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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ
Development of Learning Achievement for Grade 8 Students by Computer
Assisted Instruction on Computer Network and Internet
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดบางพระ จํานวน 30 คน คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 2) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนอยูในระดับมากที่ สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.57)
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.54) จึงสรุปไดวา การเรียน
การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดสูงขึ้น
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรูแบบยอนกลับ
Abstract
This research aims to 1) develop computer assisted instruction on Computer Network and Internet
with Backward Design Technique, 2) compare the learning achievement pre-test and post-test, and
3) studys’ satisfaction with computer assisted instruction study. The research sample was 30 students
Wadbangpra School. The research tools include 1) computer assisted instruction, 2) pre-test and post-test,
and 3) student satisfaction assessment forms, the research found that, 1) computer assisted instruction
lesson got evaluation specialist highest level ( X = 4.61, S.D. = 0.57), 2) student achievement that study
computer assisted instruction lesson higher statistically significant higher than .05 and 3) students are
satisfaction with computer assisted instruction lesson high level ( X = 4.48, S.D. = 0.54). It is concluded
that computer assisted instruction at develop can increase the achievement higher.
Keywords: computer assisted instruction, learning achievement, backward design techniques
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1. บทนํา
ตามพระราชบัญ ญัติ การศึกษาแหง ชาติ พุ ทธศักราช 2542 มี บทบัญ ญั ติห ลายมาตราที่ เป นการวางกรอบและ
แนวทางในการจัดการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา ไดแก การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทุก
ดาน และ สามารถอยูรวมกับ คนอื่นไดอย างมี ความสุข การจัดการศึกษาตองยึด หลักว าผูเ รียนสํ าคัญ ที่สุด จัดกระบวนการ
เรียนรูใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ โดยการเรี ยนรู
จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ซึ่งมีการผสมผสานความรูตาง ๆ ไดอยางสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดี
งาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค สงเสริมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และใหการเรียนรูเกิดไดทุกเวลา
และสถานที่ โดยการประสานความร วมมื อกั บ ทุ กฝ าย ซึ่ ง มีค วามสอดรั บ กั บ แผนการพั ฒ นาการศึ กษา (พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ, 2542: 3)
ปจจุบันระบบการศึกษาไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของการใหวิชาความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซึ่งเปนสิ่งที่ สําคัญ
มากในอนาคต บุคลากรของชาติทุกคนควรตองมีความรูความสามารถทางการใชเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อรับความกาวหนาที่
กําลังจะมาถึง และที่ผานมาไดมีการพัฒนาโดยการปฏิรูปการศึกษา เนนความสําคัญทางดานการนําเทคโนโลยีเขามาใชในวง
การศึกษา โดยเฉพาะการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาในระดับโรงเรียนมากขึ้น มีการสนับสนุนในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความเขาใจ มีทักษะ และนําเทคโนโลยีมาใชประโยชนในการทํางานและดํารงชีวติ แตทั้งนี้รายวิชาคอมพิวเตอรมีปญหาในดาน
การเรีย นการสอน ซึ่ง การเรี ยนการสอนจะมุ งเน นในการปฏิบั ติ การเรี ยนแบบปฏิ บัติ ผูเ รี ยนจะให ค วามสนใจและมี ความ
ตองการที่จะเรียนรู แตในทางตรงกันขามการเรียนในภาคทฤษฎีผูเรียนจะใหความสนใจนอย เพราะวิธีการสอนสวนใหญมักใช
การสอนแบบบรรยาย ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย ในเนื้อหาวิชาที่เปนทฤษฎีตองใชความจําและความเขาใจสูง ผูเรียนจึง
ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู ทําใหผูเรียนไมสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ
จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนํานวัตกรรมดานคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม Captivate 9 ที่
มี ลั ก ษณะรู ป แบบของโปรแกรมที่ เ ป นแบบมั ล ติ มี เ ดี ย มาพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง ระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ซึ่งจะชวยในการเรียนภาคทฤษฎีใหการเรียนมีความนาสนใจ สมารถโตตอบกับผูเรียน ทําให
ผูเรียนมีความเขาใจและจดจําไดดี อีกทั้งผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดตลอดเวลา ทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1-บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ที่พัฒนาขึ้น ผานการประเมิน
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน อยูใ นระดับมาก
3.2-นักเรียนที่ เรีย นดวยบทเรี ยนคอมพิวเตอร เรื่ อง ระบบเครื อขายคอมพิ วเตอรและอินเทอร เน็ต มีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 รูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ
ฆนัท ธาตุทอง (2552: 251) ไดกลาววา Backward Design ของ Grant Wiggins และ Jay Mctighe เริ่มจาก
การคิดทุกอยางใหจบสิ้นถึงที่สุดจากนั้นจึงเริ่มตนจากปลายทางที่ผลผลิตที่ตองการ คือ เปาหมายการเรียนรูที่ถูกกําหนดไวใน
หลักสูตรหรือรายวิชานั้น ๆ ซึ่งถือวาเปนหลักฐานพยานแหงการเรียนรู แลวผูสอนจึงวางแผนการจัดการเรียนรูในสิ่งที่จําเปน
ใหกับผูเรียน เพื่อเปนเครื่องมือที่นําไปสูการสรางผลงานหลักฐานแหงการเรียนรูไดอยางแทจริง
สรุปไดวา กระบวนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ คือกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู ที่เริ่มตนจากคิด
ทุกอยางใหจบสิ้นสุดโดยเริ่มตนจากปลายทางของผลผลิตที่ตองการ อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถยอนกลับมาตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการออกแบบหนวยการเรียนรูไดตลอดเวลา
4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มนัสนันท พิมพินิจ (2554: 273) ไดกลาวไววา “คอมพิวเตอรชวยสอน” Computer Assisted Instruction
เปนสื่อการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานรูปแบบของการนําเสนอไดหลายรูปแบบและหลายสถานการณ ไมวาจะเปนการ
นําเสนอโดยใชภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อนไหว ใชเ สียงหรือแมแต ตัวอั กษรที่เป นขอความเพื่อใหผู เรีย นสามารถเข าถึงบทเรี ยนให
