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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียน ผลคะแนนการสร้างงานภาคปฏิบัติ และหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ปีการศึกษา 2/2555 จ านวน 24 คน คัดเลือกด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับ
สื่อการสอนแบบสาธิต แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โจทย์ปัญหา วีดิโอสาธิตแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน สถิติที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ เมกุยแกนส์ การทดสอบค่าที ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลของการวิจัย พบว่าบทเรียนดังกล่าวมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 1.22 ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลคะแนนการสร้าง
งานภาคปฏิบัติ มีค่าเท่ากับ 88.68 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านเว็บ อยู่ในระดับมากก( X = 3.98, S.D. = 0.72) สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บที่
พัฒนาขึ้นนี้ สามารถน าไปใช้สอนในรายวิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้  

 
 

Abstract 
This experimental research had five objectives: 1) to develop Web-Based Instruction (WBI) on 

Computer Assisted Instruction Course Using Problem-Based Learning and Demonstration Technique; 
2) to evaluate the efficiency of the developed WBI according to Meguigans’s standard; 3) to 
compare the students’ learning achievements by pre-test and post-test; 4) to evaluate the 
students’ practical work and 5) to measure the students’ satisfaction towards the WBI.   

The samples in this research, selected by purposive sampling, consisted of 24 under 
graduate students in Academic Year 2/2012 of Department of Computer Education, Faculty of 
Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. The research tools 
consisted of six units of the WBI, a student’s learning achievement test administered before and 
after learning with the WBI, video demonstration, and problem based questions. The statistic 
employed in this research were the Meguigans’s standard, t-test, mean, and Standard Deviation.  

Research results showed that; 1) the efficiency of the developed WBI was 1.22 according to 
Meguigans’s standard; 2) the students effectiveness after using the WBI was significantly higher than 
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before using it at .05; 3) the average score of the practical work was 88.68, higher than 80; 4) the 
students’ satisfactory was at a good level. In conclusion, the developed WBI can be used for the 
target group properly. 

 
 

ค าส าคัญ  : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นเว็บ ปญัหาเป็นหลัก การสอนแบบสาธิต วิชาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
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1. บทน า 
วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รหัสวิชา 200372 เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือกมีจ านวนก3กหน่วยกิตกเนื้อหาภาคทฤษฏีกประกอบด้วยก1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก2) ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก3)กการออกแบบระบบการสอน 
4) การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ก5) การออกแบบคอร์สแวร์ก6) การเขียนบทด าเนินเรื่องก7) การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก8) การทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ก9) การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ก10) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บกและกE-learningก11) ระบบจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ก12) การผลิตสื่อการเรียนการสอน
ด้วยระบบนิพนธ์บทเรียนกและเนื้อหาภาคปฏิบัติกประกอบด้วยก1) การสร้างไตเติลก2) การสร้างค าช้ีแจงบทเรียนและ
วัตถุประสงค์บทเรียนก3) การสร้างเมนูก4) การสร้างเนื้อหาก5) การสร้างแบบทดสอบ  6) การสร้างส่วนประเมินผลรวม
ทั้งสิ้น 65 ช่ัวโมงกจ านวนก15กสัปดาห์กความส าคัญของวิชานี้กคือมุ่งเน้นให้ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการช่วย
สอนกแนวคิดและหลักการออกแบบบทเรียน ข้อค านึงเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เทคนิคในการจัดท าบทเรียน 
การบริหารและการจัดการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ข้อจ ากัดและความเหมาะของโปรแกรมสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกหัดสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางด้านช่างอุตสาหกรรม 1 บทเรียนซึ่ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พร้อมเผยแพร่หลักการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)กของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กปีการศึกษาก2556ก(หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554), 2554:2) 

