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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4  

ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) ศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย 

โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง หลักการ

ทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบการวัดผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย

พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับมาก (x̄ =4.65, S.D.=0.31) และมี

ความเหมาะสมในการนําไปใช 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญ        

ที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.52, 

S.D.=0.52) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดวยเทคนิครูปแบบการสอนปญหา

เปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: เทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

 

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

assisted instruction lesson principles of working and choosing a computer for primary high school (Grade 

11) 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 11) 30 
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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, principles of working and choosing a computer that the evaluation was carried by 

professional 3 people index 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 high level (x̄ =4.65, S.D.=0.31) 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 =4.52, S.D.=0.52) Can conclude that practicing skills 

flowchart writing for primary high school (Grade 11) 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  
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 22 ไดกําหนดไววา 

การจัดการศึกษาตองยึดหลักเสมอวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเร ียนมี

ความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตรา 

24 ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให

สอดคลองกับความถนัดและสนใจของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนร ูจาก

ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง และจัดการเรียนการสอน

โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคไวในทุกวิชาสงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและ

ผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุก

สถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 12-14) 

ปญหาสําคัญประการหน่ึงของระบบการศึกษาไทย คือ ขาดกระบวนการเรียนรูที่ดี สภาพการเรียนการสอนโดยทั่วไป

ตั้งแตประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัย คือ การศึกษาเอาวิชาเปนตัวตั้งครูถายทอดเน้ือหา นักเรียนทองจําการเรียนที่เนน

การถายทอดและการทองจําเน้ือหาวิชาดังกลาวกอใหเกิดผลเสียหลายประการดังเชน ผูเรียนคิดไมเปน ทําไมเปน และสัมพันธ

กับคนอ่ืนและส่ิงแวดลอมไมเปน ทําใหผู เรียนเรียนรูไมเปนทําใหผู เรียนไมสามารถเรียนรูอยางตอเ น่ืองไดตลอดชีวิต      

(ประเวศ วะสี, 2541: 40-47) 

คอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องชวยครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา

ตาง ๆ ดวยวิธีการเขียนโปรแกรมซ่ึงประกอบดวย เน้ือหาบทเรียน กิจกรรมและการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก

คอมพิวเตอร ซ่ึงมีรูปแบบตัวหนังสือ ภาพกราฟกสวยงาม และเสียง ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามคําแนะนําในการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรคือ การโตตอบกันระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร และ

สามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุถึงเกณฑที่ตัง้หรือไม รวมทั้งมีการเสริมแรงจูงในการเรียนใหกับผูเรียน  
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รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนวิชาแรกของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและเปนรายวิชาที่

นักเรียนทุกคนควรเรียน คือความรูเบื้องตนเก่ียวกับหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร จุดประสงคของรายวิชาน้ีเพื่อ

ตองการใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร บทบาทและความสําคัญ

ของคอมพิวเตอรตอระบบสารสนเทศและสามารถใชคอมพิวเตอรในการประยุกตใชงานของนักเรียนได  

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัย จึงเห็นสมควรที่จะใช ส่ือมัลติมีเดียมาพัฒนาบทเรียนในรายวิชา เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร ในรูปแบบของบทเรียนคอมชวยสอน หรือ CAI 

ซ่ึงพัฒนามาจากโปรแกรม Adobe Captivate 9 และอาศัยคอมพิวเตอรที่สามารถเอ้ือประโยชนในการเรียนรูนอกจากน้ี

ผูเรียนยังสามารถเรียนรูดวยตนเองจากบทเรียน CAI ซ่ึงเปนวิธีที่สอดคลองกับแนวคิดใหมทางการศึกษาที่ตองการใหผูเรียน

เปนศูนยกลาง (Student Centered) โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาการเรียนของตนเองไปตามความสามารถ

และอยูบนหลักพื้นฐานที่วาผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถเรียนรูที่แตกตางกันไมสามารถเรียนรูไดเทากัน แตก็สามารถ

