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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา
ซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค TGT ให้มีประสิทธิภาพของบทเรียนตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค TGT 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของผู้เรียน ที่เรียนโดยการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค TGT ที่
พัฒนาขึ้น 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ภาษาซีเบื้องต้น ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค TGT ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�ำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บท
เรียนบนเครือข่าย รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนบนเครือข่าย แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติ t-test (Dependent Sample)
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (82.71/83.00)
2. บทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับดีมาก ( = 4.58 , S.D. = 0.45)
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( = 16.60 , S.D.= 0.91) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 9. 03, S.D.= 1.27)
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อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 0.6901 (E.I. = 0.6901)
5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายในระดับพอใจมากที่สุด ( = 4.09 , S.D. = 0.84)
ค�ำส�ำคัญ : บทเรียนบนเครือข่าย เทคนิคการสอนแบบ TGT

Abstract
The purpose of this research were to 1) Development of Web-Based Instruction in 31247
Introduction to C programming language For students of Matthayomsuksa 4 Using TGT teaching
techniques, with the efficiency value of 80/80, 2) to compare the academic achievement before and
after the learning, 3) to evaluate the quality of the Web-Based instruction, 4) to study the effectiveness index learning, 5) to study the students’ satisfaction. The sample were 35 Matthayomsuksa
4 room 13 students at Kalasinpittayasan School, Kalasin. The research instruments were Web-Based
instruction, an achievement test, an evaluation form of the lesson and assessment form of the
satisfaction of learning. The research statistics used were mean, standard deviation, percentage and
t-test (Dependent Sample)
Results of the research were as follows:
1. Web-based instruction developed by author be efficient higher than criteria (82.71/83.00)
2. Web-based instruction developed by author was at the high level ( = 4.58 , S.D. = 0.45)
3. The academic achievement after learning ( = 16.60 , S.D. = 0.91) higher than before
leaning ( = 9.03 , S.D. = 1.27) was significantly at the .05 level
4. The effectiveness index of lesson was 0.6901 (E.I. = 0.6901)
5. The students’ overall satisfaction with the learning was at the high level. ( = 4.09 , S.D. =
0.84)
Keywords : Web-Based Instruction, TGT

