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บทคัดยอ  
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสานฯ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design กลุมตัวอยางของงานวิจัย คือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ประกอบดวย
เน้ือหาจํานวน 3 ตอน ไดแก 1.1) ความหมายของเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 1.2) บริการบนอินเทอรเน็ต             

1.3) คุณธรรมและจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต 2) ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา        
ดานเน้ือหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.78) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.37) 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ
การเรียนรูแบบผสมผสานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจ
หลังเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.54)   

 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การเรียนรูแบบผสมผสาน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 
 

The purposes of this research study were: 1) to develop computer assisted instruction on 

computer network and internet for student in grade 6 of Ban Kuan Pra school, 2) to evaluate quality of 

content and production techniques, 3) to compare pretest and posttest score, and 4) to study student’s 

satisfaction towards computer assisted instruction. This research study is experimental research. One 

group pretest-posttest design was used. The sample in this research study consisted of 30 students in 

grade 6 of Ban Kuan Pra School. The purposive selection method was used. The research instruments 

included computer assisted instruction, quality of content and production techniques evaluation from, 

learning achievement test, and satisfaction questionnaire. Data ware analyzed using mean ( X ), 

standard deviation (S.D.) and dependent t-test. The research findings were as follows: 1) the computer 

assisted instruction was comprised of three parts: 1.1) computer network and internet, 1.2) Internet 

service, and 1.3) moral and ethics in internet using. 2) The experts agreed on the computer assisted 

instruction quality of content at a very high level ( X = 4.53, S.D. = 0.78) and the computer assisted 

instruction quality of production techniques at a very high level ( X = 4.65, S.D. = 0.37), 3) the posttest 

score was significantly higher than the pretest score at .05 level, and 4) students were satisfied after 

learning with the computer assisted instruction at a very high level ( X = 4.63, S.D. = 0.54). 
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1. บทนํา 
 

ระบบการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันไดมีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน วางแผนโครงสรางหลักสูตรใหม 

ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหเรียนรูอยางมีความสุขและสรางโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ผลักดันใหผูสอนนําส่ือเทคโนโลยี

ตาง ๆ มาชวยในการสงเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูอยางชัดเจนและนําไปใชประโยชนไดจริง 

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กลาวไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญมากที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให

ผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2542)  

เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเปนหน่ึงในสาระการเรียนรูสําคัญที่ผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จะตองเรียนรู เพื่อใหเขาใจความหมายและองคประกอบของเครือขายคอมพิวเตอร สามารถใชบริการตาง ๆ บนอินเทอรเน็ตได 

และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีประกอบไป

ดวยการบรรยายและการลงมือปฏิบัติ ในสวนของการบรรยายทฤษฎีน้ันเปนการเรียนรูเชิงรับ ผูเรียนรอรับความรูจากครูผูสอน

เพียงอยางเดียว ซ่ึงผูเรียนอาจจะไมเขาใจเกิดความสับสนในเน้ือหา ดังน้ัน ผูสอนจําเปนที่จะตองปรับเปล่ียนวิธีการสอนเพื่อให

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดียิ่งขึ้น  

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) สามารถตอบสนองความตองการของ

ผูเรียนและผูสอนไดเปนอยางดี ชวยลดขอจํากัดในการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย 

3 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังน้ี 1) วางแผนเพื่อกําหนดเปาหมาย วิเคราะหปจจัยที่เก่ียวของ กําหนดแผนการปฏิบัติงานของบทเรียน 

เพื่อนําส่ิงที่วางแผนทั้งหมดมาออกแบบโดยเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เขียนเน้ือหา กําหนดวิธีการสอน และวิธีการ

ประเมินผล 2) เตรียมเน้ือหา องคประกอบตาง ๆ ของบทเรียน ไดแก ขอความ ภาพ เสียง วิดีโอ เพื่อนํามาจัดทําบทเรียนและ

