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การหาประสทิธิภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตวิชาการจัดการระบบฐานข้อมลูทางธุรกิจ 

The efficiency and achievement of learners using the Business Database 
System Management courseware. 

 
ว่าที่ร้อยโทโยธิน  เทพบุญ1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 2)หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3)หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชา
วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต 
วิชาวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจและแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ที่เรียนวิชาวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน โดยที่กลุ่มตัวอย่างต้องท าแบบทดสอบก่อนเรียน และศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต จากนั้นจึงท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน มีค่าเท่ากับ 82.95/86.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
สมมติฐานการวิจัย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการเรียนของผู้เรียน หลังจากได้รับการเรียนการสอน ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แสดงว่า บทเรียนดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือใช้ในการ
สอนเสริมในรายวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
ค าส าคัญ: การสอนผ่านเว็บ, บทเรียนคอมพิวเตอร,์ การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research were 1) to develop a Business Database System  Management 
courseware 2) to find courseware’s efficiency validation , and 3)to find student’s achievement 
courseware on the internet network. The tools for this research were to Database Management 
System courseware that consisted of contents, pretest, and posttest. The sample for this research 
were 30 respondents of   the Bachelor degree from the faculty of Business Administration in Business 
Computer of the to academic year 1/2018. The research procedure started with the sampling group 
used the courseware. Before learning, the pretest was tested and then after studying, they did the 
posttest. 
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The scores were analyzed by the statistics. The research result revealed that the developed 
Business Database System  Management courseware reached the effectiveness of 82 . 95 / 86 . 5 6  as 
comparing with  the pretest scores and posttest scores with t-test, it was found that the students’ 
achievement after using the developed courseware was higher than before studying at the statistical 
significant of .05  level, In conclusion, the Database Management System courseware can applied as 
a tool to instruct the students’ appropriately.  
Keyword: WBI, courseware, Business Database System  Management. 
 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้นั้นผู้สอนควรเน้นกิจกรรมการ
เรียนการสอน ให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนที่
พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และส่งผ่านไปให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ตนั้น ถือว่าเป็น เครื่องมือที่
สามารถท าให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามสถานที่และเวลาที่ผู้เรียน
ต้องการได้ 

วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  โดยวิชาดังกล่าวเป็นวิชาชีพบังคับ ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียน ความส าคัญ
ของวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเบื้องต้น แบบจ าลองข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การนอมัลไลซ์ข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาประมวลผลข้อมูล (SQL) ความ
มั่นคง การท างานเวลาเดียวกัน ในส่วนของ  ภาคปฏิบัติให้นักศึกษาออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้กรณีตัวอย่างทางธุรกิจ 
โดยเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลและโปรแกรมเข้าถึงข้อมูล เพื่อทดลองสร้าง บันทึก แก้ไข ข้อมูลในฐานข้อมูล ด้วย
ภาษาเอสคิวแอล การสอนในรายวิชานี้ มีทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติผู้เรียนต้องสามารถคิดวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล 
ได้ อีกทั้งสามารถใช้ค าสั่ง สอบถามข้อมูลได้ ซึ่ง นักศึกษาบางรายยังมีปัญหาเรื่องของเวลา อีกทั้งบางรายเรียนตาม
เนื้อหาไม่ทัน  

จากเหตุผลดังกล่าวและปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน
อินเทอร์เน็ต วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อน าผลการวิจัยไปปรับปรุงการเรียน
การสอน และ เป็น แนวทางให้ผู้สอนในวิชาอื่นๆ ได้พัฒนาบทเรียนให้มีประสิทธิภาพและใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
 2.2  เพื่อประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล

ทางธุรกิจ 
2.3  เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาการ

จัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
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3. สมมติฐานในการวิจัย  
  3.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต  วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ มีคุณภาพใน
ระดับดี ขึ้นไป 
  3.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต  วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) ไม่ต่ ากว่า 80/80 
  3.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน  
 
4. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  
  4.1  กรอบแนวคิดในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
สร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยยึดรกอบแนวคิดมาจากกระบวนการเรียนการสอนของ Gagne’(ภาคินี ชูอินแก้ว และ
เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์. 2553:12-13)[online]  จ านวน 9 เหตุการณ์ โดยเลือกใช้ 6 เหตุการณ์ ดังนี้  
  4.1.1  เร้าความสนใจ ( Attention)  
  4.1.2  บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) 
  4.1.3 เสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) 
  4.1.4  กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) 
  4.1.5  ให้ข้อมูลย้อนกลับ(Provide Feedback) 
  4.1.6  ทดสอบความรู้ (Assess Performance)  
  4.2 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดท าแบบทสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใช้เป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทางด้านพุทธพิสัย (Cognitive domain) ยึดกรอบแนวคิดของ Bloom  (ปิติพร ศรีกาญจน์ . 2551 : 3)ได้แบ่ง
วัตถุประสงค์ไว้เป็น 6 ระดับ โดยงานวิจัยครั้งนี้น ามาใช้ 3 ระดับ  
  4.2.1  ความรู้- ความจ า(Knowledge)  
  4.2.2  ความเข้าใจ (Comprehension)  
  4.2.3  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ (Application)  
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย  
  5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาชั้นปีที่  3 หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561  จ านวนนักศึกษา 60 คน  
  5.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ านวน 30 คน  
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  5.2 ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ คือ 
  5.2.1 ตัวแปรต้น คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตเรื่องการจัดการระบบฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจ 
  5.2.2 ตัวแปรตาม คือ  
   1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล
ทางธุรกิจ 
    2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งจ าแนกเป็นผลการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนด้วย บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
6.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
6.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล

