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บทคัดย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาการออกแบบ
และผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนกอ่นเรียนกบัหลงั
เรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  ประชากร ไดแ้ก ่ ผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขาเทคนิคการผลิต ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 22 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2)  แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน  สถิติท่ีใชใ้นการวิจัยไดแ้ก ่ แบบ
แผนพฒันา One-Group Pretest-Posttest  Design   และวิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีการหาค่าเฉล่ีย  ร้อยละ  และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
          ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ในภาพรวม  เท่ากบั 
 83.06 /80.17  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์ 80/80  การสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าให้ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพ่ิม ข้ึนร้อยละ 30.04 และผูเ้รียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 
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Abstract 
        This study were to 1) develop computer-assisted instruction in Computer Aided Design and 
Manufacturing for underdiploma/high vocational certificate Students  year 2) study student achievement 
and        3) study students' satisfaction on computer-assisted instruction. The population were 22 under 
diploma/high vocational certificate  year 2 in Production Technology of Chainat Technical College.  
 The tools used in this research were computer-assisted instruction, achievement test and 
questionnaire for learners' satisfaction. One-Group Pretest-Posttest Design was used in this research. Data 
analysis was done by efficiency (E1 / E2) Mean, standard deviation and t-test statistic. The results showed 
that the computer assisted instruction had the E1 / E2 as 83.06/80.17, which is higher than the set 80/80 
criterion. The learning achievement was higher than before learning at 30.04. The students' satisfaction 
were at the highest level at 4.50. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
โลกยคุปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงต่างๆเกดิข้ึนอยา่งรวดเร็วซ่ึงแนวทางล่าสุด คือการมุ่งเนน้ 

ไปสู่การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ในส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบตวัเรามากข้ึนหลายอุตสาหกรรม 
ของไทยจึงมุ่งไปสู่การพฒันาในทิศทางนั้น สอดรับกบัทิศทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ท่ี
มุ่งเนน้ให้มีการพฒันาอุตสาหกรรมโดยใช้  นวตักรรมเป็นตวัขบัเคล่ือนมากข้ึน      ซ่ึงอุตสาหกรรม
การผลิตนบัว่าเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมน าร่องของไทย และเม่ือประกอบกบัแนวโน้มความตอ้งการ
สินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของตลาดโลกดว้ยแลว้ ท าให้อุตสาหกรรมการผลิตแบบเดิม ๆ อาจ
ไม่สามารถตอบรับกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกบัอุตสาหกรรมของไทยจึงตอ้งมีการพฒันาข้ึนเป็น
ผลิตภณัฑ์สมยัใหม่ ท่ีตอ้งการการออกแบบและคิดคน้โดยใช้นวตักรรม และเทคโนโลยีขั้นสูง สมยั 
ใหม่มากยิง่ข้ึนทั้งน้ีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้แกอุ่ตสาหกรรม   การ
ผลิต ในประเทศไทยจึงจ าเป็นท่ีผูป้ระกอบการ SMEs จะตอ้งมีการปรับตวั   โดยเฉพาะการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ให้สามารถตอบรับกบัทิศทางดงักล่าว รวมถึงเพ่ือให้สามารถแข่งขนัไดก้บัทั้งคู่แข่งเดิม
ในประเทศ และคู่แข่งรายใหม่ท่ีเขา้มาลงทุนในไทย หรือคู่แข่งท่ีอยู่ในต่างประเทศในยคุท่ีตลาดเปิด
เสรีอยา่งเช่นในปัจจุบนั การผลิตในปัจจุบนัมีเทคโนโลยท่ีีพฒันาไปกว่าอดีตมากมาย เทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัอยา่งระบบคอมพิวเตอร์กมี็บทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตมาข้ึนตามไปดว้ย การประยกุต์ 
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เขา้มาให้กระบวนการผลิตนั้นมีวตัถุประสงค์หลกัๆ คือ เพ่ือให้การผลิตนั้นมี
ความแม่นย  า เท่ียงตรง สามารถท างานท่ีซบัซอ้นได ้สามารถท างานซ ้ า ๆ ได้อยา่งถูกตอ้ง  ทั้งหมดน้ี
เพ่ือประโยชน์ในการผลิต   ทั้งในลกัษณะการผลิตเป็นจ านวนมาก (Mass Production) และการผลิต
ตามแบบตามสัง่ (Make to Order Production) เม่ือมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนท าให้บริษทัผูผ้ลิตโปรแกรม 
ในการออกแบบโดยการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยการผลิตมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วเช่นเดียว 
กนั โปรแกรมในการออกแบบมีความซบัซ้อนมีเคร่ืองมือการใชท่ี้ยุง่ยาก ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรม
ของบริษทัต่างชาติจึงเป็นการยากท่ีผูใ้ชจ้ะท าความเขา้ใจและศึกษา จึงมีความจ าเป็นท่ีผูท้ างานดา้น
อุตสาหกรรมการผลิต  และวงการการศึกษาตอ้งมีการพฒันาตวัเองให้กา้วทนัต่อเทคโนโลยดีงักล่าว  
 พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลกัว่า
ผู ้เ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ถือว่ า ผู ้เ รียนมีความส าคัญท่ี สุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) จากสาระตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 
ดงักล่าว จะเห็นว่าส่ือการเรียนการสอน นบัว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะส่งเสริม และสนับสนุน
ให้ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ได้ หรือผู ้เรียนเป็นส าคัญ ส่ือการเรียนการสอนประเภท 



“คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” นบัว่าเป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีให้ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนสูง ทั้ งน้ี เน่ืองจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณสมบัติในการน าเสนอแบบหลายส่ือ (Multimedia) ด้วยคอมพิวเตอร์ 
และการเรียนท่ีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือเพ่ิมความน่าสนใจให้แกผู่เ้รียน โลกปัจจุบัน
เทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหน่ึงท่ีเข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพสูงจะเห็นได้ว่าในการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ได้ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานเป็นไปอย่างกว ้างขวางมากข้ึน การเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั จะสามารถกอ่ให้เกดิการเรียนรู้ท่ีแท้จริง ท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
มีการปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงท่ีเรียน ท าให้การเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด และบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กเ็ป็นอีกส่ือหน่ึงท่ีท าให้ผุเ้รียน เกดิความสนใจในการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตลอดเวลา ท าให้เกดิการพฒันาการท่ีกวา้งไกลยิง่ข้ึน 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI : Computer Assisted Instruction) อาจมีช่ือเรียกหลาย
อย่าง ได้แก ่Computer Assistant Instruction หรือ Computer Aided Instruction) หรือ Computer-
Based Instruction และ Courseware เป็นตน้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การน าคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการน าเสนอบทเรียนท่ีน ามาใช้ในการสอนเสริมการสอนในชั้ นเรียน หรือสอนแทน
ครูผูส้อน และผูเ้รียนสามารถน าไปใชใ้นการทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนมาแลว้ในชั้นเรียน 
 การน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาช่วยในการแกปั้ญหาการเรียนการสอน เป็นส่ิงท่ียอมรับกนั
ในกลุ่ม นกัการศึกษา เพราะมีงานวิจยัจ านวนมากระบุว่าสามารถแกปั้ญหา เร่ืองภูมิหลงัท่ีแตกต่าง
กนัของผูเ้รียนปัญหาการสอนตวัต่อตวั ปัญหาการขาดแคลนเวลา ปัญหาการขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญ 
(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541) นอกจากน้ียงัสามารถท าเร่ืองท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน 
ท าเร่ืองท่ียุง่ยาก และซบัซอ้นให้เขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน สามารถแสดงการเคล่ือนไหว เพ่ืออธิบายส่ิงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง หรือเคล่ือนไหวไดดี้ ใชเ้สียงเพ่ือประกอบค าอธิบายท่ีเก ีย่วข้องกบัการออกเสียง  หรือ
เลียนแบบเสียงให้ผู ้เรียน เกดิความเข้าใจดีข้ึนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีข้อดีท่ีสามารถโต้ตอบกบั
ผูเ้รียนได ้สามารถให้ภาพเคล่ือนไหว ตัดสินทางเลือก เม่ือผูเ้รียนตอบผิดหรือถูกได้ (ยืน ภู่สุวรรณ
,2527) นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัสามารถน าไปใชใ้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนมาก
ข้ึน ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นการตอบสนองนโยบาย “ยดึผูเ้รียนเป็นส าคัญ” ได้เป็นอย่างดี คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนจึงเป็นส่ิงท่ีให้ผลดีต่อการเรียนการสอน และสามารถพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนได ้
 จากการส ารวจส่ือการเรียนรู้ด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ในสถานศึกษาของ
อาชีวศึกษามีนอ้ยมากไม่เพียงพอต่อการน ามาใชป้ระกอบการสอน ส่ือการสอนส่วนมากมีราคาแพง 
ส่วนส่ือท่ีมีใชอ้ยูไ่ม่ตรงกบัเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการ เน่ืองจากการเรียนการสอนวิชาออกแบบและผลิต
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย( CAD/CAM)  เป็นวิชาท่ีตอ้งศึกษาควบคู่ระหว่างทฤษฎี และปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกดิกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด จากท่ีกล่าวมาเทคโนโลยีท่ีกา้วหน้าอย่างไม่หยุดย ั้ง 



และมีผลต่อการศึกษา การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ และนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอลกัษณะของส่ือท่ี
น ามาใชจ้ดัการเรียนการสอน ควรมีความหลากหลาย ทั้ งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลย ี
และส่ืออ่ืน ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้อย่างมีคุณค่า น่าสนใจ กระตุ้นให้ผูเ้รียนรู้จักแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง และเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา ผูว้ิจยัจึงสนใจสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย
น าแนวคิดทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบจงใจกระท า ของ สกนิเนอร์ (Skinner) มาเป็นแนวทางในการ
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของผูเ้รียนให้สูงข้ึน และ
กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจ กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เกดิกระบวนการคิด และ
เขา้ใจหลกัการท่ีเก ีย่วขอ้งกบัพุทธประวติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา  ออกแบบ
และผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา   3102 – 2005 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
กอ่น และหลงัเรียน โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา  ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา   3102 – 2005 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียน ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา  
ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา   3102 – 2005 
1.3 สมมุตฐิำนกำรวิจัย 

 1.3.1 ได้บทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอนรายวิชา  ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา   3102 – 2005ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 1.3.2 นกัศึกษาท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา  ออกแบบและผลิตด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา   3102 – 2005 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่ากอ่นเรียน 
 1.3.3 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา  ออกแบบและผลิต
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา   3102 – 2005 อยูใ่นระดบัมาก 
 

1.4 ตวัแปรที่ศึกษำ 
 1.4.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก ่การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา  ออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา   3102 – 2005 
 1.4.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
  1.4.2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  1.4.2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
  1.4.2.3 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 



 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.5.1ได้บทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอนรายวิชา  ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา   3102 – 2005 ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชจ้ดัการเรียนรู้ และน าไปใช้
สอนเสริมในชั้นเรียนได ้
 1.5.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
หลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา  ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา   3102 – 2005 สูงกว่ากอ่นเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 1.5.3 เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาอ่ืน
ต่อไป 
 

1.6 ขอบเขตของกำรวิจัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 
 1.6.1 ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากร คือ นักศึกษา ปวส.2 ท่ีก  าลงัเรียนในปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคนิคชัยนาท 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 3 ห้องเรียน รวม 49 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษา ปวส.2 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคนิค
ชัยนาท ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับสลากเลือกห้องเรียน เป็น
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1 ห้องเรียน รวม 22 คน ซ่ึงผูว้ิจยัศึกษาเป็นผูท้ าการสอน 
 1.6.2 เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั  

การวิจยัคร้ังน้ีใชเ้น้ือหาดังน้ี คือ ศึกษาและปฏิบัติเก ีย่วกบัหลกัการท างานและโครงสร้าง
โปรแกรม CAD/CAM สร้างภาพช้ินงาน 2 มิติ และช้ินงาน 3 มิติ ด้วยค าสั่งสร้างวตัถุ ปรับปรุง
แกไ้ขวตัถุ การรับ-ส่งไฟลช้ิ์นงาน (Import-Export File)สร้าง โปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งาน
กดั 2 มิติ 3 มิติ ด้วยค าสั่งตามลกัษณะงาน Face Contour Drill Pocket สร้างโปรแกรมทางเดินตัด 
(Tool Path) งานกลึง ด้วยค าสั่งตามลกัษณะงาน Face Turning Drill Bore Groove Thread สร้าง
โปรแกรม NC-Code ตรวจสอบและจ าลองการท างาน (Simulation) งานกดัและงานกลึง 
 

1.7 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนวิจัย  
การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ก  าหนดระยะเวลา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 

คาบ ๆ ละ 60 นาที โดยแบ่งเป็นการเรียนรู้ เร่ืองการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา  
ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา   3102 – 2005จ านวน 1 คาบ เรียนรู้เน้ือหา
ยอ่ย จ านวน 3 คาบ ท าขอ้สอบกอ่นเรียน 1 คาบ ท าขอ้สอบหลงัเรียน จ านวน 1 คาบ 

 



1.8 ค ำจ ำกัดควำมในกำรวิจัย 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้รูปแบบ
สอนเน้ือหาท่ีสร้างข้ึน  เพ่ือใชเ้ป็นส่ือ หรือตวักลางในการจดักจิกรรม การเรียนการสอนระหว่างครู 
และนักเรียน โดยใช้โปรแกรม คอมพิว เตอร์  Captivate 8 ประกอบด้วย ข้อความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เพ่ือพฒันาความสามารถของ ผู้เรียน
ทางดา้น องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีดงัน้ี 
 1.8.1 แบบทดสอบกอ่นเรียน 
 1.8.2 จุดประสงค์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 1.8.3 บทเรียนประกอบดว้ย ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง 
 1.8.4 แบบฝึกหัดทา้ยบท / กจิกรรม 
 1.8.5 แบบทดสอบหลงัเรียน 
 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีผูว้ิจัย
สร้างข้ึน โดยอาศัยหลักทฤษฎีความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และโปรแกรมท่ีใช้สร้างบทเรียนน ามาใช้พฒันาบทเรียน เพ่ือให้ได้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ี ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการวดั และประเมินผล ไดเ้ป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ผลการเรียนรู้จากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา  ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา   3102 – 
2005 ท่ีพฒันาข้ึนโดยคิดคะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียนตาม
เกณฑ ์80/80 
 80  ตวัแรก  หมายถึง  ร้อยละของค่าเฉล่ียของผลการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน โดยคิดคะแนนจาก
แบบทดสอบระหว่างเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
 80  ตวัหลงั  หมายถึง  ร้อยละของค่าเฉล่ียของผลการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายวิชา  ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา   3102 – 2005 ท่ีพฒันาข้ึน โดยคิด
คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัท่ีผูเ้รียน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนรายวิชา  ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา   3102 – 2005 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา  ออกแบบและผลิตด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา   3102 – 2005 หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ ซ่ึงวดัได้จาก
การตอบแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึน จากหน่วยการเรียนทั้ งส้ิน 8 หน่วย 
เน้ือหาและกจิกรรม แต่ละหน่วยการเรียนรู้ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวนหน่วย
การเรียนละ 10 ขอ้  



 ความพึงพอใจของผูเ้รียน  หมายถึง  ความรู้สึก ความคิดเห็นของ ผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา  ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา   31 02 – 
2005 ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตวัเลือก คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด จ านวน 30 ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้านการจัด
บทเรียน 2) ดา้นภาพน่ิง ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว และเสียง 3)ดา้นตวัอกัษร และการใช้สี 4) ด้าน
การน า เสนอบทเรียน 5) ด้านการเช่ือมโยงข้อมูล 6)ด้านแบบฝึกทบทวนความเข้าใจ และ
แบบทดสอบ 
 

1.9 กรอบแนวคิดในกำรท ำวิจัย 

 

 
 

ภำพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการท าวิจยั 



บทที่ 2 

เอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน และเพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้งมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 2.1 หลกัสูตรแกนกลาง 
 2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.3 ผมสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.4 ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.5 งานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้ง 
2.1 หลักสูตรแกนกลำง 

 หลักกำรของหลักสูตร 
1.เป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือพฒันาก  าลงัคนระดบัเทคนิคให้มี

สมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ    สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความ

ตอ้งการของตลาด แรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 

2.เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะดว้ยการปฏิบติั

จริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถ

เทียบโอนผลการ เรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถาน

ประกอบการ และสถาน ประกอบอาชีพอิสระ  

3.เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ให้ผูส้ าเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้ 

เต็มภูมิ ปฏิบติัไดจ้ริง มีความเป็นผูน้ าและสามารถท างานเป็นหมู่คณะไดดี้  

4.เป็นหลกัสูตรท่ีสนบัสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนัระหว่าง 

หน่วยงานและองค์กรท่ีเก ีย่วขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน 

5.เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันา

หลกัสูตรให้ตรง ตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัสภาพยทุธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั ของประเทศ 



จุดหมำยของหลักสูตร 

1.เพ่ือให้มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถคน้ควา้เพ่ิมเติมหรือศึกษาต่อ 

ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

2.เพ่ือให้มีทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

3.เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ มาประยกุต์ใชใ้นงานอาชีพ 

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

  4.เพ่ือให้มีเจตนคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองค์กร 

สามารถท างานเป็นหมู่คณะไดดี้ และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ  

5.เพ่ือให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจดัการ การ

ตดัสินใจและการแกปั้ญหา รู้จกัแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาพฒันาตนเอง ประยุกต์ใชค้วามรู้ ในการ

สร้างงานให้สอดคลอ้งกบัวิชาชีพ และการพฒันางานอาชีพอยา่งต่อเน่ือง  

6.เพ่ือให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัย ์ มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 

ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบัการปฏิบติัในอาชีพนั้น ๆ 

7.เพ่ือให้เป็นผูมี้พฤติกรรมทางสงัคมท่ีดีงาม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ทั้งในการ

ท างาน การอยูร่่วมกนั มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตน 

เพ่ือสงัคม มีความเขา้ใจและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตระหนกัใน

ปัญหา และความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม 

8.เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิของประเทศ โดยเป็นก  าลงั

ส าคญั ในการผลิตและให้บริการ 

9.เพ่ือให้เห็นคุณค่าและด ารงไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ ปฏิบติัตนใน

ฐานะ พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

 

 

 

 



หลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร 

1.การเรียนการสอน 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียน ท่ี

ก  าหนด และน าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได้ สามารถเทียบโอนผลการเรียน และ

ขอเทียบ ความรู้และประสบการณ์ได  ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนได้ 

หลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ และทกัษะในวิชาการท่ีสมัพนัธ์กบั

วิชาชีพ ใน การวางแผน การแกปั้ญหา และจดัการทรัพยากรในการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม มี

ส่วนร่วมในการ พฒันาวิชาการ ริเร่ิมส่ิงใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และหมู่คณะ เป็น

อิสระในการปฏิบติังานท่ี ซบัซ้อนหรือจดัการงานผูอ่ื้น มีส่วนร่วมท่ีเก ีย่วกบัการวางแผน การ

ประสานงานและการประเมินผล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกจิ

นิสยัท่ีเหมาะสมในการท างาน 

2.การจดัการศึกษาและเวลาเรียน 

การจดัการศึกษาในระบบปกติส าหรับผูเ้ขา้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชา และสาขาวิชาตามท่ีหลกัสูตรก  าหนดใชร้ะยะเวลา 2 ปี

การศึกษา ส่วน  ผูเ้ขา้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูเ้ขา้

เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชา และ

สาขาวิชาท่ีก  าหนด ใชร้ะยะเวลา เรียนประมาณ 3 ปีการศึกษา การจดัเวลาเรียนให้ด าเนินการ ดงัน้ี 

2.1ในปีการศึกษาหน่ึงๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาค

เรียนละ 18 สปัดาห์โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกติ ตามท่ีก  าหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

หรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดท าการสอน ไม่

นอ้ยกว่าสปัดาห์ละ5 วนั วนัละไม่เกนิ 7 ชัว่โมง โดยก  าหนดให้จดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที  

 

 

 



3.หน่วยกติ 

      ก  าหนดให้มีจ านวนหน่วยกติ ตลอดหลกัสูตร ระหว่าง 83 - 90 หน่วยกติ โดยการคิดหน่วยกติถือ

เกณฑ ์ดงัน้ี 

1) รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชัว่โมงเท่ากบั 1 หน่วยกติ 

2) รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ ไม่นอ้ยกว่า  

36 ชัว่โมงเท่ากบั 1 หน่วยกติ 

3) รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่นอ้ยกว่า 54 

ชัว่โมงเท่ากบั 1 หน่วยกติ 

4) รายวิชาท่ีใชใ้นการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ยกว่า 54 ชัว่โมงเท่ากบั 1 หน่วยกติ 

5) การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อย

กว่า 320 ชัว่โมง เท่ากบั 4 หน่วยกติ 

6) การท าโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกติ 

การก  าหนดจ านวนหน่วยกติ และจ านวนชัว่โมงเรียนต่อสปัดาห์ของแต่ละรายวิชา ให้พิจารณา ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 โดยก  าหนดหลกัเกณฑ์

และ วิธีการ ดงัน้ี 

ความหมายของ ท-ป-น 

ท หมายถึง จ านวนชัว่โมงเรียนทฤษฎีต่อหน่ึงสปัดาห์  

ป หมายถึง จ านวนชัว่โมงเรียนปฏิบติัต่อหน่ึงสปัดาห์  

น หมายถึง จ านวนหน่วยกติท่ีก  าหนดไวข้องแต่ละรายวิชา  

4.โครงสร้าง 

โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาและ

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 

4.1 หมวดวิชาทกัษะชีวิต ประกอบดว้ยกลุ่มวิชาเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีทักษะในการปรับตัว

