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8. ควำมส ำคญัและท่ีมำของปัญหำท่ีท ำกำรวิจยั  

  ปัจจุบนักำรศึกษำมีควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำองคค์วำมรูต่้อผูเ้รียนและกำรพฒันำ 

องคค์วำมรูใ้หม้ำกขึ้ นในระดบัประเทศ และตำมแผนปฏิบติักำรปฏิรปูกำรศึกษำตำมพระรำชบญัญติั 

กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นพระรำชบญัญติักำรศึกษำของรำชอำณำจกัรไทยท่ีใชอ้ยูใ่น 

ปัจจุบนั กำรเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภำพน้ันยอ่มมีองคป์ระกอบท่ีส ำคญัคือ กำรน ำส่ือกำรสอนมำช่วยใน 

กำรปรบัพ้ืนฐำนควำมรู ้อำจมีกำรน ำนวตักรรมของส่ือท่ีทนัสมยัรวมอยูด่ว้ยพรอ้มกบักำรน ำเทคนิค 

กำรผลิตส่ือหรือมลัติมีเดียต่ำง ๆ มำประกอบกำรใชท้ ำส่ือกำรเรียนกำรสอน คอมพิวเตอรเ์ป็น

อุปกรณด์ำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มีกำรน ำเอำคอมพิวเตอรเ์ขำ้มำใชใ้นดำ้นของ

กำรศึกษำเรียนรู ้เช่น ดำ้นกำรบริหำร ดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร  งำนแนะแนว กำรจดัท ำเป็นส่ือกำร

เรียนรู ้เป็นตน้ เน่ืองจำกเทคโนโลยีในปัจจุบนัไดม้ีกำรพฒันำใหม้ีควำมทนัสมยัมำกขึ้ น จะมีรปูแบบ

ท่ีแตกต่ำงกนั เช่น ในปัจจุบนัไดส่ื้อกำรเรียนกำรสอนไดเ้ขำ้มำมีบทบำทมำกขึ้ นในกลุ่มผูเ้รียนส่ือกำร

เรียนกำรสอนไดม้ีรูปแบบในกำรน ำเสนอท่ีต่ำงกนัออกไปขึ้ นอยูก่บัวิธีกำรคิด ส่วนใหญ่จะมีเน้ือหำท่ี

สำมำรถแสดงออกมำโดยมีภำพประกอบ พรอ้มทั้งเสียงบรรยำยและยงัมีทำงเลือกใหผู้ใ้ชส้ำมำรถมี

ส่วนร่วมท ำใหผู้ใ้ชเ้ขำ้ใจง่ำยขึ้ น ซ่ึงตำมสถำนท่ีศึกษำต่ำงๆ ก็น ำเขำ้มำเพ่ือเป็นตวัช่วยในกำรสอนของ

อำจำรยแ์ละยงัท ำใหผู้เ้รียนสำมำรถเขำ้ใจในภำพรวมและควำมหมำยของกำรเรียนมำกยิ่งข้ึน ฉะน้ัน

กำรเรียนรูเ้พ่ือท ำควำมรูจ้กักบัอุปกรณค์อมพิวเตอรจึ์งถือวำ่เป็นส่ิงท่ีมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิ่ง 

 บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หมำยถึง กำรน ำเอำ

คอมพิวเตอรม์ำใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรสรำ้งโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ท่ีไดน้ ำเน้ือหำท่ีเป็นตวัหนังสือ 

ภำพ กรำฟิก แบบฝึกหดั แบบทดสอบ และล ำดบัวิธีกำรสอนมำบนัทึกเก็บไวแ้ละ คอมพิวเตอรจ์ะ

ช่วยน ำบทเรียนท่ีเตรียมไวอ้ยำ่งเป็นระบบมำเสนอในรปูท่ีเหมำะสม โดยสำมำรถถำม ค ำถำมและรบั

ค ำตอบจำกผูเ้รียน ตรวจค ำตอบ และแสดงผลกำรเรียนในรปูของขอ้มลูยอ้นกลบัใหแ้ก่ ผูเ้รียน

โดยตรงเป็นกำรเรียนแบบโตต้อบ (Interactive) ระหวำ่งนักเรียนกบัคอมพิวเตอรซ่ึ์งเป็นกำร น ำเอำ

สมรรถภำพและศกัยภำพของคอมพิวเตอรท่ี์เหนือกวำ่ส่ืออ่ืน ๆ มำเสริมประสิทธิภำพกำรสอน (มนต์

ชยั, 2545: 356) 

ในกำรศึกษำควำมรู ้พ้ืนฐำนเบ้ืองตน้ทำงดำ้นวิศวกรรมศำสตรม์ีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งอนั

ประกอบไปดว้ยกำรเรียนรูท้ำงดำ้น ทฤษฎีและดำ้นปฏิบติัซ่ึงลว้นมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งต่อกำรเรียนรู ้

