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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์ คือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบฐาน  ข้อมูลก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้บทเรียนออนไลน์ และใช้ปัญหาเป็นฐาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชา
สถิติประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคการศึกษาเทอม 
1/2558 จ านวน 2 กลุ่มละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  บทเรียนออนไลน์ เรื่องระบบฐานข้อมูล 
บทเรียนแบบปัญหาเป็นฐานและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
independent t-test 
  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์และแบบปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไม่แตกต่างกัน 

ค าส าคัญ : ระบบฐานข้อมูล, บทเรียนออนไลน,์ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

ABSTRACT 
 

 The objectives of the research was to compare posttest learning achievement of the 
database system subject in form using the e-learning with the problem-based learning. The 
sample consisting of 60 undergraduate student in first semester the academic year 2015 from 
department of Information Technology and Applied Statistics Programs at Nakhon Ratchasima 
Rajabhat University. They were divided in to two groups, 30 students each: the first group learned 
using E-learning and the another group learned using the problem-based learning. The research 
tools were E-learning lesson, problem-based learning lesson and a learning achievement test. 
The independent t-test was used for testing hypotheses. 
 The results showed that both group of the student did not statistically show different 
learning achievement.      
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บทน า 

 
 ในประเทศไทย ได้น าการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเริ่มใช้ครั้งแรกในหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2531 และประยุกต์ใช้ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ การเรียนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่น ามาปรับใช้ในหลายกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งการเรียนการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นการเรียนการสอนที่ให้ประสบการณ์ท้าทายความคิด ลักษณะนิสัยและ
การปฏิบัติร่วมกับการแก้ปัญหาเป็นการจูงใจผู้เรียนให้เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยผ่านการสืบเสาะหาความรู้และเรียนรู้
ด้วยการค้นพบของบุคคลและจากการท างานเป็นกลุ่ม โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่
เกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก
แห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้  
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ วิธีการที่นักเรียนเป็นกลุ่มย่อยเรียนรู้โดยใช้ประเด็นส าคัญในกรณี
ปัญหาที่เป็นจริงหรือก าหนดขึ้น เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองโดยการสืบ ค้นข้อมูลหาความรู้หรือ
ทักษะต่าง ๆ แล้วน าความรู้ที่ค้นหามาเล่าสู่กันฟังพร้อมท้ังร่วมกันอภิปรายร่วม กันเรียนรู้แล้วลงสรุปความรู้ใหม่ 

โดยผู้วิจัย ได้น าวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาระบบฐานข้อมูล 
ส าหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
สอน การท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและใช้ทักษะการสื่อสารส าหรับการสอนแบบภาษาอังกฤษ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจกับเนื้อหาและการวัดผลการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบฐานข้อมูลก่อนเรียนและหลังเรยีนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบใช้บทเรียนออนไลน์  
 
2. สมมติฐานในการวิจัย  

นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบออนไลน์และแบบปัญหาเป็นฐานแตกต่างกัน 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based 
Learning / PBL) มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นและเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ าแนก 
กิจกรรมออกมาเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสังเกตการณ์ ขั้นก าหนดปัญหา ขั้นสร้างแนวทางการเรียนรู้ปัญหา ขั้น
เรียนรู้ปัญหา ข้ันรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ข้ันวิเคราะห์ สรุปผลการเรียนรู้ปัญหาและขั้นต่อเติมความเข้าใจ 

ล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ (Learning Plan)   
ขั้นที่ 1 ขั้นสังเกตการณ์ ผู้วิจัยท าการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ในห้องเรียนจากการที่ท า

การเรียนการสอนบทที่ 1 พร้อมทั้งให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1 และหลังเรียนบทที่ 1 และได้จัดการเรียน
การสอน โดยใช้ทักษะการสื่อสารแบบใช้ภาษาอังกฤษ 
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ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดปัญหา ผู้วิจัยได้ท าการตั้งค าถามจากกรณีศึกษาที่ได้ ได้แก่ ปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์

ใด ๆ ในกรณีศึกษาที่นักศึกษาไม่สามารถอธิบายได้ 
ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างแนวทางการเรียนรู้ปัญหา ผู้วิจัยได้จัดนักศึกษาเรียนกลุ่มย่อยครั้งแรก โดยท าการสอน

รายวิชาระบบฐานข้อมูล และสอนโดยใช้วิธีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ จัดนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 
คน เป็นการเรียนกลุ่มย่อยครั้งแรก นักศึกษาได้รับโจทย์ปัญหา ซึ่งเป็นสถานการณ์จริงที่ ใช้ในการสอน โดยการ
เตรียมสไลด์สอนแบบภาษาอังกฤษ  

