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การจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ  
ด้วยกระบวนการเรียนรูป้ัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนแบบสาธิต 

เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล รายวิชาการจดัการฐานข้อมูล 
 

อุบลรตัน์  ศิริสุขโภคา1* และ กฤช  สินธนะกลุ2 
 

บทคัดยอ่ 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง 

ภาษาเอสคิวแอล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนฐาน
สมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน 2) เพื่อจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล รายวิชาการ
จัดการฐานข้อมูล โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 1/2559 ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มโดยวิธีเจาะจง จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือในการทดลอง ได้แก่ แผนการสอนฐานสมรรถนะ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต 
เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล ที่ผ่านการวิเคราะห์ความเหมาะสมและประเมินความถูกต้องของ
เน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน 2) เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สาธิต แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบบันทึกคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียน และแบบประเมินความ 
พึงพอใจของผู้เรียน โดยนําผลที่ได้จากเครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า  
1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตที่พัฒนาขึ้น เมื่อผ่านการประเมินความเหมาะสมและประเมินความถูกต้องของ
เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพโดยรวมในระดับดีมาก (X̅ = 4.86, S.D. = 0.23) และ 2) การจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ 87.80/85.60 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผนการสอนฐาน
สมรรถนะ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีความ 
พึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.95, S.D. = 0.53) งานวิจัยนี้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  
 
คําสําคญั: แผนการสอนฐานสมรรถนะ, บทเรยีนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน, กระบวนการเรยีนรู้ปัญหาเป็นฐาน 
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Competency-Based Teaching Plan Integrating Problem-Based Learning Process 
and Computer-Assisted Instruction on SQL Language,  

Database Management Course 
 

Ubonrat  Sirisukpoca1* and Krich  Sintanakul2 
 

Abstract 
The aims of this experimental research were 1) to develop an effective demonstration-based 

computer assisted instruction on SQL language, database management course for teaching and learning 
through competency-based teaching plan integrating problem-based learning process, 2) to implement 
the teaching and learning through competency-based teaching plan integrating problem-based learning 
process and demonstration-based computer-assisted instruction on SQL language, database 
management course. Forty sophomores, who were studying in computer education program, Nakhon 
Pathom Rajabhat University in the first semester of academic year 2016 were targeted participants of 
this study. The instruments in the study consisted of 1) experimental instruments, including a 
competency-based teaching plan, computer-assisted lessons on SQL language, data management 
course, which was approved by 3 experts in terms of appropriate and content accuracy and 2) data 
collection instruments, which were composed of  evaluation forms for the effectiveness of the teaching 
and learning through competency-based teaching plan integrating problem-based learning process and 
effective demonstration-based computer-assisted instruction, pretest, posttest, activity scoring sheets, 
and a satisfactory survey.  With statistical analyses of gathered data, the finding of the study showed 
that the average IOC score of the teaching and learning through competency-based teaching plan 
integrating problem-based learning process and computer-assisted instruction was highly positive  
(X̅	= 4.86, S.D. = 0.23). The effective score of a computer-assisted instruction was 87.80/85.60 which 
were higher than the expected criterion. The students’ learning outcomes after learning through the 
computer-assisted instruction was significantly higher at .05 level. The students’ satisfaction towards the 
computer-assisted instruction on SQL language, data management course was highly positive (X̅	= 4.95,  
S.D. = 0.53). The findings accomplished the research objectives.   
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1. บทนํา 
 จากแนวคิดการพัฒนาระบบการศึกษาในยุค 4.0 ซึ่ง
เน้นให้ผู้เรียน สามารถค้นคว้าแสวงหาการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและนําองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งมาบูรณา
การเชิงสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์
และตอบสนองความต้องการของสังคมและตนเองตาม
สถานการณ์ ซึ่งส่ิงจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ 
คือ การเสริมสร้างสมรรถนะโดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและความเช่ียวชาญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การได้
ลงมือปฏิบัติจริงทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะอย่างแท้จริง ซึ่ง
การจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ
เป็นกระบวนการในการประเมินความรู้ ทักษะและเจตคติ
ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี [1] และการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลโดย
ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
คือ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน [2] ซึ่งเป็น
ส่ิงจําเป็นในระบบการศึกษายุค 4.0 เช่นกัน จากการ
เปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและเทคโนโลยีทําให้รูปแบบ
การเรียนรู้มีความหลากหลายมากข้ึน โดยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง หากมีการออกแบบและพัฒนา
บทเรียนที่ดีมีความน่าสนใจและใช้งานได้สะดวกจะทําให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากมายด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัย ทําให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น [3] บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการพัฒนาอย่างครบถ้วนทั้งการ
นําเสนอเนื้อหา การทําแบบทดสอบ ตลอดจนการติดต่อ 
ส่ือสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทําให้ผู้สอนสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ในระดับหนึ่ง
และผู้เรียนก็สามารถใช้ประโยชน์จากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนได้เต็มที่ [4] 
 การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานให้ความสําคัญกับการ
ให้ผู้เรียนใช้ความรู้เดิมหรือความรู้พื้นฐานที่มีอยู่มาใช้ใน
การศึกษาหาข้อมูล วางแผน และพิสูจน์สมมติฐานในการ
แก้ปัญหา ซึ่งมีงานวิจัยที่นําการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐานไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย 
อาทิ รูปแบบการพัฒนาทักษะการออกแบบขั้นตอนวิธี
ทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีปัญหาเป็นฐาน [5] การพัฒนา

รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค  
เค ดับเบ้ิลย ูแอล พลัส ที่มีระบบเสริมศักยภาพเพ่ือพัฒนา 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ [6] การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐาน โดยวิธีการจัดการความรู้เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี [7] ซึ่งผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานสามารถพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานสูงกว่าการเรียนด้วยวิธีปกติ และ
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมากถึงระดับมากทีสุ่ด 
 จากการค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุป
ได้ว่า การจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนฐาน
สมรรถนะ มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาภาคปฏิบัติ และกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน
สามารถช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เดิม
เป็นพื้นฐานในการวางแผนและพิสูจน์สมมติฐานเพื่อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เมื่อนํามาใช้ร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนตามแผน 
การสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรูป้ัญหาเป็น
ฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต 
เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สาธิต เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล 
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสําหรับจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหา
เป็นฐาน 
 2.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนฐาน
สมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง ภาษา 
เอสคิวแอล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล  
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง 
ภาษาเอสคิวแอล ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะ
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สําหรับจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนฐาน
สมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน  
 3.2 การเรียนการสอนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล 
รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการดําเนินการวิจัยออกเป็นขั้นตอน
ต่าง ๆ ซึ่งกล่าวถึงแบบแผนการทดลอง ประชากรและ
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและ 
การประเมินผล [8] และ [9] ดังน้ี 
 4.1  แบบแผนการทดลองที่ใช้  เป็นแบบกลุ่มเดียว
สอบก่อนสอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest 
Design) ที่ใช้กับงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) [3]   
 4.2  ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยเพื่อจัดการเรียน 
การสอนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบสาธิต เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล รายวิชาการ
จัดการฐานข้อมูล คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ภาคเรี ยนที่  1/2559 จํ านวนทั้ ง ส้ิน  90 คน  โดย
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จํานวน 40 คน ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(cluster sampling) โดยวิธีเจาะจง 
 4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1) เครื่องมือในการทดลอง ได้แก่ แผนการสอน
ฐานสมรรถนะ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต 
เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล ที่
ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับแผนการสอนฐานสมรรถนะ
ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องและประเมินความ
ถูกต้องของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน โดยมี
เนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ประกอบด้วยข้อความ ภาพ 
เสียง และวิดีโอ เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ 

2) เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
ประเมินประสิทธิภาพสําหรับผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วย
กระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม
ระหว่างเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ โดย
นําผลที่ได้จากเครือ่งมือรวบรวมข้อมูลมาทําการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 4.4  การสร้างเครื่องมือวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล รายวิชาการ
จัดการฐานข้อมูล ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะที่ใช้ใน
การวิจัย ใช้แบบจําลองของ ADDIE Model ในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี้ 

1) ขั้นการวิเคราะห์ (analysis) วิเคราะห์เนื้อหา
ในรายวิชาการจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาษาสืบค้น
ข้อมูลแบบมีโครงสร้างหรือภาษาเอสคิวแอล เป็นเนื้อหา
ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต
โดยแบ่งออกเป็น 2 งาน ได้แก่ งานเขียนคําส่ังภาษา 
เอสคิวแอลนิยามข้อมูล และงานเขียนคําส่ังภาษา 
เอสคิวแอลจัดการข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์ ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 จํานวนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ภาษา 
เอสคิวแอล 