และด าเนินชีวิตในสงัคม เห็นคุณค่าของตนและการพฒันาตน มีความใฝ่รู้ แสวงหาและพฒันา



ความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ มีทักษะ

ในการส่ือสาร การ ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีคุณธรรม จริยธรรม 

มนุษยสัมพนัธ์ และมีความ รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม รวมไม่นอ้ยกว่า 18 หน่วยกติ   การจดั

วิชาในหมวดวิชาทกัษะชีวิต สามารถท าไดใ้นลกัษณะเป็นรายวิชา หรือลกัษณะ บูรณาการให้

ครอบคลุมกลุ่มวิชาต่าง ๆ ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหมวดวิชาทกัษะ 

ชีวิต ดงัรายการต่อไปน้ี 

4.1.1กลุ่มทักษะภาษาและการส่ือสาร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 

2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

4.1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

4.1.3 กลุ่มทกัษะทางสงัคมและการด ารงชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  

1) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

4.2 หมวดทกัษะวิชาชีพ ประกอบดว้ยกลุ่มวิชาท่ีพฒันาผูเ้รียนให้เกดิสมรรถนะวิชาชีพ มี

ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน จดัการ ประมวลผล แกปั้ญหา  ควบคุมและสอนงาน             

บูรณาการในการปฏิบติังาน รวมไม่นอ้ยกว่า 56 หน่วยกติ ประกอบดว้ย 5 กลุ่ม ไดแ้ก ่ 

4.2.1กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

4.2.2 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 

4.2.3 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก 

4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 

4.2.5 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 



    ในการก  าหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง  ตอ้งศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน

และ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ รวมไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกติ นอกจากน้ี ก  าหนดให้มีการ

ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพจ านวน 4 หน่วยกติ และโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ จ านวน  4  

หน่วยกติ   

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบดว้ยวิชาท่ีเก ีย่วกบัทกัษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพ่ือเปิด 

โอกาสให้ผูเ้รียนเลือกเรียนไดต้ามความถนดัและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ 

จ านวน ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกติ 

4.4 กจิกรรมเสรีมหลกัสูตร เป็นส่วนท่ีส่งเสริมการพฒันาทกัษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ 

ผูเ้รียนทุกคนต้องเชา้ร่วมกจิกรรมอยา่งน้อยสปัดาห์ละ 2 ชัว่โมงในทุกภาคเรียน โดยไม่นบัหน่วยกติ 

การยกเวน้การเรียนรายวิชาในหมวดวิชาทกัษะชีวิต หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ และหมวดวิชา เลือก

เสรี สามารถท าไดโ้ดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือโดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

เขา้สู่หน่วยกติ ตามหลกัสูตร ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก  าหนด 

จ านวนหน่วยกติของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตร ให้เป็นไปตามท่ีก  าหนดไวใ้นโครงสร้าง ของ

แต่ละประเภทวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดัตามท่ี

ก  าหนด ไวใ้นหลกัสูตร และหรือพฒันาไดต้ามความเหมาะสม ตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิม

ขีด ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งก  าหนด

รหัสวิชา จ านวนหน่วยกติ และจ านวนชัว่โมงเรียนตามท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

5.การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 

เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบนั กบัภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลงัจากท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัด

หรือฝึกปฏิบติั เบ้ืองตน้ในสถานศึกษาแลว้ระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้

จากประสบการณ์จริง ไดส้ัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และ

บรรยากาศการท างานร่วมกนั ส่งเสริม   การฝึกทักษะการส่ือสาร การใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ 

การแกปั้ญหาและการจดัการ  การเผชิญสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนท าได ้ คิดเป็น ท าเป็นและ

เกดิการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  ตลอดจนเกดิความมัน่ใจ  และเจตคติ  ท่ีดีในการท างานและการประกอบ

อาชีพอิสระโดยการจดั ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพต้องด าเนินการดงัน้ี 

5.1สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ใน

รูปของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใช้



เวลา รวมไม่น้อยกว่า 320 ชัว่โมง ก  าหนดให้มีค่าเท่ากบั 4 หน่วยกติ โดยให้น ารายวิชาในหมวดวิชา

ทกัษะวิชาชีพ ท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกจิ

หรือหน่วยงานของรัฐได้ โดยใชเ้วลารวมกบัการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่า 1 ภาค

เรียน 

การคิดเวลารวมของการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 320 ชัว่โมง ค านวณ     

จาก จ านวนชัว่โมงการปฏิบติังานในสถานประกอบการคูณวนัคูณสปัดาห์ (8 ชัว่โมง x 5 วนั x 8 

สปัดาห์) ทั้งน้ี สถานศึกษาสามารถจดัให้มีฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ ฝึกงาน 1 

และฝึกงาน 2     ให้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัให้มีชัว่โมงเรียนต่อสปัดาห์ท่ีเทียบเคียง

กบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

5.2 การตดัสินผลการเรียนและให้ระดบัผลการเรียนให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชาอ่ืน 

6.โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 

เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้ บูรณาการความรู้ ทักษะและ 

ประสบการณ์จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนดัและความสนใจ ตั้งแต่การ

เลือก หัวขอ้ หรือเร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้ การวางแผน การก  าหนดขั้นตอนการด าเนินการ การ

ด าเนินงาน การประเมินผลและการจดัท ารายงาน ซ่ึงอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มกไ็ด้ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่

กบัลกัษณะของ โครงการนั้น ๆ โดยการจดัท าโครงการดงักล่าวตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

6.1สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้ผูเ้รียนจดัท าโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ       

ท่ีสมัพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาในภาคเรียนท่ี 3 และหรือภาคเรียนท่ี 4 รวมจ านวน 4 หน่วย

กติใช ้ เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชัว่โมง ค านวณจากจ านวนชัว่โมงในการท าโครงการพฒันาทกัษะ

วิชาชีพคูณหน่วยกติ (54 ชัว่โมง × 4 หน่วยกติ) ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดั

ให้ผูเ้รียนจดัท าโครงการ พฒันาทักษะวิชาชีพได้ 2 แบบ ดงัน้ี 

แบบท่ี 1 จดัเป็นรายวิชาเดียว ตอ้งจดัอตัราส่วนชัว่โมงการจดัท าโครงการพฒันาทกัษะ วิชาชีพใน

เวลาเรียนต่อนอกเวลาเรียน 1 ต่อ 2 ดงัน้ี 

อตัราส่วนชัว่โมงในเวลาเรียน 1 ส่วน เท่าอบั 72 ชัว่โมงต่อภาคเรียน (216 ชัว่โมง × 1/3) อตัราส่วน

ชัว่โมงนอกเวลาเรียน 2 ส่วน เท่าอบั 144 ชัว่โมงต่อภาคเรียน (216 ชัว่โมง × 2/3) ดงันั้น ตอ้งจดัท า

โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพในเวลาเรียน เท่าอบั 4 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ (72 ชัว่โมง/18 สปัดาห์) และ

นอกเวลาเรียน เท่าอบั 8 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ (144 ชัว่โมง/18 สปัดาห์) 



แบบท่ี 2 จดัเป็นสองรายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือ

สถาบนัจดัให้มีชัว่โมงเรียนต่อสปัดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

6.2 การตดัสินผลการเรียนและให้ระดบัผลการเรียนให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชาอ่ืน 

7.การศึกษาระบบทวิภาคี 

เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกดิจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ 

สถาบนัการอาชีวศึกษากบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใช้เวลา

ส่วนหน่ึง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การจดัการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพ่ิมขีด

ความสามารถดา้นการผลิตและพฒันา ก  าลงัคนท่ีตรงตามความตอ้งการของผู้ใช ้ ตามจุดหมายของ

หลกัสูตร การจดัการศึกษาระบบทวิภาคี โดยน า รายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกไป

ก  าหนดรายละเอียดของรายวิชา ไดแ้ก ่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาค าอธิบายรายวิชา   

เวลาท่ีใชฝึ้ก    และจ านวนหน่วยกติ ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน      ของสถานประกอบการ

รัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน พร้อมจดัท า แผนฝึก

อาชีพ การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ทั้งน้ี อาจน ารายวิชาชีพอ่ืนในหมวดทกัษะวิชาชีพ ไป

จดัร่วมดว้ยกไ็ด ้ จ านวนหน่วยกติและจ านวนชัว่โมงท่ีใชฝึ้กอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคี ให้

เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก  าหนด และให้รายงานการพฒันารายวิชาให้ส านกังานคณะกรรมการ การ

อาชีวศึกษาทราบ 

ทั้งน้ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา   หรือ    สถาบนัการอาชีวศึกษา      ตอ้งปฏิบติัตามประกาศ

กระทรวง ศึกษาธิการ   เร่ือง มาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือให้การจดัการ

อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

8.การเขา้เรียน 

ผูเ้ขา้เรียนตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

หรือส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าผูเ้ขา้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาและมี

คุณสมบติัเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย การจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า และผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร วิชาชีพต่างประเภทวิชาและ

สาขาวิชาท่ีก  าหนด ตอ้งเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพให้ครบตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรแต่ละ

ประเภทวิชาและสาขาวิชา กรณีผูเ้ขา้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 



ผ่านการเรียนรายวิชาท่ีเทียบเท่ารายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ สามารถยืน่ขอเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

ในรายวิชานั้น สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่กไ็ด ้ ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของ

สถานศึกษา 

การเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อก  าหนดท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร 

สาขาวิชา และการตดัสินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการจดั

การศึกษา และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 

2557 พ.ศ.2558 

9.การประเมินผลการเรียน 

เนน้การประเมินสภาพจริง ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย         

การจดั การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 

2557 พ.ศ. 2558 

10. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษาตอ้งจดัให้มีกจิกรรมเสริมหลกัสูตร

ไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ทุกภาคเรียน เพ่ือพฒันาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินยัของตนเอง การต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด 

วิเคราะห์ สร้างสรรค์การท างาน ปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ใชก้ระบวนการกลุ่ม ในการท าประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมทั้งการทะนุบ ารุง

ขนบธรรมเนียมประเพณี อนัดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผลและปรับปรุงการ

ท างาน ทั้งน้ี ส าหรับนกัศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เขา้ร่วมกจิกรรมท่ีสถานประกอบการจดั

ข้ึน 

10.2 การประเมินผลกจิกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า

ดว้ยการจดัการศึกษา และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศกัราช 2557 พ.ศ.2558 

11.การจดัแผนการเรียน 

การจดัท าแผนการเรียน เป็นการก  าหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรท่ีจะด าเนิน การ

สอนในแต่ละภาคเรียน โดยจดัอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบติัในหมวดวิชาทกัษะ



วิชาชีพ ประมาณ 40:60 ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัลกัษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

11.1 จดัรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยค านึงถึงรายวิชาท่ีตอ้งเรียนตามล าดบั   กอ่น-หลงั  

ความง่าย - ยาก ของรายวิชา ความต่อเน่ือง และเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาท่ี

สามารถ บูรณาการจดัการศึกษาร่วมกนัเพ่ือเรียนเป็นงาน และหรือข้ึนงานในแต่ละภาคเรียน 

11.2 จดัให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนดั ความ

สนใจเพ่ือสนบัสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ  

11.3 รายวิชาทวิภาคี หรือการน ารายวิชาไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ/ แหล่ง

วิทยาการให้ประสานงานร่วมกบัสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพ่ือพิจารณาก  าหนดรายวิชา

หรือ กลุ่มวิชาท่ีตรงกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการนั้น ๆ 

11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจดัให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 3 หรือ 4 

คร้ังเดียว จ านวน 4 หน่วยกติ หรือจดัให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 คร้ัง คือ ภาคการศึกษาท่ี 3 และภาค

การศึกษาท่ี 4 รวม 4 หน่วยกติ ตามเง่ือนไขของหลกัสูตรนั้น ๆ 

11.5 กจิกรรมเสริมหลกัสูตร ให้ก  าหนดกจิกรรมเสริมหลกัสูตรไวใ้นแต่ละภาคเรียน โดย

นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมเสริมหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

11.6 จ านวนหน่วยกติรวมในแต่ละภาคเรียน ในแต่ละภาคเรียนปกติส าหรับ การ

ลงทะเบียนเต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกติ และไม่เกนิ 22 หน่วยกติ ส่วน

การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกนิ 12 หน่วยกติ หากสถานศึกษา

อาชีวศึกษามีเหตุผลและความจ าเป็นในการให้นักศึกษาลงทะเบียน รายวิชาท่ีแตกต่างไปจากเกณฑ์

ขา้งตน้ อาจท าไดแ้ต่ตอ้งไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องไดร้ับอนุญาตจาก

หัวหนา้สถานศึกษา 

12. การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

การตดัสินผลการเรียนเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ให้ถือตามเกณฑต่์อไปน้ี 

12.1ไดร้ายวิชาและจ านวนหน่วยกติสะสมในหมวดวิชาทกัษะชีวิต หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ     

และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถว้นตามท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และ

ตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษาก  าหนด  



12.2 ไดค่้าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 

12.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

12.4 ไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติักจิกรรมเสริมหลกัสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน ท่ี

สถานศึกษาก  าหนด 

13. การพฒันารายวิชาในหลกัสูตร 

13.1 หมวดวิชาทกัษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษาสามารถ 

พฒันารายวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทกัษะชีวิต ในลกัษณะจ าแนกเป็นรายวิชา

หรือ ลกัษณะบูรณาการ โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่ม

วิชา ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ กลุ่มวิชา

มนุษยศาสตร์ ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ 

เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของ หมวดวิชาทกัษะชีวิต 

13.2 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถปรับปรุง 

รายละเอียดของรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจดัการเรียนรู้ และหรือพฒันา

รายวิชา เพ่ิมเติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกได ้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐาน

การศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชา ตลอดจนความตอ้งการของสถานประกอบการหรือสภาพยทุธศาสตร์

ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษาสามารถ 

พฒันารายวิชาเพ่ิมเติมไดต้ามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือสภาพ

ยทุธศาสตร์ ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและหรือเพ่ือการศึกษา

ต่อ ทั้งน้ี การก  าหนดรหัสวิชา จ านวนหน่วยกติ และจ านวนชัว่โมงเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลกัสูตร

ก  าหนด 

14. การปรับปรุงแกไ้ข พฒันารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมติัหลกัสูตร 

14.1 การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคญัของหลกัสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  



14.2 การอนุมติัหลกัสูตร ให้เป็นหนา้ท่ีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

14.3 การประกาศใชห้ลกัสูตรให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

14.4 การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน การ

อาชีวศึกษาสามารถด าเนินการได ้โดยต้องรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

15. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

ให้ทุกหลกัสูตรก  าหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้ห้ชดัเจน อยา่งน้อยประกอบดว้ย   4 

ประเด็น คือ 

15.1 คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา  

15.2 การบริหารหลกัสูตร 

15.3 ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา  

15.4 ความตอ้งการก  าลงัคนของตลาดแรงงาน 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา จดั
ให้มีการประเมินเพ่ือพฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
 

2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาจากภาษาองักฤษว่า Computer Assisted Instruction (พรเทพ เมือง
แมน. 2544) ซ่ึงราชบณัฑิตสถานบญัญติัศพัท์เป็นภาษาไทยว่า “การสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วย” 
แต่ค าศพัท์ดงักล่าวไม่เป็นท่ีนิยม มกัใชค้ าว่า “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” มากกว่า และหากเติมค าว่า 
“บทเรียน” เขา้ไปขา้งหนา้เป็น “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” จะท าให้เกดิความเขา้ใจไดง่้าย และ
ชดัเจนมากข้ึน ดงันั้น ในท่ีน้ีค าว่า “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” ใชใ้นความหมายเดียวกบัค าใน
ภาษาองักฤษว่า Computer Assisted Instruction หรือท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  (Computer Assisted Instruction  : CAI) เป็นบทเรียนท่ีมีเน้ือหาประกอบดว้ยงานกราฟิก 
ขอ้ความ ภาพเคล่ือนไหว ประกอบเสียงลกัษณะเป็นส่ือผสม ในการถ่ายทอดเน้ือหาของบทเรียน 
ผูเ้รียนสามารถโตต้อบกบัส่ือไดโ้ดยใชไ้ดท้ั้งเป็นส่ือการเรียนของนักเรียน และเป็นส่ือการสอนของ
ครู เพ่ือให้ผูเ้รียนไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ตามท่ีก  าหนดไว ้ มีผูใ้ห้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 



 พรีนิส (1977) ไดใ้ห้ความหมายว่า เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยท าให้นักเรียน เรียนรู้รายวิชาไป
ทีละขั้นตอนในขณะท่ีมีการเรียนการสอนท่ีข้ึนอยู่กบัการตอบสนองของนักเรียนนั้นคอมพิวเตอร์จะ
ท าหนา้ท่ีถามค าถามให้ คอมพิวเตอร์สามารถยอ้นกลบัไปสู่รายละเอียดท่ีผ่านมาแลว้ได ้ หรือ
สามารถให้การฝึกฝนซ ้ าให้แกน่ักเรียนได้ 
 ซิปป์ล (1991) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการเรียน
การสอน โดยน ามาประยุกต์ในการโตต้อบระหว่างผูเ้รียนกบัโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ตาม
ขั้นตอนท่ีจดัไว ้ซ่ึงสามารถบอกขอ้บกพร่องของผูเ้รียนเม่ือท าผิดพลาดได้ 
 ทกัษิณา สวนานนท์ (2535) ไดใ้ห้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า หมายถึง การ
สร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียนซ่ึงอาจจะตอ้งมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และ
ค าถาม ค าตอบไวพ้ร้อม ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง หรือเรียนไดเ้ป็นรายบุคคล การสอนโดย
ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ี ถือว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอนแต่ไม่ใช่เป็นผูส้อน 
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ไดใ้ห้ความหมายพอสรุปไดว้่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหน่ึง ซ่ึงใชค้วามสามารถของคอมพิวเตอร์
ในการน าเสนอส่ือประสม ทั้งแผนภูมิ ขอ้ความ ภาพน่ิง กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว วีดีทศัน์ และเสียง 
ในการถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียน เพ่ือให้ผูเ้รียนไดมี้การเรียนรู้โดยเน้ือหา ผ่านจอของคอมพิวเตอร์ 
 อมรเดช ดีนาน (2544) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การน าเอาคอมพิวเตอร์มา
ใชใ้นการเรียนการสอน โดยมีโปรแกรมท่ีบรรจุเน้ือหา ความรู้ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และ
สถานการณ์จ าลอง ผูเ้รียนแต่ละคนจะไดเ้รียนเน้ือหาบทเรียน ฝึกฝนทักษะจากคอมพิวเตอร์ และมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์ไดท้ั้งในลกัษณะของการเสริมแรง และการกระตุน้เร้าให้โตต้อบตาม
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลท่ีมีแกผู่เ้รียน 
 สุพตัรา  ธิชยั (2544) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรียนท่ีมีภาพประกอบชดัเจน 
จะท าให้เกดิความพอใจท าให้จ าเน้ือหาไดดี้ข้ึน รวมทั้งการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเปล่ียนบรรยากาศในการเรียนให้น่าสนใจข้ึน 
 ธนา เทศทอง (2550) ไดก้ล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : 
CAI) เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอเน้ือหาเร่ืองราวต่างๆ ๆ
มีลกัษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการเรียนแบบมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) คือ สามารถ
โตต้อบระหว่างผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ได้ 
 จากท่ีกล่าวมา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงมีความส าคญั และมีบทบาทต่อวง
การศึกษาในปัจจุบนัเป็นอยา่งยิง่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ ส่ือท่ีใชค้อมพิวเตอร์มาใช้
ประกอบการสอนโดยมีโปรแกรมท่ีมีเน้ือหาบทเรียนท่ีสร้างข้ึน ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ เพ่ือให้
ผูเ้รียน เรียนรู้ตามขั้นตอน ผูเ้รียนสามารถโตต้อบกบับทเรียนได ้ และสามารถรู้ถึงพฒันาการของ
ตนเองได ้นบัไดว้่าเป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล  



 ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 นกัการศึกษาจ านวนมากไดท้ าการศึกษา วิจยัเก ีย่วกบัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในการเรียนการสอน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนหลายอยา่ง 
ดงัน้ี 
 ฮอลล์ (1982) ไดก้ล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน ให้มีคุณภาพสูง สามารถปรับปรุงเน้ือหาบทเรียนไดส้ะดวก และรวดเร็ว ประหยดัเวลา 
และค่าใชจ่้ายในการเรียนการสอน 
 ไพร์ส (1991) กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ (Active Learner) ตอบสนองความสามารถของผูเ้รียน ความสามารถ และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยให้การเรียนการสอนมีบรรยากาศท่ีดี ผูเ้รียนสามารถเกบ็ขอ้มูลของ
คอมพิวเตอร์ท าให้การเรียนการสอน สามารถประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนได้สะดวกรวดเร็ว  
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นบัเป็นเคร่ืองมือ หรือส่ือในการเรียนรู้ และการสอนท่ี
ส าคญั ทกัษิณา สวนานนท์ (2530) นิพนธ์ ศุขปรีดี (2540) ศกัดา ไชยกจิภิญโญ (2536) ณรงค์ ค า
ใหม่ (2538) ครรชิด มาลยัวงศ ์(2538) และ ศิริลกัษณ์ อ้ึงเจริญสุกานต์ (2540) ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไวพ้อสรุปได ้ดงัน้ี 
 ประโยชน์ต่อครูผูส้อน ประหยดัเวลาในการสอน แบ่งเบาภาระครู เน่ืองจากผูเ้รียนมีความ
สนใจเรียนมากข้ึน ประหยดังบประมาณ และค่าใชจ่้ายในการหาวสัดุ หรือเคร่ืองมือราคาแพง ใช้
เป็นส่ือ และอุปกรณ์การสอนสะดวก ปลอดภยั ใชแ้กปั้ญหานกัเรียนท่ีเรียนอ่อน และใชส้อนเสริม
ส าหรับผูเ้รียนท่ีสามารถเรียนรู้ไปได้เร็ว สามารถจดัแผนการเรียนรู้ไดดี้ และช่วยในการประเมินผล 
เน่ืองจากในบทเรียนคอมพิวเตอร์มีจุดมุ่งหมาย มีการสอนเน้ือหา ทดสอบ และมีผลยอ้นกลบั 
นอกจากน้ีบทเรียน ยงัสามารถวิเคราะห์ประเมินผลได ้ ช่วยให้ครูเปล่ียนบทบาทจากผูส้อน เป็นผู้
แนะน า ช่วยแกปั้ญหาขาดแคลนครู 
 ประโยชน์ต่อตวัผูเ้รียน ผูเ้รียนสมารถเรียนรู้ และควบคุมวิธีการเรียนไดด้ว้ยตวัของผูเ้รียน
เอง แรงจูงใจในการเรียนรู้แกผู่เ้รียน เทคนิคในการน าเสนอดว้ยกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว แสง สี 
เสียง สร้างความสนใจให้เกดิกบัตวัผูเ้รียน ผู ้เรียนสามารถเรียนรู้ และเขา้ใจไดง่้าย ผูเ้รียนสามารถ
ปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียนได ้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบในตนเอง ผูเ้รียนสามารถรู้ผลการ
เรียนของตนเองไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผูเ้รียนสามารถเรียนไดต้ามความสามารถของตนเอง เป็นการ
ส่งเสริมผูเ้รียนให้ประสบความส าเร็จในการเรียน โดยค านึงถึงหลกัของความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
 กดิานนัท์ มลิทอง (2535) ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว ้ดังน้ี  
  1. เพ่ิมแรงจูงใจ ในการเรียนรู้ให้แกผู่เ้รียน เน่ืองจากการเรียนรู้ดว้ยคอมพิวเตอร์
นั้น เป็นประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ 



  2. การใช้สี ภาพลายเสน้ ภาพเคล่ือนไหว ตลอดจนเสียงดนตรี จะเป็นการเพ่ิม
ความเหมือนจริง และเร้าใจผูเ้รียนให้เกดิความอยากเรียน  
  3. ความสามรถของหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ ช่วยในการบันทึกคะแนน และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของผูเ้รียนไวเ้พ่ือช่วยในการวางแผนบทเรียนในขั้นต่อไป 
  4. ความสามารถของหน่วยความจ าของเคร่ือง ท าให้สามารถน าไปใช้ไดใ้น
ลกัษณะของการศึกษารายบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี โดยสามารถก  าหนดบทเรียนให้แกผู่เ้รียนแต่ละคน 
และแสดงผลความกา้วหนา้ให้เห็นทนัที 
 บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 123) กล่าวถึง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว ้ดงัน้ี 
  1. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งอิสระ กา้วหนา้ไปตามอตัราการเรียนรู้ของตน ผูเ้รียนท่ีมี
อตัราการเรียนเร็ว กไ็ม่ต้องรอคนอ่ืนดว้ยความเบ่ือหน่าย ร าคาญ ส่วนผูเ้รียนท่ี มีอตัราการเรียนรู้ช้า 
ไม่ประสบปัญหา ตามบทเรียนไม่ทัน ไม่วิตกต่อความรู้สึกของคนอ่ืน ๆ จึงมีความสบายใจในการ
เรียน 
  2. ผูเ้รียนสามารถเลือกเวลาเรียนไดต้ามความตอ้งการ ไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งก  าหนด
ตายตวั 
  3. ในบทเรียนท่ีสร้างข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนสามารถเลือกบทเรียนท่ีมี
ความเหมาะสม กบัความตอ้งการและ / หรือสอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของตน คอมพิวเตอร์
จะจดจ าค าตอบ ของผูเ้รียน ให้คะแนนค าตอบ แลว้จดัให้บทเรียนเหมาะสมกบัผูเ้รียนคนนั้น 
  4. ผูเ้รียนไดรั้บข้อมูลสะท้อนกลบัทันที เป็นการย  ้าความเขา้ใจ และการเรียนรู้ 
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2541) ไดส้รุปประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว ้ดงัน้ี 
  1. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แกผู่เ้รียน 
  2. ดึงดูดความสนใจโดยใช้เทคนิคการน าเสนอดว้ยกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว แสง สี 
เสียง มีความสวยงาม และเหมือนจริง 
  3. ช่วยให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้และเขา้ใจง่าย 
  4. ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีโอกาสเลือกตดัสินใจ และไดร้ับ
การเสริมแรงจากการไดร้ับขอ้มูลยอ้นกลบัทนัที  
  5. ท าให้ผูเ้รียนมีความคงทนในการเรียนรู้สูง เพราะมีโอกาสปฏิบติักจิกรรมดว้ย
ตนเอง 
  6. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามความสนใจ และความสามารถของตนเอง บทเรียน
มีความยดืหยุน่ ผูเ้รียนสามารถเรียนซ ้ าไดต้ามท่ีตอ้งการ 
  7. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบ ผูเ้รียนควบคุมการเรียนดว้ยตนเอง  
  8. สร้างความพึงพอใจให้แกผู่เ้รียน จะชา้หรือเร็วข้ึนอยู่กบัระดบัสติปัญญา และ
ความสามารถของตนเอง ท าให้เกดิทศันคติท่ีดีต่อการเรียน 



  9. ผูเ้รียนสามารถรับรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของตนเองได้อยา่งรวดเร็ว  
  10. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้ครูมีเวลามากข้ึน
ท่ีจะสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน และช่วยเหลือผูเ้รียนแต่ละคน  
  11. ประหยดัเวลา และงบประมาณในการจดัการเรียนการสอน 
 จากท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประโยชน์ต่อการจดัการเรียน
การสอน เป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดี สนองต่อการเรียนรู้ของเด็ก ตอบสนองความสามารถ และ
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ผูเ้รียนสมารถเรียนรู้ไดท้ั้งรายบุคคล และเป็นกลุ่ม สร้างความรู้สึกท่ี
ดี มีการกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้จากเทคโนโลย ี จนเกดิทักษะในการใชค้อมพิวเตอร์เกดิ
การเรียนรู้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผูเ้รียนไดร้ับขอ้มูลป้อนกลบัทันที เป็นการย  ้าความเขา้ใจ และ
การเรียนรู้ ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดี เกดิความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์รายวิชาออกแบบและผลิต
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

 ข้อด ีและข้อจ ำกัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 ทศันีย ์ จนัธนะไทยเอก (2539) ไดก้ล่าวถึง ขอ้ดี และขอ้จ ากดัของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไวด้งัน้ี 
 1. เป็นการเรียนตามความสามารถของตนเอง คนท่ีฉลาด และเรียนรู้ไดเ้ร็ว กจ็ะเรียนไปโดย
ไม่ตอ้งรอคอยไปพร้อมกนัทั้งชั้น และหากผูเ้รียนคนใดมีความพร้อม กส็ามารถเรียนไปไดโ้ดยไม่
ตอ้งรอให้ผุส้อนปรับพ้ืนฐานให้เท่ากนัเสียกอ่น ดงันั้นผูเ้รียนแต่ละคนจึงใชเ้วลาเรียนไม่เท่ากนั จะ
ชา้หรือเร็วข้ึนอยู่กบัความสามารถของผูเ้รียนเอง 
 2. คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้แกผู่เ้รียน เพราะเหตุว่า
คอมพิวเตอร์สามารถให้สี เสียง รูปภาพเคล่ือนไหว ตลอดจนเสนอเน้ือหาในรูปของแถม ซ่ึงท าให้
การเรียนไม่น่าเบ่ือ การเรียนมีชีวิตชีวา ผูเ้รียนจึงเกดิแรงจูงใจในการเรียนมากกว่าการใช้ส่ือชนิดอ่ืน 
 3. ผูเ้รียนไม่สามารถแอบดูค าตอบไดก้อ่น จึงเป็นการบงัคบัผูเ้รียนให้ไดเ้รียนรู้จริงกอ่นท่ีจะ
ผ่านบทเรียนนั้นไป 
 4. ผูเ้รียนสามารถเลือกบทเรียน และวิธีการเรียนไดห้ลายแบบ ตามความถนดั และความ
สนใจ ท าให้ไม่น่าเบ่ือหน่ายในการเรียน 
 5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียน และท างานกบัโปรแกรมอยา่งเต็มท่ี 
ท าให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสลงมือท ากจิกรรมดว้ยตนเอง และเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน 
 6. ผูเ้รียนสามารถทบทวนบทเรียนท่ีเคยเรียนในห้องเรียนไดบ่้อยคร้ังตามความตอ้งการจน
เกดิความแม่นย  า 
 7. ท าให้ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียน เพราะสามารถประสบความส าเร็จในการเรียน
ไดด้ว้ยตนเอง และเม่ือตอบผิดกไ็ม่รู้สึกอบัอาย เพราะไม่มีผูอ่ื้นรู้เห็น  



 ข้อจ ำกัดในกำรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 ในการใช ้ หรือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น (กฤษมนัต์ วฒันาณรงค์, 
2536:137) และ (นงนุช วรรธนวหะ, 2538) กล่าวถึงการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใชใ้น
การเรียนการสอน ผูใ้ชห้รือผูพ้ฒันาควรค านึงส่ิงต่อไปน้ี 
 1. การออกแบบโปรแกรม เป็นงานท่ีใชเ้วลามาก ผูส้อนท่ีรู้ดา้นเน้ือหาวิชาไม่สามารถสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดว้ยตนเองได ้ ต้องพ่ึงพาอาศยัโปรแกรมเมอร์ (Programmer) เป็น
ส่วนใหญ่ โปรแกรมเมอร์เองกม็กัไม่เขา้ใจ หรือไม่มีความรู้ในดา้นเน้ือหา หรือธรรมชาติของวิชา 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ไม่ส่งเสริมการพฒันาการทางงสงัคม เพราะผูเ้รียนจะใช้เวลา และ
ทกัษะในการตอบโต้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มากกว่าผูส้อน หรือเพ่ือน  
 3. แมค้อมพิวเตอร์จะมีราคาถูกลง แต่กย็งัมีราคาสูงอยู่ และส่ิงแวดลอ้มในการใชส่ื้อท่ีมี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบนั้น มีขอ้จ ากดัทั้งในดา้นสถานท่ี และตอ้งใชไ้ฟฟ้า ไม่สามารถ
ใชไ้ดก้บัท้องท่ีท่ีห่างไกลยงัขาดสาธารณูปโภค 
    4. ผูเ้รียนบางประเภทไม่ชอบไปตามล าดบัขั้นตอน มกัจะขา้มขั้นตอน จึงท าให้บทเรียนไม่
บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
 5. วิธีการท่ีน าเสนอท่ีสนุกสนานมากเกนิไปนั้น กอ่ให้เกดิความน่าสนใจ แต่อาจไม่เกดิ
คุณค่าต่อกาเรียนกไ็ด ้
 6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสอนเน้ือหาในล าดบัขั้นสูง ๆ ของพุทธิพิสยั 
(Cognitive Domain) ได ้ทั้งน้ียงัไม่รวมถึงเจตคติ (Affective Domain) และดา้นทกัษะ (Psychomotor 
Domain) ซ่ึงมีขอ้จ ากดั 
 7. โปรแกรมท่ีการตอบโตไ้ด้ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบให้เลือกตอบ ซ่ึงนักเรียนสามารถเดาได้ 
หากใชม้าก ๆ จะท าให้นักเรียนขาดทกัษะการอภิปราย  
 8.  เม่ือเวลาผ่านไป ผูเ้รียนเคยชินกบัคอมพิวเตอร์ ท าให้ความกระตือรือร้น และแรงจูงใจท่ี
จะเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ลดลง จนบางคร้ังท าให้เกดิผลตรงกนัขา้ม คือผูเ้รียนไม่ชอบท่ีจะเรียนกบั
คอมพิวเตอร์ 
 9. โปรแกรมท่ีออกแบบใชใ้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่วนมาก ไม่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ มีนักคอมพิวเตอร์เพียงบางส่วนท่ีสามารถท าให้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดส่้งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ แต่ส่วนมากจะถูกจ ากดัความคิดให้อยูใ่นกรอบท่ีนักคอมพิวเตอร์ไดท้ าไว ้ 
 10. ปัญหาทางเทคนิคของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนดว้ย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ คุณภาพของสินคา้ท่ีผลิตออกมาจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีคุณภาพท่ีไม่เท่าเทียม
กนั และความรู้ของผูใ้ชย้งัไม่ทนักบัความเปล่ียนแปลง กลไกการตลาดท าให้ผูใ้ชไ้ด้สินคา้ท่ีดอ้ย
คุณภาพ ทั้งๆท่ีจ่ายไปในราคาคุณภาพ นอกจากน้ีโปรแกรมท่ีวางขาย และอุปกรณ์ประกอบ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ยงัมีอยูห่ลายมาตรฐาน หลายรูปแบบ และบางคร้ังกไ็ม่สามารถใชก้บัคอมพิวเตอร์      



ท่ีมีอยู ่ ท าให้ขาดทิศทางท่ีชดัเจนในการพฒันาโปรแกรมท่ีจะใช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของค่าย
ผูผ้ลิตท่ีมีอยูห่ลากหลาย 
 จะเห็นไดว้่าการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นเร่ืองท่ีตอ้งพ่ึงพาอาศยัผูรู้้ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโปรแกรม และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และตอ้งพฒันาดา้นเทคโนโลยใีห้กา้วหนา้ทนั
ยคุสมยัตลอดเวลา จึงจะท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นไม่น่าเบ่ือส าหรับผูเ้รียน 
 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นส่ือท่ีผูส้อนสามารถใชช่้วยในการสอนเสริมการเรียนรู้ 
หรือให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงพอสรุปแยกเป็นประเภทไดด้งัน้ี 
(กาญจนา สายพิมพ,์ 2544:12-13 ; กรมวิชาการ, 2544:25-32 ; บุญเชิด แกว้เกตุ, 2540:27)  
 แบบสอนเน้ือหา (Tutorial) เป็นการออกแบบเพ่ือใช้สอนเน้ือหา ทั้งเน้ือหาเดิม และเน้ือหา
ใหม่ มีรูปแบบคลา้ยกบัการเรียนการสอนในห้องเรียน นั้นคือ มีการน าเขา้สู่บทเรียนทบทวนความรู้
เดิม หรือให้ขอ้มูลพ้ืนฐานกอ่นการเร่ิมเร่ือง เพ่ือกระตุน้ผูเ้รียนให้เกดิความสนใจท่ีเรียนรู้ มีการ
ประเมินในรูปแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ  
 แบบฝึกปฏิบติั หรือฝึกการแกปั้ญหาดว้ยค าถามในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ดว้ยวิธีการจบัคู่ เติม
ค า ปรนยั ถูกผิด แลว้แต่การออกแบบ การท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กท าหรอแกปั้ญหาอยา่งหลากหลาย เป็นการ
ฝึกให้ผูเ้รียนได้น าความรู้ท่ีมีอยูไ่ปใช้ 
 แบบสถานการณ์จ าลอง (Simulation) คือ การจ าลองสถานการณ์ เพ่ือสร้างบรรยากาศใน
การเรียนการสอนในชั้นเรียนให้น่าสนใจยิง่ข้ึน โดยให้ผูเ้รียนได้สมัผสักบัเหตุการณ์ในลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบัของจริง เป็นการท าความเขา้ใจสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีจะควบคุมสถานการณ์นั้น ๆ 
การตดัสินใจของผูเ้รียน และการแสดงผลลพัธ์ของการตดัสินใจ  
 แบบเกม (Games) เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีเน้นความสนุกสนาน สร้างบรรยากาศจาก
แรงจูงใจในการเรียน เนน้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกดิความสนใจบทเรียนมี
ผลป้อนกลบั 
 แบบทดสอบ (Test) เป็นการใชค้อมพิวเตอร์ในการสร้างแบบทดสอบ การจดัการสอบ การ
ตรวจคะแนน ค านวณผลสอบ ขอ้ดีคือ ผูเ้รียนไดร้ับขอ้มูลป้อนกลบัโดยทันที การค านวณผลการ
สอบแม่นย  า และรวดเร็ว 
 แบบแกปั้ญหา (Problem Solving) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทน้ี จะเนน้ในการ
ฝึกคิด การตดัสินใจ โดยมีการก  าหนดเกณฑใ์ห้ผูเ้รียนพิจารณาตามเกณฑ์ ซ่ึงจะมีการให้คะแนน 
หรือน ้ าหนกัคะแนนไปตามเกณฑแ์ต่ละขอ้ 
 แบบสนทนา (Dialogue) เป็นการเลียนแบบการสอนในห้องเรียน กล่าวคือ พยายามให้เป็น
การพูดคุยกนัระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน โดยการส่ือเป็นตวัอกัษรบนจอภาพ ในการสอนจีมีการตั้ง
ค าถาม เพ่ือให้มีการโตต้อบ 



 แบบสาธิต (Demonstration) เป็นการสาธิตในลกัษณะคลา้ย ๆ กบัครูสาธิต ซ่ึงการสาธิตใน
คอมพิวเตอร์จะใช้ภาพกราฟิกประกอบเสียงแทนครู  
  แบบไต่ถาม (Inquiry) เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึน เพ่ือให้ผูเ้รียนไดไ้ต่ถามหา
ขอ้เท็จจริง โดยการป้อนค าถามให้คอมพิวเตอร์แสดงขอ้มูลในการตอบ  
 แบบคน้พบ (Discovery) ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูส้อนเพียงแต่น าโปรแกรมการ
เรียนมาให้นักเรียนศึกษาแลว้ นักเรียนจะเป็นผูส้ัง่ ให้คอมพิวเตอร์ท างานดว้ยตนเองไม่มีค าตอบท่ี
แน่นอนไวล่้วงหนา้ เช่น การสอนภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ให้กบันักเรียนแลว้ให้นกัเรียนเลือกใช้
ค าสัง่ท่ีเรียน ผ่านไปแลว้มาสัง่ให้คอมพิวเตอร์ท างานตามความตอ้งการ 
 แบบรวมวิธีการต่าง ๆ (Combination) เป็นการน าเอาวิธีการสอนหลายๆ แบบมารวมกนั ให้
เหมาะสมกบัธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยผสมผสานกบัแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ตรงกบัวตัถุประสงค์ใน
การเรียนการสอน 
 อิศรา  กา้นจกัร (2550) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบ หรือประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ว่ามีรูปต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. ประเภทเพ่ือการสอน (Tutorial Instruction) มีวตัถุประสงค์เพ่ือ การสอนเน้ือหาใหม่แก ่
ผูเ้รียน มีการแบ่งเน้ือหาเป็นหน่วยยอ่ย มีค าถามในตอนทา้ย ถา้ตอบถูก และผ่านกจ็ะเรียนหน่วย
ถดัไป โปรแกรมประเภท Tutorial น้ีมีผูส้ร้างเป็นจ านวนมาก เป็นการน าเสนอโปรแกรมแบบสาขา 
สามารถสร้างเพ่ือสอนไดทุ้กวิชา  
 2.ประเภทการฝึกหัด (Drill Practice) มีวตัถุประสงค์ คือ ฝึกความแม่นย  า หลงัจากท่ีเรียน
เน้ือหาจากในห้องเรียนมาแลว้ โปรแกรมจะไม่เสนอเน้ือหา แต่ใชว้ิธีสุ่มค าถามท่ีน ามาจาก 26 คลงั
ขอ้สอบ มีการเสนอค าถามซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก เพ่ือวดัความรู้จริง มิใช่การเดา จากนั้นกจ็ะประเมินผล 
 3. ประเภทสถานการณ์จ าลอง (Simulation) เพ่ือให้ผูเ้รียนไดท้ดลองปฏิบติักบัสถานการณ์
จ าลองท่ีมีความใกลเ้คียงกบัเหตุการณ์จริง เพ่ือฝึกทักษะและเรียนรู้ โดยไม่ต้องเส่ียง หรือเสีย
ค่าใชจ่้ายมาก มกัเป็นโปรแกรมสาธิต (Demonstration) เพ่ือให้ผูเ้รียนทราบถึงทักษะท่ีจ าเป็น 
 4. ประเภทเกมการสอน (Demonstration) ประเภทน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือกระตุน้ความสนใจ
ของผูเ้รียน มีการแข่งขนั เราสามารถใช้เกมในการสอน และเป็นส่ือท่ีใชค้วามรู้แกผู่เ้รียน ไดใ้นแง่
ของกระบวนการ ทศันคติ ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ทั้งยงัช่วยเพ่ิมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้มากข้ึน 
 5. ประเภทคน้พบ (Discovery) มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสทดลองกระท าส่ิง
ต่าง ๆ กอ่น จนกระทัง่สามารถหาขอ้สรุปไดด้ว้ยตนเอง โปรแกรมจะเสนอปัญหาให้ผูเ้รียนไดล้อง
ผิดลองถูก และให้ขอ้มูลแกผู่เ้รียน เพ่ือช่วยผูเ้รียนในการคน้พบนั้น จนกว่าจะไดข้อ้สรุปท่ีดีท่ีสุด 
 6. ประเภทการแกปั้ญหา (Problem-Solving) เพ่ือฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัการคิด การตดัสินใจ โดย
จะมีเกณฑท่ี์ก  าหนดให้แลว้ผูเ้รียนพิจารณาตามเกณฑน์ั้น ๆ 



