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 บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
            พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542    มาตรา 22  ก าหนดแนวทางในการ

ปฏิรูปการศึกษาไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ พฒันาตนเอง
ไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัที่สุด ฉะนั้นครูผูส้อนและผูจ้ดัการศึกษาจะตอ้งเปล่ียนแปลงบทบาทจาก
การเป็นผูช้ี้น าผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็นผูช่้วยเหลือ ส่งเสริม และสนบัสนุนผูเ้รียน ในการแสวงหาความรู้
จากส่ือ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้งกบัผูเ้รียน เพือ่น าขอ้มูลเหล่านั้นไปใชส้ร้างสรรค์
ความรู้ของตน   จากขอ้ความดงักล่าวสรุปไดว้า่ การจดัการเรียนการสอนควรค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั 
และเลือกจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความถนดัของผูเ้รียนแต่ละคน 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพทุธราช 2551 (2551 : 92) ไดก้ล่าวไวว้า่
วทิยาศาสตร์มีบทบาทยิง่ในสงัคมโลกปัจจุบนัและอนาคต      เพราะวทิยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัคนทุกคน
ทั้งชีวติประจ าวนัและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลย ี   เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้     และผลผลิตต่างๆ 
ที่มนุษยไ์ดท้  าและอ านวยความสะดวกในชีวติ และลว้นแลว้เป็นผลของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ที่
ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละศาสตร์อ่ืนๆ วทิยาศาสตร์ไดช่้วยใชม้นุษยไ์ดพ้ฒันาวธีิคิดทั้งดา้น
ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์ คิดวิเคราะห์ วจิารณ์ มีทกัษะส าคญัในการคน้หาความรู้              
มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถตดัสินใจโดยการใชข้อ้มูลที่หลากหลาย และมี
ประจกัษพ์ยานที่ตรวจสอบได ้ วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge-based society) ดงันั้นทุกคนจึงควรไดรั้บการพฒันาใหรู้้วทิยาศาสตร์ เพือ่ที่จะมีความรู้
ความเขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยทีี่มนุษยส์ร้างขึ้น น าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์ และ
มีคุณธรรม  