จากการสัมภาษณ์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวพบว่า ปริมาณเนื้อหาทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติที่มีปริมาณมาก ส่งผลให้
เกิดปัญหาด้านเวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนการสอนของรายวิชา คือ ทฤษฏี 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 
ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ จึงท าให้ผู้สอนต้องใช้เวลาในการสอนภาคทฤษฏีให้กับผู้เรียนมากกว่าภาคปฏิบัติ  ส่งผลให้การสอน
ภาคปฏิบัติที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากและเวลาอันจ ากัด จึงท าให้ผู้สอนต้องเร่งการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้ทันกับ
ปริมาณเนื้อหาที่มาก ซึ่งท าให้ผู้เรียนไม่สามารถจดจ าขั้นตอนและค าสั่งต่างๆ ได้ ผู้สอนจึงต้องท าการสาธิตให้ผู้เรียนดูซ้ า
หลายๆ ครั้ง เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และทักษะที่ต่างกัน ผู้สอนจึงต้องหยุดรอผู้เรียนท่ี
เรียนรู้ช้ากว่าและปฏิบัติตามขั้นตอนไม่ทันหรือปฏิบัติขั้นตอนผิดพลาด จึงท าให้ผู้เรียนอื่นๆ เกิดการเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง 
ท าให้ได้รับความรู้ไม่ครอบคลุมเนื้อหา ท าให้ผู้เรียนต้องศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเป็นอย่างหนัก ผลงานของ
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นคะแนนส่วนหนึ่งของภาคปฏิบัติ เพื่อใช้ตัดสินผลการเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552-2553 จ านวน 137 คน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ า 
ดังแผนภูมริูปที่ 1  
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รูปที ่1 ผลการเรยีนภาคปฏิบัต ิวิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ปีการศึกษา 2552-2553 
 

จากรูปที่ 1 แสดงผลการเรียนภาคปฏิบัติ  ซึ่งวัดจากผลงานการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ
นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีการศึกษา 2552-2553 พบว่า นักศึกษาที่มีคะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับ 80% 
มีจ านวน ร้อยละ 39.4% ส่วนนักศึกษาที่มีคะแนนต่ ากว่า 80% มีจ านวน ร้อยละ 60.6% ส่งผลให้คะแนนการสร้างงาน
ภาคปฏิบัติของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า และผู้ที่เคยเรียนผ่านรายวิชานี้แล้ว โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ จ านวน 
10 คน โดยตั้งประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผู้ที่เคยเรียนผ่านรายวชิานี้ 
 

ค าถาม เห็นด้วย/คน  ไม่เห็นด้วย/คน 

1) ภาคทฤษฏีเกี่ยวกับเนื้อหามีปริมาณมาก 10 0 
2) ภาคปฏบิัติระยะเวลาในการศึกษาหาความรู้น้อย 8 2 
3) การศึกษาดว้ยตนเองระยะเวลานอ้ยมาก ท าให้โครงงานด้อยประสิทธภิาพและส่งผลให้
คะแนนโครงงานค่อนข้างต่ า 

9 1 

4) การเรียนวิชา บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนภาคปฏบิัติเป็นประโยชน์ส าหรับการท า
โครงงานพิเศษ 

6 4 

 

ผลสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู ้ที่เคยเรียนผ่านรายวิชานี้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ภาคทฤษฏีเกี่ยวกับเนื้อหามี
ปริมาณมาก การศึกษาด้วยตนเองระยะเวลาน้อยมาก ท าให้โครงงานด้อยประสิทธิภาพและส่งผลให้คะแนนโครงงาน
ค่อนข้างต่ า ภาคปฏิบัติระยะเวลาในการศึกษาหาความรู้น้อย และการเรียนวิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาคปฏิบัติ
เป็นประโยชน์ส าหรับการท าโครงงานพิเศษ ตามล าดับ 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักก(Problem–BasedกLearning)กเป็นวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางท่ีให้ประสบการณ์ตรง มีความสนุก ท้าทายความคิด ส่งเสริมทักษะในการแก้ปัญหา โดยผ่านการสืบเสาะหา
ความรู้ และเรียนด้วยการทดลองปฏิบัติจนสามารถค้นพบท าให้ได้ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ และสามารถบูรณา
การความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ (Suebnukarn and Haddawy, 2005: 1; อาภรณ์, 2543: 4) ซึ่งเป็นวิธีการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้กโดยมีครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้การเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลักไม่เพียงแต่จะเพิ่มความรู้กความเข้าใจกยังมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
ติดต่อสื่อสารและกลไกการท างานกลุ่มก(ยุรวัฒน์,ก2545:54-55)กแต่การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักกมีข้อจ ากัดคือ 
ความส าเร็จของการเรียนจะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของผู้เรียนกับสิ่งที่ไม่รู้ เผชิญปัญหาด้วยตัวเอง อาจจะเกิดความกังวล 
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ท้อแท้กดังนั้นผู้สอนจะต้องพร้อมและมีทักษะการจัดการที่ดีเพื่อกระตุ้นผู้เรียนกชี้แนะน าแนวทางกเพื่อช่วยเสริม
ศักยภาพทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดก(สนิท, 2553:57) 