 7. ประเภทเพ่ือการทดสอบ (Test) ประเภทน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงค์เพ่ือการสอน แต่เพ่ือใช้
ประเมินการสอนของครู หรือการเรียนของนักเรียน คอมพิวเตอร์จะประเมินผลทนัที ว่านกัเรียน
สอบไดห้รือสอบตก และอยู่ในล าดบัท่ีเท่าไหร่ ไดผ้ลการสอบกีเ่ปอร์เซ็นต์  
 จากท่ีกล่าวมา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นหลายประเภท ข้ึนอยูก่บัความส าคญั และ
ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ตวัผูเ้รียน และวตัถุประสงค์ในการใชง้าน 
 ลกัษณะโครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 โครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) (กรมวิชาการ, 2544:32-35) และบุปผชาติ 
ทฬัหิกรณ์ (2538:23-25) กล่าวว่า โดยทัว่ไปมี 2 รูปแบบ คือ แบบเสน้ตรง (Linear) และแบบสาขา
หรือแบบแตกกิง่ (Branching) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 แบบเสน้ตรง (Linear) การออกแบบในลกัษณะเส้นตรงน้ี เป็นการออกแบบบทเรียนท่ีมี
ลกัษณะการน าเสนอเรียงอยา่งต่อเน่ือง เม่ือผู ้เรียนเขา้สู่บทเรียนแลว้ จะศึกษากรอบเน้ือหาต่าง ๆ 
เป็นล าดบัจากง่ายไปหายาก ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ การประเมินผลการเรียนรู้ ผูอ้อกแบบอาจมีการ
แทรกกรอบค าถามไวเ้ป็นช่วงสั้น ๆ โครงสร้างแบบเสน้ตรงน้ีไม่ค่อยตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เน่ืองจากผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งศึกษาเน้ือหา และท าแบบฝึกหัดเป็นล าดบัขั้นตอน
เดียวกนัทั้งหมด อาจท าให้ผูเ้รียนเกดิความเบ่ือหน่ายได้ 
 แบบสาขา (Branching) ซ่ึงบางคร้ังเราเรียกว่าแบบแตกกิง่ เป็นโครงสร้างการออกแบบท่ีให้
การยดืหยุน่ในการเลือกรูปแบบการเรียน และกจิกรรมมากข้ึน ผูเ้รียนสามารถเลือกศึกษาพ้ืน
ฐานความรู้ของผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบวดัระดบัความรู้ (Placement test) เพ่ือก  าหนดระดบัความรู้ ให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนท่ีออกแบบไว ้ การออกแบบเฟรมเน้ือหาเสริมเพ่ืออธิบาย ยกตวัอยา่ง 
ให้ค าแนะน า หรือแสดงผลยอ้นกลบัท่ีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือกระตุ้นให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสคิดคน้ 
แสวงหา หรือสามารถเสริมให้ผูเ้รียนเขา้ใจ สามารถน าผูเ้รียนไปยงัจุดหมายท่ีตอ้งการได ้ มีรูปแบบ
ดงัน้ี 
 แบบซ ้ ากรอบเดิม (Linear format with repetition) โครงสร้างแบบน้ีมีลกัษณะคลา้ยแบบ
เสน้ตรง ต่างกนัตรงท่ีมีค าถามแทรกระหว่างเน้ือหา กรณีท่ีผูเ้รียนตอบค าถามไดถู้กต้องจะไดผ่้าน
ไปเรียนในกรอบเน้ือหาท่ีมีอยูต่่อไป ถา้ตอบค าถามไม่ถูกต้องโปรแกรมจะยอ้นผ่านมายงักรอบ
เน้ือหาเดิมอีกคร้ัง และถามค าถามเดิมซ ้ าอีก โครงสร้างลกัษณะน้ี เหมาะกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ประเภททบทวนความรู้ ฝึกหัด และการจ าลองหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  
 แบบทดสอบกอ่นขา้มกรอบ (Pretest and skip format) เป็นบทเรียนท่ีมีการทดสอบความรู้
ของผูเ้รียนกอ่นเขา้เรียนเน้ือหา ถา้ทดสอบผ่านกจ็ะขา้มกรอบท่ีผูเ้รียนรู้เน้ือหานั้น ไปยงักรอบ
เน้ือหาอ่ืน บทเรียนลกัษณะน้ี เป็นบทเรียนท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เหมาะกบั
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภททบทวนความรู้ ฝึกฝน ฝึกหัด เกมประกอบการเรียนการสอน 
สถานการณ์จ าลอง และหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 



 แบบขา้ม และยอ้นกรอบ (Gates frames) ลกัษณะโครงสร้างแบบยอ้นกรอบน้ี เป็น
โครงสร้างท่ีก  าหนดให้ผูเ้รียนไปยงักรอบบทเรียนต่าง ๆ ตามระดบัความสามารถ และความรู้ ความ
เขา้ใจเน้ือหา ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ ลกัษณะโครงสร้างคลา้ยแบบเสน้ตรง ผูเ้รียนสามารถขา้มกรอบ ไปได้
หลายกรอบ และถา้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือน บทเรียนจะส่งผูเ้รียนกลบัมายงักรอบ ท่ีผ่านมา
เพ่ือทบทวนเน้ือหาบางส่วนใหม่ ในลกัษณะโครงสร้างแบบน้ี เหมาะกบัการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ประเภททบทวนความรู้ ฝึกฝน ฝึกหัด เกมประกอบการเรียนการสอน สถานการณ์จ าลอง และ
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 แบบเสน้ตรงทางเดินหลายทาง (Secondary tracks) ลกัษณะโครงสร้างน้ีประกอบดว้ย
กรอบบทเรียนในเสน้ทางเดินหลายระดบั ทางเดินระดบัแรกจะไม่มีรายละเอียด หรือค าอภิปราย
มากนัก ส่วนในระดบัท่ี 2-3 จะเป็นกรอบเน้ือหาท่ีรายละเอียดจากนอ้ยไปมากตามล าดบั ในกรอบ
เน้ือหาน้ีจะเป็นเน้ือหาเดียวกนั ต่างกนัตรงความชดัเจนของค าบางค าท่ีมีการขยายความให้ชดัเจนข้ึน 
การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนลกัษณะน้ี เหมาะกบัการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 แบบกรอบซ่อมเสริมเด่ียว (Single remedial branch) เป็นบทเรียนท่ีเร่ิมต้นดว้ยกรอบเน้ือหา
ตามดว้ยค าถาม ในกรณีท่ีผูเ้รียนตอบถูก จะไดร้ับขอ้มูลตอบกลบัในทางบวก และถา้ตอบผิดผูเ้รียน
จะไดรั้บการซ่อมเสริมกอ่นไปเน้ือหาในกรอบต่อไป ลกัษณะเช่นน้ีเหมาะสมกบัคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ประเภททบทวนความรู้ ฝึกฝน และฝีกหัด 
 แบบมีห่วงกรอบซ่อมเสริม (Remedial loops) มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบับทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบกรอบซ่อมเสริมเด่ียว ต่างกนัตรงท่ีกรอบซ่อมเสริมแบบเด่ียวจะซ่อมเสริมกรอบเดียว 
แต่แบบมีห่วงกรอบซ่อมเสริมหลายกรอบ ประกอบกนัเป็นชุดบทเรียนยอ่ย 4-6 กรอบ เพ่ือให้
ความรู้ และท าความเขา้ใจแกผู่เ้รียนกอ่นจะส่งผูเ้รียนกอ่นจะส่งผูเ้รียนกลบัมาเรียนยงักรอบเน้ือหา
เดิมต่อไป ลกัษณะเช่นน้ีเหมาะสมกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภททบทวนความรู้ ฝึกฝน และ
ฝึกหัด 
 แบบแตกกิง่คู่ (Branching frame sequence) บทเรียนลกัษณะน้ี ประกอบไปดว้ยเน้ือหาท่ี
แบ่งกรอบซ่อมเสริมออกเป็น 2 กรอบ ถา้ผูเ้รียนตอบค าถามของกรอบเน้ือหาไดถู้กตอ้งจะผ่านไป
เรียนยงัอีกกรอบเน้ือหาหน่ึง ลกัษณะเน้ือหาแต่ละกรอบจะมี 1-2 ยอ่หนา้ ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลมา
ประยกุต์ใช้ในการแกปั้ญหา ปัญหาแต่ละขอ้จะมีตวัเลือก  3 ขอ้ กรณีท่ีตอบถูกจะไดร้ับการเสริมแรง 
การชมเชยกอ่นจะไปสู่ย่อหนา้ของเน้ือหาต่อไป ถา้ตอบผิดจะแสดงให้ผูเ้รียนรู้ว่าตอบผิด จะ
ป้อนกลบั ลกัษณะท่ีให้ก  าลงัใจ การอกกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนลกัษณะน้ี จะใชใ้นการทบทวน
ความรู้ ฝึกฝน ฝึกหัด จ าลองสถานการณ์ และหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 แบบกึง่ประกอบ (Compound branches) เป็นบทเรียนท่ีออกแบบมา เพ่ือเป็นการวินิจฉัย
ขอ้บกพร่องของผูเ้รียน หรือสถานการณ์แกปั้ญหาค าถามอยูใ่นรูปแบบท่ีมีค าตอบใช่หรือไม่ใช่ ก ิง่
จะแยกจากแต่ละกรอบตามความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล  



 แบบซ่อมเสริมหลายก ิง่ (Multiple remedial branches) บทเรียนลกัษณะน้ีประกอบดว้ย
เน้ือหาท่ีให้ขอ้มูลแลว้ตามดว้ยกรอบค าถาม ท่ีแตกเป็นกรอบซ่อมเสริมตั้งแต่ 2 กรอบข้ึนไป กรอบ
ค าถาม แต่ละกรอบจะมีก ิง่ออกมาตามจ านวนขอ้ตวัเลือก ในค าถามแบบเลือกตอนนั้น โดยแยก
ออกมาอยา่งนอ้ย 2 กิง่ เพ่ือไปยงักรอบซ่อมเสริม แลว้จะส่งผูเ้รียนมายงักรอบค าถามเดิม เพ่ือให้
ผูเ้รียนตอบค าถามในกรอบนั้นใหม่ และเลือกค าตอบอ่ืน ดงันั้นจะมีค าตอบท่ีถูกต้องอยูเ่พียง 1 
ค าตอบ ค าตอบท่ีผูเ้รียนเลือกจะเป็นตวัก  าหนดบทเรียนว่าจะไปกรอบใดต่อไป นัน่คือถา้เรียนตอบ
ถูกตอ้ง กจ็ะไปยงักรอบเน้ือหาใหม่ ถา้ผูเ้รียนตอบผิดโปรแกรมจะส่งไปยงักรอบซ่อมเสริมกอ่นจะ
กลบัยงัค าถามเดิมใหม่ 
 จากท่ีกล่าวมา ลกัษณะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 
แบบเสน้ตรง และแบบสาขา ในการท่ีจะใชรู้ปแบบใดรูปแบบหน่ึง ผูอ้อกแบบสามารถน าความรู้
จากลกัษณะโครงสร้างต่าง ๆ มาผสมผสานให้เหมาะสมกบับทเรียน ลกัษณะการเรียน และผูเ้รียน
โดยไม่จ าเป็นต้องยดึรูปแบบตายตวั บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI/CAM ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้าง และ
ออกแบบคร้ังน้ี ได้ใชโ้ครงสร้างต่าง ๆ มาผสมผสานกนั ไม่ไดย้ดึรูปแบบตายตวั 
  

 กำรออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีองค์ประกอบส าคญั 2 ส่วน คือ องค์ประกอบดา้นการ
ออกแบบการสอน (ID ADDIE Model) และองค์ประกอบดา้นการออกแบบหนา้จอ (Screen 
Design)  
 องค์ประกอบดา้นออกแบบการสอน การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้น ตอ้งไดร้ับการออกแบบโดยอาศยัหลกัการเรียนรู้ และผ่านกระบวนการพฒันา
อยา่งเป็นระบบ ผูอ้อกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงควรมีความรู้เก ีย่วกบัหลกัการในการ
ออกแบบ และขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือท่ีจะไดส้ามารถออกแบบ และ
สร้างบทเรียนท่ีมีคุณภาพ และให้ผลการเรียนรู้ท่ีดี หลกัการท่ีเป็นพ้ืนฐาน ส าคญัท่ีผูอ้อกแบบ
บทเรียน ควรค านึงถึง และน ามาประยกุต์ใชใ้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดแ้ก ่
หลกัการเก ีย่วกบักระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) การวิเคราะห์เน้ือหา การก  าหนดรูปแบบ 
และกจิกรรมการสอน การมีปฏิสัมพนัธ์ และการประเมินการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบดา้นการออกแบบหนา้จอ เก ีย่วขอ้งกบัดา้นเทคนิค ในการน าเสนอภาพท่ีใช้
จดัองค์ประกอบของหนา้จอ การใชภ้าพกราฟิก เสียง สี และการใชต้วัอกัษร เพ่ือน าเสนอบทเรียน
ให้น่าสนใจ สะดวกในการใช ้เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  
  
 



กำรออกแบบหน้ำจอ 

  หนา้จอคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นบัเป็นส่ิงท่ีช่วยดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนต่อ
บทเรียน ดงันั้นผูอ้อกแบบควรค านึงองค์ประกอบ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวิชาการ, 2544) คือ 
 1. องค์ประกอบดา้นขอ้ความ 
 2. องค์ประกอบดา้นภาพ และกราฟิก 
 3. องค์ประกอบดา้นเสียง 
 4. องค์ประกอบดา้นการควบคุมหนา้จอ 
  

 องค์ประกอบดา้นขอ้ความ ในการจดัองค์ประกอบดา้นดา้นขอ้ความท่ีดี ผูอ้อกแบบต้อง
ค านึงถึงองค์ประกอบยอ่ย เช่น รูปแบบตวัอกัษร ขนาดตวัอกัษร ความหนาแน่นตวัอกัษร สีของ
ขอ้ความ การจดัความสมัพนัธ์กบัขอ้ความ และภาพให้สอดคลอ้งกบัองค์ประกอบอ่ืน  
 1. รูปแบบ และขนาดของตวัอกัษร การเลือกรูปแบบ และขนาดของตวัอกัษรท่ีเหมาะสม
โดยยดึผูเ้รียนเป็นหลกั เช่น ผูเ้รียนท่ีเรียนชา้ ควรใชต้วัอกัษรตวัใหญ่กว่าผูเ้รียนท่ีอ่านคล่อง แต่ใน
ขณะเดียวกนั ตวัอกัษรท่ีใหญ่เกนิไป จะท าให้ผู ้เรียนอ่านไดช้า้ลง เน่ืองจากตอ้งกวาดสายตาไปไกล 
ตวัอกัษรท่ีเล็กเกนิไปนั้น แมผู้เ้รียนจะอ่านคล่อง แต่กอ็าจท าให้ผูอ่้าน และการท าความเขา้ใจมี
ประสิทธิภาพลดลง 
 2. ความหนาแน่นของตวัอกัษร ผลการวิจยัพบว่า (กรมวิชาการ, 2544) ผูเ้รียนจะชอบ
จอภาพท่ีมีความหนาแน่นปานกลาง หรือประมาณ 40% ของพ้ืนท่ีหนา้จอ มากท่ีสุด และจะเลือก
จอภาพท่ีมีความหนาแน่นสูง หรือประมาณ 50% ของพ้ืนท่ีหนา้จอ มากกว่าจอภาพท่ีมีความ
หนาแน่นสูง จะมีองค์ประกอบของเน้ือหาท่ีช่วยให้เขา้ใจเน้ือหา และแนวคิดหลกัต่างๆ ชดัเจนข้ึน 
 3. สีขอ้ความ เป็นองค์ประกอบของหนา้จอท่ีกระตุน้ความน่าสนใจในการอ่าน สีเป็น
ตวักระตุน้ประสาทการรับรู้ท่ีส าคญั การใชสี้ท่ีเหมาะสมจะช่วยให้อ่านง่าย สบายตา พบว่าสี
นกัเรียนชอบส่วนใหญ่ คืออกัษรขาว หรือเหลืองบนพ้ืนน ้ าเงิน ตวัอกัษรเขียวบนพ้ืนด า ตวัอกัษรด า
บนพ้ืนเหลือง ถา้พ้ืนสีเทา คู่สีท่ีนักเรียนชอบคือ สีฟ้า แดง ม่วงและสีด า สีท่ีนกัเรียนชอบนอ้ยคือ   สี
สม้ ม่วงแดง เขียวและแดง ในการออกแบบหนา้จอผูอ้อกแบบควรใชสี้พ้ืนเป็นสีเข้มมากกว่าสีอ่อน 
เน่ืองจากพ้ืนสีเขม้จะช่วยลดความสว่างของหนา้จอ เป็นการลดความลา้ของสายตาในการอ่านระยะ
ยาวไดด้ว้ย 
 4. การวางรูปแบบขอ้ความ องค์ประกอบท่ีเก ีย่วกบัรูปแบบขอ้ความ เทคนิค ในการน าเสนอ
คือ การอ่านง่าย สวยงาม ผูอ้อกแบบจึงตอ้งค านึงถึงความสมดุลของหนา้จอโดยรวม (Balance) บน
จอภาพให้เหมาะสมทั้งซา้ย ขวา บน ล่าง ในรายละเอียดทุกยา่งท่ีเรามองเห็น ในกรอบจอภาพ เช่น 
โทนสี ขนาดภาพ ขอ้ความ ช่องว่าง ปริมาณของขอ้ความ นอกจากน้ี ความเรียบง่าย (simplicity) 



นบัเป็นการผสมผสานระหว่างองค์ประกอบโดยรวมของหนา้จอท่ีส่ือความหมายให้ผูเ้รียนอยา่งมี
ระบบอ่านง่าย เขา้ใจง่าย ท าให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 องค์ประกอบดา้นภาพ และกราฟิก ภาพท่ีใชป้ระกอบการสอนช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจมากข้ึน 
ซ่ึงเรามกัจะไดย้ินว่า “ภาพหน่ึงภาพมีคุณค่าเทียบไดก้บัค าพูดพนัค า” ภาพบางภาพสามารถใช้สรุป
เน้ือหาได ้ ภาพท่ีใชป้ระกอบการสอนสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได ้ ดงัน้ี คือ ท าให้ผูเ้รียนมี
ความสนใจ มีแรงจูงใจ เกดิความอยากรู้อยากเห็น และเกดิสมาธิในการเรียน ครูสามารถใชภ้าพ เพ่ือ
การตอบสนอง หรือให้ผลป้อนกลบัไดอ้ยา่งดี สามารถใช้ภาพเพ่ือการสรุปความรู้ การเสริมความรู้ 
การอภิปราย หรือการจดัความรู้ในส่วนท่ีเก ีย่วขอ้ง ใช้ภาพเพ่ือเป็นรางวลั หรือเป็นภาพสะสม เพ่ือ
การพฒันาได ้ภาพสามารถใชก้ระตุ้นความคิด หาความสมัพนัธ์เก ีย่วโยง ผูเ้รียนไดเ้ห็นส่ิงท่ีหาดูยาก 
หรือไม่มีโอกาสเห็นของจริงไดเ้ลย ในการสอน หรืออธิบาย เร่ืองท่ีซบัซอ้นภาพจะช่วยให้ เขา้ใจได้
ง่ายข้ึน ภาพนั้นจะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนอยากรู้อยากเห็น ช่วยอธิบายเน้ือหาท่ีซบัซอ้น หรือเป็น
นามธรรมให้เขา้ใจง่าย และยงัเป็นการจูงใจให้ผูเ้รียนสนใจบทเรียนอีกดว้ย ในการเลือกภาพ เพ่ือใช้
ในการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่ิงท่ีควรค านึงถึง ไดแ้ก ่ควรเสนอภาพท่ีเป็นระเบียบมีขั้นตอน
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาดูง่าย ภาพควรสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย เน้ือหา เหมาะกบัวยัของผูเ้รียน 
หลีกเล่ียงการใช้ภาพจ านวนมาก ๆ หรือภาพมีรายละเอียดมากหรือนอ้ยเกนิไป ในภาพแต่ละภาพ 
ควรมีแนวคิด หลกัแนวคิดเดียว ภาพตอ้งน่าสนใจ ชวนมอง มีขนาด เหมาะสมกบัจอภาพ ชดัเจน
สงัเกตง่าย มีความหมาย ผูเ้รียนวยัเด็ก จะชอบทั้งภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวท่ีเป็นสีมากกว่าขาวด า
ในจอภาพไม่ควรเสริมแต่งจนเกนิไป เพราะจะท าให้เพ่ิมเวลาในการเรียนมากข้ึน นากจากน้ียงัมีการ
สรุปเก ีย่วกบัภาพไวด้งัน้ี 
 1. เด็ก ๆ จะชอบภาพประกอบทั้งภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว ท่ีเป็นมีมากกว่าขาว – ด า 
 2.เด็กเลก็จะชอบภาพถ่ายท่ีเรียบง่าย มีรายละเอียดนอ้ย แต่เม่ือเด็กโตข้ึนจะตอ้งการ
รายละเอียดของภาพมากข้ึน 
 3. เด็กชาย และเด็กหญิงชอบภาพท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
 4. ผูเ้รียนจะชอบภาพท่ีมีสีอ่อนลง เม่ืออายมุากข้ึน 
 5. ภาพท่ีน าเสนอควรเป็นภาพท่ีผูเ้รียนคุน้เคย 
 6. การใช้ภาพประกอบท่ีเหมาะสม จะช่วยในการเรียนรู้ดีข้ึน 
 7. การน าเสนอกราฟิกแบบเคล่ือนไหว จะท าให้เกดิการเรียนรู้ และดึงดูดความสนใจของ
ผูเ้รียนไดดี้กว่า 
 8. การออกแบบหนา้จอไม่ควรมีการเสริมแต่งมากเกนิไป เพราะจะเพ่ิมเวลาในการเรียน
มากข้ึน  
 



