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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

เร่ือง การเรียงลําดับขอมูล ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เร่ือง การเรียงลําดับขอมูล ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจากไดผานการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน  หลังจากไดผานการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน  กลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา โครงสราง

ขอมูล และการจัดการแฟมขอมูล (BSC321) จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 1) บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การเรียงลําดับขอมูล 2) แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) 

แบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผูเรียน 

 ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนดังกลาวมีประสิทธิภาพ 81.09 / 80.17 สูงกวาเกณฑ 80/80 ตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยการทดสอบคาที (t-test) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และจากการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช

บทเรียนพบวานักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับที่ดี  สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การ

เรียงลําดับขอมูลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นมีคุณภาพดี  สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 

 
คําสําคัญ : การเรียงลําดับขอมูล 

 

ABSTRACT 
A Study of the effectiveness Learning of Learners with Computer Aids Instruction on the topic 

of Data Sorting, over the Internet aims to present 1) unit of instruction development, Computer Aids 

Instruction for Data Sorting, over the Internet 2) find out the efficiency of lesson of computer aids 

instruction 3) study of the effectiveness of learning of learners after learned by computer aids 

instruction and 4) study of learners satisfaction after learned by computer aids instruction. 

                                                 
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ กรุงเทพฯ 10220 

 Department of Computer Business, Faculty of Information Technology, North Bangkok College, Bangkok 10220 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1738 

The sample size of a statistical sample is the number of second year of bachelor students 

who enroll on data structure and file management (BSC321) that 50 students are observed and 

constituted. Research Tools are 1) Computer Aids Instruction on the topic of Data Sorting 2) learning 

assessment and 3) questionnaire for learners’ satisfaction assessment.  

 As a result, this generally can be seen that unit of instruction has met the efficiency with 

81.09/80.17 over 80/80 of requirement following the hypothesis of research. The effectiveness of 

learners, which tested by t-test presents the effectiveness of post-instructed learning more highly 

rather than pre- instructed learning with 0.05 statistical significant value and for asking the satisfaction 

of students who used unit of instruction find that students had a good level of satisfaction.  

 In conclusion, it is generally speaking that computer aids instruction for data sorting over the 

internet that is created, is reached the quality of lesson development, which can be proved as a 

lesson of learning. 
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คํานํา 
จากความเจริญทางดานของเทคโนโลยีในปจจุบันที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในดานตางๆ ใน

ชีวิตประจําวัน  โดยเฉพาะทางดานการเรียนการสอนซึ่งจะพบไดวามีการนําเอานวัตกรรมทางการศึกษาใน

รูปแบบตางๆ เขามาประยุกตใชในการเรียนการสอนเพื่อตองการใหเกิดทางเลือก  รูปแบบการเรียนการสอนใน

รูปแบบใหม  แนวทางที่สรางสรรคในการเรียนการสอน  เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูกับตัวผูเรียน  ดังที่  

ถวัลย  มาศจรัส (2546)  ไดกลาวถึงความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาไววา 

 นวัตกรรมทางการศึกษา  คือ  ความคิดใหม  รูปแบบใหม  วิธีการใหม  เทคนิคใหม  แนวทางใหม  

ผลผลิตใหม  ที่ไดปรับประยุกต  สรางสรรค  และพัฒนา  ทั้งจากการตอยอดภูมิปญญาเดิม  หรือจากการคิดคน

ขึ้นมาใหมดวยภูมิปญญาใหมใหเกิดสิ่งที่เปนประโยชนตอการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  และการศกึษา

ตามอัธยาศัย 

 จากนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะนํามาชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนซึ่งสามารถที่จะ

แบงออกไดเปน 3 ประเภท  ดังที่  ถวัลย  มาศจรัส (2546 : 13) กลาววา คือ  1) ประเภทนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู  2) ประเภทนวัตกรรมวิธีสอน  หรือวิธีการจัดการเรียนรู  และ 3) ประเภทนวัตกรรมสื่อ และเทคโนโลยี และ

จะเห็นไดวานวัตกรรมสื่อ และเทคโนโลยีจะมีบทบาทในสังคมปจจุบันอยูมากพอสมควร  และสามารถสรางความ

นาสนใจไดไมนอยที่จะทําใหผูเรียนรูสึกสนุกกับการเรียนรูมากขึ้นไมวาจะเปนวีดีทัศน  แถบบันทึกเสียง  

คอมพิวเตอรชวยสอน  หรือซีดีรอม  เปนตน  ซึ่งจะพบวาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาตางๆ จะสอดรับกับ

การปฏิรูปการเรียนรู  ดังที่  ปญญา  สังขภิรมย (2550 : 6) กลาววา สังคมในโลกปจจุบันนี้มีความเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากความกาวหนาทางวิทยาการ  ดังนั้นผูเรียนทุกวัยจึงตองรูจักพัฒนาตนเอง  และปรับ