ทดสอบการใชงานจริง 3) ประเมินคุณภาพ ดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุง เพื่อให

บทเรียนมีคุณภาพ สามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิผลแกผูเรียนไดเปนอยางดี (เยาวนารถ พันธุเพ็ง, 2556) 

การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) เปนรูปแบบการเรียนรูที่ผสมผสานระหวางการเรียนแบบ

เผชิญหนากับการเรียนแบบออนไลน โดยใชส่ือการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เปนการนําเอา

ขอดีของการเรียนทั้งสองแบบ มาผสมผสานเขาดวยกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน สามารถใชส่ือการสอนได

หลายรูปแบบ เชน ส่ือของจริง ส่ือจําลอง ส่ือดิจิทัล การบรรยาย การใชภาพประกอบ รวมทั้งการจัดกลุมแสดงความคิดเห็นใน

เน้ือหารวมกับการเรียนการสอนผานเว็บ ทําใหผูเรียนไดรับความรูและความสนุกสนาน (Bonk and Graham, 2005) 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน

บานควนประ เพื่อใชในการเรียนการสอนจริง ชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหามากขึ้น สรางความกระตือรือรน  

ในการเรียน สามารถทบทวนเน้ือหาได เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนรู        

ซ่ึงผลการวิจัยจะไดนําเสนอตอไป 

  

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ 
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2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขาย

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ  

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนบานควนประ 

2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ  

 
3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 6 โรงเรียนบานควนประ มีความเหมาะสมดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด 

 3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ ในระดับมากที่สุด 

  

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ  
 กฤษณภัศ เอียบสกุล (2556) กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การประยุกตใชคอมพิวเตอรมาชวย

จัดการเรียนการสอน โดยใชการจัดลําดับเน้ือหาในการสอน การทบทวนการเรียนรู รวมไปถึงการเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูที่ดีขึ้น ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธในการเรียนรู และสามารถเรียนไดทุกเวลา 

ภาณุวัฒน ศรีไชยเลิศ (2557) กลาววา การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) เปนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เนนความยืดหยุน เปนการบูรณาการระหวางการเรียนการสอนออนไลนผานระบบเครือขาย (online learning) 

และการเรียนในหองเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional classroom) ที่มีการเผชิญหนา (Face-to-Face) เขาดวยกัน กลาวคือ     

มีการลดเวลาเรียนในชั้นเรียนปกติลง โดยเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรูบางอยางสามารถเรียนแบบออนไลนได เพื่อสนับสนุน

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนทุกคน

สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรู  

อนรรฆ สาสุข (2556) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอนผาน

ระบบเครือขาย โดยใหความสําคัญในเรื่องของการเลือกใชส่ือที่เหมาะสมและถูกตองตามจุดประสงคของการเรียน ทั้งเปนการ

เลือกใชส่ือการสอนที่มีอยูแลวและการผลิตส่ือการเรียนการสอนใหม จะทําใหผูเรียนมีศักยภาพในการเรียนรูและมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดีขึ้น ตลอดจนเปนการพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการเปล่ียนแปลงของสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ริปอง กัลปติวาณิชย (2556) ไดศึกษาผลการเรียนแบบผสมผสานดวยวิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อการฝกทักษะปฏิบัติ 

วิชาคอมพิวเตอรกราฟก เรื่อง การสรางภาพเคล่ือนไหว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนรูโดยการจัดการเรียนแบบผสมผสานดวยวิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อการฝกทักษะปฏิบัติ เรื่อง 
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การสรางภาพเคล่ือนไหว วิชาคอมพิวเตอรกราฟก มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลคะแนนของการปฏิบัติงานการสรางภาพเคล่ือนไหว โดยการจัดการเรียนแบบผสมผสานดวย

วิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อการฝกทักษะปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 82.33 และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X =

4.54, S.D.=0.22) 