 องค์ประกอบดา้นเสียง เสียงเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกดิการเรียนรู้ ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกไ็ด้ 
น าเสียงมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบดว้ย รูปแบบของเสียงท่ีน ามาประกอบบทเรียนไดแ้ก ่ 
 1. เสียงบรรยากาศ หรือเสียงพูด (Speech/Narration) ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง คือตอ้งสอดคลอ้ง
กบับทเรียน และเน้ือหา ความชดัเจนของผูบ้รรยาย มีลีลาการใชภ้าษา การเนน้ถอ้ยค าท่ีน่าสนใจ
ชวนติดตาม จุดเด่นดา้นคุณภาพเสียง และการออกเสียงถอ้ยค าท่ีตอ้งใชส้ละสลวย ส่ือความหมาย
กะทดัรัด จูงใจ มีจงัหวะสอดคลอ้งกบัการน าเสนอภาพ  
 2. เสียงเอฟเฟ็กต์ (Sound Effect) เป็นเสียงท่ีสร้างมาเพ่ือประกอบภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ เสียงท่ีเกดิจากการกระท า (Action) โดยตรงจากจอภาพ เช่น เสียงลากของ เสียงแกว้แตก เสียง
ลูกโป่งแตก เป็นตน้ อีกประเภทหน่ึง คือ เสียงท่ีเกดิจากฉากหลงั (Background) เป็นเสียงท่ียาวนาน 
ท าให้ผูเ้รียนเกดิความรู้สึกคลอ้ยตามใช้ในการประกอบการน าเสนอหัวเร่ือง หรือบทน าช่วยสร้าง
ความน่าสนใจให้กบับทเรียน 
 ในการเลือกเสียงประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) นั้น ส่ิงท่ีต้องค านึงถึง คือ 
การเลือกเสียงให้เหมาะสมกบัเร่ือง และระดบัของผูเ้รียน ความยาวของเสียงควรสอดคลอ้งกบัการ
แสดงภาพ คุณภาพของเสียงว่าจะเป็นเสียงพูด เสียงบรรยาย หรือเสียงดนตรีต้องชัดเจนถูกตอ้ง 
ผูเ้รียนควรเลือกปรับความดงั ในการฟังเสียงได ้ ไม่ควรใชเ้สียงประกอบ หรือเอฟเฟ็กต์มากเกนิไป
ในการใช้เสียงเม่ือผูต้อบ ตอบถูกควรใช้เสียงสูง เพ่ือเร้าใจ และใชเ้สียงต ่า เม่ือตอบผิด ไม่ควร
ออกแบบให้อ่านออกเสียงเน้ือหา หรือขอ้ความ นอกจากวตัถุประสงค์ คือ ตอ้งการสอนอ่านเท่านั้น 
 องค์ประกอบดา้นการควบคุมหนา้จอ ในการออกแบบหนา้จอ ควรจะมีความเรียบง่าย หรือ
ซบัซ้อนข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบหลายดา้น เช่น เน้ือเร่ือง ส่ือประกอบเน้ือเร่ือง ไดแ้ก ่ภาพ กราฟิก วี
ดีทศัน์ เสียง วิธีการน าเสนอ อาจมีเมนูย่อย มีส่วนของการช่วยเหลือ หรือ Help องค์ประกอบเหล่าน้ี 
จะมีความสมัพนัธ์กบัการออกแบบ ควบคุมหนา้จอ แนวคิดในการออกแบบปุ่มหนา้จอ คือ ตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกบักจิกรรมท่ีเรียน สอดคลอ้งกบัองค์ประกอบมลัติมีเดีย ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
เลือกศึกษา และสอดคลอ้งกบัหลกัการออกแบบส่ือการสอนเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
 จะเห็นไดว้่าการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง คือ จุดประสงค์ใน
การเรียนรู้ ความเรียบง่ายสวยงามของการออกแบบหนา้จอ ภาพ และเสียงควรสัมพนัธ์กบัเน้ือหา วยั
ของผูเ้รียน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในกำรสร้ำงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ (2537: 18-20) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการการ
ออกแบบ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไวว้่ามีขั้นตอนการพฒันา ไดด้งัน้ี 

ขั้นท่ี  1 การออกแบบ และพฒันาบทเรียนประกอบกจิกรรม ดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ คือ การ
วิเคราะห์กระบวนวิชา (Course Analysis) การก  าหนดวตัถุประสงค์บทเรียน (Tutorial Objectives) 



การวิเคราะห์เน้ือหา และกจิกรรม (Content and Activities Analysis) การก  าหนดขอบข่ายบทเรียน 
และการก  าหนดวิธีการน าเสนอ (Presentation)  

ขั้นท่ี 2 การเขียน Storyboard บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  สตอร่ีบอร์ด (Storyboard) หมายถึง เร่ืองราวของบทเรียนท่ีประกอบดว้ยเน้ือหาท่ี
แบ่งเป็นเฟรมๆ ตามวตัถุประสงค์ และการน าเสนอ โดยร่างแต่ละเฟรม เรียงล าดบัตั้งแต่เฟรมท่ี 1 
จนถึงเฟรมสุดทา้ย นอกจากน้ี Storyboard ยงัจะตอ้งระบุภาพท่ีใช้ แต่ละเฟรมพร้อมเง่ือนไขท่ี
เก ีย่วขอ้ง เช่น ลกัษณะของภาพ เสียงประกอบ ความสมัพนัธ์ของเฟรมเน้ือหากบัเฟรมต่าง ๆ ของ
บทเรียนในลกัษณะบทสคริปต์ของภาพยนตร์ เพียงแต่ Storyboard จะมีเง่ือนไขประกอบอ่ืนๆ โดย
ยดึหลกัการ และแนวทางตามขั้นตอนท่ี 1 ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ (Courseware Designing) มาแลว้ 
 ขั้นท่ี 3 การสร้างบทเรียน (Courseware Construction) 
   การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นบัว่ามีความส าคญัประการหน่ึง 
เน่ืองจากเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีจะได้เป็นผลงานออกมา ภายหลงัท่ีไดท้ าตามขั้นตอนต่าง ๆ แลว้ในขั้น
น้ีจะด าเนินการตาม Storyboard ท่ีวางไวท้ั้งหมด นบัตั้งแต่การออกแบบเฟรมเปล่าหนา้จอการ
ก  าหนดสีท่ีจะใชง้านจริง รูปแบบของอกัษรท่ีจะใช้ ขนาดของตวัอกัษร สีพ้ืน และสีของตวัอกัษร 
นอกจากน้ีแลว้ยงัมีขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก ีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่การใส่เน้ือหา และกจิกรรมประกอบดว้ยขอ้มูลท่ี
จะแสดงบนจอส่ิงท่ีคาดหวงั และการตอบสนอง และขอ้มูลส าหรับการควบคุมการตอบสนอง การ
ใส่ขอ้มูลบนัทึกการสอน การสร้างบทเรียน ไดแ้ก ่การสร้างภาพ เช่น ภาพลายเส้น ภาพน่ิง ภาพจริง 
ภาพเคล่ือนไหว การบนัทึกเสียง การสร้างเง่ือนไขบทเรียน เช่น การโตต้อบ การยอ้นกลบั และการ
สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างเน้ือหาแต่ละเฟรม แต่ละหัวขอ้ 
 ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบ และประเมินผล 
  ในขั้นสุดทา้ยของการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใชง้าน จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
จะตอ้ง ผ่านกระบวนการตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน (Courseware Testing and Evaluating) 
เสียกอ่น เพ่ือประเมินผลในขั้นแรกของตวับทเรียน CAI ว่าท่ีคุณภาพอยา่งไร ซ่ึงมีขอ้พิจารณา ไดแ้ก ่
การตรวจสอบนั้น จะตอ้งท าตลอดเวลา หมายความถึง การตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของการ
ออกแบบบทเรียน การตรวจสอบการใชง้านบทเรียน โปรแกรมบทเรียน CAI จ าเป็นจะตอ้งมีการ
ทดสอบบทเรียนท่ีจะน าไปใชง้าน เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการใชง้านของบทเรียน 
และการประเมินบทเรียน มีจุดประสงค์ เพ่ือการประเมินผลตวับทเรียน CAI และประเมินสัมฤทธ์ิ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการ และขั้นตอนในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ทั้ง 4 ขั้นตอน (อา้งถึงในคู่มือส่ือการสอน.สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
2537, 18-20) น ามาใชอ้อกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ย
คอมพิวเตอร์โดยมีขั้นตอน ไดแ้ก ่ 1) ออกแบบบทเรียน ซ่ึงจะตอ้งท าการวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้ และเน้ือหา การก  าหนดจุดประสงค์ ก  าหนดวิธีการน าเสนอ 2) เขียน Storyboard ของบทเรียน



โดยการก  าหนดเน้ือหา รูปภาพ เสียงประกอบในแต่ละเฟรม เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อไป 3) การสร้างบทเรียนตาม Storyboard ท่ีก  าหนดไว ้ เม่ือสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสร็จแลว้ 4) การน าไปตรวจสอบ และประเมินผลกอ่นน าไปใชง้าน ดงั
แผนภาพ ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.1 ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(ท่ีมา : คู่มือการสอน.สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2537:18-20) 

 

1. ขั้นออกแบบ และพฒันาบทเรียนประกอบกจิกรรม 

     - ก  าหนดจุดประสงค ์

     - ก  าหนดวตัถุประสงคข์องรายวิชาออกแบบและผลิตด้วย   
        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. ขั้นการเขียน Storyboard บทเรียน ก  าหนดเน้ือหา 
     - ก  าหนดเน้ือหา รายวิชาออกแบบและผลิตด้วย 
        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

    - ก  าหนดแบบทดสอบกอ่นเรียน ระหว่างเรียน หลงัเรียน 

    - เขียนบทด าเนินเร่ือง ก  าหนดเง่ือนไข  
 

3.ขั้นสร้างบทเรียน 

     - น าเน้ือหา แบบทดสอบไปให้ผูเ้ช่ียวชาตรวจสอบ 

     - สร้างเน้ือหา กจิกรรมหลกั กจิกรรมย่อย 

     - สร้างแบบทดสอบกอ่นเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 

     - สร้างขอ้ความอกัษร เสียง ภาพน่ิง การเคล่ือนไหว 

4. ขั้นการตรวจสอบ และประเมินผล 

     - น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา 
         และด้านเทคโนโลย ีประเมินความสอดคลอ้ง 
     - ปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ และน าไปทดลองกลบั 

         นักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
     - ปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ และน าไปใช้ทดลอง 



ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นส่ือท่ีจะถ่ายทอดความรู้สู่ผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ 
(เป่ียมศกัด์ิ แสนศิริทวีสุข, 2541: 42) กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ในการน ามาสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไวพ้อสรุปได ้ดงัน้ี 
 ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบจงใจกระท าของสกนิเนอร์ (Skinner) 
 ทฤษฎีน้ี เนน้การกระท าของผูเ้รียนมากกว่าส่ิงเร้าท่ีผูส้อนก  าหนด คือ เม่ือตอ้งการให้ผูเ้รียน
เกดิการเรียนเกดิการเรียนรู้จากส่ิงเร้าใดส่ิงเร้าหน่ึง เราจะปล่อยให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกแสดงพฤติกรรม
เอง โดยเราไม่บงัคบั หรือไม่บอกแนวทางในการเรียนรู้ แต่เม่ือผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้เอง
แลว้ เราจึงเสริมแรงพฤติกรรมนั้น ๆ ทันที เพ่ือให้ผูเ้รียนรู้ว่าพฤติกรรมท่ีเราแสดงนั้น เป็น
พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง หรือเป็นการแกปั้ญหาท่ีถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.2 แสดงทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบจงใจกระท า สกนิเนอร์ (Skinner) 
 

 ทฤษฎีน้ีน ามาใช้กบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียน เรียนดว้ยตนเอง โดยมี
ค าตอบท่ีถูกตอ้งไวเ้ป็นการเสริมแรง ส่วนใหญ่ส่ิงเร้า (S1) ท่ีใช้มกัจะเป็นค าถามแลว้ให้ผูเ้รียนตอบ
การตอบ (R1) ถา้ตอบสนองไดถู้กตอ้งกจ็ะไดร้ับแรงเสริม (S2) ดงัน้ีในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน จึงจ าเป็นตอ้งมีส่ิงเร้า (S1) การตอบสนองผูเ้รียน (R1) และการเสริมแรง (S2) เป็น
องค์ประกอบเสมอ 
  

ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike) 
 เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า (Stimulus) กบัการตอบสนอง (Response) 
มีหลกัเบ้ืองตน้ว่า การเรียนรู้เกดิจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า กบัการตอบสนองการตอบสนอง
มกัจะออกมาในรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบจนกว่าจะพบรูปแบบท่ีดี หรือเหมาะสมท่ีสุด เรียกกนั
ว่า การลองผิดลองถูก (Trial and Error) คือ การเลือกตอบสนองของผูเ้รียน จะกระท าดว้ยตนเอง ไม่
มีผุใ้ดมาก  าหนด หรือช้ีช่องทางในการปฏิบติัให้เม่ือเกดิการเรียนรู้ข้ึนแลว้ การตอบสนองหลาย
รูปแบบ จะเหลือรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพียงรูปแบบเดียว และพยายามท าให้การตอบสนอง
เช่นนั้นเช่ือมโยงส่ิงเร้าท่ีตอ้งการให้เรียนรู้ต่อไปเร่ือย ๆ 



 
                                                     เร่ิมตน้                                      ผลสุดทา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.3 แสดงทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ 
 เม่ือมีส่ิงเร้าตอ้งการให้เกดิการเรียนรู้มากระทบ ผูเ้รียนจะตอ้งเลือกตอบสนองเอาแบบเดา
สุ่ม หรือลองผิดลองถูก คือ R1, R2, R3, R4 จนกระทัง่ไดผ้ลท่ีพอใจ และเหมาะสมท่ีสุด ของทั้ง
ผูเ้รียนและผูส้อน การตอบสนองต่าง ๆ ท่ีไม่เหมาะสมจะถูกตดัท้ิงไป เหลือไวแ้ต่การตอบสนองท่ี
เหมาะสม คือ กลายเป็น S R ท าให้เกดิการเช่ือมโยงไปเร่ือย ๆ ระหว่าง S กบั R ทฤษฎีน้ีเนน้การ
เสริมแรงเช่นกนั 
 

 ทฤษฎีกำรเช่ือมโยงของกำเย่ 

 ทฤษฎีการเช่ือมโยงของกาเย่  (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553 : 65-66) โดยการน ากระบวนการ
เรียนมาสอน 9 ขั้น ใชใ้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดงัน้ี 
 1. การเรียนรู้ดว้ยความสนใจ เป็นการน าเขา้สู่บทเรียน เพ่ือให้นักเรียนพร้อมท่ีจะเรียนโดย
การให้ส่ิงเร้า เช่น รูปภาพ ภาพยนตร์ การใชค้ าถาม การสาธิต และน าเสนอส่ิงเร้านั้น ๆ เพ่ือเรียก
ความสนใจ 
 2. การบอกให้ผูเ้รียนทราบวตัถุประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนไดท้ราบถึงจุดหมาย
ปลายทางของการเรียนอาจบอกให้ทราบโดยตรง หรือโดยการใชค้ าถามกไ็ด้ 
 3. การกระตุน้ให้ผูเ้รียนระลึกความรู้เดิมท่ีมีกอ่นอาจใชค้ าถาม หรือบรรยากาศ เพ่ือทบทวน
ความรู้เดิม แลว้น าไปเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ ให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนต่อไป  
 4. การเสนอส่ิงเร้า ส่ิงเร้าท่ีประกอบการสอน ไดแ้ก ่วสัดุอุปกรณ์ และส่ือการเรียนการสอน 
ภาพ เพลง หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการเรียน 
 5. การช้ีแนะการเรียนรู้ อาจใชค้ าถามน าไปสู่การเรียนรู้ การแนะน าการใชว้สัดุอุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือต่าง ๆ 



 6. จดัให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรม คือ ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติักจิกรรมการทดลอง ผูส้อนคอย
ให้ความสะดวก จดัเตรียมเคร่ืองมือให้พร้อมส าหรับการปฏิบติัการ 
 7. ให้ขอ้มูลป้อนกลบัเก ีย่วกบัผลการท ากจิกรรม เพ่ือให้ผูเ้รียนทราบว่าการท ากจิกรรม
ปฏิบติัการทดลองไดผ้ลถูกตอ้ง หรือตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตาม
วตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไว  ้
 8. การวดัผลการเรียน การวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนในการท ากจิกรรม อาจท าไดโ้ดยการ
ใชค้ าถาม ท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบวดัในขณะท่ีเรียน และเม่ือส้ินสุดการเรียน เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข  
 9. การให้ผูเ้รียนคงการเรียนรู้ และถ่ายโยงการเรียนรู้ คือ การให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัซ ้ า ๆ 
กนั เพ่ือให้มีความคงทนของความรู้ ให้มีการทบทวน และน าความรู้ใหม่ไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่ 
เพ่ือฝึกถ่ายโยงการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
 พรเทพ เมืองแมน (2544:34-35) ไดส้รุปคุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีดี อนัเป็น
แนวทางในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไวด้งัน้ี 
 1. มีกจิกรรมท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบัผูเ้รียน เพ่ือให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม และมี
ปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียนอยา่งเหมาะสม 
 2. น าเสนอในลกัษณะส่ือหลายมิติ ไดแ้ก ่ ข้อความ กราฟิก แผนภูมิ แผนภาพ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียง โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัลกัษณะของเน้ือหาบทเรียน 
 3. น าเสนอในลกัษณะท่ีแปลกใหม่ เพ่ือเร้าความสนใจของผูเ้รียน 
 4. มีการให้การส่งเสริมแรงทั้งทางบวก และทางลบท่ีพอเหมาะ เช่น การให้รางวลัใน
รูปแบบต่าง ๆ เม่ือท ากจิกรรมถูกตอ้ง หรือการให้ก  าลงัใจ หรือค าอธิบาย เม่ือท ากจิกรรมไม่ถูกตอ้ง 
เป็นตน้ 
 5. แบ่งเป็นเน้ือหาบทเรียนออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ และจดัระเบียบเน้ือหาตามล าดบัการเรียนรู้
ท่ีดี และการน าเสนอตามล าดบัจากง่ายไปยาก 
 6. มีการให้ยอ้นกลบัทันที หลงัจากท่ีผูเ้รียนได้กระท ากจิกรรมในบทเรียน  
 7. ให้ผูเ้รียนเลือกเรียนไดต้ามความสนใจ และความสามารถของตนเอง เช่น ให้เลือกเรียน
หัวขอ้ หรือเน้ือหาใดกอ่นหลงัได ้ หรือเลือกท ากจิกรรมท่ีมีระดบัความยากง่าย ตามความสามารถ
ของตน เป็นตน้ 
 8. ให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสฝึก เพ่ือให้เกดิความรู้ ความเขา้ใจ และมีทักษะมากข้ึนโดยการมี
แบบฝึกหัดในระหว่างเรียนแต่ละหน่วยของเน้ือหาบทเรียน 
 9. ให้ผูเ้รียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ไดโ้ดยการมีแบบทดสอบหลงัจากจบ
บทเรียน หรือหลงัจากจบแต่ละหน่วยยอ่ยของบทเรียน และทราบผลการประเมินทันที  
 จากท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่า การน าหลกัทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบจงใจกระท าของสกนิเนอร์ 
(Skinner) ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike) ทฤษฎีการเช่ือมโยงของกาเย่ (Gagne) มา



เป็นพ้ืนฐานส าคญัในการประยกุต์ใชส้ร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI/CAM มีลกัษณะเด่น
หลายประการท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ท่ีดี  เช่น ผูเ้รียนรู้ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ตาม
ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ยงัมีการเสริมแรงทนัที  

เม่ือท าแบบฝึก และแบบทดสอบคะแนน จะแสดงผลให้ผูเ้รียนทราบ เม่ือน าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมาใช้ในการเรียนการสอน จึงสามารถท าให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 
  

