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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา หาคุณภาพ  ประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและ

คาคงที่ในภาษา VB.Net  สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ โดยต้ังสมมุติฐานวา บทเรียน มีคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไป มีประสิทธิภาพ 

E1/E2  ไมตํ่ากวา 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดยใชสุมหองเรียน 1 

หองเรียน จํานวน 30 คน และใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบกลุม 

การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ใน

ภาษา VB.Net  สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ มีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ีคือ การเลือกเน้ือหาผูวิจัยไดนําหัวขอเร่ืองตัวแปรและ

คาคงที่ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร มาสรางเปนบทเรียนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน โดยนําเน้ือหาที่ไดมาวิเคราะหเปนหนวยยอย และกําหนดจุดประสงค

การเรียนรูใหครอบคลุมตามเน้ือหาที่แบงไว สรางแบบฝกหัดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ออกแบบบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน นําเน้ือหาที่วิเคราะหและ

ออกแบบแลว มาสรางเปนบทเรียน จากน้ันนําเสนอเสนอตอหัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนา เพื่อ

ตรวจสอบหาขอบกพรองเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น หลังจากน้ันนําเสนอผูทรงคุณวุฒิดาน

เน้ือหา และผูทรงคุณวุฒิดานเทคนิคการผลิตสื่อ เพื่อทําการประเมินคุณภาพพรอมกับขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยนําผลประเมินดังกลาวมาหาคุณภาพบทเรียน และปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนํา หลังจากน้ัน

นํามาทดลองเพื่อหาขอบกพรอง กับกลุมทดลองกลุม 3 คนและกลุม 6 คน เมื่อแกไขแลวนํามา



ดําเนินการ ทดลองหาประสิทธิภาพ โดยหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใช

ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน และแบบประเมินคุณภาพ

บทเรียน ซึ่งมีคาความยากงาย ต้ังแต  0.20-0.70   และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20-0.50 และคาความ

เชื่อมั่นเปน 0.89 

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน มีคุณภาพเน้ือหาใน

ระดับดีมาก ( = 4.52) และคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับดี( = 4.19) บทเรียนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2เทากับ 82.83/80.83 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันมีการใชสื่อการเรียนการสอนทั้งวัสดุ อุปกรณ และวิธีการ เพื่อเปนตัวกลางในการ

นําสงหรือถายทอดความรู ทักษะ และเจตคติ จากผูสอนหรือแหลงความรูไปยังผูเรียน เรียกวาชวย

ใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม

วัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่ต้ังไว และสื่อการเรียนการสอนชนิดหน่ึงที่มีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองและเปนไปอยางรวดเร็วคือ Web-Based Instruction(WBI) ซึ่งก็คือ รูปแบบหน่ึงของ

การศึกษาที่ใชเทคโนโลยีเว็บเพจเปนสื่อในการเรียนการสอนรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียนใน

ลักษณะของบทเรียนที่ประกอบดวยเน้ือหา รูปภาพประกอบ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ผูสอนและ

ผูเรียนสามารถใชเว็บเพจในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สืบคน ตอบปญหา ทําแบบฝกหัด 

ขอสอบ และกิจกรรมการเรียนการสอน ผานเครือขายทางอินเทอรเน็ตไดจากจุดเชื่อมตอเครือขาย

และการเชื่อมตอระยะไกลผานโมเด็มโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ สงผลใหการพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนในรูปแบบ WBI เปนที่นิยมอยางสูงในปจจุบัน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ บางนา กรุงเทพมหานคร ไดกําหนดวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร (3204-2007) เปนวิชาบังคับในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปที่ 2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับตัวแปรและคาคงที่ใน

ภาษา VB.Net และมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมดานฐานขอมูล การที่นักศึกษาจะมี

ความสามารถในการเขียนโปรแกรมดานฐานขอมูลที่ดีไดน้ัน ตองเกิดจากความรูความเขาใจใน

เน้ือหา ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net เพื่อเปนพื้นฐานในการนําความรูน้ันไป

ปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมดานฐานขอมูลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการ

ที่ผูวิจัยประสบปญหาดวยตนเอง พบวา นักศึกษามีความสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได เน่ืองจาก

การเขียนโปรแกรมประเภท Visual มีเคร่ืองมือชวยในการออกแบบโปรแกรมมาก แตโปรแกรมที่

พัฒนาขึ้นมีความสวยงามแคหนาจอ พอนํามาใชงานจริงกลับประสบปญหาเกี่ยวกับเร่ืองขอมูล น่ัน

คือผลลัพธออก แต ขอมูลมีความผิดพลาด หรือไมสมบูรณ หรือนําไปใชงานจริงไมได สาเหตุหน่ึง



เปนเพราะนักศึกษาไมมีความเขาใจในเน้ือหา ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบระบบฐานขอมูลที่ดี 

ประกอบกับยังขาดสื่อในการนําเสนอเน้ือหา หรือแหลงที่จะใหนักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนได 

ดังน้ันปญหาในการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพราะนักศึกษาไมมี

ความเขาใจในเน้ือหา ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบระบบฐานขอมูลที่ดี จึงจําเปนจะตองมีการสราง

บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net ใน

วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ือง

ตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปร

และคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนกับหลังเรียนดวยบทเรียนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

1. บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา 

VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การ  มีคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไป 

2. บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา 

VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การ พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/ E2 ไมตํ่ากวา 80 / 80 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ สูงกวากอนเรียน 

 



 

 

1.4 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

1.4.1 การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่

ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการ ไดนํากรอบแนวคิดจากหลักการสอนของ Robert Gagne (อางใน กิตติศักด์ิ สิงหสูง

เนิน.2549:4) ซึ่งนํามาใช 9 เหตุการณดังน้ี 

1. เรงเราความสนใจ (Gain Attention)  

2. บอกวัตถุประสงค (Specify  Objectives)  

3. ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge)  

4. นําเสนอเน้ือหาใหม (Present New Information)  

5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide  Learning)  

6. กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response)  

7. ใหขอมูลยอนกลับ (Provide  Feedback)  

8. ทดสอบความรูใหม (Assess Performance)  

9. สรุปและนําไปใช (Review and Transfer)  

1.4.2 คุณภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

การประเมินคุณภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ือง ตัวแปร

และคาคงที่ในภาษา VB.Net ไดทําการประเมินคุณภาพใน 2  ดาน(อางใน กิตติศักด์ิ สิงหสูงเนิน.

2549 :4 )คือ 

1. ดานเน้ือหา   

2. ดานเทคนิคการผลิตสื่อ  

  1.4.3 กรอบแนวคิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผูวิจัยใชทฤษฎีของ Bloom(1996)[Online]  ซึ่งบลูมและคณะไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ

รับรู  หรือพุทธิพิสัยของคนในการรับรูสิ่งตางๆ โดยผูวิจัยไดนํามาใช 3  ระดับคือ  

1. ความรูที่เกิดจากความจํา (knowledge)  

2. ความเขาใจ (Comprehend) 

3. การประยุกต (Application) 



 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย  

 ในการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปร

และคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ไดกําหนดขอบเขตงานวิจัยไว ดังน้ี 

1.5.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ที่

ลงทะเบียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ทั้งหมด 4 

หองเรียน จํานวน 124  คน 

1.5.2 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โรงเรียนอรรถวิทยพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ที่ลงทะเบียนวิชาการ

เขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 1 หองเรียนจํานวน 30 

คน และใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบกลุม(Cluster Random Sampling) 

1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 

สําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี มีตัวแปรดังน้ี 

1. คุณภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

2. ประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

3. ในกรณีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จําแนกเปน 

(1) ตัวแปรตน  คือ การเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

จําแนกเปน กอนเรียน และ หลังเรียน 

(2) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ

การทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net 

1.5.4 เน้ือหาท่ีใชในการทดลอง 

เน้ือหาที่ใชในการทดลอง เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  ประกอบดวย 2 หนวยคือ  

หนวยที่ 1 การวิเคราะหฐานขอมูล 

  1. ตารางเปรียบเทียบศัพท 



  2. รูปแบบความสัมพันธ 

  3. ประเภทของคีย 

หนวยที่ 2 การออกแบบฐานขอมูล 

  1. จุดประสงคการออกแบบฐานขอมูล 

  2. ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

  3. การศึกษาความตองการของผูใช 

  4. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 

 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 1. บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนหมายถึง บทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตซึ่งใชคอมพิวเตอรในการทําหนาที่นําเสนอเน้ือหาแกผูเรียน ในเน้ือหาประกอบดวย

คําอธิบายที่ใชอักขระ แบบตาง ๆมีรูปภาพและภาพเคลื่อนไหว มีคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ

แตละเน้ือเร่ืองยอยของการเรียนและจะมีแบบฝกหัด เพื่อเสริมความเขาใจในการเรียน นอกจากน้ัน

นักศึกษาสามารถยอนกลับไปเรียนบทเรียนเดิมไดตลอด และสามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเติมจาก

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดอีกดวย 

2. คุณภาพของบทเรียน ผลจากการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแบงออกเปน 2  ดานดังน้ี  

2.1  ดานเน้ือหา  หมายถึง  เน้ือหาบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

ความถูกตองและความชัดเจนของเน้ือหา การจัดลําดับของเน้ือหามีความเหมาะสม เน้ือหา

สอดคลองกับความรูพื้นฐานของผูเรียน รูปภาพประกอบมีความสอดคลองและเหมาะสม ความ

ถูกตองของรูปภาพและคําอธิบาย ความชัดเจนของแบบทดสอบ การสรุปเน้ือหาและเวลาที่ใช

เหมาะสมกับเน้ือหา การนําบทเรียนไปใชในการเรียน และทบทวนได 

2.2 ดานเทคนิคการผลิตสื่อ หมายถึง การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ ความ

เหมาะสมของรูปแบบของตัวอักษรและขนาดตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ ความเหมาะสมของการ

ใชสีของตัวอักษร การจัดวางเน้ือหาและมีภาพประกอบเหมาะสม ความเหมาะสมของการจัดวาง

รูปแบบในบทเรียน ความเหมาะสมของสีและรูปภาพ บทเรียนมีลักษณะการจูงใจและนาสนใจ 

บทเรียนมีลักษณะการเชื่อมโยง บทเรียนทําความเขาใจงายไมซับซอน   

3. ประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต หมายถึง ระดับที่ผูพัฒนาบทเรียน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตพึงพอใจวาถาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพถึงระดับ

น้ันแลว  แสดงวาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตชุดน้ันนําไปสอนนักศึกษาไดซึ่งประสิทธิภาพ



ของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต จะกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยการ

ประเมินผลพฤติกรรมของนักศึกษา 2 ประเภท คือประสิทธิภาพในกระบวนการ/ประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ(E1/E2) 

  E1 หมายถึงประสิทธิภาพของกระบวนการคิดจากคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละที่

นักศึกษาทําแบบฝกหัดในแตหนวยการเรียนรวมกัน  

E2 หมายถึง  ประสิทธิภาพของผลลัพธคิดจากคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละทําได

จากการประเมินหลังเรียน 

4. แบบทดสอบหมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนเคร่ืองมือสําหรับไว

ใชวัดประเมินผล เมื่อนักศึกษาไดเรียนสําเร็จจากบทเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการ

ทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการสอบกอนเรียนและหลังเรียนเร่ือง

ตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net  

6. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ที่ลงทะเบียนวิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรในภาคเรียนที่ 2/2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 ในการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ใน

ภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ไดนําหลักการทฤษฎีและงานเคาโครงวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 

2.1 หลักสูตรวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2.2 ความหมายของอินเทอรเน็ต  

2.3 การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต(WBI) 

2.4 การประเมินผลบทเรียน 

2.5 การหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1 หลักสูตรวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ บางนา กรุงเทพมหานคร ไดกําหนดวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร เปนหมวดวิชาชีพ รหัสวิชา 3204-2104 จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต ในสาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทบริหารธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พ.ศ. 2557 ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรียน 4 คาบตอสัปดาห ตลอด 18 

สัปดาห รวม 72 ชั่วโมง 

 2.1.1 จุดประสงครายวิชา 

  1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบฐานขอมูล 

  2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมดานฐานขอมูล 

  3. เห็นคุณคาความสําคัญของฐานขอมูลในงานดานตางๆ 

 2.1.2 มาตรฐานรายวิชา 

  1. วิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 

  2. เลือกใชโปรแกรมฐานขอมูลที่เหมาะสมกับงานธุรกิจ 

  3. เขียนโปรแกรมฐานขอมูลในงานธุรกิจ 

 



 

 

 2.1.3 คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net การจัดเก็บขอมูล รูปแบบของ

โปรแกรมโครงสรางและไวยากรณของโปรแกรมดานฐานขอมูล คําสั่งตางๆในโปรแกรมดาน

ฐานขอมูล ประยุกตใชโปรแกรมฐานขอมูลกับภาษาใดภาษาหน่ึงในงานธุรกิจ 

 2.1.4  แผนการสอน 

 

