
 

 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

การจดัการเรียนการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ได้จดัให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา ระบบฐานข้อมลู
ให้แก่นกัศกึษาท่ีเรียนในชัน้ปีท่ี 1 เป็นการเรียนเก่ียวกบั แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการพืน้ฐานใน            
การสร้างระบบฐานข้อมลู ซึง่ถือเป็นพืน้ฐานส าคญัในการน าไปใช้ในการพฒันาระบบสารสนเทศ
ในงานด้านตา่ง ๆ และเป็นพืน้ฐานในการน าไปใช้ในการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆในระดบัท่ีสงูขึน้ไป 

จากประสบการณ์การสอนในรายวิชา ระบบฐานข้อมลู ของผู้วิจยัพบว่าผู้ เรียนสว่นใหญ่             
ไมมี่ความเข้าใจในการเรียนในสว่นของ แนวคดิ ทฤษฎีและวิธีการในการสร้างระบบฐานข้อมลู
เน่ืองจากเนือ้หามีความยากและผู้ เรียนไมมี่พืน้ฐานในการเรียนในวิชาดงักลา่วมาก่อน โดยพบวา่
ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า และเน่ืองจากในการสอนในแตล่ะครัง้ท่ีผ่านมาพบวา่ผู้สอน
ไมไ่ด้มีการเตรียมความพร้อมด้วยวิธีการใด ๆ ก่อนเรียนท าให้ผู้ เรียนไมท่ราบความคิดรวบยอด 
หรือกรอบแนวคดิของเนือ้หาในรายวิชานัน้ท าให้ความคงทนของการจ าได้ของผู้ เรียนลดลงและ
สง่ผลให้การเรียนในระดบัสงูขึน้ไปมีผลการเรียนท่ีไมดี่เทา่ท่ีควร 

ส่ือการเรียนการสอนหรือเทคโนโลยีทางการศกึษานัน้ นบัวา่มีความส าคญัท่ีจะให้ผู้สอนได้
เลือกใช้เพ่ือพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ การเรียน 
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเป็นส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึง่ ซึง่ใช้
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอส่ือประสม เพ่ือถ่ายทอดเนือ้หาบทเรียนหรือ             
องค์ความรู้ในลกัษณะท่ีใกล้เคียงกบัการสอนจริงในห้องเรียนมากท่ีสดุ โดยท่ีบทเรียนคอมพิวเตอร์
ชว่ยสอนจะสามารถน าเสนอเนือ้หาทีละหน้าจอภาพ โดยเนือ้หาความรู้ในคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนจะ
ได้รับการถ่ายทอดในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

ในการเรียนการสอน ไมว่า่จะเป็นการสอนแบบใด ตา่งมีการเสนอแนะให้มีการเตรียมความ
พร้อมของผู้ เรียนก่อนท่ีจะเรียน ทัง้นืเ้พราะ ความพร้อม (Readiness) เป็นคณุลกัษณะอยา่งหนึง่            
ท่ีท าให้เกิดการอยากรู้อยากเห็น การเตรียมความพร้อมสามารถเตรียมได้หลายลกัษณะ เชน่           
การทบทวนพืน้ฐาน ประสบการณ์เดมิ การเตรียมโครงสร้างความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียน           
การชีแ้นวทาง และเป้าหมายการเรียนตลอดจนการกระตุ้น การเร้า ให้ผู้ เรียนเกิดความต้องการ        
ท่ีจะเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความพร้อมท่ีจะเรียนเนือ้หาความรู้ตอ่ไป  
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การแจ้งจดุมุง่หมายเชงิพฤติกรรมให้ผู้ เรียน นบัเป็นการเตรียมความพร้อม อย่างหนึง่ ทัง้นื ้
เพราะเป็นการเตรียมโครงสร้างความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียนและชีแ้นวทางเป้าหมายในการเรียน
ให้ผู้ เรียนได้ทราบว่าเขาจะต้องเรียนรู้เก่ียวกบัอะไรบ้าง และจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนในการ
เตรียมตวัท่ีจะเรียน การใช้ค าถาม นบัเป็นการเตรียมความพร้อมอีกลกัษณะหนึง่ ท่ีผู้วิจยัเห็นวา่มี
ความนา่สนใจทัง้นืเ้พราะการใช้ค าถามเป็นการกระตุ้นและเร้าให้ผู้ เรียนเกิดความต้องการท่ีจะ
เรียน นอกจากนีก้ารใช้ค าถามยงัเป็นทกัษะการสอนเบือ้งตนัท่ีมีความจ าเป็นในการสอน เพราะ 
เป็นแนวทางให้ผู้ เรียนได้ใช้ความคิดในการหาค าตอบ และการใช้ค าถามยงัเป็นเทคนิค อีกอยา่ง
หนึง่ของครูท่ีจะเร้าความสนใจของเดก็  
 นอกจากการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเรียนรู้แล้ว ความคงทนในการจ าก็เป็นอีกปัจจยัหนึง่ 
ท่ีส าคญัมาก ทัง้นีเ้พราะไมว่่าจะเป็นการเรียนรู้สิงใด จ าเป็นต้องมีความคงทน ในการจ า    
หลงเหลืออยู่ เพราะถ้าไมมี่อะไรหลงเหลือจากการเรียนรู้ท่ีผา่นมาก็เท่ากบัมิได้ เรียนรู้อะไรเลย 
ดงันัน้การศกึษาและวิจยัเก่ียวกบัความคงทนในการจ าจงึชว่ยให้ทราบวา่ สีอนัน้มีประสิทธิภาพ 
หรือไม ่

