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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน กลับด้าน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) วิทยาลัยสารพัดช่าง
เพชรบุรีที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 39 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัด
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 2) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านอยู่ใน
ระดับมาก
คาสาคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

Abstract
The purposes of this research were to 1) develop of Web Based instruction on mathematics
computer with flip classroom techniques, 2) The efficiency of Web Based instruction on mathematics
computer with flip classroom techniques, 3) compare pre-test scores and learning achievement scores
after learning by of Web Based instruction on mathematics computer with flip classroom techniques,
and 4) study students’ satisfaction toward of Web Based instruction on mathematics computer with flip
classroom techniques. The sample was 39 vocational certificate students drawn by purposive sampling
form the second year of business computer students of Phetchaburi Polytechnic College. The research
tools were: 1) computer assisted instruction on creating web pages, 2) pre-test and learning
achievement test, 3) the questionnaire of students’ satisfaction on computer assisted instruction, and 4)
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The statistic for data analysis included mean, standard deviation and t-test dependent was used for the
effectiveness of Web Based instruction on mathematics computer with flip classroom techniques. The
results found that finding reveal that: 1) the quality of developed Web Based instruction on
mathematics computer with flip classroom techniques showed at good level, 2) The students’ post-test
learning achievement scores were statistically significant higher than the pre-test scores at .05 level, and
3) The students’ satisfactions toward the Web Based instruction on mathematics computer with flip
classroom techniques were at a high level.
Keywords : Web Based instruction, Flip classroom techniques

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการแพทย์ ด้านธุรกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันนาไปสู่
การจัดเรียนการสอนแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนได้มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยและเป็นผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ผู้เรียน
จะต้องมีความรู้ความจาและความเข้าใจในเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียน เพื่อให้สามารถค้ นหาคาตอบด้วยวิธีการ
ต่างๆ ตามที่ต้องการได้ แต่หากผู้เรียนคนใด ไม่สามารถจดจาวิธีการในการคานวณหาคาตอบ หรือไม่เข้าใจในเนื้อหา
ของบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้วนั้น วิธีการที่จะสามารถแก้ไขได้คือการสอบถามจากครูผู้สอนหรือเพื่อน แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่
จะไม่กล้าที่จะเข้าไปสอบถามครูผู้สอนเพื่อให้ทบทวนเนื้อหาบทเรียนเรื่องนั้น ๆ แต่จะเลือกสอบถามจากเพื่อนหรือไม่ก็ ดู
ผลลัพธ์คาตอบจากเพื่อนและนามาส่งครูผู้สอนให้ทันตามกาหนดเวลา ส่งผลทาให้ผู้เรียนไม่สามารถหาคาตอบที่ถูกต้อง
ได้ด้วยตนเอง จากสาเหตุดังกล่าวยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในภาพรวม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่า ดังที่เห็น
ได้จากผลการเรียนของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) วิทยาลัย
สารพัดช่างเพชรบุรี ในภาคเรียนที่ 1/2559 จานวน 29 คน ปรากฏดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2559
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นผลการเรียนของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (ทวิศึกษา) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ในภาคเรียนที่ 1/2559 คือ มีผลการเรียนในระดับ 4.0 มี 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.0 ผลการเรียนในระดับ 3.5 มี 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0 ผลการเรียนในระดับ 3.0 มี 4 คน คิดเป็นร้อยละ
13.79 ผลการเรียนในระดับ 2.5 มี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69 ผลการเรียนในระดับ 2.0 มี 3 คน คิดเป็นร้อยละ
10.34 ผลการเรียนในระดับ 1.5 มี 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 ผลการเรียนในระดับ 1.0 มี 9 คน คิดเป็นร้อยละ
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31.03 และผลการเรียนในระดับ 0.0 มี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 โดยเมื่อพิจารณาผลการเรียนของผู้เรียนส่วนใหญ่
อยู่ในระดับ 2, 1.5, 1 และ 0 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่า
ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาระดับคะแนนในแต่ละหน่วยการเรียน เพื่อให้ทราบว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน
ในแต่ละหน่วยการเรียนใดต่ากว่าเกณฑ์ โดยได้ทาการสรุปผลการเรียนออกเป็นรายหน่วยการเรียน ดังนี้