ตารางท่ี 2.1 แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

หนวยที่ ชื่อหนวยการสอน จํานวนชั่วโมง 

1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล 8 

2 การวิเคราะหฐานขอมูล 12 

3 การออกแบบฐานขอมูล 12 

4 แนะนําโปรแกรมดานฐานขอมูล 4 

5 รูจักกับ Table และQuery 8 

6 การใชงาน Formและ Report 8 

7 การใช Macro 8 

8 การเขียนโปรแกรมในModule 8 

9 การเขียนโปรแกรมบน Application 12 

รวม 72 

 

2.2 ความหมายของอินเทอรเน็ต 

 ศูนยเทคโนโลยีอิเลกทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2546 : 2) ไดใหความหมายวา 

อินเทอรเน็ต (Internet) เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญ เคร่ืองคอมพิวเตอรทุกเคร่ือง

ทั่วโลก สามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดโดยใชมาตรฐานในการรับสงขอมูลที่เปนหน่ึงเดียวหรือที่

เรียกวา โปรโตคอล (Protocol) ซึ่งโปรโตคอลที่ใชบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ชื่อวา ทีซีพี/ไอพี 

(TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 

 รังสรรค  เพ็งนู (2544 : 10) ไดใหความหมายวา อินเทอรเน็ต (Internet) เปนเครือขาย

คอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดของโลก เกิดจากการเชื่อมตอเครือขายยอยจํานวนมาก ทีเชื่อมโยง



การสื่อสารระหวางกันดวยระบบมาตรฐานการควบคุมการสงผานขอมูลระหวางเครือขายที่เรียกวา 

โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ซึ่งใชหลักการ

รับสงขอมูลโดยอิสระ โดยแบงเวลาอยางเทาเทียม 

 ทักษิณา  สวนานนท (2539 : 157) กลาววา อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอร

นานาชาติที่มีสายตรงตอไปยังสถาบันหรือหนวยงานตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชราย

ใหญทั่วโลก ผานโมเด็ม (modem) คลายกับ CompuServe ผูใชเครือขายสามารถสื่อสารถึงกันไดทาง

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) สามารถสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟมขอมูล

และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใชแตจะตองมีเครือขายภายในรับชวงตออีกทอดหน่ึงจึงจะไดผล 

งามนิจ อาจอินทร ( 2544 : 1) กลาววา อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอร 

(Computer Network) กลุมของคอมพิวเตอรที่มีการเชื่อมเขาดวยกัน สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและ

ใชอุปกรณตาง ๆ เชน ดิสค เทป เคร่ืองพิมพ ฯลฯ รวมกันได  

 สรุป อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่สงสามารถเชื่อมตอถึงกันได

ทั่วโลกโดยอยูภายใตมาตรฐานเดียวกันกันคือ TCP/IP  

 

2.3 การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต(WBI) 

2.3.1 นิยาม Web-Based Instruction 

 Clark (1996) [Online] ไดใหคําจํากัดความของการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

วา เปนการเรียนการสอนรายบุคคลที่นําเสนอ โดยการใชเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะหรือสวน

บุคคล และ แสดงผลในรูปของการใชเครือขายอินเทอรเน็ตบราวเซอร สามารถเขาถึงขอมูลที่ติดต้ัง

ไวโดยผานเครือขาย 

Parson (1997) [Online] ไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

วา  เปนการสอนที่นําเอาสิ่งที่ตองการสงใหบางสวนหรือทั้งหมดโดยอาศัยเครือขายอินเทอรเน็ต 

โดยเครือขายอินเทอรเน็ตชวยสอนสามารถกระทําไดหลาก หลายรูปแบบและหลายขอบเขตที่

เชื่อมโยงกัน ทั้งการเชื่อมตอบทเรียน วัสดุชวยการเรียนรู และการศึกษาทางไกล 

วิชุดา  รัตนเพียร (2542) [Online] ไดกลาววา การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

เปนการนําเสนอโปรแกรมบทเรียนบนเว็บเพจ โดยนําเสนอผานบริการ เวิลด ไวด เว็บ ในระบบเว็บ 

ซึ่งผูออกแบบและสรางโปรแกรมการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตจะตองคํานึงถึงความสามารถ 

และบริการที่หลากหลายของอินเทอรเน็ต และนําคุณสมบัติเหลาน้ัน มาเพื่อใชประโยชนในการ

เรียนการสอนมากที่สุด 



ใจทิพย  ณ สงขลา (2542) [Online] ไดกลาววา การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

หมายถึง การผนวกคุณสมบัติไฮเปอรมีเดียเขากับคุณสมบัติของเครือขาย เวิลด ไวด เว็บ เพื่อสราง

สิ่งแวดลอมแหงการเรียน ในมิติที่ไมมีขอบเขตจํากัดดวยระยะทาง และเวลาที่แตกตางกันของ

นักศึกษา 

 ปรัชญนันท  นิลสุข (2543 : 48-52) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนการสอนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตวา หมายถึง การใชทรัพยากรที่มีอยูในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมาออกแบบ  และ

จัดระบบเพื่อการเรียนการสอน โดยสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย

เชื่อมโยงเปนเครือขายที่สามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา 

ถนอมพร เลาจรัสแสง (2544) [Online] ใหความหมายวา การสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

(Web-Based Instruction) เปนการผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีปจจุบันกับกระบวนการ

ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาในเร่ืองขอจํากัด

ทางดานสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตจะประยุกตใชคุณสมบัติและ

ทรัพยากรของ เวิลด ไวด เว็บ ในการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน

ซึ่งการเรียนการสอนที่ จัดขึ้นผานเครือขายอินเทอรเน็ตน้ีอาจเปนบางสวนหรือทั้งหมดของ

กระบวนการเรียนการสอนก็ได 

 สรรรัชต  หอไพศาล (2547) [Online]การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต หมายถึง 

การใชโปรแกรมสื่อหลายมิติที่อาศัยประโยชนจากคุณ  ลักษณะ และทรัพยากรของอินเทอรเน็ตและ 

เวิลด ไวด เว็บ  มาออกแบบเปนเว็บเพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนและสงเสริมใหเกิด การเรียนรู

อยางมีความหมาย เชื่อมโยงเปนเครือขายที่สามารถไดทุกที่ทุกเวลา โดยมีลักษณะที่ผูสอนและ 

นักศึกษามีปฏิสัมพันธกัน โดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  

กิดานันท  มลิทอง(2548) [Online] ใหความหมายวา การเรียนการสอนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตเปนการใชเครือขายอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนโดยอาจใชเครือขายอินเทอรเน็ต

เพื่อนําเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลักสูตร หรือใชเพียงการเสนอ

ขอมูลบางอยางเพื่อประกอบการสอนก็ได  รวมทั้งใชประโยชนจากคุณลักษณะตาง ๆ ของการ

สื่อสารที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ต เชน การเขียนโตตอบกันทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการ

พูดคุยสดดวยขอความและเสียงมาใชประกอบดวย  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

สรุป Web-Based Instruction หมายถึง การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดย

ครูผูสอนและนักศึกษามีปฏิสัมพันธกันผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

2.3.2 การใช Web-Based Instruction (WBI)  



เทคโนโลยี และลักษณะสําคัญของ เวิลด ไวด เว็บ  ทําใหเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสื่อที่

สามารถนํามาใชเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายลักษณะ ซึ่งพอจะแบงเปน

กลุมใหญ ๆ ได 3 กลุม คือ 

1. ใชสําหรับเสริมการเรียนการสอน (Supplementary to Instructional System) คือ ใช WBI 

เพื่อเปนสื่อเสริม เชน ใช WBI เปนบทเรียนทบทวน เปนสื่อในการแสดง ขอมูลรายวิชาแผนการ

สอน เอกสารประกอบการสอนเปนตน 

2. ใชเปนสวนประกอบของการเรียนการสอน (Complementary to Instructional System) 

คือการออกแบบและใช WBI เปนกิจกรรมหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนปกติ  เชน ใชเปน

เคร่ืองมือในการอภิปรายกลุมยอย เปนตน 

3. ใชเปนระบบการเรียนการสอน ทั้งระบบ (A Whole Instructional System) คือ การใช 

WBI เปนทั้งระบบการเรียนการสอนหลัก ใหอาจารยและนักศึกษา ดําเนินกิจกรรมการเรียนการ

สอนผาน WBI เชน การจัดเตรียมการสอนทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน ปจจุบัน

อาจจะเรียกวา Online Learning หรือ e- Learning (สรรรัชต  หอไพศาล. 2547) [Online] 

2.3.3 แนวการใช WBI ในการเสริมการเรียนการสอน 

การใช WBI ในการเสริมการเรียน การสอน สามารถแบงเปนลักษณะที่แตกตางกันได 3 

ลักษณะ คือ  

1. ใชเพื่อเปนเคร่ืองมือในการใหขอมูล ขาวสาร (Information Tools) คือ การใช  WBI เปน

สื่อการใหขอมูล ขาวสาร กําหนดการตาง ๆ เกี่ยวกับรายวิชา เชน สังเขปรายวิชา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลดการสอน แหลงเอกสารอางอิง ประกาศคะแนนการทดสอบ เปนตน 

2. เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการสื่อสาร (Communication Tools ) คือ การใช WBI เปนสื่อใน

การสื่อสารระหวางอาจารย กับนักศึกษา หรือ ระหวางนักศึกษา ซึ่งรองรับทั้งการสื่อสารในเวลา

เดียวกัน เชน หองสนทนา การสื่อสารในเวลาเดียวกัน กระดานถาม – ตอบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ทั้งรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคล ตอ บุคคล 

3. ใชเปนสื่อเพื่อเปนการทบทวนความรูบทเรียน (Tutoring Tools) คือ การพัฒนา WBI ให

มีลักษณะเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทบทวนความรู หรือแบบฝกปฏิบัติ  

การจัดการเรียนการสอนแบบ Web-Based Instruction มีดังตอไปน้ี 

1. WBI รับรองยุทธศาสตรการสอน [Online] (Instruction Strategy) ไดหลากหลายและมี

ประสิทธิภาพ WBI เปนสภาพแวดลอมการเรียนการสอนที่รองรับยุทธศาสตรการสอนที่มี

หลากหลาย เน่ืองจากเปนสภาพแวดลอมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี และบุคคล 

(Technology based and human based) เปนทั้งสื่อในการนําเสนอที่นําเสนอไดทั้งขอความธรรมดา



ถึงสื่อประสม มีเคร่ืองมือชวยสื่อสารระหวางการเรียนการสอน ทั้งแบบระหวางบุคคล และ ระหวาง

บุคคลกับกลุม ทั้งการสื่อสารในเวลาเดียวกันและตางเวลากัน ตัวอยางยุทธศาสตร การสอนที่ใช 

WBI ได คือ  Resource-Based Leaning, Self –paced Learning , collaborative – Cooperative 

Learning, Individualized Instruction เปนตน 

2. WBI ลดเวลาในการบริหารจัดการเรียนการสอน เน่ืองจาก WBI  เปนระบบการเรียน

การสอนที่ใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือ มีระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูลรองรับการพัฒนา

โปรแกรมเพิ่มเติม ดังน้ัน ผูพัฒนา WBI สามารถพัฒนาให WBI ชวยลดภาระการบริหารจัดการการ

เรียนการสอน เชน ชวยบันทึกเวลา  ความถี่ในการเขาใชบทเรียน เก็บคะแนน สรุปคะแนน หา

คาสถิติตาง ๆ บริหารคลังขอสอบ เปนตน ขอดีที่เปนผลจากการใชระบบคอมพิวเตอรมาสนับสนุน

การทดสอบ ผูสอนสามารถออกแบบให WBI  ใหขอมูลปอนกลับนักศึกษาไดทันที หรือ สามารถ

ใหขอมูลเพื่อตอบสนองนักศึกษาอยางทันที เชน ตอบรับการสงงานที่มอบหมาย เปนตน ทําให

นักศึกษาไดรับแรงจูงใจ การเรียน หรือทํากิจกรรมใน WBI  

3. WBI รองรับนักศึกษาที่มีแบบการเรียน (Learning Styles) ที่หลากหลาย ผูออกแบบ 

WBI สามารถออกแบบให WBI ใหรองรับนักศึกษาที่มีแบบการเรียนที่หลากหลาย เชน ในบทเรียน

มีทั้งที่เปนขอความกราฟกใหนักศึกษาที่เปน Visual Leaning และออกแบบใหนักศึกษาจะตอง

โตตอบกับบทเรียนคอนขางบอย สําหรับนักศึกษาที่เปน Kinetic Learning เปนตน 

4. WBI ในที่อยูในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จะเปดใหนักศึกษามีประสบการณตรงกับ

แหลงขอมูลที่เปนปจจุบันเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีปฏิสัมพันธกับผูเชี่ยวชาญในดานน้ันจริง ๆ 

(ขึ้นอยูกับการออกแบบการเรียนการสอน และความพรอมในการดําเนินงาน) 

5. WBI เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใหโอกาสนักศึกษาทุกคนไดมีสวนรวมในการ

เรียนการสอนไดอยางเทาเทียมกัน เน่ืองจากกิจกรรมที่จัดใน WBI ไมถูกจํากัดดวยเวลาในการเรียน

