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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
เรื่องแบบจําลองกระบวนการ (Process Model) 

วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
The Development of Computer-Assisted Instruction through the Internet. 

“The Process Model in System Analysis and Design subject” 
For the Students in Rajabhat Rajanagarindra University

ปราริชาติ รื่นพงษพันธ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

Abstract
 The purposes of this research were to develop and to determine the efficiency of the Computer-Assisted 

Instruction through the internet in the topic of “The Process Model in System Analysis and Design subject” for the 

students in Rajabhat Rajanagarindra University. The efficiency criteria E
1
/E

2
 must be not less than 80/80. Another 

purpose was to obtain effectiveness index more than 0.5 and to compare the achievement between before and 

after study by Computer-Assisted Instruction through the internet. The samples were from the second year 27 

students in Business Computer Program of Rajabhat Rajanagarindra University. The sampling method was simple 

random sampling. Instruments of this research were Computer-Assisted Instruction through the internet in the topic 

of “The Process Model in System Analysis and Design subject” for the students in Rajabhat Rajanagarindra 

University, quality evaluated form and multiple choices achievement test. The achievement test consisted of 30 

items in which the effectiveness index was 1.00, the degree of difficulty was ranging from 0.39-0.67, the degree of 

discrimination was between 0.44-1.00 and the reliability coefficient was 0.94. The quality was evaluated by the expert 

and found that content was in the good level (= 4.33, S.D. = 0.46) and technical media development was in the very 

good level (= 4.67, S.D. = 0.58). The result of this research revealed that the efficiency of Computer-Assisted 

Instruction through the internet was E
1
/E

2
 = 81.02/83.95, the students ‘achievement was statistically significant 

higher than the achievement prior to learning at .05 of significant level and the effectiveness index more than 

criteria at .70 ofsignificant level.
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

เรื่องแบบจําลองกระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ E
1
/E

2
 ไมตํ่ากวา 80/80 มีดัชนีประสิทธิผลสูงกวา 0.5 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

และหลงัเรยีนดวยบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยัเปนนกัศกึษาสาขาวชิา คอมพวิเตอร

ธรุกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ชัน้ปที ่2 โดยทาํการเลอืกดวยวธิสีุมตวัอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 1 หองเรยีน 

จํานวน 27 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลอง

กระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร แบบประเมิน

คณุภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนผานเครอืขายอนิเทอรเน็ต และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
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จํานวน 30 ขอ ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 คาความยากงาย 0.39-0.67 คาอํานาจจําแนก 0.44-1.00 และคาความเชื่อมั่น 0.94 

คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา มีระดับคุณภาพอยูในเกณฑ

ดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.33 จาก 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และทางดานเทคนิคการผลิตสื่อมีระดับคุณภาพดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.67 

จาก 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ E
1
/E

2
 = 81.02/83.95 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวากอนเรยีนอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และดชันปีระสทิธผิล

มีคา .70 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว

คาํสาํคญั : บทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนผานเครอืขายอนิเทอรเนต็, ประสทิธภิาพของบทเรยีน, ดชันปีระสทิธผิลของบทเรยีน, ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน

ความสําคัญและที่มาของปญหา
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดถูกนํามาใชเปน

สวนหนึ่งของการเรียนการสอน ซึ่งมีจุดประสงค เพื่อลดระยะเวลา

การเรยีนรูซึง่ทําใหผูเรยีน เรยีนไดดวยตนเอง สามารถโตตอบกบัสือ่

ไดอยางแทจริง สามารถตรวจสอบความคืบหนาของตนเองไดทันที 

ผู  เรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลาจึงนํามาสู การ

พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนผานเครือข าย

อินเทอรเน็ต ในรูปแบบอีเลิรนนิง (e-Learning) ซึ่งจะชวยอํานวย

ความสะดวกใหแกผูเรียนเปนอยางมาก การเรียนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตจะชวยเสริมสรางศักยภาพทางสติปญญา เพราะ

เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสนใจรูสึกทาทาย และมีโอกาสประสบความ

