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เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีออกมาให้เราได้เห็นและได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ในยุคปัจจุบัน รวมถึงด้าน

การศึกษาก็มีการพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จะเห็นวา่ส่ิงต่างๆท่ีเป็นการกา้วลํ้าหนา้ทางเทคโนโลยนีั้นก็มาจาก

ฝีมือและการคิดคน้โดยมนุษย ์คนหรือมนุษยจึ์งเป็นผลลพัธ์ท่ีสําคญัท่ีสุดในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ 

การศึกษาเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นท่ีสุดในการพฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 

9 (2545 – 2549) ท่ีมุ่มเนน้การพฒันาคนโดยผา่นกระบวนการทางการศึกษาดว้ยการพฒันาคุณภาพของการ

เรียนการสอนคือ 1. พฒันาปรับปรุงหลกัสูตร 2. ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 3. 

ผลิตและพฒันาส่ือการสอน นกัการศึกษาครูอาจารยห์ลายๆ สาขาจึงพยายามคิดคน้และปรับปรุงวิธีการสอน

เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยการนาํเทคโนโลยีต่างๆ มาใชใ้นรูปของส่ือการสอนมา

เสริมในกิจกรรมของการเรียน อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

พลัลภ (2549: 37-42) กล่าวไวว้า่ ส่ือการเรียนการสอนเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง ท่ีช่วยใหก้าร

เรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะส่ือการสอนสามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดใ้นเวลาท่ีจาํกดั ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการสอนชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บ

ความนิยมเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียสามารถผสมรูปแบบของส่ือหลายๆ 

อยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั มีการนาํเสนอขอ้ความ รูปภาพ เสียงประกอบและภาพเคล่ือนไหวทาํใหผู้เ้รียนสามารถมี

ส่วนร่วม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของถนอมพร (2541: 3-4) กล่าวไวว้่า การนาํคอมพิวเตอร์มาใชท้างการ

ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการจดัการเรียนการสอนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการสอนของ

ผูส้อน และในขณะเดียวกนักช่็วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดม้ากยิง่ข้ึน เป็นการพฒันากระบวนการศึกษาให้

มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  นงนุช (2551: 136) ไดก้ล่าวถึง ความสาํคญัของการนาํคอมพิวเตอร์ไปใชใ้นการเรียน

การสอนในอเมริกาคือ CAI ส่ือการเรียนรู้จึงเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้ 

ให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสูตรไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพส่ื์อเทคโนโลย ีและเครือข่าย

การเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีในทอ้งถ่ิน การเลือกใชส่ื้อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการ และลีลา

การเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียนการจดัหาส่ือการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัทาํและพฒันาข้ึนเอง 

หรือปรับปรุงเลือกใชอ้ยา่งมีคุณภาพจากส่ือต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่อบตวัเพื่อนาํมาใชป้ระกอบในการจดัการเรียนรู้ท่ี

สามารถส่งเสริมและส่ือสารใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจดัใหมี้อยา่งพอเพียง เพื่อพฒันาให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 22)  

สุปรีชา สอนสาระ (2558) ได้สรุปถึงการนําส่ือการสอนมาพัฒนาการเรียนการสอนไว้ว่า

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตวัอยา่งท่ีดีของส่ือการศึกษาในลกัษณะตวัต่อตวั ซ่ึงผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการ

มีปฏิสัมพนัธ์ หรือการโตต้อบพร้อมทั้งการไดรั้บผลป้อนกลบั (FEEDBACK). ซ่ึงขอ้ดีของผลป้อนกลบั

ทนัทีทาํใหน้กัเรียนสามารถประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของตนเอง และสามารถแกไ้ขมโนภาพท่ีผดิ

ไดท้นัที ทาํให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ซ่ึงเป็นการกระตุน้ผูเ้รียนไดคิ้ดคน้ สืบคน้ รู้จกัสร้างและกาํหนด

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของตนเอง นักเรียนสามารถ ควบคุม
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กิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองนักเรียนสามารถเรียนได้ตามความต้องการไม่จาํกัดสถานท่ีและเวลาท่ีมี 

คอมพิวเตอร์ (วชิระ อินทร์อุดม, 2546) นอกจากน้ียงัเป็นส่ือท่ีสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งสามารถท่ีจะประเมิน และตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา โดยท่ี

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีจุดมุ่งหมายในเร่ืองการตอบสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคท์างการศึกษาเป็นรายบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ Bloom (1976: 193) กล่าวไว้

ว่าถ้ามีการจัดการเรียนการสอน โดยมีการคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน และความ

ตอ้งการท่ีแตกต่างของผูเ้รียน กช่ื็อวา่ผูเ้รียนจะประสบผลสาํเร็จกบัการเรียนเท่าเทียมกนั 

 วิชาเขียนแบบทางวิศวกรรมเป็นวชิาพื้นฐานวชิาหน่ึงของหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต โดยใช้

ช่ือเขียนแบบทางวิศวกรรม (Gen133) ซ่ึงทุกสาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขา

ไฟฟ้า สาขาโยธา สาขาเทคนิคการแพทย ์สาขาเคร่ืองกล สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาอุตสาหการ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะตอ้งลงทะเบียนเรียนในวิชา เขียนแบบทางวิศวกรรม (Gen133) ทุก

สาขาวิชา ซ่ึงนักศึกษาในแต่ละสาขาท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาเขียนแบบทางวิศวกรรม (Gen133) มีพื้น

ฐานความรู้ท่ีแตกต่างกนัทาํให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ โดยเฉพาะเน้ือหาทางทฤษฎีเร่ือง

หลกัการของภาพฉายระบบมุมท่ี 1 (Orthographic projection first angle) ซ่ึงเป็นบทพื้นฐานท่ีสาํคญัของงาน

เขียนแบบทางวิศวกรรมท่ีจะนาํไปสู่การเรียนรู้ต่อเน่ืองในบทต่อๆไปของวชิาน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ห็นผลจากคะแนน

ในการวดัผลของผูเ้รียนท่ีผา่นมาทุกๆ ปีวา่ผูท่ี้ผา่นเกณฑข์องการทดสอบนั้นค่อนขา้งนอ้ย  แต่เน่ืองจากการ

เรียนในชั้นเรียนมีขอ้จาํกดัดา้นเวลา ครูผูส้อนจึงไม่สามารถจดัการสอนเพื่อปรับพื้นฐานใหแ้ก่นกัศึกษาได ้

เพราะฉะนั้นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับปรับพื้นฐานความรู้ โดยการนาํเทคโนโลยี

ทางการส่ือสาร และอินเทอร์เน็ตเขา้มาสนับสนุนอาจเป็นทางออกท่ีดีได ้บทเรียนคอมพิวเตอร์สามารถใช้

งานไดท้ั้งการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นหารใชเ้พื่อสอนแทนผูส้อนทั้งในและนอกชั้น

