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บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนวัดบางพระ จํานวน 30 คน คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 2) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.57) 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมี

ความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.54) จึงสรุปไดวา การเรียน

การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดสูงขึ้น 
 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  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.  
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1. บทนํา  
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  มีบทบัญญัติหลายมาตราที่เปนการวางกรอบและ

แนวทางในการจัดการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา ไดแก การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทุก

ดาน และ สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนสําคัญที่สุด จัดกระบวนการ

เรียนรูใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ  โดยการเรียนรู

จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ซ่ึงมีการผสมผสานความรูตาง ๆ ไดอยางสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดี

งาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค สงเสริมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และใหการเรียนรูเกิดไดทุกเวลา

และสถานที่ โดยการประสานความรวมมือกับทุกฝาย ซ่ึงมีความสอดรับกับแผนการพัฒนาการศึกษา (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ, 2542: 3) 

 ปจจุบันระบบการศึกษาไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของการใหวิชาความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนส่ิงที่ สําคัญ

มากในอนาคต บุคลากรของชาติทุกคนควรตองมีความรูความสามารถทางการใชเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อรับความกาวหนาที่

กําลังจะมาถึง และที่ผานมาไดมีการพัฒนาโดยการปฏิรูปการศึกษา เนนความสําคัญทางดานการนําเทคโนโลยีเขามาใชในวง

การศึกษา โดยเฉพาะการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาในระดับโรงเรียนมากขึ้น มีการสนับสนุนในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 

ความเขาใจ มีทักษะ และนําเทคโนโลยีมาใชประโยชนในการทํางานและดํารงชีวิต แตทั้งน้ีรายวิชาคอมพิวเตอรมีปญหาในดาน

การเรียนการสอน ซ่ึงการเรียนการสอนจะมุงเนนในการปฏิบัติ การเรียนแบบปฏิบัติผูเรียนจะใหความสนใจและมีความ

ตองการที่จะเรียนรู แตในทางตรงกันขามการเรียนในภาคทฤษฎีผูเรียนจะใหความสนใจนอย เพราะวิธีการสอนสวนใหญมักใช

การสอนแบบบรรยาย ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย ในเน้ือหาวิชาที่เปนทฤษฎีตองใชความจําและความเขาใจสูง ผูเรียนจึง

ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู ทําใหผูเรียนไมสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 

  จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนํานวัตกรรมดานคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม Captivate 9 ที่

มีลักษณะรูปแบบของโปรแกรมที่เปนแบบมัลติมีเดีย มาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ซ่ึงจะชวยในการเรียนภาคทฤษฎีใหการเรียนมีความนาสนใจ สมารถโตตอบกับผูเรียน ทําให

ผูเรียนมีความเขาใจและจดจําไดดี อีกทั้งผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดตลอดเวลา ทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1-บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ที่พัฒนาขึ้น ผานการประเมิน

คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน อยูในระดับมาก 

 3 .2-นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธ์ิ

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

การคิดทุกอยางใหจบส้ินถึงที่สุดจากน้ันจึงเริ่มตนจากปลายทางที่ผลผลิตที่ตองการ คือ เปาหมายการเรียนรูที่ถูกกําหนดไวใน

หลักสูตรหรือรายวิชาน้ัน ๆ ซ่ึงถือวาเปนหลักฐานพยานแหงการเรียนรู แลวผูสอนจึงวางแผนการจัดการเรียนรูในส่ิงที่จําเปน

ใหกับผูเรียน เพื่อเปนเครื่องมือที่นําไปสูการสรางผลงานหลักฐานแหงการเรียนรูไดอยางแทจริง  

      สรุปไดวา กระบวนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ คือกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู ที่เริ่มตนจากคิด

ทุกอยางใหจบส้ินสุดโดยเริ่มตนจากปลายทางของผลผลิตที่ตองการ อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถยอนกลับมาตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของการออกแบบหนวยการเรียนรูไดตลอดเวลา 

 

     4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      มนัสนันท พิมพินิจ (2554: 273) ไดกลาวไววา “คอมพิวเตอรชวยสอน” Computer Assisted Instruction 

เปนส่ือการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานรูปแบบของการนําเสนอไดหลายรูปแบบและหลายสถานการณ ไมวาจะเปนการ

นําเสนอโดยใชภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ใชเสียงหรือแมแตตัวอักษรที่เปนขอความเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงบทเรียนให

ไดมากทีสุ่ดและยังสามารถเรียนไดดวยตนเองและทบทวนไดตามตองการ 

     รัตนา อนันตชื่น (2552: 2) ไดกลาวไววา มัลติมีเดีย เปนการนําคอมพิวเตอร หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบ 

อัตโนมัติ ทําหนาที่เสมือนสมองกลมาเปนส่ือชวยครูในการเรียนการสอน นักเรียนเรียนรูเน้ือหา บทเรียนซ่ึงประกอบดวย

ขอความภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ ทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และฝกทักษะ

จากคอมพิวเตอร การเรียนการสอนจากคอมพิวเตอร  จะถูกดําเนินไปอยางเปนระบบ ในรูปแบบที่เหมาะสมและนักเรียน

สามารถเรียนรูดวยตนเองซ่ึงมีผลชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

     สรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนศูนยกลางของ

การเรียนรูในการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนในรูปแบบ ขอความ ภาพน่ิง กราฟ ภาพเคล่ือนไหววีดีทัศน และเสียง สามารถชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

     4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 166) ไดใหความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา หมายถึง ผลการเรียนรูตามแผนที่

กําหนดไวลวงหนา อันเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงที่ผานมา ส่ิงที่มุงวัดจึงเปนส่ิงที่ผูเรียนได