ฟ้ืนฟูความรู้
ทฤษฎี 

ประยุกต์ 
ความรู้ทฤษฎี 

ปฏิบัติ 
ถูกต้อง 

นิยามข้อมูล  13 8 11 
จัดการข้อมูล  13 8 11 

 

 จากตารางที่ 1 การนิยามข้อมูล มีวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมภาคทฤษฎีในการฟื้นฟูความรู้ 13 ข้อ การ
ประยุกต์ความรู้ทฤษฎี 8 ข้อ และปฏิบัติได้ถูกต้อง 11 ข้อ 
การจัดการข้อมูล มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมภาคทฤษฎี
ในการฟ้ืนฟูความรู้ 13 ข้อ การประยุกต์ความรู้ทฤษฎี  
8 ข้อ และปฏิบัติได้ถูกต้อง 11 ข้อ จากวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมทําให้งานเขียนคําส่ังภาษาเอสคิวแอลนิยาม
ข้อมูลมีแบบทดสอบแบบปรนัยจํานวน 42 ข้อ และงาน
เขียนคําส่ังภาษาเอสคิวแอล จัดการข้อมูลมีแบบทดสอบ
แบบปรนัยจํานวน 42 ข้อ 
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2) ขั้นการออกแบบ (design) นําเน้ือหาที่ผ่าน การวิเคราะห์มาทําการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบสาธิตตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ 
ออกแบบแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียน รวมทั้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง ภาษา
เอสคิวแอล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล โดยกําหนดให้
นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ประกอบด้วย ข้อความ 

ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย และวิดีทัศน์สาธิต
การใช้งานคําส่ังภาษาเอสคิวแอล ซึ่งนําเสนอผ่านระบบ
ออนไลน์ และผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
สอนฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต  
ดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 โครงสรา้งการจัดการเรยีนการสอนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ 
 

จากรูปที่ 1 โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ เริ่มจากการลงทะเบียน
และเข้าสู่บทเรียนของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต
เพื่อทําแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
เรียนรู้ปัญหาเป็นฐานจนได้แนวทางแก้ไขปัญหาและ
ผลลัพธ์ จากนั้นผู้สอนสรุปเน้ือหา และให้ผู้เรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ 

3) ขั้นการพัฒนา (development) รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับคําส่ังภาษาเอสคิวแอลนิยามข้อมูล และ
คําส่ังภาษาเอสคิวแอลจัดการข้อมูล เพื่อนํามาพัฒนา
เนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต โดย
พัฒนาส่ือในรูปแบบมัลติมีเดีย ได้แก่ การสร้างรูปภาพ
ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop การสร้างวีดิทัศน์
เพื่อนําเสนอการสาธิตเน้ือหาภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรม 
Camtasia Studio และการสร้างกิจกรรมระหว่างเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 

ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลแบบทดสอบ และการ
เข้าร่วมกิจกรรมในฐานข้อมูลโดยใช้ Google Drive โดย
เครื่องมือในการวิจัยที่พัฒนาขึ้นได้ ผ่านการตรวจ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมและความถูกต้องของเน้ือหาที่ใช้ใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์  โดยผลการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต แสดงดังรูปที่ 2 (ก) - (ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่ม 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

แบ่งกลุ่มผู้เรียน  

ทําความเข้าใจปัญหา

วิเคราะห์ปัญหา

ตั้งสมมติฐาน

ค้นคว้าและศึกษาเนื้อหาบทเรียน

สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาและผลลัพธ์

ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

ทําแบบทดสอบหลังเรียน

ประเมินผล 

สิ้นสุด 
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   (ก) 

   (ข) 

   (ค) 

   (ง) 
รูปที่ 2 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
จากรูปที่ 2 ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บทเรียนโดย

การลงช่ือเข้าใช้ (ก) ซึ่งภายในบทเรียนจะมีเน้ือหา
เกี่ยวกับรายละเอียดและการใช้งานคําส่ังภาษาเอสคิวแอล 
(ข) วีดีทัศน์สอนแบบสาธิตภาคปฏิบัติการใช้คําส่ังภาษา
เอสคิวแอล (ค) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง และ
แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์จากการเรียน (ง) 

4) ขั้นการนําไปใช้ (implementation) เป็น
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนฐาน
สมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง ภาษา
เอสคิวแอล รายวิชาการจดัการฐานขอ้มูล ดังขั้นตอนตอ่ไปนี ้

ผู้เรียนลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต และทดสอบผู้เรียน
ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน โดยผู้สอนจะนําผลการ