การสอนแบบสาธิต (Demonstration) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นการแสดงการกระท าให้แก่ผู้เรียนได้ดู 
โดยผู้สอนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้สาธิตหรือผู้แสดงการสอนที่มีการอธิบายประกอบการแสดง (Live Display) โดย
อาศัยเครื่องมือจริงหรือ Model ส าหรับการให้ข้อมูลที่เป็น Fact, Idea, หรือ Process ของการท างาน การสาธิตเรียกได้
ว่าเป็น Visualized Explanation การสาธิตที่ดีนั้นควรประกอบด้วยการบอกเล่า (Telling) การแสดง (Showing) และ
การกระท า (Doing) ในการสอนภาคปฏิบัตินั้นการสาธิตเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและ
รวดเร็วกและเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของผู้สอนจะต้องเลือกเนื้อหาที่จ าเป็นส าหรับการสาธิตให้ผู้ เรียนได้ เห็น 
(http://www.kmutt.ac.th/organization/Education/Electrical/think/t7.htm#3)กแต่ ก า รสอนแบบ ส า ธ ิต ย ัง มี
ข้อจ ากัด คือยากที่จะให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมได้ ผู้สอนต้องช านาญในการใช้เทคนิคหลายๆ อย่าง การสาธิต
ที่ติดขัด บกพร่อง จะไม่เป็นผลดีโดยตรงต่อการเรียนการสอน (http://parkcom.wordpress.com/วิธีการสอน/วิธีการ
สอนแบบสาธิต/) 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชา บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต เพื่อมุ่งหวังที่จะลดปัญหาของผู้เรียนให้
สามารถเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บได้ตามความสามารถและความแตกต่างของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนแต่
ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ช้าเร็วแตกต่างกัน และลดข้อจ ากัดเรื่องเวลาเรียน ผู้เรียนที่จดจ าค าสั่งหรือข้ันตอน
ไม่ได้ สามารถดูขั้นตอนการสาธิต โดยควบคุมการสาธิตได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถดูตัวอย่างพร้อมค าอธิบายในข้ันตอน
ต่างๆ และเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจากการเรียนรู้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บท่ีพัฒนาขึ้นร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นหลัก ส่วนด้านผู้สอนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต จะช่วยลดภาระของผู้สอน ท าให้สามารถให้ค าแนะน ากับผู้เรียนได้เต็มที่ สอนได้ทันเวลา
และครอบคลุมเนื้อหากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต เป็นสื่อการ
สอนทีน่ าเสนอบทเรียนด้วยการผสมผสานระหว่าง ข้อมูล ตัวอักษร รูปภาพ เสียงบรรยายประกอบและวีดิโอ รวมไว้เป็น
หนึ่งเดียวและช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีเวลาในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติมากขึ้น จึงส่งผลให้ผู้เรียนมี
คะแนนผลงานภาคปฏิบัติดีขึ้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชา บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต เพื่อเพิ่มจ านวนช่ัวโมงการเรียนการสอน ทักษะ 
ความรู้ภาคปฏิบัต ิและช่วยให้ผู้สอนสามารถให้ความรู้ภาคปฏิบัติอย่างเต็มประสิทธิภาพ และนักศึกษาได้รับความรู้ทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน 
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
      1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลัก
ร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต 
      2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธี
ปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต 
      3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านเว็บ วิชา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต 
      4. เพื่อหาผลคะแนนการสร้างงานภาคปฏิบัติของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชา บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต 
      5. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชา บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิตที่พัฒนาขึ้น 
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

