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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
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1 นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
บทคัดย่อ 
 ปัญหาพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตโดยใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่อง สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย โดยหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่อง 
สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวน 34 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนหาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่อง สารพิษกับ
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน  
พิษวิทยา- อาชีวอนามัย 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to 1) develop a web-based instruction (WBI) 
with Problem-based Learning for Subject Toxicology and Occupational Health 
Substances with Occupational Health and Safety, 2) evaluate its efficiency, and 3) 
measure quality of student output after using the WBI. This study consisted of 34 junior 
students from the Department of Environmental Science, Faculty of Science and 
Technology, NSRU. Tools used in this study were the WBI, the pretest and posttest, as 
well as the measurement of the quality of student task after learning the module from 
the WBI. 
 The result of the study revealed that the student’s learning achievement 
learning by using web-based instruction (WBI) with Problem-based Learning for Subject 
Toxicology and Occupational Health Substances with Occupational Health and Safety, 
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significantly higher than before learning at .01 level. The student revealed their positive 
opinion toward Web-based Instruction were at a high level of agreement. 
 
Keywords: web based instruction, problem based learning, toxicology and 
occupational health 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย รหัสวิชา 4273115 เป็นวิชาที่ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการของ
พิษวิทยาอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารพิษที่ จะเข้าสู่ร่างกาย 
และกลไกปฏิกิริยาของร่างกายต่อสารพิษ อันตรายของสารพิษที่มีผลต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น สารพิษปราบศัตรูพืช โลหะหนัก ก๊าซ สารก่อมะเร็ง มลพิษอากาศ
อ่ืนๆ วิธีป้องกันสารพิษ การก าจัดสารพิษ การเก็บรักษาสารพิษ ซึ่งเป็นเนื้ อหาที่อาศัยความรู้ความ
เข้าใจเป็นอย่างมาก เพ่ือสามารถจ าแนกประเภทของสารพิษได้ เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้าน
ทฤษฎี ซึ่งเป็นการอธิบายในลักษณะสิ่งที่เป็นนามธรรม ประกอบกับ ในรายวิชานี้ มีกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบการฟังบรรยายภาคทฤษฎีจากผู้สอน ซึ่งเน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง มีเพียงสื่อน าเสนอ
รูปแบบ Power Point และหนังสือเรียนประกอบเนื้อหาเท่านั้น  ท าให้ผู้เรียนขาดความสนใจ 
ตลอดจนผู้เรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเท่าที่ควร ผู้เรียนที่มีความรู้พ้ืนฐานที่ได้จากวิชาที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน ไม่เท่ากัน ผู้เรียนที่เรียนเก่งก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจ
ได้ดี ส่วนผู้เรียนที่เรียนอ่อนก็จะไม่เข้าใจและเรียนรู้ช้ากว่าผู้เรียนคนอ่ืนๆ เมื่อผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรม
ตามที่ผู้สอนได้มอบหมาย เช่นการท างานกันเป็นกลุ่ม ผู้เรียนจะอยู่กันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะจับกลุ่มใน
ลักษณะของผู้เรียนเก่งจะอยู่ด้วยกัน ส่วนผู้เรียนอ่อน ก็จะไม่ได้อยู่ร่วมกับผู้เรียนที่เรียนเก่ง จึงท าให้
กิจกรรมการเรียนการสอน ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ประกอบกับความสนใจของผู้เรียนหลังจากที่ได้
เรียนในชั้นเรียนเสร็จ ก็ไม่มีความสนใจที่จะอ่านหนังสือหรือการทบทวนบทเรียน ท าให้เกิดปัญหา การ
เรียนการสอนขึ้น จากข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในปีการศึกษา 2553 จ านวน 23 คน และในปี
การศึกษา 2554 จ านวน 31 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ข้อมูลผลการเรียนแต่ละบทของผู้เรียนวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย 

(ที่มา: เอกสารสรุปคะแนนการเรียนแต่ละบท วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัยระหว่างปีการศึกษา  
2553-2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

 
จากภาพที่ 1 ข้อมูลผลการเรียนในแต่ละบทเรียนของวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย พบว่า คะแนน

บทเรียนบทที่ 3 อยู่ในระดับต่ าที่สุด เนื่องมาจากเนื้อหาในบทเรียนนี้ เน้นทฤษฎี และ มีเนื้อหาที่มาก 
ประกอบกับขาดสื่อการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ โดยผู้สอนยังยึดหนังสือเรียน