ทดสอบเบ้ืองต้นไปใช้ในการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 
กลุ่มละ 5 คน ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกเป็นผู้เรียนที่มี
ผลการทดสอบในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้เรียนในระดับ
เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 2 คน และจัดกิจกรรม
การเรียนตามกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 

1) ผู้สอนอธิบายและทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาที่กําหนดขึ้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มฟัง ซึ่งเป็นปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลที่สามารถ
ใช้คําส่ังภาษาเอสคิวแอลนิยามข้อมูลและคําส่ังภาษา 
เอสคิวแอลจัดการข้อมูลในการแก้ปัญหา 

2) ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มวิ เคราะห์ปัญหาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีผู้สอนคอยให้คําแนะนํา
เบื้องต้น 

3) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มตั้งสมมติฐานในการใช้
คําส่ังภาษาเอสคิวแอลในการแก้ปัญหาที่กําหนดขึ้นอย่าง
สมเหตุสมผลและเป็นไปตามขั้นตอนการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล 

4) ผู้ เรียนค้นคว้าหาความรู้จากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล 
รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล และฝึกปฏิบัติการใช้คําส่ัง
ภาษาเอสคิวแอลในกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการฝึกปฏิบัติผู้เรียนสามารถใช้
เครื่องมือ PHPMyAdmin สําหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล 
MySQL ในการทดลองคําส่ังภาษาเอสคิวแอลเพื่อแก้ปัญหา
ตามสมมติฐานที่สร้างขึ้น 

5) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปแนวทางการแก้ปัญหา
และผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา โดยนําเสนอเป็น
รายงานต่อผู้สอน 

หลังเสร็จส้ินกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน
ผู้สอนสรุปเนื้อหา เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล และสรุป 
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้จากผู้เรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้ง
แนะนําแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ และ
ทดสอบผู้เรียนด้วยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมิน
ความเข้าใจของผู้เรียนที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียนรู้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบสาธิต เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล รายวิชาการจัดการ
ฐานข้อมูล 
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5) ขั้นการประเมินผล (evaluation) ผลการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและความถูกต้องของเน้ือหาโดย
ผู้เช่ียวชาญ 3 คน พบว่า เน้ือหาและกิจกรรมในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล 
รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล มีความถูกต้อง สามารถใช้
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนฐาน
สมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน และ
เมื่อส้ินสุดการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนฐาน
สมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง ภาษาเอส
คิวแอล รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล ทําการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน ตามหลักสถิติและวิเคราะห์ผล 
เพื่อนําเสนอผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
5. ผลการวิจัย 

5.1  ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบสาธิต เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล รายวิชาการจัดการ
ฐานข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพสําหรับจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้
ปัญหาเป็นฐาน เมื่อผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
และประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน 
ได้ผลดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเนื้อหา  

 และแบบทดสอบ 
รายการ ผลการพิจารณา 

เนื้อหาถูกต้องตรงวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสม 
สื่อมีความหลากหลายและตรงกับ
วัตถุประสงค์  

มีความเหมาะสม 

วิธีการวัดผลและเครื่องมือวัดผล
ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 

มีความเหมาะสม 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
เนื้อหาและแบบทดสอบ พบว่า ด้านเนื้อหาถูกต้องตรง
วัตถุประสงค์มีความเหมาะสม ด้านส่ือมีความหลากหลาย
และตรงกับวัตถุประสงค์มีความเหมาะสม และด้าน
วิธีการวัดผลและเครื่องมือวัดผลถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์มีความเหมาะสม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบสาธิตจึงเป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมและ
น่าเช่ือถือ สามารถให้ผู้เรียนใช้ค้นคว้าและฝึกทักษะด้าน

การใช้งานภาษาเอสคิวแอลได้ด้วยตนเอง เมื่อทําการ
ประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบสาธิต ปรากฏผลดังตารางที่ 3  
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรยีน

คอมพวิเตอร์ชว่ยสอนแบบสาธิต 
รายการประเมิน X̅ S.D. ผลการประเมิน 

ด้านเนื้อหา  4.81 0.30 ดีมาก 
ด้านการออกแบบ
กราฟิกและด้านเทคนิค

4.89 0.19 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.86 0.23 ดีมาก 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบสาธิต เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล มีประสิทธิภาพโดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.86, S.D. = 0.23) โดยมี
ประสิทธิภาพด้านการออกแบบกราฟิกและด้านเทคนิค
อยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.89, S.D. = 0.19) และประสิทธิภาพ
ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.81, S.D. = 0.30) ซึ่ง
เนื้อหาและกิจกรรมในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สาธิต เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล มีความเหมาะสมและ
สามารถนําไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหา
เป็นฐานได้ เมื่อผู้วิจัยทําการหาค่าสัมประสิทธิ์ความ
สอดคล้องจากผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องและ
ประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบ พบว่าสามารถ
นํามาพัฒนาเพ่ือใช้เป็นส่วนหน่ึงของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบสาธิตได้  
 5.2  ผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน
ฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง 
ภาษาเอสคิวแอล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล สามารถ
อธิบายได้ดังนี้  

1) ผลการหาประสิทธิผลการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบสาธิต เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล พบว่า คะแนน
เฉล่ียจากแบบทดสอบ และกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) มี
ค่าร้อยละ 87.80 และคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลัง
เรียน (E2) มีค่าร้อยละ 85.60 เมื่อพิจารณาประสิทธิผล
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ตามเกณฑ์ พบว่ามีค่าเท่ากับ 87.80/85.60 ผลปรากฏ 
ดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 ประสิทธิผลบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

แบบสาธิต 
E N คะแนน

รวม 
คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 

E1 40 50 43.90 87.80 
E2 40 50 42.80 85.60 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า การจัดการเรียนการสอน

ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบสาธิตที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ที่กําหนด 

2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบสาธิต เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบว่า ระดับคะแนนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียน 
การสอนด้วยแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนแบบสาธิตสูงกว่าระดับคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่า t จากการคํานวณ
มีค่ามากกว่าค่า t จากตารางเม่ือ df = 39 ผลปรากฏ 
ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ค่าคะแนน  X̅ S.D. t 
คํานวณ 

t 
ตาราง 

ก่อนเรียน 40 22.98 3.65 
4.19 2.42 

หลังเรียน 40 43.03 2.90 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (df=39) 

3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง ภาษา
เอสคิวแอล ได้แก่ ด้านเนื้อหาบทเรียน ด้านกราฟิกและ
การออกแบบ ด้านประสิทธิภาพโดยรวม และด้านเจตคติ
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.59 ซึ่งมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานที่ 0.53 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผล
การประเมินรายด้าน ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้ 
บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต 

รายการประเมิน X̅ S.D. ความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหาบทเรียน 4.52 0.53 มากที่สุด 
ด้านกราฟิกและการ
ออกแบบ 

4.61 0.55 มากที่สุด 

ด้านประสิทธิภาพ
โดยรวม 

4.63 0.48 มากที่สุด 

เจตคติท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.61 0.55 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.59 0.53 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการประเมินความ 
พึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สาธิตในทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.59, S.D. = 
0.53) โดยความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X̅ = 4.63, S.D. = 0.48) ความพึงพอใจด้าน
กราฟิกและการออกแบบอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.61, 
S.D. = 0.55) เจตคติที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
อยู่ในระดับมากทีสุ่ด (X̅ = 4.61, S.D. = 0.55) และความ
พึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.52, 
S.D. = 0.53) 
 
6. สรุปและอภิปรายผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนฐาน
สมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง ภาษา 
เอสคิวแอล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้แยก
ประเด็นความสนใจออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง 
ภาษาเอสคิวแอล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล ที่มี
ประสิทธิภาพโดยผ่านการประเมินความเหมาะสมและ
ความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พบว่า มีประสิทธิภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.86, S.D. = 0.23) 
สามารถนํามาใช้ร่วมกับกระบวนการเรียนการรู้ปัญหา
เป็นฐานได้ 
 จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต โดยตั้งสมมติฐานด้าน
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ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 80/80 
พบว่า การแบ่งกลุ่มผู้เรียนโดยกําหนดให้มีสมาชิกที่มี
ความสามารถในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อนเป็น
สมาชิกของกลุ่ม ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยผู้เรียนที่มีความสามารถใน
ระดับเก่งจะให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความสามารถใน
ระดับอ่อน ด้วยการให้คําแนะนํา หรือการสาธิตการใช้
งานภาษาเอสคิวแอล ส่วนผู้เรียนที่มีความสามารถใน
ระดับกลาง สามารถให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ความสามารถระดับอ่อน หรือขอความช่วยเหลือจาก
ผู้เรียนที่มีความสารถระดับเก่งได้เช่นกัน ทําให้ผู้เรียน
สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ พบว่ามีค่าเท่ากับ 87.80/85.60 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดในสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต พบว่า ผู้เรียนมีความรู้
และความเข้าใจในการใช้คําส่ังภาษาเอสคิวแอลเพิ่มขึ้น 
โดยอ้างอิงจากระดับคะแนนการทําแบบทดสอบที่สูงขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และหลังจาก
ผู้เรียนได้เรียนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วย
กระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.59, S.D. 
= 0.53) เน่ืองจากเป็นบทเรียนที่มีเน้ือหาเหมาะสําหรับ
การค้นคว้าและนํามาช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม มีตัวอย่างเข้าใจง่าย รูปแบบของส่ือน่าสนใจ 
และมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติการใช้คําส่ังภาษาเอสคิวแอล 
ที่เหมาะสม  
 ผลการวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
สอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต 
เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Simalaotao and U. 
Sirisukpoca [10] ซึ่งทําการวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยส่ือออนไลน์ที่หลากหลายร่วมกับ
กระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน
และจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้
ระหว่างกัน  และให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน

คอมพิวเตอร์ตามกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่ง
เป็นบทเรียนที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมและความ
ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า บทเรียนที่พัฒนามี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ 85.75/90.25 และผู้เรียนมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.79, S.D. = 0.45)   
 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ สามารถนําแนวทาง 
การจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตไปใช้สอนผู้เรียนใน
กลุ่มเป้าหมายอื่น เพื่อหาความน่าเชื่อถือของการจัด 
การเรียนการสอนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะดังกล่าว 
 ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย สามารถนําแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต ไปพัฒนา
แผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบสาธิตในเนื้อหารายวิชาอื่นที่สามารถ
นํามาใช้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานได้ 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
[1] Office of Standard Vocation and Profession, 

"Guidelines for Project Generator," 
Vocational Education Commission, 2009.  
(in Thai) 

[2] Office of the Education Council, "Problem-
based Education Management," Innovative 
learning promotion group for teachers and 
educational staffs, Ministry of Education, 
Bangkok, 2007. (in Thai) 

[3] M. Tiantong, Design and Development of 
Courseware for Computer-aid lessons, 
Bangkok: KMUTNB Book Publisher, King 
Mongkut’s Institute of Technology North 
Bangkok, 2011. (in Thai) 

[4] T. Kaemanee, Science of Teaching. 19th 
edition, Bangkok: Chulalongkorn University 
Press, 2015. (in Thai) 

[5] S. Klintawon, N. Jansawang and W. 
Arreerard, "Using a Skill Development 
Activity for Computer Algorithm Design 

_19-1216(001-010)1.indd   9 21/1/2563 BE   14:32



Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Vol. 10 No. 2 May – August, 2019
10

Using Problem Based Learning on 2.0 Web 
Technology and a Mentoring Technique," 
Journal of Industrial Technology Ubon 
Ratchathani Rajabhat University, vol. 5,  
no. 2, pp. 145-158, 2015. (in Thai) 

[6] M. Jaidee and C. Sanrach, "The System 
Development of a Model for Problem-
Based Learning Cooperates with KWL Plus 
Technique using Scaffoldings System to 
Develop Critical Thanking," Journal of 
Humanities and Social Sciences, vol. 8,  
no. 16, pp. 1-15, 2016. (in Thai) 

[7] B. Tumnanchit and T. Wiriyanon, "The 
Development of problem-based 
instructional model based on knowledge 
management approach for enhance the 
ability to solve problem among 
undergraduate students," Journal Of 
Technical Education Development King 
Monkut's University Of Technology North 
Bangkok, vol. 29, no. 100, pp. 33-44, 2016. 
(in Thai) 

[8] L. Saiyot and A. Saiyot, Techniques in 
Educational Research, Bangkok: Bangkok 
Center of Educational Promotion, 1995. (in 
Thai) 

[9] V. Katesingh, Principle of constructing and 
analyzing instruments used in research, 
Bangkok: Thai Wattanapanit Press, Co., Ltd, 
1987. (in Thai) 

[10] P. Simalaotao and U. Sirisukpoca, "E-
Learning Development Model to Increase 
Student Achievement in High School by 
using Problem based on Local Knowledge 
with a Variety of Online Media," in 
Proceedings of The 11th National 
Conference on Computing and Information 
Technology, Bangkok, 2015. (in Thai) 

 

_19-1216(001-010)1.indd   10 21/1/2563 BE   14:32