  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542 : 73) กล่าวไวว้า่ “ ผูส้อนวทิยาศาสตร์ 
ขาดเทคนิคการสอนที่เหมาะสม  ท าใหผู้เ้รียนเกิดความเบื่อหน่าย  ขาดเจตคติที่ดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ ” 
นอกจากน้ี การจดัการเรียนการสอนของครูในปัจจุบนั ให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษานั้น  
ครูตอ้งเปล่ียนแนวทางการสอนใหม่ ดงัที ่  วฒิุชยั  ประสารสอย (2543 : 24) กล่าวไวว้า่ “ การจดัระบบ
การเรียนการสอนในปัจจุบนัน้ีมีแนวโนม้วา่จะเก่ียวกบับทบาทของครู-อาจารย ์ ที่เปล่ียนแปลงจากการ
เป็นผูส้อนมาเป็นผูอ้  านวยความสะดวก เป็นผูก้  ากบั หรือผูจ้ดัหาแหล่งการเรียนรู้  และฝึกประสบการณ์
ใหแ้ก่ผูเ้รียนมากกวา่เป็นผูป้้อน    หรือเสนอประสบการณ์ดว้ยการบอกเล่า      หรืออธิบายหนา้ชั้นเรียน ”  
บุญเก้ือ ควรหาเวช  (2545 : 92)   กล่าวถึงแนวทางการสอนที่เหมาะสมไวว้า่ การเรียนการสอนจะตอ้ง
ค านึงถึง ความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญัวธีิการสอนที่เหมาะสมที่สุดก็คือการจดัการ
สอนรายบุคคล หรือการศึกษาตามเอกตัภาพ และการศึกษาดว้ยตนเอง ซ่ึงจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีอิสระ
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ในการเรียนตามระดบัสติปัญญาความสามารถและความสนใจ โดยมีครูคอยแนะน าช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม    บูรณะ  สมชยั  (2542 : 14)  กล่าวถึงการน าคอมพวิเตอร์มาใชใ้นวงการศึกษาจะมีรูปแบบ
แตกต่างกนัไป รูปแบบหน่ึงที่นกัการศึกษาใหค้วามสนใจ ไดแ้ก่การน าเอาคอมพวิเตอร์มาใชด้า้นการ
เรียนการสอนซ่ึงเรียกโดยทัว่ไปวา่ คอมพวิเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI ( Computer – Assisted  Instruction ) 
โดยที่เน้ือหาวชิาแบบฝึกหดั และการทดสอบจะถูกพฒันาขึ้น ในรูปแบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์ และที่
ส าคญัที่สุด บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมีการประเมินผลในตนเองเพือ่ใหผู้เ้รียนเห็นผลส าเร็จเห็น
ความเจริญกา้วหนา้ของตน ในการเรียนรู้แต่ละตอนแต่ละหน่วยการเรียน สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง 
นอกจากน้ีบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนยงัสามารถช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนผูส้อนไดเ้พราะสามารถ
ใชส้อนแทนครูได ้ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541 : 13)  กล่าวถึง ปัญหาทางการเรียนที่คอมพวิเตอร์ช่วย
สอนสามารถเขา้มาช่วยแกไ้ขไดเ้ป็นอยา่งดี ส่วนหน่ึงคือปัญหาดา้นภูมิหลงัที่แตกต่างกนัของผูเ้รียน 
กล่าวคือ ผูเ้รียนแต่ละคนยอ่มที่จะมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกนัออกไป คอมพวิเตอร์ช่วยสอนจะช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถศึกษาตามความรู้ ตามความสามารถของตน โดยการเลือกลกัษณะรูปแบบการเรียนที่
เหมาะสมกบัตนเองได ้เช่น ความชา้เร็วของการเรียนเน้ือหา ล าดบัการเรียน เป็นตน้ 
  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือเทคโนโลยทีี่สามารถแกปั้ญหาทางการ
เรียนของผูเ้รียนได ้ โดยเฉพาะสามารถสามารถแกปั้ญหาความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียนที่มี
ความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกนั เน่ืองจากบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมีเน้ือหาวชิาแบบฝึกหดั 
และการทดสอบ จะถูกพฒันาขึ้นในรูปแบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์ และที่ส าคญัที่สุดบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน  มีการประเมินผลในตนเองเพือ่ใหผู้เ้รียนเห็นผลส าเร็จเห็นความเจริญกา้วหนา้
ของตนในการเรียนรู้แต่ละตอน แต่ละหน่วยการเรียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง   
 การจดัการเรียนการสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลกัสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551   ซ่ึงผูส้อนไดท้  าการสอนและไดพ้บกบัปัญหาในการ
เรียนการสอนหลายประการดว้ยกนัเช่น การไม่กระตือรือร้นหรือไม่สนใจในการเรียน ซ่ึงจะคุยกนัขณะที่
ครูสอน ไม่ท างานส่ง ไม่สนใจในการท ากิจกรรมการเรียน ซ่ึงพฤติกรรมแบบน้ีจะพบไดก้บันกัเรียนบาง
กลุ่มในหอ้งเรียน  นกัเรียนไม่อ่านหนงัสือทบทวนบทเรียน มีนกัเรียนบางส่วนที่อ่านหนงัสือทบทวน
บทเรียนเองได ้ และนอกจากน้ีในแต่ละหอ้งจะมีนกัเรียนอยูป่ระมาณหอ้งละ 7-8 คน    ที่มีพฤติกรรมอยู่
ไม่น่ิง สมาธิสั้น ซ่ึงนกัเรียนเหล่าน้ีจะสร้างความวุน่วายในขณะที่ครูท  าการเรียนการสอน  และที่ส าคญั
ที่สุดนกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนวทิยาศาสตร์ไม่ถูกตอ้งในเร่ืองที่เป็นนามธรรม นกัเรียนไม่สามารถ
อธิบายกระบวนการที่ซบัซอ้นได ้ เช่น เร่ืองกลไกการท างานของระบบต่างๆของมนุษย ์ ซ่ึงนกัเรียนตอ้ง
อาศยัการจินตนาการเป็นอยา่งมากในการที่จะอธิบายกลไกการท างานของระบบต่างๆ บางคนจินตนาการ
ไดถู้กตอ้ง     บางคนจินตนาไม่ถูก และนอกจากน้ีนกัเรียนแต่ละคนกมี็ความแตกต่างระหวา่งบุคคล บาง
คนเรียนรู้เร็ว บางคนเรียนรู้ชา้ ขาดเรียนบ่อย ซ่ึงเป็นสาเหตุ ท  าใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า
กวา่ที่ควรจะเป็น  ผูส้อนก็ไดพ้ยายามในการแกปั้ญหาทางการเรียนใหก้บันกัเรียนโดยใชว้ธีิการสอนที่
หลากหลาย  เพือ่จะท าใหผู้เ้รียนสนใจการเรียน และเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนไดถู้กตอ้ง   และลดความ
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แตกต่างๆระหวา่งบุคคลต่อการเรียนรู้ จากทีผา่นมาการจดัการเรียนการสอนของผูส้อน ผูส้อนได้
ออกแบบกิจกรรม และเลือกนวตักรรมเพือ่ใชแ้กปั้ญหาทางการเรียน ไดแ้ก่ส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอนในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว และ VDO ที่สามารถเรียนรู้ไดท้ั้งในระบบ Online และ Offline ซ่ึง
สามารถเรียนรู้ผา่นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่มี Internet และที่ไม่มี Internet ได ้ ซ่ึงผูส้อนมีความสามารถใน
การสร้างส่ือประเภทน้ีไดด้ว้ยตนเอง  และไดศ้ึกษาผลดีของส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  ไดส้ร้าง
และไดน้ าส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในบางหน่วยการเรียนรู้ มาทดลองใชก้บันกัเรียนในชั้นเรียน
โดยการน าเสนอส่ือผา่นเคร่ืองฉายโปรเจกเตอร์ (Projector)    ก็สามารถแกปั้ญหาทางการเรียนไดเ้ป็น
อยา่งดี  โดยเฉพาะเม่ือผูส้อนน าเสนอส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนใหน้กัเรียนศึกษา      นกัเรียนแต่
ละคนก็ตั้งใจ สนใจบทเรียนมากขึ้น  ไม่คุยกนัระหวา่งเรียน เขา้ใจเน้ือหาบทเรียนไดเ้ร็วขึ้น นกัเรียนที่ขาด
เรียนบ่อยก็สามารถเรียนรู้ไดท้นั  แกปั้ญหาความแตกต่างระหวา่งบุคคลได ้ นกัเรียนสามารถเรียนรู้และ
ทบทวนบทเรียนไดด้ว้ยตนเองทาง Internet ที่บา้น ส่วนนกัเรียนที่ไม่มี Internet ที่บา้นก็สามารถเรียนรู้ที่
หอ้งเรียนและหอ้งคอมพวิเตอร์ในหอ้งสมุดตอนพกักลางวนัหรือเวลาวา่งไดเ้ช่นกนั สามารถแกปั้ญหา