เรียน หรือสอนทบทวนเน้ือหาเดิมท่ีศึกษาผา่นไปแลว้ รวมทั้งใชส้าํหรับสอนเสริมในกรณีท่ีผูเ้รียนศึกษาไม่

ทนัเพื่อนหรือไม่เขา้ใจ ใชก้บัเน้ือหาท่ียุ่งยากหรือซับซ้อน โดยไม่สามารถศึกษาไดจ้ากของจริง หรือตอ้ง

อาศยัการจินตนาการ ยากเกินจะเข้าใจได้ง่าย ใช้กับเน้ือหาสาระท่ีต้องการแสดงให้เห็นลาํดับขั้นการ

เปล่ียนแปลงท่ีละขั้น โดยการจาํลองเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนให้เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนมากข้ึน และ

เพื่อใหเ้กิดการแสวงหาแนวทางการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ โดยการประยกุตใ์ชร่้วมกบั

เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้เกิดการพฒันาในมุมมองท่ีแตกต่างออกไป (มนต์ชัย, 2554: 356) ปัญหา

ดังกล่าวผู ้วิจัยจึงคิดท่ีจะสร้างส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองหลักการของภาพฉายระบบมุมท่ี  1 

(Orthographic projection first angle) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและลดความแตกต่าง

พื้นฐานทางความรู้ของผูเ้รียนให้เท่าเทียมกนัมีผลลพัธ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์

เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุด อีกทั้งใชค้วามรู้น้ีเป็นพื้นฐานในการเขียนแบบงานตามหลกัการของ

ภาพฉายระบบมุมท่ี 1 ไดอ้ยา่งถูกตอ้งของการประกอบอาชีพวิศวกรในอนาคต 
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8. วตัถุประสงคข์องโครงการ   

1. เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน รายวิชา GEN133 เขียนแบบวศิวกรรม  

เร่ืองหลกัการของภาพฉายระบบมุมท่ี 1 (Orthographic projection first angle) ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงัการเรียนดว้ยบทเรียน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอนรายวิชาGEN133 เขียนแบบวิศวกรรม เร่ืองหลกัการของภาพฉายระบบมุมท่ี 1 

(Orthographic projection first angle) 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน รายวิชา GEN133 เขียน

แบบวิศวกรรม เร่ือง หลกัการของภาพฉายระบบมุมท่ี 1 (Orthographic projection first angle) 

        

9. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ   

1. ไดบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน รายวิชา GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม เร่ืองหลกัการของภาพ

ฉายระบบมุมท่ี 1 (Orthographic projection first angle) ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาเพิม่ข้ึนทั้งก่อนและหลงัเรียนดว้ยการใชบ้ทเรียน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

3. ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีช่องทางการเรียนรู้เพิ่มข้ึน  และเพิม่ความสามารถในการศึกษาดว้ยตนเอง  

ซ่ึงนาํมาสู่การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 4. เป็นแนวทางใหอ้าจารยผ์ูส้นใจนาํไปพฒันาต่อยอดแนวทางในการพฒันาส่ือการสอนในรายวชิา

ต่างๆ   

 

10. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (พอสงัเขป) 

แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

1. ความหมาย และวิวฒันาการของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ ซีเอไอ (CAI) มีผู ้

รวบรวมและใหค้วามหมายไวค้ลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี 

CAI ม าจ าก คําย่อ ใน ภ าษ าอังก ฤ ษ  คื อ  Computer Assisted Instruction ห รือ  Computer Aided 

Instrucion เป็นโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครู ทาํหน้าท่ีเป็นส่ือการเรียนบทเรียนสามารถ

โตต้อบกบัผูเ้รียนได ้ประกอบดว้ย ตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง (Multimedia) ทาํให้ผูเ้รียน

สนุกไปกบัการเรียนไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย การสร้างบทเรียนแบบน้ี อาศยัแนวคิดจากทฤษฎีการเช่ือมโยงส่ิง
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เร้ากบัการตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรม จะเร่ิมตน้จากการให้ส่ิงเร้าแก่ผูเ้รียน ประเมินการ

ตอบสนองของผูเ้รียน ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อเสริมแรงและใหผู้เ้รียนเลือกส่ิงเร้าอนัดบัต่อไป  (สมรัก ปริ

ยะวาที, 2544)           

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือโปรแกรมช่วยสอน คือส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนอนัหน่ึง CAI คลา้ย

กบัส่ือการสอนอ่ืนๆ เช่น วิดีโอช่วนสอน บตัรคาํช่วยสอน โปสเตอร์ แต่คอมพิวเตอร์ช่วย-สอนจะดีกว่า

ตรงท่ีตวัส่ือการสอน คือ คอมพิวเตอร์สามารถโตต้อบกบันักเรียนได ้ไม่ว่าจะเป็นการรับคาํสั่งเพื่อมา

ปฏิบติั ตอบคาํถามหรือไม่เช่นนั้น คอมพิวเตอร์กจ็ะเป็นฝ่ายป้อนคาํถาม (พฒันา เอกบูรณวฒัน,์ 2539) 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) หมายถึง การประยกุตน์าํคอมพิวเตอร์

มาช่วยในการเรียนการสอน โดยมีการพฒันาโปรแกรมข้ึนเพื่อนาํเสนอเน้ือหาในรูป-แบบต่างๆ เช่น การ

เสนอแบบติวเตอร์ (Intorail) แบบจาํลองสถานการณ์ (Simlation) หรือแบบการแกไ้ขปัญหา (Problem 

Solving) เป็นตน้ การเสนอเน้ือหาเป็นการเสนอโดยตรงไปยงัผูเ้รียนผา่นทางจอภาพ หรือแป้นพิมพ ์โดย

เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วม วสัดุทางการสอนคือ โปรแกรมหรือ Coursware ซ่ึงปกติจะถูกเก็บไว้

ในแผ่นดิสก์หรือหน่วยความจาํของเคร่ือง พร้อมท่ีจะเรียกใช้ไดต้ลอดเวลา การเรียนในลกัษณะน้ี ใน

บางคร้ังผูเ้รียนจะตอ้งโตต้อบ หรือตอบคาํถามเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยการพิมพ ์การตอบคาํถามจะถูก

ประเมินโดยคอมพิวเตอร์ และจะเสนอแนะขั้นตอนหรือระดบัในการเรียนขั้นต่อไป กระบวนการเหล่าน้ี

เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ (ศิริชยั สงวนแกว้, 2534) 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI คือ การนําคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือสร้างให้เป็นโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อให้ผูเ้รียนนําไปเรียนด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ ในโปรแกรมประกอบไปด้วย 

เน้ือหาวิชา แบบฝึกหัด  แบบทดสอบ  ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้ งตัวหนังสือภาพกราฟิก 

ภาพเคล่ือนไหว สี หรือ เสียง เพื่อดึงดูดให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน รวมทั้ง    การแสดงผลการ

เรียนให้ทราบทนัทีดว้ยขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียน และยงัมีการจดัลาํดบั วิธีการสอนหรือ