1.2 สมมติฐานของการวิจัย 
      1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็น
หลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต ที่สร้างขึ้นมีค่าสูงกว่า 1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ 
      2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
      3.  ผลคะแนนการสร้างงานภาคปฏิบัติของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต มีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
      4.  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 

 

1.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ เป็นการใช้เว็บในการเรียนการสอน ด้วยการน าเอาเทคโนโลยีทางด้าน
มัลติมีเดีย มาผสมผสานและสร้างขึ้น เพื่อลดข้อจ ากัดทางด้านเวลา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งส่วนประกอบ
ส าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ สื่อส าหรับน าเสนอ การปฏิสัมพันธ์ การจัดการ
ฐานข้อมูล และส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งลักษณะกOff-LineกและกOn-Lineกดังนั้นการเรียนการสอนผ่าน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีสภาพการเรียนต่างไปจากเดิม โดยการใช้เว็บ             
เบราเซอร์เป็นตัวจัดการและอาศัยศักยภาพบวกกับความสามารถทางอินเทอร์เน็ตมาช่วยเอื้ออ านวยและเป็นเครื่องมือใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อท าใหเ้กิดการเรียนรู้แบบเช่ือมโยงเครือข่ายที่สามารถเรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที ่
1.3.2 ส่วนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ส่วนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วนประกอบ 8 ส่วน ดังนี้ 
 

           

                

                   

              

                 

              

                 

                       

                  

 
 

รูปที่ 2 ส่วนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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1.3.3 การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 
 วิธีการสอนแบบสาธิต ส าหรับเนื้อหาที่ใช้จะอยู่ในลักษณะเนื้อหาประเภทฝึกให้เกิดการเรียนรู้ในงานทักษะหรือ
ความช านาญ โดยผู้สอนจะแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นล าดับขั้นประกอบด้วยค าบรรยายเป็นแนวทางแบบอย่างให้เกิด
ความเข้าใจ และให้ผู้เรียนจดจ าขั้นตอน กระบวนการต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ปฏิบัติและน าไปสร้างงานต่อไป 
1.3.4 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning: PBL) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง และเป็นวิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยใช้กระบวนการ
คิดแก้ปัญหาและส่งเสริมทักษะในการแก้ปัญหา โดยผ่านการสืบเสาะหาความรู้ และเรียนด้วยการทดลองปฏิบัติจน
สามารถค้นพบท าให้ได้ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้   
 เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักกมุ่งสร้างความเข้าใจและหาหนทางแก้ปัญหากโดยมีโจทย์ปัญหาเป็น
จุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนดังนี้ (สนิท, 2552: 71-72) 

ขั้นที ่1 ท าความเข้าใจศัพท์และมโนทัศน์ (Clarify Tearms and Concept) กลุ่มจะต้องพยายามท าความเข้าใจ
กับค าศัพท์ หรือมโนทัศน์ของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ หากมีค าศัพท์หรือมโนทัศน์ใดท่ียังไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ตรงกันอยู่ 
จะต้องพยายามหาค าอธิบายให้ชัดเจน โดยใช้ความรู้เดิมของสมาชิกกลุ่ม 

ขั้นท่ี 2 ก าหนดปัญหา (Define the Problem) กลุ่มจะต้องช่วยกันระบุปัญหาจากโจทย์ปัญหาโดยสมาชิกกลุ่ม
จะต้องมีความเข้าใจต่อปัญหาที่ตรงกัน หรือสอดคล้องกัน 