ของผูเ้รียน กำรศึกษำมีทั้งทฤษฎี ควบคู่กบัปฏิบติั โดยกำรปฏิบติัในยุคน้ีจะมีกำรน ำโปรแกรมหรือ

ซอฟแวรม์ำใชป้ระกอบร่วมอยูเ่สมอ โปรแกรมทำงดำ้นวิศวกรรมศำสตรท่ี์นิยมใชใ้นกำรเขียนแบบ

และออกแบบช้ินงำน ประกอบไปดว้ย เช่น โปรแกรม AutoCAD, Microsoft Visio, Google Sketch Up 

เป็นตน้ 

กำรเรียนวิชำเขียนแบบวิศวกรรม (gen133)   ก ำหนดใหม้ีกำรเรียนกำรสอนเร่ือง กำรใช้

คอมพิวเตอรใ์นกำรเขียนแบบวิศวกรรม ซ่ึงในปัจจุบนัจำกกำรสมัภำษณผ์ูส้อนพบวำ่ผูส้อนจะสอนใน

หอ้งเรียนโดยกำรสำธิตกำรใชค้ ำสัง่โดยใชค้อมพิวเตอรเ์ช่ือมต่อ เขำ้โปรเจคเตอรอ์อกสู่หนำ้กระดำน 

ในฐำนะอำจำรยผ์ูส้อนวิชำน้ีและผูว้ิจยัไดส้อบถำมขอ้มลูจำกอำจำรยผ์ูร้่วมสอนในวิชำเขียนแบบ

วิศวกรรม ก็จะพบปัญหำในกำรสอนในหวัขอ้กำรใชค้อมพิวเตอรใ์นกำรเขียนแบบวิศวกรรมเช่นกนั 

เน่ืองจำกโปรแกรมท่ีใชใ้นกำรเขียนแบบจะประกอบไปดว้ย ค ำสัง่ท่ีใชแ้ต่ละค ำสัง่มีหลำยขัน้ตอนและ
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วิธีกำรใชท่ี้แตกต่ำงกนั เน้ือหำวิชำท่ีเขำ้ใจยำกและกำรท ำงำนหลำยขั้นตอน และผูเ้รียนไมส่ำมำรถ

ท ำตำมทุกค ำสัง่ไดท้ัว่ถึงและไมส่ำมำรถอธิบำยใหเ้ขำ้ใจได ้อยำ่งถ่องแท ้แก่กลุ่มผูเ้รียนไดเ้ขำ้ใจได้

เน่ืองจำกเป็นวิชำท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ห็นจริง ในหนำ้จอ คอมพิวเตอรแ์ละกำรมองเห็นของผูเ้รียนจะอยู่

ระยะกำรมองเห็นท่ีต่ำงกนัก็จะมีผลต่อควำมสนใจ ไดเ้หมือนกนั 

 โปรแกรม AutoCAD เป็นโปรแกรมออกแบบงำนทำงดำ้นสถำปัตยกรรมและ วิศวกรรม ท่ี

นิยมใชก้นัอยำ่งแพร่หลำยซ่ึงมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิ่งต่อกำรศึกษำ ซ่ึงเน้ือหำของกำรศึกษำโปรแกรม 

AutoCAD มีปริมำณมำกประกอบกบัเป็นเน้ือหำในส่วนทำ้ยของกำรศึกษำวิชำ วิชำGEN133 เขียน

แบบวิศวกรรม ซ่ึงจะท ำใหร้ะยะเวลำในกำรศึกษำไมเ่พียงพอต่อควำม เขำ้ใจในเน้ือหำอยำ่งครบถว้น

ท ำใหม้ีผลต่อกำรเรียนรูข้องนักศึกษำจึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรเพ่ิมพนูองคค์วำมรู ้ดำ้นกำรออกแบบทำง

วิศวกรรม ทกัษะกำรใชค้อมพิวเตอร ์และท่ีส ำคญัคือควำมรู ้ควำมเขำ้ใจใน เน้ือหำใหม้ำกขึ้ นเพ่ือเกิด

ทกัษะและกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนมำกขึ้ นกว่ำเดิม   

จำกปัญหำดงักล่ำวผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะสรำ้งบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน เร่ืองกำรใช้

ค ำสัง่ในกำรสรำ้งภำพ 2 มติิ  ซ่ึงในบทเรียนน้ีผูเ้รียนสำมำรถท่ีจะมองเห็นภำพ กำรใชค้ ำสัง่ต่ำงๆ ท่ี

เกิดข้ึนในบทเรียน ซ่ึงภำพน้ัน เป็นภำพเคล่ือนไหว และยงัสำมำรถเห็น กำรเปล่ียนแปลงจำกภำพ