เป็นหลัก มิได้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการยากท่ีจะให้นักเรียนทุกคนบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ก าหนด
ไว้ได้ เพราะผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีความแตกต่าง ผู้เรียนที่มีความถนัดสูง และมีพ้ืนฐานในการเรียนรู้
มาเป็นอย่างดี จะเรียนรู้ได้เร็ว ส่วนผู้เรียนที่มีความถนัดต่างกัน และ มีความรู้ พ้ืนฐานไม่เพียงพอก็จะ
เรียนไม่ทันเพ่ือน เนื้อหาส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบการบรรยาย และการเรียนรู้จากหนังสือ ซึ่งผู้เรียนที่
เรียนรู้จากในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว และไม่ได้เผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์จริง เมื่อผู้เรียนเข้าสู่
อาชีพการท างาน ก็จะได้พบกับปัญหาจริง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาจากวิธีการเรียนรู้ ได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

ปัจจุบันนี้ได้ให้ความส าคัญต่อเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์เป็น
อย่างมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการแพทย์ ทางด้านการคมนาคม ตลอดจนทางด้าน
การศึกษา ซึ่งการศึกษาในปัจจุบันได้น าเทคโนโลยีเข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดย
น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการน าเสนอด้านเนื้อหาการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง 
เสียง วิดีโอ เทคโนโลยีที่กล่าวมานี้เรียกว่า สื่อมัลติมีเดีย จึงท าให้เนื้อหาของบทเรียนที่สร้างขึ้นด้วย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีความน่าสนใจ เพราะสื่อมัลติมีเดียมีส่วนช่วยน าเสนอเนื้อหาบทเรียน ที่อธิบาย
ในลักษณะสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงท าให้เนื้อหาที่ยากท าให้ง่ายต่อการ
เข้าใจยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยทางด้านการน าสื่อมัลติมีเดียมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน พบว่า สื่อมัลติมีเดีย มีคุณภาพในการช่วยสอนอยู่ในระดับมาก และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  กิตติพงษ์ ณ นคร (2553, 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการสร้างบทเรียนผ่านระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบทว่า บทเรียนออนไลน์ที่สร้าง
ขึ้นมีคุณภาพด้านเนื้อหาของบทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมี
ระดับนัยส าคัญ ทางสถิติที่ .05 และอนันตพร ศรีเพ็ชร (2553) ได้วิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบฝึกทบทวน ผลการวิจัยพบว่า 
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บมีประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ มีค่า
เท่ากับ 1.08 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนผ่านเว็บที่พัฒนาขึ้นในระดับดี และ นรังค์ ตรีธัญญา (2554: บทคัดย่อ) ได้วิจัยการศึกษาผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายแบบทบทวนร่วมกับเทคนิคการ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องงานเลือกท าและงานท าซ้ าวิชาหลักการเขียนโปรแกรม พบว่าบทเรียนมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ มาก 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem based learning) เป็นรูปแบบที่ใช้การเรียนรู้จาก
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ือแสวงหาแนวทางส าหรับการแก้ปัญหา 
โดยใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองและการสืบค้นร่วมกับกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน (Arends, 2001) จาก
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานดังกล่าว เป็นการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติม จากแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองและกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน อีกทั้งผู้เรียนจะได้รู้จักการ
เรียนรู้แบบกลุ่ม การก าหนดและแบ่งงานที่ต้องท ากันภายในกลุ่ม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า ที่มีความน่าเชื่อถือ เมื่อได้ค าตอบส าหรับปัญหาแล้ว ผู้เรียน ยัง
จะได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาน าเสนอให้ผู้อ่ืนได้เข้าใจ  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่องสารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่ง
น ามาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัยบทที่ 3  เรื่องสารพิษกับ
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มาช่วยในการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามแผนการศึกษา ซึ่งจะน าไปใช้ในการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยท าให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจกับการเรียนมากยิ่งขึ้น และเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่อง สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่อง สารพิษกับงานอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย 