ของหองเรียน ไมถูกจํากัดที่ความเร็วในการคิดในการโตตอบของนักศึกษา นักศึกษาทุกคนสามารถ

ใชเวลาในการคิดเพื่อตอบคําถาม หรือมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสามารถ 

และศักยภาพของตน 

6. WBI เปนสภาพการเรียนการสอนที่เปดใหนักศึกษามีโอกาสเขาถึง ซักถาม และ มี

ปฏิสัมพันธกับผูสอน และเพื่อรวมเรียนไดมากกวารูปแบบการเรียนการสอนอยางอ่ืน  และเปน

ระบบที่เยื้อตอการมีปฏิสัมพันธหลากหลายรูปแบบ เน่ืองจากการสื่อสารและปฏิสัมพันธใน WBI 

สามารถสื่อสารทั้งในเวลาเดียวกันและคนละเวลา ทั้งแบบระหวางบุคคลและกลุม 

7. WBI เอ้ือตอการสรางแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา ในลักษณะการนําเสนอผลงาน

การเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อใหเกิดความภูมิใจ และ จูงใจในการใชความ



พยายามทํางานตามกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนอาจจะออกแบบใหนักศึกษาสามารถนําเสนอ

ผลงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 

8. ผูสอนสามารถติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางใกลชิด ไดขอมูลสถิติการเรียน

ไดขอมูลปอนกลับ และสามารถประเมินผลการเรียนการสอน กิจกรรมไดจากขอมูลหลายดาน เชน 

คะแนนนักศึกษา  คําถามนักศึกษา  เปนตน และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผูสอนสามารถติดตาม

ความกาวหนาของนักศึกษาไดใกลชิดในระดับบุคคล 

9. ผูสอนสามารถใชประโยชนจากแหลงความรูหรือขอมูลที่ทันสมัย ที่มีประโยชนใน

ระบบเครือขายมาสนับสนุนการเรียนการสอน นอกจากทําใหเน้ือหาการเสนอสมบูรณยิ่งขึ้น และ

อาจจะลดเวลาในการเตรียมการสอนลงได 

10. ผูสอนสามารถปรับการเรียนการสอน และกิจกรรมการสอน ไดอยางตอเน่ือง เน่ืองจาก

ระบบการผลิต การแกไขสื่อการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน รวมทั้งผูสอนสามารถนําขอมูล  

ขาวสารและเหตุการณที่ทันสมัย (update) เขาเสริมในกิจกรรมการเรียนการสอนไดตลอดเวลาซึ่งไม

สามารถกระทําไดในสื่อสารการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืน ๆ (สรรรัชต  หอไพศาล. 2547) [Online] 

ขอจํากัดของการจัดการเรียนการสอนแบบ  Web-Based Instruction 

1. ผูสอน และนักศึกษาจะตองคุน เคยกับ เทคโนโลยี  โดย เฉพาะการใช เค ร่ือง

ไมโครคอมพิวเตอรและการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เน่ืองจากการเขารวมในกิจกรรมการ

เรียนการสอนใน WBI ตองกระทําผานเคร่ืองมือ 

2. การเรียนการสอนผาน WBI ตองพึ่งพาเทคโนโลยี หากมีปญหาทางเทคนิคจะทําใหการ

เรียนการสอนชะงักได ตางจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่งสามารถดําเนินไปไดโดยไม

ขึ้นกับเทคโนโลยี 

3. นักศึกษา และผูสอนควรจะสามารถเขาใชเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรที่เปนสื่อกลาง ใน

การเรียนการสอนWBI ไดทุกเวลาที่ตองการ หากมีขอจํากัดที่จํานวนเคร่ืองที่ใชได หรือ ตองคอย

เวลาไมสามารถเขาใชไดอยางสะดวกจะเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนได 

4. ผูสอนตองใชเวลามากขึ้น ในกระบวนการเรียนการสอน เน่ืองจากนักศึกษาทุกคน

สามารถถามไดตลอดเวลา ไมจํากัดแตเวลาในชั้นเรียน (หรือเวลาทํางานของผูสอน) และผูสอน

จําเปนตองติดตามการดําเนินไปของกิจกรรมการเรียนการสอนอยางใกลชิดหากตองการทราบ

ปญหาของการเรียนการสอน หรือตองการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น 

5. นักศึกษาตองใชเวลามากขึ้น เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนจะเปลี่ยนจาก passive 

learning เปน active learning มากขึ้น ในขณะเดียวกันการสื่อสารดวยการเขียน (ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส) จําเปนตองผานกระบวนการผลิต แปลงเปนขอความ จําเปนตองเรียนเร่ืองซึ่งใช



เวลา มากกวาพูด ขณะเดียวกันกับแหลงขอมูล ความรูในเครือขายอินเทอรเน็ตมีมาก และเชื่อมโยง

ตอเน่ืองการติดตามอานเพื่อนํามารวมในกิจกรรมการเรียนการสอนตองใชเวลามาก 

6. ในรูปแบบการเรียนการสอน WBI แบบเต็มระบบ การจัดทําการเรียนการสอนผาน

อินเทอรเน็ตอยางเดียว ผูเสนอและนักศึกษาจะขาดการปฏิสัมพันธแบบเห็นหนา (face to face 

interaction) ซึ่งอาจจะเพิ่มความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร ขาดความรูจากปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคลไป (human touch) 

7. การสื่อสารและมีปฏิสัมพันธผานสื่ออิเล็คทรอนิคสอาจจะยังไมเปนที่คุนเคย ทั้งผูสอน

และนักศึกษา อาจจะเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน 

8. การเรียนการสอน WBI อาจจะมีผลขางเคียงตอนักศึกษารบกวนทํากิจกรรมการเรียน

การสอนได เชน เชื่อมโยง  WBI สูระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจริง เครือขายอินเทอรเน็ตอ่ืนจะเปน

สิ่งเรา ดึงใหนักศึกษาใชหลงไปนอกบทเรียน หรือ กิจกรรมการเรียนไดอยางงายดายเมื่อกิจกรรม

การเรียนการสอนเปดใหนักศึกษากระทําไดนอกเวลาเรียน อาจจะทําใหนักศึกษาที่ไมสนใจในการ

เรียนยึดเวลาที่จะทํากิจกรรมการเรียนการสอนเหลาน้ัน 

การออกแบบสื่อในลักษณะการเชื่อมโยงหลายมิติ  (hypermedia) หากออกแบบไมดี จะทํา

ใหนักศึกษาที่เรียนกับบทเรียนสับสนและขาดแรงจูงในการเรียนได นักศึกษาที่ไมไดถูกเตรียมให

คิดและประเมินสิ่งที่ไดพบ ไดรูจากในเครือขายอินเทอรเน็ตอ่ืน ๆ อาจจะเชื่อมั่นในเน้ือหาที่ไดพบ

ในเครือขายอินเทอรเน็ตมากเกินไป ซึ่งโดยปกติเอกสารและเน้ือหาที่อยูในอินเทอรเน็ตจะถูกหรือ

ผิด อาจจะไมไดการตรวจสอบมากอน นักศึกษาตองใชวิจารญาณในการเลือกใชอยางเหมาะสม 

หลักการออกแบบบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

แนวความคิดของกาเย เพื่อใหไดบทเรียนที่เกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียนการสอน

จริง โดยยึดหลักการนําเสนอเน้ือหา และจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ  ไดนํากรอบ

แนวคิดจากหลักการสอนของ โรเบิรต กาเย (Robert Gagne) (อางใน กิตติศักด์ิ สิงหสูงเนิน .2549 : 

4) ซึ่งนํามาประยุกตใชทั้ง 9  เหตุการณมีดังน้ี 

1. เรงเราความสนใจ (Gain Attention) 

กอนที่จะเร่ิมการนําเสนอเน้ือหาบทเรียน ควรมีการจูงใจและเรงเราความสนใจใหนักศึกษา

อยากเรียน ดังน้ันบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตจึงควรเร่ิมดวยการใชภาพ แสง สี เสียง หรือใช

สื่อประกอบกันหลาย ๆ อยาง โดยสื่อที่สรางขึ้นมาน้ันตองเกี่ยวของกับเน้ือหาและนาสนใจ ซึ่งจะมี

ผลโดยตรงตอความสนใจของนักศึกษา ในขั้นตอนแรกน้ีคือ การนําเสนอบทนําเร่ือง (Title) ของ

บทเรียน คือ การใหสายตานักศึกษาอยูที่จอภาพ สิ่งที่ตองพิจารณาเพื่อเรงเราความสนใจของ

นักศึกษามีดังน้ี 



1.1 เลือกใชภาพกราฟกที่เกี่ยวของกับเน้ือหา เพื่อเรงเราความสนใจในสวนของบทนําเร่ือง 

โดยมีขอพิจารณาดังน้ี 

(1) ใชภาพกราฟกที่มีขนาดใหญชัดเจน งาย และไมซับซอน 

(2) ใชเทคนิคการนําเสนอที่ปรากฏภาพไดเร็ว เพื่อไมใหนักศึกษาเบื่อ 

(3) เลือกใชภาพกราฟกที่เกี่ยวของกับเน้ือหา ระดับความรู และเหมาะสมกับวัยของ

นักศึกษา 

1.2 เลือกใชสีที่ตัดกับฉากหลังอยางชัดเจน โดยเฉพาะสีเขม 

1.3 ควรบอกชื่อเร่ืองบทเรียนไวดวยในสวนของบทนําเร่ือง 

2. บอกวัตถุประสงค (Specify  Objectives)  

 วัตถุประสงคของบทเรียน นับวาเปนสวนสําคัญยิ่งตอกระบวนการเรียนรู ที่นักศึกษาจะได

ทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนจากนักศึกษาจะไดทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนจาก

นักศึกษา นอก จากนักศึกษาจะทราบถึงพฤติกรรมขั้นสุดทายของตนเองหลังจบบทเรียนแลว จะยัง

เปนการแจงใหทราบลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของเน้ือหา รวมทั้งเคาโครงของเน้ือหาอีกดวย การที่

นักศึกษาทราบถึงขอบเขตของเน้ือหาอยางคราว ๆ จะชวยใหนักศึกษาสามารถผสมผสาน

แนวความคิดในรายละเอียดหรือสวนยอยของเน้ือหา ใหสอดคลองและสัมพันธกับเน้ือหาสวนใหญ

ได ซึ่งมีผลทําใหการเรียนรูมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น  

 วัตถุประสงคบทเรียนจําแนกเปน 2 ชนิด ไดแก วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงค

เฉพาะ หรือวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม การบอกวัตถุประสงคของบทเรียนผานเครือขายมักกําหนด

เปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เน่ืองจากเปนวัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะสามารถวัดไดและสังเกตได 

ซึ่งงายตอการตรวจวัดนักศึกษาในขั้นสุดทาย  สิ่งที่ตองพิจารณาในการบอกวัตถุประสงคบทเรียน มี

ดังน้ี 

(1) บอกวัตถุประสงคโดยเลือกใชประโยคสั้น ๆ  แตไดใจความ อานแลวเขาใจไมตอง

แปลอีกคร้ัง 

(2) หลีกเลี่ยงการใชคําที่ยังไมเปนที่รูจัก และเปนที่เขาใจของนักศึกษาโดยทั่วไป 

(3) ไมควรกําหนดวัตถุประสงคหลายขอเกินไปในเน้ือหาแตละสวน ๆ ซึ่งจะทําให

นักศึกษาเกิดความสับสน หากมีเน้ือหามาก ควรแบงบทเรียนออกเปนหัวเร่ืองยอย ๆ 

(4) ควรบอกการนําไปใชงานใหนักศึกษาทราบดวยวา หลังจากจบบทเรียนแลวจะ

สามารถนําไปประยุกตใชทําอะไรไดบาง 



(5) ถาบทเรียนน้ันประกอบดวยบทเรียนยอยหลายหัวเร่ือง การบอกทั้งวัตถุประสงค

ทั่วไป และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยบอกวัตถุประสงคทั่วไปในบทเรียนหลัก และ ตามดวย

รายการใหเลือก หลังจากน้ันจึงบอกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละบทเรียนยอย ๆ 

(6) อาจนําเสนอวัตถุประสงคใหปรากฏบนจอภาพทีละขอ ๆ ก็ได แตควรคํานึงถึง

เวลาการนําเสนอใหเหมาะสม หรืออาจใหนักศึกษากดแปนพิมพเพื่อศึกษาวัตถุประสงคตอไปทีละ

ขอก็ได 

(7) เพื่อเปนการนําเสนอวัตถุประสงคนาสนใจยิ่งขึ้น  อาจใชกราฟกงาย ๆ เขาชวย เชน 

ตีกรอบ ใชลูกศร และใชรูปเรขาคณิต แตไมควรใชการเคลื่อนไหวเขาชวย โดยเฉพาะกับตัวหนังสือ 

3. ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) 

การทบทวนความรูเดิมกอนทีจะนําเสนอความรูใหมแกนักศึกษา มีความจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองหาวิธีการประเมิน ความรูที่จําเปนสําหรับบทเรียนใหม เพื่อไมใหนักศึกษาเกิดปญหาในการ

เรียนรู วิธีปฏิบัติโดยทั่วไปสําหรับบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตก็คือ การทดสอบกอนบทเรียน 