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของหน่วยการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2559
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละของหน่วยการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่
1/2559 ซึ่งมีหน่วยการเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ต่ากว่า 50 คือ หน่วยการเรียนที่ 4 เรื่องระบบเลขฐาน หน่วยที่ 5
เรื่องการคานวณเลขฐาน หน่วยที่ 6 เรื่องระบบเซต หน่วยที่ 7 เรื่องตรรกศาสตร์ หน่วยที่ 8 เรื่องพีชคณิตบูลีนและ
วงจรตรรกะ ซึ่งเป็นหน่วยที่มีเนื้อหาเข้าใจยากและมีการคานวณที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งยากต่อการจดจาในเวลาอันสั้น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ช่วยในการจัดการศึกษาในรูปแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดข้อความ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการปฏิสัมพันธ์ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนเป็นระบบ (มนต์ชัย, 2545)
Web Based Instruction (WBI) หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการผสมผสาน
กันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ไข
ปัญหา ในเรื่องข้อจากัดทางด้านสถานที่ และเวลา โดยการสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและ
ทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้น
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้ (ศุภนิต, 2552)
ห้องเรียนกลับด้าน หรือ Flipped Classroom คือ กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ งซึ่งเปลี่ยนการใช้
ช่วงเวลาของ การบรรยายเนื้อหา (Lecture) ในห้องเรียนเป็นการทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฝึกแก้โจทย์ปัญหาและ
ประยุกต์ใช้จริง ส่วนการบรรยายจะอยู่ในช่องทางอื่น ๆ เช่น วิดีโอ วิดีโอออนไลน์ หรือ Screen casting ฯลฯ ซึ่งนักเรียน
เข้าถึ งได้ เมื่ออยู่ที่บ้ านหรื อนอกห้องเรียนและในทางกลั บกัน เนื้อหาที่ เคยถ่ ายทอดผ่านการบรรยายในห้อ งเรี ยนจะ
เปลี่ยนไปอยู่ในสื่อที่นักเรียนอ่าน-ฟัง-ดู ได้เองที่บ้านหรือที่ไหน ๆ ก็ตาม (จันทิมา, 2556)
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต
วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้เรียนไม่สามารถ
จดจาวิธีการในการคานวณหาคาตอบ หรือไม่เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนที่ได้เรียนไป แล้วไม่กล้าที่จะเข้าไปสอบถาม
ครู ผู้ ส อนเพื่อ ให้ ท บทวนเนื้ อ หาเรื่อ งนั้ น ๆ และแก้ ไ ขปั ญ หาการลอกการบ้ า นของเพื่ อ นในห้ อ งเรี ย น เพื่ อ น าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ดีขึ้น
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
2.3 เพื่ อเปรี ย บเทีย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นของผู้ เ รีย นด้ ว ยบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่วยสอนบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน
2.4 เพื่อ ประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ เรี ยนในการใช้ บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือ ข่า ย
อินเทอร์เน็ตวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
จานวน 39 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาและข้อมูล
รายวิ ช าที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204 2004 จานวน 2 หน่วยกิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) พุทธศักราช 2556 โดยมีเนื้อหา
สาระ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ จานวน 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการคานวณ
เลขฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องระบบเซต หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องตรรกศาสตร์ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง
พีชคณิตบูลีนและวงจรตรรกะ
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
3.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
3.3.3 แบบวั ด ความพึ งพอใจของผู้ เ รี ยนที่ มี ต่ อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่วยสอนบนระบบเครื อ ขาย
อินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
3.3.4 แบบวัดประสิทธิภาพสื่อการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือขายอินเทอร์เน็ต
วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
3.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจัยนาเข้า (Input) คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน, นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1, ห้องเรียนกลับด้าน, 2) กระบวนการ (process) คือ กระบวนการ
เรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน 3) ผลลัพธ์ (Output) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นของผู้เรียน ดังภาพที่ 3
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กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีที่ 1
ห้องเรียนกลับด้าน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นของผู้เรียน

