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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft 

Excel ที่เพิ่มความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นปที่ 1 จํานวน 46 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel ที่ผาน

การประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินนความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับดีมาก  (x̄ =4.75, S.D.=0.35) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับดี (x̄ =4.46, S.D.=0.51) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร 

เรื่อง Microsoft Excel ดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ไดจริง 

 

คําสําคัญ: เทคนิคปญหาเปนฐาน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

 

This article is an experimental research aiming at 1) enhancing students’ learning ability by using 

a computer solving-based technique: Microsoft Excel for students’ grade 7(M.1 Students); 2) comparing 

learning achievement of the students’ grade 7(M.1 Students); and 3) studying the sampling group (46 M.1 

Students) by a sample random sampling method. The study tool is a computer learning-based technique: 

Microsoft Excel assessed by 3 specialists. The assessment index is the accordance between the questions 

and the objectives of the learning achievement (IOC) and the assessment of students’ satisfaction. The 
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research result of chapter 1, assessed by the three specialists is very good (x̄ =4.75, S.D.=0.35), suitable; 

2) The learning achievement of whom studied by computer serving is significantly higher at the level of 

.05, suitable; and 3) students’ satisfaction towards computer-serving learning is good (x̄ =4.46, S.D.=0.51), 

This concludes that learning the computer subject by using a computer solving-based technique together 

with computer can enhance the learning achievement. 

 

Keywords: solving technique is a computer, learning-based technique, learning achievement 

 

1. บทนํา  
 

 ปจจุบันคอมพิวเตอรมีราคาถูก การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบการศึกษาจึงเปนที่สนใจของนักการศึกษาเปน

อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชคอมพิวเตอรเปนส่ือทางการศึกษา มลิทอง (2543 : 243-245) กลาววา การนําคอมพิวเตอร

มาใชเปนส่ือในการสอนจะทําใหการเรียนการสอนมีการตอบโตกันไดในระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรเชนเดียวกับการเรียนการ

สอนระหวางครูกับนักเรียนที่อยูในหองปกติ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวยตัวอักษร ภาพกราฟฟก ภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหวและเสียงในลักษรณะของส่ือหลายมิติ (Hypermedia) ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย 

สวนกฤษดา เพ็งอุบล (2542 : 1) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรวาเปนส่ือการสอนที่ผูเรียนสามารถรับความรูแลวโตตอบไดและยังใช

ในการบริหารการเรียนการสอนทําใหลดภาระของครูผูสอนเก่ียวกับงานประจํา เชน ตรวจแบบฝกหัด ตรวจขอสอบ และวัดผล

ผูเรียน ดังน้ันผูสอนจึงมีเวลาเพื่อศึกษาคนควาทางการสอนมากขึ้น การนําคอมพิวเตอรเขามาเปนส่ือทางการศึกษา โดยทั่วไป

เรียกวาคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer – Assisted Instruction หรือ CAI) นอกจากน้ีบุญชม ศรีสะอาด(2541 : 123) ยัง

กลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอนวาเปนการใชคอมพิวเตอรในการสอนรายบุคคลโดยใชโปรแกรมที่ดําเนินการสอนภายใตการ

ควบคุมของคอมพิวเตอร ซ่ึงชวยใหผูเรียนมีความกาวหนาตามอัตราของตนเอง จึงเปนการตอบสนองความตองการของผูเรียน

แตละคน ดังน้ันคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนนวัตกรรมที่นับวาจะมีความสําคัญและไดรับการนําไปใชในการเรียนมากขึ้น

เน่ืองจากมีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจุบันในการเรียนการสอนรูวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel เปนการสอนที่เนนครูเปนศูนยกลาง ซ่ึงเปน

การถายทอดความรูจากครูผูสอนสู ผูเรียนดวยวิธีบรรยายอยูหนาชั้นเรียน ครูผูสอนเปนผูกําหนดและวางแผนการเรียนการสอน

เตรียมกิจกรรมระหวางเรียน จัดหาส่ือประกอบการเรียนใหสอดคลองกับเน้ือหาในบทเรียน จากกิจกรรมที่กําหนดขึ้นและส่ือ