ขั้นท่ี 3 วิเคราะห์ปัญหา (Analyze the Problem) กลุ่มระดมสมองช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาและหาเหตุผลมา
อธิบาย โดยอาศัยความรู้เดิมของสมาชิกกลุ่ม ช่วยกันคิดอย่างมีเหตุมีผล สรุปรวบรวมความรู้และแนวคิดของสมาชิก
เกี่ยวกับขบวนการและกลไกของการเกิดปัญหา 

ขั้นท่ี 4 ตั้งสมมติฐาน (Formulate Hypothesis) กลุ่มช่วยกันตั้งสมมติฐานที่เช่ือมโยงกับปัญหาดังกล่าว แล้วน า
สมมติฐานดังกล่าวมาจัดเรียงล าดับความส าคัญ โดยอาศัยข้อมูลสนับสนุนจากความจริง และความรู้เดิมของสมาชิกในกลุ่ม 

ขั้นท่ี 5 ตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Formulate Learning Objectives) กลุ่มต้องร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ในการแสวงหาข้อมูลที่จ าเป็นเพิ่มเติม เพื่อน ามาใช้ในการพิสูจน์หรือล้มล้างสมมติฐานที่ได้คัดเลือกไว ้

ขั้นท่ี 6 การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ (Gather Information) สมาชิกแต่ละคนแยกย้ายกันไปแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้วิธีการหาข้อมูลควรมาจากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ 

ขั้นท่ี 7 สังเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน (Synthesize Information) กลุ่มน าข้อมูลที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
กลับมาอภิปรายร่วมกัน เพื่อท าการพิสูจน์หรือล้มล้างสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

ขั้นท่ี 8 สรุปผลและน าเสนอ (Conclusion and Reporting) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาพิสูจน์สมมติฐาน
ทั้งหมดให้ได้พร้อมทั้งสามารถสรุปหลักการต่างๆกที่ได้จากการศึกษาปัญหานี้และน าเสนอแนวทางในการน าไปใช้
แก้ปัญหาต่อไป   

2. วิธีการทดลอง 
2.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาปีท่ี 2 หลักสูตร 3 ปี รอบบ่าย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2555 

กลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้ คือนักศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร 3 ปี รอบบ่าย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
โดยเลือกนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง 1 ห้องเรียน จ านวน 24 คน 

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ

RMUTP Research Journal Special Issue
The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 



78 
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

2.2 ออกแบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบแผนการทดลอง โดยใช้
รูปแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว สอบก่อน-สอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) 

 
2.3 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็น
หลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต 

 

WBI

Pretest

Content

Posttest

Demonstration

Collaborative

- Score Report
- Web Board
- Chat room
- Download

Instruction

 

 

  

Problem-Based
Learning

 

 
 

รูปที่ 3 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต 

 

1) ส่วนของเทคนิคการสอนแบบสาธิต (Demonstration) ในส่วนน้ีจะประกอบด้วยการน าเสนอบทเรียนด้วย
วีดิโอการสาธิตขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 6 หน่วย 

2) ส่วนของการสนับสนุนแบบมีส่วนร่วมก(Collaborative Support)กประกอบด้วยกห้องสนทนาก(Chat 
room) รายงานผลการเรียน (Score Report) กระดานถามตอบ (Webboard) ซึ่งครูและนักเรียนสามารถตั้งค าถามได้ทั้ง
ช้ันเรียน และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อเก็บไว้เป็นเอกสารในการอ่านทบทวน 

3) ส่วนของเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-BasedกLearning) ในส่วนนี้จะประกอบด้วยการ
สร้างงาน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้น าความรู้เดิมมาใช้และศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยวิธีการต่างๆ จากหลากหลายแหล่งความรู้ เพื่อน ามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้หรือแก้ปัญหา โดยผ่านกระบวนการ
หลักคือ โจทย์ปัญหา (Problem) ซึ่งผู้เรียนต้องค้นหาค าตอบ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อภิปราย วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ โดยลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้กซึ่งในระบบจะ
ประกอบด้วยขั้นตอนท าความเข้าใจงาน ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมติฐาน ตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ สร้างงานและประเมินผล โดยเมื่อผู้เรียนเรียนจบเนื้อหาแล้วผู้เรียนสามารถสร้างงานและน าเสนองานที่
ตนเองจัดท าบนระบบได้ 
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2.4 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต 
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รูปที่ 3  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ 
 วิชา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสือ่การสอนแบบสาธิต 