กิจกรรมต่างๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละคน ทั้งน้ีตอ้งมีการวางแผนในการผลิตอยา่งเป็นระบบ

ในการนาํเสนอเน้ือหาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั (ศิริชยั นามบุรี, 2546) 

 

คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน (CAI) คือ การนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาเสริม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน การใชค้อมพิวเตอร์เสริมการสอนน้ีสามารถใช้ประกอบขณะท่ีผูส้อนทาํการ

สอนเอง หรือการใชส้อนแทนผูส้อนทั้งหมดก็ไดก้ารใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนขณะท่ีผูส้อนทาํการสอน

เอง เป็นการใชค้อมพิวเตอร์ช่วย-สอนขณะท่ีผูส้อนทาํการสอนซ่ึงแบ่งเป็น การใชแ้ทรกในกระบวนการ

สอน คือ ใชป้ระกอบขณะดาํเนินการสอนและใชช่้วยเสริมก่อนหรือภายหลงัการสอน เช่น เป็นการซ่อม
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เสริมหรือทบทวน เป็นตน้ ส่วนการใชค้อมพิวเตอร์แทนผูส้อน เป็นการใชค้อมพิวเตอร์นาํเสนอบทเรียน 

หรือเน้ือหาสาระต่างๆ แทนครูผูส้อน จะตอ้งพฒันาในรูปของบทเรียนสําเร็จรูป ซ่ึงสามารถจะใชเ้รียน

เม่ือใดท่ีใดกไ็ด ้การใชค้อมพิวเตอร์ในลกัษณะน้ี น่าจะเป็นทางเลือกในการจดัการศึกษาในอนาคต ซ่ึงมุ่ง

การศึกษาในฐานะของการเรียนรู้เป็นหลกั ดงันั้นการให้ความสนใจในการพฒันาการใช้คอมพิวเตอร์

สอนแทนผูส้อนของการเรียนรู้เป็นหลกั ดงันั้น การใหค้วามสนใจในการพฒันาการใชค้อมพิวเตอร์สอน

แทนผูส้อนซ่ึงเป็นแนวทางท่ีสมควรให้ความสนใจ และรับการสนับสนุนในการศึกษาพฒันาอย่างยิ่ง 

(ไพโรจน ์ตีรณธนากลุ, ไพบูลย ์เกียรติโกมล และเสกสรรค ์แยม้พินิจ, 2546) 

จากความดังกล่าว สามารถสรุปความหมายของ “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” หรือ CAI(Computer 

Assisted Instruction) การนําคอมพิวเตอร์เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้พื่อให้ผูเ้รียนนาํไปเรียนรู้ดว้ยตนเองให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมมากยิ่งข้ึน ในโปรแกรม

จะใชล้กัษณะในการนาํเสนอหลากหลาย อาจมีทั้งตวัหนงัสือ ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว สี และ เสียง 

เพื่อทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน และโปรแกรมจะประกอบไปดว้ย เน้ือหาวิชา 

แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกมส์ การแสดงผลการเรียนด้วยข้อมูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน อนัทั้ งยงัมีการ

จดัลาํดบัวิธีการสอนหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมแก่ผูเ้รียนอีกดว้ย ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากแผนภูมิการ

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของผูส้อน ดังรูปท่ี 2.1 (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย  ์เกียรติโกมล และ

เสกสรรค ์แยม้พินิจ, 2546) 

2. ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ลกัษณะในการนาํเสนอเน้ือหาและกระบวนการ การเรียนการสอนของคอมพิวเตอร์-ช่วยสอนนั้น 

สามารถสรุปไดเ้ป็น 8 ประเภท ดงัน้ี (ไพโรจน ์ตีรณธนากลุ และไพบูลย ์เกียรติโกมล, 2539) 

2.1 แบบการสอน (Instruction)  ใชเ้พื่อสอนความรู้ใหม่แทนครู เป็นการพฒันาแบบ Self Study 

Package เป็นรูป-แบบในการศึกษา เรียนรู้ดว้ยตนเอง และเป็นชุดการสอนท่ีจะตอ้งใชค้วาม

ระมัดระวัง รวมทั้ งทักษะในการพัฒนาท่ีสูงมาก  ในการออกแบบจะต้องเน้นการมี

ปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน การควบคุมแนวทาง กิจกรรมการเรียน และการประเมินผลการ

เรียนให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และลักษณะของผูเ้รียน ส่วนการออกแบบหน้าจอ 

จะตอ้งเนน้ใหอ้งคป์ระกอบหนา้จอมีความน่าสนใจเป็นหลกั 

2.2 แบบสอนซ่อมเสริมหรือทบทวน (Tutorial) เป็นบทเรียนท่ีใชใ้นการทบทวนการเรียนจาก

ห้องเรียนหรือจากผูส้อน ไม่ว่าจะจากทางไกลหรือทางใกลก้็ตาม การเรียนมกัไม่ใช่ความรู้

ใหม่ แต่อาจจะเป็นความรู้ท่ีเคยเรียนรู้มาแลว้ในรูปแบบการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ แลว้ใชบ้ทเรียน

ซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มเติมความเขา้ใจให้ถูกตอ้งและแม่นยาํสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซ่ึงบทเรียนสามารถ

ใชไ้ดท้ั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ดงันั้น CAI ประเภทน้ีจึงไม่สามารถนาํมาสอนแทน
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ครูไดท้ั้งหมด เพียงแต่นาํมาสอนเสริมหรือทบทวนในราย-วิชาท่ีมีการจดัการเรียนการสอน

มาแลว้ในชั้นเรียนปกติ 

2.3 แบบฝึกหัดและฝึกปฏิบติั (Drill and Practice)เป็นบทเรียนท่ีใช้เสริมการปฏิบติัหรือเสริม

ทักษะ ในการเรียนการสอนให้เข้าใจยิ่งข้ึน และเกิดทักษะท่ีต้องการได้ เป็นการเสริม

ประสิทธิผลการเรียนของผูเ้รียน สามารถใช้ในห้อง-เรียน เสริมขณะท่ีสอนหรือนอก

ห้องเรียน ณ ท่ีใด เวลาใดก็ได ้ซ่ึงการใช้บทเรียนในการเรียน การสอนเช่นน้ี สามารถใช้

ฝึกหัดทั้ งด้านทักษะการแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  รวมทั้ งทางช่าง

อุตสาหกรรมดว้ย 

2.4 แบบสร้างสถานการณ์จาํลอง (Simulation) เป็นบทเรียนท่ีออกแบบเพื่ยช่วยเปล่ียนแปลง

บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นปกติใหน่้าสนใจยิง่ข้ึน ในเชิงของการปฏิบติั ถา้พิจารณา

ถึงความยดืหยุน่ ความคุม้ค่าความปลอดภยัต่างๆ รวมทั้งการควบคุมสถานการณ์ดว้ยตนเอง

แล้ว สถานการณ์จาํลองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะให้ประสิทธิภาพและความ

คล่องตวั ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาไดทุ้กเร่ือง เช่น การซ้ือขายหุ้น หรือการทดลองวิทยาศาสตร์ 