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง เพื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอนบนระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน สาหรับนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4.1.1 ศึกษาหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204 2004 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 2 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลา
ศึกษาทฤษฏี และปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งหมด 18 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 54 ชั่วโมง ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกหัวข้อเรื่องจานวน 4 หน่วย มาใช้พัฒนาเป็นบทเรียน
4.2 ศึกษาหลักการและวิธีการพัฒนาเว็บช่วยสอน ดังนี้
4.2.1 ศึ ก ษาหลั ก การและขั้ น ตอนการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนบนระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ องค์ประกอบของบทเรียน ลักษณะของบทเรียน หลักการออกแบบบทเรียน ประเภทของบทเรียน
รูปแบบของบทเรียนแบบทบทวนโครงสร้างของบทเรียน การประยุกต์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอน
ข้อควรคานึงถึงในการสร้างบทเรียน ข้อดีข้อเสียและขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน
4.2.2 ศึกษาการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการวิจัย
ได้แก่ การหาประสิทธิภาพบทเรียน และการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น
4.2.3 ศึกษาเครื่องมือสาหรับพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้แก่
โปรแกรมต่าง ๆ ได้แก่ โปรแกรม Adobe After Effects CS6, Adobe Illustrator CS6, Adobe Photoshop CS6,
Adobe Premiere Pro CS6, Adobe Flash, Audacity, Moodle
4.2.4 ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
4.2.5 ศึกษาสถิติที่ใช้ในการวิจัย
1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2) สถิติที่ใช้ในการวัดคุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ค่าความ
ยากง่ายของแบบทดสอบ ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
3) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สูตรการคานวณหาประสิทธิภาพ
ของสื่อการสอนตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ (Meguigans) และสูตรการหาค่า t-test วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ของคะแนนการทดสอบก่อนการเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตร t-test dependent

5. สรุปผลการวิจัย
5.1 ผลที่ได้จากการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 เมื่อนักเรียนเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็จะเป็นการเลือกเรียนบทเรียนในแต่ละหน่วย
การเรียน ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 หน้าจอหลักของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
5.1.2 เมื่อนักเรียนเข้าสู่บทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน ก็จะเป็นการบอกถึงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ของหน่วยการเรียน และเนื้อหาบทเรียนของหน่วยการเรียนนั้น ๆ ของให้นักเรียนได้ทราบ ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 หน้าจอวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละหน่วยการเรียนและเนื้อหาบทเรียนของหน่วยการ
5.1.3 ก่อนเรียนและหลังเรียนนักเรียนจะต้องทาแบบทดสอบแบบปรนัยของแต่ละบทเรียน จานวน
10 ข้อ เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงตัวอย่างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
5.2 ผลจากการดาเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล
5.2.1 การประเมินผลคุณภาพสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน และด้านเทคนิค
วิธีการ 3 ท่าน ประเมินโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้นผู้วิจัยนาผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขสื่อ
การสอนตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการประเมิน คุณภาพของสื่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่ านระบบเครือ ข่ายอินเทอร์ เน็ต วิชา
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
รายการ
ค่าเฉลี่ย ( X )
S.D.
ความหมาย
1. เนื้อหาวิชา
4.33
0.00
ดี
2. การดาเนินเรื่อง
4.56
0.16
ดีมาก
3. แบบทดสอบ
4.00
0.00
ดี
4. การใช้ภาษาและรูปภาพประกอบ
4.50
0.29
ดีมาก
รวมทั้งสิ้น
4.35
0.11
ดี
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามี่ค่าเฉลี่ยรวม X เท่ากับ 4.35 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.11 ซึ่งถือว่าเนื้อหาของบทเรียนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ตารางที่ 2 ผลการประเมิ น คุณ ภาพของสื่ อ บทเรีย นคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนผ่ า นระบบเครื อ ข่า ยอิ นเทอร์ เ น็ต วิ ชา
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิควิธีการ
รายการ
ค่าเฉลี่ย ( X )
S.D.
ความหมาย
1. ด้านส่วนนาของบทเรียน
3.78
0.16
ดี
2. ด้านเนื้อหาบทเรียน
4.07
0.25
ดี
3. ด้านส่วนประกอบมัลติมีเดีย
3.80
0.27
ดี
4. ด้านตัวอักษรและสี
3.92
0.36
ดี
5. ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน
3.73
0.13
ดี
รวมทั้งสิ้น
3.86
0.23
ดี
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จากตารางที่ 2 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิควิธีการ มีค่าเฉลี่ยรวม X เท่ากับ 3.86 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.23 ซึ่งถือว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี
5.2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและ
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยการทดสอบหาค่าที (t-test) ซึ่งแสดงผลในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
แบบทดสอบ จานวนนักเรียน (n) คะแนนเต็ม
ค่าเฉลี่ย
S.D.
t
Sig.
ก่อนเรียน
39
40
14.77
3.22
29.3425*
.000
หลังเรียน
39
40
29.41
3.33
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05, df = 38
จากตารางที่ 5-3 พบว่าค่า t มีค่าเท่ากับ 29.3425* และเมื่อนาค่า t ที่ได้ไปเปรียบเทียบใน ตารางค่า t ที่ df
= 38 ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะมีค่าเท่ากับ 1.6860 ซึ่งพบว่าค่า t ที่ได้มีค่ามากกว่าค่าในตาราง จึงสรุป
ได้ ว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย นที่ ผ่ า นการเรี ย นด้ ว ยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนบนระบบเครื อข่ าย
อินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
5.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชาคณิ ตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านพบว่า ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ได้คะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.43 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.51 โดยมีแบบประเมิน
ทั้งหมดจานวน 14 ข้อ 4 ด้าน คือ 1) คาแนะนาในการใช้บทเรียน 2) การนาเสนอเนื้อหาบทเรียน 3) การออกแบบบทเรียน
4) ประโยชน์จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ เมื่อพิจารณาครบทั้ง 14 ข้อแล้ว พบว่านักเรียนมีความพอใจอยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่าสื่อการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ได้เป็นอย่างดี

6. อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการท าวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาสื่ อ การสอนด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนบนระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน สามารถนามาอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
6.1 ประสิทธิภาพของสื่อการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทา
แบบทดสอบก่อนเรียน และคะแนนการทาแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 1.58 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.00 สรุปว่าสื่อการสอน มีประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้วิจัยได้ทา
การวิเคราะห์แล้วพบว่าเกิดจากปัจจัยหลายประการดังต่อไปนี้
6.1.1 สื่อการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์นั้น มีการจัดสร้างอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านการตรวจสอบและรับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญ มีการทดลองใช้ก่อนแล้วนาข้อบกพร่องนั้นมาปรับปรุงแก้ไข จนแน่ใจว่าได้สื่อการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่า บทเรีย นคอมพิว เตอร์
ช่วยสอนสามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนโดยการใช้ภาพเคลื่อนไหว เสียง ลูกเล่นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
และลดความเบื่อหน่ายในการเรียน จึงส่งผลทาให้นักเรียนสนใจในการศึกษาเนื้อหาบทเรียนมายิ่งขึ้น อีกทั้งนัก เรีย น
สามารถที่จะเรียนในเวลาใดที่ใดก็ได้ตามที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถที่จะเข้าไปเรียนซ้าจานวนกี่ครั้งก็ได้
361

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7
“สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0”
วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1.2 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นวิธีการที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน
ทั้งหมดภายในห้องเรียน และระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน โดยผ่านกระบวนการทากิจกรรมภายในห้องเรียนในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการทาแบบฝึกหัด กิจกรรมการร่วมกันตรวจปรับแบบฝึกหัด เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดหาคาตอบ เกิดความกล้าแสดงออกในการถามสิ่งที่ตนเองสงสัยหรือไม่เข้าใจ
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถทาแบบทดสอบหลังเรียนได้อันทาให้นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
6.2 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ผลจากการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากผล
การทดสอบจะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงว่าก่อนเรียนแบบก้าวกระโดด เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านด้วยกิจกรรมต่างๆ เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน มีความสามารถ
ในการคานวณหาคาตอบในเรื่องต่าง ๆ ส่งผลทาให้ผู้เรียนสามารถทาแบบทดสอบหลังเรียนได้
6.3 ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ผลจากการวิจัยพบว่านักศึกษา
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จึงสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมทีจ่ ะใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

7. ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
7.1.1 ควรมีการสร้างกราฟิกเพื่อนาเข้าสู่บทเรียนก่อนเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนจริง เพื่อสร้างความดึงดูด
และความน่าสนใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
7.1.2 ควรบีบอัดไฟล์หน่วยการเรียนแต่ละหน่วยให้มีขนาดเล็กลงอีก เพื่อในการเข้าศึกษาเนื้อหา
บทเรียนได้รวดเร็วมายิ่งขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ให้ครบทุกหน่วยการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาได้ทุกที่ ทุกเวลา ครบทุกหน่วยการเรียน
ในรายวิชาตามที่ผู้เรียนต้องการต้องการ
7.2.2 ควรมีคะแนนเสริมจากบันทึกสรุปเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ
ผู้เรียนที่ได้ทาการศึกษาจากที่บ้าน เพื่อเป็นตัวเสริมแรงให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาอย่างแท้จริง
7.2.2 ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนกับผู้เรียนจานวน 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ
และกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สร้างขึ้น
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