ขั้นที่ 4 ขั้นเรียนรู้ปัญหา นักศึกษาท าตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ พร้อมทั้งร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม 
และในกลุ่มช่วยกันคิดและวิเคราะห์ข้อสอบและตอบค าถามที่ได้จากการฟัง อาจารย์คอยดูแลช้ีแนะให้ผู้เรียนสามารถ
ตอบค าถามได้ 

ขั้นที่ 5 ขั้นรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สอนได้มอบหมายให้นักศึกษาแยกย้ายไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
และเมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจึงกลับมารวมกลุ่มเพื่อให้ความเห็นในการตอบข้อซักถามอีกครั้ง 

ขั้นที่ 6 ขั้นวิเคราะห์ สรุปผลการเรียนรู้ปัญหา นักศึกษาสามารถเข้าใจปัญหาเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ พร้อมทั้ง
สรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม อาจารย์มีหน้าที่ช้ีแนะหากนักศึกษามีข้อมูลไม่ครบ หรือไม่
ถูกต้อง พร้อมทั้งให้นักศึกษาสรุปภายในกลุ่มแล้วตอบค าถาม 

ขั้นที่ 7 ขั้นต่อเติมความเข้าใจ อาจารย์ประเมินผลความรู้ที่ได้จากการใช้แบบทดสอบ นักศึกษาต้อง
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการท าแบบทดสอบไปประยุกต์ใช้งานในด้านอื่น ๆ ได้ พร้อมทั้งอาจารย์อภิปรายและ
สรุปผลให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากเพิ่มขึ้น [1] 

ซึ่งคุณลักษณะเด่นของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีดังน้ี 
1. ผู้เรียนมีเสรีภาพด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. เรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นตัวขับเคลื่อน 
3. ผู้เรียนได้สัมผัสจริงกับปัญหาที่จะพบได้ในสถานการณ์จริง 
4. ได้ฝึกฝนทักษะการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ 
5. ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด ได้แก่ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

ลักษณะด้อยและข้อจ ากัดของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  
1. เป็นการเรียนรู้ที่ต้องใช้ความรับผิดชอบและมีวินัยสูง 
2. ใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้มาก 
3. ต้องเตรียมบรรยากาศการเรียนรู้ให้พร้อมก่อนเริ่มด าเนินการ 

สรุปเทคนิคระบบการศึกษาแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
1. ยึดถือนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (student-centered) 
2. เรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย (small group tutorial) 
3. ใช้ปัญหาจริงเป็นตัวกระตุ้น (problem-solving based) 
4. มีการบูรณาการของเนื้อหาความรู้ (integration) 