กำรใชค้ ำสัง่น้ัน ไดอ้ยำ่งครบถว้น ตลอดจนสำมำรถฝึกท ำแบบฝึกหดั บนเว็บไซตไ์ดด้ว้ย ในหน้ำจอ

ของผูเ้รียนเอง เพ่ือจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดควำมสนใจสำมำรถเรียนรู ้เพ่ือแกปั้ญหำและเพ่ิม

ประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนวิชำเขียนแบบวิศวกรรม (gen133) ใหก้ำ้วหนำ้ทำงวิชำกำรต่อไป 

9. วตัถุประสงคข์องโครงกำร 

1. เพ่ือพฒันำบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน รำยวิชำ GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม  

เร่ือง กำรใชค้ ำสัง่ในกำรสรำ้งภำพสองมิติ ใหม้ีประสิทธิภำพตำมเกณฑ ์80/80 

 2. เพ่ือศึกษำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียนภำยหลงัจำกท่ีไดเ้รียนรูผ่้ำนบทเรียน

คอมพิวเตอรช์่วยสอนรำยวิชำGEN133 เขียนแบบวิศวกรรมเร่ืองกำรใชค้ ำสัง่ในกำรสรำ้งภำพสองมิติ  

3. เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของผูเ้รียน ภำยหลงัจำกท่ีไดเ้รียนรูผ่้ำนบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน รำยวิชำ GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม เร่ือง กำรใชค้ ำสัง่ในกำรสรำ้งภำพสองมิติ  

 10. ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดร้บั   

 1. ไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน รำยวิชำ GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม เร่ือง กำรใช้

ค ำสัง่ในกำรสรำ้งภำพสองมิติ  ท่ีมีประสิทธิภำพตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดและสำมำรถใชเ้ป็นส่ือ

ประกอบกำรเรียนกำรสอนได ้

2. ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียนรำยวิชำ GEN133 เขียนแบบวิศวกรรมดีขึ้ น เมื่อ

น ำเอำบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนรำยวิชำ GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม เร่ืองกำรใชค้ ำสัง่ในกำร

สรำ้งภำพสองมิติมำร่วมใชใ้นกำรเรียนสอน 
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      3. ผูเ้รียนมีควำมพึงพอใจและเจตคติท่ีดีต่อรำยวิชำ รำยวิชำ GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม 

      4. เป็นแนวทำงใหอ้ำจำรยผ์ูส้นใจน ำไปใชใ้นกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนของตนเอง 

      

11. ทบทวนวรรณกรรม และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

สุปรีชำ สอนสำระ (2558) ใหค้วำมหมำยวำ่ คอมพิวเตอรช์่วยสอน หมำยถึง ส่ือกำรเรียน

กำรสอน ทำงคอมพิวเตอรร์ปูแบบหน่ึง ซ่ึงใชค้วำมสำมำรถของคอมพิวเตอรใ์นกำรน ำเสนอส่ือ

ประสมอนัไดแ้ก่ ขอ้ควำม ภำพน่ิง กรำฟิก แผนภมูิ กรำฟ วีดิทศัน์ ภำพเคล่ือนไหว และเสียง เพ่ือ

ถ่ำยทอดเน้ือหำบทเรียน หรือองคค์วำมรูใ้นลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบักำรสอนจริงในหอ้งเรียนมำกท่ีสุด

โดยมีเป้ำหมำยท่ีส ำคญัก็คือ สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของผูเ้รียน และกระตุน้ใหเ้กิดควำมตอ้งกำรท่ี

จะเรียนรู ้ คอมพิวเตอรช์่วยสอนเป็น ตวัอยำ่งท่ีดีของส่ือกำรศึกษำในลกัษณะตวัต่อตวั ซ่ึงผูเ้รียนเกิด

กำรเรียนรูจ้ำกกำรมีปฏิสมัพนัธห์รือกำรโตต้อบพรอ้มทั้งกำรไดร้บัผลป้อนกลบั (FEEDBACK) 

นอกจำกน้ียงัเป็นส่ือท่ีสำมำรถตอบสนองควำมแตกต่ำงระหวำ่งผูเ้รียนไดเ้ป็นอยำ่งดี รวมทั้งสำมำรถ

ท่ีจะประเมิน และตรวจสอบควำมเขำ้ใจของผูเ้รียนได ้ตลอดเวลำ  

กิตติพงศ ์บิญรตัน์ [2552] ไดท้ ำกำรวิจยัเพื่อหำ ประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ชว่ยสอน เร่ือง ไมโครมิเตอรแ์ละเวอรเ์นียรค์ำลิปเปอร ์และเปรียบเทียบ ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน

ระหวำ่งกลุ่มท่ีเรียนเสริมดว้ยบทเรียน คอมพิวเตอรช์่วยสอนกบักลุ่มท่ีเรียนตำมปกติซ่ึงกลุ่มตวัอย่ำง 

