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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้
เทคนิคสแตด วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อหาความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่พัฒนาขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 ที่กาลังศึกษารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 32 คน ที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น 2) แบบทดสอบก่อนเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้นาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค สแตด
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นเป็นบทเรียนที่มีคุณภาพ
คาสาคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, เทคนิคสแตด

Abstract
This research is an experimental research which aims to develop and compare pre and
post achievement by Computer Assisted Instruction on Internet with Collaborative Teaching Using
STAD Techniques in Information and Communication Technology for Middle school (grade 7) and
assess the satisfaction of students on Computer Assisted Instruction on Internet. The sample were
32 students of grade7 from Ratchanantajarn Samsenwittayalai2 School and studying information
and communications technology. with in the second semester in 2016, by using purposive
sampling. The research instruments were 1) Computer Assisted Instruction on Internet lessons, 2)
Pre-test and Post-Test and 3) The satisfaction survey. The findings indicated that the result of the
comparison of pre and post were different at .05 level of statistical significance. And the
satisfaction of the learners was very satisfied. In conclusion computer-assisted instruction on the
internet was developed as a quality lesson.
Keywords : Computer Assisted Instruction on Internet, STAD Techniques
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1. ความเป็นมาของปัญหา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วย
พัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถ
นาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทางานอย่างมี ความคิดสร้างสรรค์
และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการทางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 : 2551)
สอดคล้องกับมาตรฐาน ง3.1 (ม.2) รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ จนเกิดประสบการณ์ในการดาเนินชีวิตที่มีคุณภาพ
[1]
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมผลการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 287 คน ปีการศึกษา 2558 ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย
คะแนนเท่ากับ 43.98 ซึ่งอยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ ข้อมูลดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่าวิธีการสอน หรือเนื้อหาการสอน
ที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความคิด และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตไม่ส่งผลต่อคุณภาพและสมรรถนะของผู้เรียน
[2] ซึ่งมีหน่ว ยการเรีย นรู้ทั้งหมด 4หน่วย พบว่าหน่ว ยที่ 1 หลั กการเบื้อ งต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่า ย
คอมพิว เตอร์ มี คะแนนเฉลี่ ย 32.33 คะแนน หน่ว ยที่ 2 หลัก และวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาด้ ว ยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 52.14 คะแนน หน่วยที่ 3 การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม29.25 คะแนน และหน่วยที่ 4 การใช้ซอฟแวร์ในการทางาน มีคะแนนเฉลี่ย 62.23 คะแนน ผู้วิจัยจึงเลือก
หน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เรื่อง1 หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายและหน่วยที่ 3 การค้นหา
ข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยตากว่าเกณฑ์นามา
ปรับใช้และพัฒนาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคสแตด แนวคิดหลักของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค สแตด คือ การจูงใจนักเรียนให้รู้จักให้กา
ลังใจและช่วยเหลือเพื่อนในการเรียนรู้เนื้อหาที่ครูถ่ายทอด ถ้านักเรียนต้องการให้ทีมตนได้รับรางวัล ก็ต้องช่วยสมาชิก
ในทีมเรียนรู้เนื้อหานั้น การทางานด้วยกันของนักเรียนเมื่อครูสอนบทเรียนนั้นจบ อาจทางานกันเป็นคู่และเปรียบเทียบ
คาตอบกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในส่วนที่ไม่เข้าใจ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545: 174) กล่าวว่า การเรียนแบบ
ร่วมมือสามารถนามาใช้ได้กับการเรียนทุกวิชา และทุกระดับชั้นจะมีประสิทธิผลยิ่งกับกิจกรรมการเรียนที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนในด้านการแก้ปัญหา การกาหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ การคิดแบบหลากหลาย การปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อน
การเน้นคุณธรรม จริยธรรม การสร้างเสริมประชาธิปไตยในชั้นเรียน ทักษะทางสังคม การสร้างนิสัยความรับผิดชอบ
ร่วมกัน และความร่วมมือภายในกลุ่ม และทิศนา แขมมณี (2553 : 266-267) ได้ลาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเทคนิคสแตด ไว้ดังนี้ 1. จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-ปานกลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียกกลุ่มนี้ว่า
กลุ่มบ้านของเรา (Home Group) 2. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา ได้รับเนื้อหาสาระ และศึกษาเนื้อหาสาระนั้นร่วมกัน
เนื้อหาสาระนั้นอาจมีหลายตอน ซึ่งผู้เรียนอาจต้องทาแบบทดสอบในแต่ละตอน และเก็บคะแนนของตนไว้ 3. ผู้เรียน
ทุ ก คนท าแบบทดสอบครั้ งสุ ด ท้ า ย ซึ่ งเป็ น การทดสอบรวบยอดและน าคะแนนของตนไปหาคะแนนพั ฒ นาการ
(Improvement Score) 4. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา นาคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนน
ของกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนพัฒนาการของกลุ่มสูงสุด กลุ่มนั้นได้รางวัล[3] เพื่อกระตุ้นความสนใจและการเรียนรู้ของผู้เรียน
นาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ตรงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคสแตด วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียน
การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสแตด วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กาลังศึกษารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
3.1.2 กลุ่ มตั ว อย่ างที่ ใช้ ใ นการวิ จัย ในครั้ งนี้ คือ นั ก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึ กษาปีที่ 2 ที่ ก าลั งศึก ษาวิ ชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 จานวน 32 คน ได้ทาการคัดเลือก
แบบเจาะจง
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาและข้อมูล
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 2 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 3 การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 ขอบเขตด้านเครื่องมือ
3.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ร่วมกับการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสแตด วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 การศึกษาข้อมูล
4.1.1 ศึกษาเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารและเครือข่ายหน่วยที่ 1 และ
เรื่องการค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมหน่วยที่ 3 จากหนังสือ
เรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วพ) และหลักสูตรของสถานศึกษา
4.1.2 ศึ กษาเครื่อ งมื อที่ใ ช้ใ นการสร้า งบทเรี ยนคอมพิว เตอร์ คอมพิว เตอร์ช่วยสอนบนเครือ ข่า ย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างข้อความ ภาพนิ่ง เสียง แบบทดสอบ และการสรุปผลคะแนน ได้แก่
โปรแกรม Adobe Captivate และ Adobe Flash โปรแกรม Adobe Audition CC เป็นโปรแกรมตัดต่อและบันทึกเสียง
4.1.3 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สามารถวัดผลได้จริงและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบข้อสอบแบบเลือกตอบ จานวน 4 ตัวเลือก
4.1.4 ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญเพื่อวัดความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นทั้งด้านเทคนิคและด้านเนื้อหา
4.1.5 ศึกษาการประเมิน ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
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4.2 การกาหนดแบบแผนการทดลอง
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้แบบแผนการทดลองแบบ
One - Group Pretest - Posttest Control Design ซึ่งมีขั้นตอนดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Control Design
กลุ่ม
สอบก่อน
ทดลอง
E
T1
X
โดยที่