เป้าหมายหลกัของการสร้างบทเรียนแบบสถานการณ์จาํลองเพื่อนาํสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน

เขา้มาอยู่ในคอมพิวเตอร์ จะทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน มีโอกาส

ควบคุมสถานการณ์ใหเ้หมาะสม จึงเป็นสวนสาํคญัเพิ่มเติมจากการใหส้ถานการณ์ปกติ เพื่อ

การเรียนรู้และแกปั้ญหามีความความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

2.5 แบบสร้างเป็นเกมส์ (Game) การพฒันาในลกัษณะเกมส์ สามารถเสริมการเรียนรู้ไดดี้กว่า 

การใชเ้กมส์เพื่อการเรียน สามารถใชส้ําหรับการเรียนรู้ความรู้ใหม่ หรือเสริมการเรียนใน

ห้องเรียนได้ ซ่ึงเหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีมีระยะเวลาความสนใจสั้ น เช่น เด็ก หรือสภาวะ

แวดลอ้มท่ีไม่อาํนวย เป็นตน้ 

2.6 แบบการแกปั้ญหา (Problem Solving) เป็นบทเรียนในการฝึกการคิด การตดัสินใจ สามารถ

ใชก้บัวิชาการต่างๆ ท่ีตอ้งการใหส้ามารถคิด แกปั้ญหา ใชเ้พื่อการสอนในหอ้งเรียน หรือใช้

ในการฝึกทัว่ๆ ไป เป็นส่ือสาํหรับผูบ้ริหารไดดี้ 

2.7 แบบทดสอบ (Test)  ใชเ้พื่อตรวจวดัความสามารถของผูเ้รียน สามารถใชป้ระกอบการสอน

ในห้องเรียนหรือความตอ้งการของผูส้อนหรือผูเ้รียนเอง ทั้งน้ียงัสามารถใชน้อกห้องเรียน 

เพื่อตรวจวดัความสามารถของตนเองไดด้ว้ย 

2.8 แบบสถานการณ์เพื่อใหค้น้พบ (Discovery)จดัทาํเพื่อใหผู้เ้รียน เรียนรู้จากประสบการณ์ของ

ตนเอง โดยการลองผิดลองถูกหรือเป็นการจดัระบบนาํล่องเพื่อชกันาํสู่การเรียนรู้ สามารถ

ใชเ้รียนรู้ความรู้ใหม่หรือเป็นการทบ-ทวนความรู้เดิม 
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3. ขอ้ดี และขอ้จาํกดัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ขอ้ดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนในการนาํเสนอเน้ือหามีขอ้ดีหลายๆ 

ประการ ดงัน้ี (ศิริชยั นามบุรี, 2546) 

1. เสนอเน้ือหาไดร้วดเร็วเพียงแต่ผูเ้รียนกดแป้นพิมพ์เพียงคร้ังเดียวคอมพิวเตอร์ก็จะเสนอ

เน้ือหาต่อไป 

2. คอมพิวเตอร์สามารถเสนอรูปภาพท่ีเคล่ือนไหวได ้ทาํใหมี้ประโยชน์ในการเรียนรู้ความคิด

รวบยอดท่ีสลบัซบัซอ้นต่างๆ 

3. มีเสียงประกอบ ทาํใหเ้กิดความน่าสนใจ และเพิ่มศกัยภาพทางดา้นการเรียนไดดี้มากข้ึน 

4. สามารถเกบ็ขอ้มูลเน้ือหาไดดี้มากกวา่หนงัสือหลายเท่า 

5. ผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียนอยา่งแทจ้ริง คือ มีการโตต้อบระหวา่งบทเรียนกบัผูเ้รียนได ้

6. สามารถบนัทึกผลการเรียน ประเมินผลการเรียน และประเมินผลผูเ้รียนได ้

7. ทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของผูเ้รียนสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัการเรียนในชั้นเรียนปกติ 

8. ช่วยลดเวลาในการเรียนของผูเ้รียน เม่ือเทียบกบัการเรียนแบบปกติในหอ้งเรียน 

9. ช่วยเพิ่มความสนใจให้กบัผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน เม่ือเทียบกบัการเรียนในห้องเรียน ทาํให้ผูเ้รียน

ตอ้งมีสมาธิอยูก่บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และจอภาพตลอดเวลา 

10. สามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนของผูเ้รียนไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงไม่สามารถทาํไดห้ากเรียน

โดยใชผู้ส้อนจริง 

11. ช่วยสนบัสนุนการเรียนแบบรายบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

12. ช่วยลดตน้ทุนดา้นการจดัการเรียนการสอนได ้เพราะไม่ตอ้งใชผู้ส้อนจริง 

13. มี เน้ือหาท่ีแน่นอน  เน่ืองจากผ่านการตรวจสอบให้ มี เน้ือหาท่ีครอบคลุม  จัดลําดับ

ความสมัพนัธ์ของเน้ือหาอยา่งถูกตอ้ง มีความคงสภาพเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีเรียน ต่างจากการ

สอนดว้ยครูผูส้อน 

ขอ้จาํกดัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนในการนาํเสนอเน้ือหามีขอ้จาํกดัหลายๆ 

ประการ ดงัน้ี (ศิริชยั นามบุรี, 2546) 

1. ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายและเวลา ซ่ึงจาํเป็นตอ้งลงทุนค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงทั้งในดา้นฮาร์ดแวร์  และ

ซอฟตแ์วร์ 

2. ลดความสมัพนัธ์ของผูเ้รียนท่ีมีต่อกนัลง 

3. จาํเป็นตอ้งติดต่อกบัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์ เพื่อขอคาํแนะนาํโดยตรง ในดา้นเทคนิคของ     ตวัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ วิธีการบาํรุงรักษา การแกไ้ขปัญหา เม่ือเกิดปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้
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4. ขาดโปรแกรมเมอร์ท่ีมีความรู้พื้นฐานทางการศึกษา ความรู้ในเน้ือหาวิชาอย่างแทจ้ริง ขาดกล

ยทุธ์ในการสอน และปัญหาอีกอยา่งหน่ึงคือ ขาดความชาํนาญในการเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีมีอยู ่

5. ตอ้งใชเ้วลาในการพฒันามาก ในดา้นการทดสอบการใชง้าน และปรับปรุงแกไ้ข 

6. มีความยากในการออกแบบ เน่ืองจากตอ้งออกแบบใหย้ดืหยุน่ต่อการใชง้านเพื่อใหเ้หมาะสมกบั

ผูเ้รียนท่ีมีความถนดัท่ีแตกต่างกนั 

 

หลกัการเขยีนภาพฉาย (Orthographic projection) 

Orthographic projection คือ วิธีการฉายภาพหรือถ่ายทอดภาพจริงของวตัถุจากลกัษณะภาพสาม

มิติ ออกมาเป็นภาพสองมิติภาพท่ีตามองเห็น เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี ฯลฯ เป็นภาพสามมิติคือมองเห็นความกวา้ง 