ท่ีใชใ้นกำรวิจยั เป็นนักเรียนระดบัปวช.1 สำขำวิชำช่ำงกล โรงงำน วิทยำลยัเทคนิคตรงั จ ำนวน 40

คน ผลกำรวิจยัปรำกฏวำ่ บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนท่ีไดส้รำ้งข้ึนมีประสิทธิภำพ 83.50:81.83 

และผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนท่ีไดร้บั กำรสอนเสร็จจำกบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน สงู

กวำ่ นักเรียนท่ีไดร้บักำรสอนปกติ อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ ท่ี ระดบั 0.05 

 Han-Chin Liu และ I-Hsien Su. (2011) ไดท้ ำกำรวิจยัเพื่อกำรพฒันำบทเรียน

คอมพิวเตอรแ์บบจ ำลองสถำนกำรณ ์เพ่ือกำรสอนแนวคิดวิทยำศำสตร ์โดยทดลองใชก้บันักเรียน

ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยจ ำนวน  169  คน ในกำรเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนกบักำร

สอนแบบบรรยำยร่วมกบักำรสำธิต พบวำ่ กำรใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอรแ์บบจ ำลองสถำนกำรณเ์ปิด

โอกำสใหนั้กเรียนมีปฏิสมัพนัธก์บัคอมพิวเตอรม์ำกขึ้ น ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงูกว่ำกำร

สอนแบบบรรยำยร่วมกบักำรสำธิต 

ณฐักร สงครำม (2552: 211) ไดส้รุปควำมหมำยของคอมพิวเตอรช์่วยสอนวำ่หมำยถึง 

กำรน ำคอมพิวเตอรม์ำเป็นเคร่ืองมือสรำ้งใหเ้ป็นโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พ่ือใหผู้เ้รียนน ำไปเรียนดว้ย

ตนเองและเกิด กำรเรียนรูใ้นโปรแกรมคอมพิวเตอรช์่วยสอนประกอบดว้ย เน้ือหำวิชำ แบบฝึกหดั 

แบบทดสอบลกัษณะ ของกำรน ำเสนอ อำจมีทั้งตวัหนังสือ ภำพกรำฟิก ภำพเคล่ือนไหว สีหรือเสียง

เพ่ือดึงดูดใหผู้เ้รียนเกิดควำม สนใจมำกยิ่งข้ึน รวมทั้งกำรแสดงผลกำรเรียนใหท้รำบทนัทีดว้ยขอ้มลู

ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน  
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ณฐัวสัส ์รงัสิมนัตุชำติ (2556) ไดส้รำ้งส่ือกำรสอน พี.พี.ที. รำยวิชำ “๑๐๙-๑๒-๐๑ กำร 

บริหำรงำนเพ่ือกำรเพ่ิมผลผลิต” สำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 

สุวรรณภมูิ เพ่ือหำคุณภำพของส่ือกำรสอน และเพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีมีต่อส่ือกำร 

สอน ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวิจยั คือ นักศึกษำท่ีกำลงั เรียน รำยวิชำ “๑๐๙-๑๒-๐๑ กำรบริหำรงำน 

เพ่ือกำรเพ่ิมผลผลิต” สำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภมูิ 

ศนูยน์นทบุรี ผลกำรวิจยัพบวำ่ ผลกำรวิเครำะหข์อ้มลูแบบประเมินส ำหรบัผูเ้ช่ียวชำญดำ้นคุณภำพ 

ของเน้ือหำและดำ้นส่ือ พี.พี.ทีโดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก จ ำนวน 6 ขอ้ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยขอ้ 

พบวำ มีระดบัคุณภำพอยู ่ในระดบัมำกท่ีสุดจ ำนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ มีกำรกระตุน้และใหเ้กิดควำมคิด 

คน้ควำ้อยำ่งต่อเน่ือง ,เน้ือหำสำระทำงวิชำกำรมีควำมทนัสมยั , มีแนวคิดและกำรน ำเสนอท่ีชดัเจน, 

มีกำรสอดแทรกดำ้นควำมคิดริเร่ิมและประสบกำรณจ์ำกผูส้อน ผลกำรวิเครำะหข์อ้มลูเก่ียวกบั ควำม

พึงพอใจของนักศึกษำท่ีมีต่อส่ือ พี.พี.ทีโดยภำพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดบั จ ำนวน 7 ขอ้ เมื่อ พิจำรณำ

เป็นรำยขอ้ พบวำ่ มีระดบัควำมพึงพอใจอยู่ในระดบัมำกท่ีสุด จ ำนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ เน้ือหำ สำระทำง

วิชำกำรมีควำมสมบรูณ,์ มีแนวคิดและกำรน ำเสนอท่ีชดัเจน, มีกำรกระตุน้และใหเ้กิด ควำมคิด

