรียนจะตองโตตอบ หรือตอบคําถามเครื่องคอมพิวเตอรดวยการพิมพ การตอบคําถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร และจะ

เสนอแนะขั้นตอนหรือระดับในการเรียนขั้นตอ ๆ ไป กระบวนการเหลาน้ีเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร 
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 ดังน้ัน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางใหเปน

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรู  ในโปรแกรมประกอบไปดวย เน้ือหาวิชา 

แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟกภาพเคล่ือนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดให

ผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น  

4.1.2 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

ชวลิต ชูกําแพง (2551 : 135) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรู ที่เกิดจากแนวคิดตามทฤษฏี

การเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม โดยใหผูเรียนสรางความรูจากการใช ปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของ

การเรียนรู 

ดังน้ัน รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไดนําความรู

เดิมมาใชและศึกษาคนควาตนเองโดยวิธีการตาง ๆ จากหลากหลายแหลงความรู เพื่อนํามาใชใหเกิดการเรียนรูหรือแกปญหา 

โดยที่มิไดเตรียมตัวลวงหนาเก่ียวกับปญหาน้ันมากอน 

4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สมบูรณ ตันยะ (2545 : 143) ใหความหมายวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนแบบทดสอบที่ใชสําหรับ

วัดพฤติกรรมทางสมองของผูเรียนวามีความรู ความสามารถในเรื่องที่เรียนรูมาแลวหรือฝกฝนอบรมมาแลวมากนอยเพียงใด  

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2544 : 98) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปน แบบทดสอบที่ใชวัดความรู ทักษะ 

และความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนดไวเพียงใด   

ดังน้ันจึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดความรูและทักษะความสามารถจากการ

เรียนรูในอดีตหรือในสภาพปจจุบันของแตละบุคคล 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 นิสากร แสงพงศานนท (2554: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องกระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก เพื่อการพัฒนา

หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก กลุมสารการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลของ

การวิจัยพบวามีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 82.43/87.36 ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีคาเทากับ 0.76 ซ่ึง

มีประสิทธิผลตามที่กําหนดไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.1 และ

ความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด 

 ศิริพร รักษาชนม (2553: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหนองแดง (คุรุราษฎรบําเพ็ญ) ผลของการวิจัย

พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดคะแนนเฉล่ีย (x̄ ) เทากับ 26.00 คิดเปนรอยละ 86.66 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เทากับ 1.76 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนอยูในระดับดีและมีความสอดคลองกันไดคะแนนเฉล่ีย (x̄ ) เทากับ 3.91 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.26 จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของคณะทํางานไดคะแนนเฉล่ีย (x̄ ) 

เทากับ 4.19 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 วิไลวรรณ พงษชุบ (2553: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด

วิเคราะหและ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรู แบบใชปญหา

เปนฐานกับแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัยพบวา 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ระหวางกลุมที่จัด การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกับกลุมที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไมแตกตางกัน 2. ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางกลุมที่จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกับกลุมที่

จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไมแตกตางกัน 
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 ชาญณรงค พวงผกา (2555: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เรื่อง หินและการเปล่ียนแปลงของโลก และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กอนและ หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หินและการเปล่ียนแปลงของโลก 3) ศึกษาความพึงพอใจของ 

ผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดตาลกง 

(ธรรศรียาทร) ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 77.62 / 76.78 สูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนด

ไว  ผลทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 คา t เทากับ 19.31 และความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับมาก 

 ธนรัตน ขวัญใจ (2551: บทคัดยอ). ไดทําการศึกษาวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพื่อตนเอง เรื่อง หินและแรธาตุชั้นประถามศึกษาปที ่6 ที่สอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ชวยสอนปกติ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นประถามศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 

จํานวน 80 คน โดยกลุมทดลองเรียน ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมควบคุมเรียนจากการสอนปกติ การวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติ t-test ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 เดชพล ใจปนทา (2550: บทคัดยอ). ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง

หินและแร วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หาคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการเรียนรูที่เกิดจากบทเรียนที่พัฒนาขึ้นแตละแบบ ไดแก 

ความคงทนในการเรียนรู ความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนมหาวิชานุกุล ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง แลวแบงเปนกลุมทดลอง 4 กลุม คือ กลุม 2 คน กลุม 3 คน กลุม 4 คน 

และกลุม 5 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและแร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เรื่องหินและแร มีประสิทธิภาพเทากับ 81.26 / 80.02 นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน รอยละ 67 นักเรียนที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนระหวางกลุมที่เรียนแบบรวมมือที่มีขนาดกลุมตางกัน มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมแตกตางกัน มีความคงทนในการเรียนรูไมแตกตางกัน และมีความพึงพอใจแตกตางกัน 

 จึงสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร ซ่ึงบรรจุเน้ือหาวิชาตามขั้นตอนของการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล และคอมพิวเตอรชวย

สอนจะทําหนาที่เปรียบเสมือนครูในการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการเรียนใหกับผูเรียน ในลักษณะของการใหความรู

เพิ่มเติมหรือทบทวนบทเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทางผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการทําการวิจัยโดยใชเทคนิคปญหา

เปนฐานเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง หินและการเปล่ียนแปลงของโลก สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

5. วิธีการดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดทัพ

หลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) จํานวน 30 คน โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

จํานวน 30 คน ไดมาโดยเลือกวิธีเลือกแบบเจาะจง 

5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

งานวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระเรียนรู

วิทยาศาสตร เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องหินและการ

เปล่ียนแปลงของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค และวิธีในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก  

2. ผูวิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนซ่ึงเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพของขอสอบโดยผูเชี่ยวชาญ  

  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน 

 ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา จัดสถานการณตาง ๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปญหา  สามารถกําหนด

ส่ิงที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรู อยากเรียน เกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 

 ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ปญหาที่ตองการเรียนรู  ตองสามารถอธิบายส่ิงตางๆที่เก่ียวของกับปญหาได 

       ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ผูวิจัยใหนักเรียนศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 ดังภาพที่ 1 
 

   
ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 

 

       ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

       ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาหาคําตอบ ผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเองและประเมินผลงานวาขอมูลที่

ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด  โดยตรวจสอบแนวคิดภายในกลุมของตนเองอยางอิสระและชวยกันสรุปองค

ความรู ในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 

       ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรู  และนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบ

ที่หลากหลาย  ผูเรียนทุกกลุม ทั้งผูที่เก่ียวของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน 

4. ผูวิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของ

โลก ซ่ึงเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบ หาคุณภาพของขอสอบแลว  

5. ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุม สาระวิทยาศาสตร 

เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6  

  6. นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลเพื่อนำเสนอในงานวิจัยตอไป 
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6. ผลการศึกษา/การวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก รายวิชาวิทยาศาสตร 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 80.44 

และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.67 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดย

มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 ดังน้ี 
 

   
       (ก) เขาสูบทเรียน                              (ข) เมนูหลัก                            (ค) เมนูบทเรียน  

   
                      (ง) เน้ือหา                                  (จ) กิจกรรม                              (ฉ) แบบทดสอบ       

ภาพที่ 2 ตัวอยางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 จากภาพที่ 2 เปนตัวอยางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หินและการเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึง

ประกอบดวย (ก) นักเรียนคลิกที่ปุมเขาสูบทเรียน (ข) เมนูหลักจะมีรายการใหนักเรียนเลือก (ค) เมนูบทเรียน จะมี 3 หนวย

การเรียนรูใหนักเรียนไดเลือกเรียน (ง) ตัวอยางเน้ือหาที่มีในบทเรียน (จ) กิจกรรม ในแตละบทเรียนจะมีกิจกรรมทายบทให

นักเรียนทํา เชน เกมเก็บคํามหาสนุก เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนและเพลิดเพลิน (ฉ) แบบทดสอบกอนเรียน และ

แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     
 

   6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷  
2

 
t 

กอนเรียน 30 15.53 
269 2699 15.61* 

หลังเรียน 30 24.50 

     * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา 15.61*  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 4.43 0.51 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.27 0.46 มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.53 0.50 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.42 0.57 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงโลก พบวา

โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย 
 

7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงโลก เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีประสิทธิภาพเทากับ

80.44./81.67 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องหินการเปล่ียนแปลงของโลก หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการ

เปล่ียนแปลงของโลกสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.49 โดยมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.49 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

8. อธิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 

เทากับ 80.44/81.67 หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก ใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 
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 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน 

เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 6 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก พบวานักเรียนมีความ

พึงพอใจอยูในระดับความพึงพอใจมาก  

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

1. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนควรใหคำแนะนำกอนทุกครั้งเพื่อให

ทราบถึงขั้นตอนวิธีการที่ถูกตอง ซ่ึงชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และใหคำแนะนำ

ชวยเหลือแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเรียน 

2. การนำไปใช ผูสอนควรศึกษาคูมือลวงหนาเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนและผูสอนควรมีความรูเรื่องการใชคอมพิวเตอรและตรวจดูความพรอมกอนใช ควรมีหูฟงเพื่อ

ไมใหเสียงรบกวนกัน ซ่ึงจะสงผลตอการเรียนรูได 

 9.2 ขอเสนอแนะในการนําไปใชงาน 

 งานวิจัยน้ีควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับ

รายวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งขึ้น 
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