E
T1
X
T2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สอบหลัง
T2

กลุ่มทดลอง
แบบทดสอบก่อนเรียน
การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบเกมการสอน
แบบทดสอบหลังเรียน

4.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีการวางแผนเพื่อการออกแบบเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ รวมทั้งการทดสอบและ
การประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้จึงเลือกการใช้รูปแบบการพัฒนา
บทเรียนตามกระบวนการของ ADDIE Model ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ [4] 1. การวิเคราะห์ (A : Analysis)
2. การออกแบบ (D : Design) 3. การพัฒนา (D : Development) 4. การทดลองใช้ (I : Implementation) 5. การประเมินผล
(E : Evaluation)

ภาพที่ 1 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (มนต์ชัย, 2545)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ทั้ ง หมด 3 ส่ ว น คื อ 1.บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอนบนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 3. แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือตาม
หลักการของ ADDIE Model ดังต่อไปนี้
4.4.1 วิเคราะห์เนื้อหา
1) วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน
1.1) ศึกษาเนื้อหารายวิชาและวิเคราะห์หลักสูตร โดยผู้วิจัยได้รวบรวมเนื้อหาและวิเคราะห์
จากคาอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา วัตถุประสงค์รายวิชา และกลุ่มผู้เรียนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา
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1.2) วิเคราะห์เนื้อหา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์รายวิชา จากนั้นทาการวิเคราะห์เนื้อหา และออกแบบแผนภูมิ
ปะการัง ได้ 2 หน่วยการเรียน 12 หัวข้อย่อย
1.3) กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยระบุพฤติกรรมที่ต้องการ
1.4) สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนให้สอดคลองกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
โดยข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกตอบ ได้ข้อสอบจานวน 39 ข้อ
1.5) นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อปรับปรุงและแก้ไข ก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจานวน 3 ท่าน ประเมินเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Consistency: IOC) โดยค่า IOC ที่ใช้ได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยกาหนดเกณฑ์ การประเมินแบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญดังนี้
+1 หมายถึง เห็นด้วยว่าข้อสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
-1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยว่าข้อสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ซึ่งผลจากการหาค่า IOC พบว่ามีข้อสอบที่มีค่าประเมิน IOC มากกว่า 0.5 ทั้งหมด 39 ข้อ
ที่สามารถนาไปใช้งานได้
1.6) นาแบบทดสอบที่ได้ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เคยเรียนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาแล้ว จานวน 20 คน นาผลคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์หาคุณภาพของ
แบบทดสอบ ซึ่งได้แก่ค่าความยากง่าย (Difficulty) ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ กาหนดคือ ค่าระดับความยากง่ายอยู่ระหว่าง
0.20-0.80 และค่าอานาจจาแนก (Discrimination) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ควรมากกว่า
0.6 ขึ้นไป ปรากฏว่าได้ข้อสอบที่ผ่านการหาคุณภาพ จานวน 25 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.98 แสดงว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
1.7) นาข้อสอบที่ได้มาสร้างเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
4.4.2 ออกแบบบทเรียน
ออกแบบการนาเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการลาดับเนื้อหา
ดังภาพ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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4.4.3 พัฒนาบทเรียน
1) การเตรียมการ โดยเตรี ยมส่วนของเนื้ อหาที่ได้วิเคราะห์ในข้างต้นจั ดเตรียมรูปภาพ
ข้อความ และภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2) การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยโปรแกรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1) การออกแบบหน้าจอและตกแต่งรูปภาพโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
2.2) การสร้างบทเรียนโดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate และ Adobe Flash
2.3) การจาลองการทางานบนเครือข่ายโดยใช้ Host ; http://www.aofficial.com
4.4.4 ทดลองใช้
1) การทดสอบโดยผู้พัฒนา คือ ผู้วิจัยทดลองใช้ด้วยตนเอง ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข
ข้อผิดพลาดในส่วนย่อยต่าง ๆ เช่น การแสดงผลที่ถูกต้องเมื่อคลิกเมาส์
2) การทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เมื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว จึงนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจานวน 3 ท่าน ประเมิน
ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน
4.4.5 ประมวลผล
ผู้วิจัยได้ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ข้อดังนี้
1) การประเมิน ผลการพัฒ นาบทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอนบนเครือ ข่า ยอิน เทอร์เ น็ต
โดยผู้เชีย่ วชาญด้านเทคนิคและด้านเนื้อหา
2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน
3) การหาความพึงพอใจของผู้เ รียนต่อการใช้บทเรียนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนบนเครือข่า ย
อินเทอร์เน็ตโดยใช้แบบสอบถาม

5. สรุปผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีลักษณะดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 3 หน้าจอเลือกหน่วยการเรียน
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ภาพที่ 4 หน้าจอสาหรับเลือกกิจกรรมการเรียน
จากภาพที่ 3 เมื่อเข้าสู่บทเรียนเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนจะเข้าสู่หน้าจอแสดงหัวข้อย่อยในหน่วย
เรี ย นเพื่ อเลื อกท าแบบทดสอบก่ อนเรีย น ท าความเข้ า ใจเกี่ย วกับ วั ต ถุป ระสงค์แ ละเข้ าสู่ เ นื้ อหาบทเรีย นและท า
แบบทดสอบท้ายบทเรียนตามลาดับ

ภาพที่ 5 แสดงหัวข้อการเรียนรู้ในบทเรียน
5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านเว็บที่พัฒนาขึ้น
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน
จานวน
คะแนน คะแนน
การสอบ
S.D.
t ตาราง t คานวณ
ผู้เรียน
เต็ม
เฉลี่ย
ก่อนเรียน
32
20
7.00
2.30
1.6811
16.95
หลังเรียน
32
20
13.41
2.54
Sig.< .05, df = 31

Sig.
(1-tailed)
0.000

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของผู้เรียนมีค่าเท่ากับ 13.41 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
ของผู้เรียนที่มีค่าเท่ากับ 7.00 แสดงว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเมื่อนามาทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
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ค่าที พบว่า ค่า t คานวณมีค่าเป็น 16.95 เมื่อเปรียบเทียบค่า t ในตารางมีค่าเท่ากับ 1.6811 สามารถสรุปได้ว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
5.3 ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายบน
อินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีพ่ ัฒนาขึ้น
รายการประเมิน
1. ด้านออกแบบ
2. ด้านการจัดบทเรียน
3. ด้านการเรียนร่วม STAD
4. ด้านการประเมินผล
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย ( X )

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ความพึงพอใจ

4.44
4.43
4.59
4.65
4.53

0.75
0.76
0.57
0.60
0.67

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53 และ S.D. = 0.67)

6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่พัฒนาขึ้น มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้เรียนชอบในวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบสแตด ที่มีการแข่งขันกันเป็นทีมในการทาแบบทดสอบ ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการทา
แบบทดสอบส่งผลให้บรรยากาศการเรียนในห้องเรียนไม่ตึงเครียด นอกจากนี้การทางานร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ มของ
ตนเองจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งผลจากการร่วมมือทากันเรียนรู้ภายในกลุ่มทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนระหว่างกลุ่มแข่งขันสูงขึ้น
6.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.67 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบทเรียนมีการทดสอบที่เสมอภาคกันในระดับความสามารถและมีการแสดงผล
คะแนนเมื่อได้ทาแบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละหน่วย สามารถทราบคะแนนของตนเองและคะแนนรวมของกลุ่ม
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนช่วยเหลือกันในการเรียน

7. ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควรมีการใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บข้อมูล
7.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควรมีการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ และมีการวัดผล
ให้หลากหลายมากกว่านี้ เช่น การตอบคาถาม การสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความกระตือรือร้น
ในการเรียนและอยากทาแบบทดสอบเพิ่มมากขึ้น
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