 

ก) ขั้นการศึกษาค าช้ีแจงก่อนเข้าสู่บทเรียน เมื่อผู้เรียนล็อกอินเข้าสู่บทเรียนแล้ว จากนั้นให้ผู้เรียนท าการศึกษา
ค าช้ีแจงก่อนเข้าสู่บทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทราบขั้นตอนการศึกษาเนื้อหาบทเรียนอย่างเป็นล าดับ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถศึกษาบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข) ขั้นการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ผู้วิจัยได้สุ่มข้อสอบก่อนเรียนตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และให้
ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในระบบ ซึ่งผู้เรียนสามารถท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ภายใต้การควบคุมการทดสอบใน
ช้ันเรียน เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านเวลาในการวิจัย และเพื่อควบคุมไม่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสซักถามกันในเวลาท า
แบบทดสอบ เมื่อท าแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จสิ้น ให้กดปุ่มส่งข้อสอบ ระบบจะท าการแสดงคะแนนให้ผู้เรียนได้ทราบ 

ค) ขั้นการศึกษาบทเรียน เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะน าเสนอเนื้อหาตามรูปแบบที่ได้วิเคราะห์ไว้    
โดยเริ่มจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ประกอบด้วยขั้นตอน ศึกษาการสร้างงาน โจทย์ปัญหา วิเคราะห์โจทย์
ปัญหา สมมติฐานการสร้างงาน วัตถุประสงค์การเรียนรู้  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ซึ่งในบทเรียนจะแทรกการเรียนรู้ส่วนของ
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เนื้อหาด้วยเทคนิคการสาธิต ส าหรับการศึกษาเนื้อหาขั้นตอนการสร้างงานจะน าเสนอโดยใช้โปรแกรม Flash วีดิโอสาธิต
ควบคู่กับเนื้อหาแต่ละหน่วย จากนั้นให้ผู้เรียนด าเนนิการสร้างงานและส่งงานโดยการอัพโหลดไฟล์น าส่งผลงานตามโจทย์
ปัญหาของขั้นตอนการสร้างงานและประเมินผลงาน เมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียนครบทั้ง 7 ขั้นตอนของแต่ละหน่วยการเรียน
แล้ว เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน โดยให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนของแต่ละหน่วยการเรียน 

ง) ขั้นการท าแบบสอบหลังเรียน หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาจนครบทุกหน่วยแล้ว  ผู้วิจัยได้สุ่ม
ข้อสอบหลังเรียนตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนในระบบ ซึ่งผู้เรียนสามารถ
ท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ภายใต้การควบคุมการทดสอบในช้ันเรียน เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านเวลาในการวิจัย และ
เพื่อควบคุมไม่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสซักถามกันในเวลาท าแบบทดสอบ เมื่อท าแบบทดสอบเสร็จสิ้น ให้กดปุ่มส่งข้อสอบ 
ระบบจะท าการแสดงคะแนนให้ผู้เรียนได้ทราบ 

จ) ขั้นประเมินผล ระบบจะแสดงข้อมูลรายงานคะแนนก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน และประเมินผลงาน
ภาคปฏิบัติ ใครได้คะแนนทางการเรียนสูงสุดจะได้รับการยกย่อยและได้รับรางวัล 
2.5 เคร่ืองมือในการวิจัย 

2.5.1 ข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก 
สร้างแบบทดสอบตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก น าแบบทดสอบฉบับร่างมา

ทดลองใช้กับนักศึกษาปริญญาตรี ปี 3 หลักสูตร 3 ปี รอบบ่าย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 35 คน น ามาวิเคราะห์หาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบตามสูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ดีควรมีค่ามากกว่า 0.6 ขึ้นไป 
ซึ่งค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทีสร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.85 และหาค่าระดับความยากง่าย และอ านาจจ าแนก      
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