 3. เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่อง สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียน ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่อง สารพิษกับงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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 2. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่อง สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
อยู่ในระดับ มาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครสวรรค์ 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวน 34 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชา
พิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่องสารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการหา  
t-test (t-dependent) 
 2. วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัยเรื่องสารพิษกับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ตามเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย (class onterval) ของมนต์ชัย (2545) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่อง สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพบว่า  การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนา
มัย เรื่อง สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ออกแบบพัฒนาตามกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเนื้อหาและกิจกรรมออกแบบให้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในรายวิชา
พิษวิทยาอาชีวอยามัย เรื่อง สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส าหรับการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  ที่ได้น ามาทดลองผ่านระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ได้ผ่านการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและทางด้านเทคนิค ก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มผู้เรียน  โดย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าว จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและมีทักษะการ
เรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ผู้เรียนจะได้เรียนในลักษณะกลุ่มย่อย 
รู้จักการท างานกันเป็นกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม รู้จักวิธีก ารค้นหา
ข้อมูลจาก search engine จากอินเตอร์เน็ต การเลือกใช้ข้อมูล การการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ในกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้สอดแทรกทักษะ
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณเข้าไปเสริมในกิจกรรมการเรียนรู้ นอกเหนือผู้เรียนจะได้ เรียนรู้ทักษะการ
แก้ปัญหาแล้ว ยังส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกด้วย ผลที่ได้จากการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าว ยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่องสารพิษกับ
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
 จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คะแนนการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและคะแนน 
การท าแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่องสารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน (�̅�= 8.97, S.D.= 2.65) และค่าเฉลี่ยของคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียน (�̅�=11.17, S.D.= 1.81) เมื่อน าผลที่ได้มาหาค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ใช้ค่าสถิต (t-dependent)ปรากฏว่า t ที่ได้ค านวณได้เท่ากับ 8.50** เมื่อน าค่าที่ได้ไปเปิดตาราง
มาตรฐาน t  ปรากฏว่าค่าที่ได้มีค่ามากกว่านัยส าคัญที่ .01 สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่องสารพิษกับงานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย ที่ได้สร้างขึ้น ท าให้กลุ่มทดลองเกิดสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .01 

จากการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัยเรื่องสารพิษกับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย พบว่า ส่วนของโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.18, S.D.=.416) ส่วนของ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.19, S.D.=.459) ส่วนของ
สื่อการเรียน (�̅� = 4.13, S.D.=.429) และส่วนของรูปแบบการน าเสนอ อยู่ในระดับ (�̅� = 4.26, 
S.D.=.528) เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ พบว่าทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่อง สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย พบว่า ผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนสูงกว่าการท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน เพราะผู้เรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอน ตามที่ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใช้ 5 ขั้นตอนการเรียนรู้การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Arends, 2001) ซึ่งในตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่อง สารพิษกับงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเผชิญกับปัญหา และ
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันแสวงหาวิธีการและแนวทางส าหรับการ