คน้ควำ้อยำ่งต่อเน่ืองตำมล ำดบั  

สุกญัญำ บุญอ่ิม (2555:14) กล่ำววำ่ กำรใชเ้ทคโนโลยีทำงคอมพิวเตอรน์ ำเสนอ ส่ือต่ำงๆ

ในลกัษณะกำรผสมผสำนระหวำ่งกำรท ำงำนของเสียง ภำพเคล่ือนไหว ภำพน่ิงและวิดีทศัน์ซ่ึงเช่ือวำ่ 

จะช่วยใหป้ระสิทธิภำพ ในกำรเรียนรูเ้พ่ิมขึ้ น ท ำใหก้ำรเรียนกำรสอน และกำร น ำเสนองำนมี

ชีวิตชีวำภำยใตก้ำรท ำงำนโดยเคร่ืองคอมพิวเตอรเ์พียงเคร่ืองเดียว และมีปฏิสมัพนัธ ์กนัระหวำ่งผูใ้ช ้

กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร ์ กรกนก (2551) ท ำกำรวิจยัเร่ืองกำรสรำ้งบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน 

เร่ือง สมบติัของวสัดุ กำรทดสอบวสัดุ กลุ่มตวัอยำ่งเป็นนักศึกษำ ระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพ ชั้นปี

ท่ี 1 แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ วิทยำลยัเทคนิคขอนแก่น จ ำนวน 30 คน โดยกำรสุ่มแบบเจำะจง 

ผลกำรวิจยัพบวำ่ บทเรียนคอมพิวเตอร ์ ช่วยสอนท่ีสรำ้งขึ้ นมีประสิทธิภำพ 82.67/85.68 สงูกวำ่

เกณฑก์ ำหนดไวท่ี้ 80/80 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิ ทำงกำรเรียนเพ่ิมขึ้ นอยำ่งมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี

ระดบั .01 และมีเจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียน คอมพิวเตอรช์่วยสอนอยูใ่นระดบัดี ชำญชยั 

(2550) ท ำกำรวิจยัเร่ือง กำรสรำ้งและหำประสิทธิภำพบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน วิชำ

ตรวจสอบงำนเช่ือมเร่ืองกำรตรวจสอบตรวจสอบแบบไมท่ ำลำยสภำพ กลุ่มตวัอยำ่งเป็นนักศึกษำ 

ระดบั ประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสงู (ปวส.) ชั้นปีท่ี 2 สำขำวิชำเทคนิคโลหะ วิทยำลยัเทคนิคสุ

รำษฎรธ์ำนี จ ำนวน 25 คน โดยกำรสุ่มแบบเจำะจง ผลกำรวิจยัพบวำ่ บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วย

สอนวิชำตรวจสอบงำนเช่ือม เร่ืองกำรตรวจสอบตรวจสอบแบบไมท่ ำลำยสภำพท่ีสรำ้งขึ้ นมี

ประสิทธิภำพ 81.27/86.48 สงูกวำ่เกณฑ ์ ก ำหนดไวท่ี้ 80/80 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน

เพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 และมีเจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนอยูใ่นระดบัดี  

ชนัฏตำ (2552) ท ำกำรวิจยั เร่ืองกำรสรำ้งและหำประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน แบบมลัติมีเดีย เร่ืองภำพตดั (section view) กลุ่มตวัอยำ่งเป็นนักศึกษำ ชั้นปีท่ี 1 คณะ

วิศวกรรมศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต ปีกำรศึกษำ 2552 ภำคเรียนท่ี 1 จ ำนวน 36 คน โดยกำรสุ่ม
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แบบเจำะจงผลกำรวิจยัพบว่ำบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนท่ีสรำ้งขึ้ นมีประสิทธิภำพ82.67/84.78 

ซ่ึงเป็นไปตำมสมมุติฐำนของ กำรวิจยัและผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนหลงักำรเรียนดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอรช์่วยสอนสูงกว่ำก่อนเรียน อยำ่งมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01  

 

12. ระเบียบวิธีวิจยั 

12.1 งำนวิจยัน้ีใชก้ระบวนกำรวิจยัเชิงทดลองเปรียบเทียบ ดงัน้ี 

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนรูโ้ดยกำรวดัและประเมินผลก่อนเรียน และหลงัเรียน

โดยใชเ้กณฑ ์80/80 

12.2 ประชำกร ไดแ้ก่ นักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำ GEN133 เขียนแบบ

วิศวกรรม ในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 163 คน 

12.3 กลุ่มตวัอย่ำง ไดแ้ก่ นักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำ GEN133 เขียนแบบ

วิศวกรรม ในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 30 คน ใชก้ลุ่มตวัอยำ่งแบบเจำะจง 

(purposive sampling) 

12.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มลู 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน รำยวิชำ GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม เร่ือง กำรใชค้ ำสัง่