สําเร็จได เนื่องจากประสบการณเดิมที่มีอยูกับความรูใหมไมตางกัน

มากนัก นอกจากนี้การเรียนรูของแตละคนมีระยะเวลาและความ

สนใจตางกันไป การเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอนตองมีลักษณะ

ท่ีมีการเคลื่อนไหว และมีการเปลี่ยนแปลงที่มีปฏิสัมพันธกัน

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะ

สมกับการเรียนรูแบบออนไลนที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ

ศึกษาเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับยุคปจจุบันที่

การสือ่สารดานขอมลูขาวสารผานทางอนิเทอรเนต็ กาํลงัเปนท่ีนยิม

และแพรหลายอยางกวางขวางทัง้ในสถาบนัการศกึษาและทกุสาขา

วิชาชีพ (ปญชลี เวียงยิ่ง. 2554)

 องคความรูของการศึกษาในปจจุบัน ไมเพียงแตมีการจัด

เรียนการสอนผานชั้นเรียน หรือการเรียนผานครูผูสอนในหองเรียน

เทานัน้ ผูสอนควรนาํเทคโนโลยทีางอนิเทอรเนต็ ทีส่ามารถดงึดดูให

ผูเรยีนเขาใชงานไดอยางเปนประจําและตอเนือ่งมาประยกุตตอการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในเนื้อหา

รายวิชาตางๆ อีกท้ังผูเรียนสามารถเรียนรู และเรียนซ้ําดวยตนเอง

ไดตลอดเวลา การพฒันาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครอืขาย

อินเทอรเน็ต ผูสอนควรศึกษาธรรมชาติของรายวิชา และพัฒนาบท

เรียนใหเหมาะสมตอเนื้อหา และวัยของผูเขาศึกษาบทเรียนนั้นๆ 

 ดวยเหตนุีผู้วจิยัจงึเลง็เหน็ถงึแนวทางในการพฒันาบทเรยีน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลอง

กระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซึ่งเปน

เนือ้หารายวชิาทีม่สีวนสาํคญัตอการวเิคราะหและพฒันาระบบงาน

ทางคอมพวิเตอรทางวชิาชพีของผูเรยีนตอไปในอนาคต อกีท้ังผูเรยีน

โดยสวนใหญที่เรียนเนื้อหาจากหนวยการเรียนยอยของเรื่อง แบบ

จําลองกระบวนการ (Process Model) นี้ขาดความรูความเขาใจใน

วธิกีารนาํไปใช จงึควรมส่ืีอการเรยีนการสอนทีผู่เรยีน สามารถนาํไป

ศกึษาเพิ่มเตมิ และศกึษาซํ้าไดตามความตองการ อกีทัง้ยงัมุงหมาย

ใหผูเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรู เขาใจ และนาํไปพฒันาตอยอดดวย

ตนเองได ซึ่งจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (กรมสามัญ

ศึกษา,2542 : 49) หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66 

ระบไุววา “ ผูเรยีนมสีทิธิไดรับการพฒันาขดีความสามารถในการใช

เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและ

ทกัษะ เพยีงพอทีจ่ะใชเทคโนโลยเีพือ่การศกึษาในการแสวงหาความ

รูดวยตนเองไดอยางตอเนือ่งตลอดชวีติ” โดยสือ่เทคโนโลยทีีส่ามารถ

นาํมาใชในการการจดักระบวนการเรยีนรูทีน่าสนใจ และเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดรับรูเน้ือหาสาระสําคัญของหนวยการเรียน ซ่ึงเปนทาง

เลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง ไดแก การศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต

ที่ผูวิจัยเลือกสรางบทเรียนนี้ขึ้น

  จากความสําคัญ และที่มาของปญหาการวิจัยเรื่อง “การ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

เรื่องแบบจําลองกระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะห

และออกแบบระบบ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครนิทร” นีผู้วจิยัจงึเหน็วาการนาํคอมพวิเตอรชวยสอนมาเปน