การสอนสวนใหญเปนส่ือการสอนแบบทิศทางเดียว ไดแก ส่ือ ประเภทเสียงจากซีดี หนังสือและตํารา สําหรับการคนควา

เพิ่มเติมยังไมเพียงพอ ทําใหผูสอนไม สามารถถายทอดความรูไดอยางทั่วถึง สวนการจัดชั้นเรียนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร

เรื่อง Microsoft Excel จะเปนการ จัดการเรียนการสอนรวมกันทั้งผูที่เรียนเกง ผูที่เรียนปานกลาง และผูที่เรียนออน อันทําให

มีผลตอ การรับรู และเขาใจเน้ือหาที่เรียนแตกตางกัน สภาพที่เปนปญหาในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรในปจจุบัน พบวา

นักเรียน สวนมากมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางต่ําสืบเน่ืองมาจากผูสอนใชวิธีการสอนแบบบรรยายและเปนผูสาธิตเอง

ทั้งหมด โดยไมคํานึงถึงผูเรียน และความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหการรับรูในการเรียน ทําไดเร็วหรือชาตางกัน   

จากสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel 

ดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเปนฐานที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเองและเปนไป

ตามความสามารถของแตละคนเพราะการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) เปน

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เนนใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและเรียนรูจากสถานการณปญหาที่

เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันเพื่อใหไดฝกทักษะการคิด โดยมีการวางเงื่อนไขและกติกาในการรวมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการ

เรียนรูที่จัดขึ้นเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการทํางานกลุม การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ตลอดจนทักษะการส่ือสารที่ถือวามี
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ความจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิตอยางมาก โดยเด็กจะเสนอส่ิงที่ตนเองอยากเรียนรูขึ้นมาและครูมีบทบาทเปนผูชี้แนะ 

ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเองและเปนไปตามความสามารถของแตละคน เปนการสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคล นักเรียนไมจําเปนจะตองเรียนพรอมกันในชั้นเรียน อีกทั้งยังสามารถศึกษาหาความรูในบทเรียนไดอยางไมจํากัด

เวลาและยังชวยแกปญหาที่พบในระหวางเรียนได 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย/ศึกษา  
 

 2.1. เพิ่มความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา 

คอมพิวเคอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ  

2.2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 

 

3. สมมุติฐานการวิจัย/ศึกษา (ถามี) 
 

3.1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 

1 ที่พัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย เทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายวิชา คอมพิวเคอร เรื่อง Microsoft Excel สูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา 

คอมพิวเคอร เรื่อง Microsoft Excel อยูในระดับดีขึ้นไป 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

 4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

ทิพยา กิจวิจารย (2534 : 30) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการนํารองในการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหา

เปนหลัก (Problem Based Learning : PBL) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในนักศึกษาชั้น ปรีคลินิก (ปที่ 2 

และ 3 )”คณะผูวิจัยไดประเมินเจตคติตอการเรียน และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา PBL รุนที่ 1 จํานวน 20 คน ขณะที่

เรียนอยูในชั้นปรีคลินิก (ปการศึกษา 2534-2535) พบวา การเรียนในชวงตนๆ ของภาคเรียนแรก นักศึกษามีปญหาในดานการ

ปรับตัวเขากับเพื่อนสับสนในบทบาทของตนเอง และเพื่อนในการทํากิจกรรมกลุม (Group Prcess in tutorial study) วิตก

กังวลวาจะเรียนรูไมครบถวนตามวัตถุประสงคของหลักสูตร แตจากภาคเรียนที่ 2 เปนตนไปนักศึกษาปรับตัวไดดีขึ้น และมี

ความม่ันใจวาไดเรียนรูในส่ิงที่จําเปนตองรู และไดรับความรูพื้นฐานที่สามารถนําไปศึกษาคนควาดวยตนเองตอไปได 

ยุวดี ภูวชา (2536 : 33) ผลการวิจัย พบวา วิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักชวยใหเกิดการเรียนรูไดดีมากจะ

ประกอบดวยบทเรียนที่เปนปญหาหรือสถานการณตางๆ ที่ครอบคลุมแนวคิดเน้ือหาวิชาที่ผูเรียนจะตองเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 