(Pre-test) ซึ่งเปนการประเมินความรูของนักศึกษา เพื่อทบทวนเน้ือหาเดิมที่เคยศึกษาผานมาแลว 

และ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับเน้ือหาใหม นอกจากจะเปนการตรวจวัดความรูพื้นฐานแลว 

และ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับเน้ือหาใหม นอกจากจะเปนการตรวจวัดความรูพื้นฐานแลว

บทเรียนบางเร่ืองอาจใชผลจากการทดสอบกอนบทเรียนมาเปนเกณฑจัดระดับความสามารถของ

นักศึกษา เพื่อจัดบทเรียนใหตอบสนองตอระดับความสามารถของนักศึกษา เพื่อจัดบทเรียนให

ตอบสนองตอระดับความ สามารถที่แทจริงของนักศึกษาแตละคน 

แตอยางไรก็ตาม ในขั้นการทบทวนความรูเดิมน้ีไมจําเปนตองเปนการทดสอบเสมอไปหาก

เปนบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นเปนชุดบทเรียนที่เรียนตอเน่ืองกันไปตามลําดับ

การทบทวนความรูเดิม อาจอยูในรูปแบบของการกระตุนใหนักศึกษาคิดยอนหลังถึงสิ่งที่ไดเรียนรู

มากอนหนาน้ีก็ได การกระตุนดังกลาวอาจแสดงดวยคําพูด คําเขียน ภาพ หรือผสมผสานกันแลวแต

ความเหมาะสม ปริมาณมากนอยเพียงใดน้ันขึ้นอยูกับเน้ือหา  สิ่งที่ตองพิจารณาในการทบทวน

ความรูเดิม มีดังน้ี 

(1) ควรมีการทดสอบความรูพื้นฐานหรือนําเสนอเน้ือหาเดิมที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียม

ความพรอมของนักศึกษาในการเขาสูเน้ือหาใหม โดยไมตองคาดเดาวานักศึกษามีพื้นฐานความรู

เทากัน 

(2) แบบทดสอบตองมีคุณภาพ สามารถแปลผลได โดยวัดความรูพื้นฐานที่จําเปน กับ

การศึกษาเน้ือหาใหมเทาน้ัน มีใชแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตอยางไร 



(3) การทบทวนเน้ือหาหรือการทดสอบ ควรใชเวลาสั้น ๆ กระชับ และตรงตาม

วัตถุประสงคของบทเรียนมากที่สุด 

(4) ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาออกจากเน้ือหาใหมหรือออกจากการทดสอบเพื่อไป

ศึกษาทบทวนไดตลอดเวลา 

ถาบทเรียนไมมีการทดสอบความรูพื้นฐานเดิม บทเรียนตองนําเสนอวิธีการกระตุนให

นักศึกษายอนกลับไปคิดถึงสิ่งที่ศึกษาผานมาแลว หรือสิ่งที่มีประสบการณผานมาแลว 

โดยอาจใชภาพประกอบในการกระตุนใหนักศึกษายอนคิด จะทําใหบทเรียนนาสนใจ

ยิ่งขึ้น 

4. นําเสนอเน้ือหาใหม (Present New Information)  

หลักสําคัญในการนําเสนอเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือ ควรนําเสนอ

ภาพที่เกี่ยวของกับเน้ือหา ประกอบกับคําอธิบายสั้นๆ งาย แตไดใจความ การใชภาพประกอบ จะทํา

ใหผูเรียนเขาใจเน้ือหางายขึ้น และมีความคงทนในการจําไดดีกวาการใชคําอธิบายเพียงอยางเดียว 

โดยหลักการที่วา ภาพจะชวยอธิบายสิ่งที่เปนนามธรรมใหงายตอการรับรู แมในเน้ือหาบางชวงจะมี

ความยากในการที่จะคิดสรางภาพประกอบ แตก็ควรพิจารณาวิธีการตางๆ ที่จะนําเสนอดวยภาพให

ได แมจะมีจํานวนนอย แตก็ยังดีกวาคําอธิบายเพียงคําเดียว อยางไรก็ตามการใชภาพประกอบเน้ือหา

อาจไมไดผลเทาที่ควร หากภาพเหลาน้ันมีรายละเอียดมากเกินไป ใชเวลามากไปในการปรากฏบน

จอภาพ ไมเกี่ยวของกับเน้ือหา ซับซอน เขาใจยาก และไมเหมาะสมในเร่ืองเทคนิคการออกแบบ 

เชน ขาดความสมดุล องคประกอบภาพไมดี เปนตน 

5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide  Learning)  

เพื่อใหนักศึกษามีการเรียนรูและประสบการณ เดิมรวมเปนความรูใหม ทําใหนักศึกษา

วิเคราะหและตีความในเน้ือหาใหมบนพื้นฐานของความรู และประสบการณเดิม  หลักสําคัญในการ

นําเสนอเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือ ควรนําเสนอภาพที่เกี่ยวของกับเน้ือหา 

ประกอบกับคําอธิบายสั้น ๆ งาย แตไดใจความ การใชภาพประกอบจะทําใหผู เรียนเขาใจเน้ือหางาย

ข้ึน และมีความคงทนในการจําไดดีกวาการใชคําอธิบายเพียงอยางเดียวโดยหลักการที่วา ภาพจะ

ชวยอธิบายสิ่งทีเปนนามธรรมใหงายตอการรับรู แมในเน้ือหาบางชวงจะมีความยากในการที่จะคิด

สรางภาพประกอบ แตก็ควรพิจารณาวิธีการตาง ๆที่จะนําเสนอดวยภาพใหได แมจะมีจํานวนนอย 

แตยังดีกวาคําอธิบายเพียงคําเดียว 

การเลือกภาพที่ใชในการนําเสนอเน้ือหาใหมของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต จึงควร

พิจารณาในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 



(1) เลือกใชภาพประกอบการนําเสนอเน้ือหาใหมากที่สุด  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่

เปนเน้ือหาสําคัญ ๆ 

(2) ใชแผนภูมิแผนภาพ แผนสถิติ  สัญลักษณ หรือ ภาพเปรียบเทียบในการนําเสนอ

เน้ือหาใหมแทนขอความคําอธิบาย 

(3) การเสนอเน้ือหาที่ยากและซับซอน ใหเนนในสวนของขอความสําคัญ ซึ่งอาจใช

การขีดเสนใต การตีกรอบ การกระพริบ การเปลี่ยนสีพื้น การโยงลูกศร 

6. กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response)  

นักการศึกษากลาววา การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดน้ันเกี่ยวของโดยตรง

กับระดับและขั้นตอนของการประมวลผลขอมูล หากผูเรียนไดมีโอกาสรวมคิด รวมกิจกรรมใน

สวนที่เกี่ยวกับเน้ือหา และรวมตอบคําถาม จะสงผลใหมีความจําดีกวาผูเรียนที่ใชวิธีอานหรือ

คัดลอกขอความจากผูอ่ืนเพียงอยางเดียว บทเรียนคอมพิวเตอร มีขอไดเปรียบกวาโสตทัศนูปการ

อ่ืนๆ เชน วิดิทัศน ภาพยนตร สไลด เทปเสียง เปนตน ซึ่งสื่อการเรียนการสอนเหลาน้ีจัดเปนแบบ

ปฏิสัมพันธไมได (Non-interactive Media) แตกตางจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผูเรียนสามารถมีกิจกรรมรวมในบทเรียนไดหลายลักษณะ ไมวาจะเปนการตอบคําถาม แสดงความ

คิดเห็น เลือกกิจกรรม และปฏิสัมพันธกับบทเรียน กิจกรรมเหลาน้ีเองที่ไมทําใหผูเรียนรูสึกเบื่อ

หนาย เมื่อมีสวนรวม ก็มีสวนคิดนําหรือติดตามบทเรียน ยอมมีสวนผูกประสานใหความจําดีขึ้น 

7. ใหขอมูลยอนกลับ (Provide  Feedback)  

ผลจากการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะกระตุนความสนใจจากผูเรียนได

มากขึ้น ถาบทเรียนน้ันทาทาย โดยการบอกเปาหมายที่ชัดเจน และแจงใหผูเรียนทราบวาขณะน้ัน

ผูเรียนอยูที่สวนใด หางจากเปาหมายเทาใด การใหขอมูลยอนกลับดังกลาว ถานําเสนอดวยภาพจะ

ชวยเรงเราความสนใจไดดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะถาภาพน้ันเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียน อยางไรก็ตาม การให

ขอมูลยอนกลับดวยภาพ หรือกราฟกอาจมีผลเสียอยูบางตรงที่ผูเรียนอาจตองการดูผล วาหากทําผิด 

แลวจะเกิดอะไรขึ้น ตัวอยางเชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมการสอนแบบแขวนคอ

สําหรับการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ ผูเรียนอาจตอบโดยการกดแปนพิมพไปเร่ือยๆ โดยไมสนใจ

เน้ือหา เน่ืองจากตองการดูผลจากการแขวนคอ วิธีหลีกเลี่ยงก็คือ เปลี่ยนจากการนําเสนอภาพ ใน

ทางบวก เชน ภาพเลนเรือเขาหาฝง ภาพขับยานสูดวงจันทร ภาพหนูเดินไปกินเนยแข็ง เปนตน ซึ่ง

จะไปถึงจุดหมายไดดวยการตอบถูกเทาน้ัน หากตอบผิดจะไมเกิดอะไรขึ้น อยางไรก็ตามถาเปน

บ ท เ รี ย น ที่ ใ ช กั บ ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ร ะ ดั บ สู ง ห รื อ 

เน้ือหาที่มีความยาก การใหขอมูลยอนกลับดวยคําเขียนหรือกราฟจะเหมาะสมกวา 

8. ทดสอบความรูใหม (Assess Performance)  



การทดสอบความรูใหมหลังจากศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรียกวา การทดสอบ

หลังบทเรียน (Post-test) เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดสอบความรูของตนเอง นอกจากน้ีจะยัง

เปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผานเกณฑที่กําหนดหรือไม เพื่อที่จะไปศึกษาในบทเรียน

ตอไปหรือตองกลับไปศึกษาเน้ือหาใหม การทดสอบหลังบทเรียนจึงมีความจําเปนสําหรับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนทุกประเภท นอกจากจะเปนการประเมินผลการเรียนรูแลว การทดสอบยังมี

ผลตอความคงทนในการจดจําเน้ือหาของผูเรียนดวย แบบทดสอบจึงควรถามแบบเรียงลําดับตาม

วัตถุประสงคของบทเรียน ถาบทเรียนมีหลายหัวเร่ืองยอย อาจแยกแบบทดสอบออกเปนสวนๆ ตาม

เน้ือหา โดยมีแบบทดสอบรวมหลังบทเรียนอีกชุดหน่ึงก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวาผูออกแบบบทเรียน

ตองการแบบใด 

9. สรุปและนําไปใช (Review and Transfer)  

การสรุปและนําไปใช จัดวาเปนสวนสําคัญในขั้นตอนสุดทายที่บทเรียนจะตองสรุป

มโนคติของเน้ือหาเฉพาะประเด็นสําคัญๆ รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมี

โอกาสทบทวนความรูของตนเองหลังจากศึกษาเน้ือหาผานมาแลว ในขณะเดียวกัน บทเรียนตอง

ชี้แนะเน้ือหาที่เกี่ยวของหรือใหขอมูลอางอิงเพิ่มเติม เพื่อแนะแนวทางใหผูเรียนไดศึกษาตอใน

บทเรียนถัดไป หรือนําไปประยุกตใชกับงานอ่ืนตอไป 

หลักการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผูวิจัยใชทฤษฎีของ Bloom(1996)[Online]  ซึ่งบลูมและคณะไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการรับรู  หรือ

พุทธิพิสัยของคนในการรับรูส่ิงตางๆเปน  6  ระดับโดยจําแนกพฤติกรรมแตละระดับดังนี ้

1.ความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการที่จะจดจํา (Memorization) และระลึกได 

(Recall) เก่ียวกับความรูที่ไดรับไปแลว อันไดแก ความรูเก่ียวกับขอมูลตาง ๆที่เจาะจงหรือเปนหลักทั่ว ๆ ไป 

วิธีการ กระบวนการตาง ๆ โครงสราง สภาพของส่ิงตาง ๆ และสามารถถายทอดออกมาโดยการพูด เขียน หรือ

กิริยาทาทาง แบงประเภทตามลําดับความซับซอนจากนอยไปหามาก 

2. ความเขาใจ (Comprehension) สามารถใหความหมาย แปล สรุป หรือเขียนเนื้อหาที่กําหนดขึ้นใหม

ได  

   3. การนําไปใช (Application) สามารถนําวัสดุ วิธีการ ทฤษฏี แนวคิด มาใชในสถานการณที่แตกตาง

จากที่ไดเรียนรูมา  

  4. การวิเคราะห (Analysis) สามารถแยก จําแนก องคประกอบที่สลับซับซอนออกเปนสวน ๆ ใหเหน็

ความสัมพันธระหวางสวนยอยตาง ๆ 

5. การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวม หรือนําองคประกอบหรือสวน