ไดมากทีส่ ุดและยังสามารถเรียนไดดวยตนเองและทบทวนไดตามตองการ
รัตนา อนันตชื่น (2552: 2) ไดกลาวไววา มัลติมีเดีย เปนการนํ าคอมพิวเตอร หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบ
อัตโนมัติ ทําหนาที่เ สมือนสมองกลมาเปนสื่ อชวยครู ในการเรี ยนการสอน นั กเรี ยนเรียนรู เนื้อหา บทเรียนซึ่ งประกอบดวย
ขอความภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ ทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และฝกทักษะ
จากคอมพิ วเตอร การเรียนการสอนจากคอมพิวเตอร  จะถูกดํ าเนิ นไปอยางเปนระบบ ในรู ปแบบที่เหมาะสมและนักเรีย น
สามารถเรียนรูดวยตนเองซึ่งมีผลชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
สรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนศูนยกลางของ
การเรียนรูในการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบ ขอความ ภาพนิ่ง กราฟ ภาพเคลื่อนไหววีดีทัศน และเสียง สามารถชวยให
ผูเ รียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 166) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง ผลการเรียนรูตามแผนที่
กําหนดไวลวงหนา อันเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผานมา สิ่งที่มุงวัดจึงเปนสิ่งที่ผูเรียนได
เรียนรูภายใตสถาณการณที่กําหนดซึ่งสวนใหญจะเนนทักษะทางสมองหรือความคิด อันบงบอกถึงสถานภาพของการเรียนรูที่
ผานมา หรือสภาพการเรียนรูที่บุคคลนั้นไดรับ
ยุทธนา ปญญาดี (2553: 6) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการวัดการเปลี่ยนแปลง
และประสบการณการเรียนรูในเนื้อหาสาระที่เรียนมาแลววาเกิด การเรียนรูเทาใด มีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวัดได
จากแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ในลักษณะตาง ๆ และการวัดผลตามสภาพจริง เพื่อบอกถึงคุณภาพการศึกษา
สรุ ป ได วา ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง การวั ด ผลที่ เ กิ ด จากการเรี ย นการสอนที่ ทํ าให นักเรี ย นมี
ประสบการณการเรียนรู มีความรูและทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานต าง ๆ มีจุดมุงหมายเพื่อเปนการ
ตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลวาเรียนแลวรูอะไรบาง
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4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรรณิกา แชมประเสริฐ (2556: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชพลังงานไฟฟาอยาง
ประหยัด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ 83.13/83.33 ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนสูงกวาการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่ระดับมากที่สุด
ธนารัตน มาลัยศรี (2556: บทคัดยอ) ไดพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ในหนวยการเรียนรูแบบยอนกลับ
เรื่อง ประชาคมอาเซีย นโดยใชรู ปแบบการสอนแบบสืบ เสาะหาความรู ผลการวิจัยพบวา หนวยการเรียนรูแ บบย อนกลั บ
(Backward Design) เรื่อง ประชาคมอาเซียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีประสิทธิภาพ คิดเปน คาเฉลี่ย
4.53 อยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีคะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเฉลี่ย 30.35 คิดเปนรอยละ 75.88 และมี
จํานวนนักเรีย นที่ผ านเกณฑ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ76.47 มีผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนเฉลี่ ย 30.94 คิด เปนรอยละ
77.35 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 79.41 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ กําหนดไว
สุนทรี อรรถาวี (2557: บทคั ดยอ) ได เปรี ยบเที ยบผลการเรีย นรูการอานออกเสีย งคําคลองจอง ของนักเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับกับแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลการวิจ ัยพบวา
ความสามารถในการอานออกเสียงคําคลองจอง ของนักเรียนที่สอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเรียนรูแบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นักเรียนที่สอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับมีความสามารถในการอานออกเสียงคําคลองจอง สูงกวา
นักเรียนที่สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความพึงพอใจตอแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับมากกวา
นักเรียนที่สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปไดวา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นของผู เ รี ย นมากขึ้ น จะมี ผ ลช วยทํ า ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นตามความสามารถของแต ล ะบุ ค คล มี แ รงจู ง ใจในการเรี ย น
เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนดวยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ ทําให
ผูเรียนมีความรูที่มากขึ้น มีการพัฒนาที่ดีขึ้นและทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนวัดบางพระ (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 จํานวน 39 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคือ นักเรียนโรงเรียนวัดบางพระ (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 จํานวน 30 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิ วเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ
5.2.2 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC)
5.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2
5.3.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรม Captivate 9
5.3.3 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในดานเทคนิค ดานเนื้อหา และหาคาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
5.3.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ
ขั้นที่ 1 ระบุเปาหมายการเรียนรู
ขั้นที่ 2 กําหนดการประเมินผล และหลักฐานที่แสดงวาผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรู
ขั้นที่ 3 กําหนดประสบการณการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอน
5.3.5 นําบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิ วเตอร และอินเทอรเ น็ต ไปทดลองใช
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน โรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
5.3.6 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู
5.3.7 ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.3.8 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง
6. ผลการวิจัย
6.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัย ไดดํ าเนิ นการพัฒ นาบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง
เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยโปรแกรม Captivate 9 ดังภาพที่ 2