ในกำรสรำ้งภำพสองมิติ ท่ีผ่ำนเกณฑป์ระเมินคุณภำพบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน โดยผูเ้ช่ียวชำญ

ในดำ้นเน้ือหำและดำ้นเทคนิควิธีกำรผลิตพรอ้มปรบัปรุงแกไ้ขตำมค ำแนะน ำของผูเ้ช่ียวชำญ   

2. แบบฝึกหดัวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอรช์่วยสอน รำยวิชำ GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม เร่ือง กำรใชค้ ำสัง่ในกำรสรำ้งภำพสอง

มิติ โดยใชห้ลกัทำง สถิติศำสตร ์โดยผ่ำนกำรตรวจสอบค่ำ IOC จำกผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน3 ท่ำน มีค่ำ

อยูร่ะหวำ่ง 0.67 – 1.00 ขอ้ค ำถำมท่ีมีค่ำควำมยำกง่ำยระหวำ่ง 0.39 - 0.67 ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 

ระหวำ่ง 0.39 – 0.71และค่ำควำมเช่ือมัน่ เท่ำกบั 0.89 สำมำรถน ำไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยำ่งได ้

3. แบบสอบถำมเพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีท ำกำรเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน รำยวิชำ GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม เร่ือง กำรใชค้ ำสัง่ในกำรสรำ้งภำพสองมิติ

ประกอบดว้ยกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูเ้รียนในดำ้นเน้ือหำ และเทคนิคกำรผลิตโดยผ่ำนกำร

ตรวจสอบค่ำ IOC จำกผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน ขอ้ค ำถำมท่ีมีค่ำอยูร่ะหวำ่ง 0.67 – 1.00 

สำมำรถน ำไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยำ่งได ้

12.5 วิธีกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู 

1. ท ำกำรทดสอบก่อนเรียน 

2. ท ำกำรทดสอบหลงัเรียน 

12.6 กำรด ำเนินกำรวิเครำะหข์อ้มลู ตอ้งระบุสถิติท่ีใชใ้นกำรวิเครำะหข์อ้มลูดว้ย 

วิเครำะหท์ำงสถิติเพ่ือท ำกำรหำประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนตำม เกณฑ ์

80/80 โดยสถิติพ้ืนฐำน คือ ค่ำเฉล่ีย รอ้ยละ โดยใชสู้ตร E /E =80/80 
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80 ตวัแรก หมำยถึง รอ้ยละของค่ำเฉล่ียท่ีไดจ้ำกคะแนนแบบฝึกหดัระหวำ่งเรียนทั้งหมดของ 

ผูเ้รียนทุกคนขณะเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน รำยวิชำ GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม เร่ือง 

กำรใชค้ ำสัง่ในกำรสรำ้งภำพสองมิติ 

80 ตวัหลงั หมำยถึง รอ้ยละของค่ำเฉล่ียคะแนนสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนทั้งหมดท่ีไดจ้ำกกำร

ท ำแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิดว้ยกำรท ำแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน

ส ำหรบักำรเขียนแบบวิศวกรรม 

วิเครำะหห์ำค่ำควำมพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีท ำกำรเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน  

อ ำนำจจ ำแนกของดชันีช้ีวดัแต่ละขอ้โดยกำรทดสอบที (t-test) 

 12.7 วิธีกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร  

ผูว้ิจยัด ำเนินกำรสรำ้งบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน รำยวิชำ GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม 

เร่ือง กำรใชค้ ำสัง่ในกำรสรำ้งภำพสองมิติ และสรำ้งแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน ตลอดจนแบบ

วดัควำมพึงพอใจของผูเ้รียนดว้ยตนเอง จำกน้ันด ำเนินกำรเก็บรวบรวบขอ้มลูจำกนักศึกษำท่ี

ลงทะเบียนในรำยวิชำ GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม แลว้น ำผลท่ีไดม้ำวิเครำะหแ์ละแปลผลขอ้มลู

เพ่ือสรุปเป็นรำยงำนวิจยัต่อไป 

13. ขอบเขตของกำรวิจยั/สมมติฐำนกำรวิจยั 

1. ผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนผ่ำนบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน รำยวิชำ GEN133 เขียนแบบ

วิศวกรรม เร่ือง กำรใชค้ ำสัง่ในกำรสรำ้งภำพสองมิติ  มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงูกว่ำตำม 

เกณฑ ์80/80 

2. ผูเ้รียนมีควำมพึงพอใจและเจตคติท่ีดีต่อรำยวิชำ รำยวิชำ GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม 

14. แผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร  

กิจกรรม 
 
 
 

         ระยะเวลา  ปี 2554 – 2555  

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พ
ฤษ

ภา
ค

ม มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

พ
ฤศ

จิก
า

ยน
 

ธัน
วา
คม

 