 หลักกำรเลือกส่ือ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 ในการเลือกส่ือ หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาใชใ้นการเรียนการสอน เพ่ือ
กอ่ให้เกดิประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ผดุง อาริยะวิญญู (2537:22) ไดก้ล่าวหลกัการเลือกส่ือ และ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ความเหมาะสมของเน้ือหา พิจารณาให้เหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ความยากง่าย ความถูกต้องของเน้ือหา และเน้นจุกประสงค์ให้ชดัเจน เช่น สอนเน้ือหา หรือ
ทกัษะใหม่ หรือทบทวนความรู้ 
 2. สะดวกในการใชง้าน ควรมีค าช้ีแจงอยา่งละเอียด ชดัเจนค าแนะน าผูเ้รียน ว่าควรปฏิบติั
อยา่งไร เม่ือมีความผิดพลาดเกดิข้ึน มีคู่มือในการใชง้านทั้งในส่วนของบทเรียน และส่วนท่ีเป็นคู่มือ 
 3. ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน บทเรียนท่ีสร้างข้ึน ควรใชห้ลกัการสร้างตามหลกัจิตวิทยาการ
เรียนรู้ สร้างความสนุกสนาน ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น เน้ือหามีส่วนยอ่ยเป็นระบบ และไม่ควรใชเ้วลาใน
การเรียนนานเกนิไป 
 จากท่ีกล่าวมา หลกัการเลือกส่ือ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรดูความเหมาะสม
ของเน้ือหา สะดวกในการใชง้าน และความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
 

 ประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 ควำมหมำยของประสิทธิภำพ 
  ชยัยงค์  พรหมวงศ ์(2537:493) กล่าวว่า เกณฑป์ระสิทธิภาพ หมายถึง เกณฑก์ารหา
ประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน โดยปกติเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ความจ าจะนิยม ตั้งเป็นตวัเลข 3 

ลกัษณะ คือ 80/80, 85/85, 90/90 ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัธรรมชาติของวิชา และเน้ือหา ท่ีน ามาสร้างส่ือนั้น 
  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2540:494) ไดใ้ห้ความหมายของเกณฑ์
ประสิทธิภาพของส่ือไว  ้คือ 
  1. เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของส่ือท่ีจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ เป็นระดบัท่ีผูจ้ดัท าส่ือ จะพึงพอใจว่าหากส่ือมีประสิทธิภาพถึงระดบันั้นแลว้  
ส่ือนั้นกมี็คุณค่าท่ีจะน าไปสอนนักเรียน 
  2. เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ ก  าหนดเป็นเกณฑท่ี์ผูส้อนคาดหมายว่าผูเ้รียนจะ
เปล่ียนพฤตติกรรมของผูเ้รียนทั้งหมด ต่อร้อยละของผลการทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนทั้งหมดนั้น



คือ E1/E2 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ตวัอยา่ง 80/80 หมายความ
ว่า เม่ือเรียนจากส่ือแลว้ ผูเ้รียนจะสามารถท าแบบฝึกหัด หรืองานไดผ้ลเฉล่ียร้อยละ 80 และท าการ
ทดสอบหลงัเรียนไดผ้ลเฉล่ียร้อยละ  80 
  ชยัยงค์  พรหมวงศ ์และคณะ (2541:134-143) กล่าวถึง การหาประสิทธิภาพของส่ือ
การเรียนการสอน หมายถึง การน าส่ือการเรียนการสอนไปทดลองใชต้ามขั้นตอนท่ีก  าหนดไวแ้ลว้
น าผลท่ีได้มาปรับปรุง เพ่ือน าไปสอนจริงให้ไดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก  าหนดไว ้
 กำรหำประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

  การก  าหนดเกณฑ ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดเท่านั้น ให้ผูส้อนเป็นผูพิ้จารณาตามความ
พอใจ โดยปกติเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ความจ า มกัจะตั้งไว ้80/80, 85/85, หรือ 90/90 ส่วนเน้ือหาท่ีเป็น
ทกัษะอาจตั้งไวต้ ่ากว่าน้ี เช่น 75/75 เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามไม่ควรตั้งเกณฑ์ไวต้ ่า เพราะตั้งเกณฑไ์ว ้
เท่าใด มกัจะไดผ้ลเท่านั้น 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช (2540:494-498) กล่าวถึงการหาประสิทธิภาพ ของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
   1. การทดลองแบบเด่ียว (1:1) เป็นการน าหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมไปทดลองใช้กบัรัก
เรียน 1 คน ค านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลว้ ปรับปรุงให้ดีข้ึน 
  2. การทดลองแบบกลุ่ม (1:10) เป็นการน าหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมไปทดลองใชก้บั
นกัเรียน 6-10 คน ค านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลว้ ปรับปรุงให้ดีข้ึน 
  3. การทดลองแบบภาคสนาม (1:100) เป็นการน าหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมไปทดลองใช้
กบันักเรียน 30-100 คน ค านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลว้ ปรับปรุงให้ดีข้ึน 
 เผชิญ  กจิระการ (2546:44-46) ไดใ้ห้ความหมายของเกณฑป์ระสิทธิภาพของนวตักรรมไว ้
ดงัน้ี 
  1. เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของนวตักรรมท่ีจะช่วย
ให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ เป็นระดบัท่ีผูจ้ดัท านวตักรรมพึงพอใจ เพ่ือน าไปสอนผูเ้รียนไดต่้อไป  

เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ เป็นเกณฑท่ี์ผูส้อนคาดว่าผูเ้รียนจะเปล่ียนพฤติกรรมทั้งหมด ต่อ
เปอร์เซ็นต์ของผลการทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียน คือ E1/E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ตวัอยา่ง เกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 หมายความว่า เม่ือเรียน
โดยใชน้วตักรรมแลว้ ผูเ้รียนจะสามารถท าแบบทดสอบยอ่ย หรืองานไดเ้ฉล่ีย 80% และท าการ
ทดสอบหลงัเรียนไดเ้ฉล่ีย 80% การท่ีจะก  าหนดเกณฑ ์E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น ผูส้อนเป็นผูพิ้จารณา
ตามความตาดหมายเอง โดยปกติเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ความจ าจะตั้งไว ้ 80/80, 85/85, เป็นตน้ ส่วน
เน้ือหาท่ีเป็นทกัษะ หรือเจตศึกษาอาจตั้งไวต้ ่ากว่า เช่น 75/75 อยา่งไรกต็ามไม่ควรตั้งเกณฑไ์วต้ ่า 
เพราะตั้งเกณฑไ์วเ้ท่าใด มกัจะได้ผลเท่านั้น 



  2. การหาประสิทธิภาพของนวตักรรม เม่ือพฒันานวตักรรมข้ึนเป็นฉบบัแลว้ ตอ้ง
น าไปหาประสิทธิภาพ จึงน าไปปรับปรุงแกไ้ขตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  2.1 ขั้น 1 : 1 : 1 (แบบเด่ียว) คือ น านวตักรรมไปทดลองใช้กบัผูเ้รียน 3 คน ซ่ึง
ประกอบดว้ย  คนเรียนเกง่ คนเรียนปานกลาง คนเรียนอ่อน ค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุง
ให้ดีข้ึน 
  2.2 ขั้น 3 : 3 : 3 (แบบกลุ่ม) น านวตักรรมไปทดลองใช้กบัผูเ้รียน 6-10 คน 

ค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงให้ดีข้ึน 
  2.3 ขั้น 1 : 100 (ภาคสนาม หรือกลุ่มใหญ่) คือ น านวตักรรมไปทดลองใช้กบัผูเ้รียน  

30 – 100  คน ค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงให้ดีข้ึน 
 โสภณ  นุ่นทอง (2540) ไดก้ล่าวถึง การพฒันานวตักรรมว่า มีขั้นตอนในการพฒันา
ตามล าดบัขั้นของการสร้าง เพ่ือให้อยู่ในเกณฑท่ี์สามารถน าไปใชแ้ลว้ ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ไดดี้
ยิง่ข้ึน จึงไดก้  าหนดการหาประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอน การหาประสิทธิภาพของนวตักรรม ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นทดลองใชก้บันกัเรียนคนเดียว พยายามคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถ  
และมีผลการเรียนวิชานั้นอยูใ่นระดบักลาง น ามาทดลองใช้กอ่น เพ่ือหาขอ้บกพร่อง เก ีย่วกบัการใช้
ถอ้ยค า การใชภ้าษาความชดัเจนของการน าเสนอเน้ือหา และการน าส่ือความหมายต่าง ๆ เพ่ือจะได้
น าไปปรับปรุงในเบ้ืองตน้ กอ่นน าไปทดลองใช้ในขั้นท่ี 2  
 ขั้นท่ี 2 เม่ือแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีไดจ้ากการทดลองคร้ังท่ี 1 แลว้ ควรจะน าไปทดลองอีกคร้ัง 
กบันักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนระดบักลาง จ านวน 3.5 คน โดยให้นกัเรียนได้ทดลองจริง  
ๆ กจิกรรมการเรียนการสอนเหมือนจริงทุกอยา่ง เพียงแต่เป็นกลุ่มเล็กกว่าห้องเรียนจริงเท่านั้น เป็น
การทดลองหาขอ้บกพร่องในดา้นต่าง ๆ ของนวตักรรมอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือจะไดป้รับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 ขั้นท่ี 3 เป็นการใชน้วตักรรมในห้องเรียนจริง ๆ ตามปกติซ่ึงเป็นการประเมินประสิทธิภาพ
นวตักรรมว่า เช่ือถือไดห้รือไม่ 
 จากท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่าการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการ
หาความสามารถของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึน เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้สูงข้ึน เพ่ือให้นกัเรียนเกดิการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถึงระดบัเกณฑท่ี์คาดหวงัไว ้ ประสิทธิภาพ
ของส่ือการเรียนการสอน จะพิจารณาเป็นเปอร์เซ็นต์จากการท าแบบทดสอบแต่ละหน่วยยอ่ยของแต่
ละหน่วยการเรียน และผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการปฏิสัมพนัธ์กบัเปอร์เซ็นต์การท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน เม่ือเรียนดว้ยส่ือครบทุกหน่วยแลว้ จะแสดงเป็นตวัเลข 2 ตวั เช่น 80/80, 85/85, 90/90 โดย
ตวัแรก คือ เปอร์เซ็นต์ของผูท้ าแบบทดสอบยอ่ยแต่ละหน่วยถูกตอ้ง โดยถือเป็นประสิทธิภาพของ
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ประสิทธิภาพของส่ือ คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
 
 



 
 
 

2.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 ควำมหมำยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 นกัการศึกษาไดนิ้ยามความหมาย ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลายความหมายดงัน้ี 
 จีรพฒัน์ ชยัพร (2539) ให้ความหมายไวว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีไดจ้าก
การเรียนรู้ของผูเ้รียนอนัเป็นผลมาจากการจดัการเรียนการสอนประกอบดว้ยความสามารถทาง
ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และเจตคติและทกัษะ สามารถวดัไดด้ว้ยการสงัเกต การทดสอบ หรือ
สมัภาษณ์ 
 อุษณีย ์ ธนารุณ (2536) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นคุณลกัษณะ และ
ความสามารถของบุคคลท่ีพฒันาการดีข้ึน อนัเกดิจากการเรียนการสอนการฝึกอบรม ซ่ึง
ประกอบดว้ยความสามารถทางสมอง ความรู้ ทักษะ ความรู้สึก และค่านิยมต่าง ๆ  
 กูด๊ (1959 ท่ีมา : จีรพฒัน์ ชยัพร, 2539:22) ไดใ้ห้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หมายถึง การเขา้ถึงความรู้สึก หรือพฒันาทกัษะทางการเรียน ซ่ึงโดยปกติจะพิจารณาจากคะแนน
สอบการฝึกอบรม หรือคะแนนท่ีไดจ้ากงานท่ีครูมอบหมายให้ หรือทั้งสองประการ ในการเรียนรู้
ของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการจดัการเรียนการสอน และสามารถวดัไดโ้ดยใชก้ารสงัเกต การ
ทดสอบ หรือการสัมภาษณ์ 
 จากความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีกล่าวมา  สรุปไดว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หมายถึง ผลท่ีเกดิจากการเรียนรู้ ผลความส าเร็จ หรือความสามารถ 
  

 กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 จีรพฒัน์ ชัยพร (2539) กล่าวว่า การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนถือไดว้่าเป็นหัวใจส าคญัใน
การวดั และประเมินผลการศึกษา เน่ืองจากเป็นการตรวจสอบว่าการจดัการเรียนการสอนไดบ้รรลุ
ตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไวห้รือไม่ ผูเ้รียนมีการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด มีความสามารถในการ
เรียนรู้มีพฒันาการในการเรียนรู้ มีผลการเรียนเป็นอยา่งไร รวมทั้งมีทกัษะอะไรบา้ง นอกจากน้ีการ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยงัเป็นการตรวจสอบจุดบกพร่องในการจดัการเรียนการสอน  อนัมี
สาเหตุมาจากตวัผูส้อน ส่ือการเรียนการสอน หรือสาเหตุอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย 
 ไพศาล  หวงัวานิช (2526) ไดก้ล่าวว่า การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการตรวจสอบ
ระดบัความสามารถ หรือความสัมฤทธ์ิผล (Level accomplishment) ของบุคคลว่าเรียนแลว้รู้เท่าไหร่ 
มีความสามารถชนิดใด ซ่ึงสามารถวดัได ้2 แบบ ตามจุดมุ่งหมาย และลกัษณะวิชาท่ีสอน คือ 
 การวดัดา้นการปฏิบติั เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถ ในการปฏิบติั หรือทักษะของ
ผูเ้รียน โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถดงักล่าว ในรูปการกระท าจริงให้ออกมาเป็น



ผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็นตน้ การวดัแบบน้ีจึงตอ้งวดัโดยใชข้อ้สอบ
ภาคปฏิบติั (Performance test) 
 การวดัดา้นเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก ีย่วกบัเน้ือหาวิชา (Content) อนัเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดา้นต่าง ๆ สามารถวดัไดโ้ดย
ใชข้อ้สอบผลสัมฤทธ์ิ (Achievement test) โดยทัว่ไปแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 
 แบบทดสอบอตันัย (Subjective or Essay test) เป็นแบบทดสอบท่ีก  าหนดค ารวม หรือ
ปัญหาให้แลว้ให้ผูต้อบเขียน โดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติ ไดอ้ยา่งเต็มท่ี  
 แบบปรนนยั หรือ แบบให้ตอบสั้น ๆ (Objective test or short answer) เป็นแบบทดสอบท่ี
ก  าหนดให้ผูเ้ขียนตอบสั้น ๆ หรือมีค าตอบให้เลือกแบบจ ากดัค าตอบ (Restricted response type) 
ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบอตันยัแบบทดสอบ
ชนิดน้ี แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ แบบทดสอบถูก – ผิด เติมค า แบบทดสอบจบัคู่ และแบบทดสอบ 
แบบเลือกตอบ  
 แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนทัว่ ๆ ไป ซ่ึง
สร้างโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีการวิเคราะห์ และปรับปรุงอยา่งดีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กล่าวคือ มีมาตรฐาน
ในการด าเนินการสอบ วิธีการให้คะแนน และแปลความหมายของคะแนน  
  

 ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดี 
 เคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะใดกต็าม ควรเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณลกัษณะท่ีดี เพราะผลการวดัจะ
เป็นตวัแทนคุณลกัษณะของงส่ิงนั้น ถา้เคร่ืองมือไม่มีคุณภาพ ผลการวดักจ็ะเช่ือถือไม่ไดใ้นการ
เรียนการสอนกเ็ช่นกนั การท าแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ จะท าให้คะแนนท่ีได้จากการวดัมี
ความหมาย และมีความยติุธรรม ดงันั้นครูจึงควรทราบถึงลกัษณะของขอ้สอบท่ีดี ดงัน้ี (ภทัรา นิคม
มานนท์, 2540) 
 3.3.1 ความตรง (Validity) คือ ความสามารถในการวดัส่ิงท่ีตอ้งการจะวดัไดอ้ยา่งถูกต้อง 
ตรงตามความมุ่งหมาย ความตรงท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
  1.  ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) คือ แบบทดสอบสามารถวดั
สมรรถภาพทางสมองดา้นต่าง ๆ ไดต้รงตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร  
  2. ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) คือ แบบทดสอบวดั
สมรรถภาพทางสมองดา้นต่าง ๆ ไดต้รงตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร เช่น สมรรถภาพดา้นการค านวณ
จะมีหลายสมรรถภาพ ถา้แบบทดสอบครอบคลุมสมรรถภาพดงักล่าว กจ็ดัว่ามีความเท่ียงตรงตาม
โครงสร้าง 



  3. ความแตกต่างตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง ลกัษณะของ
แบบทดสอบท่ีวดัไดต้รงตามสภาพความเป็นจริงของผูถู้กทดสอบ เช่น นาย ก. สามารถท าโจทย์
บวกลบมาตราเงินไดดี้ จะสามารถคิดเงินทอนได้เช่นกนั ความตรงตามสภาพเราไม่สามารถวดัได้
จริง แต่เราตอ้งน าคะแนนของเด็กไปเปรียบเทียบกบัสภาพจริง เพ่ือดูว่าสอดคลอ้งกนัหรือไม่  
  4.  ความตรงเชิงท านาย (Predictive Validity) หมายถึง ความสามารถของ
แบบทดสอบท่ีสามารถใช้ผลการสอบในปัจจุบนัไปใชท้ านายอนาคตเป็นการให้คะแนนได้
สอดคลอ้งกบัผลการเรียนภายหนา้ เช่น คนท่ีสอบไดค้ะแนนสูงในหมวดค านวณ หรือทางช่างก ็
สามารถคะเนไดว้่า เขาจะเป็นผูมี้ความสามารถในทางวิชาชีพช่าง หรือดา้นวิศวกรในอนาคต เป็น
ตน้ 
  5.  ความเท่ียง (Reliability) คือ ความคงเสน้คงวาของคะแนนจากการสอบ การหา
ค่า ความเท่ียงของแบบทดสอบเป็นการหาตวับ่งช้ี เพ่ือบอกให้เราทราบว่าแบบทดสอบนั้น มีความ
คงท่ีในการวดั หรือสามารถรักษาสภาพ ต าแหน่งของคะแนนสอบของนักเรียนแต่ละคนไวไ้ดม้าก
นอ้ยเพียงใด 
  6.   ความเป็นปรนยั (Objectivity) คือ ความชดัเจนในค าถาม ทุกคนอ่านแลว้เขา้ใจ
ตรงกนั มีการแปลความหมายของคะแนนคงท่ีแน่นอน เช่น ถา้ตอบถูกได ้ 1 คะแนน ไม่ว่าใคร จะ
ตรวจกต็าม 
  7. ความชดัเจน (Comprehensiveness) คือ ความเขา้ใจถูกตอ้งชดัเจนตรงกบั
จุดประสงค์ของผูถ้าม เม่ือผูส้อบอ่านค าถามแลว้เขา้ใจความหมายไดแ้จ่มขดั ไม่ก  ากวม  
  8.  ระดบัความยากของแบบทดสอบ (Level of Difficulty) คือ แบบทดสอบท่ีมี
ความยากง่ายพอเหมาะกบัระดบัความรู้ของผูส้อน โดยทัว่ไปแบบทดสอบควรมีความยากง่ายปาน
กลาง 
  9.  อ านาจจ าแนก (Discrimination Power) คือ ความสามารถในการวดัไดจ้ริง 
แบบทดสอบท่ีสร้างควรจะคุม้ค่ากบัเศรษฐกจิท่ีจะลงทุนไปทั้งดา้นการเงิน และเวลา นอกจากน้ียงั
ตอ้งง่ายต่อการใช ้การตรวจ และแปลผลของคะแนน  
 จากท่ีกล่าวมา ผูร้ายงานไดส้ร้างแบบทดสอบท่ีใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา      
ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 90 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ
โดยมีค าตอบให้เลือก 4 ตวัเลือก น าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาเป็นแนวทางในการสร้าง
วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
 
 
 
 



2.4 ควำมพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีไดร้ับการตอบสนองในส่ิงท่ีตนเองคาดหวงัไวซ่ึ้ง
มีผูใ้ห้ความหมายไว ้ดงัน้ี 
 กูด๊ (1973 ท่ีมา : ศุภสิริ โสมาเกตุ,  2544) ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจไวว้่า หมายถึง 
คุณภาพ หรือสภาพ หรือระดบัความพอใจของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจ ทศันคติของ
บุคคล หรืองานนั้น ๆ 
 มอร์ส (1995 ท่ีมา : ศุภสิริ โสมาเกตุ,  2544) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า 
หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีสามารถถ่ายทอดความเครียดของผูท้ างานได ้ลดนอ้ยลงถา้เกดิความเครียด
มาก จะท าให้ความไม่พอใจในการท างาน และความเครียดน้ี มีผลต่อความตอ้งการของมนุษย ์ เม่ือ
มนุษยมี์ความตอ้งการมากเกดิปฏิกริิยาเรียกร้อง หาวิธีการตอบสนองความเครียด กจ็ะนอ้ยลงหรือ
หมดไป ความพึงพอใจกจ็ะมากข้ึน 
 จากความหมายของความพึงพอใจของนกัการศึกษาดงักล่าว ผูว้ิจยัคน้ควา้ไดป้ระมวล
ความหมายสรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพอใจกบักจิกรรมต่าง ๆ ท่ีปฏิบติัอยูด่ ้วย
ความเต็มใจ และมีความตอ้งการพบความส าเร็จมากข้ึนเร่ือย ๆ  
 ทฤษฏีส าหรับการสร้างความพึงพอใจท่ีมีการกล่าวกนัอยา่งแพร่หลาย คือ ทฤษฏีความ
ตอ้งการตามล าดบัขั้นของมาสโลว ์ (Maslow Hierarchy of Needs) กล่าวว่ามนุษยทุ์กคนมีความ
ตอ้งการเหมือนกนั แต่ความตอ้งการนั้นเป็นล าดบัขั้น ดงัน้ี 
 1. มนุษยมี์ความตอ้งการอยู่เสมอ และไม่มีท่ีส้ินสุดขณะท่ีความตอ้งการส่ิงท่ีไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอยา่งอ่ืนกจ็ะเกดิข้ึนอีกไม่มีวนัส้ินสุด 
 2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ ไม่เป็นส่ิงจูงใจ ส าหรับพฤติกรรมอ่ืนต่อไป 
ตอ้งการท่ีจะไดรั้บการตอบสนองเท่านั้น ท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 
 3. ความตอ้งการของมนุษยจ์ะเรียงล าดบัขั้น ตามล าดบัส าคญั คือ เม่ือไดรั้บการตอบสนอง
ในระดบัต ่าแลว้ ความตอ้งการในระดบัสูงข้ึนไปนั้น กจ็ะไดรั้บการเรียกร้องให้มีการตอบสนอง ซ่ึง
มี 5 ขั้น ดงัน้ี 
  ก. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้ 
เพ่ือความอยูร่อดของชีวิต เช่น อาหาร น ้ า อากาศ เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการทางเพศ 
ความตอ้งการทางดา้นร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน กต่็อเม่ือยงัไม่ไดร้ับการตอบสนอง  
  ข. ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั หรือความมัน่คง (Security of Safety Needs) 
ถา้ความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะท าให้มีความตอ้งการในขั้นสูงต่อไป 
คือ ความรู้สึกท่ีตอ้งการความปลอดภยั หรือความมัน่คง ในปัจจุบนั และอนาคต ซ่ึงรวมถึง
ความกา้วหนา้ และความอุ่นใจ  