80

Vol 1 No 3 September - December 2018

ภูมิหลัง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้พฒ
ั นา
เติบโตอย่างรวดเร็ว และได้ก้าวมาเป็นเครื่องมือชิ้นส�ำคัญ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวม
ทัง้ การถ่ายทอดความรูผ้ า่ นเว็บไซต์ซงึ่ สามารถเผยแพร่องค์
ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นสิ่ง
ส� ำ คั ญ ที่ ใ ช้ ก ารสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต เพราะผูเ้ รียนจะอยู่
ณ ที่ใด หรือจะเรียนเวลาใดก็ได้ (Anywhere-anytime
learning) นอกจากนั้นยังเป็นระบบที่มีผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
(Student-Centered Learning) ทีผ่ เู้ รียนสามารถควบคุม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-paced Learning) ดังนั้น ผู้
เรียนจึงมีความสะดวกที่จะเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าและส�ำรวจ
ข้อมูลตลอดจนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI : Web
Based Instruction) จัดว่าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
หนึง่ ทีน่ ำ� เสนอองค์ความรูอ้ ย่างเป็นระบบและเป็นขัน้ ตอน
ตามหลักการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาน�ำ
เสนอและจัดการ ซึ่งปัจจุบันวงการศึกษาไดให้ความสนใจ
และตื่นตัวในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เปนอย่างมากเพื่อน�ำมาใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจาก
บทเรียนบนเครือข่าย สามารถตอบสนองการเรียนรูใน
ลักษณะต่างๆ ที่จะน�ำไปสูการพัฒนาความสามารถทาง
ด้ า นสติ ป ั ญ ญาของแต่ ล ะคนได  อ ย่ า งเต็ ม ที่ ผู ้ เ รี ย นมี
ปฏิสมั พันธ์โ ดยตรงกับบทเรียนนัน้ ๆ ตามความสามารถโดย
เน้นความแตกต่างของผูเ้ รียนเป็นหลักอัตราการใชงานของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช ว่ ยสอนจึงมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ ง ในยุคสารสนเทศทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นศูนย์ก ลาง (มนต์
ชัย เทียนทอง, 2543)
Web Based Instruction (WBI) หมายถึง การ
เรียนการสอนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อหรือตัวกลางในการ
เรียนการสอนร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในลักษณะ
ของบทเรียนทีป่ ระกอบด้วยเนือ้ หา รูปภาพประกอบ เสียง
และภาพเคลื่อนไหว ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้เว็บเพ็จ
ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สืบค้น ตอบ
ปัญหา ท�ำแบบฝึกหัด ข้อสอบและกิจกรรมการเรียนการ
สอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากจุดเชือ่ มต่อเครือข่าย
และการเชือ่ มต่อระยะไกลผ่านโมเด็มโดยไม่จำ� กัดเวลาและ
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สถานที่ เพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนในมิติที่
ไม่มีขอบเขตจ�ำกัดด้วยระยะทางและเวลาที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน (Learning Without Boundary)
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
เท่าที่ผ่านมายังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร เหตุเนื่อง
มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคูม่ อื ครู ไม่ได้
มุ่งเน้นให้นักเรียนท�ำงานเป็นกลุ่ม ผู้เรียนไม่ได้ช่วยเหลือ
กัน ไม่ได้พฒ
ั นาทักษะทางสังคม ไม่ได้รว่ มท�ำร่วมแก้ปญ
ั หา
ขาดการท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ไม่มีการปฏิสัมพันธ์
หรือสื่อสารกันในระยะการเรียนการสอนก�ำลังด�ำเนินการ
อยู่ ขาดการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพในสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมศึกษาของวิจยั ทางการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ทีพ่ บว่า องค์ประกอบ
ทีม่ ผี ลกระทบต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
สูงสุด คือคุณภาพการสอน จึงเป็นหน้าทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของครู
ผู้สอนที่จะต้องหาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอน
เพือ่ ให้การศึกษาเกิดการพัฒนาและเป็นไปตามจุดมุง่ หมาย
ของหลักสูตร
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค TGT เป็นวิธกี าร
หนึ่งที่น่าจะน�ำมาใช้เพื่อการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้
เพราะการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้จะสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ยัว่ ยุให้ผเู้ รียนสนใจทีจ่ ะเรียน อีกทัง้ ยังช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจได้โดยง่ายและถูกต้องตรงตามจุดมุ่งหมาย
ช่วยประหยัดเวลาได้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน รวมทั้งช่วยส่ง
เสริมความร่วมมือในการท�ำงานกลุ่มเป็นวิธีการพัฒนารูป
แบบมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยก�ำหนดให้
ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน ท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
และใช้การแข่งขันหรือการ ต่อสู้ทางวิชาการ โดยผู้เรียนที่
มีความสามารถทางวิชาการเท่าเทียมกันเข้าแข่งขันตาม
กลุ่มต่าง ๆ เพื่อน�ำคะแนนของแต่ละคนที่ได้จากการ
แข่งขันในแต่ละกลุ่มมาเป็นคะแนนของกลุ่ม แต่ในเวลา
เรียนจะต้องร่วมมือกัน
ดังนั้น วิธีการสอนโดย เทคนิค TGT เป็นวิธีการ
หนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆอย่างสนุกสนาน
และท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ท�ำให้
เกิดประสบการณ์ เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพแห่ง
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ตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง
จากการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ส�ำรวจข้อมูลของผู้เรียน 		
จากบันทึกผลการเรียนของผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 พบว่าผู้เรียนมีศักยภาพในการ
เรียนรูท้ แี่ ตกต่างกัน การรับรูเ้ นือ้ หาของแต่ละคนนัน้ ไม่เท่า
กัน ไม่มกี ารท�ำงานเป็นกลุม่ ไม่ได้รว่ มท�ำร่วมแก้ปญ
ั หา ขาด
การท�ำงานร่วมกันเป็นหมูค่ ณะ อีกทัง้ การสอนในชัว่ โมงทีม่ ี
เวลาจ�ำกัด ผู้เรียนไม่สามารถซักถามผู้สอนในเวลาได้อย่าง
ครบถ้วน จึงเป็นเรื่องยากที่จะสอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ในเนื้อหาทั้งหมดได้ทุกคน และจากการสอนรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C เป็นรายวิชาที่ผู้เรียน
ส่วนใหญ่เข้าใจได้ช้า เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ต้องอาศัยทั้ง
ความจ�ำ ความเข้าใจและการปฏิบัติ แต่เวลาในชั่วโมงไม่
เพียงพอต่อการเรียนรู้ ผู้สอนจึงได้จัดท�ำบทเรียนบนเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวในการจัดการ
เรียนการสอนและเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ท�ำให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษา
ค้นคว้าสื่อที่สามารถน�ำมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยผู้วิจัย
พบว่า แนวทางหนึง่ ทีน่ า่ สนใจและน�ำมาใช้ คือ บทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการเรียนรูผ้ า่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
สามารถน�ำเนื้อหาความรู้ในลักษณะสื่อประสม (Multimedia) ที่ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสียง และวีดที ศั น์ มีการออกแบบกิจกรรมซึง่ ผูเ้ รียนสามารถ
โต้ตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน เพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมี
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยให้ผู้เรียนตรวจสอบ ความเข้าใจได้
ทันทีมที งั้ การสือ่ สารระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียนในลักษณะการ
ใช้กระดานแสดงความคิดเห็น (Web-Board)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่า บทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (WBI) มีความส�ำคัญมีความส�ำคัญต่อระบบ
การเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถ
อธิบาย อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้
เรียน ประกอบกับลักษณะของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่ อ ง โครงสร้ า งภาษาซี เ บื้ อ งต้ น ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการเรียนการสอนเป็นภาคทฤษฎี ซึ่ง
โดยปกติ ผู ้ ส อนจะอธิ บ ายเนื้ อ ส่ ว นใหญ่ ใ นรู ป แบบการ
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บรรยาย บางเนือ้ หาผูเ้ รียนบางคนไม่สามารถเรียนได้ทนั จึง
ได้มีการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้น เพื่อ
ผู ้ เ รี ย นสามารถทบทวนบทเรี ย นได้ ด ้ ว ยตนเองในทุ ก ที่
ทุกเวลาทีต่ อ้ งการตามความสามารถ ความสนใจและความ
ถนัดของแต่ละบุคคล ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยัง
แหล่งความรูแ้ ละฐานข้อมูลต่างๆ ได้ ทัว่ โลก จากทีก่ ล่าวมา
ข้ า งต้ น จึ ง เห็ น ควรที่ จ ะพั ฒ นาบทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น เพราะ
นอกจากจะท�ำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แล้ว ยังสามารถช่วยเพิม่ ทักษะและความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เรียนอีกทางหนึ่งด้วย