มก
รา
คม

 

กุม
ภา

พั
น

ธ์ 

1. เขียนโครงการวิจยั             
2. สร้างเคร่ืองมือวิจยั             
3. ด าเนินการวิจยั 
          3.1 pre-test ภายในกลุม่ 

            

          3.2 post-test ภายในกลุม่             
          3.3 ส ารวจความพงึพอใจ             
4. วิเคราะห์และแปลผล             
5. เขียนรายงานเสนอผลการวิจยั             
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15. งบประมำณ  

1. ค่าตอบแทน 
     1.1 คา่ตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายนอก) 

 
2,000 

 
บาท 

2. ค่าวัสดุ 
     2.1 คา่ Scrip & Storyboard 
     2.2 คา่ courseware โปรแกรม captivate (6 ชม. X 5,000 บาท) 

 
5,000 
30,000 

 
บาท 
บาท 

3. ค่าใช้สอย 
     3.1 คา่พิมพ์และวิเคราะห์แบบสอบถามความพงึพอใจ (20 บาท x 30 
คน x 1 ชดุ) 
     3.2 คา่เข้าปกรูปเลม่งานวิจยั (200 บาท x 2 เลม่) 
     3.3 คา่จ้างพิมพ์งานและส าเนาเนือ้หา (เหมาจา่ย) 
     3.4 คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด (เหมาจา่ย) 

 
 

600 
600 

5,000 
1,000 

 
 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

รวมงบประมาณที่หัวหน้าโครงการได้รับ 44,200 บาท 
4. อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 
     4.1 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิ 1 ทา่น 
     4.2 คา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบบทคดัย่อไทย-องักฤษ 
     4.3 คา่สมนาคณุโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
     4.4 คา่ใช้จา่ยในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั 

 
1,000 
200 

3,000 
10,000 

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

รวมเป็นจ านวนเงนิ 58,400 บาท 
 

 

16. เอกสำรอำ้งอิง 

 กรกนก ส ำก ำปัง. กำรสรำ้งบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน เร่ือง สมบติัของวสัดุ กำรทดสอบ

วสัดุ วิทยำนิพนธค์รุศำสตรอุ์ตสำหกรรมมหำบณัฑิต. ส ำข ำวิศวอุตสำหกำร. คณะครุศำสตร์

อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล ้ำธนบุรี, 2551. 

 กิตติพงศ ์บิญรตัน์. 2552. บทเรียน คอมพิวเตอรช์่วยสอน เร่ือง เร่ืองไมโครมิเตอรแ์ละเวอร์

เนียรค์ำลิปเปอร.์ วำรสำรครุศำสตรอุ์ตสำหกรรม. 8(2),156-158 

 ชำญชยั แฮวอ.ู คอมพิวเตอรช์่วยสอนวิชำตรวจสอบงำนเช่ือมเร่ืองกำรตรวจสอบแบบไม่

ท ำลำยสภำพ. วิทยำนิพนธค์รุศำสตรอุ์ตสำหกรรมมหำบณัฑิต. ส ำข ำวิช ำวิศวอุตสำหกำร. คณะครุ

ศำสตร ์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล ้ำธนบุรี, 2550 

 ชนัฏตำ สินธนพงศ.์ กำรสรำ้งและหำประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนแบบ

มลัติมีเดีย เร่ืองภำพตดั (section view) ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศำสตร ์

มหำวิทยำลยัรงัสิต, 2552. 
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 ณฐักร สงครำม. กำรออกแบบและพฒันำมลัติมีเดียเพื่อกำรเรียนรู.้ พิมพค์รั้งท่ี 2 

กรุงเทพฯ : ส ำนักพิมพจุ์ฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั, 2554. 

 ณฐัวสัส ์รงัสิมนัตช์ ำติ . กำรสรำ้งส่ือกำรสอน พี.พี.ที. รำยวิชำ “๑๐๙-๑๒-๐๑ กำร

บริหำรงำนเพ่ือกำรเพ่ิมผลผลิต” สำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล

สุวรรณภมูิ ,2556 

 สุปรีชำ สอนส ำระ. คอมพิวเตอรช์่วยสอน (CAI) (ออนไลน์). แหล่งท่ีมำ 

https://www.gotoknow.org/posts/442153. [17 มีน ำคม 2557]. 

 สุกญัญำ บุญอ่ิม.. กำรพฒันำบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดียเร่ือง คู่อนัดบัและกรำฟ กลุ่ม

สำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตรส์ ำหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1. สำรนิพนธ ์กศม. (เทคโนโลยี

กำรศึกษำ). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ.2555 

 Han-Chin Liu and I-Hsien Su. 2011.  Learning residential electrical wiring through 

computer simulation: The impact of computer-based learning environments on student 

achievement and cognitive load. British Journal of Educational Technology. 42 (4): 598–

607. 