จากปัญหาของการเรียนในรายวิชาฐานข้อมลู ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าและการเรียนท่ี
ไมมี่การเตรียมความพร้อมของผู้ เรียน จงึท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะน าเอาเทคโนโลยีมาพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรายวิชา วิชาระบบฐานข้อมลู ท่ีประกอบไปด้วย เร่ืองแนวคิด
เก่ียวกบัระบบฐานข้อมลู  สถาปัตยกรรมฐานข้อมลู แบบจ าลองฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์และการ
ออกแบบระบบฐานข้อมลู โดยมีการเตรียมความพร้อม 2 แบบคือ การเตรียมความพร้อมด้วยการ
ใช้ค าถามและการเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรมแล้วท าการ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าของนกัศกึษาจากการเตรียมความ
พร้อมทัง้ 2 แบบ ทัง้นีเ้พ่ือน าไปพฒันาการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวจิยั 
1.2.1 เพ่ือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน วิชา ระบบฐานข้อมลู เร่ือง แนวคดิเก่ียวกบั

ระบบฐานข้อมลูสถาปัตยกรรมฐานข้อมลู แบบจ าลองฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์และการออกแบบ
ระบบฐานข้อมลู  

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าของนกัศกึษา                 
ท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ คือ เตรียม               
ความพร้อมด้วยการใช้ค าถามและเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งจดุมุง่หมายเชิงพฤติกรรม 
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1.3 สมมตฐิำนกำรวิจัย  
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าของนกัศกึษาท่ีเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบไมแ่ตกตา่งกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ในการวิจยัในครัง้นี ้มีขอบเขตของโครงการวิจยัดงันี ้

1.4.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ชัน้ปีท่ี 1 จ านวน  4  ห้องเรียน จ านวนทัง้สิน้  142  คน  
1.4.2 กลุม่ตวัอยา่ง 

 กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ นกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ             
ชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 4 ห้องเรียน แบง่เป็นกลุม่ทดลองจ านวน 2 ห้องเรียน โดยห้องท่ี 1 เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมด้วยค าถาม ห้องท่ี 2 เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม ห้องท่ี 3 
และห้องท่ี 4 เป็นกลุม่ควบคมุท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ จ านวนห้องละ 30 คน ในแตล่ะห้อง
ประกอบด้วย เดก็เก่ง เดก็ปานกลาง และเด็กอ่อน  รวมทัง้สิน้ 120 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Positive Sampling) 

1.4.3 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 1.4.3.1    ตวัแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน                    
ท่ีมีการเตรียมความพร้อม 2 แบบ  

 1.4.3.2 ตวัแปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อม 2 แบบ 

1.4.4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
   ท าการวิจยัในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 

1.4.5 เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั เป็นเนือ้หาในรายวิชา ระบบฐานข้อมลูประกอบด้วย
ประกอบด้วย 

 
หนว่ยท่ี 1 แนวคดิเก่ียวกบัระบบฐานข้อมลู 

   หนว่ยท่ี 2  สถาปัตยกรรมฐานข้อมลู 
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หนว่ยท่ี 3  แบบจ าลองฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ 
หนว่ยท่ี 4 การออกแบบระบบฐานข้อมลู  
 

1.5 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.5.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีผู้วิจยั                

สร้างขึน้ท่ีมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน การทบทวน การท าแบบฝึกหดั หรือ                 
การวดัผล  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะน าเนือ้หาวิชาและล าดบัวิธีการสอนมาเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสม 

1.5.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนผลการสอบหลงัเรียนของนกัศกึษาท่ีได้                   
จากการตอบแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนวิชา ระบบฐานข้อมลู เร่ืองแนวคิดเก่ียวกบัระบบ
ฐานข้อมลู สถาปัตยกรรมฐานข้อมลู แบบจ าลองฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์และการออกแบบระบบ
ฐานข้อมลูท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้  เร่ืองละ 10 ข้อ รวมจ านวน 40 ข้อ 

1.5.3 ความคงทนจากการจ าจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน หมายถึง คะแนนของนกัศกึษา         
ท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ย
สอนเสร็จสิน้แล้ว 1 สปัดาห์ 

1.5.4 การเตรียมความพร้อม 2 แบบ หมายถึง การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนให้มีการ
บอกเป้าหมายในการเรียนท่ีผู้ เรียนจะสามารถท าได้หลงัจากท่ีเรียนจบบทเรียนแล้วโดย                       
การเตรียมพร้อม 2 แบบ คือ การเตรียมความพร้อมด้วยค าถาม และการเตรียมพร้อมด้วยการแจ้ง
จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม 

1.5.5 การสอนด้วยวิธีปกติ คือ การเรียนการสอนในชัน้เรียนปกต ิสอนด้วยวิธีการบรรยาย 
โดยใช้ส่ือ PowerPoint มีการอภิปราย และซกัถามในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียน 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.6.1 ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนวิชาระบบ ฐานข้อมลู เร่ือง แนวคดิเก่ียวกบัระบบ
ฐานข้อมลู  สถาปัตยกรรมฐานข้อมลู แบบจ าลองฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์และการออกแบบระบบ
ฐานข้อมลู  ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.6.2 ท าให้ทราบวา่ความคงทนของการจ าของนกัศกึษาท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา 

1.6.3 สามารถน าไปพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ                    
ตอ่การเรียนและความคงทนจากการจ าของนกัศกึษาในรายวิชาอ่ืน ๆ ตอ่ไปได้ 