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง
การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค TGT ให้มี
ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี
เบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือตามเทคนิค TGT
3. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนของผูเ้ รียนทีเ่ รียนโดยการใช้บทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือ่ งการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบือ้ ง
ต้น ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค TGT ที่พัฒนาขึ้น
4. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การเขียนโปรแกรม
ภาษาซีเบื้องต้น ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค TGT

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
1. ตัวแปรที่ศึกษา
1.1 ตัวแปรอิสระ บทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตาม
เทคนิค TGT
1.2 ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพของสื่อ ผล
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สัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ความพึงพอใจ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2560
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ที่เรียนรายวิชาการเขียน
โปรแกรมเบือ้ งต้นด้วยภาษา C จ�ำนวนทัง้ หมด 4 ห้องเรียน
จ�ำนวนนักเรียน 161 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวนนักเรียน 35 คน ซึ่งได้จากการ
เลือกแบบสุ่มแบบกลุ่ม
3. ขอบเขตด้านเนื้อหาวิชา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 31247
รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบือ้ งต้น ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งน�ำเสนอเนื้อหา 6 หน่วยดังนี้
หน่วยที่ 1 โครงสร้างโปรแกรม
หน่วยที่ 2 แนวคิดการเขียนโปรแกรม
หน่วยที่ 3 ตัวแปรและชนิดของข้อมูล
หน่วยที่ 4 ตัวด�ำเนินการ Operator		
หน่วยที่ 5 การรับและพิมพ์ข้อมูล
หน่วยที่ 6 ค�ำสั่งควบคุม
4. ขอบเขตด้านเวลา
การท�ำวิจัยในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการวิจัย ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ช่วงระยะเวลาจากวันที่
1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 มกราคม 2560 ระยะเวลาในการ
วิจัย 1 ปีการศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การสร้างเครื่องมือวิจัยทั้งหมด ในภาค
เรียนที่ 1/2560
ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูลจากการทดลองใช้ลท
เรียนคาบละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่
2/2560

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2560
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ที่เรียนรายวิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น จ�ำนวนทั้งหมด 4 ห้องเรียน
จ�ำนวนนักเรียน 161 คน
กลุ่มตัวอย่าง
		
- กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวนนักเรียน 35 คน ซึ่งได้จากการ
เลือกแบบสุ่มแบบกลุ่ม
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รหัส
วิชา ง 31247 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการสอน
แบบ TGT
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย 4
ตัวเลือก
3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือ
ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต รหั ส วิ ช า ง31247 เรื่ อ ง การเขี ย น
โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 โดยใช้ เ ทคนิ ค การสอนแบบ TGT ส� ำ หรั บ ผู ้
เชี่ยวชาญ
4. แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รหัสวิชา ง 31247 เรื่อง การเขียน
โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ TGT ที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  1.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ผู ้ วิ จั ย ได้ ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาและสร้ า งเครื่ อ งมื อ
ต่าง ๆ โดยใช้ขั้นตอนการพัฒนาตามรูปแบบ ADDIE
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ระเบียบการวิจัย
1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analyze)
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		
1.1 การสร้ า งบทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ย
ประชากร
อินเทอร์เน็ต รหัสวิชา ง 31247 เรื่อง การเขียนโปรแกรม
		
- ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ภาษาซีเบื้องต้น ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
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ใช้เทคนิคการสอนแบบ TGT ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์
เอกสารดังนี้
1.1.1 ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.1.2 วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจ�ำแนก
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ก�ำหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล โดยอิงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
1.1.3 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ รหัส
วิชา ง 31247 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก�ำหนดเป็นหน่วยการ
เรียนรู้ และเนื้อหาย่อยโดยละเอียด ดังนี้
หน่วยที่ 1 โครงสร้างโปรแกรม
หน่วยที่ 2 แนวคิดการเขียนโปรแกรม
หน่วยที่ 3 ตัวแปรและชนิดของข้อมูล
หน่วยที่ 4 ตัวด�ำเนินการ Operator		
หน่วยที่ 5 การรับและพิมพ์ข้อมูล
หน่วยที่ 6 ค�ำสั่งควบคุม
1.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
		 1.2.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการ
สร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
		 1.2.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรูก้ ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรือ่ ง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบือ้ ง
ต้น ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และผลการเรียน
รู้
1.3 การสร้างแบบประเมินคุณภาพบท
เรียนบนเครือข่าย
วิเคราะห์ ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมิน
คุ ณ ภาพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ผ ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตแล้วสร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน
ด้านเนือ้ หา แบบใช้คา่ ความสอดคล้อง (IOC) แล้วจึงน�ำผล
การประเมินจากผูเ้ ชียวชาญด้านเนือ้ หา มาหาค่าเฉลีย่ ความ
สอดคล้อง (IOC) โดยในแต่ละตอน มีค่า 0.50 ขึ้นไปจึง
สามารถน�ำเนื้อหาไปใช้ได้
1.4 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
		
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ด�ำเนินการโดยศึกษาหลักการและเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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กับการวัดผลและประเมินผล ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
		
ขั้นการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลัก
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสารและต�ำรา
ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
2. ขั้นออกแบบ (Design)  
		
2.1การสร้ า งบทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต รหัสวิชา ง 31247 เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ภาษาซีเบื้องต้น ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
ใช้เทคนิคการสอนแบบ TGT
		
- ก�ำหนดองค์ประกอบ เช่น ข้อความ
ภาพ เสียง และวีดิโอ
		
- ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบบทเรียนบนเครือข่าย
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูต้ า่ ง ๆ ในบทเรียน แบบฝึกหัด
ระหว่ า งเรี ย น แบบทดสอบและเขี ย นบทด� ำ เนิ น เรื่ อ ง
ก�ำหนดหัวข้อและแนวคิดรูปแบบการเรียนผ่านระบบเครือ
ข่าย เช่น การเข้าสู่เนื้อหา การท�ำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
2.2 การสร้ า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน
- ผู้วิจัยออกแบบข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัว
เลือก
2.3 การสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียน
บนเครือข่าย
สร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนด้าน
เทคโนโลยี แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึง่ ก�ำหนด
ค่าระดับความคิดเห็น ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
มีคุณภาพดีมาก		
ระดับ 4 หมายถึง
มีคุณภาพดี
ระดับ 3 หมายถึง
มีคุณภาพปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
มีคุณภาพน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
ควรปรับปรุง
2.4 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น
2 ส่ ว น คื อ แบบปลายปิ ด มี ลั ก ษณะการตอบแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และ
แบบสอบถามปลายปิดเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่างๆ
ก�ำหนดกรอบที่จะประเมิน โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเนื้อหาและการด�ำเนินเรื่อง
2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ 			
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3. ด้านภาพและการใช้ภาษา			
4. ด้านแบบทดสอบการวัดและประเมินผล
3. ขั้นการพัฒนา (Develop)
3.1 การสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รหัสวิชา ง 31247 เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ภาษาซีเบื้องต้น ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
ใช้เทคนิคการสอนแบบ TGT				
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างบทเรียนบนเครือข่ายและตรวจสอบ
เบื้องต้น เพื่อหาข้อผิดพลาด จากนั้นผู้วิจัยน�ำบทเรียนบท
เครือข่ายให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องและน�ำ
มาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย
1) อาจารย์ชวลิต แสงศิริทองไชย ครูช�ำนาญการ
พิเศษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 			
2) อาจารย์รัชนีพร ภูแสงสี ครูช�ำนาญการพิเศษ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์				
3) อาจารย์ธวัช รังสร้อย ครูช�ำนาญการพิเศษ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์				
เมื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วน�ำเอาค�ำแนะน�ำมา
ท�ำการปรับปรุงแก้ไขจนได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (จาก
นั้นผู้วิจัยได้ท�ำการสร้างเครื่องมือ ได้แก่ แบบทดสอบและ
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ในบทเรียนบนเครือข่าย)
3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ด�ำเนินการสร้างแบบทดสอบ แบบปรนัยชนิด 4
ตัวเลือกให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระและผลการเรียนรู้ จ�ำน�ำ
แบบมดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ�ำนวน
3 ท่านตรวจสอบคุณภาพ พร้อมปรับปรุง โดยข้อสอบที่ได้
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดคือ
0.50 ขึ้นไป จากผลการตรวจสอบปรากฏว่าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง
โดยรวม แล้วจึงน�ำไปทดลองหาค่าความยากง่ายและค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกของแบบทดสอบซึ่งผู้เชี่ยวชาญชุดเียวกัน		
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดผลตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อสอบนัน้ วัดผลตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ให้คะแนน -1 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อสอบนัน้ ไม่ได้วดั ผล
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ตามจุดประสงค์การเรียนรู้
3.3 การสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียน
บนเครือข่าย
ขัน้ การพัฒนา ผูว้ จิ ยั น�ำแบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนบนเครือข่ายไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 3 ท่าน
ประเมินคุณภาพบทเรียน โดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น
3.4 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
		
