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ภูมิหลัง 

 การศึกษาเป็นกลไกการพัฒนาคนให้เกิดคุณธรรมนําความรู้  สมานฉันท์  สันติวิธี             
มีวิถีประชาธิปไตย  มีความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์และความเป็นคนไทยบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา  มีความคิดสร้างสรรค์  รู้จักประมาณ           
มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์  มีทักษะในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ  เกิดการสร้างสังคมภูมิปัญญา  รักษาและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา               
การรักษาวัฒนธรรม  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  และการสร้างสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้  นําไปสู่ความสามารถในการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและศักยภาพ   
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2545 – 2554), 2551, หน้า 54) จึงมี
การกําหนดนโยบายด้านการศึกษา โดยให้เร่งปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู้ ปลูกฝัง
และเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  สํานึกในคุณค่าของความเป็นพลเมืองไทยและ  พล
โลก  มีความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรักในสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  รู้จักรักษาและพัฒนาวัฒนธรรม  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีความ
สมานฉันท์  สันติวิธี  วิถีชีวิตประชาธิปไตย  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ให้เกิดแก่ผู้เรียน   
ทุกระดับและประเภท อีกท้ังยังเร่งให้มีการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพ  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545, หน้า 57) 
 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา    
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  ในเร่ืองความรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู้  ความเข้าใจ  และประสบการณ์เร่ืองการจัดการ  การบํารุงรักษาและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืนและมาตราท่ี 65 ระบุ
ไว้ว่า  ให้มีการพัฒนาบุคลากรท้ังด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ  และทักษะในการผลิต  รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มีคุณภาพและ     
ประสิทธิภาพ  มาตรา 66 ระบุไว้ว่า  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนา  ขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได้  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเพียง



 2 

พอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ได้อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต   และในมาตรา 67  ระบุไว้ว่า  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   รวมท้ังการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา  เพื่อให้เกิดการใช้ท่ีคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 
(สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545 ก, หน้า 38)  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตราท่ี 86 (1) ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมด้านต่างๆ  โดยจัดให้มีกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการน้ี  จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้มีสถาบันการศึกษาและ
พัฒนา  จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาและพัฒนา  การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีมี      
ประสิทธิภาพ  และการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสม  รวมท้ังเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่  และสนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวิต      
นอกจากน้ียังมีพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง  รวมท้ังนโยบายและแผนพัฒนาอื่นๆ  ท่ีเอื้อต่อ     
การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชน  มีการผลิตสื่อในรูปแบบและลักษณะ
ต่างๆ  เพื่อการนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เช่น  การใช้สื่อ
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง  คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  ท้ังน้ีในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2549  
พบว่ามีหน่วยงานต่างๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการให้การส่งเสริมสนับสนุน  ในการผลิตพัฒนา
และใช้สื่อคอมพิวเตอร์  ท้ังระบบ online  office และดําเนินการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ให้กับสถานศึกษาในทุกสังกัดจํานวน     
มากกว่า  35,000  แห่ง  รวมท้ังมีการดําเนินงานโครงการต่างๆ  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสตาม
ความสามารถ ความสนใจ และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา
และทุกสถานท่ี  เช่น  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินการ
จัดทํา  E - learning  สําหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  เพื่อช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน  รวมท้ังได้มีการพัฒนา
และผลิตสื่อดิจิตอลคุณภาพสูงท่ีให้เน้ือหาสาระตรงตามมาตรฐานหลักสูตร เป็นต้น (คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545, หน้า 39-40) 
 แนวนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศของแผน 
การศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2554) กําหนดเป้าหมายไว้ 2 ประเภทได้แก่ 1) มีเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษาอย่างท่ัวถึงและทัดเทียมกันทุกเขตพื้นท่ี   
การศึกษาท่ีมีความเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายอย่างมีระบบ และ 2) ประชาชนทุกคนเห็น
ความสําคัญและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และสามารถท่ีจะใช้เทคโนโลยี
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ดังกล่าวในการเพิ่มพูนความรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
และ     การดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามสมควร  โดยได้กําหนดกรอบการดําเนินงาน  คือ 1) 
ส่งเสริมหน่วยงานทุกระดับและสถานศึกษาทุกแห่งให้มีระบบฐานข้อมูลท่ีเช่ือมโยงและสามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  2)  ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา  และเพิ่มคุณภาพของการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใช้และผู้ผลิตสื่อเพื่อการศึกษาให้มีจิตสํานึก  
มีจรรยาบรรณ  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และผลิตสื่อเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพ  4) พัฒนา
ผู้รับและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถ
เลือกสรรกลั่นกรอง  และใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ  (แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 
2554), 2545, หน้า 29 - 30) 
 ในระบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน  สื่อการเรียนการสอนนับว่ามีความสําคัญมาก 
เพราะจะเป็นเคร่ืองมือสําหรับผู้สอนท่ีจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีประสิทธิผล โดยเฉพาะสื่อท่ีเร้าความสนใจและดึงดูดความสนใจให้กับผู้เรียน จากสื่อเทคโนโลยี
ประเภทต่างๆ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (computer assisted instruction หรือ CAI)  เป็นสื่อท่ีได้รับ
ความนิยมมากในปัจจุบัน  ซ่ึงมีโปรแกรมช่วยสร้าง (authoring system)  ท่ีได้รับการออกแบบ  
เพื่อนํามาสร้างบทเรียนท่ีมีลักษณะเป็นระบบเทคโนโลยีสื่อผสม (multimedia) ทําให้ผู้เรียนได้ใช้
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 (multisensory)  ในการเรียนรู้และทําให้กรอบเน้ือหาบทเรียนมีชีวิตชีวาด้วย
กราฟิก  ภาพน่ิง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง  ตัวอักขระแบบต่างๆ  รวมท้ังอักขระภาษาไทย  และ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2536, หน้า 92 – 93) ช่วยให้
เกิดบทเรียนท่ีมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์จํานวนมาก  ได้ท้ังภาพ  เสียง  และตัวหนังสือในเวลาเดียวกัน  ช่วยให้ผู้เรียนมีความ
สนใจใฝ่หาความรู้  และกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากข้ึนกว่าเดิม (มธุรส  
จงชัยกิจ, 2539, หน้า 45) 
 การนําคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาช่วยในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน  มีงานวิจัย
จํานวนมากระบุว่าสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ตามความสนใจ 
ความถนัดและความต้องการของตนเอง   อีกท้ังยังตอบสนองความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้อีกด้วย  (สุวิทย์ มูลคํา, และอรทัย มูลคํา, 2545, หน้า 59)  นอกจากน้ี
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนยังสามารถแก้ปัญหาเร่ืองภูมิหลังท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน ปัญหาการสอน
ตัวต่อตัว ปัญหาการขาดแคลนเวลา ปัญหาการขาดแคลนผู้เช่ียวชาญ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 
2541,หน้า 13) นอกจากน้ียังสามารถทําเร่ืองท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน ทําเร่ืองท่ี
ยุ่งยากและซับซ้อนให้เข้าใจง่ายย่ิงข้ึน  สามารถแสดงการเคลื่อนไหวเพื่ออธิบายสิ่งท่ีมีการ
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เปลี่ยนแปลง ใช้เสียงเพื่อประกอบคําอธิบาย ผู้เรียนยังสามารถนําไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนมากย่ิงข้ึน  ซ่ึงนับได้ว่าเป็นการตอบสนองนโยบาย  ”ยึดผู้เรียนเป็น
สําคัญ”  ได้เป็นอย่างดี  (ยืน  ภู่วรวรรณ, 2537, หน้า 20) 
 จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี   ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระท่ี 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เร่ือง           
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
วัดวังกุ่ม  ในปีการศึกษา 2550  ซ่ึงในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งเน้นให้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนยังต่ํากว่าร้อยละ 50 ถือว่ายังต่ํากว่าเกณฑ์  (รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวัดวังกุ่ม ปีการศึกษา 2550) และในโรงเรียนวัดวังกุ่มยังไม่เคยมีผู้ใดผลิตสื่อการสอน ใน
ลักษณะดังกล่าว  รวมถึงปัญหาท่ีนักเรียนท่ีขาดความสนใจในบทเรียนเน่ืองจากนักเรียน      
เห็นว่าเป็นเร่ืองไกลตัวและไม่มีประโยชน์ในชีวิตประจําวัน   
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการท่ีจะสร้างและพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ข้ึน  เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
และพัฒนาวิธีการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อีกท้ังยังเป็นการแก้ปัญหา
การเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึน  และให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  เห็นความสําคัญ  เกิดทักษะและ  
มีจิตสํานึกในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

 
ความมุ่งหมายในการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง พื้นฐาน
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน   โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองพื้นฐานการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง 
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ดังน้ี 
 1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง  พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3  ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง  พื้นฐานการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงข้ึน 
           3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  
 4. เป็นแนวทางสําหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
นําไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้  สําหรับนักเรียนช้ันอื่นต่อไป 
          5. เป็นแนวทางสําหรับครูผู้สอนหรือผู้สนใจ ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในเร่ืองอื่นๆ ต่อไป      