เรียนรูไดถาเขามีเวลาในการเรียนรูเพียงพอ 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง หลักการทํางาน

และการเลือกใชคอมพิวเตอร ที่สามารถใชรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น

ปที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 

 

3. สมมติฐานในการในการศึกษา 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง หลักการทํางานและการ

เลือกใชคอมพิวเตอร ที่สามารถใชรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร  สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับมาก 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

  4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

       วัลลี สัตยาศัย (2547: 16) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL คือ วิธีการเรียนรูที่เริ่มตนดวย

การใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไปศึกษาคนควาศึกษาความรูดวยวิธี การตางๆจากแหลงวิทยาการที่หลากหลาย เพื่อ

นํามาใชในการแกปญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัว ลวงหนาเก่ียวกับปญหาดังกลาวมากอน การเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐาน คือ วิธีการที่นักเรียนเปนกลุมยอยเรียนรูโดยใชประเด็น สําคัญในกรณีปญหาที่เปนจริงหรือกําหนดขึ้น เปนตัวกระตุนให

นักเรียนศึกษาดวยตนเองโดยการสืบ คนขอมูลหาความรูหรือทักษะตางๆแลวนําความรูที่คนหามาเลาสูกันฟงพรอมทั้งรวมกัน

อภิปรายรวม กันเรียนรูแลวลงสรุปความรูใหม 

         สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู (2550: 8) ไดแบงขั้นตอนการจัดการ เรียนรูแบบใชปญหา

เปนฐานไว ดังน้ี 

         ขั้นที่ 1 เชื่อมโยงปญหาและระบุปญหา เปนขั้นที่ครูนําเสนอสถานการณปญหาเพื่อ กระตุนใหนักเรียนเกิด

ความสนใจและมองเห็นปญหา สามารถระบุส่ิงที่เปนปญหาที่ นักเรียนอยากรู อยากเรียนและเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 

         ขั้นที่ 2 กําหนดแนวทางที่เปนไปได นักเรียนแตละกลุมวางแผนการศึกษา คนควา ทําความเขาใจอภิปราย

ปญหาภายในกลุม ระดมสมองคิดวิเคราะห เพื่อหาวิธีการหาคําตอบ ครูคอย ชวยเหลือกระตุนใหเกิดการอภิปรายภายในกลุม

ใหนักเรียนเขาใจวิเคราะหปญหาแหลง ขอมูล 

          ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา นักเรียนกําหนดส่ิงที่ตองเรียน ดําเนินการศึกษาคนควาดวยตนเองดวย

วิธีการหลากหลาย 

          ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู นักเรียนนําขอคนพบ ความรูที่ไดคนความา แลกเปล่ียน เรียนรูรวมกัน อภิปราย

ผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด 

          ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ นักเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตน เอง และประเมินผลงาน

วาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจ สอบแนวคิดภายในกลุมของตนเองอยางอิสระทุก

กลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหานํามาเปนขอมูลในการอธิบายและแกปญหาตามประเด็นการเรียนที่กําหนด 

          ดังน้ันจึงสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานครูผูสอนจะทําหนาที่สนับสนุนการเรียนรู คอยให

คําปรึกษากระตุนใหผูเรียนเอาความรูเดิมที่มีอยูมาใชและเกิดการเรียนรูโดยการตั้งคําถาม สงเสริมใหผูเรียนประเมินการเรียนรู

ของตนเอง รวมทั้งเปนผูประเมินทักษะของผูเรียนและกลุม พรอมใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเอง 
 

     4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      มนัสนันท พิมพินิจ (2555: 273) ไดกลาวไววา “คอมพิวเตอรชวยสอน” Computer Assisted Instruction 

เปนส่ือการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานรูปแบบของการนําเสนอไดหลายรูปแบบและหลายสถานการณ ไมวาจะเปนการ

นําเสนอโดยใชภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ใชเสียงหรือแมแตตัวอักษรที่เปนขอความเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงบทเรียนให

ไดมากที่สุดและยังสามารถเรียนไดดวยตนเองและทบทวนไดตามตองการ 

 เพียงพร ยะสะนพ (2552: 11) กลาวถึง คอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวยสอน คือ การนํา

คอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องชวยครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ดวยวิธีการเขียนโปรแกรมซ่ึง

ประกอบดวย บทเรียนและการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากคอมพิวเตอรซ่ึงมีรูปแบบ ตัวหนังสือ สีและภาพกราฟกสวยงาม 

ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามคําแนะนําในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรคือ 
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การโตตอบกันระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร และสามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุถึงเกณฑที่ตั้งหรือไม 

รวมทั้งมีการเสริมแรงจูงในการเรียนใหกับผูเรียน  

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ือการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่ใชส่ือรวมกันมากกวา 

1 ชนิด เชน ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว ที่สําคัญคือสามารถ โตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร มีการประเมินผล

เพื่อสนองตอบใหกับผูเรียนอยางรวดเร็วและยังสามารถเรียนไดดวยตนเองและทบทวนไดตามตองการ 
    

4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 กูด (Good 1973: 7, อางถึงใน อรัญญา นามแกว, 2538: 49) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรูหรือ

ทักษะอันเกิดจากการเรียนรูที่ไดเรียนมาแลวที่ไดจากผลการสอนของครูผูสอน ซ่ึงอาจพิจารณาจากคะแนนสอบที่กําหนด ให

คะแนนที่ไดจากงานที่ครูมอบหมายใหหรือทั้งสองอยาง  

 ไพศาล หวังพานิช (2543: 89) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอัน

เกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือการสอบ 

จึงเปนการตรวจวัดระดับความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถวัดไดโดยการใชแบบทดสอบตาง ๆ เชน 

ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ เปนตน 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู ความสามารถ ของผูเรียนซ่ึงเกิดจากการเรียนการ

สอนที่ไดรับ ทําใหพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในดานตางๆ ซ่ึงพิจารณาจากความสามารถของผูเรียนจากคะแนนที่กําหนด ซ่ึง

ผูเรียนแตละคนอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียนแตละคน 
  

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     สรณัฐ พรมมา (2555: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชาการใช

โปรแกรมกราฟก ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคการศึกษา ฤดูรอน/2554 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทจํานวน 20 คน บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวา เกณฑที่ตั้งไวอยูที่ 83.93/92.14 ซ่ึงสูงกวาตามเกณฑที่กําหนดไว 

     เน้ือทิพย ปนยอย (2556: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชาการ

เขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน กลุมตัวอยางในการวิจัยใชวิธีการ

คัดเลือกแบบเจาะจงจํานวน 14 คน เปนนักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ผลของการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนผานเว็บ มีประสิทธิภาพ 91.91/81.43 คาE1/ E2สูงกวาเกณฑที่กําหนด ไวที่ 80/80 

     พิสุทธิณี ศรีเมือง (2559: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ โดยใช

การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง การสรางเว็บเพจ ดวยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 กลุมตัวอยาง 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการออกแบบเว็บไซต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 20 

คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 

83.65/82.31 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

ดังน้ันจึงสรุปไดวา จากงานวิจัยที่เก่ียวของ การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชเทคนิครูปแบบ    

การสอนแบบปญหาเปนฐาน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นมากกวาการเรียนแบบปกติ และทําใหการเรียน

การสอนเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว อยางมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะแกการนําไปใชในการวิจัย การเสริมประสบการณ เรื่อง

หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 4 รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย 

       กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี จํานวน 30 คน ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชวิธีการสุมอยางงาย  
 

 5.2 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

 5.2.1 วิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.2.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.2.3 ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อสํารวจปญหาของบทเรียนที่อาจเกิดขึ้นได 

 5.2.4 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในดานเทคนิค ดานเน้ือหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดย

ผูเชี่ยวชาญ 

 5.2.5 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานและการเลือกเลือกใชคอมพิวเตอร ไปทดลอง โดย

ใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานที่กําหนดไว  

 ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา นําปญหาตางๆ ที่กําหนดไวตามวัตถุประสงคกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และ

อยากที่จะรูคําตอบของปญหาน้ัน 

 ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ใหผูเรียนวิเคราะหปญหา เพื่อหาวิธีการหาคําตอบ ครูคอย ชวยเหลือ

กระตุนใหเกิดการอภิปรายภายในกลุมใหนักเรียนเขาใจ 

 ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังภาพที่ 1 
 

   
ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 

              

 ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู นักเรียนนําขอคนพบ ความรูที่ไดคนความา แลกเปล่ียน เรียนรูรวมกัน 

 ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูเรียนและประเมินผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความ

เหมาะสมหรือไมเพียงใด 

 ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ใหนักเรียนนําผลงานมานําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนและ

ผูที่เก่ียวของรวมกันประเมินผลงาน 

 5.2.6 ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานและการ

เลือกใชคอมพิวเตอร 

 5.2.7 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการทดลอง 
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         5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลักการทํางานและ

การเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย 
  

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ราย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง หลักการ

ทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 84.56 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 82.1 ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 ดังน้ี 
     

         (ก) หนาแรกของบทเรียน                     (ข) หนาตางเมนู                        (ค) ตัวอยางเน้ือหาบทเรียน  
 

              
 

             (ง) แบบทดสอบ                           (ฉ) คูมือการใชงาน                               (จ) เกมเสริมทักษะ 
  

    ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน  
 

 จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย (ก) หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร แบงออกเปน 5 เมนู ไดแก จุดประสงค บรรณานุกรม ผูจัดทํา เขาสูบทเรียน 

ออกจากบทเรียน  (ข) หนาตางเมนู แบงออกเปน 6 เมนู ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน เน้ือหาบทเรียน วิดีโอประกอบบทเรียน 

เกม แบบทดสอบหลังเรียน คูมือการใชงาน (ค) ตัวอยางเน้ือหาบทเรียน ประกอบดวย เน้ือหาบทเรียน 3 เรื่อง 1) หลักการ

ทํางานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร 2) องคประกอบคอมพิวเตอร 3) หลักการเลือกใชคอมพิวเตอร (ง) แบบทดสอบ 

ประกอบดวย แบบทดสอบจํานวน 30 ขอ มีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน (ฉ) คูมือการใชงาน 

ประกอบดวย คําอธิบายการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (จ) เกมเสริมทักษะ ไดแก เกมเก็บคํา เกมจับคู เกมจ๊ิกซอว  
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6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 30 14.27 
311 3279 41.24* 

หลังเรียน 30 24.63 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา t = 41.24* โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก  คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  

ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.59 0.44 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.36 0.49 มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.57 0.40 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.52 0.52 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใช

คอมพิวเตอร พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน 

มีประสิทธิภาพเทากับ 84.56/82.1 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและ

การเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.52 โดยมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน 

มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 84.56/82.1 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและการ

เลือกใชคอมพิวเตอร จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน 

เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ 4 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอน 

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร พบวา

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด แสดงวานักเรียนความพึงพอใจมากที่สุดหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการเรียนการสอนรูปแบบปญหาเปนฐาน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริม

ประสบการณ เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ได

คํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน ทั้งทางดานสติปญญา บุคลิกภาพ ความสนใจพื้นฐานความรูที่แตกตางกันทําใหบทเรียน

มีความยืดหยุน ผูเรียนมีอิสระในการที่จะควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง เชน สามารถเรียนรูไดจนกวาผูเรียนจะเขาใจ 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการ

ทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร ไปใชกับนักเรียนหองอ่ืน ๆ ในระดับชั้นเดียวกัน และควรนําแนวคิดในการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ โดยพัฒนาเน้ือหาในรูปแบบส่ือที่

หลากหลาย เพื่อใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนาสนใจมากยิ่งขึ้น  
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