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี อ่
การเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ บ นเครื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น แบบมาตรส่ ว นประมาณค่ า (Rating
Scale) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามจากต�ำรา
วัดผลทางการศึกษาของ (สมนึก ภัททิยธนี. 2544) และ
ก�ำหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธขี องลิเคิรท์ (Likert)
โดยผู้วิจัยปรับปรุงมาจากแนวคิดของ (บุญชม ศรีสะอาด.
2535)
เกณฑ์เฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
การให้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ
5
4.50-5.00
มากที่สุด
4
3.50-4.49
มาก
3
2.50-3.49
ปานกลาง
2
1.50-2.49
น้อย
1
1.00-1.49
น้อยที่สุด
หลังจากน�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกับข้อที่ 3.2
ตรวจสอบความถูกต้อง ด้านเนือ้ หา ด้านกระบวนการเรียน
รู้ ด้านภาพและการใช้ภาษา และด้านการวัดและประเมิน
ผล เพื่อให้ครอบคลุมความพึงพอใจที่จะประเมิน
4. ขั้นการทดลองก่อน (Try out) 		
		 4.1 การสร้ า งบทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต รหัสวิชา ง 31247 เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ภาษาซีเบื้องต้น ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
ใช้เทคนิคการสอนแบบ TGT ผู้วิจัยได้ทดลองใช้บทเรียน
บนเครือข่ายเพื่อหาข้อบกพร่องและท�ำการปรับปรุงบท
เรียน ดังนี้
		
4.1.1 ทดลองใช้รายบุคคล น�ำบทเรียน
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ในภาคการศึกษาที่
2/2560 จ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วยนักเรียนในกลุ่มเก่ง
กลุม่ ปานกลาง และกลุม่ อ่อน เพือ่ ปรับปรุงบทเรียนจากการ
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ทดลอง พบว่าผลการเรียนอยูใ่ นระดับสูงขึน้ นักเรียนทีม่ ผี ล
การเรียนอ่อนจะมีคะแนนเกาะกลุ่มกับเพื่อนที่มีผลการ
เรียนสูง
4.1.2 การทดลองกับกลุ่มเล็ก (Small
Group Testing) ผู้วิจัยได้น�ำบทเรียนบนเครือข่ายที่ได้
ปรับปรุงจากการทดลองแบบหนึง่ ต่อหนึง่ ไปท�ำการทดลอง
กับผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 2/2560
เพือ่ หาข้อบกพร่อง โดยเลือกผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถในการ
เรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน รวมจ�ำนวน
9 คน จากแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยผู้
วิจัยคอยสังเกตอย่างใกล้ชิด เพื่อหาข้อบกพร่องของบท
เรียนบนเครือข่าย พบว่าผลการเรียนอยู่ในระดับสูงขึ้น
นักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนอ่อนจะมีคะแนนเกาะกลุม่ กับเพือ่ น
ที่มีผลการเรียนสูง
4.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ขั้นการทดลองใช้ น�ำแบบข้อสอบที่ผ่าน
การตรวจจ�ำนวน 40 ข้อ ไปทดลองใช้กับ ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 จ�ำนวน 35 คน และน�ำคะแนนจาก
แบบทดสอบมาหาค่าความยากง่าย ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก และ
ค่าความเชื่อมั่น
4.3 การสร้างแบบประเมินคุณภาพสื่อ
บทเรียนบนเครือข่าย
ขั้นการทดลองใช้ผลการประเมินหาค่า
เฉลี่ ย เพื่ อ น� ำ มาวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพิจารณาค่า
เฉลี่ยใช้เกณฑ์ ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.51 – 5.00 หมายถึง
มีคุณภาพดีมาก ่
3.51 – 4.50 หมายถึง
มีคุณภาพดี
2.51 – 3.50 หมายถึง
มีคุณภาพปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง
มีคุณภาพน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง
ควรปรับปรุง
		
ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
โดยใช้ค่ารอยละเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปจึงจะถือว่ามี
คุณภาพซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ ประเมินคุณภาพบทเรียนด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาโดยรวมได้คา่ คะแนนเฉลีย่ 4.58 หมาย
ถึง มีคุณภาพระดับดีมาก
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4.4 การสร้ า งแบบประเมิ น ความพึ ง
พอใจ
		
ขั้ น การทดลองใช้ น� ำ แบบทดสอบที่
พัฒนาขึ้น ให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 35 คน
ทดลองท� ำ แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือ
ข่าย และน�ำมาค�ำนวณเพื่อหาค่าความเชื่อมัน โดยใช้สถิติ
สัมประสิทธิ์แอลฟา (a-Coefficients)
5. ขั้นการทดลองใช้ (Implement)
ผู้วิจัยน�ำบทเรียนบนเครือข่ายที่ได้ท�ำการตรวจ
สอบประสิทธิภาพทุกด้านแล้วน�ำออกไปทดลองจริงกับกลุม่
ตัวอย่าง ซึ่งผลที่ได้จะรายงานไว้ในบทที่ 4
		
5.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
		
น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทีไ่ ด้ไปจัดพิมพ์ให้สมบูรณ์ตอ่ ไปและน�ำไปติดตัง้ ในบท
เรียนบนเครือข่าย
		
5.3 การสร้างแบบประเมินคุณภาพสื่อ
บทเรียนบนเครือข่าย
ขั้นประเมินผล น�ำแบบแบบประเมิน
คุณภาพสื่อบทเรียนที่ได้ไปจัดพิมพ์ให้สมบูรณ์ต่อไป
5.4 การสร้ า งแบบประเมิ น ความพึ ง
พอใจ
		
ขั้นการประเมินผล จัดเตรียมแบบ
สอบความความพึงพอใจที่สมบูรณ์ไปใช้ในการทดลองจริง

2. ขั้นตอนการทดลอง

ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 ท�ำการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้น
2.2 ด�ำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้และชี้แจง
ให้ผเู้ รียนทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
บนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น
2.3 ด�ำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบท
เรียนบนเครือข่าย ตั้งแต่หน่วยที่ 1 โครงสร้างโปรแกรม
หน่วยที่ 2 แนวคิดการเขียนโปรแกรม หน่วยที่ 3 ตัวแปร
และชนิดของข้อมูล หน่วยที่ 4 ตัวด�ำเนินการ Operator
หน่วยที่ 5 การรับและพิมพ์ข้อมูล หน่วยที่ 6 ค�ำสั่ง
ควบคุม และให้ผเู้ รียนท�ำแบบฝึกกิจกรรมระหว่างเรียนจาก
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บทเรียนให้ครบทุกบทเรียน พร้อมน�ำเทคนิค TGT เข้ามา
ใช้เสริมความกระตุน้ ความสนใจในการเรียนรู้ โดยมีการแบ่ง
กลุ่มคละ เก่ง กลาง อ่อน (Team) มาใช้ควบคู่ไปกับการ
สอน โดยให้มีการแข่งขันกันตอบแบบทดสอบกิจกรรม
ระหว่างเรียนแต่ละหน่วยมีคะแนนการแข่งขัน (Tournament) ในแต่ละหน่วยที่เรียน เพื่อเป็นการเก็บคะแนน
ระหว่างเรียนไปด้วย
4. หลังจากเรียนครบทุกเรือ่ งในบทเรียนบนเครือ
ข่ายแล้ว จึงท�ำการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม
5. เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบท
เรียนบนเครือข่าย รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบือ้ ง
ต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6. รวบรวมข้อมูลทางสถิติทั้งหมดและวิเคราะห์
โดยวิธีการทางสถิติ
7. สรุปผลการทดลอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 82.71/83.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ (80/80) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายตามเกณฑ์ 80/80 (E1,E2)
เกณฑ์
E1
E2