  พัชนี สหสิทธิวัฒน และณัฐพล รําไพ (2557) ไดศึกษาการสอนผานเว็บแบบผสมผสาน เรื่อง คําส่ังพื้นฐานโปรแกรม

ภาษาโลโก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนราชินี ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนการสอนผานเว็บแบบผสมผสาน 

เรื่องคําส่ังพื้นฐานโปรแกรมภาษาโลโก มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (ดานเน้ือหา X = 4.78, ดานเทคนิค X = 4.68) พรอม

ทั้งมีประสิทธิภาพ 87.76 /86.88 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 2) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ดัชนีประสิทธิผลของผูเรียนเทากับ 0.79 แสดงใหเห็นวาบทเรียนทําให

นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ79 4) สมรรถนะสําคัญของนักเรียน ดานความสามารถในการใช

เทคโนโลยีอยูในระดับคุณภาพดี ( X =75.22) และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนผานเว็บแบบผสมผสานอยูในระดับ

มากที่สุด ( X = 4.75) 

 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

          5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  5.1.1 ประชากรที่ ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2560 จํานวน 100 คน 

  5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE MODEL มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
   5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหเน้ือหา และจุดมุงหมายของรายวิชา 

   5.2.1.2 ขั้นออกแบบ ผู วิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเครื่องมือ

ประเมินผล 

   5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop 

CS6 โปรแกรม Adobe Captivate 9 และ Google site 
   5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาแบบหน่ึง

ตอหน่ึง และแบบกลุมเล็ก เพื่อตรวจสอบการควบคุม การแสดงผล และหาขอผิดพลาดของบทเรียน ดําเนินการแกไขปรับปรุง 

กอนที่จะนําไปใชจริง 
   5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน

คุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
  5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะเปน

คําถามปลายปด ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดย

ผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมได จากน้ันนํา
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แบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ

จัดพิมพแบบประเมินฉบับจริง 
  5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบทดสอบฉบับราง มีลักษณะเปนขอคําถาม แบบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา พิจารณา

วาขอสอบแตละขอวัดตามจุดประสงคที่ระบุไวหรือไม โดยใชแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มี

คาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ขึ้นไปไวสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมินพบวาขอ

คําถามทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1 สามารถนําไปใชได จากน้ันผูวิจัยจัดพิมพแบบทดสอบ

ฉบับจริง 

  5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับราง มีลักษณะเปนคําถาม

ปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที ่5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบ

เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากน้ันนําแบบสอบถาม

ฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพ

แบบสอบถามฉบับจริง 
  

 5.3 วิธีการเก็บขอมูล 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน ศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เม่ือเรียนครบ

ทุกเน้ือหาแลวใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ ตัวอยาง

กระบวนการเรียนรูแบบผสมผสานโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 กระบวนการเรียนรูแบบผสมผสานโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เครือขาย

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

face-to-face online learning  
ข้ันเตรียม 

1) ผูสอนกลาวทักทายผูเรียน แนะนําตนเองใหผูเรียน

รูจัก สรางบรรยากาศในการเรียนใหมีความเรียบ

งาย ผอนคลาย จากน้ันปฐมนิเทศผูเรียนใหทราบ

จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมที่

จะปฏิบัติ และแนวทางในการประเมินผล 
2) ผูสอนอธิบายขั้นตอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนใหผูเรียนทราบ 
ข้ันเรียนรู 

3) ผู สอนให ผู เ รี ยนดู แผนผังแบบจําลองระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตแลวรวมกัน

อภิปรายตามความเขาใจของตนเองเพื่อนําเขาสู

บทเรียน โดยใชคําถามกระตุนดังน้ี 
• จากภาพที่นักเรียนเห็นเรียกวาอะไร 
• นักเรียนทราบหรือไมวาเครือขายคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต ประกอบดวยอะไรบาง 

 

 4) ผูเรียนเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ทดสอบกอนเรียนและเรียนรูดวยตนเอง ใน