สื่อในการเรียน จะสามารถใหผูเรียนเกิดองคความรู และสงเสริมให

บคุคลทีส่นใจในการศกึษาหนวยการเรยีนนีไ้ดรบัความรูจากบทเรยีน

เพิ่มยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคของงานวิจัย

 1.  เ พ่ื อ พัฒนาและหาประสิทธิ ภาพของบทเรี ยน

คอมพวิเตอรชวยสอนผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ในเรือ่งแบบจําลอง

กระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

  2.  เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ในเรือ่ง แบบจาํลองกระบวนการ 

(Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ สําหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู เรียน

ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนเรื่อง แบบจําลองกระบวนการ 

(Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ สําหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยใช บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้น 

สมมติฐาน
 1.  บทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ 

ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ E
1
/E

2
 ไมตํ่ากวา 80/80

  2.  บทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ 

ที่พัฒนาขึ้นมีดัชนีประสิทธิผลสูงกวา 0.5

  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแบบจําลองกระบวนการ 

วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ ของผูเรียนหลังจากเรียนดวย

บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครอืขายอนิเทอรเน็ตแลว สูงกวา

กอนเรียน

ขอบเขตของงานวิจัย
 ประชากรและกลุมตัวอยาง

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ช้ันปที่ 2 

จํานวน 50 คน

 2. กลุ มตัวอยางท่ีนํามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก   

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ชั้นปที่ 2 โดยทําการเลือกดวยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย 

(Simple Random Sampling) 1 หองเรียน จํานวน 27 คน

 ตัวแปร

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) คือ การเรยีน

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

เรือ่ง แบบจาํลองกระบวนการ (Process Model) วชิาการวเิคราะห

ระบบ สาํหรับนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั ราชนครนิทร ซึง่จาํแนก

เปนกอนเรียน และหลังเรียน

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คอื  ประสทิธภิาพ

ของบทเรียน ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

เรือ่ง แบบจาํลองกระบวนการ (Process Model) วชิาวเิคราะหและ

ออกแบบระบบ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

 ขอบเขตเนื้อหา

 เนื้อหาที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลองกระบวนการ (Process 

Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ สําหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร ตามหนวยการเรียนรูยอย (โอภาส 

เอีย่มสิรวิงศ. 2555 : 187-206) มดีงันี ้3.1 ชนดิของแบบจาํลอง 3.2 

ภาพรวมของแบบจําลองที่นํามาใชกับงานวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ 3.3 แบบจําลองกระบวนการ (Process Model) 3.4 

แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) 3.5 วัตถุประสงค

ของแผนภาพกระแสขอมูล 3.6 สัญลักษณที่ใชในแผนภาพกระแส

ขอมูล 3.7 กฎเกณฑการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล 3.8 ขั้นตอน

การเขียนแผนภาพกระแสขอมูล 3.9 แผนภาพกระแสขอมูลกับ

แนวคดิการแตกระดบั 3.10 การตรวจสอบความสมดลุของแผนภาพ 

(Balancing)

ประโยชนที่ไดรับ
 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และบุคคล

ทัว่ไปมีแหลงเรยีนรูทีห่ลากหลายหลาย จากสือ่คอมพวิเตอรชวยสอน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลองกระบวนการ (Process 

Model) วิชาหลักการวิเคราะหและออกแบบระบบ

  2. ไดพัฒนาใหผู เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น

จากการเรียนรูเรือ่งแบบจาํลองกระบวนการ (Process Model) วิชา

หลักการวิเคราะหและออกแบบระบบผานเครือขายอินเทอรเน็ต

 3. สงเสริมใหเกิดการเรียนรู ในลักษณะที่ผู  เรียนเปน

ศูนยกลาง ผูเรียนไดเรียนตามศักยภาพของตน ทําใหเกิดเจตคติที่ดี

ในการเรียนรู

ทฤษฎีและกรอบแนวความคิดของงานวิจัย
 1. ทฤษฎแีละแนวคดิในการออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอร

ชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

    การออกแบบบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ผูวิจัย

เลือกกรอบแนวคิดหลักการพ้ืนฐานในการออกแบบ 5 ขั้นตอน

ADDIE Model (อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี. 2551 : 7-8) ดังนี้ ขั้นการ