นกัเรียนที่เรียนชา้ ขาดเรียนบ่อยได ้โดยผูส้อนจะจดัท า website  www.natdee.com  ที่มีความแปลกใหม่
ไม่เหมือน website  ทัว่ไป      และเคยไดรั้บรางวลั website ดีเด่น     ของส านกังานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เน่ืองจาก website ที่จดัท  าขึ้นเป็น website เสมือนมีชีวติ เพราะภายใน  
website มีการจดัรูปแบบการเรียนการสอน ที่มีส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบVDO และ
ภาพเคล่ือนไหว  ซ่ึงต่างจาก website ทัว่ไปที่ส่วนใหญ่มีแต่ขอ้ความและภาพน่ิง ซ่ึงไม่น่าสนใจและยาก
ต่อการเขา้ใจของนกัเรียน ส่วนส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่น ามาสอนหลายเร่ืองดว้ยกนั ที่ผูส้อน
ไดจ้ดัท าขึ้น และไดรั้บรางวลัจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูส้อนจึงคิดวา่ถา้มีส่ือ
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนครบทุกหน่วยการเรียนรู้ทั้งในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 จะสามารถ
แกปั้ญหาทางการเรียนของผูเ้รียนได ้ และพฒันาการเรียนการสอนไดดี้ยิง่ขึ้น  และนอกจากน้ีแลว้ส่ือ
ประเภท VDO ก็สามารถปรับปรุงเป็นส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่สามารถเรียนรู้ไดท้างFacebook 
(www.facebook.com) เพือ่เพิม่ทางเลือกใหก้บันกัเรียนที่ชอบเล่นFacebook  ก็จะสามารถท าใหส่ื้อ
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเขา้ถึงนกัเรียนไดม้ากยิง่ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.natdee.com/
http://www.facebook.com/
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         เพือ่สร้างและหาประสิทธิภาพส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ ์85 / 85    เพือ่ศึกษา
การประยกุตใ์ชส่ื้อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในชั้นเรียน            เพือ่ประเมินผลการใชส่ื้อบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนและเพือ่การแกไ้ขปรับปรุงส่ือ  ดงัจุดประสงคซ่ึ์งแบ่งออกเป็น   4   ตอนดงัน้ี 
ตอนที่ 1 เพื่อสร้างส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85  