สภาพวิธีการเรียนรูใหเขากับสภาพแวดลอม  โดยรูจักใชแหลงการเรียนรูใหเปนประโยชน  และเหมาะสม  
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นอกจากนี้ยังตองมีความสามารถในการใชภาษาใหไดมากกวา 1 ภาษา  เพื่อการสื่อสารกับสากล และเปนพื้นที่

ในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  อันจะสงผลใหไดรับรูขอมูลขาวสาร และรูจักสังเคราะหขอมูลมาใชในเกิดประโยชน

ตอตนเอง  สังคม และประเทศชาติ  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 

หมวดที่ 9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  มาตราที่ 67 ที่กลาวไววา  รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัย  และพัฒนา  การ

ผลิต  และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ [Online]. เขาถึงไดจาก 

http://www.onec.go.th/Act/law2542/ index_law2542.htm [2551, ตุลาคม 27] 

 สําหรับการเรียนการสอนในรายวิชา โครงสรางขอมูล  และการจัดการแฟมขอมูลเปนรายวิชาหนึ่งที่อยูใน

หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ระดับปริญญาตรี  โดยจะพบวาการเรียนการสอนในบทเรียน  เร่ือง การ

เรียงลําดับขอมูล (Sorting)  จะเปนเรื่องที่ยากตอการเรียนรูกับผูเรียน  สงผลกระทบตอการทําความเขาใจในการ

เรียนของผูเรียน  ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายตอการเรียน  ไมอยากเขาเรียน  และเปนกังวลตอผลการสอบใน

ลําดับถัดมา  ซึ่งเปนผลมาจากเนื้อหาที่มีความยากตอการทําความเขาใจ  ผูเรียนจะตองทราบขั้นตอนการทํางาน  

ตองเขาใจหลักการ และตองจินตนาการวิธีการของการเรียงลําดับขอมูลในแตละแบบ ซึ่งจะมีรูปแบบการ

เรียงลําดับขอมูลถึง 7 วิธี  ทําใหเรียนจะตองจําหลักการสําคัญๆ ของแตละวิธีในการจัดเรียง  ทําใหผูเรียนจํา

วิธีการจัดเรียงลําดับในแตละวิธีไดบาง  ไมไดบาง  ซึ่งถือไดวาเปนปญหาสําคัญในการเรียนการสอนอยางมาก 

เพื่อแกปญหาการทําความเขาใจในเนื้อหาการเรียนการสอนในเรื่อง การเรียงลําดับขอมูล (Sorting)  ผูวิจัยจึงได

คิดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง  การเรียงลําดับขอมูล (Sorting) ผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

เพื่อที่จะชวยแกปญหาดังกลาว  และชวยสรางความนาสนใจทางการเรียนใหเพิ่มมากขึ้นดวยการนําเสนอ

บทเรียนในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย  ซึ่งจะชวยเพิ่มความสนใจทางการเรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเพิ่ม

มากขึ้น 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน  ดังนี้ 
 

1. ออกแบบเครื่องมือที่ใชสําหรับงานวิจัย โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 

 1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง  การเรียงลําดับขอมูล บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

 1.2 แบบทดสอบ   แบบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก จากหัวขอยอยการเรียนทั้งหมด 7 เร่ือง มีจํานวน

ทั้งสิ้น 35 ขอ โดยนําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และนํามาปรับปรุงกอนที่จะมีการนําไปใชจริงกับกลุม

ตัวอยาง 

1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยในแตละหัวขอจะมีให

เลือกตอบ 5 ระดับ  คือ  พึงพอใจมากที่สุด  พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอย  พึงพอใจนอยที่สุด 
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2. ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย  
สําหรับประชากรที่ใชในงานวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา โครงสรางขอมูล และการจัดการ

แฟมขอมูล จํานวน 123 คน ภาคเรียนที่ 2/2551 และไดทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้โดยใชวิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 50 คน (กลุมเรียนที่ 2 หลักสูตร 4 ป  ภาคปกติ) เพื่อใชทดลอง

กับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น   
 

3. การดําเนินการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดรดําเนินการทดลองใชเครื่องมือในการวิจัยที่สรางขึ้นมาตามหลักเกณฑ  และวิธีการทางวิจัยมา

ทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง  ดังนี้ 

3.1 ทดลองนําบทเรียนไปใชกับผูเรียนที่เคยผานการเรียนรายวิชา โครงรางขอมูล และการจัดการ

แฟมขอมูล เร่ือง การเรียงลําดับขอมูล เพื่อตรวจสอบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และนํามาทําการปรับปรุง

กอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 

 3.2  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพทางดานของเนื้อหา  

และดานเทคนิค  เพื่อตรวจสอบปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะ  และนํามาปรับปรุงกอนนําไปใชงานจริงกับ    