ตาง ๆ เขามารวมกัน เพ่ือใหเปนภาพพจนโดยสมบูรณ เปนกระบวนการพิจารณาแตละสวนยอย ๆ แลวจัดรวมกัน

เปนหมวดหมู ใหเกิดเรื่องใหมหรือส่ิงใหม สามารถสรางหลักการกฎเกณฑขึ้นเพ่ืออธิบายส่ิงตาง ๆ ได เชน สรุป



เ ห ตุ ผ ล ต า ม ห ลั ก ต ร ร ก วิ ท ย า  ก า ร คิ ด สู ต ร สํ า ห รั บ ห า จํ า น ว น ที่ เ ป น อ นุ ก ร ม 

  6. การประเมินคา (Evaluation) สามารถตัดสิน ตีราคาคุณภาพของส่ิงตาง ๆ โดยมีเกณฑหรือมาตรฐาน

เปนเครื่องตัดสิน 

 

2.4  การประเมินผลบทเรียน 

 การประเมินผล เปนกระบวนการรวบรวมขอมูลและผลจากการวัดเชิงคุณภาพของนักศึกษา

แตละคนอยางเปนระบบ เพื่อนํามาตัดสินผลการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นกับตัว

นักศึกษาเพื่อรวบรวมขอมูลของนักศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 

 การประเมินผลเปนหัวใจสําคัญของบทเรียนที่ผูผลิตตองการเนนคุณภาพ ที่ผลิตขึ้นสวน

ใหญละเลยที่จะทําการประเมินผล คุณคาทางศิลปะก็ตํ่า สื่อคอมพิวเตอรตางกับสื่อสิ่งพิมพทั่ว ไป  

หนังสือเลมไหนไมดีก็เปนเร่ืองของหนังสือเลมน้ัน แตสําหรับสื่อคอมพิวเตอร สังคมมักใชทัศนคติ

ที่มองสื่อ คอมพิวเตอรโดยรวม ๆ การผลิตสื่อคอมพิวเตอรเปนลักษณะเดนที่ไมเหมือนใคร เปนผล

จากการใชเทคโนโลยีที่ล้ําหนาของคอมพิวเตอร พิถีพิถันในการออกแบบอยางถูกหลักเพื่อนําเสนอ

เน้ือหาแกผู เรียนดวยวิธีการใหมสมกับเปนสื่อคอมพิวเตอรก็จะไมแตกตาง จากสื่ออ่ืน และยังอาจ

เสียเปรียบสื่ออยางอ่ืนตรงที่มีราคาแพง การผลิตยุงยาก การใชก็ยุงยาก เพราะตองการอุปกรณและ

ความรูพิเศษหลายอยาง (นิภา  อุตมฉันท.  2544 : 213)   

 การใชเคร่ืองมือวัด เปนการสรางเคร่ืองมือวัดแตละประเภทแตกตางกันออกไป แตมี 5 ขั้น 

ตอนใหญ ๆ ดงน้ี การกําหนดสิ่งที่ตองการวัด  การเลือกประเภทของเคร่ืองมือวัด การเขียนขอ

คําถามและจัดฉบับ การตรวจคุณภาพ และการปรับปรุงแกไขเปนฉบับใชจริง 

 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) เปนการตรวจสอบความถูกตองของเคร่ืองมือที่มี

ความเที่ยงตรง หมายถึงสามารถวัดไดในสิ่งที่ตองการวัด ความเที่ยงตรงจึงเปนคุณสมบัติที่สําคัญ

ที่สุดของเคร่ืองมือทุกชนิด ความเที่ยงตรงมีหลายแบบ เชน  ความเที่ยงตรงเฉพาะหนา  ความ

เที่ยงตรงตามเน้ือหา ความเที่ยงตรงตามโครงสราง ความเที่ยงตรงตามสภาพ ความเที่ยงตรงเชิง

พยากรณ   

 

2.5 การหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

2.5.1 การทดลองกระบวนการทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียน 



เมื่อมีการตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนที่สรางขึ้นแลว จะนําไปทดลองกับนักศึกษาที่

เลือกไว เพื่อหาขอบกพรองในบทเรียน และจะนํามาปรับปรุงแกไขกอนจะนําไปทดลองจริง 

ขั้นตอนการทดลองมีดังน้ี 

1. นํานักศึกษาที่ถูกเลือกโดยสุมตัวอยางแบบกลุม จํานวน 30 คน เพื่อทดสอบหา

ประสิทธิภาพ 

2. ใหนักศึกษาศึกษาคูมือ และวิธีการใชกอนทําการทบทวนบทเรียนใหกับนักศึกษา 

3. ทบทวนบทเรียนใหกับนักศึกษา แลวใหนักศึกษาเรียนบทเรียนตามรายการที่กําหนดให 

และในระหวางที่นักศึกษาเรียนน้ัน นักศึกษาสามารถสอบถามได หากเกิดปญหาในระหวางเรียน 

4. ใหนักศึกษาทําการทดสอบหลังจากทบทวนบทเรียนผานไปแลว 

2.5.2 การทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

เกณฑประสิทธิภาพ  หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่

จะชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู เปนระดับที่ผูพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพึงพอใจวาถา

บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพถึงระดับน้ันแลว  แสดงวาบทเรียนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตชุดน้ันนําไปสอนนักศึกษาได (ชัยยงค  พรหมวงศและคณะ. 2523:136) 

ประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต จะกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของ

กระบวนการ โดยการประเมินผลพฤติกรรมของนักศึกษา  2 ประเภท คือประสิทธิภาพใน

กระบวนการ ซึ่งคํานวณไดจากอัตราสวน ของคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ที่ไดจากการประเมินใน

แตละบทเรียนรวมกัน กับรอยละของคะแนนเฉลี่ย ที่ไดจากการประเมินหลังเรียน ดังน้ี 

 E1  หมายถึง ประสิทธิภาพในกระบวนการคิดจากคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละที่นักศึกษาทํา

แบบฝกหัดในแตหนวยการเรียนรวมกัน 

 E2 หมายถึง  ประสิทธิภาพของผลลัพธคิดจากคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละทําไดจากการ

ประเมินหลังเรียน 

 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนถือไดวาเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหน่ึงเพื่อที่จะ

รับประกันบทเรียนมีคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไป และมีประสิทธิภาพไมตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด 

80/80 

สูตรการหาประสิทธิภาพ  E1/ E2  (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ.2542 : 491) มีดังน้ี 



                   

                     

  เมื่อ E1  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 E2  คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

 ΣX  คือ คะแนนรวมที่ตอบถูกของแบบทดสอบกอนเรียน 

 ΣF  คือ คะแนนรวมที่ตอบถูกของแบบทดสอบหลังเรียน 

 A  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบกอนเรียน 

 B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

เมื่อไดคาประสิทธิภาพออกมาเปนตัวเลขแลว  บางคร้ังคาที่คํานวณไดออกมาก็มากกวา

เกณฑที่ต้ังไว แตมีหลายคร้ังที่คํานวณไดเกณฑนอยกวาที่ต้ังไว การยอมรับประสิทธิภาพจะ

กําหนด คาความ แปรปรวนไว ± 2.5 % เปนระดับที่เหมาะสม คือประสิทธิภาพ ไมควรตํ่ากวา

เกณฑ 2.5% จึงยอมรับวาชุดการสอนน้ันมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 

ตารางท่ี 2.1  เกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

มากกวาเกณฑที่ต้ังไว 2.5% ถือวาสูงกวาเกณฑ 

มากกวาเกณฑที่ต้ังไวแตไมเกิน 2.5% ถือวาเทาเกณฑที่กําหนด 

นอยกวาเกณฑที่ต้ังไว 2.5% ถือวาตํ่ากวาเกณฑ แตอยูในชวงที่ยอมรับได 

นอยกวาเกณฑที่ต้ังไวมากกวา 2.5% ถือวาตํ่ากวาเกณฑใชไมได 

หากผลการทดลองที่ไดเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไวหรือสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว ถือวาบทเรียนน้ี

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทางการเรียน สามารถนําไปใชไดจริง แตถาไมผานเกณฑที่ต้ังไว 

จะตองทําการปรับปรุงบทเรียนน้ัน โดยจะพิจารณาจากองคประกอบหลาย ๆดาน เชน บททดสอบ 



คะแนนทายหนวยการเรียนที่มีคานอย นํามาปรับปรุงแกไข จนกวาจะไดตามเกณฑที่ต้ังไว ถือวา

บทเรียนมีคุณภาพสามารถนํามาใชได เพราะการหาประสิทธิภาพของบทเรียนถือไดวาเปนขั้นตอน

ที่สําคัญตอนหน่ึงเพื่อที่จะรับ ประกันบทเรียนที่คุณภาพจริง  

2.6 งานวิจยัที่เก่ียวของ 

นงคนุช  เพ็ชรร่ืน (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน

อินเทอรเน็ต เร่ืองความปลอดภัยของโปรแกรม ไดนําไปทดลองใชกับนักศึกษาสาขา วิทยาการ

คอมพิวเตอร ชั้นปที่  4 ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2542 คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัย มหิดล จํานวน 39 คน พบวา คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน

อินเทอรเน็ต ดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก  ไดคาเฉลี่ย 4.62 และดานการผลิตสื่ออยูในระดับดี มี

คาเฉลี่ย 4.33 และมีประสิทธิภาพ 82.22/88 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ต้ังไวและเปนไปตามสมมุติฐาน 

กิตติศักด์ิ สิงหสูงเนิน (2549 :บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองการสงสัญญาณแบบแอนาล็อกและดิจิตอล วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนา หาคุณภาพ ประสิทธิภาพและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กอนและหลังเรียน ของบทเรียน

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนเร่ือง การสงสัญญาณแบบแอนาล็อกและดิจิตอล

โดยต้ังสมมุติฐานไววา บท เรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไป และ

มีประสิทธิภาพไมตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด 80/80 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร แผนกอิเล็กทรอนิกส ชั้นปที่ 2 กําลัง

ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซีเมนตไทยอนุสรณ คัดเลือก

โดยสุมตัวอยางแบบกลุมจํานวน 1 หอง ไดนักศึกษา 20 คน ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนเร่ือง การสงสัญญาณแบบ

แอนาล็อกและดิจิตอล มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก  

2. บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนเร่ืองการสงสัญญาณแบบแอนาล็อก

และดิจิตอลที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 83.33/84 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองการสงสัญญาณแบบแอนาล็อกและดิจิตอลพบวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

วัชรารัสมิ์ ตรังคสันต (2549 : 58) ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

เพื่อการทบทวน เร่ืองทฤษฎีกราฟเบื้องตน รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการ



วิจัยเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชวงชั้นที่ 4 ชั้นปที่2 (มัธยมศึกษาปที่ 5) ภาคการศึกษาที่ 2 ป

การศึกษา 2548 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร การวิจัยโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ

พัฒนาหาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

เพื่อการทบทวนเร่ือง ทฤษฎีกราฟเบื้องตน และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 

ขอ ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ือง ทฤษฎี

กราฟเบื้องตน มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก ( X = 4.81) และดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูใน

ระดับดีมาก ( X = 4.83) มีประสิทธิภาพ 82.67 / 85.67 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวย

บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตสูงกวาการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไป

ตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

วรรณิดา ผาคํา (2549 : บทคัดยอ) ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

เพื่อทบทวน เร่ืองความนาจะเปน ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80:80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียนของผูเรียนที่เรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาบทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อทบทวน เร่ืองความนาจะเปน ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลากลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีมีทั้งหมด 30 คน เปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา เน้ือหาบทเรียน

ประกอบดวย จุดประสงค การเรียนรูเชิงพฤติกรรม เน้ือหาบทเรียน และแบบทดสอบทายบทเรียน 

ดําเนินการทดลองโดยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน ศึกษาบทเรียน และทําแบบทดสอบ

ทายบทเรียนแตละหนวยการเรียนรู เมื่อศึกษาจบทุกหนวยการเรียนรูแลว ใหทําแบบทดสอบหลัง

เรียนผลการวิจัยสรุปวาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อทบทวน เร่ืองความนาจะเปน ชวงชั้นที่ 

3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก มี

คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.50 และดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 

4.27 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.67:81.17 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือ 80:80 และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

รีรัต ชูพิชัย (2551 : 36) การวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการ

ทบทวนเร่ืองแบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล วิชาระบบฐานขอมูล ไดเก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง 2 ป) สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง แลววิเคราะหโดยวิธีการทาง

สถิติ และไดนําเสนอผลการวิจัยตามหัวขอ ดังน้ี 



1. การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอร เน็ต เพื่อการทบทวนเร่ืองแบบจําลอง 

ความสัมพันธระหวางขอมูล วิชาฐานขอมูลดวยการทําแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ  

2. การวิเคราะหคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตพบวา ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมี

คุณภาพตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และเปนที่ยอมรับได ดังน้ันจึงสามารถนําไปใชประกอบ 

การเรียนการสอนได 

3. การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีคาเทากับ 

80.00/80.43 เปนไปตามเกณฑ E1/E2 ไมตํ่ากวา 80/80 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานตามที่กําหนดไว 

4. การวิเคราะหขอมูลเพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยพบวานักศึกษามีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน สรุปไดวา ควรนําบทเรียนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนเขามาใชในการเรียนการสอน เพราะเปนวิธีการสอนที่ดีและ 

ถือวาเปนสื่อที่ใชในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพกวาในหลาย ๆ วิธี ที่ชวยทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น ทําใหผูเรียนหรือนักเรียนสามารถเรียนเขาใจไดดี เขาใจกวาการสอน

ปกติ โดยเฉพาะบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน ไดแสดงคําอธิบายที่ชวยทําให

ผูเรียนสนใจในบทเรียน โดยมีการเชื่อมโยง และการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษากับครู ทําให

ผูเรียนเขาใจในเน้ือหาไดมาก และชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 

วิธีการดําเนินการวจิัย 

 ในการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัว

แปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ รายละเอียดดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ที่

ลงทะเบียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ทั้งหมด 4 

หองเรียน จํานวน 124  คน 

3.1.2  กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ที่

ลงทะเบียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 1 

หองเรียนจํานวน 30 คน และใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบกลุม(Cluster Random 

Sampling)  

 

3.2  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 



1. บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนเร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา 

VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การ 

2.  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนเร่ืองตัว

แปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการ

ทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีดังตอไปน้ี 

3.2.1 การสรางบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

1. ศึกษาทฤษฎี และหลักการสรางบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตและฝกหัด

การใชโปรแกรมสําหรับการพัฒนาบทเรียนบนระบบอินเทอรเน็ตและ ศึกษาหลักสูตร และเน้ือหา

บทเรียน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

2. วิเคราะหเน้ือหากําหนดขอบขาย เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net 

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เพื่อ

นํามาสรางบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

3. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู ของเร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net 

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เมื่อ

นักศึกษาเรียนจบแลว นักศึกษาจะมีความสามารถดังตอไปน้ี 

(1) รูจักโครงสรางฐานขอมูล 

(2) สามารถวิเคราะหฐานขอมูล  

(3) สามารถออกแบบฐานขอมูล 

(4) สามารถออกแบบคีย 

(5) สามารถเชื่อมโยงฐานขอมูล  

4. ออกแบบบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน โดยการออกแบบ

ผังงาน (Flow Chart) และสรางจากแบบราง(Story Board) ของบทเรียนซึ่งไดมีการจัดลําดับเน้ือหาที่

วิเคราะหออกมาเปนหนวยยอย โดยคํานึงถึงการจัดกิจกรรมระหวางบทเรียนและแบบทดสอบ

ระหวางเรียน มีภาพประกอบพอสมควร และมีเสียงเพื่อเราความสนใจของนักศึกษาเปนชวง ๆ ตาม



วัตถุประสงคและรูปแบบการนําเสนอบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต และออกแบบหนาจอ มี

การทบทวนเน้ือหากอนเขาบทเรียน และการทดสอบยอย 

5. สรางบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนโดยใชโปรแกรม

สําหรับสรางเว็บไซต  ,โปรแกรมดานกราฟกอะนิเมชั่น และโปรแกรมดานฐานขอมูลบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

6. นําบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนเสนอตออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของ

บทเรียน เพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนและองคประกอบตาง ๆ เพื่อใหผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงและ

แกไขใหสมบูรณ จากน้ันนําบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนที่สรางเสร็จ เสนอ

ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม เพื่อตรวจสอบอีกคร้ัง 

พรอมปรับปรุงแกไข กอนสงใหผูทรงคุณวุฒิ ทําการประเมินคุณภาพทางดานเน้ือหา และทางดาน

บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตผูทรงคุณวุฒิ ทางดานเน้ือหา ทั้ง  3  ทาน มีรายนามดังน้ี  

1. อาจารยจีระพร ศิริมา อาจารยสอนคอมพิวเตอร โรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ เขตบาง

รัก            กรุงเทพมหานคร 

2. อาจารยสุประวีณ เวียงสุข ครูสอนคอมพิวเตอร โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน อ.บาง

พลี จ.สมุทรปราการ 

3. อาจารยนราภรณ  บัวนุช  ผูชวยหัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

ผูทรงคุณวุฒิทางดานเทคนิคการผลิตสื่อ ซึ่งทุกทานสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางดาน

เทคนิคการผลิตสื่อ มีดังน้ี 

1. อาจารยสุชาติ  รมณียารักษ อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเซาทอีสตบางกอก กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวภาสพิชญ ชูใจ  โปรแกรมเมอร บริษัทโอโรเจมสแมนูแฟคเตอรร่ิง 

กรุงเทพมหานคร 

3. อาจารยคุณานนท  สุขเกษม หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

7.  นําบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนที่ไดปรับปรุงแลวไปทดสอบกับ

กลุมตัวอยาง แบบ 1 ตอ 1 โดยใชกับนักเรียนจํานวน 3 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางแตเคยผานการเรียน

ในวิชาน้ี ซึ่งเรียนในกลุมเกง ปานกลาง และออน กลุมละ 1 คน โดยการสังเกตพฤติกรรม และ

สัมภาษณ เพื่อนํามาทําการปรับปรุงแกไขบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อทบทวน ซึ่งผูวิจัย



ไดพบขอบกพรองดังน้ีควรเพิ่มคําแนะนําหรือคําชี้แจงบางขอ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจใน

โจทยไดมากยิ่งขึ้น หลังจากทําการทดลองแลวนําบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน

ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนจํานวน 6 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางแตเคยผานการเรียนใน

วิชาน้ี โดยสังเกตพฤติกรรม และสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยไดพบขอบกพรองดังน้ี ควรเพิ่มขนาดของ

ตัวอักษรใหมีขนาดใหญขึ้นควรใสสีของตัวอักษรใหเขมกวาเดิม เพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษา

บทเรียนไดดีและมีความนาอานมากยิ่งขึ้น 

8.  นําผลที่ไดจากการทดลองกับกลุมตัวอยางมาทําการวิเคราะห เพื่อหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อทบทวน ตามเกณฑที่กําหนด 80/80 นําบทเรียนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 

 

   



ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จบ 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการสรางบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเนต็เพ่ือการทบทวน 

และ ใชโปรแกรมสําหรับการพัฒนาเว็บเพจ 

ศึกษาหลักสูตรและเนื้อหาบทเรียน 

วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 

ออกแบบหนาจอและรางบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือการทบทวน 

สรางบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือการทบทวน 

เสนอรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

เสนอผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําการประเมินคุณภาพ 

นําบทเรียนไปทดลองใชกับนักศกึษา 3 คน และปรบัปรุงแกไข 

หาประสิทธิภาพบทเรียนผานเครอืขายอินเทอรเนต็เพ่ือการทบทวน 

ตรวจสอ

 

ปรับปรุงแกไข 

นําบทเรียนไปทดลองใชกับนักศกึษา 6 คน และปรบัปรุงแกไข 

นําบทเรียนไปทดลองใชกับนักศกึษา 30 คน และปรับปรุงแกไข 

ประเมิน

 

ปรับปรุงแกไข

้

 

ไมผาน 

ไมผาน 

ผาน 

ผาน 

เริ่มตน 



 

ภาพท่ี 3.1 แสดงผังงาน การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

 3.2.2  การสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน มี

ขั้นตอนดังน้ี 

 1. กําหนดหัวขอทางดานเน้ือหา และการผลิตสื่อในการประเมิน  

 2. กําหนดระดับความคิดเห็นเปนมาตรฐานประมาณคาคุณภาพของบทเรียนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนมี 5 ระดับ คือ  

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

4 ดี 

3 ปานกลาง 

2 พอใช 

1 ควรปรับปรุง 

 3. นําแบบประเมินคุณภาพที่ไดโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ทําการตรวจสอบและนําไปปรับปรุงแกไขในขั้นตอนตอไป 

 4. นําแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่ไดทําการ

ปรับปรุงแกไขแลว ใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิทางดานเน้ือหา และ ทางดานเทคนิคทําการประเมิน

ตอไป โดยอาจารยผูประเมิน จะประเมินตามชองระดับความคิดเห็นที่มีทั้งหมด 5 ระดับ 

 5. นําแบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต มาทําการวิเคราะห

หาคาเฉลี่ย(X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยมีเกณฑความหมายของคาเฉลี่ย ดังแสดงในที่ 

3.1 

 

ตารางท่ี  3.1  แสดงระดับเกณฑการตีความหมายของการแสดงความคิดเห็น 

เกณฑ (X ) ระดับคุณภาพ 

4.50 – 5.00 ดีมาก  

3.50 – 4.49 ดี 

2.50 – 3.49 ปานกลาง 

1.50 – 2.49 พอใช 

1.00 – 1.49 ควรปรับปรุง 



 การประเมินในแตละดานของเน้ือหา และทางดานเทคนิค คะแนนเฉลี่ยที่ไดจะตองมีคา

ต้ังแต 3.5 ขึ้นไป จึงจะถือวา ผานเกณฑการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ  

 

 

ขั้นตอนการสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2  แสดงผังงานการสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการ 

      ทบทวน 

3.2.3 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net 

วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการจะทําการดําเนินการดังน้ี 

ไมผาน 

เริ่มตน 

กําหนดวัตถุประสงคและหัวขอของแบบประเมิน 

สรางแบบประเมินดานเนื้อหา 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ไดแบบประเมินที่มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงแกไข 

จบ 

ผาน 



1. ศึกษาแผนการสอนเร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net วิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ 

2. ศึกษาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และการสรางแบบทดสอบ และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

3. วิเคราะหเน้ือหา และจุดประสงคการเรียนรู ของเร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา 

VB.Net วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่ง

คํานึงถึงเน้ือหารายวิชา  โดยกําหนดคะแนนที่ตอบถูกเปน 1  คะแนน  และขอที่ตอบผิดหรือตอบ

มากกวาหน่ึงในขอเดียวกัน  หรือไมตอบให 0 คะแนน 

5. หาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน และเสนอตอ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

สูตรการหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบ กับจุดประสงคการเรียนรู (พรรณี ลีกิจ

วัฒนะ. 2550 : 106 ) 

IOC = 
N
RΣ

  

 เมื่อ  IOC     แทน ดัชนีความสอดคลอง 

         R       แทน คาคะแนนรายขอตามดุลยพินิจของผูทรงคุณวุฒิ 

       Σ       แทน ผลรวม 

         N       แทน จํานวนผูทรงคุณวุฒิ 

 เกณฑการใหคะแนนมีดังน้ี 

 +1    คะแนน  สําหรับขอสอบที่แนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

0 คะแนน  สําหรับขอสอบที่ไมแนใจวาสอดคลองตามจุดประสงคการเรียนรู 

             -1    คะแนน  สําหรับขอสอบที่แนใจวาไมสอดคลองตามจุดประสงคการเรียนรู 

คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต  0.5 ขึ้นไป นําไปใชเปน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลจากการประเมินหาคา IOC โดยไดหาจากผูทรงคุณวุฒิ

ทั้ง 3 ทาน ไดทําการประเมินผล เปนดังน้ีคือ ผลการคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาดัชนีความ

สอดคลองต้ังแต 0.5 ขึ้นไป โดยแยกออกมีคา = 1.00 มีจํานวน 16 ขอ และมีคา = 0.67 มีจํานวน 4 

ขอ ที่ผานเกณฑการนําไปใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



6. นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงแกไข เพื่อนําเสนอตออาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

7. นําแบบทดสอบที่ผานตามเกณฑการตรวจสอบความเที่ยงตรง มาลองใชกับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

8. นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (p) อํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น 

 การหาความยากงาย (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 79-80)   

     P =
N
R  

  เมื่อ P   คือ คาความยากงาย 

   R   คือ จํานวนคนที่ตอบขอน้ันถูก 

   N   คือ  จํานวนคนที่ทําขอสอบทั้งหมด 

ตารางท่ึ 3.2 ตารางเกณฑ การพิจารณาคาความยากงายของขอสอบ 

เกณฑ ความหมาย 

0.80 – 1.00 แบบทดสอบที่งายมาก 

0.60 – 0.79 แบบทดสอบที่งาย 

0.40 – 0.59 แบบทดสอบที่ปานกลาง 

0.20 – 0.39 แบบทดสอบที่ยาก 

0.00 – 0.19 แบบทดสอบที่ยากมาก 

   

 การหาอํานาจจําแนก (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 81)  

     r =  Ru – Rl 

    N/2 

  เมื่อ r    คือ  คาอํานาจจําแนก 

   Ru  คือ  จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง 

   Rl  คือ  จํานวนผูตอบถูกในกลุมตํ่า 

N    คือ   จํานวนคนที่ทําขอสอบทั้งหมด 

 เกณฑในการพิจารณาตออํานาจจําแนกของขอสอบ 

  คา r  ตีความหมาย  ผลการพิจารณา 

         0.40 – 1.00  อํานาจจําแนกสูง  เปนขอสอบที่มีคุณภาพดีมาก 



         0.30 – 0.39  อํานาจจําแนกปานกลาง เปนขอสอบที่มีคุณภาพดีพอสมควร 

         0.20 – 0.29  อํานาจจําแนกคอนขางตํ่า เปนขอสอบที่มีคุณภาพพอใช 

         0.00 – 0.19  อํานาจจําแนกตํ่า  เปนขอสอบที่ใชไมได 

 ผลการคัดเลือกขอสอบ จํานวน 20 ขอ ซึ่งมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.70  และคา