1. สร้างส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบ Online และ Offline ที่มีประสิทธิภาพ 
ตาม เกณฑ ์85/85 ทุกหน่วยการเรียนรู้รายวิชาวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 2 

 2.    เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนโดยใช ้ส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์  
        ช่วยสอน  
 3.    ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการใชส่ื้อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
    ตอนที่ 2  เพื่อประยกุต์ใช้ส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในช้ันเรียน  

1. น าส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นไปประยกุตใ์ชใ้นชั้นเรียนโดยใชกิ้จกรรมการ
สอนแบบ 5 E  

2. ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนของปีการศึกษาที่ประยกุตใ์ชส่ื้อบทเรียน 
       คอมพวิเตอร์ช่วยสอนในชั้นเรียนกบัปีการศึกษาที่มีการเรียนแบบปกติ 

 3.    ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
                     ที่ประยกุตใ์ชใ้นชั้นเรียน 

ตอนที่ 3  เพื่อประเมินผลการประยุกต์ใช้ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในช้ันเรียน                        
ศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการประยกุตใ์ชส่ื้อบทเรียนคอมพวิเตอร์ 

ช่วยสอนในชั้นเรียน 
ตอนที่ 4   เพื่อแก้ไขปรับปรุงส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังจากการประยกุต์ใช้ส่ือในช้ันเรียน 
                ให้สามารถเรียนรู้ได้ทาง Facebook           

                          แกไ้ขปรับปรุงส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนหลงัจากการประยกุตใ์ชส่ื้อ
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในชั้นเรียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดท้าง Facebook   
 

1.3  สมมติฐานของการวิจัย 
   ตอนที่ 1  เพื่อสร้างส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85 / 85 

1.   ส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นทุกหน่วยการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85/ 85 
             2.   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

     อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   
3. ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการใชส่ื้อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบั 

ดี – ดีมาก  
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   ตอนที่ 2  เพื่อประยุกต์ใช้ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในช้ันเรียน 
 1. สามารถน าส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นไปประยกุตใ์ชใ้นชั้นเรียนโดยใช ้
                 กิจกรรมการสอนแบบ 5 E   ได ้
             2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนของปีการศึกษาที่ประยกุตใ์ชส่ื้อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย  
                  สอนในชั้นเรียนสูงกวา่ปีการศึกษาที่มีการเรียนแบบปกติ 
 3.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 ตอนที่ 3   เพื่อประเมินผลการประยุกต์ใช้ส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในช้ันเรียน                        
                     นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการประยกุตใ์ชส่ื้อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในชั้นเรียน 
                  ในระดบัดี – ดีมาก 
ตอนที่ 4   เพื่อแก้ไขปรับปรุงส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังจากการประยกุต์ใช้ส่ือในช้ันเรียน 

                   ให้สามารถเรียนรู้ได้ทาง Facebook   
                          แกไ้ขปรับปรุงส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนตามผลการประเมินหลงัจากการ 

ประยกุตใ์ชส่ื้อในชั้นเรียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดท้าง Facebook ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 หน่วยการเรียนรู้ 
 

1.4   กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวิจัย  
 

1.4.1 แผนการด าเนินการวิจัย 
แผนการด าเนินการวิจัย 

 
               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตอนที่ 2 
การประยกุตใ์ชส่ื้อ 

 