(ก) เขาสูบทเรียน

(ข) เมนูบทเรียน

(ค) ตัวอยางเนื้อหาบทเรียน
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(ง) แบบทดสอบ

(จ) กิจกรรมเกมจับคู

ภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากภาพที่ 2 พบวา บทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสู บทเรีย น เรื่อง ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ถาตองการเขาสูบทเรียนใหนักเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน (ข) เมนูบทเรียน มีทั้งหมด 4 เมนู
ไดแก คูมือ จุดประสงค บทเรียน และเกม (ค) เนื้อหาบทเรียน (ง) แบบทดสอบ มีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน จํานวน 30 ขอ (จ) กิจกรรมเกมจับคู เพื่อใหนักเรียนไดสนุกกับการเรียนและเปนการทบทวนบทเรียน
6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดานเนื้อหา
4.63
0.58
ดานเทคนิค
4.60
0.57

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มี
คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.63 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 และดานเทคนิคอยูใ น
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57
6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
N
สภาพการเรียน
S.D.
X
กอนเรียน
30
10.63
3.37
288
หลังเรียน
30
20.23
4.34

S.D.

t

4.28

12.29

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
คาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 20.23 และคาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 10.63
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6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
X
4.42
0.47
4.53
0.44
4.50
0.46
4.48
0.54

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ผลการประเมิน คุ ณภาพบทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่ องระบบเครื อขายคอมพิ วเตอรและอิ นเทอร เน็ ต ที่
พัฒนาขึ้นผ านการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ท าน มีคุณภาพด านเนื้ อหาอยูในระดั บมากที่สุด มีค าเฉลี่ ยเท ากับ 4.63 ค า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 และดานเทคนิคอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.57
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 2 รวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ ผานการ
ประเมินดานเนื้อหาและเทคนิคจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน อยูในระดับมากที่สุด
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่ อง ระบบเครื อขายคอมพิวเตอรแ ละอินเทอร เน็ ต สํ าหรับ นักเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2 รวมกั บเทคนิ คการเรี ยนรูแ บบ
ยอนกลับ ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่ งสอดคล องกับ งานวิ จัย ของ ศรีศั กดิ์ พลูส มบั ติ (2554: 70) ได พัฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง การใช
โปรแกรม Photoshop และ Swish ในการตกแตงเว็บ โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ ซึ่งมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต มีความ
พึง พอใจอยูใ นระดับ มาก แสดงวาการเรีย นการสอนด วยบทเรีย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน มี ความน าสนใจ และช วยใหเ กิ ด
ประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น
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9. ขอเสนอแนะ
9.1 ควรบูรณาเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) ที่เหมาะสมกับรายวิชาอื่น
9.2 ในการเผยแพรสื่อการสอนควรเผยแพรไฟลสกุล Application ที่สามารถเปดในคอมพิวเตอรไดทุกเครื่อง
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