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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค ์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูล
เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับการเรียนด้วยวิธีปกติ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 40 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คนโดยแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วย          
กลุ่มอ่อน ปานกลาง และเก่ง รวมกลุ่มละ 20 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูลเรื่อง ฐานข้อมูล               
เชิงสัมพันธ์ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  และ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูลเรื่อง ฐานข้อมูล     
เชิงสัมพันธ์ 

ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้
การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูล เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพ  
83.75/84.50  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
ทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูล เรื่อง 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (กลุ่มทดลอง) และการเรียนด้วยวิธีปกติ (กลุ่มควบคุม) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา 
ระบบฐานข้อมูล เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.56 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก  
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กิตติกรรมประกาศ 

 การพัฒนาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูล เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  ส าเร็จลุล่วงได้ดี
โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัย ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์  ที่สนับสนุนทุนการวิจัย  ประจ าปี 2558  

ขอขอบพระคุณเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจในช่วง
ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณผู้นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ให้ข้อมูลในการวิจัย 
 ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการวิจัย  คณะผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดามารดา และ
บุคคลในครอบครัว ที่เป็นก าลังใจและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ช่วยให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และขอระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

  

          คณะวิจัย 
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ตารางที่ หน้า 
 

4.1  แสดงคะแนนการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
 ของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูล  
 เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์   42 
4.2  แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่าย 
 อินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูล  
 เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  ตามเกณฑ์ 80/80 43 
4.3  แสดงคะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย  
 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูล เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (กลุ่มทดลอง)  
 และการเรียนด้วยวิธีปกติ (กลุ่มควบคุม) 44 
4.4  แสดงคะแนนการเปรียบเทียบการท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน         
 ที่เรียนใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 โดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูล เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์   

 (กลุ่มทดลอง) และการเรียนด้วยวิธีปกติ (กลุ่มควบคุม) 45 
4.5  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 
 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูล เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 46 
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สารบัญภาพ 

ภาพที่ หน้า 
 

2.1  โครงสร้างและขั้นตอนของบทเรียนประเภทการสอน (Tutorial) 6 
 2.2     โครงสร้างและขั้นตอนของบทเรียนประเภทฝึกหัดและแบบฝึกหัด 6 

2.3   โครงสร้างและขั้นตอนของบทเรียนประเภทการสอน (Tutorial) 7 
 2.4   โครงสร้างและขั้นตอนของบทเรียนประเภทเกมส์ 7 
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ก.1  หน้าแรกของเว็บไซต์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่าย 
 อินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูล  
 เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 57 

ก.2  หน้าแรกบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 โดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูล  
 เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 58 
ก.3  หน้าเมนูของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 โดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูล  
 เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 58 
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ก.6  หน้าแสดงความหมายศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้อง 60 
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ก.8  หน้าแสดงความหมายของเอนทิตี้ 61 
ก.9  หน้าแสดงความหมายของแอทริบิวท์ 61 
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