  ค. ความตอ้งการทางสงัคม (Social or Belonging Needs) หลงัจากท่ีไดร้ับการ
ตอบสนอง ทั้ง 2 ขั้น แลว้จะมีความตอ้งการสูงข้ึนไปอีก เป็นความตอ้งการทางสงัคม เป็นความ
ตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วม และไดร้ับการยอมรับในสงัคม ความเป็นมิตร และความรักจากเพ่ือน  
  ง.  ความตอ้งการท่ีจะไดร้ับการยอมรับนบัถือ (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการ
ให้คนอ่ืนยกยอ่ง ให้เกยีรติ และเห็นความส าคญัของตนเอง อยากเด่นในสงัคม รวมถึงความส าเร็จ 
ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และเสรีภาพ 
  จ.  ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต (Self -Actualization) เป็นความตอ้งการระดบั
สูงสุดของมนุษย ์ ส่วนมากจะเป็นการอยากจะไดต้ามความคิดของตน หรือตอ้งการจะเป็นมากกว่าท่ี
ตวัเองเป็นอยู่ในขณะนั้น 
 จากทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้นของมาสโลว ์ สรุปไดว้่า ความตอ้งการ 5 ขั้น ของ
มนุษยมี์ความส าคญัไม่เท่ากนั การจูงใจตามทฤษฎีน้ี จะตอ้งพยายามตอบสนองความตอ้งการของ
มนุษยมี์ความแตกต่างกนัไป และความตอ้งการในแต่ละขั้น จะมีความส าคญัแกบุ่คคลมากนอ้ย
เพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการตอบสนองความตอ้งการในล าดบันั้น ๆ 
 เฮอร์เบอร์ก (1959) ไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีท่ีเป็นมูลเหตุท่ีท าให้เกดิความพึงพอใจ 
เรียกว่า The Motivation Hygiene Theory ซ่ึงสนบัสนุน และขยายแนวความคิดของล าดบัขั้นตอน
ของมนุษย ์ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีท าให้เกดิความพึงพอใจในการท างาน 2 ปัจจยั คือ 
 1. ปัจจยักระตุน้ (Motivation Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก ีย่วกบัการงาน ซ่ึงเป็นผลกอ่ให้เกดิความ
พึงพอใจในการท างาน เช่น ความส าเร็จของการงาน ไดร้ับการยอมรับนบัถือลกัษณะของงาน ความ
รับผิดชอบ ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน  
 2. ปัจจยัค ้ าจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก ีย่วกบัส่ิงแวดลอ้มในการท างาน และมี
หนา้ท่ี ท าให้บุคคลเกดิความพึงพอใจในการท างาน เช่น ความส าเร็จของงานการ ไดร้ับการยอมรับ
นบัถือ ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน  
 แมคเกรเกอร์ (Mc Greger, 1960 : 35-58; อา้งอิงมาจาก สมยศ นาวีการ, 2544:135) ได้
อธิบายถึงลกัษณะธรรมชาติของมนุษยว์่ามี 2 ประเภท คือ 
 คนประเภทเอกซ์ (X) มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  1. มีสญัชาตญาณท่ีจะหลีกเล่ียงการท างานทุกอยา่งเท่าท่ีจะท าได้ 
  2. มีความรับผิดชอบน้อย 
  3. ชอบให้สัง่การ 
  4. ไม่มีความคิดสร้างในการปรับปรุงองค์กร  
  5.  มีความปรารถนาให้ตอบสนองความตอ้งการดา้นร่างกาย และปลอดภยั  
 
 
 



 คนประเภทวาย (Y) มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  1. ชอบท างาน เห็นว่าการท างานเป็นของสนุกเหมือนการเล่น หรือการพกัผ่อน  
  2. มีความรับผิดชอบในการท างาน 
  3. มีความทะเยอทะยาน และกระตือรือร้น 
  4. สัง่การตนเอง และสามารถควบคุมตนเองได ้
  5. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงาน และองค์กร พฒันาวิธีท างาน 
  6. ปรารถนาดา้นเกยีรติยศ ช่ือเสียง ความสมหวงัในชีวิต 
 จากการศึกษาทฤษฎีความพึงพอใจ สรุปไดว้่า ความพึงพอใจเป็นส่ิงกระตุน้ให้เกดิ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวก เป็นระดบัความรู้สึก ซ่ึงเกดิจากการเปรียบเทียบ
ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ส่ิงท่ีครูตอ้งค านึงในการจดัการเรียนการสอน คือ การเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน เพ่ือให้นกัเรียนเกดิความพึงพอใจการเรียน ผูว้ิจยัจึงไดน้ าทฤษฎีมาท ากรอบ
แนวคิด และออกแบบสอบถาม เพ่ือใชว้ดัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
 

2.5 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

      งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 งำนวิจัยภำยในประเทศ 
 อิสรภาพ  เอ็นดู (2542) ไดท้ าการวิจยั การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง
หลกัการเขียนแบบกอ่สร้าง ส าหรับนกัศึกษาระดบัอนุปริญญา โปรแกรมวิชากอ่สร้าง คณะ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม สถาบนัราชภฏัสุรินทร์ พบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ 84.61/83.17 สูงกว่า
เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้และผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 สมบูรณ์  โคกผา (2543) ไดท้ าการวิจยั การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนซ่อมเสริม ส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 
โรงเรียนเทคโนโลยสียาม พบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ 86.35/81.33 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์ 80/80 ท่ี
ก  าหนดไว ้
 ศราวุธ  ขาขุนทด (2551) ไดท้ าการวิจยั การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบ
การจ าลองเร่ืองพ้ืนฐานงานเช่ือมแกส๊ วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองตน้ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ 81.25/80.11 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก  าหนดไว ้ 80/80 อีกทั้ง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบการ
จ าลอง สูงกว่า นักเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดยวิธีปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

ปราณีย ์เอกมยั (2551) ไดท้ าการวิจยั แนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญเก ีย่วกบัเน้ือหา และการพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พืช และการขยายพนัธ์พืช ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 



พบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ 83.41/81.25 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน สูงกว่ากอ่นเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (4.63) 

นนัทกรณ์ ภูสมยา (2552) ท าการศึกษา การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการ
เขียนแบบกอ่สร้างระบบ 3 มิติดว้ยคอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศฯยบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชากอ่สร้างวิทยาลยัเทคนิคสกลนคร พบว่า 1) บทเรียนมีประสิทธิภาพ 
80.11/82.66 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) นักศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)แผนกวิชากอ่สร้างวิทยาลยัเทคนิคสกลนคร มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากถึงมาท่ีสุด  
 วิชยั บ ารุงศรี (2553) ท าการศึกษาการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การออกเสียง
ภาษาองักฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ผลการวิจยัพบว่า
ความพึงพอใจในการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การออกเสียงภาษาองักฤษของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชมงคลลา้นนา พิษณุโลกอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก และดา้นเน้ือหา การออก
เสียงภาษาองักฤษ และสามารถน าไปเป็นส่ือการสอนได้ 
 จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการ
พฒันาการเรียนการสอน ในระดบัอุดมศึกษามีขอ้สงัเกต ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัดงัน้ี 
 1.ดา้นการเรียนรู้ โดยพบว่าภายหลงัจากการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแลว้ 
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากอ่นเรียน และสูงกว่าการจดัการเรียนการสอนปกติ  
 2.พฤติกรรมการแสดงออก พบว่าผูเ้รียนมีความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน  
 3.ความคิดเห็น และความพึงพอใจ พบว่าผูเ้รียนมีความคิดเห็นในทางท่ีดีต่อบทเรียน 
บทเรียนมีความน่าสนใจ กระตุน้ให้มีความต้องการท่ีจะเรียน  
 คมธชั รัตนคช (2554) ท าการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าควบกล ้า 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  
1) เพ่ือสร้าง และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าควบกล ้า ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ให้ไดต้ามเกณฑ ์ 80/80 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
คะแนนสอบของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กอ่นและหลงัจากการ
เรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าควบกล ้า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ือง ค าควบกล ้า ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และแบบทดสอบกอ่นเรียน และ
หลงัเรียน การวิเคราะห์ขอ้มูลผูใ้ช ้ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจยัพบว่า 1)  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 80.75/80.67 และ 2) คะแนนทดสอบของกลุ่ม 
ตวัอยา่งหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าควบกล ้า ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนิยมสงเคราะห์ สูงกว่าคะแนนทดสอบกอ่นเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 



 ภูมิพฒัน์ โชคธนยศเสถียร (2554) ท าการศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ทวีปเอเชีย ส าหรับนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระภูมิศาสตร์ เร่ือง ทวีปเอเชีย มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ (80/80) 2) คะแนนทดสอบหลงัเรียน จากการเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระภูมิศาสตร์ เร่ือง 
ทวีปเอเชีย สูงกว่าคะแนนกอ่นเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 สายฝน แสนใจพรม (2554) ท าการศึกษาการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
พฤติกรรมทางการศึกษา ส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาหลกัการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการวิจยัพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 85.01/83.05 2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนกัศึกษาหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่ากอ่นเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ือง พฤติกรรมทางการศึกษา โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความ
น่าสนใจ 
 ณัฎฐพล  คุปต์ธนโรจน์ (2554) ท าการศึกษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ค าศพัท์ภาษาองักฤษตามแนวเร่ือง โดยใชก้ลวิธีการเดาความหมายค าศพัท์จากบริบทส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสิทธิภาพ 81.04/79.43 2) 
ความสามารถทางดา้นค าศพัท์ภาษาองักฤษ และการใชก้ลวิธีการเดาความหมายค าศพัท์ สูงข้ึนหลงั
เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 มนัสนันท์ พิมพินิจ (2554) ท าการศึกษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง วนั
ส าคญัทางพุทธศาสนา ส าหรับนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิชั้นปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า 
1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองวนัส าคญัทางการได้เร่ืองวนัส าคญัทางพุทธศาสนา มี
ประสิทธิภาพ 84.0/86.79 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ืองวนัส าคญั เร่ืองวนัส าคญัทาง พุทธศาสนา หลงัเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.5 3) นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง วนัส าคญั
ทางพระพุทธศาสนา อยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.1 
 วรดา  วฒันะนิรันตร์ (2558) ท าการศึกษา ผลการจดักจิกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียร
รู้แบบ TGT โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือพฒันาการอ่าน เขียน ค าอกัษรน า ส าหรับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าผูเ้รียนท่ีไดร้ับการจดักจิกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT 
โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนร้อยละ 28 
ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของผูเ้รียนสูงกว่าเกณฑท่ี์ก  าหนดไวร้้อยละ 80 และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนภาษาไทยอยู่ในระดบัมาก 



 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้งกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูว้ิจยั
พบว่า การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใชจ้ดัการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีพฒันาการ
ทางการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
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เรียน โดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการแนะน า ส าหรับครูผูส้อนภาษาต่างประเทศ ผลการวิจยั
คร้ังน้ี เป็นการพฒันาเคร่ืองมือท่ีไดป้รับปรุงเป็นผลส าเร็จ เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้ความส าหรับ
โปรแกรมการสอนภาษาท่ีสมบูรณ์  
 จากผลการวิจยัทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท า
ให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงข้ึน ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การน าเสนอท่ี
น่าสนใจ และรูปแบบแปลกใหม่ ระยะเวลาในการเรียน สามารถทบทวน และฝึกทักษะไดด้ว้ย
ตนเอง ท าให้ผูเ้รียนมีทัศนคติท่ีดี  และสนุกกบัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาใชส้อนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เกดิ
ประสิทธิภาพในดา้นการเรียนการสอนมากยิง่ข้ึน 

  
 
 
 
 



บทที่ 3 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง( Experimental Design) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา
ออกแบบและผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชา
เทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท ผูว้ิจยัได้ก  าหนดรูปแบบและวิธีการด าเนินการวิจยัไวด้งัน้ี 
 3.1 แบบแผนการวิจยั 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 แบบแผนกำรวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดก้  าหนดรูปแบบงานวิจยัเป็นแบบเชิงทดลองผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองตาม
แบบแผนการทดลองแบบ One Group pretest- posttest Design 
 ตารางแบบแผนการทดลอง One Group pretest- posttest Design 
 สอบกอ่น ทดลอง สอบหลงั 
  T1  x  T2 
 
 สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นรูปแบบการทดลองเพ่ือส่ือความหมายคือ  
 T1 แทน การทดสอบกอ่นเรียน (Pre Test) 
 X แทน การจดักจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท  

 T2 แทน การทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
 
 
 
 
 



3.2 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

 ในการวิจยัไดก้  าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไวด้งัน้ี 
 ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ท่ี
เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคนิคชยันาท จ านวน 3 ห้องเรียน รวม 49 คน 
 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการวิจยัเร่ืองการศึกษาผลสมัฤทธ์ิส าหรับนักศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง
แผนกวิชาเทคนิคการผลิตท่ีเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิค
ชยันาท ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบไปดว้ย  
 3.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท 
 3.3.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์
 3.3.3 แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา
ออกแบบและผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
วิทยาลยัเทคนิคชยันาทในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค
การผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท  เป็นสถานท่ีในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและพฒันาหาประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือตลอดจนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีก  าลงัเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  
49 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย(Simple Random sampling)โดยการจบัสลากเลือกห้องเรียนเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 1 ห้องเรียนผูว้ิจยัสามารถเขียนสรุปวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไวไ้ด ้2 ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือ 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผูว้ิจยัใชแ้นวทางการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (อา้งถึงในคู่มือส่ือการสอน.สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ,2537:18-20) สามารถสรุป
วิธีการด าเนินงานวิจยัไดด้งัน้ี 
 ขั้นออกแบบและพฒันาบทเรียนประกอบกจิกรรม 
 1. วิเคราะห์หลกัสูตรและสาระการเรียนรู้รายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 2. วิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 3. ก  าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ได้เรียนรู้เขา้ใจ
และสามารถสรุปสาระการเรียนรู้รายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  



 4. ศึกษาเอกสารการออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก  าหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ี
จะใชใ้นการสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาการใชง้านเก ีย่วกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ต่างๆท่ีน ามาใชใ้นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและศึกษางานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้งกอ่นเลือกแนว
ทางการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ขั้นการเขียน Story board บทเรียนและขั้นสร้างบทเรียน 
 1. ก  าหนดเน้ือหารายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 8 หน่วย 
 2. จดัล าดบัเน้ือหากอ่นและหลงัเขียนผงังาน (Flow chart) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 3. เขียนบทด าเนินเร่ือง (Story board) เป็นการเขียนรายละเอียดของบทพูดขอ้ความอกัษร
อธิบายภาพการบอกจงัหวะของการปรากฏ ภาพเสียงอกัษรรวมถึง เอฟเฟ็ค (Effect) ต่างๆเขียนเน้ือหาสร้าง
กราฟิกภาพน่ิงบนัทึกเสียงตามเน้ือหาและกจิกรรมการเรียนโดยเร่ิมจาก 1) ให้นกัเรียนท าความเขา้ใจเร่ือง
การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) เร่ิมท าแบบทดสอบกอ่นเรียนจ านวน 10 ขอ้ 3) เรียนเน้ือหาตอนท่ี 1 
จบแลว้ท ากจิกรรมทา้ยบทเรียนจากนั้นเรียนเน้ือหาจนครบทั้ง 8 หน่วยการเรียน 4) ท าแบบทดสอบหลงัเรียน
ทุกหน่วยการเรียนหน่วยละ 10 ขอ้ 5) ท าใบงานเพ่ือฝึกทักษะจนครบทั้ง 8 หน่วยการเรียน 
 4. น าเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิค
ชยันาท แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามวดัความพึงพอใจ 
ของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้ง  
 5. น าเน้ือหา รายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
(ภาคผนวก ก) ประเมินความสอดคลอ้งของบทเรียน  

ผลจากการประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาทโดยผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบ
และผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค
การผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาทโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก (      = 4.77, S.D. = 0.17) (ภาคผนวก ค)  
 6. น าเน้ือหาภาพกราฟิกภาพน่ิงเสียงท่ีได้สร้างเตรียมไวป้ระกอบรวมกนัในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โดยใชโ้ปรแกรม Captivate 8 
 ขั้นการตรวจสอบและประเมินผล 
 1. น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท ท่ี
สร้างเรียบร้อยแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาดา้นเทคโนโลยีการศึกษา (ภาคผนวก ก) เพ่ือพิจารณา
คุณภาพเคร่ืองมือท าการพิจารณาและประเมินความสอดคลอ้งของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัสร้าง



ข้ึนซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบประเมินส่ือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบัโดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี 
 ดีมาก ให้ 5 คะแนน 
 ดี ให้ 4  คะแนน 
 พอใช้ ให้ 3             คะแนน 
                 ควรปรับปรุง ให้ 2               คะแนน 
                ใชไ้ม่ได้ ให้ 1               คะแนน 
 น าผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑ์ในการแปลความหมายขอ้มูลของผล
การประเมินดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  4.51 - 5.00  หมายความว่า  มีคุณภาพระดบัดีมาก 
  ค่าเฉล่ีย  3.51 - 4.50  หมายความว่า  มีคุณภาพระดบัดี 
  ค่าเฉล่ีย  2.51 - 3.50  หมายความว่า  มีคุณภาพระดบัพอใช้ 
  ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50  หมายความว่า  มีคุณภาพระดบัควรปรับปรุง 
                           ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.50  หมายความว่า มีคุณภาพระดบัใช้ไม่ได้ 
 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑค่์าเฉล่ียประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในคร้ังน้ีตอ้งมี
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
 ผลจากการประเมินคุณภาพดา้นส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิต
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
วิทยาลยัเทคนิคชยันาท โดยผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาทโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก (      = 4.80, S.D. = 0.17) 
 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาท ไปปรับปรุง
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองปรับเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัการปรับขนาดตวัอกัษรสีตวัอกัษร
เพ่ือให้เด่นชดัอ่านง่ายปรับปรุงเง่ือนไขเวลาและภาพกราฟิกในแต่ละเฟรมให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาท ไปปรับปรุง
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญจากนั้นน าไปทดลองใช้ Try Out กบันกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ดงัน้ี 
                     1)  การด าเนินการหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 1 กบันกัศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลยัเทคนิคชยันาท ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นการทดลองกบันักศึกษาแบบเด่ียวหรือ 
1:1 



(One-To-One testing) โดยการทดลองกบัผูเ้รียนจ านวน 3 คนคือเด็กเรียนเกง่ 1 คนเด็กเรียนปานกลาง 1 คน
และเด็กเรียนอ่อน 1 คนเพ่ือหาแนวโน้มประสิทธิภาพและตรวจหาขอ้บกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
 2) การด าเนินการหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 2 กบันักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลยัเทคนิคชยันาท ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นการทดลองแบบกลุ่มยอ่ยหรือ 1:10 
จ านวน 10 คนคือเด็กเรียนเกง่ 3 คนเด็กเรียนปานกลาง 4 คนและเด็กเรียนอ่อน 3 คน เพ่ือท าการหาแนวโนม้
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท 
 3) การด าเนินการหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 3 กบันักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลยัเทคนิคชยันาทท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คนเป็นการทดลองภาคสนาม
เพ่ือหาประสิทธิภาพของ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิค
ชยันาท 
 ปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองการปรับภาพน่ิงให้เหมาะสม
กบัเน้ือหาเพ่ิมเน้ือหาและภาพให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์และน าไปใชท้ดลองกบักลุ่มตัวอยา่ง 
 3.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างแบบทดสอบดงัน้ี 
 ศึกษาหนงัสือการวดัผลและการประเมินผลระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ตามหลกัสูตร
แกนกลางการอาชีวศึกษา พุทธศกัราช 2557 กระทรวงศึกษาธิการ 
 ศึกษาหลกัสูตรรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบท่ีดีจากหนงัสือเทคนิคการเขียนขอ้ทดสอบของชวาล แพรัตตกุล.  
(2532:352-353) มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ  
 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แบบปรนยั 4 ตวัเลือกจ านวน 90 ขอ้เพ่ือเป็นแบบทดสอบกอ่นเรียนและหลงัเรียน 
 น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน(ภาคผนวก ก)ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัระดบั
พฤติกรรม (IOC) ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านจะให้คะแนนตามเกณฑด์งัน้ี 
  ให้คะแนน  +1  หมายถึง  แน่ใจว่าขอ้ค าถามนั้นเป็นตวัแทนของพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 
  ให้คะแนน  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามนั้นเป็นตวัแทนของพฤติกรรมท่ีตอ้งการ  
                                                                            วดัหรือไม่ 
  ให้คะแนน  -1  หมายถึง  แน่ใจว่าขอ้ค าถามนั้นไม่เป็นตวัแทนของพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 