เรียนรูภายใตสถาณการณที่กําหนดซ่ึงสวนใหญจะเนนทักษะทางสมองหรือความคิด อันบงบอกถึงสถานภาพของการเรียนรูที่

ผานมา หรือสภาพการเรียนรูที่บุคคลน้ันไดรับ 

      ยุทธนา ปญญาดี (2553: 6) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ผลการวัดการเปล่ียนแปลง

และประสบการณการเรียนรูในเน้ือหาสาระที่เรียนมาแลววาเกิดการเรียนรูเทาใด มีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวัดได

จากแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิในลักษณะตาง ๆ และการวัดผลตามสภาพจริง เพื่อบอกถึงคุณภาพการศึกษา 

      สรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การวัดผลที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ทําใหนักเรียนมี

ประสบการณการเรียนรู มีความรูและทําใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดานตาง 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 ผลสัมฤทธ์ิ

ของนักเรียนสูงกวาการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่ระดับมากที่สุด 

 ธนารัตน มาลัยศรี (2556: บทคัดยอ) ไดพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ในหนวยการเรียนรูแบบยอนกลับ 

เรื่อง ประชาคมอาเซียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัยพบวา หนวยการเรียนรูแบบยอนกลับ 

(Backward Design) เรื่อง ประชาคมอาเซียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีประสิทธิภาพ คิดเปน คาเฉล่ีย 

4.53 อยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีคะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเฉล่ีย 30.35  คิดเปนรอยละ 75.88 และมี

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ76.47 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย 30.94 คิดเปนรอยละ  

77.35 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 79.41 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ กําหนดไว 

 สุนทรี อรรถาวี (2557: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลการเรียนรูการอานออกเสียงคําคลองจอง ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับกับแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา 

ความสามารถในการอานออกเสียงคําคลองจอง ของนักเรียนที่สอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเรียนรูแบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 นักเรียนที่สอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับมีความสามารถในการอานออกเสียงคําคลองจอง สูงกวา

นักเรียนที่สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความพึงพอใจตอแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับมากกวา

นักเรียนที่สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สรุปไดวา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูเรียนมากขึ้น จะมีผลชวยทําใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของแตละบุคคล มีแรงจูงใจในการเร ียน 

เพราะฉะน้ันการจัดการเรียนการสอนดวยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ ทําให

ผูเรียนมีความรูที่มากขึ้น มีการพัฒนาที่ดีขึ้นและทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
  

 5 .1 ประชากรและกลุมตัวอยาง   

                 5.1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนวัดบางพระ (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 2 จํานวน 39 คน   

                 5.1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคือ นักเรียนโรงเรียนวัดบางพระ (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 2 จํานวน 30 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
 

  5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

        5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ 

        5.2.2 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) 

        5.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

       5.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 5.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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 5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 

      5.3.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรม Captivate 9 

      5.3.3 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในดานเทคนิค ดานเน้ือหา และหาคาความสอดคลองระหวางขอ

คําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

       5.3.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ 

 ขั้นที่ 1 ระบุเปาหมายการเรียนรู      

 ขั้นที่ 2 กําหนดการประเมินผล และหลักฐานที่แสดงวาผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรู 

          ขั้นที่ 3 กําหนดประสบการณการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอน 

       5.3.5 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ไปทดลองใช  

ดังภาพที่ 1 
 

         
ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาดวยส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน โรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

 

     5.3.6 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู       

     5.3.7 ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      5.3.8 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง 
 

6. ผลการวิจัย 
  

6.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง 

เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยโปรแกรม Captivate 9 ดังภาพที่ 2 
  

     
  (ก) เขาสูบทเรียน                   (ข) เมนูบทเรียน          (ค) ตัวอยางเน้ือหาบทเรียน 
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      (ง) แบบทดสอบ     (จ) กิจกรรมเกมจับคู 

 

ภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 จากภาพที่ 2 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ถาตองการเขาสูบทเรียนใหนักเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน (ข) เมนูบทเรียน มีทั้งหมด 4 เมนู 

ไดแก คูมือ จุดประสงค บทเรียน และเกม (ค) เน้ือหาบทเรียน (ง) แบบทดสอบ มีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบ

หลังเรียน จํานวน 30 ขอ (จ) กิจกรรมเกมจับคู เพื่อใหนักเรียนไดสนุกกับการเรียนและเปนการทบทวนบทเรียน 
 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

ดานเน้ือหา 4.63 0.58 มากที่สุด 

ดานเทคนิค 4.60 0.57 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มี 

คุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.63 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 และดานเทคนิคอยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57  
  

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N X  S.D. 
 

S.D. t 

กอนเรียน 30 10.63 3.37  

288 

 

4.28 

 

12.29 หลังเรียน 30 20.23 4.34 

      * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี

คาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 20.23 และคาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 10.63  
  

 

 

 

 

 

퐷
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6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 

 ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.42 0.47 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.53 0.44 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.50 0.46 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.48 0.54 มาก 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 4.48 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 

 

7. สรุปผลการวิจัย  
 

7.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ที่

พัฒนาขึ้นผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.63 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 และดานเทคนิคอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.57  

7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54  
 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ ผานการ

ประเมินดานเน้ือหาและเทคนิคจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน อยูในระดับมากที่สุด 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ

ยอนกลับ ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีศักดิ์ พลูสมบัติ (2554: 70) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใช

โปรแกรม Photoshop และ Swish ในการตกแตงเว็บ โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต มีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงวาการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความนาสนใจ และชวยใหเกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น 
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9. ขอเสนอแนะ  
 

 9.1 ควรบูรณาเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) ที่เหมาะสมกับรายวิชาอ่ืน 

 9.2 ในการเผยแพรส่ือการสอนควรเผยแพรไฟลสกุล Application ที่สามารถเปดในคอมพิวเตอรไดทุกเครื่อง  
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