กลุมตัวอยาง   

3.3 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นไปใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อหาคาคะแนนเฉลี่ย  หาคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน   หาคาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ   กอนเรียน  และหลังเรียนของกลุม

ตัวอยางเดียวกัน โดยใช t-test (Dependent)  และการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

ผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง  การเรียงลําดับขอมูล  ผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต  โดยคิดจากคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางผูใชบทเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบระหวาง

บทเรียน  และแบบทดสอบทายบทเรียน 81.09 / 80.17 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 
 

ตารางที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนนรวม ประสิทธิภาพ (%) 

คะแนนจากการทําแบบทดสอบทาย

บทเรียนรวมแตละบทเรียน (E1) 
35 28.38 1419 81.09 

คะแนนจากการทําแบบทดสอบทาย

บทเรียนรวม (E2) 
35 28.06 1403 80.17 
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองกอน  และหลังเรียนโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง  การเรียงลําดับขอมูล  ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นเปนไปตามสมมติฐาน  
 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

การทดสอบ จํานวนนักศึกษา (n) คะแนนเต็ม  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

50 

50 

35 

35 

11.98 

28.06 

2.81 

2.90 
26.74* .000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, df = 49 
 

3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจผูใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง  การเรียงลําดับขอมูล  ผาน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้น พบวาระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑดี โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.19  
 

ตารางที่ 5**ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชบทเรียน  

รายการ 
ความพึงพอใจเฉลี่ย 

(X) 
S.D ความหมาย 

1. ดานเนื้อหาวิชา 4.22 0.39 มาก 

2. ดานการนําเสนอเนื้อหา 4.21 0.51 มาก 

3. ดานการใชงาน และสิ่งอํานวยความสะดวก 4.20 0.44 มาก 

4. ดานการประยุกตใชงาน 4.15 0.48 มาก 

เฉลี่ย 4.19 0.45 มาก 

 

 จากผลการวิจัย สามารถสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การเรียงลําดับขอมูล  ผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ  และมีความเหมาะสมของบทเรียนอยูในระดับดี  ดังนั้นจึง

สามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน เร่ือง การเรียงลําดับขอมูล  ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตนี้ไปใชใน

การเรียนการสอนได 
 

อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
  1. ดานการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง  การเรียงลําดับขอมูล  ผาน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว กลาวคือ  เมื่อคิดคะแนนเฉลี่ย

รอยละของการทําแบบทดสอบทายบทเรียนแตละบทเรียน  กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่นักศึกษาทําได มีคา 

81.09 / 80.17 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ งานวิจัยของ บุญเรือน 

พฤกษศศิธร (2544)  ไดทําวิจัย  เร่ือง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาโครงสรางขอมูล เร่ือง  

X 
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การเรียงลําดับ และการคนหาขอมูล  พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 

81.67/80.50  

2. ดานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนสูงกวากอนเรียนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 กลาวคือ  หลังจากที่นักศึกษาไดทําแบบทดสอบหลังจาก

การศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว  มีคะแนนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน  ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ  จีระนันต พรมคุณ  (2543)  ไดทําวิจัย  เร่ือง  การสรางชุดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนเรื่อง 

โครงสรางขอมูล แบบเปนเชิงเสน  พบวาชุดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนที่สรางขึ้นนี้  เมื่อนําคะแนนการ

ทดสอบกอนเรียน  และคะแนนทดสอบหลังเรียน  มาวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบหาประสิทธิผลการเรียนรู โดย     

การทดสอบคาที (t-test) พบวามีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 สรุปไดวา ชุดบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยการสอนที่สรางขึ้น ทําใหผูเรียนมีประสิทธิผลการเรียนรูเพิ่มขึ้น    

3. ดานการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชบทเรียน  จากการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใช

บทเรียนพบวา  ผูเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในเกณฑที่ดี  โดยแยกเปนดานเนื้อหา  ดานการนําเสนอเนื้อหา  

ดานการใชงาน  และสิ่งอํานวยความสะดวก  และดานการประยุกตใชงาน  นอกจากนี้ผูเรียนยังใหขอเสนอแนะใน

การเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในบทเรียนเรื่องอื่นๆ อีกดวย 

 จากการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การเรียงลําดับ

ขอมูล  ที่สรางขึ้น  มีประสิทธิภาพ  และคุณภาพเหมาะสมที่จะนํามาใชประกอบการเรียนการสอนใน

สถาบันการศึกษา  เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถตอบสนองความตองการของการจัดการศึกษาท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และยังชวยพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพ  และความตองการในการ

เรียนรู  จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน  สามารถสรุปไดวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต  เร่ือง  การเรียงลําดับขอมูล  ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑสามารถนําไปใชในการเรียน       

การสอนได 
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