การเรียนจะอยูในรูปของกลุมยอย ผูเรียนจะกําหนดเน้ือหาที่ตองการจะเรียนรูเอง หลังจากไดรับปญหาหรือสถานการณที่

ตองการปรับปรุงแลว และจะคนควาหาความรูในเรื่องเหลาน้ันเอง และนําความรูมาใชแกปญหา จากสถานการณที่เปนส่ือ

กระตุนน้ันกิจกรรมทั้งหมดนักศึกษาจะเปนผูกระทําดวยตนเอง ครูเปนเพียงผูชี้แนะและใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการเรียนรู
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ของนักศึกษาเทาน้ัน อยางไรก็ตามเปาประสงคของการจัดรูปแบบหลักสูตร ก็คือ การที่ใหนักศึกษาหรือผูสําเร็จจากหลักสูตรได

เรียนรูเน้ือหาวิชาตามที่ตองการ และสามารถพัฒนาทักษะตางๆ ที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพ ไดแก การเรียนรูดวยตนเอง 

การแกปญหาการชี้นําตนเองในการเรียนรู และการทํางานเปนทีม 

สุคนธา สมจัน (2546 : 35) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ผลการฝกอบรมคณะกรรมการพัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลตําบล โดย

ใชปญหาเปนฐาน” กลุมตัวอยางไดแก คณะกรรมการพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กชุมชนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลตําบลปลาย

พระยา จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชวิจัย คือ แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และแบบ

บันทึกผลการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา หลังฝกอบรมคณะกรรมการพัฒนาเด็กมีความรู เรื่อง

การฝกหัดเด็กปฐมวัยสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สรุปไดวา การเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel มีการปฏิบัติเปนสวนมาก ดังน้ันการที่

นําการเรียนรูแบบ PBL เขามาใชเปนเทคนิคการสอนจะชวยใหเด็กสามารถเรียนรูไดดียิ่งขึ้น เพราะยุทธศาสตรการสอน ดวย

เทคนิคการสอน PBL สงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เผชิญหนากับปญหาดวยตนเอง จะทําใหผูเรียนไดฝกทักษะ

ในการคิดหลายรูปแบบ เชน การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดสรางสรรค ฯลฯ 
 

4.1.2 ลักษณะทั่วไปของ การเรียนรูแบบ PBL                  

        รูปแบบของการจัดการเรียนรูแบบ การใชปญหาเปนฐาน หรือ  PBL  มีขั้นตอนดังน้ี                 

1. ใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูอยางแทจริง (student-centered learning)                 

2. จัดกลุมผูเรียนใหมีขนาดเล็ก (ประมาณ 3 – 5  คน)                 

3. ครูทําหนาที่ เปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator) หรือผูใหคําแนะนํา (guide)                 

4. ใชปญหาเปนตัวกระตุน (ส่ิงเรา) ใหเกิดการเรียนรู                 

5. ลักษญะของปญหาที่นํามาใช ตองมีลักษณะคลุมเครือ ไมชัดเจน มีวิธีแกไขปญหาไดอยางหลากหลาย อาจ

มีคําตอบไดหลายคําตอบ                 

6. ผูเรียนเปนผูแกปญหาโดยการแสวงหาขอมูลใหม ๆ ดวยตนเอง (self-directed learning)      

7. การประเมินผล  ใชการประเมินผลจากสถานการณจริง(authentic assessment)  ดูจากความสามารถใน

การปฏิบตัิ ของผูเรียน 
 

4.1.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ยืน ภูวรรณ (2528 : 121) ไดใหความหมายไววาคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง โปรแกรมที่นําเน้ือหาวิชาและลําดับ

ความสําคัญวิธีสอนมาบันทึกเก็บไวในคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอรจะเอ้ืออํานวยตอการนําบทเรียนที่ไดเตรียมไวอยาง

เปนระบบมานําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนแตละคน 

ยุพิน พิพิธกุล และ อรพรรณ ตันบรรจง (2536 : 171) ไดใหความหมายไววาคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนํา

เครื่องคอมพิวเตอรมาใชเปนอุปกรณหรือเครื่องมือที่ชวยครูในการเรียนการสอน โดยนําเน้ือหาวิชา และลําดับวิธีการสอนมา