ความยาว หนา สูง หรือลึก เม่ือนําไปเขียนในแบบหรือถ่ายทอดออกเป็นเพียงรูปด้าน เช่น ด้านบน 

ดา้นหน้า รูปดา้นต่างๆ จะมีเพียงสองมิติ เช่น รูปดา้นบนก็จะแสดงให้เห็นเพียงความกวา้งกบัความยาว 

หรือรูปด้านหน้าแสดงให้เห็นเพียงความยาวกับความสูงเท่านั้น วิธีการของ Orthographic ก็คือ การ

ถ่ายทอดรูปร่างจริงของวตัถุแต่ละมุมแต่ละดา้นออกไปสู่พื้นราบนัน่เอง 

 

การมองภาพฉาย 

การมองภาพฉายเป็นการมองตั้งฉากกบัระนาบดา้นต่างๆ ท่ีช้ินงานตั้งอยู ่ซ่ึงระนาบดา้นจะมีอยู ่6 

ดา้น เหมือนช้ินงานตั้งอยูใ่นกล่องแกว้ส่ีเหล่ียมท่ีมีผนงัของกล่องแกว้เป็นระนาบดา้นต่างๆ ดงัตวัอยา่งใน

รูป 

 
ภาพท่ีเกิดข้ึนจากการมองจะมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีของผวิช้ินงานท่ีมีเส้นขอบของช้ินงานลอ้มรอบ

อยู ่การมองช้ินงานในแต่ละดา้น จะเกิดภาพท่ีแตกต่างกนัไปตามรูปร่างของช้ินงาน และจาํนวนพื้นท่ีผวิ

ของช้ินงานในแต่ละดา้น 
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หลกัการมองภาพฉายมุมท่ี 1 

เป็นฉากรับภาพมุมท่ี 1 มาพจิารณา จะไดฉ้ากรับภาพท่ีมี 3 ดา้น ดงัในรูป 

 

เม่ือนําช้ินงานมาวางระหว่างฉากรับภาพทั้ง 3 ด้าน แลว้มองช้ินงานตามทิศทางของลูกศร 3 

ทิศทาง จะได้ภาพฉายท่ีมองเห็นเกิดข้ึนท่ีฉากรับภาพด้านหลงัทั้ ง 3 ด้าน ดังในรูป (การวางช้ินงาน

ระหว่างฉากรับภาพ และภาพฉายท่ีเกิดข้ึนบนฉากรับภาพเป็นเพียงจินตนาการเท่านั้น) เม่ือนาํช้ินงาน

ออกจะไดภ้าพ 2 มิติของรูปดา้นทั้ง 3 ดา้นของช้ินงาน ดงัรูป 
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กนกวรรน ชูทอง  มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดจ้ดัทาํวิทยานิพนธ์การสร้างบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย

สอนสาํหรับใชส้อนอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 งานวิจยัน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

สร้าง และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การอ่านเพื่อ 11 ความเขา้ใจสาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความเขา้ใจของ นกัเรียนกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคนัควา้คร้ังน้ี เป็นนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บา้นนาตา-

ล่วง) อาํเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยเบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน 

กลุ่มควบคุม 30 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้ ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึง

ประกอบดว้ย สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เน้ือหาการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

แบบฝึกหัดจาํนวน 4 บท บทละ 4 เร่ืองและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ โดยอาศัยสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าที(t-test) จากผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า ประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการ อ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.15/81.88 

ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 และผลสมัฤทธ์ิหารอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนกลุ่ม

ทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการศึกษา

วิทยานิพนธ์ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาํหรับใช ้สอนอ่าน เพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ในคร้ังน้ีทาํให้มีความรู้มีแนวทางในการ หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนมากข้ึน เช่น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพ เป็นตน้ รวมทั้ง

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ซ่ึงสามารถนาํมาใช้เป็นหลกัการออกแบบเป็น

ตัวอย่างเพิ่มเติมในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนได้ ช่วยให้สามารถสร้างส่ือบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีความเหมาะสมและหลากหลายได ้มากยิง่ข้ึน  

 เพชรนภา ดว้งฉุน มหาวิทยาลยันเรศวร ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยจดัทาํการพฒันา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การหาพื้นท่ีรูปทรงเรขาคณิต โดยใชโ้ปรแกรม Google Sketch UP สําหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เร่ืองการหาพื้นท่ีของรูปทรง เรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม Google Sketch UP สําหรับนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นักเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน 3) 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการ เรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 

ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรียนลานกระบือวิทยา อ าลาน

กระบือ จงัหวดักาํแพงเพชร จาํนวน 30 คน ผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า 1) การพฒันาชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Google Sketch Up จากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดบัมาก และมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 78.89/77.78 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้75/75 2) ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของกลุ่ม 12 ตัวอย่างหลงัการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มี

ความพึงพอใจใน ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการศึกษางานวิจยัการพฒันาชุด
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กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การหาพื้นท่ี รูปทรงเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม Google Sketch UP สําหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในคร้ังน้ี ทาํให้ไดรั้บความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากข้ึน เช่น การ หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสอบถามความ

พึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุด กิจกรรมการเรียนรู้เป็นตน้ ซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวดัหา

ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได ้

วรเชษฐ์ หวานเสียงและอภิชาติ ชยักลางไดจ้ดัทาํงานวิจยัเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเขียน

แบบออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  ตามช้ินงานท่ีกําหนดให้  เร่ืองภาพไอโซเมตริกพัฒนาและหา

ประสิทธิภาพชุดการสอนรายวิชา เขียนแบบ ออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ เร่ืองภาพไอโซเมตริกของนกัศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น ปีท่ี1 สาขาวิชาช่างโลหะ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ การวิจยัคร้ังน้ีเกิดจากความ ตอ้งการแกไ้ขปัญหานกัศึกษาเรียนวิชา เขียนแบบวิศวกรรม 

เร่ือง ภาพไอโซเมตริก ซ่ึงอยู่ในระดบัต่างๆ โดยการจดัชุดการสอนเร่ืองภาพไอโซเมตริก เพื่อให้นกัศึกษา

สามารถนาํไปศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เป็นการเสริมองคค์วามรู้และเพิ่มทกัษะในการปฏิบติัการเขียนแบบ

ทางวิศวกรรม ผูว้ิจยัไดท้าํวิจยัในชั้นเรียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง

ภาพไอโซเมตริก ของนกัศึกษา ก่อนและหลงัการศึกษาบทเรียนโดยกาํหนดเกณฑห์ลงั การเรียนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 80 กลุ่มตวัอยา่ง วิจยัเป็นนกัศึกษา สาขาวิชาช่างโลหะ ปี ท่ี 1 ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ท่ีลงทะเบียนเรียนเขียน แบบวิศวกรรม ในปีการศึกษา 2555 จาํนวน 25 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย บทเรียนชุด การสอน  เร่ืองภาพไอโซเมตริก เขียนแบบออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 