 ชาญชัย ดาศรี [2] กล่าวว่า การวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานกับการเรียนแบบปกติ และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชางานปรับอากาศยานยนต์ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนแบบปกติ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเครื่องกล จ านวน 98 คน ส าหรับวิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย วิทยาลัยการ
อาชีพสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยแบ่งกลุ่มทดลองที่
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 49 คน กลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 49 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง และน ามาทดสอบค่า t-test ซึ่งพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 9 หน่วยการเรียน รวมเวลา 80 ช่ัวโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ภาคทฤษฎี ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 80 ข้อ โดยมีอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.29-0.81 ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92  
 มัณฑรา ธรรมบุศย์ [3] กล่าวว่า การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเป็นวิธีการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่เป็นการบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดการแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเองการ
ท างานเป็นทีมและเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการทางการศึกษาที่เน้นในเรื่องการก าหนดวัตถุประสงค์การก ากับและ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาท างาน
ร่วมกันเป็นทีม ตั้งแต่ 5-7 คน โดยใช้ปัญหาจริงที่มีโอกาสพบในอนาคตเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายใน
การแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ยึดหลักการเรียนรู้ระดมความคิดอย่างหลากกหลาย โดย
นักศึกษาได้รับการแนะน าเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความตระหนักในการแก้ปัญหา มีค าถามน าให้นักศึกษาได้ตอบค าถาม
เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา โดยค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการที่หลากหลายใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
แก้ปัญหา หาข้อสรุปร่วมกัน 
 การเรียนแบบปกติ หมายถึง การสอนตามธรรมเนียมปฏิบัติเป็นการสอนหลังการเรียนทฤษฎีหรือการ
สาธิตจากการแนะน า โดยครูผู้สอนใช้การอธิบายการสนทนาซักถาม การท าแบบฝึกหัด การใช้หนังสือ และให้ศึกษา
หรือทดลองปฏิบัติตามเนื้อหาในรายวิชา และหลักการต่าง ๆ เพื่อยืนยันสิ่งท่ีได้เรียนมาแล้วว่าเป็นจริง 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักศึกษา ซึ่งวัดได้จากคะแนนที่ท าแบบทดสอบ
หลังเรียนในรายวิชาระบบฐานข้อมูล 
 การทดสอบก่อนเรียน (pre-test) หมายถึง การศึกษาตรวจสอบดูพฤติกรรมเบื้องต้นของผู้เรียนว่ามีพื้น
ฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบฐานข้อมูล และเก็บผลการ
ทดสอบนี้ไว้เพื่อน าไปเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังเรียน (post-test) ต่อไป 
 การทดสอบหลังเรียน (post-test) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ฉบับเดิมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เรียนจบแล้ว เพื่อจะได้ประเมินผลดูว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อย
เพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 สุรพล บุญลือ [4] กล่าวว่า การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในห้องเรียนเสมือนจริง หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนโดยให้ผู้เรียน เรียนจากสถานการณ์ที่เปน็ปัญหาในการฝึกทักษะของการค้นคว้าหาความรู ้การช้ีน าการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการท างานเป็นกลุ่ม ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่จ าลองสภาพการเรียน
การสอนเสมือนห้องเรียนปกติ ที่ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ การประเมินผล และการบริการ
ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ โดยมีที่ตั้งเสมือนจริงอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต มีระบบการบริหารการจัดการ ระบบการ
เรียนการสอนในการสอนทางไกลผ่านสื่อ เพื่อสามารถให้ผู้เรียนเรียนรู้เสมือนเรียนในช้ันเรียน 
 MD Shobana Rajan และคณะ [5] กล่าวว่า การใช้วิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แบ่งเป็น 
2 กลุ่ม โดยมีการให้แผนงานในการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้และเกี่ยวกับโรคอื่น ๆ ซึ่งเป็นการตั้งค าถามเพื่อท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทีเกิดขึ้น น าไปสู่วิธีการช่วยเหลือคนไข้ท้ังสองกลุ่ม โดยจัดการศึกษาตาม
สภาพแวดล้อม 45 นาที ช้ีแจงแนวการสอนตามโครงสร้างและรูปแบบตามวัตถุประสงค์ในแต่ละบทตามการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งสรุปแนวการสอนในลักษณะนี้คือการจ าลองสถานการณ์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์และการใช้บทเรียนออนไลน์กับทักษะการสื่อสาร
ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีขั้นตอนดังนี ้
 1.1 จัดท าบทเรียนออนไลน์เพื่อประกอบการเรยีนการสอนในรายวิชาระบบฐานข้อมูล ประกอบไปด้วย สื่อ
การสอนเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และตัวอย่างท่ีใช้ในการสอน  
 1.2 ผู้เรียนสามารถเข้าไปตอบค าถามก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชา พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในกระดานข่าวรายวิชา พร้อมท้ังสามารถอภิปรายการเรียนการสอนหน้าช้ันเรียนได้ 
 1.3 จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาระบบฐานข้อมูล รหัส 411305 จ านวน 4 บท เพื่อใช้
ในการเรียนและสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 จ านวน 30 คน 
 1.4 วิเคราะห์การวัดผลและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
 1.5 ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ผู้สอนใช้ทักษะการสื่อสารและการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมทั้งใช้
บทเรียนออนไลน์ในการท าแบบทดสอบ จ านวน 30 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 โดยเวลาทดลองจ านวน 5 คาบ เลือกคาบเรียน 1 คาบ เพื่อทดลองสอน โดยใช้เวลา 4 ช่ัวโมง ใน
การทดลองสอน  
 1.6 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน ด้วยวิธีการท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยการแทน
สูตรหาค่า t-test independent 
 1.7 น าผลการทดลองจากกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่ม มาเปรียบเทียบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้บทเรียนออนไลน์และการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กรณีศึกษารายวิชาระบบฐานข้อมูล นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระบบ
ฐานข้อมูล รหัส 411305 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งได้เป็น  
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เพื่อท าการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบบทเรียนออนไลน์ 

จ านวน 30 คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เพื่อใช้ทักษะการสื่อสารการสอนเป็นภาษาอังกฤษและใช้บทเรียนออนไลน์ในการท า

แบบทดสอบ จ านวน 30 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยเวลาทดลอง
จ านวน 5 คาบ โดยเลือกคาบเรียน 1 คาบ เพื่อทดลองสอน โดยใช้เวลา 4 ช่ัวโมงในการทดลองสอน   

