
 

 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ระบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็นวิชาบังคับที่นักศึกษา
ต้องเรียน และ ถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ในระดับสูงขึ้นไป โดยรายวิชาระบบ
ฐานข้อมูล เป็นการเรียนเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ความแตกต่างระหว่างไฟล์ข้อมูล
และฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจ าลองฐานข้อมูล แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
แผนภาพเอนทิตี้-รีเลชันชิพ การออกแบบฐานข้อมูล การนอร์มัลไลซ์เซชัน และศึกษาซอฟต์แวร์ระบบ
จัดการฐานข้อมูล จากประสบการณ์การสอนในรายวิชาระบบฐานข้อมูล ของผู้วิจัยพบว่า ผู้เรียนส่วน
ใหญ่ ไม่มีความเข้าใจในการเรียนในส่วนเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจาลองฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ เนื่องจากเนื้อหามีความยาก และผู้เรียนไม่มีพ้ืนฐานในการเรียนในวิชาดังกล่าวมาก่อน              
การเรียนส่วนใหญ่ใช้การบรรยายโดยมีสไลด์ประกอบการบรรยาย ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ยาก 
และไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และส่งผลให้การ
เรียนในระดับสูงขึ้นไปมีผลการเรียนที่ไม่ดีเท่าท่ีควร 

การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างสรรค์บทเรียนให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถใช้
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี สร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยังถือเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สร้างองค์ความรู้ สามารถน าไปสู่การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีการ
เรียนรู้แบบน าตนเอง ซึ่งเป็นการเพ่ิมบทบาทให้แก่ผู้เรียนให้มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 
และยังทาให้เกิดความสะดวกในการสื่อสาร การเรียนรู้จากที่ใดก็ได้ไม่มีข้อจากัด บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ผ่านระบบเครือข่ายจึงเป็นเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษารูปแบบหนึ่งที่สามารถท าให้ผู้เรียนศึกษา 
ทบทวน ฝึกฝน ได้ด้วยตนเอง ได้อย่างต่อเนื่อง ได้ทุกเวลาที่ต้องการและได้ตลอดชีวิต 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ภาพแอนิเมชัน 2 มิติ เป็นภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหว
เพ่ือแสดงขั้นตอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจ มีความน่าสนใจ 
เนื่องจากใช้วิธีการหลากหลายในการนาเสนอ ท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ กระตุ้นให้เกิดความ
อยากที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียน มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับ
คอมพิวเตอร์ จะเป็นการเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ เมื่อเราน าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยใช้ภาพแอนิเมชัน 2 มิติมาพัฒนาในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ
เครือข่ายก็สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บทเรียน จากที่ใดก็ได้โดยไม่มีข้อจากัด นับว่าเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน 

จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบ
ฐานข้อมูลเรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้ท าการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียน โดยมีการรวมเนื้อหาพ้ืนฐานที่ควรทราบเกี่ยวกับ เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้เรียน
เข้าใจพื้นฐานที่ส าคัญ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและไปในแนวทางเดียวกันอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือ
นาไปพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูลเรื่อง ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ 

1.2.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบทบทวนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูลเรื่อง ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ กับการเรียนด้วยวิธีปกติ 

1.2.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูลเรื่อง 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 
1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย  

1.3.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูน
มัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูลเรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ             
ตามเกณฑ์ 80/80 และมีความคงทนจากการจ า 

1.3.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
ทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชาระบบฐานข้อมูลเรื่อง 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กับ การเรียนด้วยวิธีปกติ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

1.3.3  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบทบทวนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชา ระบบฐานข้อมูลเรื่อง ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก 

 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

 ในการวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตของโครงการวิจัยดังนี้ 
1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1.4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(การจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ จานวน 78 คน 

 1.4.1.2   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ จ านวน 40 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
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และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คนโดยแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วย กลุ่มอ่อน ปานกลาง และเก่ง 
รวมกลุ่มละ 20 คน 

1.4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1.4.2.1   ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ

ทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชาระบบฐานข้อมูลเรื่อง 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

    1.4.2.2   ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ
จากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูน
มัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชาระบบฐานข้อมูลเรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

 1.4.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
   ท าการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
  1.4.4  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาในรายวิชา ระบบฐานข้อมูล เรื่อง ฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ 
 

1.5 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.5.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ถูก

จัดกระท าไว้อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน โดยใช้คอมพิวเตอร์น าเสนอและจัดการเพ่ือให้ ผู้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับบทเรียนนั้นๆ ตามความสามารถของตนเอง โดยผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องมีทักษะ
และประสบการณ์ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน ก็สามารถเรียนรู้ได้  

1.5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Effectiveness) หมายถึง ความรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกใน
รูปของคะแนน หรือระดับความสามารถในการท าแบบทดสอบ ได้ถูกต้องหลังจากที่ศึกษาเนื้อหา
บทเรียนแล้ว  

1.5.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่วัดจากค่าคะแนนเฉลี่ยของ นักเรียนทั้งหมด ตามเกณฑ์ก าหนด 80/80 

1.5.4  เกณฑ์ก าหนด 80/80 หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น 

 80 ตัวแรก หมายถึงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนของ
นักเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 

 80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 

1.5.5 แบบทดสอบก่อนบทเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ให้นักเรียนกระท าก่อนที่จะเข้าไป
เรียน 

1.5.6  แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ให้นักเรียนกระท าหลังจาก
เรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 

1.5.7   แบบทดสอบหลังบทเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีให้นักเรียนกระท าหลังจากเรียนจบ 
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1.5.8  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทั้งทาง         
ด้านดีและไม่ดี ของนักเรียนภายหลังจากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชาระบบฐานข้อมูลเรื่อง ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง พึงพอใจน้อย 
และไม่พึงพอใจ  

 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.6.1  ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูน
มัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชาระบบฐานข้อมูลเรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพ 

1.6.2 ได้ทราบความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชาระบบฐานข้อมูลเรื่อง 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

1.6.3 สามารถน าไปพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนและความคงทนจากการจ าของนักศึกษาในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไปได้ 
 