 

 

ลงนำม     ผูเ้สนอโครงกำร 

                                                        เรืออากาศตรี ดร.พันธ์ุศักดิ์  ไทยสิทธิ  
 

17. ควำมเห็นของหวัหนำ้ภำควิชำ/หวัหนำ้สำขำวิชำ/หวัหนำ้หน่วยงำน 

            

            

            

    

      ลงนำม       

             (     ) 

18. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ (ลงนำมโดยคณบดี) 

            

            

            

     

      ลงนำม       

            (     ) 
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ประวัตินักวิจัย 
โครงการวิจัย  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม  

เร่ือง การใช้ค าสัง่ในการสร้างภาพสองมิติ  
ชื่อ – สกุล  (ภาษาไทยเรืออากาศตรี ดร.พนัธ์ุศกัดิ์  ไทยสทิธิ 
  (ภาษาองักฤษ)  Plt off Pansak Thaisit.Ph.D. 
วัน เดือน ปีเกิด  27  ตลุาคม 2513 
ต าแหน่ง  อาจารย์  ผศ.         รศ.   ศ.  อื่นๆ   
การศึกษา  ไมไ่ด้อยูร่ะหวา่งศกึษาตอ่ อยูร่ะหวา่งศกึษาตอ่ 
สถานะ   ผา่นการทดลองงาน   อยูร่ะหวา่งการทดลองงาน  
สถานภาพในโครงการวิจัย   หวัหน้าโครงการ     ผู้ ร่วมวิจยั   ผู้ช่วยวจิยั 
ที่อยู่  (ที่ท างาน) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลยัรังสติ     52/347    เมอืงเอก    ต. หลกัหก  

อ. เมือง  จงัหวดั ปทมุธาน ี  รหสัไปรษณีย์ 12000    
 โทรศพัท์ 0870537799      โทรสาร  _______________________  
ที่อยู่  (ที่บ้าน)  88/72  ม.พิมลกาญจน์  ต.บ้านใหม ่ อ.ปากเกร็ด  
 จงัหวดั นนทบรีุ           รหสัไปรษณีย์ 1120  

โทรศพัท์          0870537799_______________ โทรสาร __________________________ 
E-mail Address  pansak.t@rsu.ac.th 
 

ประวัติการศึกษา (เรียงจากคณุวฒุิสงูสดุก่อน) 
วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่

ส าเร็จ 
ปร.ด นวตักรรมการเรียนรู้ ทาง

เทคโนโลยี 
ครุศาสตร์
อตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า ธนบรีุ 

2554 

คอม. เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา ครุศาสตร์
อตุสาหกรรม 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า พระนครเหนือ 

2547 

คอบ. ไฟฟ้าสือ่สาร ครุศาสตร์อตุฯ สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั 2539 
     

 
 
ผลงานวิจัย 

ชื่อโครงการ 
แหล่ง
เงนิทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลา
ท างานในโครงการ

ของท่าน (%) 
1 บทความวจิยั การศกึษาบนเคร่ืองมือสือ่สารไร้สายใน    

mailto:pansak.t@rsu.ac.th


 

  

11 

ระดบัอดุมศกึษาของประเทศไทย วรสารศรีปทมุปริทศัน์ 
.2 บทความวชิาการ เครือขา่ยสงัคมคอมพวิเตอร์อีกหนึง่
ช่องทางของการศกึษา ระดบัอดุมศกึษาในประเทศ ไทย    
วรสารครุศาสตร์อตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าลาดกระบงั 
3 บทความวจิยั ผลกระทบของการเรียนการสอนผา่นสือ่
เคลือ่นท่ีของนกัศกึษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ 
RSU JET 2012 
4 บทความวจิยั ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การยอมรับการเรียนรู้ผา่น
ระบบโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของนกัศกึษามหาวิทยาลยัรังสติ  
Rangsit conference 
5 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจของผู้ รับบริการท่ีมีตอ่
การให้บริการของเทศบาลเมืองอโยธยา อ าเภอ
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 2557 
6 บทเรียนคอมพวิเตอร์ชว่ยสอนบนเครือขา่ยอินเทอร์เนต็
เร่ือง การเขียนแบบด้วยคอมพวิเตอร์ .การประชมุวิชาการครุ
ศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาติ ครัง้ที่ 4 7-8 กรกฏาคม 2554 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
ท่านมีเวลาในการท าวิจัย  ประมาณสปัดาห์ละ    10 ชัว่โมง 

ลงนาม_________________________  
       วนัท่ี      

หมายเหตุ: ส่งเอกสารฉบบัน้ีพรอ้ม CD ท่ี ศสพ. ตึก 1 ชัน้ 6 หอ้ง 602C อาคารอาทิตย ์อไุรรตัน์ 