 
3. เคร่ืองมือการวิจัย 
 3.1 บทเรียนออนไลน์ รายวิชาระบบฐานข้อมูล รหัส 411305  
 3.2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบฐานข้อมูล 
 3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฐานข้อมูลชนิด 4 ตัวเลือก 
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4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย   

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาระบบฐานข้อมูลและการ
ใช้แบบทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ t-test ดังนี ้
ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสอนนักศึกษาในรายวิชาระบบ

ฐานข้อมูล ซึ่งใช้เอกสารประกอบการเรียนและการสอน และสอบปลายภาคเรียน จากข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน จากนั้น น าผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และหาค่า t-test 
 

ผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนแบบบทเรียนออนไลน์
กับการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 การค านวณทางสถิติของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม   
 

กลุ่ม N df Mean Std.Deviation 
วิธีการทดลองแบบ 1 30 29 20.80 5.62 
วิธีการทดลองแบบ 2 30 29 20.43 6.01 

  

จากตารางที่ 1 พบว่า วิธีการทดลองแบบ 1 (วิธีการเรียนแบบบทเรียนออนไลน์) และวิธีการทดลองแบบ 2 
(การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน) มีค่าคะแนนเฉลี่ย 20.80 และ 20.43 ตามล าดับ เมื่อน าไปวิเคราะห์ความแตกต่าง
ด้วยสถิติ t-test (independent) มีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน ในการ
ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผู้เรียน 2 กลุ่ม 
 
 t df p 
วิธีที่ 1 – วิธีที่ 2 0.27 29 0.80 

  

 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยทั้ง 2 วิธีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนับส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เนื่องจากค่า p-value มีค่ามากกว่าค่า   (.05) ดังนั้นจึงยอมรับ H0 
  

อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากตารางที่ 1-2 แสดงให้เห็นว่าคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์และการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์กับการใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้
ดังนี ้  
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ดังนั้น ผลการทดลองไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยนักศึกษาที่ใช้วิธีการเรียนแบบการใช้บทเรียน

ออนไลน์และการใช้วิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกับการใช้การสอน
บทเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียว 

ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนทั้งสองวิธี เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะขั้นตอนวิธีการที่ใกล้เคียง
กัน ดังนั้น ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนจึงไม่มีความแตกต่างกันทั้งสองวิธี คือ วิธีการเรียนแบบบทเรียนออนไลน์และวิธีการ
เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์กับการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

กลไกวิธีการเรียนแบบบทเรียนออนไลน์ นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนได้ด้วยตนเอง และ
สามารถท าแบบทดสอบได้ โดยผู้สอนเป็นผู้ช้ีแนะ พร้อมทั้งอภิปรายการท างานแบบรวมกลุ่ม และน าเสนอหน้า
ห้องเรียน 

กลไกพื้นฐานในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่าสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงการให้นักศึกษาผ่านกลไก
ครบถ้วน 2 ประการ คือ 1. นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฟังภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ 2. นักศึกษา
สามารถท าแบบฝึกหัดที่ผู้สอนได้มอบหมายให้ท า โดยจับกลุ่มเพื่อท าแบบฝึกหัด และรายงานผลหน้าห้องเรียน 

สามารถสรุปผลได้ว่า ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการใช้บทเรียนออนไลน์และขั้นตอนการเรียน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมถึงตอบค าถามและท าแบบฝึกหัดได้ พร้อมทั้งจับกลุ่มเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติมจาก
ภายนอกห้องเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอน พร้อมให้ผู้สอนมีข้อเสนอแนะในการตอบ
ค าถามให้กับผู้เรียนเมื่อมีข้อซักถาม โดยการเรียนแบบวิธีดังกล่าว ท าให้ผู้เรียนเข้า ใจและเรียนรู้ในรายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลได้ดีขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจัยท่ีทางผู้วิจัยได้ท าการทดลองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
สอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 30 คน และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งได้น าวิธีการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานมาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาระบบฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน การท าแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนและใช้ทักษะการสื่อสารส าหรับการสอนแบบภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจกับ
เนื้อหาและการวัดผลการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น งานวิจัยนีส้ามารถสรุปผลการทดลองหลังเรียน โดย
มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 20.43 คะแนน นักศึกษาที่ใช้วิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่แตกต่างกว่าการใช้การสอนบทเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียว 
 ส าหรับงานวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีการเรียนการสอนแบบ CIPPA เพื่อวัดความพึงพอใจหรือเจต
คติต่อการเรียนการสอนในรายวิชาระบบฐานข้อมูลและสามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนกับ
นักศึกษาในกลุ่มรายวิชาระบบฐานข้อมูลในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้  
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