แบบทดสอบก่อนและหลงั การศึกษาบทเรียนชุดการสอน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าเฉล่ียเลขาคณิต ( ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมุติฐาน ผลการใชส่ื้อชุดการสอน วิชาเขียนแบบออกแบบดว้ย

คอมพิวเตอร์ ตามช้ินงานท่ีกาํหนดให ้เร่ืองภาพไอโซเมตริก นกัศึกษามีผลผลสัมฤทธ์ิเพิ่มข้ึน ร้อยละ 15.20 

ดงันั้นสรุปไดว้า่ผลการใชส่ื้อชุดการสอนเร่ืองภาพไอโซเมตริก ทาํใหน้กัศึกษาเขา้ใจในการ เรียนในรายวิชา

เขียนแบบออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์มากยิง่ข้ึน 

สถาพร อยูส่มบูรณ์ (2550: บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียน WBI แบบปฏิสมัพนัธ์ วิชา

คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 2 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาบทเรียน WBI แบบ 

ปฏิสมัพนัธ์ วิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลย ี2 และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน WBI แบบปฏิสมัพนัธ์ วิชา

คอมพิวเตอร์เทคโนโลย ี2 ผลการวิจยัพบวา่ บทเรียน WBI แบบปฏิสัมพนัธ์ วิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลย ี

2 ท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ 83.29/80.79 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 เม่ือนาํคะแนนเฉล่ียการทดสอบก่อน

เรียนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบดว้ยการทดสอบ t-test พบว่าผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดว้ยบทเรียน WBI 

แบบ ปฏิสัมพนัธ์วิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลย ี2 สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 แสดงใหเ้ห็น

ว่า บทเรียน WBI ท่ีสร้างข้ึนสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนแบบทบทวน สําหรับนักศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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ณิชารีย ์ จุไล (2558) ไดจ้ดัทาํงานวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ระบบ

คอมพิวเตอร์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการวิจยัน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง ระบบ

คอมพิวเตอร์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 2) เปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กบัการจดัการ

เรียนรู้แบบ ปกติ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนวงัไกลกังวล 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 2 หอ้งเรียน รวม 80 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ทาํการสุ่มแบบ

กลุ่มใชห้้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ซ่ึง โรงเรียนจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถของนกัเรียนและจบั

สลากเพื่อกาํหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จาํนวน 40 คน และ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ จาํนวน 40 คน เคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร์ แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการ

จดัการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมิน ความพึงพอใจของ

นกัเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความ แตกต่างของ

ค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที  ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพของบทเรียน 81.90/82.77 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่านักเรียนท่ีจดัการเรียนรู้

แบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 และ 3) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

Caforio (1994) ทาํวิจยัเร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นเคร่ืองมือในการเสริมความรู้ลกัษณะ 

tutorial เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนแบบปกติในการศึกษาคร้ังน้ีใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท 

tutorial การทดลองกลุ่มตัวอย่างนักเรียน  วิชาชีพเสริมสวย พบว่านักเรียนท่ีได้รับการเรียนจาก

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงเป็นกลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่าท่ีไม่ได้เรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ถึงแมว้่าไม่มีค่าสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล แต่จากการสังเกตพบว่า นกัเรียนท่ีใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ในลกัษณะ tutorial มีความรู้ความสามารถมากข้ึนกว่าท่ีเรียนในบทเรียนอย่างเดียว และนกัเรียนท่ีเรียน

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีสมาธิในการเรียนเสริมดว้ยคอมพิวเตอร์มากข้ึน 

McNeil (2000) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนมธัยมศึกษาใน

โรงเรียนแถบชานเมืองในรัฐมิชิแกนท่ีเรียนภาษาสเปน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการ

วิเคราะห์จากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน รวมทั้งคาํตอบจากแบบสอบถามของนกัเรียน 100 คน 

นกัเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและมีความสุขในการเรียน โดยแต่ละคนใชเ้วลาในการ

เรียนตามพื้นฐานท่ีแตกต่างกนั 



 

  

14 

Gulsun Kurubacak (2000) ไดศึ้กษาหลกัการต่างๆ ของเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนจาก

เวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษาตอ้งการไดรั้บคาํแนะนาํก่อนการเรียน เช่น การจดัการอบรมการเรียนจากเวบ็ไซต์

เพื่อการศึกษา การแนะนาํเคร่ืองมือต่างๆ ในการเรียนจากเวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษาและตอ้งการให้ใชก้าร

เรียนจากเวบ็เพื่อการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

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

แบบจาํลองสถานการณ์ เพื่อการสอนแนวคิดวิทยาศาสตร์ โดยทดลองใชก้บันักเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายจาํนวน 169  คน ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัการสอนแบบบรรยายร่วมกบั

การสาธิต พบวา่ การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์แบบจาํลองสถานการณ์เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์

กบัคอมพิวเตอร์มากข้ึน ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่การสอนแบบบรรยายร่วมกบัการสาธิต 

      

11. ระเบียบวิธีวิจยั ใหร้ะบุรายละเอียดต่อไปน้ี 

11.1 ระเบียบวธีิวิจยั งานวิจยัน้ีใชก้ระบวนการวิจยัเชิงทดลองเปรียบเทียบ ดงัน้ี 

  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยการวดัและประเมินผลก่อนเรียน และหลงัเรียนโดยใช้

เกณฑ ์80/80 

 11.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม ในภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 

2562 จาํนวน 30 คน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีแบบเจาะจง (purposive sampling)  

11.3 เคร่ืองมือ 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม เร่ืองหลกัการของภาพฉาย

ระบบมุมท่ี 1 (Orthographic projection first angle) 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย ชนิด  4 ตัวเลือก จํานวน  20 ข้อ เป็น

แบบทดสอบวดัความรู้พื้นฐานก่อนเรียน (pre-test) และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (post-test) 

ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนัแต่ทาํการสลบัขอ้คาํถามและตวัเลือก 

3. แบบประเมินเคร่ืองมือสําหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลจาํนวน 3 ชุด ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นเทคนิคจาํนวน 3 ชุด และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาจาํนวน 3 ชุด 

4. แบบวดัความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา 

GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม เร่ืองหลกัการของภาพฉายระบบมุมท่ี 1 (Orthographic projection first angle) 

จาํนวน 30 ชุด 

กระบวนการออกแบบและสร้างบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย โดยทัว่ไปจะยึด 

หลกัการของการออกแบบระบบการสอน(Instructional Systems Design) ซ่ึงเป็นการออกแบบกระบวนการ 
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เรียนรู้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบทเรียน โดยนาํเสนอเน้ือหาและจดักิจกรรมการเรียนตามหลกั

ประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 

1.  การวิเคราะห์เน้ือหา (Analysis) 

2. การออกแบบบทเรียน (Design) 

3. การสรางบทเรียน (Development) 

4. การทดลองใช ้(Implementation) 

5. การประเมินผลบทเรียน (Evaluation) 

การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน (Effectiveness) หมายถึง ความรู้ของผูเรียนท่ีแสดงออก 