หัวขอตอไปน้ี 
• ความหมายของเครือขายคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต 
• การใหบริการบนอินเทอรเน็ต  
• คุณธร รมจริ ย ธ รร ม  ใ นการ ใ ช ง านบน

อินเทอรเน็ต 
5) ผูสอนให ผู เ รียนชมคลิปวิดี โอบริการบน

อินเทอรเน็ต 
6) ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับคลิป

วิดีโอที่ไดชมไป 

ข้ันสรุปและประเมินผล 

7) ผูเรียนและผูสอนรวมกันสรุปความรูที่ไดรับในวันน้ี 

 

 8) ผูเรียนทดสอบหลังเรียน 
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5.4 การวิเคราะหขอมูล  
5.4.1 การวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนใช t-test 

dependent 

5.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 เรื่อง 

คือ ความหมายของเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต บริการบนอินเทอรเน็ต และคุณธรรมจริยธรรมในการใช

อินเทอรเน็ต ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงดังภาพที่ 1 
   

           

      (ก) หนาแรก        (ข) เมนูหลัก                   (ค) เมนูบทเรียน   
 

  

         (ง) แบบทดสอบ                  (จ) เขาสูบทเรียน                    (ฉ) กิจกรรม 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

รายการประเมิน X  
 

S.D. 
 

ความเหมาะสม 
ดานเน้ือหา 4.53 0.78 มากที่สุด 

ดานเทคนิคการผลิต 4.65 0.37 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมดานเน้ือหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X =4.53, S.D.=0.78) 

และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X =4.65, S.D.=0.37) 

 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
คะแนน N X  S.D. df t p 
กอนเรียน 30 14.77 2.27 29 13.09 .000* 

หลังเรียน 30 23.63 3.42 

*p < .05 

จากตารางที่ 3  พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( X = 23.63, S.D. = 3.42) สูงกวากอนเรียน          

( X = 14.77, S.D. = 2.27) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความยากงายในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.70 0.60 มากที่สุด 

2. ความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียน 4.87 0.35 มากที่สุด 

3. เน้ือหามีความถูกตอง ชัดเจน 4.57 0.63 มากที่สุด 

4. ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน 4.57 0.57 มากที่สุด 

5. เทคนิคการนําเสนอ 4.57 0.50 มากที่สุด 

6. สีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.67 0.48 มากที่สุด 

7. การโตตอบกับบทเรียน 4.63 0.56 มากที่สุด 

8. ปุมในแตละหนาจอ 4.53 0.57 มากที่สุด 

9. วิดีโอที่ใชประกอบบทเรียน 4.53 0.63 มากที่สุด 

10. คําถามและแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 4.67 0.48 มากที่สุด 

โดยรวม 4.63 0.54 มากที่สุด 
 
 

จากตารางที่ 4 พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด   

( X = 4.63, S.D. = 0.54) โดยหัวขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสนุกสนานและความเพลินเพลินในการเรียน 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนบานควนประ มีความเหมาะสมดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด 

7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ ในระดับมากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมใน

ระดับมากที่สุด สอดคลองกับ ปริฉัตร วรวงษ และสมหญิง เจริญจิตรกรรม (2558) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

สรางขึ้นมีคุณภาพ เน่ืองจากผานการศึกษาและพัฒนาอยางเปนระบบและมีการปรับปรุงในแตละขั้นตอน 

 8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน ชวยให

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ ภาณุวัฒน ศรีไชยเลิศ (2556) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบผสมผสานชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ สามารถเรียนรูไดทุกที่ ไมจํากัดเรื่องเวลา 

 8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ในภาพรวมผูเรียนมี

ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับนพรัตน พลเสน (2557) ที่กลาววา 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบผสมผสาน ซ่ึงจะชวยกระตุนสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

และสงผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 8.4 การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใช ผูสอนควรอธิบายขั้นตอนและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจ 

เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยมีผูสอนทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหคําแนะนําแกผูเรียน 
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