ค่าประสิทธิภาพ
82.71
83.00

การแปลผล
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

2. คุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรียน
บนเครือข่ายอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.58 , S.D. = 0.45) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่ายโดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการ

ระดับความคิดเห็น
S.D.
การแปลความหมาย

1. ด้านเนื้อหาและการด�าเนินเรื่อง

𝑥𝑥̅

4.78

0.38

ดีมาก

2. ด้านภาพและการใช้ภาษา

4.56

0.19

มาก

3. ด้านตัวอักษร และสี
4. ด้านแบบทดสอบ/แบทดสอบหลังเรียน
5. ด้านการจัดการบทเรียน
เฉลี่ยรวม

4.56
4.56
4.44
4.58

0.58
0.58
0.53
0.45

มาก
มาก
มาก
ดีมาก
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มีค่า ( = 9.03 , S.D. = 1.27) และหลังเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย มีค่า ( = 16.60 , S.D. = 0.91) เมื่อเปรียบเทียบค่า t ที่ได้จากการค�ำนวณ มีค่า
28.74 ซึ่งมากกว่า t ตาราง = 1.6901 (df = 34 , 𝛼 .05) สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน
S.D.

t

20

�
𝒙𝒙

9.03

1.27

t = 28.74

20

16.60

0.91

df = 34

คะแนน

จ�านวน

คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลังเรียน

5. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย มีค่าเท่ากับ 0.6901 คิดเป็นร้อยละ 69.01 ดัง
แสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น
ผลรวมคะแนน
จ�านวนผู้เรียน

คะแนนเต็ม

35

40
20

ดัชนีประสิทธิผล

ก่อนเรียน

หลังเรียน

E.I.

ร้อยละ

316

581

0.6901

69.01

5. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( =
4.09 , S.D. = 0.84) ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 57 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
รายการ
1.ด้านเนื้อหา
2.ด้านกระบวนการเรียนรู้
3.ด้านภาพและการใช้ภาษา
4.การวัดและประเมินผล
เฉลี่ยรวม
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�
𝒙𝒙
4.06
4.06
4.12
4.10
4.09