ในรูปของคะแนนหรือระดบัความสามารถในการทาํแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดไดถู้กตอ้ง หลงัจากท่ี

ศึกษา เน้ือหาบทเรียนแล้วสําหรับแนวทางการหาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของผู ้เรียนของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัการเรียน เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเ้รียนก่อน และหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี

ระดบั .01  โดยทดลองตามแบบแผนการทดลอง 

การออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. เรียบเรียงและเขียนเน้ือหาและประเดน็ในการนาํเสนอ 

2. ใหผู้เ้ช่ียวชาญทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของเน้ือหา 

3. ดาํเนินการออกแบบ Storyboard 

4. ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของ Storyboard 

5. ดาํเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

6. ใหผู้เ้ช่ียวชาญทาํการประเมินผลส่ือบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหา

และ ความเหมาะสมดา้นอ่ืนๆ 

7. แก้ไขปรับปรุงและทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่องต่างๆ ทางด้านการสอนและส่วนอ่ืนๆ ใน

บทเรียนทั้งหมด  

8. ไดต้น้แบบส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสมบูรณ์ พร้อมนาํไปหาประสิทธิภาพกบัผูเ้รียน

ต่อไป 

การออกแบบและสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 1. ออกแบบแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและแบบหลงัเรียนให้ครอบคลุม

วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

2. ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาทาํการตรวจสอบและ ประเมินแบบทดสอบเพื่อหาความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา 

3. แกไ้ขปรับปรุงแบบทดสอบตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

4. ผูว้ิจยัสร้างขอ้สอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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การออกแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีทาํการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอน รายวิชา GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม เร่ืองหลกัการของภาพฉายระบบมุมท่ี 1 (Orthographic 

projection first angle) 

1. ศึกษาเอกสาร ตาํรา ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. รวบรวมขอ้มูลมาสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ลกัษณะของแบบประเมินเป็น แบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

3. นาํแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนวิชา GEN133เขียนแบบวิศวกรรม 

เร่ืองหลักการของภาพฉายระบบมุมท่ี 1 (Orthographic projection first angle) ซ่ึงจะประกอบด้วย การ

ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนในดา้นเน้ือหา และเทคนิคการผลิต โดยผ่านการตรวจสอบค่า IOC จาก

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ขอ้คาํถามท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 สามารถนาํไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง

ได ้

 วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. คาํนวณหาสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับการหาค่าใน

แบบสอบถาม และประสิทธิภาพของบทเรียนแต่ละหน่วยเรียนในการฝึกอบรม 

1.1 การหาค่าเฉล่ีย (mean) โดยใชสู้ตร (ศุภนิต อารีหทยัรัตน,์ 2556, หนา้ 96-97) 

 
เม่ือ  𝑋𝑋� หมายถึง  คะแนนเฉล่ียคณิตของกลุ่มประชากร 

∑𝑋𝑋 หมายถึง  ผลรวมของกลุ่มตวัอยา่งหรือประชากร 

𝓃𝓃 หมายถึง  จาํนวนขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่ง 

 

1.2 การหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยใชสู้ตร (ศุภนิต อารีหทยัรัตน์, 

2556, หนา้ 111 – 112) 

 
เม่ือ  S  หมายถึง  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

  X หมายถึง  ค่าของขอ้มูลแต่ละตวัหรือจุดกลางชั้นแต่ละชั้น 

  ×�  หมายถึง  ค่าเฉล่ียเลขคณิตของกลุ่มตวัอยา่ง 

  𝓃𝓃 หมายถึง  จาํนวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  𝑓𝑓 หมายถึง  ความถ่ีของชั้นขอ้มูลแต่ละชั้น 
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2. การวิเคราะห์โดยใชค่้าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency—IOC) ของ Rowinelli and 

Hambelton (อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2539, หนา้ 248 – 249) โดยใชเ้กณฑ์

การพจิารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 แสดงวา่มีความสอดคลอ้ง

กนัสามารถนาํไปใชไ้ด ้

 
เม่ือ  IOC  หมายถึง  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

   หมายถึง  ผลรวมของค่าความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

  𝒩𝒩 หมายถึง  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

3. วิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ ์80/80 โดยใชสู้ตร 

E1/E2 ของชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2521, หนา้ 135) 

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ ใชสู้ตรดงัน้ี 

 
เม่ือ E1  หมายถึง  ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ 

 หมายถึง  ผลรวมของคะแนนกิจกรรมระหวา่งเรียนของผูเ้รียนทุกคน  

(N ทุกคน) 

N หมายถึง  จาํนวนผูเ้รียนท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพชุดการสอน 

   คร้ังน้ี 

A หมายถึง  คะแนนเตม็ของกิจกรรมระหวา่งเรียน 

การหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ใชสู้ตรดงัน้ี 

 
เม่ือ E2 หมายถึง  ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์การเรียนรู้ 

 หมายถึง  ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบหลงัเรียนจากชุดการ 

                                            สอนของผูเ้รียนทุกคน (N ทุกคน) 
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N หมายถึง  จาํนวนผูเ้รียนท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพชุดการสอน 

                                             คร้ังน้ี 

B หมายถึง  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 

4. การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นการวเิคราะห์ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนโดยใชบ้ทเรียน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน มาคาํนวณหาความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่แลว้นาํมาวิเคราะห์โดย

ใชสู้ตร t test Dependent Sample โดยตั้งเกณฑน์ยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ธีรศกัด์ิ อุน่อารมยเ์ลิศ

, 2549, หนา้104) 

 
เม่ือ t หมายถึง  แทนอตัราส่วนวกิฤต 

  หมายถึง แทนผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนของคนแต่ละคน 

  N หมายถึง  แทนจาํนวนผูเ้ขา้สอบ 

5. ค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder-Richardson (อา้งถึงใน ศุภนิต อารี

หทยัรัตน, 2556, หนา้86) 

 
เม่ือ  𝓇𝓇𝓉𝓉𝓉𝓉  หมายถึง  ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 

  𝓀𝓀 หมายถึง  จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 

  𝓅𝓅 หมายถึง  อตัราส่วนของผูต้อบถูกในขอ้นั้น 

  𝓆𝓆 หมายถึง  อตัราส่วนของผูต้อบผดิในขอ้นั้น 

  𝒮𝒮2 หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนน 

6. ค่าความยาก (level of difficulty) จากสูตร (ศุภนิต อารีหทยัรัตน, 2556, หนา้88) 

 
เม่ือ P หมายถึง  ดชันีความยากง่าย 

N หมายถึง  จาํนวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 

𝑃𝑃𝐻𝐻  หมายถึง  จาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มสูง 

𝑃𝑃𝐿𝐿  หมายถึง  จาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มตํ่า 

𝓃𝓃 หมายถึง  จาํนวนผูต้อบทั้งหมดของกลุ่มสูงหรือกลุ่มตํ่า 
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11.5 วิธีการดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

1. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํการทดสอบก่อนเรียน 

2. กลุ่มตัวอย่างทดลองเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา GEN133 เขียนแบบ

วิศวกรรม เร่ืองหลกัการของภาพฉายระบบมุมท่ี 1 (Orthographic projection first angle) 

3. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํการทดสอบหลงัเรียน  

4. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัความพงึพอใจ 

5. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลต่อไป 

การดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ตอ้งระบุสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อ

ทาํการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม เกณฑ ์80/80 โดยสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉล่ีย 

ร้อยละ โดยใชสู้ตร E /E =80/80  

80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ียท่ีได้จากคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียนทั้งหมดของ 

ผูเ้รียนทุกคนขณะเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม เร่ือง

หลกัการของภาพฉายระบบมุมท่ี 1 (Orthographic projection first angle) 

80 ตวัหลงั หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ียคะแนนสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนทั้งหมดท่ีไดจ้ากการ ทาํ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิด้วยการทาํ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

สําหรับการเขียนแบบวิศวกรรม และทาํการวิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีทาํการเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อาํนาจจาํแนกของดชันีช้ีวดัแต่ละขอ้โดยการทดสอบท่ี (t-test) 

 11.6 วิธีการดาํเนินงานตลอดโครงการ 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม เร่ือง

หลกัการของภาพฉายระบบมุมท่ี 1 (Orthographic projection first angle) และสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ตลอดจนแบบวดัความพึงพอใจของผูเ้รียนดว้ยตนเอง จากนั้นดาํเนินการเก็บรวบรวบขอ้มูล

จากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชา GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม แลว้นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์และแปลผล

ขอ้มูลเพื่อสรุปเป็นรายงานวิจยัต่อไป 

12. ขอบเขตของการวิจยั 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร 

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม ในภาคเรียนท่ี 2 ปี 

การศึกษา 2562   
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กลุ่มตวัอยา่ง  

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม ในภาคเรียนท่ี 2 ปี 

การศึกษา 2562 จาํนวน 30 คน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีแบบเจาะจง (purposive sampling)    

  

2. เน้ือหาบทเรียน 

วิชา GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม ในหวัขอ้เร่ืองเร่ืองหลกัการของภาพฉายระบบมุมท่ี 1 

(Orthographic projection first angle)    

3. ระยะเวลาดาํเนินการวจิยั 

เทอม 2  ปีการศึกษา 2562 

 

กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 ตวัแปรอิสระคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา GEN133 เขียนแบบวศิวกรรม เร่ือง

หลกัการของภาพฉายระบบมุมท่ี 1 (Orthographic projection first angle) 

 ตวัแปรตามคือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน รายวิชา GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม เร่ืองหลกัการของภาพฉายระบบมุมท่ี 1 (Orthographic 

projection first angle) 

 

  

กจิกรรม ระยะเวลา  ปี 2562 – 2563 
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1. เขียนโครงการวิจยั             

2. สร้างเคร่ืองมือวิจยั             

3. ดาํเนินการวิจยั 

          3.1 pre-test ภายในกลุ่ม 

            

          3.2 post-test ภายในกลุ่ม             
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          3.3 สาํรวจความพึงพอใจ             

4. วิเคราะห์และแปลผล             

5. เขียนรายงานเสนอผลการวิจยั             

 

14. งบประมาณ 

รายงาน ราคา  (บาท) 

1.ค่าตอบแทน 

1.1  ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายใน) 1,000 บาท 

2.ค่าวสัดุ 

2.1 ค่าเขียน Script & Storyboard  

2.2 ค่า courseware โปรแกรม captivate (6 ชม. X 5,000 บาท) 

 

5,000 

30,000 

บาท 

บาท 

3.ค่าใชส้อย 

3.1 ค่าจดัทาํแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูล  

            (20 บาท X 30 คน X 2 ชุด) 1,200 บาท 

           ค่าจดัทาํแบบวดัความพึงพอใจและวเิคราะห์ขอ้มูล 

            (20 บาท x 30 คน x 1 ชุด) 600 บาท 

3.2 ค่าจา้งพิมพง์าน สาํเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม เหมาจ่าย        

        3.3 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ (เหมาจ่าย) 

      

1,800 

       

 

 

5,000 

1,000 

           

บาท 

            

 

 

บาท 

บาท 

รวมงบประมาณท่ีหัวหน้าโครงการได้รับ 43,800 บาท 

4. อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ. รวมสูงสุด 16,200 บาท) 

    4.1ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทความวิจยั 2 ท่าน 

      (เฉพาะกรณีท่ีตีพิมพบ์ทความในวารสารพฒันาการเรียนการสอน)  

    4.2 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินขอ้เสนอโครงการวิจยั 

    4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ 

    4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบูรณ์(จ่ายหวัหนา้โครงการ) 

    4.5 ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่และนาํเสนอผลงานวิจยั 

 

2,000 

 

1,000 

200 

3,000 

10,000 

 

บาท 

 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 60,000 บาท 
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16. ความเห็นของหวัหนา้ภาควิชา/หวัหนา้สาขาวิชา/หวัหนา้หน่วยงาน 

            

            

            

    

      ลงนาม       

              (      ) 

 

17. ความเห็นของคณะกรรมการประจาํคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 

            

            

            

     

      ลงนาม       

              (     ) 
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ท่ีอยู่  (ท่ีทาํงาน) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลยัรังสิต     52/347    เมืองเอก    ต. หลกัหก  

อ. เมือง  จงัหวดั ปทุมธานี  รหสัไปรษณีย ์12000    

 โทรศพัท ์086-789-3090     โทรสาร_____________________ 

ท่ีอยู่  (ท่ีบา้น)  99/72 หมู่บา้นศุภาลยัธานี  ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  

โทรศพัท ์086-789-3090_______________ โทรสาร __________________________ 

E-mail Address  chanatta.s@rsu.ac.th 

 

ประวติัการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

คอม. เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา ครุศาสตร์

อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 

2547 

คอบ. เคร่ืองกล ครุศาสตร์อุตฯ มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 

2532 

 

ผลงานวจิัย 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สัดส่วนเวลาทํางาน

ในโครงการของท่าน 

(%) 

1. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองภาพตดั (Section 

View) 

   

ท่านมีเวลาในการทําวจิัย  ประมาณสปัดาห์ละ    10 ชัว่โมง 

 

        

mailto:chanatta.s@rsu.ac.th


 

  

26 

ลงช่ือ      

(              ) 

       วนัท่ี      

 

 

 

 

หมายเหตุ: ส่งเอกสารฉบับนีพ้ร้อม CD ไฟล์ข้อเสนอโครงการ(ต้องเป็นไฟล์ Word เท่าน้ัน) จาํนวน  1 

ชุด ผู้ทาํวิจัยสามารถพิมพ์ด้วยตนเองตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนด (ศสพ.RS1-11ประเภทงานวิจัยท่ี 6)  

ท่ี ศสพ. ตึก1 ช้ัน 6 ห้อง 602 C อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 

 