 
ขอบเขตของการวิจัย 
         การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการสร้าง พัฒนา และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
      1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มโรงเรียน
โพธิ์พระยาเมืองสุพรรณบุรี  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1  ภาคเรียนท่ี 2        
ปีการศึกษา 2551 จํานวน 3 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 175 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
วัดวังกุ่ม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 ได้มา
จากการสุ่มแบบ 2 ข้ันตอน  ข้ันตอนแรกสุ่มอย่างง่าย  (simple random sampling)  โดยใช้    
การจับสลากได้โรงเรียนวัดวังกุ่ม ข้ันตอนท่ี 2 เลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แบบเจาะจง 
จํานวน  2  ห้อง  74  คน 
 3. ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
              3.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง        
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์              
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  3.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่   
   3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง  พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์    
   3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน  
 4. เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษา 
  เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาเป็นเน้ือหา  เร่ือง  พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ซ่ึงมีเน้ือหาเร่ืองย่อย  5  เร่ือง  ดังน้ี 
   เร่ืองท่ี  1  การสื่อสารข้อมูล 
   เร่ืองท่ี  2  หลักการเบ้ืองต้นของการสื่อสารข้อมูล 
        เร่ืองท่ี  3  อินเทอร์เน็ต 
   เร่ืองท่ี  4  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
                     เร่ืองท่ี  5  เทคโนโลยีเครือข่ายแลน          
 5. ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา 
  เวลาท่ีใช้ในการศึกษา  คือ  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 โดยจําแนกเป็น     
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  1  ช่ัวโมง  ทดสอบหลังเรียน  1  ช่ัวโมง  และ
ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  10  ช่ัวโมง  รวมท้ังสิ้น  12  ช่ัวโมง 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดความหมายของคําศัพท์ดังน้ี 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (computer assisted instruction : CAI) หมายถึง 
การนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนโดยมีการนําเน้ือหาวิชา แบบฝึกหัด  
แบบทดสอบ  เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจด้วยข้อความ  ภาพ  กราฟิก  เสียง        
มีการโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับคอมพิวเตอร์  และสามารถตอบสนองผลให้ทราบได้ทันที 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หมายถึง  ความสามารถของ
บทเรียน  ในการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ถึงระดับท่ีคาดหวังไว้  ซ่ึงพิจารณา
จากอัตราส่วนระหว่างคะแนนกระบวนการ  หรือคะแนนระหว่างเรียน (E1)  และคะแนนผลลัพท์ 
(E2) ซ่ึงได้จากการทดสอบหลังเรียน 
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 เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระดับประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในระดับท่ีผู้ผลิตพึงพอใจ ซ่ึงประเมินได้จากพฤติกรรม
ต่อเน่ืองและพฤติกรรมสุดท้าย ในการทดลองคร้ังน้ีผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์การหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ท่ีระดับ 80/80 
  80 ตัวแรก  หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการทํา
แบบฝึกหัดระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
     80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอน 
 แบบฝึกหัดระหว่างการจัดการเรียนรู้  หมายถึง  ชุดของข้อคําถามย่อยท่ีอยู่ใน              
กิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขณะจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก  จํานวน       
1 ฉบับ  และแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 4 ฉบับ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   หมายถึง   ชุดของข้อคําถามท่ีใช้วัด
ปริมาณความรู้  ความสามารถท้ังในอดีตและปัจจุบันหลังจากผ่านการเรียนรู้มาแล้ว  ซ่ึงผู้วิจัย
เลือกใช้เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 30 ข้อ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีเกิดจากกิจกรรม  
การเรียนรู้  โดยพิจารณาจากคะแนนท่ีได้จากการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้   
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หมายถึง นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
วัดวังกุ่ม  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2551    
 ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบัติกิจกรรมใน
เชิงบวก หรือเป็นความรู้สึกพอใจ ชอบใจในการร่วมกิจกรรมและต้องการดําเนินกิจกรรมน้ันๆ 
จนบรรลุผลสําเร็จ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการสร้าง  พัฒนา  และประสิทธิภาพ  ของบทเรียนคอมพิวเตอร์     
ช่วยสอน  เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  ผู้วิจัยออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคร้ังน้ี  โดยใช้แนวคิดแบบ     
การสอน 9 ข้ัน ของกาเย่ (Gagne) มาเป็นรูปแบบ ได้แก่ 1) การเร้าความสนใจ 2) บอกวัตถุประสงค์  
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3) ทบทวนความรู้เดิม  4) การเสนอเน้ือหาใหม่  5) การช้ีแนวทางในการเรียนรู้  6) กระตุ้น             
การตอบสนอง 7) การให้ข้อมูลย้อนกลับ 8) การทดสอบความรู้หลังบทเรียน 9) การจําแนกและ
การนําไปใช้   และผู้วิจัยศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
โดยการใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5) มากท่ีสุด 
4) มาก 3) ปานกลาง 2) น้อย 1) น้อยท่ีสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 3  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80                          
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
  

ตัวแปรต้น 

 

     การจัดการเรียนรู้ด้วย 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 

   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ     
      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   

ตัวแปรตาม 