อํานาจจําแนก (d) ระหวาง 0.20-0.50 ซี่งเปนไปตามเกณฑทีกาหนด 

การหาคาความเชื่อมั่นในแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR -20 Kuder Richardson (รวีวรรณ  ชิ

นะตระกูล.2542 : 145 – 146)  
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  เมื่อ rtt    แทน  คาความเชื่อมั่น 

   K    แทน   จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งหมด 

   P    แทน   สัดสวนจํานวนที่ทําขอสอบไดทั้งหมด  

q    แทน   1-p   

    St
2   แทน  ความแปรปรวนของขอสอบทั้งฉบับ 

 ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ บทเรียน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับ

นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีคาความ

เชื่อมั่นเทากับ 0.89 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัว

แปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการไดกําหนดขั้นตอนตาง ๆดังน้ี 

1. ติดตองานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง  

2. นําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลการวิจัยเพื่อไปติดตอกับ ผูอํานวยการวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการเพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมและทดลอง 

3. แจงกลุมตัวอยางใหทราบลวงหนากอนเพื่อทําการทดลอง 



4. ตรวจความเรียบรอยของหองเรียนที่จะใชในการทดลอง รวมทั้งเคร่ืองมือที่ใชในการ

ทดลองและติดต้ังโปรแกรมที่เกี่ยวของในการใชงาน 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 การประเมินคุณภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชสถิติดังน้ี 

3.4.1 หาคุณภาพบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน  เร่ืองตัวแปรและ

คาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ที่ไดจากการประเมินของผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อ 

โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) ดังน้ี (พรรณี  ลีกิจ

วัฒนะ. 2550 : 119) 

 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)  

   X  =  
n

X∑  

เมื่อ X   = คะแนนแตละคาในชุดขอมูล 

X    = คาเฉลี่ยของขอมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบประเมินของผูทรงคุณวุฒิ 

          ∑ X = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                n  = จํานวนผูทรงคุณวุฒิในแตละดาน  

หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division)  มีสูตรการหาดังน้ี  
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           เมื่อ              S        คือ    คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

           ∑ X      คือ    ผลรวมของคะแนนในแตละคน  

             X        คือ    คะแนนแตละคาในชุดขอมูล 

              n         คือ    จํานวนผูทรงคุณวุฒิในแตละดาน 

3.4.2  หาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน  เร่ืองตัวแปร

และคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการโดยใชสูตร E1/E2    ซึ่ง E1 เปนประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน 

และ E2 เปนประสิทธิภาพของผลลัพธ (ชัยยงค  พรหมวงศและคณะ. 2523:136) 



   E1  =  100×







∑

A
N

X

 

เมื่อ  E1  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

      ∑ X  แทน  คะแนนรวมของนักศึกษาทุกคนที่ไดจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน 

       A       แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหวางเรียนทุกบทเรียนรวมกัน 

       N  แทน  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

   E2  =  100×







∑

B
N

F

 

เมื่อ  E2  แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

      ∑F  แทน  คะแนนรวมของนักศึกษาทุกคนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

       B       แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

       N  แทน  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

3.4.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  กอนเรียนกับหลังเรียนดวย

บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน  เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net 

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการโดย

การทดสอบคา (t – test) ชนิด Dependent  Samples (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ. 2550 : 147)  

            

สูตร                        
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D
t     ; df = n-1  

เมื่อ D     =  ผลตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

           ΣD   =  ผลรวมของผลตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

           ΣD2 =   ผลรวมของผลตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนยกกําลังสอง 

    n    =   จํานวนนักเรียน  

 

 

 

 

 



  บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 จากการวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ

การทบทวน เพื่อหา ประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน และเพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน ดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

เพื่อการทบทวน เร่ือง ตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการดังน้ี 

 4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

 4.2 ผลการหาคุณภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

 4.3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

 4.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนกับหลังเรียนดวยบทเรียนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต 

 

4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือการทบทวน 

 ผลการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนเร่ืองตัวแปรและคาคงที่

ในภาษา VB.Netสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมาดวยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver CS 5 โดยใช 

โปรแกรม PHP และฐานขอมูลMySql ผูวิจัยไดบรรจุบทเรียนผานเครือขายไวที่เว็บไซต 

http://www.ditprapot.com ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเขาสูหนาแรกหรือหนาหลัก โดยหนาหลัก

ประกอบไปดวยเมนูหลักเกี่ยวกับบทเรียน เปนการแนะนําเน้ือหาบทเรียน เมนูตัวอยางงาน เมนู

แบบทดสอบ เมนูทั้ง 2 หนวยการเรียน เมนูสมัครสมาชิก เมนูกระดานสนทนา และเมนูอ่ืน ๆ เชน 

แหลงศึกษาเพิ่มเติม เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนๆ ไดอีก เพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถเขาไปศึกษา

เน้ือหาที่เพิ่มเติม หรือความรูอ่ืน ๆไดอีกดวย   

 

4.2 ผลการหาคุณภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือการทบทวน 

 ผลการวิเคราะหจากการที่ผูวิจัยไดใหผูทรงคุณวุฒิประเมินหาคุณภาพของบทเรียนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ือง ตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สามารถแบงเปน 2 

http://www.ditprapot.com/


ดาน คือ คุณภาพดานเน้ือหา และคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อ ซึ่งไดผลการวิเคราะหแสดงจาก

ตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 ตามลําดับ  

ตารางท่ี 4.1  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนผาน 

     เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน  
 

เนื้อหาบทเรียน 

 

  

 

 

S.D. 

 

  

ระดับคุณภาพ 

1.  เน้ือหาบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคการ

เรียนรู 

4.33 0.58 ดี 

2.   ความถูกตองและความชัดเจนของเน้ือหา 4.33 0.58 ดี 

3.  การจัดลําดับของเน้ือหามีความเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 

4.  เน้ือหาสอดคลองกับความรูพื้นฐานของผูเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 

5.  รูปภาพประกอบมีความสอดคลองและเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 

6.  ความถูกตองของรูปภาพและคําอธิบาย 4.33 0.58 ดี 

7.  ความชัดเจนของแบบทดสอบ 4.67 0.58 ดีมาก 

8.  การสรุปเน้ือหาและเวลาที่ใชเหมาะสมกับเน้ือหา 4.67 0.58 ดีมาก 

9.  การนําบทเรียนไปใชในการเรียนและทบทวนได 5.00 0.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.52 0.51  ดีมาก 

  

 จากตารางที่ 4.1 พบวา ผลการวิเคราะหหาคุณภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

เพื่อการทบทวนเ ร่ือง เ ร่ือง ตัวแปรและคาคงที่ ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

มีคาเฉลี่ย  X =4.52 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดย

พบวามีรายการที่มีคุณภาพดีมาก มี 4 รายการมีคาเฉลี่ยต้ังแต 4.50 ขึ้นไปและมี 5 รายการมีคุณภาพดี

มีคาเฉลี่ย X = 4.33 



ตารางท่ี 4.2   คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อ 
 

คุณลักษณะเทคนิคการผลิตสื่อ 

 

X  

 

S.D. 

 

ระดับคุณภาพ 
 

1.   การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ 4.67 0.58 ดีมาก 

2.  ความเหมาะสมของรูปแบบ ของตัวอักษร และ 

ขนาดตัวอักษร ที่ใชในการนําเสนอ 

4.33 0.58 ดี 

3. ความเหมาะสมของการใชสีของตัวอักษร 3.67 0.58 ดี 

4. การจัดวางเน้ือหา และมีภาพประกอบเหมาะสม 3.67 0.58 ดี 

5. ความเหมาะสมของการจัดวางรูปแบบในบทเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 

6. ความเหมาะสมของสีและรูปภาพ 4.67 0.58 ดีมาก 

7. บทเรียนมีลักษณะการจูงใจ และนาสนใจ 3.67 0.58 ดี 

8. บทเรียนมีลักษณะการเชื่อมโยง 4.00 1.00 ดี 

9.บทเรียนทําความเขาใจงายไมซับซอน 4.33 0.58 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.19 0.68 ดี 

  

 จากตารางที่ 4.2 พบวา ผลการวิเคราะหหาคุณภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

เพื่อการทบทวนเ ร่ือง เ ร่ือง ตัวแปรและคาคงที่ ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนอรรถวิทยพาณิชยการ ดานเทคนิคการผลิตสื่อ มีคุณภาพอยู

ในระดับดี มีคาเฉลี่ย โดยรวมกันเทากับ X =4.19 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 

เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยพบวามีรายการที่มีคุณภาพดีมาก มี 3 รายการมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.67 โดยพบวามีรายการที่มีคุณภาพดี  มี 6 รายการมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50-4.49  

 

4.3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือการทบทวน 

ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

เร่ือง ตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เร่ือง ผูวิจัยไดทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง ผลการ

วิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4.3 



ตารางท่ี 4.3  ประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

 

ผลการทดลอง 

คะแนนสอบ คาเฉลี่ยรอยละ 

(ประสิทธิภาพของ

บทเรียน) 
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

แบบทดสอบระหวางเรียน 20 16.57 82.83 (E ) 1

แบบทดสอบหลังเรียน 20 16.17 80.83 (E ) 2

 จากตารางที่ 4.3 พบวาผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ

การทบทวน เร่ือง ตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  E / E2  เทากับ 1

82.83/80.83 ซึ่งไมตํ่ากวา  80/80    เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  

 

4.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนเร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปรากฏผลดังตาราง 4.4 

ดานลาง 

 

ตารางท่ี 4.4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต 

การทดสอบ คะแนนเต็ม n X  S.D. t 

หลังเรียน 20 30 16.17 1.44 
14.20* 

กอนเรียน 20 30 10.03 1.88 

*ระดับนัยสําคัญที่ .05 (α=.05, df = 29, t = 1.69) 

 



 จากตารางที่ 4.4  พบวาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียน

ดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ไดคะแนนเฉลี่ย X =10.03 

คะแนน และผลการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ไดคะแนนเฉลี่ย X =16.17  คะแนน 

นํามาหาคาสถิติโดยใช t ไดเทากับ 14.20  เมื่อนําคาที่ไดไปแปรียบเทียบกับคา t-test กับตาราง ได

เทากับ 1.69  ผลการเปรียบเทียบแสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไป

ตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา หาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ การ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยการพัฒนาบทเรียนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ือง ตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  ซึ่งมีผลสรุปการวิจัย

เปน ดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

5.1.1.1 เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการ

ทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

5.1.1.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

5.1.1.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนกับหลังเรียนดวยบทเรียน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net วิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ 

5.1.2 สมมติฐานการวิจัย 

5.1.2.1  บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่

ในภาษา VB.Net วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  มีคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไป 



5.1.2.2  บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่

ในภาษา VB.Net วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/ E2 ไมตํ่ากวา 

80 / 80 

5.1.1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ

การทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ สูงกวากอน

เรียน 

5.1.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.3.1  ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ที่

ลงทะเบียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ทั้งหมด 4 

หองเรียน จํานวน 124  คน 

5.1.3.2  กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ที่

ลงทะเบียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน 

และใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบกลุม(Cluster Random Sampling) จํานวน 1 

หองเรียน 

5.1.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

5.1.4.1 บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อทบทวนเร่ืองตัวแปรและคาคงที่ใน

ภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ 

5.1.4.2  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการ

ทบทวนเร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

5.1.4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย บทเรียนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับ



ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยนําไปทดลองกับกลุม

ตัวอยางจํานวน 30 คน เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งมีคาดัชนีความ

สอดคลองอยูระหวาง 0.67 – 1.00 มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.70  และคาอํานาจจําแนกอยู

ระหวาง 0.20-0.50 โดยมีคาความเชื่อมั่น 0.89 ซึ่งมีแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนเปน

ขอสอบชุดเดียวกัน 

5.1.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

5.1.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย เพื่อหาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการไดกําหนดขั้นตอนตาง ๆโดยไดนําแบบทดสอบกอนเรียน 

(Pre – test) ทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยใหกลุมตัวอยางทําการศึกษาจากบทเรียนที่สรางขึ้น เมื่อ

กลุมตัวอยางทําการศึกษาบทเรียนแลว กลุมตัวอยางทําการทดสอบหลังเรียน (Post – test) จากน้ันจึง

นําผลคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบกันโดยสถิติ t-test แบบ Dependent Samples 

 5.1.5.2  การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

1. การทดลองใชกับงานกับกลุมนักศึกษาภาคสนามที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํา 

นวน 3 คนแบบ 1 ตอ 1 ประกอบดวย คนเกง ปานกลาง และออน เพื่อทดลองหาขอบกพรองของ

บทเรียน และเพื่อแกไข เพิ่มเติม และปรับปรุงแกไขบทเรียน ซึ่งผูวิจัยไดพบขอบกพรองดังน้ีควร