ทางธุรกิจ 
6.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตวิชาการ

จัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
7. การด าเนินการวิจัย  
7.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  

   7.1.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล โดยวิเคราะห์
จากลักษณะรายวิชาระบบการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ โดยศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2554 ก าหนดจุดประสงค์ วิเคราะห์เนื้อหา ออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล  
   7.1.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และหัวข้อการประเมิน สร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการ
ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) โดยแบ่งเป็น 
5 ระดับ น าแบบประเมินคุณภาพบทเรียน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค ใช้ท าการประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต 
  7.1.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ในครั้งนี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์
เนื้อหาเรื่องระบบจัดการฐานข้อมูล จากนั้นก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  พ.ศ 2554 จากนั้น สร้างแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 
60 ข้อ และสามารถน ามาใช้จริงได้ 25 ข้อโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 
จากนั้นหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม
เดียวกับการสร้างบทเรียนเป็นผู้ตรวจพิจารณาความสอดคล้องของค าถามกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ โดยใช้สูตรในการ
หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (index of consistency :ICO) (ล้วน และอังคณา, 
2539: 197) 
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IOC = 
Ν

R Σ
 

โดยผลของค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ IOC พบว่ามีค่าระหว่าง 0.50-1.00 
สามารถน าไปทดลองใช้ได้ จากนั้นข้อสอบที่มีค่า IOC < 0.5 ตัดทิ้ง คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC >= 0.5  ไปทดลองใช้
กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ได้เรียนรายวิชานี้มาแล้วจ านวน 20 คน น าคะแนน
ที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย(p) และค่า
อ านาจจ าแนก( r) ของแบบทดสอบ ได้คัดเลือกไว้ 25 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.2-0.8 และค่าอ านาจ
จ าแนก( r) มีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป  น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ-วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของข้อสอบ 25 
ข้อ ไปหาค่าความเชื่อมั่นโดยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.66  

8. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  โดยแบ่งขั้นตอนดังนี้ 

8.1 นัดหมายกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องเรียน อุปกรณ์ และ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการทดลอง  

8.2 ให้กลุ่มตัวอย่างเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจ 

8.3 แนะน าขั้นตอนการเรียนด้วยบทเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

8.3.1 ให้กลุ่มตัวอย่างลงทะเบียน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต 
8.3.2 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถทราบคะแนนได้ทันทีและบทเรียนจะบันทึก

คะแนนไว้ 
8.3.3 เรียนตามเนื้อหาที่ได้ จัดเรียน ตามล าดับหัวข้อ เมื่อเรียนเสร็จในแต่ละหัวข้อ จะมีแบบทดสอบท้าย

หัวข้อนั้นๆ โดยกลุ่มตัวอย่างจะทราบผลคะแนนทันที  
8.3.4 เมื่อเรียนครบทุกหัวข้อแล้ว จะมีแบบทดสอบหลังเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบและทราบ

ผลคะแนนทันที    
 
9.  ผลการวิจัย   
  ส าหรับผลการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้  
  9.1 ผลของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาจากโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา หน้าจอการ
ท างาน ของบทเรียน และฐานข้อมูล MysQL  เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลและตารางที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการแบบฝึกหัด กระดานสนทนา  ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้คือ PHP ร่วมกับ HTML  ใช้ในการก าหนด
รูปแบบการท างานของบทเรียนเช่นการเชื่อมต่อฐานข้อมูล การเพิ่ม การลบ การแก้ไข อีกทั้งการค านวณคะแนน
บทเรียน โปรแกรม Adobe Flash CS54 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานเอนิเมชั่น ภาพเคลื่อนไหว ต่างๆ ที่ใช้
ประกอบเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล 
 
 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-441- 

 

 
 

รูปที่ 1 หน้าแรกของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตนักศึกษาต้อง Login เพื่อเข้าสู่ระบบ 
 

9.2 ผลวิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล
ทางธุรกิจ เมื่อท าการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 และตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต 

ข้อค าถามความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 

ด้านเนื้อหา 
ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.67 .577 ดีมาก 
แบบฝึกหัดท้ายบทสอดคล้องกับเนื้อหา 4.67 .577 ดีมาก 

ความเหมาะสมระหว่างเนื้อหากับระดับของผู้เรียน 4.00 .000 ดี 

ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาโดยภาพรวม 4.33 .577 ดี 
วิธีการน าเสนอเนื้อหาโดยภาพรวม 4.67 .577 ดีมาก 
 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 4.33 .577 ดี 
 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทเรียน 4.00 .000 ดี 
 ความถูกต้องของเนื้อหา 4.33 .577 ดี 
 การแบ่งเนื้อหามีความเหมาะสม 4.00 .000 ดี 
 ล าดับความยาก-ง่ายในการน าเสนอเนื้อหา 4.33 .577 ดี 

ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.33 .403 ดี 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อการสอน 
ข้อค าถามความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 

ด้านเทคนิค 
 การออกแบบส่วนประกอบหน้าจอ 4.00 .000 ดี 

 ความเหมาะในการใช้ภาพประกอบและสีหน้าจอ 4.33 .577 ดี 

 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรและสีตัวอักษร 5.00 .000 ดีมาก 
 ความเหมาะสมของภาพกราฟิกโดยรวม 4.33 .577 ดี 
 การลงทะเบียน 4.00 .000 ดี 
 บทเรียนมีลักษณะ จูงใจ น่าสนใจ กระตุ้นผู้เรียนใน
การเรียน  

4.33 .577 ดี 

 การปฏิสัมพันธ์ และการให้ผลตอลกลับ  4.33. .577 ดี 

 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 4.00 .000 ดี 

 การะดานถามตอบ 4.33 .577 ดี 
 ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน  4.33 .577 ดี 

ค่าเฉลี่ยด้านเทคนิค 4.29 .346 ดี 
 
  9.3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ โดยผู้เรียนได้ท าการศึกษาจนครบทุกหน่วยการเรียน และได้ก าหนดให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ โดย
ผลการท าแบบทดสอบแสดงในตารางที่ 3 พบว่า บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.95/86.56 

 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
รายการ N คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
คะแนนสอบระหว่างเรียน (E1) 30 40 33.18 82.95 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) 30 25 21.64 86.56 

 
9.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายการ N คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 30 25 12.60 1.67 
22.01* .000 

หลังเรียน 30 25 21.70 1.66 
*ที่นัยส าคัญทางสถิติระดับ p<.05 
  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต โดยการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที
ระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
10. ผลสรุปการวิจัย  

สรุปผลการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตวิชา
วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจมีดังนี้ 
 10.1*ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาวิชาการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจโดยคิดจากคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
82.95/86.56 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว ้
 10.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาวิชาการ
จัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจคะแนนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 
11. อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
11.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจได้คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่

ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย 4.33 ทั้งนี้เนื่องจากในการพัฒนาบทเรียนผู้วิจัยได้วิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาบทเรียน โดย
การศึกษาเนื้อหาบทเรียนตลอดเรื่องแล้วท าการวิเคราะห์ออกเป็นหน่วยย่อย และก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จึงท า
ให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในเรื่องของคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อการสอนอยู่ในระดับ ดี มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 เนื่องจากในการพัฒนาบทเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาและท าการออกแบบบทเรียนตามหลักการออกแบบ
สื่อการเรียนการสอน ท าให้การน าเสนอบทเรียนมีความเหมาะสม ไม่ว่าจะมีด้านการใช้สี การใช้ตัวอักษร และการน า
ภาพกราฟิกมาประกอบได้อย่างเหมาะสม เป็นกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น  

11.2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาวิชาการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจพบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนแต่ละบทเรียน 
(E1) และมีคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพื่อประเมินผลหลังเรียน  (E2) มีค่า  
82.95/86.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ  80/80 ทั้งนี้เป็นเพราะบทเรียนที่พัฒนาขึ้น ได้จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 
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หน่วย และบทเรียนได้น าเสนอเนื้อหาหลายรูปแบบ เช่นการใช้ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบการอธิบายในแต่
ละบท ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ วิศัลยา ทองทับ (บทคัดย่อ :  
2552 ) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาWBI แบบทบทวนร่วมกับ โปรแกรมตรวจสอบการเขียน DFD วิชาวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ 90.71 /85.65 ซึ่งการน าเสนอบทเรียนนั้นจะใช้
ภาพเคลื่อนไหวและ ภาพนิ่งรวมทั้งการน าเสนอด้วยตัวอักษร รวมถึงภาพกราฟิก และสอดคล้องกับงานวิจัยของปิติพร 
ศรีกาญจน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง R-L R-C และ R-LC ในวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ วิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ (บทคัดย่อ : 2551) ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ 82.73 / 
86.40 

11.3 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ระดับ .05 เนื่องจากก่อนที่ผู้เรียนจะท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังบทเรียน 
ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนในแต่ละหน่วยและท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนเพื่อทบทวนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงเยาว์ เอี่ยมภาคีนิวัฒน์ (บทคัดย่อ : 2547 ) ได้ท า
วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตบนอินเทอร์เน็ต เรื่องฐานข้อมูลเบื้องต้น ซึ่ง
ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  

 
12. ข้อเสนอแนะ 

12.1  ควรศึกษารูปแบบการจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคและ
วิธีการที่เหมาะสมส าหรับเนื้อหาวิชาและระดับของผู้เรียน 

12.2 ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระหว่างการเรียนการสอนแบบปกติ
และการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต 

12.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับนักศึกษากลุ่มเก่ง กลุ่ม
ปานกลาง กลุ่มอ่อน โดยใช้การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล
เพื่อดูความแตกต่างกันหรือไม่ และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม  
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