บรรทุกเก็บไวในโปรแกรม โดยที่นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง จากการตอบโตกับเครื่องคอมพิวเตอร มีระบบคอมพิวเตอร

ชวยการเรียนการสอน ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณพวงที่จําเปน โปรแกรมและ

เน้ือหาตามหลักสูตร 

กิดานันท กลิทอง (2536 : 168) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอนวา ปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนส่ือใน

การเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมีการโตตอบกันได และยังมีความสามารถในการโตตอบสนองตอขอมูลที่ผูเรียนปอนเขาไปทันที 

ซ่ึงเปนการเสริมแรงแกผูเรียนดังน้ัน จึงมีการใชคอมพิวเตอรชวยสอนกันอยางกวางขวางแพรหลาย เปนส่ือการเรียนการสอนที่

เปน เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากโปรแกรมบทเรียนในรูปแบบตางๆ กันซ่ึงการสรางโปรแกรมบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอนน้ันไดอาศัยแนวคิดจากทฤษฏีการเชื่อมโยงระหวางส่ิงเราและส่ิงตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรม

จะเริ่มตนจากการใหส่ิงเราแกผูเรียนเม่ือผูเรียนตอบสนอง คอมพิวเตอรจะประเมินการตอบสนองและใหขอมูลยอนกลับเพื่อน

เสริมแรงใหผูเรียนเลือกลําดับส่ิงเราตอไป 

บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 123) ไดใหความหมายวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การใชคอมพิวเตอรในการสอน

รายบุคคล โดยใชโปรแกรมที่ดําเนินการสอนภายใตการควบคุมของคอมพิวเตอรซ่ึงจะชวยใหผูเรียนกาวหนาตามอัตราของ

ตนเอง เปนการสอนที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคน 

กลาวโดยสรุปคอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ือการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร ซ่ึงบรรจุเน้ือหาวิชาตามขั้นตอนของการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล และคอมพิวเตอรชวย

สอนจะทําหนาที่เปรียบเสมือนครูในการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการเรียนใหกับผูเรียน ในลักษณะของการใหความรู

เพิ่มเติมหรือทบทวนบทเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผล และใหขอมูลปอนกลับโดยอาศัยโปรแกรมที่บรรจุไวในเครื่อง

คอมพิวเตอร 

4.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

นันทนภัส บุญเพ็ญ (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 

บทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ เรื่องการคํานวณและการใชงานฟงกชั่นโปรแกรม Microsoft Excel ในรายวิชา การใช

โปรแกรมตารางงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดวยวิธีสาธิตรวมกับ โครงงานเปนฐาน กลุมตัวอยางในการวิจัย เปน

นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการใชโปรแกรมตารางงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2553 โดยเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 28 คน จากนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 2 กลุม 1-2 แผนกวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคแมวงก เครื่องมือประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนผานเว็บ แบบทดสอบกอน

เรียน วีดิโอสาธิต วีดิโอทดลองฝกปฏิบัติ แบบฝกหัดทาย บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน รวมทั้งแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และ ดานเทคนิควิธีการ โดยใชเทคนิควิธีสาธิตรวมกับโครงงานเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน

ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.97/80.09 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งสมมติฐานไว และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ดวยคาที (t-test) พบวา ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน ผานเว็บทีพ่ัฒนาขึ้นน้ี สามารถนําไปใชกับกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม 

อรรถพร ธนูเพ็ชร (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องการใชงานโปรแกรมMicrosoft Excel 2010 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กอนเรียนและหลังเรียน ของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 

2010 ที่พัฒนาขึ้น 3. ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยกลุมตัวอยางในการ

วิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชวิธีการเลือกสุมแบบเจาะจง เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรคณิตศาสตร ชั้นปที่ 2 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 

จํานวน 30 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3. แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สถิติที่ใชคือ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ คา t-testผลการวิจัยพบวา 1. บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 85/85 สูงกวาเกณฑที่ก าหนดไว 80/80 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

อยูในระดับดีมาก (푥̅= 4.16,S.D = 2.91) 
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5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย  
 