วิเคราะห (Analysis), ขั้นการออกแบบ (Design), ขั้นการพัฒนา 

(Development), ขัน้การนาํไปใช (Implementation) และขัน้การ
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ประเมินผล (Evolution)

  การออกแบบบทเรยีนผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ ผูวจิยัเลอืก

กรอบแนวคิดมาจากกระบวนการเรียนการสอน 9 ขั้นของ Robert 

Gagne´ 9 ประการ (รุงโรจน แกวอไุร. 2549) [Internet] มาประยกุต

ใช 7 ประการดังนี้ เรงเราความสนใจ (Gain Attention), บอก

วัตถุประสงค (Specify Objective), นําเสนอเน้ือหา (Present 

Information), ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning), 

กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response), ใหขอมูล

ยอนกลับ (Provide Feedback), ทดสอบความรู  (Assess 

Performance)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ 

 1. ผูวจิยัศกึษาเนือ้หาทีใ่ชในการสรางบทเรยีนคอมพิวเตอร

ชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลองกระบวนการ 

(Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ สําหรับ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัราชครนิทร ตามหนวยการเรยีนรูยอย 

โดยรวบรวมหนวยการเรียนยอยเปน 1 บทเรียน ไดแก แบบจําลอง

กระบวนการ (Process Model) ซึ่งสรางขึ้นดวยโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint 2010 และ Adobe Captivate 9 จากนั้น

นาํไปใชงานผานครอืขายทางสงัคมออนไลน Edmodo ซึง่นกัศกึษา

สามารถดาวนโหลดแอพพลิเคช่ันและใชงานบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนผานโทรศัพทมือถือ หรือแทบเล็ตได

 2. ศึกษาทฤษฎีในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตการออกแบบบทเรียนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต ผู วิจัยเลือกกรอบแนวคิดหลักการพื้นฐานในการ

ออกแบบ 5 ขั้นตอน ADDIE Model 

 3. ศกึษา และออกแบบบทเรยีนผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ 

ผูวิจัยเลือกกรอบแนวคิดมาจากกระบวนการเรียนการสอน 9 ขั้น

ของ Robert Gagne´ 9 ประการ ซึ่งผูวิจัยนํามาประยุกตใชทั้งสิ้น 

7 ประการ

 4. นําบทเรียนที่พัฒนาเสนอตอผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา 

และการผลิตสื่อ เพื่อประเมินหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ และนําขอเสนอแนะมาปรบัปรงุ

และพัฒนาใหเหมาะสม

 5. นําบทเรียนคอมพิวเตอร ช วยสอนผานเครือข าย

อนิเทอรเนต็ทีป่รบัปรงุแลวไปทดลองใชครัง้ที ่1 กับนกัศกึษาชัน้ปที่ 

2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิเคราะหและ

ออกแบบระบบจํานวน 3 คน ซ่ึงเปนผูมีระดับผลการเรียนอยูใน

เกณฑ ออน ปานกลาง และเกง ระดับละ 1 คน โดยไดมาจากการ

คัดเลือกจากอันดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนของนักศึกษา

 6. นําบทเรียนคอมพิวเตอร ช วยสอนผานเครือข าย

อนิเทอรเนต็ทีป่รบัปรงุแลวไปทดลองใชครัง้ที ่2 กับนกัศกึษาชัน้ปที่ 

2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิเคราะหและ

ออกแบบระบบจํานวน 6 คน ซึ่งเปนผูมีระดับผลการเรียนอยูใน

เกณฑ ออน ปานกลาง และเกง ระดับละ 1 คน โดยไดมาจากการ

คัดเลือกจากอันดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนของนักศึกษา

 7. นาํบทเรยีนคอมพวิเตอรบนเครอืขายอนิเทอรเนต็ทีผ่าน

การตรวจสอบไปใชจรงิ โดยทดลองกับนกัเรียนกลุมตวัอยางจาํนวน 

27 คน เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพ และสรุปผลในการพัฒนา

บทเรียน

 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต

 1. ศึกษากําหนดหัวขอ และสรางแบบประเมินคุณภาพ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต จาก

เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงการประเมิน

ออกเปน 2 ดานคือ ดานเนื้อหา และดานเทคนิคการผลิตสื่อ โดยใช

แบบประเมินมาตราสวน (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งเกณฑการ

ใหคะแนนดังนี้

   4.50–5.00 หมายถึง ดีมาก 

   3.50–4.49 หมายถึง  ดี 

   2.50–3.49 หมายถึง  ปานกลาง 

   1.50–2.49 หมายถึง  พอใช 

   1.00–1.49 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 2.  นําแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตใหผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา และดาน

เทคนิคการผลิตสื่อจํานวน 3 คน ตรวจสอบหากพบขอผิดพลาด

ดําเนินการปรับปรุงแกไข

 3.  นําแบบประเมินที่ผ านการตรวจสอบแล วส งให 

ผูทรงคณุวฒุดิานเนือ้หา และดานเทคนคิการผลติสือ่ประเมนิพรอม

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเรื่อง 

แบบจําลองกระบวนการ (Process Model) วิชาหลักการวิเคราะห

และออกแบบระบบ

 4.  นําใบประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ ประเมินผลดวยการ

วิเคราะหหาคาเฉล่ีย (x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่ง

ผลการประเมินแตละดานจะตองมีคาเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จึงจะถือวา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีคุณภาพ 

และถาผลการประเมินตํา่กวา 3.50 ตองทาํการแกไขปรบัปรงุในสวน

ที่บกพรองเพื่อใหมีคุณภาพที่เหมาะสม
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 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอนเรยีน (Pre-test) 

และหลังเรียน (Post-test) เปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน โดยสราง

ขึน้ตามจดุประสงคเชงิพฤตกิรรมของเนือ้หาในแตละหนวย เปนแบบ

เลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

ซึ่งขั้นตอนการสรางแบบทดสอบมีดังนี้

 1. ศกึษาเนือ้หารายวชิาและวิเคราะหหลกัสตูรและกาํหนด

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมโดยศึกษาจากคําอธิบายรายวิชาและ

เนื้อหา

 2. สรางแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จาํนวน 30 

ขอเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบมีขอถูก 1 ขอ โดยมีเกณฑ

การใหคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบ

ได 0 คะแนน

 3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียน

คอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต เสนอตอผู ทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 3 คน รวมตรวจสอบแกไข

 4.  ทดสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หา (Content Validity) 

ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใหผูทรงคุณวฒุดิาน

เนื้อหาตรวจสอบเสร็จแลวนํามาดําเนินการแกไขและปรับปรุง โดย

การหาคาดัชนีความสอดคลองของคําถามกับวัตถุประสงคเชิง

พฤตกิรรม โดยผูวจิยักาํหนดคาดชันคีวามสอดคลองหรอืกาํหนดคา 

IOC= 0.5 ขึ้นไป ใชเปนขอสอบในแบบทดสอบได

 5.  นาํแบบทดสอบทีผ่านการปรบัปรงุแกไข ไปทดลองใชกบั

ผูเรียนที่ผานการเรียนวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ ซึ่งเปน

นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทรจาํนวน 18 คน แลวนาํผล

ไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อตรวจสอบ

คณุภาพ 3 ประการ คือ ความยากงาย (Difficulty) คาอาํนาจจาํแนก 

(Discrimination) และคาความเชื่อมั่น (Reliability)

การเก็บรวบรวมขอมูล
 1.  นักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนกอน

เรียน (Pre-Test)

  2.  นกัศกึษาศกึษาวตัถปุระสงคการเรยีน ดาํเนนิการศึกษา

บทเรียนตามหนวยการเรียน

 3.  เมื่อนักศึกษาเรียนจนครบทุกหนวยการเรียนแลว 

จึงทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบหลังเรียน 

(Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ชุดเดียวกับกอนเรียน แตสลับขอคําถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูล
 1. ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลองกระบวนการ 

(Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ พบวา 

ไดคาเฉล่ียรวม 4.33 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ซึ่งอยูใน

ระดับคุณภาพดี เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวารายการที่มี