ตอนที่ 3 
   การประเมินผลส่ือ 

ตอนที่ 4 
การแกไ้ขปรับปรุงส่ือ 

 

ปีการศึกษา 2553 
จดัท าส่ือภาคเรียนที่ 2 
และหาประสิทธิภาพ 
ปีการศึกษา 2554 
จดัท าส่ือภาคเรียนที่ 1 
และหาประสิทธิภาพ 
 

ตอนที่ 1 
หาประสิทธิภาพส่ือ 

ปีการศึกษา 2554 
ประยกุตใ์ชส่ื้อใน 
ชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2555 
ประยกุตใ์ชส่ื้อใน 
ชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 
 

ปีการศึกษา 2554 
ประเมินผลการ
ประยกุตใ์ชส่ื้อใน 
ชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2555 
ประเมินผลการ
ประยกุตใ์ชส่ื้อใน 
ชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 
 

ปีการศึกษา 2556 
ปรับปรุงส่ือ หลงัจาก
การประยกุตใ์ชส่ื้อ 
ในชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 2557 
น าส่ือที่ปรับปรุงไป 
ทดลองเรียนรู้ทาง
facebook  
 

ภาพที่ 1.1 แสดงแผนการวจิยัและพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
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1.4.2 ตอนที่ 1   การสร้างส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85 / 85 
              ขั้นที่ 1  การสร้างและหาประสิทธิภาพส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ 85 / 85    

1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
2. ศึกษาหลกัสูตรและเน้ือหาสาระวชิาวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 2  
        ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 
3. ออกแบบส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
4. เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 
5. ทดลองใชส่ื้อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนกบันกัเรียน   20  คน 
        เก็บขอ้มูลจาก แบบทดสอบก่อน - หลงัเรียน   แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน  
        และประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการใชส่ื้อบทเรียนคอมพวิเตอร์ 
        ช่วยสอน       
6. หาประสิทธิภาพส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ( E1/E2 ) 
7. แกไ้ขปรับปรุง 

ขั้นที่ 2  ศึกษาผลการน าส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้กับนักเรียน 20 คน 
1. น าบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85 / 85 ไปทดลอง

ใชก้บันกัเรียน 20 คน และเก็บขอ้มูลจากแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 
2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนโดยใช ้ส่ือบทเรียน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน โดยใช ้ t – test แบบ Dependent ระดบันยัส าคญัที่ 0.05 
3. แกไ้ขปรับปรุง 

ขั้นที่ 3 ประเมินผลการทดลองใช้ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับนักเรียน 20 คน  
1. น าบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85 / 85 ไปทดลอง

ใชก้บันกัเรียน 20 คน เก็บขอ้มูลจากแบบประเมินความความคิดเห็นของนกัเรียน
ต่อการใชส่ื้อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

2. ประเมินความความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการใชส่ื้อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอนโดยใชค้ะแนนเฉล่ีย 

3. แกไ้ขปรับปรุง  
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1.4.3 ตอนที่ 2 การประยกุต์ใช้ส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในช้ันเรียน 
               ขั้นที่ 1  การน าส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปประยกุต์ใช้ในช้ันเรียน       

1. น าส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85/ 85 
ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ 
แบบ 5 E กบันกัเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  มีนกัเรียนทั้งหมด 169 คน 

        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา   2555 จ านวน 183 คน   
2. เก็บขอ้มูลจาก แบบทดสอบก่อน - หลงัเรียน   แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
        และประเมินความพงึพอใจต่อการใชส่ื้อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
3. แบบทดสอบก่อน - หลงัเรียน  แปลงเป็นคะแนนที เฉล่ีย  Average T- score   

   ขั้นที่ 2  ศึกษาผลการน าส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน       
1. น าไปใชก้บันกัเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  มีนกัเรียนทั้งหมด 169 คน 
        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555   จ  านวน 183  คน    
2. น าคะแนนแบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน ไปวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
        โดยเปรียบเทียบคะแนน Average T- score    
3. วเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเม่ือประยกุตใ์ชส่ื้อบทเรียน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอนในชั้นเรียนกบัการเรียนแบบปกติในปีการศึกษาที่ผา่นมา  
        โดยเปรียบเทียบคะแนน Average T- score 