 การเพิ่มความสามารถในการเรียนรู รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   

ปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 5.3 การวิเคราะหขอมูล 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม อ. เมืองนครปฐม ที่เรียนใน 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 460 คน 

 5.1.2 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม อ. เมืองนครปฐม ที่เรียนใน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 46 คน 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการ

ตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 

 5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 

 5.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน 

 5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอกระบวนการสอนแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft 

Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน 

5.3 การวิเคราะหขอมูล 

   ผูวิจัยประมวลผล และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อคํานวณหาคาสถิติตาง ๆ ไดแก รอยละ 

คาเฉล่ียน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 

   สวนที่ 1 เปนขอมูลแบบประเมินบทเรียนสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา คํานวณหาคาเฉล่ียนและสวนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน 

  สวนที่ 2 เปนขอมูลแบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) คํานวณหาคาเฉล่ียน

และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคที่มีตอ การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน

รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา Microsoft Excelสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 คํานวณหาคาเฉล่ียนและสวน

เบี่ยงเบนมาตราฐาน 

 สวนที่ 4 แบบประเมินวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1คํานวณหาคาเฉล่ียนและสวน

เบี่ยงเบนมาตราฐาน 

หลังจากวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินโดยผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยทําการชี้แจงวัตถุประสงค และวิธีในการเรียนดวย

เทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชา คอมพิวเคอร เรื่อง Microsoft Excel และใหนักเรียนทํา

การทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนซ่ึงเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผาน

การวิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพของขอสอบ และเริ่มเขาศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 
 

 จากภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียนโดยใหความสนใจกับบทเรียนเปนอยางมากเพราะบทเรียน

คอมพิวเตอรชวนสอนมีการตอบสนองกับผูเรียนในทันที่เม่ือผูเรียนมีการตอบโตกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน รายวิชา

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอย

ละ 82.05 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 83.52 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนา แสดงดังภาพที่ 2 
 

      
        (ก) เขาสูบทเรียน             (ข) เมนู                  (ค) ตัวอยางดานเน้ือหา 

 
 

                            
     (ง) แบบทดสอบ                               (จ) วิดีโอการสอน 

ภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

จากภาพที่ 2 แสดงภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีเน้ือหารายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel ที่

นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนวัดหวยวิทยาคม ประกอบดวย การเขาสูบทเรียน (ก) โดยแสดง

เมนู (ข) เพื่อนําไปสูเน้ือหา (ค) กิจกรรมและแบบทดสอบตาง ๆ (ง) ซ่ึงผูเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหายอนหลังจากวิดีโอ (จ) ได 

 
 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 501 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอน

เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 30 13.80 
256 2638 11.41 

หลังเรียน 30 22.33 

     * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา t = 11.41 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 4.44 0.51 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.53 0.28 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.43 0.46 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.46 0.51 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา ดานเทคนิคการนําเสนอมีคาเฉล่ียเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.28 และมี

คุณภาพดานเทคนิคผลิตส่ือโดยรวมอยูที่ระดับมากที่สุด ดานเน้ือหามีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.51 และมีคุณภาพดานเทคนิคผลิตส่ือโดยรวมอยูที่ระดับมาก และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียนมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 และมีคณภาพดานเทคนิคผลิตส่ือโดยรวมอยูที่ระดับมาก 

จึงสรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน 

พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

 

7. สรุปผลการวิจัย/ศึกษา 

7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มี

ประสิทธิภาพเทากับ 82.05/83.52 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 
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 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.46 โดยมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มี

ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 82.05/83.52 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

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน พบวา

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงวานักเรียนความพึงพอใจมากหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

      9.1.1 ในการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน กอนเรียนผูสอนควรมีการแนะนําใหผูเรียนทราบถึง

วัตถุประสงค วิธีการใชบทเรียน รวมทั้งขั้นตอนในการศึกษาบทเรียน เพราะผูเรียนบางคนไมคุนเคย 

      9.1.2 ควรพัฒนาบทเรียนใหสามารถใชงานบนอุปกรณพกพา เพื่อใหสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา 

 

10. เอกสารอางอิง 
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