คุณภาพระดบัดมีากม ี3 รายการไดแก รายการทีม่คีาเฉล่ีย 5.00 คอื 

1) การแจงจดุประสงคเชงิพฤตกิรรมใหผูเรยีนทราบ 2) ความถกูตอง

ของภาษาที่ใช รายการที่มีคาเฉลี่ย 4.67 คือ 1) ความเหมาะสม

ระหวางรูปภาพกับเนื้อหา รายการที่มีคุณภาพระดับดี มี 7 รายการ

ไดแก รายการที่มีคาเฉลี่ย 4.33 คือ 1) เนื้อหามีความสอดคลองกับ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 2) ความเหมาะสมในการจัดลําดับการ

นําเสนอเนื้อหา 3) ความเหมาะสมในการจัดลําดับการนําเสนอ

เนื้อหา 4) แบบฝกหัดครอบคลุมตามเนื้อหาและจุดประสงคเชิง

พฤติกรรม 5) แบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรม และรายการที่มีคาเฉล่ีย 4.00 คือ 1) การเรียงลําดับ

เนือ้หาจากงายไปยาก รายการทีม่คีาเฉลีย่ 3.67 คอื 1) ความถกูตอง

ชัดเจนของเนื้อหา 2) เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูเรียน

 2. ผลการวเิคราะหหาประสิทธภิาพของบทเรีนคอมพวิเตอร

ชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลองกระบวนการ 

(Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ

ผลการทดลอง จํานวนนักเรียน
คะแนน

คารอยละ
ประสิทธิภาพของบทเรียน (E

1
/E

2
)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ที่คํานวณได ที่กําหนดไวในสมมติฐาน

คะแนนแบบฝกระหวางเรียน 27 40 32.41 81.02
81.02/83.95

ไมนอยกวา

80/80คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 27 30 25.30 83.95

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลองกระบวนการ 

(Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ
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 จากตารางที ่1 ผลการวเิคราะหหาประสทิธภิาพของบทเรยีน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลอง

กระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ พบวาผลการทดสอบระหวางบทเรียน มีคะแนนเต็ม 40 

คะแนนไดคะแนนเฉลี่ย 32.41 คิดเปนรอยละ 81.02 (E1) และ

ผลการทดสอบหลังบทเรียนมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ไดคะแนน

เฉลี่ย 25.30 คิดเปนรอยละ 83.95 (E2) ซึ่งแสดงวาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพ

เทากับ 81.02/83.95 เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนเรื่อง แบบจําลองกระบวนการ 

(Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนเรื่อง แบบจําลองกระบวนการ 

(Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ

การทดสอบ n X S.D. t Sig

กอนเรียน
27

13.85 2.878
-14.819* .00

หลังเรียน 25.30 1.996

* p < .05

 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของผู  เรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนเรื่อง แบบจําลอง

กระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ พบวา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาสงูกวากอนเรยีน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4. ผลการวิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองแบบจําลอง

กระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบผลเปรียบเทียบ

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลอง

กระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบผลเปรียบเทียบ

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องแบบ

จําลองกระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบผลเปรียบเทียบ พบวา บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีดัชนีประสิทธิผลสูงกวา 0.5 

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว

สรุปผลการวิจัย
  1. ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลองกระบวนการ 

(Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบสําหรับ

นกัศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ดานเนือ้มคีาเฉลีย่ 4.33 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดี และดานสื่อ

บทเรยีนมีคาเฉล่ีย 4.58 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.19 ซึง่อยูในระดับ

คุณภาพดีมาก

 2. ผลการวิ เคราะห หาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลอง

กระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ E
1
/E

2
 = 81.02/83.95 ซึ่งไมตํ่ากวาเกณฑ 

80/80 และเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียน

ระหวางกอนกับหลังเรียนเรื่อง แบบจําลองกระบวนการ (Process 

Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ สําหรับนักศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร พบวาผลสมัฤทธิท์างการเรียนของ

ผู เรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน

เครือขายอนิเทอรเนต็แลว สูงกวากอนเรยีนอยางมนียัสําคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 และเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว

 4. ผลการวิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลอง

กระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบ

บทเรียน

รอยละของ

ผลรวมคะแนน

ทดสอบ

กอนเรียน

รอยละของ

ผลรวมคะแนน

ทดสอบ

 หลังเรียน

E.I.
เกณฑการ

ผาน E.I.