 

รายการ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 

แบบทดสอบ 
108 ข้อ 

ช่วงค่า ค่าเฉลี่ย ช่วงค่า ค่าเฉลี่ย 
0.06-0.97 0.56 -0.50 – 0.83 0.22 

 

 2.5.2 แบบประเมินคณุภาพบทเรยีนด้านเนื้อหาและด้านเทคนิควิธีการ 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนด้านเนื้อหาและด้านเทคนิควิธีการ 

 

รายการการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
ด้านเนื้อหา    
1. ด้านเนื้อหาวิชาและดา้นการด าเนินเร่ือง 4.48 0.51 ดี 
2. ด้านการใช้ภาษา และภาพประกอบ 4.33 0.49 ดี 
3. ด้านตัวอักษร 4.33 0.50 ดี 
4. แบบทดสอบ 4.67 0.49 ดีมาก 
5. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 4.58 0.51 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมด้านเน้ือหา 4.49 0.50 ดี 
ด้านเทคนิค    
1. ด้านการออกแบบ 3.82 0.64 ดี 
2. ด้านการจัดการบทเรียน 3.95 0.38 ดี 
3. ด้านอื่นๆ 4.33 0.50 ดี 
เฉลี่ยรวมด้านเทคนิค 3.94 0.56 ดี 
    

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ



81 

 

ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ ความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหามีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.49 อยู่ในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมีค่า
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.94 อยู่ในเกณฑ์ดี 
2.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2) สถิติการวิเคราะห์แบบทดสอบ ได้แก่ การหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม, การวิเคราะห์ความยากง่าย, การวิเคราะห์อ านาจจ าแนก, ค่าความเชื่อมั่น, ค่าประสิทธิภาพของบทเรียน 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
3.1 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย
วิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต  

ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน    18.38  คะแนน 
ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน     22.46   คะแนน 
 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
38.18

46.22
    

 22.1  
 

 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ หลังเรียนด้วยบทเรียน ค่าที่ค านวณได้มีค่า 
1.22 สรุปว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ  เมกุยแกนส์ 
 

3.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน
เว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต 

 

กลุ่ม 
จ านวนผู้เรียน 

n x  S.D. df t 
Sig. 

(1-tailed) 
ก่อนเรียน (T1) 24 18.38 2.87 

23 3.67 1.7139 
หลังเรียน (T2) 24 22.46 3.92 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง  สรุปได้ว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
ระดับ .05 

 

3.3 ผลคะแนนการสร้างงานภาคปฏิบัติของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต 

 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ยรวม 
คะแนน 

เฉลี่ยร้อยละ 
การสร้างงานภาคปฏิบัต ิ 30 638.5 26.6 88.68 

 

 ผลการหาคะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนการสร้างงานภาคปฏิบัติของผู้ เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.68 ซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่ากว่าร้อยละ 80 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

3.4 ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มี ต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต 

 

เร่ืองที่ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X   .D.S  แปลผล 
1. ค าแนะน าการใช้งานบทเรียน 3.83 0.69 มาก 
2. การน าเสนอเนื้อหาบทเรียน 3.76 0.69 มาก 
3. การออกแบบบทเรียน 4.15 0.71 มาก 
4. ประโยชน์จากการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ 4.11 0.70 มาก 
5. การจัดการการเรียนการสอนด้วยวิธีปญัหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต 4.01 0.72 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.98 0.72 มาก 
 

 ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บด้านต่างๆ ได้ค่าเฉลี่ย 3.98 
แสดงให้เห็นว่าบทเรียนที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บได้เป็น
อย่างดี 
 

4. สรุป 
4.1 สรุปผลการวิจัย 
 4.1.1 การประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต การประเมินความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญ ด้านเนื้อหา 
จ านวน 3 ท่าน และจากผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิควิธีการ จ านวน 3 ท่าน มีผลเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.49 
และ 3.94 ตามล าดับ ซึ่งสามารถแปลความได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดี 