1.4.4 ตอนที่  3  ประเมินผลการใช้ส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนไปประยกุต์ใช้ในช้ันเรียน                 
1.   น าคะแนนการท าแบบประเมินความพงึพอใจไปวเิคราะห์หาความพงึพอใจ 

ต่อการการประยกุตใ์ชส่ื้อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในชั้นเรียน 
2. หาค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบประเมินความพงึพอใจ   

1.4.5  ตอนที่ 4  การแก้ไขปรับปรุงส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังจากการประยุกต์ใช้ 
                    ในช้ันเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ทาง Facebook  

แกไ้ขปรับปรุงส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนตามผลการประเมินหลงัจากการ 
   ประยกุตใ์ชส่ื้อในชั้นเรียนใหส้มารถเรียนรู้ไดท้าง Facebook                                                  

1.4.6 หน่วยการเรียนรู้ที่น ามาจัดท าส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
               จดัท าบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทุกหน่วยการเรียนรู้ในสาระที่เป็นปัญหาต่อการ
 เรียนทั้งภาค เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ซ่ึงมีทั้งหมด 13 หน่วยการเรียนรู้          
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1.4.7 แผนการด าเนินการ 
   ปีการศึกษา 2553   สร้างส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ของหน่วยการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2  และ 
                                 น าไปประยกุตใ์ชใ้นชั้นเรียน ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2  

                    ปีการศึกษา 2554   สร้างส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ของภาคเรียนที่ 1 และน าไปประยกุตใ์ชใ้น 
                                                  ชั้นเรียน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 

 ปีการศึกษา 2556 –  2557    แกไ้ขปรับปรุงส่ือหลงัจากการประยกุตใ์ชใ้นชั้นเรียน 
1.4.8 การออกแบบส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มี  2  แบบดังนี้                      

               1.   แบบภาพเคล่ือนไหวอธิบายบทเรียน ใชก้บับทเรียนที่ตอ้งใชก้ารมโนภาพ การจิตนาการ  
              2.   แบบ VDO อธิบายบทเรียน ใชก้บับทเรียนที่มีการทดลอง   อธิบายเน้ือหาบทเรียน 

1.4.9 การน าเสนอส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบOnline ใน website          
                   สร้าง Website  www.natdee.com และน าส่ือไป upload  บน  Website 
1.4.10 น าเสนอส่ือทาง Facebook  

            Upload ส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบ VDO ลงใน website 
www.youtube.com  แลว้ Upload ที่อยูข่อง VDO จาก www.youtube.comไปยงั 
www.facebook.com ส่วนแบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียนใหถ่้ายรูปและ Upload รูป 
ไปยงั www.facebook.com 

 

1.5 ขอบเขตของการวจิัย 
1.5.1 เนื้อหาทีใ่ช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  เน้ือหาสร้างขึ้นตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช  2551      
 ในรายวิชาวทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ทุกหน่วยการเรียนรู้  

1.5.2 ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง และ กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั   คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีระนอง  

 ปีการศึกษา 2553 ( ภาคเรียนที่ 2 ) จ  านวน 175  คน และ ปีการศึกษา 2554 ( ภาคเรียนที่ 1 ) 
 จ านวน 122 คน  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีระนอง  
  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี  
                       กลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ  านวน 20 คน ซ่ึงเป็นนกัเรียนของปีการศึกษา 2553 ( ภาคเรียนที่ 2 ) 
 ส าหรับท าการวจิยั ของหน่วยการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ซ่ึงมีทั้งหมด 7 หน่วยการเรียนรู้ โดยใช้
 วธีิการสุ่มอยา่งง่าย ( Simple Random Sampling )โดยการจบัฉลาก 
  กลุ่มตัวอย่างที่ 2 จ  านวน 20 คน ซ่ึงเป็นนกัเรียนของปีการศึกษา 2554 ( ภาคเรียนที่ 1 ) 
 ส าหรับท าการวจิยัของหน่วยการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ซ่ึงมีทั้งหมด 6 หน่วยการเรียนรู้ โดยใช้
 วธีิการสุ่มอยา่งง่าย ( Simple Random Sampling )  โดยการจบัฉลาก  

http://www.natdee.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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 กลุ่มเป้าหมาย คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีระนอง ภาคเรียนที่ 2 ของ    
 ปีการศึกษา 2554 และภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2555    ซ่ึงมีจ  านวนนกัเรียนปีการศึกษาละ  
 4 หอ้งเรียน ปีการศึกษา 2554  ภาคเรียนที่ 2 มีนกัเรียนทั้งหมด 169 คน   และปีการศึกษา 2555   