แบบจําลอง

กระบวนการ 

(Process 

Model)

46.17 83.95 0.70 0.50
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ระบบ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มีคาดัชนี

ประสิทธิผล = 0.70 ซึ่งมีประสิทธิผลสูงกวา 0.5 และเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว

อภิปรายผลการวิจัย
  ดานการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

เรื่องแบบจําลองกระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะห

และออกแบบระบบ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทรมีประสิทธิภาพตามเกณฑ E
1
/E

2
 = 81.02/83.95 ซึ่ง

สงูกวาเกณฑ 80/80 ทีผู่วจิยัไดตัง้สมมติฐานไว ท่ีเปนเชนนีอ้าจเนือ่ง

มาจากบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ทีผู่

วจิยัสรางขึน้ผานการศกึษาทฤษฎกีารสรางบทเรยีนคอมพวิเตอรชวย

สอนผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ และขั้นตอนในการสรางเครื่องมอืที่

ใชในการวิจัย ซึ่งประกอบดวยบทเรียนที่ผานการประเมินโดยผูทรง

คณุวฒุดิานเนือ้หามรีะดบัคุณภาพอยูในเกณฑด ีโดยมคีาเฉล่ีย 4.33 

และทางดานเทคนคิการผลติสือ่มรีะดับคณุภาพดีมาก โดยมคีาเฉลีย่ 

4.67 ซึ่งผานกระบวนการทดลองกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง จน

ทําใหบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด และนํามาใชกับ

กลุมตัวอยางที่ไดเลือกไวจํานวน 27 คน

  ด านการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด วยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลอง

กระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้เพราะบทเรียนไดผานขั้นตอน

กระบวนการสรางและพัฒนาอยางเปนระบบและมีคุณภาพ สงผล

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ สัจจธรรม สุภาจันทร (2548 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

วิชาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงทําการสอนกับนักศึกษาระดับ

ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู ชัน้ปท่ี 1 สาขาคอมพวิเตอรธรุกจิ ของ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพณิชยการพระนคร จํานวน 

31 คน วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน

ดังกลาวตามเกณฑ 80/80 ผลการวิจัยพบวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพ 87.10/84.84 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

สงูกวา กอนเรยีนดวยบทเรยีน อยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 

 ดานการหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

  การวิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลองกระบวนการ (Process 

Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ สําหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มีคาดัชนีประสิทธิผล = 0.70 ซึ่ง

มีประสิทธิผลสูงกวา 0.5 และเปนไปตามสมมติฐาน ที่ตั้งไว ที่เปน

เชนนี้เพราะบทเรียนไดผานขั้นตอนกระบวนการสรางและพัฒนา

อยางเปนระบบและมีคุณภาพ

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช

 1. ผูสอนสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลองกระบวนการ 

(Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ สําหรับ

นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ไปใชในการจดักระบวน 

การเรียนการสอนทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เพื่อสราง

องคความรูและทบทวนความรูใหกับผูเรียนไดตลอดเวลา

 2. ผูเรยีนสามารถศึกษาบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต เรื่องแบบจําลองกระบวนการ 

(Process Model) วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ สําหรับ

นกัศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร โดยสามารถดาวนโหลด

แอพพลิเคชั่น Edmodo เขาสูโทรศัพทมือถือ และเขาสูระบบเพื่อ

เรียนรูไดตลอดเวลา

 ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยตอไป

  1. ควรมีการสรางและพัฒนาบทเรียนอื่นๆ เพิ่มเติมเพ่ือ

รองรับการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดมากยิ่งขึ้น

  2. ควรพัฒนาการออกแบบเนื้อหา และขอสอบในลักษณะ

ที่หลากหลายเพื่อกอใหเกิดความสนใจใหกับผูเรียนไดดียิ่งขึ้น
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