2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต พบว่ามีประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่า
เท่ากับ 1.22 มีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 1.00 สรุปว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของเมกุยแกนส์ 

4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอน
แบบสาธิต โดยใช้สถิติ t-test Dependent ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลปรากฏว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.1.4 ผลประเมินคะแนนการสร้างงานภาคปฏิบัติ พบว่าการสร้างงานภาคปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
88.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในสมมติฐานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

4.1.5 ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต ได้แก่ ด้านค าแนะน าการใช้งานบทเรียน 
ด้านการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน ด้านการออกแบบบทเรียน ด้านประโยชน์จากการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ และด้าน
การจัดการการเรียนการสอนด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(Χ =3.98, S.D. = 0.72) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 
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4.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 4.2.1 ด้านประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธี
ปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต จากการวิจัยพบว่า ผลคะแนนของ Posttest มีค่ามากกว่าผลคะแนน 
Pretest การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 1.22 มีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 1.00 
สรุปว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อ
การสอนแบบสาธิต มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ 

4.2.2 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ จาก
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.38 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.87 และคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบท้ายบทเรียน (Posttest) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.46 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.92 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บที่พัฒนาขึ้น สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากข้อมูลดังกล่าวสรุปผลการอภิปรายได้ว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้  

4.2.3 ด้านผลคะแนนการสร้างงานภาคปฏิบัติของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต พบว่าคะแนนการสร้างงานภาคปฏิบัติเท่ากับ 
88.68 ซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 สรุปผลการอภิปรายได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต จึงสามารถน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนหรือการศึกษาด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2.4 ด้านความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต ในแต่ละด้านมีผลการประเมินเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ 1) ด้านการออกแบบบทเรียน 2) ด้านประโยชน์จากการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ 3) ด้านการจัดการ
การเรียนการสอนด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต 4) ด้านค าแนะน าการใช้งานบทเรียน 5) ด้านการ
น าเสนอเนื้อหาบทเรียน โดยทุกด้านมีค่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้  
โดยด้านการออกแบบบทเรียนและด้านประโยชน์จากการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด และด้านการ
น าเสนอเนื้อหาบทเรียนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เนื่องจากขั้นตอนในการศึกษาบทเรียนแต่ละหน่วยมีขั้นตอนมากตามเทคนิควิธี
ปัญหาเป็นหลัก 
4.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 4.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  ควรให้เวลาในการศึกษาบทเรียนมากกว่านี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนได้อย่างละเอียดและไม่
กระช้ันชิดมากเกินไป 

4.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ 
2. การควบคุมผู้เรียนในช้ันเรียนที่มีระบบอินเทอร์เน็ตนั้นท าได้ยาก เพราะผู้เรียนบางคนขาดความ

ตั้งใจในการเรียน มักให้ความสนใจทางด้านอินเทอร์เน็ตแทน ดังนั้นบทเรียนจึงควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ให้ผลตอบกลับทันที 
เพื่อสร้างความเข้าใจและความน่าสนใจในตัวบทเรียน 

3. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธี
ปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต ควรมีการสร้างเครื่องมือสนับสนุน หรือระบบความช่วยเหลือในการแก้
โจทย์ปัญหาหรือแนวทางในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ตอบค าถามของแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนหรือมีระบบ
สนับสนุนหลายๆ แนวทางเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเองได้ 

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ

RMUTP Research Journal Special Issue
The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 



84 
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

4. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธี
ปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิตนั้น ควรแบ่งวีดิโอสาธิตของขั้นตอนการสร้างงานเป็นหัวข้อย่อยของแต่ละ
งาน เพื่อให้ผูเ้รียนได้เลือกเรียนเฉพาะหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อให้ไม่เสียเวลาในการศึกษาวีดิโอนานเกินไป 
 

5. กิตตกิรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์จิรพันธุ์ ศรีสมพันธ์ุ อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ รวมทั้งคณะผู้เช่ียวชาญทางด้าน
เนื้อหาและด้านเทคนิคที่ได้ให้ความรู้ ข้อคิด แนวทาง วิธีการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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