เพิ่มคําแนะนําหรือคําชี้แจงบางขอ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ ในโจทยไดมากยิ่งขึ้น 

 2. ในการทดลองกับกลุมยอย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 6 คนประกอบดวย 

เกง ปานกลาง ออน อยางละ 2 คน เพื่อทดลองหาขอบกพรองของบทเรียน ซึ่งผูวิจัยไดพบ

ขอบกพรองดังน้ี ควรเพิ่มขนาดของตัวอักษรใหมีขนาดใหญขึ้นควรใสสีของตัวอักษรใหเขม

กวาเดิม เพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนไดดีและมีความนาอานมากยิ่งขึ้น และนําขอมูลที่

ไดรับมาปรับปรุงแกไขกอนจะนําบทเรียนน้ีไปทดลองใชงานจริงกับกลุมตัวอยาง 

3.  ทําการทดลองจริงกับกลุมตัวอยางจริง โดยนําไปทดลองกับนักศึกษา

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  ที่

เปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 20 ขอ เสร็จ

แลวใหนักศึกษา ทําการศึกษาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและ

คาคงที่ในภาษา VB.Net ดวยตนเอง จํานวน 1 คน ตอ 1 เคร่ืองคอมพิวเตอร เมื่อนักศึกษาเรียนจบใน

แตละหนวยการเรียนแลว ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดระหวางเรียนทั้งหมด จํานวน 20 ขอ โดย



แบงเปนหนวยละ 10 ขอ เมื่อเรียนครบทุกหนวยการเรียนแลว ใหทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 

20 ขอ   

 

 

5.1.6 การวิเคราะหขอมูล 

5.1.6.1 การวิเคราะหหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน โดยใชคาเฉลี่ย และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการประเมินของ

ผูทรงคุณวุฒิ ดานเน้ือหา และดานเทคนิคการผลิตสื่อ 

5.1.6.2 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน โดยวิเคราะหจากคะแนนทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และ

แบบทดสอบหลังเรียน ดวยบทเรียนโดยใชสูตร E1/E2     

5.1.6.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  กอนและหลังเรียน

ดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อทบทวน  เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดย

การวิเคราะหจากคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน สูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

5.1.7 สรุปผลการวิจัย 

5.1.7.1 ผลการวิเคราะหหาคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการ

ทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Netสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ดานเน้ือหามีคุณภาพระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย X

=4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51  และดานเทคนิคการผลิตสื่อ มีมีคุณภาพระดับดี มี

คาเฉลี่ย X =4.19  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 เปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

5.1.7.2 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

เพื่อการทบทวนเร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Netสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 เทากับ 

82.83/80.83 ซึ่งไมตํ่ากวา 80/80 เปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว  



5.1.7.3 ผลการเปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและ

หลังเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา 

VB.Netสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน สูงกวากอนเรียนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไป

ตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

1. คุณภาพของบทเรียน บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปร

และคาคงที่ในภาษา VB.Net วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จากการอภิปรายผลการวิจัย 

พบวาผลการวิเคราะหบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนทางดานเน้ือหา คุณภาพ

อยูในระดับดีมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ X =4.52 ทั้งน้ีผู วิจัยไดสรางแบบทดสอบที่ตรงตาม

หลักสูตร ที่มีเน้ือหาที่เขาใจงาย และไดใจความ เน้ือหาถูกตอง ซึ่งเน้ือหาน้ันไดนําไปตรวจสอบ

แกไขขอผิดพลาด จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ไดเปน

อยางดีขึ้น สามารถนําไปใชเปนเอกสารประกอบการสอนได จึงทําใหผลการวิเคราะหคุณภาพดาน

เน้ือหาอยูในระดับดีมาก สวนผลการวิเคราะหคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อ พบวามีคุณภาพอยู

ในระดับดี  โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ X =4.19 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูวิจัยไดสรางบทเรียนเปนบทเรียนที่มี

รูปแบบการนําเสนอเน้ือหาที่ชัดเจน ตามขั้นตอนการออกแบบมีเน้ือหาที่เขาใจงาย และไดนําเสนอ

ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ทําการตรวจสอบ

ขอผิดพลาด กอนนําไปใหผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบความถูกตอง แลวไดนําไปแกไขขอที่

บกพรอง กอนที่จะนําไปใชกับนักศึกษา จํานวน 3 คน (เกง ปานกลาง และออน) และ  6 คน

ตามลําดับขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไว ดังน้ันจึงทําใหผลการวิเคราะหคุณภาพดานเทคนิคการผลิต

สื่ออยูในคุณภาพระดับดี 

การหาคุณภาพบทเรียนในการทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน จากการ

ท ด ส อ บ พ บ ว า คุ ณ ภ า พ ข อ ง บ ท เ รี ย น ซึ่ ง ผ ล ก า ร วิ จั ย ที่ ไ ด ส อ ด ค ล อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง                                   

วรรณิดา ผาคํา (2549: บทคัดยอ) การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน 

เร่ืองความนาจะเปน ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมกลา มีคุณภาพดาน

เน้ือหาอยูในระดับดีมาก ( X = 4.50) และดานเทคนิคการผลิตสื่อ อยูในระดับดี ( X  = 4.27)    



 2. บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา 

VB.Net วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผลจากการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของบทเรียนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 82.83/80.83 ซึ่งไมนอยกวา

เกณฑ 80/80 และพบวา บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นน้ันไดผานขั้นตอนการ

ทดลองการใชกับกลุมที่ไมใชกลุมทดลองมาแลว เพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนกอนนําไปใชกับ

กลุมทดลองมาแลว ดังน้ันบทเรียนจึงมีคุณภาพโดยผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดของ Robert Gagne                    

(อางใน กิตติศักด์ิ สิงหสูงเนิน.2549 :45 )  ซึ่งนํามาประยุกตใช 9  เหตุการณมีดังน้ี1) เรงเราความ

สนใจ (Gain attention) เพื่อกระตุนและแรงจูงใจใหแกผูเรียน ใหสนใจเน้ือหา และเปนการเตรียม

ความพรอมใหผูเรียนในการที่จะศึกษาเน้ือหาตอไป 2) บอกวัตถุประสงค (Specify  Objectives) 

เพื่อใหผูเรียนทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนตอพฤติกรรมของผูเรียน และเปนการแจงใหทราบ

ลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของเน้ือหา 3) ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) เพื่อให

ผูเรียนไดทบทวนบทเรียนที่เคยเรียนที่ผานมาแลว 4)นําเสนอเน้ือหาใหม (Present New 

Information) 5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide  Learning) เพื่อใหผูเรียนมีความรูและ

ประสบการณเดิมรวมกันเปนความรูใหม  ทําใหผูเรียนวิเคราะหและตีความในเน้ือหาใหมบน

พื้นฐานของความรูและประสบการณเดิม   6) กระตุนการตอบสนอง (Elicit Response) โดยให

ผูเรียนไดรวมทํากิจกรรมตาง ๆเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมคิด รวมตอบปญหาใหมในสวนที่

เกี่ยวกับเน้ือหา ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนจดจําเน้ือหาไดดียิ่งขึ้น 7) ใหขอมูลยอนกลับ (Provide  

Feedback) เพื่อเปนการกระตุนความสนใจจากผูเรียนโดยการบอกเปาหมายที่ชัดเจนและแจงให

ผู เรียนทราบตําแหนงที่กําลังศึกษาวาหางจากเปาหมายเทาใด 8)ทดสอบความรูใหม (Assess 

Performance) 9) สรุปและนําไปใช (Review and Transfer) 

จากการพิจารณาคา E1/E2 เทากับ 82.83/80.83 พบวา ผลการวิจัย น้ีไดสอดคลองกับงานวิจัย

ของวิกันดา เมธีธัญญลักษณ( 2549 : 46 ) ไดพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการ

ทบทวน เร่ืองภาษาซีสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 ซึ่งพบวามีประสิทธิภาพ 82.50 / 80.21  เปนไปตามเกณฑ E1/E2 ไมตํ่า

กวา 80/80 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว 

3. ดานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ

การทบทวน เ ร่ืองการวิ เคราะหขอมูลและออกแบบฐานขอมูล  สํ าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จากการอภิปรายผลการวิจัย 

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน สูงกวากอน



เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว เพราะบทเรียนที่ผูวิจัย

ไดสรางขึ้น เปนบทเรียนที่มีความนาสนใจมีการจูงใจและเรงเราความนาสนใจใหนักศึกษาอยาก

เรียน ดวยการใชภาพ หรือใชสื่อประกอบกันหลาย ๆ อยาง โดยสื่อที่สรางขึ้นน้ันเกี่ยวของกับเน้ือหา

และความนาสนใจ ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอความสนใจของนักศึกษา เชน การเลือกใชภาพกราฟกที่

เกี่ยวของกับเน้ือหาของบทเรียน เพื่อเรงความสนใจของบทนําเร่ือง ใชภาพกราฟกขนาดใหญ 

ชัดเจน งาย และไมซับซอน ใชเทคนิคการนําเร่ืองที่ปรากฏภาพไดเร็ว เพื่อไมใหนักศึกษาเบื่อ ใช

ภาพที่เกี่ยวของกับเน้ือหา ระดับความรูเหมาะสมกับวัยของนักศึกษา ใชเทคนิคการนําเสนอเขาชวย 

เลือกใชสีตัดกับฉากหลังอยางชัดเจน บอกวัตถุประสงค โดยแยกวัตถุประสงคออกเปน 2 ชนิด

ไดแก วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะ โดยบอกวัตถุประสงคเลือกใชประโยคสั้น ๆ 

หลีกเลี่ยงการใชคําที่ยังไมเปนที่รูจัก การทบทวนความรูเดิมกอนที่จะนําความรูใหมแกนักศึกษา 

จะตองมีการประเมินความรู โดยตองพิจารณาความรูเดิมดังน้ี มีการทดสอบความรูพื้นฐานกอน

นําเสนอเน้ือหาเดิม แบบทดสอบมีคุณภาพแปลผลได ชี้แนะแนวทางการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีการ

เรียนรูและประสบการณเดิม ทําใหผูเรียนวิเคราะหและตีความในเน้ือหาใหมบนพื้นฐานของความรู 

และประสบการณเดิม และการชี้แนะแนวทางการเรียนรูทําใหนักศึกษาวิเคราะหและตีความใน

เน้ือหาใหมบนพื้นฐาน ประสบการณเดิม เชน การเลือกภาพประกอบนําเสนอเน้ือหาใหมากที่สุด 

พรอมกับใหขอมูลการยอนกลับเพื่อใหเปนการกระตุนความสนใจจากผูเรียนโดยการบอกเปาหมาย

ที่ชัดเจน 

จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ

การทบทวน เร่ืองตัวแปรและคาคงที่ในภาษา VB.Net สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติศักด์ิ สิงหสูงเนิน (2549 : 46) ซึ่งไดทํางานวิจัยการ

พัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองการสงสัญญาณแบบแอนาล็อก และ

ดิจิตอล พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลวิจัยไปใช 

1.  การเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อทบทวน ผูเรียนควรศึกษา

บทเรียนใหเขาใจกอนทําตามขั้นตอนที่กําหนดไว ใหถูกตอง และมีคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการ

ใชบทเรียนใหชัดเจน 



2.  การใชภาพสื่อความหมาย มีทั้งภาพเคลื่อนไหว และภาพน่ิงเพื่อเราความสนใจ

ตอผูเรียน โดยผูวิจัยไดใชทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพน่ิง พรองทั้งสีของภาพเพื่อใหมีความนาสนใจ

ในการ 

3. การเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน ควรใหอิสระใน

เร่ืองของเวลาไมควรจํากัดเร่ืองเวลา และสถานที่ในการเรียน ของนักศึกษาและเพื่อใหผู เรียนมี

โอกาสศึกษาบทเรียนไดอยางเต็มที่ และจะเปนผลดีตอผูเรียนไดเปนอยางดี 

4.  การเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน ครูผูสอน

จัดเตรียมความพรอมของอุปกรณ และระบบเครือขายใหมีความพรอม เพื่อปองกันการลาชาของ

อุปกรณ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดในขณะทําการเรียนการสอน 

5.  มีการเรียนทบทวนไดตลอดเพื่อใหผูเรียนไดฝกการเรียนรูดวยความเขาใจ มีใจ

รักในการเรียน และมีความสนุกสนานในการเรียน 

5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 

1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน ใหมีการ

เรียน และการวิจัยกับทบทวนเน้ือหากับบทเรียนอ่ืน ๆ ไดอีก 

2. ควรมีการนําบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน มีการนําเสนอ

ในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน ในรูปแบบของดีวีดี หรือในสื่ออ่ืน เพื่อใหบทเรียนมีความนาสนใจ และเรียน

ไดตลอด 

3. ควรมีการนําบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนไดนําไปทดลองใชกับ

สถานศึกษาอ่ืน ไดทดลองใชเพื่อใหผูเรียนในสถาบันอ่ืนไดศึกษาบทเรียน พรอมจะไดปรับปรุง 

และพัฒนาบทเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในคร้ังตอไป 

4. ควรสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนผานเครือขายบทเรียนอ่ืน ๆไปใชในการ

เรียนการสอน จะไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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