S.D.
0.81
0.84
0.87
0.82
0.84

การแปลความหมาย
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา การ
เขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายทีพ่ ฒ
ั นา
ขึน้ มีประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายโดยรวมเท่ากับ
86.28/85.26 หมายความว่า ผู้เรียนท�ำคะแนนจากการท�ำ
แบบทดสอบท้ายหน่วยระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ 86.28
และคะแนนจากการทดสอบร้ อ ยละ 85.26 ซึ่ ง มี ค ่ า
ประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 วิธีการหาประสิทธิภาพสื่อ จะใช้คะแนนเฉลี่ยจาก
การท�ำแบบทดสอบหรือกิจกรรมระหว่างเรียนมาค�ำนวณ
ร้อยละ มาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยในรูปของร้อยละ
จากการท�ำแบบทดสอบหลังเรียน โดยน�ำมาเปรียบเทียบ
กันในรูปแบบ E1/E2 อย่างไรก็ตามค่าร้อยละของ E1/E2 ที่
ค�ำนวณได้จะต้องน�ำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่
ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรดร จั้นวันดี (2551
: 102) เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการ
คิดวิเคราะห์ เรื่อง การเขียนผังงาน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย กับการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน พบว่า การเรียนการสอน
โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายสามารถใช้เป็นสือ่ การเรียนการ
สอนทีต่ อบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี ท�ำให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. การหาคุณภาพบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนา
ขึ้น ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อบทเรียนบนเครือข่ายอยู่
ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.45)
พิสุทธา อารีราษฏร์ (2550) กล่าวว่า การประเมินองค์
ประกอบหมายถึง การประเมินตามแนวทางการศึกษาทีเ่ น้น
ประเมินในด้านเนื้อหาและแบบทดสอบ ด้านการออกแบ
บอื่นๆ เช่น โครงสร้างภายใน ประเมินผลลัพธ์ ประเมินสิ่ง
ต่างๆ ที่ประกอบเป็นโครงสร้างภายใน เช่น ด้านเนื้อหา
ด้านการออกแบบเกี่ยวกับจอภาพ ความยากง่ายในการใช้
งาน เป็นต้น ในการประเมินจะใช้แบบสอบถาม โดยส่วน
ใหญ่จะใช้แบบมาตราส่วนประมานค่า สอบถามผูท้ ดลองใช้
สื่อ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรม ผู้เชี่ยวชาญ
ในด้ า นสื่ อ ผู ้ ส อนและผู ้ เ รี ย นทั่ ว ๆไป ทั้ ง นี้ ก ารที่ จ ะใช้
ประเมินเป็นกลุม่ ใด ผูอ้ อกแบบจะต้องเลือกอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับรายการทีจ่ ะประเมิน ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ณัฐภณ สุเมธอธิคม. (2554) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง
การพั ฒ นาสื่ อ คอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย บนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต วิชา การจัดแสงเพือ่ งานออกอากาศ ระดับชัน้
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ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบ
ว่าที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ภาพรวมมีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน ( =16.60 , S.D.=0.91) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
( =9.03 , S.D.=1.27) เมื่อเปรียบเทียบค่า t พบว่า t ที่ได้
จากการค�ำนวณมีค่ามากกว่า t ตาราง = 2.0244 (df=38,
𝛼 .05) สรุปได้วา่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .05 ไว้แสดงว่าการสอน
โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย ท�ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึน้ เนือ่ งจากบทเรียนบนเครือข่ายมีเนือ้ หา
ที่ ส ามารถทบทวนได้ ต ลอดเวลาตามความสะดวกของ
ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ เสน่ห์ พันธุ์ดี (2554) ได้ท�ำการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT เรื่อง การสร้างเว็บไซต์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลวิจัยพบว่า ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
บนเครือข่ายมีค่าเท่ากับ 0.76 ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนมี
ความรู้หรือมีคะแนนผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 76
เนือ่ งจากเนือ่ งจากบทเรียนบนเครือข่ายมีเนือ้ หาทีส่ ามารถ
ทบทวนได้ตลอดเวลาตามความสะดวกของผู้เรียน มีความ
สุขกับการเรียน นอกจากนีบ้ ทเรียนบนเครือข่ายได้ผา่ นการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและน�ำไปทดลองใช้ก่อนที่จะน�ำ
มาใช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จริ ง จึ ง ท� ำ ให้ บ ทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ยมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผเู้ รียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรดร จัน้ วันดี (2551 : 102)
เรื่ อ ง การเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นและทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ เรื่อง การเขียนผังงาน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย กับการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน พบว่า ดัชนีประสิทธิผล
ของบทเรียนบนเครือข่ายที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เท่ากับ
0.7234 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อย
ละ 72.34
5. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบนเรียน
บทเรียนบนเครือข่ายมีค่าเท่ากับ ( = 4.6, S.D. = 0.05)
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัลยาณี ยะสานติทพิ ย์ (2551)
ดลใจ ฆารเรือง (2549) อาคม เนืองเนตร (2546) ที่ท�ำการ
วิจัยเกี่ยวกับบทเรียนบนเครือข่าย พบว่า ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อสือ่ ทีส่ ร้างขึน้ เนือ่ งจากในการจัดการเรียนการสอน
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ตามแผนการจัดการเรียนรูท้ ผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ท�ำให้ผเู้ รียนเกิด
1.2 การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนบนเครือ
ความรู้ที่ดีไม่เบื่อหน่ายและผู้เรียนสามารถทบทวนหรือฝึก ข่ า ย ควรจะมี ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี ร ะบบมั่ น คงมี
ปฏิบตั บิ ทเรียนทีเ่ รียนมาแล้วได้บอ่ ยครัง้ ตามต้องการ พร้อม เสถียรภาพหรือมีระบบส�ำรองข้อมูล จะท�ำให้การใช้งานไม่
ทั้ ง บทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ยได้ ผ ่ า นการตรวจสอบจากผู ้ เป็นอุปสรรค
เชี่ยวชาญและการทดลองปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพแล้ว
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะ
2.1 ควรมีการศึกษาผลการเรียนด้วยบทเรียน
1.ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
บนเครือข่ายที่มีต่อคุณลักษณะอื่น ๆ ของนักเรียน เช่น
1.1 จากผลการออกแบบบทเรียนบนเครือ เจตคติ ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์
ข่ายให้มีความน่าสนใจ ล�ำดับเนื้อหาในบทเรียนจากง่ายไป
2.2 ควรมีการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายใน
หายาก ในการออกแบบบทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ยจึ ง ควร เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ออกแบบบทเรียนให้มีล�ำดับขั้นตอน เรียนรู้จากเรื่องที่ง่าย หรือกลุ่มสาระอื่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ไปหายากและมีกจิ กรรมฝึกทักษะในเนือ้ หาตามล�ำดับจึงจะ ทางการเรียนสูงขึ้น
ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี
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