                     ภาคเรียนที่ 1 จ  านวน 183  คน  ซ่ึงนกัเรียนทั้งหมดน้ีเป็นนกัเรียนที่ไดเ้รียนโดยการประยกุตใ์ช ้
 ส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในชั้นเรียนในกิจกรรมการสอนแบบ 5 E ในการวจิยัตอนที่ 2 
                                    

1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
                        ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable )   คือ ส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่มี
 ประสิทธิภาพ 85 / 85  ทุกหน่วยการเรียนรู้  

  ตัวแปรตาม ( Dependent Variable )  ไดแ้ก่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนจากบทเรียน 
 คอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

1.5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ตอนที่ 1 –ตอนที่ 3  ระยะเวลาที่ใชใ้นการวจิยัปีการศึกษา 2553 –  2555  
ตอนที่ 4                  ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจยัปีการศึกษา 2556 –  2557     

 

1.6   ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 1.6.1      บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ( Computer – Assisted Instruction )    

 หมายถึงโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป ที่เป็นภาพเคล่ือนไหว   และVDO การเรียนรู้  
         ที่สามารถเรียนรู้ไดท้ั้งในระบบ Online และ Offline      มีเสียงอธิบายบทเรียน      แบบทดสอบ 

ก่อนเรียนและหลงัเรียน  แบบฝึกหดั รวมถึงมีการปฏิสมัพนัธ ์(Interaction) ระหวา่งนกัเรียนกบั
คอมพวิเตอร์   ซ่ึงส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบ Offline   สามารถใชก้บั
คอมพวิเตอร์ที่ไม่มีการเช่ือมต่อกบั Internet  ส่วนส่ือในรูปแบบ Online   ใชก้บัคอมพวิเตอร์ที่มี
การเช่ือมต่อกบั Internet   

1.6.2 ผูเ้รียนหรือนกัเรียน หมายถึง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีระนอง  จงัหวดัระนอง  
ปีการศึกษา 2553 ( ภาคเรียนที่ 2 )   -  2557 ( ภาคเรียนที่ 1)  

1.6.3 วชิาวทิยาศาสตร์ หมายถึง วิชาหน่ึงในหมวดวชิาบงัคบั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2   
ใช ้เวลาเรียน 3 คาบ ต่อสปัดาห์  คาบละ 50 นาที 

1.6.4 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการทดสอบวชิาวทิยาศาสตร์  
1.6.5 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ประสิทธิภาพของส่ือบทเรียน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน  ซ่ึงวดัจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนที่เรียนจากบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑท์ี่ก  าหนด คือ  85/85   
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1.6.6 แบบทดสอบ หมายถึง เคร่ืองมือที่ใชว้ดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนดว้ย 
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิาวทิยาศาสตร์ทุกหน่วยการเรียนรู้โดยมุ่งประเมินความรู้ของ
ผูเ้รียน ทั้งก่อนและหลงัการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

1.6.7 แบบประเมิน หมายถึง เคร่ืองมือที่ใชต้รวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ 
ช่วยสอนวชิาวทิยาศาสตร์ ทุกหน่วยการเรียนรู้ และรวมถึงแบบประเมินผูเ้รียน                        

1.6.8 เจตคติต่อการเรียนโดยการใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ความพงึพอใจของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

1.6.9 Facebook หมายถึง website www.facebook.com 
 

1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดส่ื้อการสอนประเภท บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  
        ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85/85 ทุกหน่วยการเรียนรู้ 
2. มีแหล่งเรียนรู้ประเภทบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา 

ปีที่ 2  ที่สามารถเรียนผา่นเครือข่าย Internet ที่สามารถท าใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้
ทั้งทาง website ที่ครูจดัท าให ้(www.natdee.com)  และ ทาง Facebook (www.facebook.com) 
 

http://www.natdee.com/
http://www.facebook.com/