แก้ไขปัญหา ผู้เรียนจึงเกิดความสนใจที่จะพยายามเสาะแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลจากภายใน
บทเรียน และแหล่งเรียนรู้จากแหล่งภายนอก ซึ่งเป็นลิงค์ที่ผู้วิจัยได้แนะน าไว้ในบทเรียนส่วนหนึ่ง อีก
ส่วนหนึ่ง จะได้จากการค้นคว้าข้อมูลโดยใช้ search engine ซึ่ง กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นนั้น 
ผู้วิจัยได้น าเทคนิคการคิดอย่างมีวิจารณญาณเข้ามีสอดแทรก เพ่ือให้สนับสนุนให้ผู้เรียนนั้น ได้เกิด
ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551) เพ่ือที่จะสามารถนิยามและ
ท าความกระจ่างกับปัญหาได้  และรวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ข้อมูล กรองข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ และน าข้อมูลที่
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ได้มาท าการสังเคราะห์ ที่จะน ามาใช้เป็นวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา และผู้เรียนยังจะได้น า
ข้อมูลมาจัดท าเป็นรายงาน เพ่ือมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนกลุ่มอ่ืนๆ ฟัง และสุดท้ายกลุ่มผู้เรียน
รวมกันอภิปรายและผู้สอนก็จะสรุปความรู้และเพ่ิมเติมความรู้ให้กับผู้เรียนอีกครั้งหนึ่ง  ส่วน
แบบทดสอบท่ีน ามาใช้ส าหรับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนั้น ผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกข้อสอบที่
อยู่ในเกณฑ์ตามค่าการจ าแนกและความยากง่ายของข้อสอบ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัยเรื่องสารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ซึ่งผู้เรียนได้ตอบแบบสอบถามในแต่ละส่วน จ านวน 4 ส่วน คือ 1)  ส่วน
ของโปรแกรม ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัยเรื่องสารพิษกับงานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย มีการใช้งานง่ายต่อการลงทะเบียนเรียน และมีระบบการสนทนาที่ใช้งานง่าย
ไม่ยุ่งยาก และเมนูการใช้งานมีความเหมาะสมต่อการใช้งานของผู้เรียน 2) ส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  เป็นเพราะ โจทย์ปัญหาง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน  
3) ส่วนของสื่อการเรียน ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เป็นเพราะ ปริมาณของเนื้อหาในสื่อมี
ความกระชับและไม่มากจนเกินไป การน าเสนอเนื้อหามีความต่อเนื่องกัน เสียงที่น ามาใช้กับสื่อมีความ
ชัดเจน ความสวยงามของสื่อที่น ามาใช้นั้นมีความเหมาะสม และบทเรียนที่ใช้มีความง่ายการใช้งาน  
4) ส่วนของรูปแบบการน าเสนอ ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เพราะ รูปแบบตัวอักษรและสีที่
ใช้น าเสนอชัดเจนและมีความเหมาะสม ความน่าสนใจของภาพที่ใช้น าเสนอมีความเหมาะสม สีที่
น ามาใช้เป็นพื้นหลังของเว็บเพจนั้นเหมาะสม ขนาดของตัวอักษรที่ใช้น าเสนอไม่ใหญ่เกินไปและไม่เล็ก
เกินไป ซึ่งภาพโดยรวมของการน าเสนอจัดว่าอยู่ในระดับพอใจมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จาการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่องสารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มี
คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีผลต่อบทเรียนอยู่ในระดับมาก  ดังนั้นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่อง
สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถน าไปใช้ได้ 
 2. ก่อนการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่องสารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้เรียนต้องมีพ้ืน
ฐานความรู้ในรายวิชาที่เก่ียวข้องมาก่อน 
 3. ผู้เรียนควรปรับพ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่องสารพิษกับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และการใช้งานอินเตอร์เน็ตก่อน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรเพ่ิมการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน วิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่อง สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้ครบทุก
หน่วยการเรียนรู้ เพ่ือจะได้ช่วยสนับสนุน ผลักดันให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
 2. ควรศึกษาเทคโนโลยีที่น ามาใช้ให้หลากหลาย เพ่ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
สามารถปรับสภาพการเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีความทันสมัยมากขึ้น  เพราะต้องค านึงถึง การ
รองรับการใช้งานจ านวนมากของผู้เรียน ซึ่งความเร็วของอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการใช้งาน 
และการใช้จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ LMS นั้นต้องพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสีย เพ่ือที่จะ
สามารถน ามาใช้บริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ควรศึกษาเทคนิคการสอนให้มีความหลากหลาย ให้มีความเหมาะสมแก่การเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ เพราะในการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องนั้น ย่อมมีความแตกต่างส าหรับการน าวิธีการและ
เทคนิคการสอน เพ่ือถ่ายทอดให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและมีความสนใจต่อการเรียน 
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