 ถา้ค่า IOC ท่ีค านวณไดม้ากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 แสดงว่าขอ้ทดสอบนั้นวดัไดจ้ริงตาม
วตัถุประสงค์ของการวดักจ็ะเลือกขอ้ทดสอบนั้นไว  ้
 ถา้ค่า IOC ท่ีค านวณไดน้อ้ยกว่า 0.5 แสดงว่าขอ้ทดสอบนั้นไม่สามารถวดัหรือไม่เป็นตวัแทน
จุดประสงค์ของการวดัตดัท้ิงไปหรือน าไปปรับปรุงแกไ้ขใหม่ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 น าผลการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาผลการวิเคราะห์
ความตรงตามเน้ือหาโดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค์(IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่านพบว่าแบบทดสอบน้ีมีความตรงของเน้ือหาอยูร่ะหว่าง 0.20- 1.00 ขอ้สอบท่ีมีค่าไม่ถึง 0.50 
ไดแ้กข่อ้ 2,3,6,9,10,14,17,18,19,20,21,25,28,32,34,35,38,39,42,58,62,65,67,68,86,87,88,89 และ 90 จึง
ตดัท้ิงไปดงันั้นจึงเหลือขอ้สอบท่ีมีความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหารวม 60 ขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง
ขอ้สอบกบัจุดประสงค์(IOC)อยูร่ะหว่าง 0.60 - 1.00 
 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองการใช้ภาษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมการใชค้ าถาม
ค าตอบท่ีชดัเจนแลว้น าไปทดลองใช้กบันักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคนิคชยันาท
ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน 
 น ากระดาษค าตอบท่ีนักเรียนตอบมาตรวจให้คะแนนโดยก  าหนดคะแนนการตอบเป็นขอ้ท่ี
ถูกตอ้งให้ 1 คะแนนขอ้ท่ีตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบเกนิ 1 ตวัเลือกให้ 0 คะแนน 
 น าผลการสอบมาวิเคราะห์หาความยากง่ายและอ านาจจ าแนกรายขอ้โดยใช้สูตรค านวณ(สุนีย ์
เหมะประสิทธ์ิ.2536:383-385) คดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไปจ านวน 60 ขอ้ คดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไปจ านวน 60 ขอ้ไดค่้าความยากง่าย(p) ระหว่าง 0.37 - 0.64 และค่าอ านาจ
จ าแนก(r) ระหว่าง 0.34 - 0.67 แลว้น ามาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR - 
21(Kuder-Richardson Formula 21) (สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ.2536:401) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.17  
(ภาคผนวก ค) และน าขอ้สอบมาจดัท าตน้ฉบบัเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการทดลองต่อไป  
 ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ออกแบบและผลิตดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าไดค่้าความยากง่าย (p)  ระหว่าง 0.37 - 0.6 4 และค่าอ านาจจ าแนก
(r)ระหว่าง 0.34 - 0.67 (ภาคผนวก  ค) 
 

 3.3 แบบสอบถามวดัความพึงพอใจ 
 แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวชิา
เทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาหลกัเกณฑ์ ทฤษฎี เอกสารและวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย



สอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท 
    2. ศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้งกบัความพึงพอใจ และศึกษาแบบสอบถามท่ีเก ีย่วขอ้งกบั
ความพึงพอใจท่ีมีผูส้ร้างไวเ้พ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 

 3. สร้างขอ้ความท่ีแสดงลกัษณะความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา
ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาทเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั
ตวัเลือกคือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุด จ านวน 20 ขอ้ดงัน้ี 
                                  พึงพอใจมากท่ีสุด      ให้คะแนน   5  
                                  พึงพอใจมาก             ให้คะแนน   4  
                                   พึงพอใจปานกลาง      ให้คะแนน  3  
                                  พึงพอใจนอ้ย                 ให้คะแนน  2  
                                    พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด    ให้คะแนน  1 
 3.3.4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบดชันีความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงค์และคดัเลือกคะแนนเฉล่ีย 0.50 เป็นตน้ไปไดค่้าดชันีความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงค์ (IOC) อยูร่ะหว่าง 0.06 - 1.0(ภาคผนวก ค) และปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญดา้นในการประเมินการใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย  
 3.3.5 น าผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล
ของผลการประเมินดงัน้ี 
                   ค่าเฉล่ีย  4.51 - 5.00  หมายความว่า ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
                   ค่าเฉล่ีย  3.51 - 4.50  หมายความว่า ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
                  ค่าเฉล่ีย  2.51 - 3.50  หมายความว่า ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
                   ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50  หมายความว่า ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
                   ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.50  หมายความว่า ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑค่์าเฉล่ียความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
 ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินกำรทดลอง 

 การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
               1.ในการทดลองคร้ังน้ีผูเ้รียนจะศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิต
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
วิทยาลยัเทคนิคชยันาทท่ีไดร้ับการปรับปรุงแกไ้ข เป็นการด าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็น



นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาท ท่ีเรียนในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 22 คน 
 2. ทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิค
ชยันาทโดยให้นักเรียน 1 คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 
 3.ระยะเวลาในการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 คาบคาบละ 60 นาทีโดย
แบ่งเป็นการเรียนรู้เร่ืองการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิค
ชยันาท จ านวน 1 คาบ เรียนรู้เน้ือหายอ่ยจ านวน 2 คาบ ท าขอ้สอบกอ่นเรียน 1 คาบและท าขอ้สอบหลงัเรียน
จ านวน 1 คาบ ผูเ้รียนเร่ิมเรียนเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้โดยกอ่นเร่ิมเรียนให้นกัเรียนท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอ่นเรียนจ านวน 10 ขอ้แลว้จึงให้เร่ิมเรียนจากหน่วยการเรียนท่ี 1 และเม่ือเรียน
จบเน้ือหาหน่วยการเรียนท่ี 1 แลว้ผูเ้รียนจะตอ้งท าแบบทดสอบหลงัเรียนท าเช่นน้ีจนครบทั้ง 8 หน่วยการ
เรียนรู้และท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนซ่ึงเป็นขอ้สอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนกอ่นเรียน 
 4.น าแบบสอบถามความพึงพอใจวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
 5. น าผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอ่นและหลงัเรียนคะแนน
จากแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท โดยใชว้ิธีทางการสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานด าเนินการเกบ็และรวบรวมผลการ
ทดลองเพ่ือท าการสรุปและวิเคราะห์หาผลการทดลองตามสมมติฐานท่ีวางไวด้ว้ยวิธีทางสถิติ  
 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
วิทยาลยัเทคนิคชยันาทผูว้ิจยัได้เลือกใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
                 1.วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบ
และผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค
การผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท 
 
 



 
 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอ่นเรียนและหลงัเรียน
ของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบ
และผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้สถิติ t- test แบบ Dependent 
 3.วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของนกัเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบ
และผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใชค่้าเฉล่ีย(X Bar)และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  3.5.2 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 1. ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
 ค่าเฉล่ีย(mean) ค านวณจากสูตร(สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ. 2536:55) 
   =     

 
 

  เม่ือ       แทน คะแนนเฉล่ีย 

   ∑x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   N แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่ม 
 
 2. สถิติท่ีใชต้รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1) การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใชสู้ตร (สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ. 2536:406-407)  
   IOC =   

 
 

  เม่ือ  IOC  แทน ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ 
   ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
   N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 2) การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิต
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ ์80/80ใชเ้กณฑก์ารหาประสิทธิภาพ E1/ E2 
 
 
 
 
 
 



 E1 คือ 80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียของนักเรียนท่ีไดร้ับจากการท ากจิกรรมระหว่างเรียน
โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ละชุดไดไ้ม่ต ่า
กว่าร้อยละ 80 โดยใช้สูตรดงัน้ี (ชยัยงค์ พรหมวงศ.์ 2537: 490-491) 

E 1 = 
 

 
  × 

   

 
 

 เม่ือ  S  แทน  คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนท่ีท ากจิกรรมทุกกจิกรรม 
  n  แทน  จ านวนนกัเรียน 
  E  แทน  คะแนนรวมของคะแนนเต็มทุกกจิกรรม 
  E2  คือ  75 ตวัหลงัหมายถึงคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนท่ีไดร้ับจากการท า
แบบทดสอบหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 

E2 = 
  

 
 × 

   

 
 

 
 เม่ือ  S  แทน  คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนท่ีท าแบบทดสอบหลงัเรียน  
  N  แทน  จ านวนนกัเรียน 
  E แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
 
 3) หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก(R) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใชสู้ตร (สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ. 2536:383-385)  
  P  =  Ru + R1 

       2N 
  R  =  Ru  - R1 

         N 
 เม่ือ  P  แทน  ความยาก   
  R  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
  N แทน  จ านวนผูต้อบทั้งหมดในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต ่า 
  RU  แทน  จ านวนผูต้อบในกลุ่มสูงท่ีตอบถูก 
  R1  แทน จ านวนผูต้อบในกลุ่มต ่าท่ีตอบถูก 
 4) หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใชสู้ตร KR - 21 ตามแบบของคูเดอร์ริชาร์ดสนัค านวณ
จากสูตร (สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ.2536:401) 



 

Ru = 
 

   
  [1- 

          

   
] 

 
 เม่ือ  Ru  แทน  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
  N  แทน จ านวนขอ้ค าถาม 
   แทน ค่าเฉล่ียของคะแนนรวมทั้งหมด 
  S2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งหมด 
 3.5.3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
  การทดสอบความมีนยัส าคญัของความแตกต่างระหว่างคะแนนกอ่นเรียนและหลงัเรียน
ของกลุ่มทดลองโดยใชสู้ตร(สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ.2536:179) 
 

T =              ∑D 
 
 
 
 เม่ือ  T  แทน ค่าท่ีใชใ้นการพิจารณาใน T-Distribution 
  D  แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
  N  แทน จ านวนนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
   ∑D แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบกอ่นเรียนกบัหลงัเรียน  
   ∑D

2 แทน ผลรวมของก  าลงัสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบ 
     กอ่นเรียนกบัหลงัเรียน 
 

S2 

 n 𝐷 –   𝐷) 
2             2 

N-1 



บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  จากการทดลองในคร้ังน้ีผูว้ิจัย
ไดก้  าหนดสญัลกัษณ์  ท่ีใชแ้ทนความหมาย  ดงัน้ี 
  N  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
    แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 
  S.D แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  t  แทน ค่าสถิติ 
  ∑D แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างผลสมัฤทธ์ิ 
     ทางการเรียนกอ่นและหลงัการทดลอง 
 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาทมีล าดบัดงัน้ี 
4.1 พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิค

ชัยนาท 
 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาท วิเคราะห์พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา
ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาท มีประสิทธิภาพ 83.06/80.17 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.1 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4.1 ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิค
ชยันาทท่ีใชก้บันกัศึกษา จ านวน 22 คน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลงัเรียน 
ประสิทธิภาพ 

E1/E2 ค่าเฉล่ีย E1 ค่าเฉล่ีย E2 

รวม 66.45 83.06 24.45 80.17 83.06/80.17 
 จากตารางที่  4.1  ผลการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาทมีประสิทธิภาพ 83.06/80.17สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 
                  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหว่างกอ่นและหลงัการเรียนของผูเ้รียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาท จ านวน 22 คน ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560 โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน        บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบ
และผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค
การผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.2 
ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอ่นเรียนและหลงัเรียนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิค
ชยันาท จ านวน 22 คน 
คะแนน N  S.D. ∑D ∑D2 T 

ก่อนเรียน 22 12.36 1.62    
    257 3071 30.04** 

หลังเรียน 22 23.95 3.25    
 **t(0.01,41) = 2.390    

 จากตารางที่  4.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอ่นเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระ ดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท พบว่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 



(        = 23.95, S.D =3.25) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียกอ่นเรียน   (       = 12.36, S.D = 1.62) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
4.3  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบ
และผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค
การผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.3 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่าโดยภาพรวมความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาท มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (        = 4.50SD = 
0.20) แลว้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการจดับทเรียนมีค่าเฉล่ียสูงสุด (       = 4.60 SD = 0.53) อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการน าเสนอบทเรียนมีค่าเฉล่ีย (      = 4.55SD = 0.53) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ส่วนดา้นแบบฝึกทบทวนความเขา้ใจและแบบทดสอบมีค่าเฉล่ียต ่าสุด(      = 4.20SD = 0.45)อยูใ่นระดบัมาก 
 
 
 

หัวข้อประเมนิ  S.D. ระดับคุณภาพ 

การจดับทเรียน  4.60 0.53 มากท่ีสุด 
การน าเสนอบทเรียน 4.55 0.53 มากท่ีสุด 
ดา้นตวัอกัษรและการใชสี้ 4.52 0.49 มากท่ีสุด 
การเช่ือมโยงขอ้มูล 4.40 0.89 มาก 
ภาพน่ิงภาพกราฟิกภาพเคล่ือนไหวและเสียง 4.36 0.58 มาก 
แบบฝึกทบทวนความเขา้ใจและแบบทดสอบ 4.20 0.45 มาก 
รวมเฉล่ีย 4.50 0.20 มากท่ีสุด 



ตารางที่  4.4 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงท่ีมีต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท 
 

หัวขอ้ประเมิน  S.D. ระดบัคุณภาพ 
1. ด้านการจัดบทเรียน 

    1.1การน าเสนอเมนูหลกัของบทเรียน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
    1.2การแนะน าและอธิบายการใชบ้ทเรียน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
    1.3 ความสะดวกในการควบคุมและเช่ือมโยงบทเรียน 4.40 0.55 มาก 
    1.4 ความชดัเจนของค าสัง่และสญัลกัษณ์ต่างๆ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
    1.5 การน าเสนอการโตต้อบกบับทเรียน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
    1.6 ความน่าสนใจในการด าเนินบทเรียน 4.40 0.55 มาก 

รวม 4.57 0.54 มากที่สุด 

2. ด้านภาพน่ิงภาพกราฟิกภาพเคล่ือนไหวและเสียง 
     2.1 ขนาดของภาพท่ีใชป้ระกอบบทเรียน 4.40 0.89 มาก 
     2.2 ความเหมาะสมในปริมาณของภาพกบัเน้ือหา 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
     2.3 ความเหมาะสมของภาพกบัระดบัของผูเ้รียน 4.20 0.45 มาก 
     2.4 ความหมายของภาพสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน 4.40 0.55 มาก 
     2.5 ความเหมาะสมในการใชเ้สียงประกอบ 4.20 0.45 มาก 
     2.6 ความเหมาะสมของการน าเสนอดว้ยภาพภาพเคล่ือนไหว 4.20 0.45 มาก 

รวม 4.36 0.58 มาก 

3. ด้านตวัอักษรและการใช้สี 
     3.1 รูปแบบตวัอกัษร 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
     3.2 ขนาดตวัอกัษร 4.40 0.55 มาก 
     3.3 ความเหมาะสมของสีตวัอกัษร 4.40 0.55 มาก 
     3.4ความเหมาะสมของสีพ้ืน 4.20 0.45 มาก 
     3.5 การออกแบบหนา้จอบทเรียน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
     3.6 การเนน้ขอ้ความดว้ยสีมีความเหมาะสมและชดัเจน 4.20 0.45 มาก 

รวม 4.52 0.49 มากที่สุด 

 
 



ตารางที่  4.4 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงท่ีมีต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท (ต่อ) 

หัวข้อประเมนิ  S.D. ระดับคุณภาพ 

4. ด้านการน าเสนอบทเรียน 

     4.1 ล าดบัขั้นในการน าเสนอ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
     4.2 ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.40 0.55 มาก 
     4.3 ปริมาณเน้ือหาในแต่ละจอภาพ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.53 มากที่สุด 

5. ด้านการเช่ือมโยงข้อมูล 
    5.1 วิธีการโตต้อบบทเรียน 4.40 0.55 มาก 
    5.2 ความรวดเร็วในการเช่ือมโยงขอ้มูล 4.40 0.55 มาก 
    5.3 ความถูกตอ้งของการเช่ือมโยงขอ้มูล 4.20 0.45 มาก 
    5.4 ความสะดวกในการใชบ้ทเรียน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.89 มาก 

6. ด้านแบบฝึกทบทวนความเข้าใจและแบบทดสอบ 

     6.1 ความชดัเจนของค าสัง่ 4.40 0.55 มาก 

     6.2 การจดัวางต าแหน่งของแบบทดสอบ 4.40 0.55 มาก 
     6.3 รูปแบบของแบบทดสอบเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.20 0.45 มาก 
     6.4 การรายงานผล 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
     6.5 รูปแบบการบนัทึกผลคะแนน 4.20 0.45 มาก 

รวม 4.20 0.45 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.50 0.20 มากที่สุด 

 
               จากตารางที่ 4.4 พบว่าโดยภาพรวมผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูเ้รียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาทในระดบัมากท่ีสุด(     = 4.50 SD = 0.20) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความ
พึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด (     = 4.80 SD = 0.45) คือ ล าดบัขั้นในการน าเสนอการออกแบบหน้าจอบทเรียน 
รูปแบบตวัอกัษรและความชดัเจน   ของค าสัง่และสญัลกัษณ์ต่างๆ ส่วนความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด  



(      = 4.20 SD = 0.45) คือความถูกตอ้งของการเช่ือมโยงขอ้มูลรูปแบบของแบบทดสอบเหมาะสมกบัเน้ือหา
และรูปแบบการบนัทึกผลคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 

 
สรุปผลการวิจัยการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิค
ชยันาท ผูว้ิจยัขอสรุปผลการวิจยัการอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะไวด้งัน้ี 
 

5.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
  5.1.1เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา
ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท 
  5.1.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาทกอ่นและหลงัเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
 5.1.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา
ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท 
5.2 สมมตฐิานการวิจัย 
 5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาท มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 5.2.2 นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
วิทยาลยัเทคนิคชยันาทมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่ากอ่นเรียน 
 5.2.3 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
วิทยาลยัเทคนิคชยันาทอยูใ่นระดบัมากข้ึนไป 
 
 
 
 



5.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไวด้งัน้ี 
 ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงสาขาเทคนิคการผลิต ท่ีเรียนใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคนิคชยันาท จ านวน 3 ห้อง เรียน  รวม 49 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงสาขาเทคนิคการผลิต ท่ีเรียน
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคนิคชัยนาทได้มาจากการสุ่มแบบง่าย(Simple Random 
sampling)โดยจบัสลากเลือกห้องเรียน เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 22 คน 
 

5.4 ตวัแปรที่ศึกษา 
 5.4.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก ่การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท              
 5.4.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
                       5.4.2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
                       5.4.2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองพุทธประวติั 
                       5.4.2.3 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

5.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือในการศึกษา ดงัน้ี 
         5.5.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาท
ทดลองกบันักศึกษาระดับชั้ นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงสาขาเทคนิคการผลิต ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน มี
ประสิทธิภาพ E1 = 83.06 /E2 = 80.17 
          5.5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใช้ทดสอบกอ่นเรียนและหลังเรียนเป็น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือกจ านวน 80 ขอ้มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.37 - 0.64 ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยูร่ะหว่าง 0.34 - 0.67 ค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตร KR -21 อยูใ่นระดบั 0.17 
 5.5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา
ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท 
 
 
 
 



5.6 วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจยัแบ่งไดด้งัน้ี 
 ขั้นการสร้าง 
 ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษางานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้งในส่วนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาท จากนั้นท าการวิเคราะห์และออกแบบเน้ือหาให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ท่ีต้องการวดัผลโดยก  าหนดเน้ือหา รายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 8 หน่วย คู่มือส าหรับใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทดสอบวดัผลการ
เรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน 
 ขั้นการพัฒนา  

 ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทดสอบแบบสอบถามความพึง
พอใจซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาประเมินหาประสิทธิภาพเชิงเน้ือหาแลว้ปรับปรุงการ
น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีไดร้ับการปรับปรุงแกไ้ขแลว้น าไปให้ผูเ้ ช่ียวชาญประเมินความคิดเห็น
ความเหมาะสมดา้นเน้ือหาและความสอดคลอ้งของส่ือดว้ยสถิติค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนและปรับปรุงจนมี
ผลเป็นท่ีน่าพอใจแลว้ จึงน าแบบทดสอบกอ่นและหลงัไปหาค่าอ านาจจ าแนกและวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่
ด้วย KR- 21 (Kuder- Richardson Formula 21) กบักลุ่มตัวอย่างท่ีมีความใกลเ้คียงกบักลุ่มตัวอย่างจริง 
จ านวน 22 คนเพ่ือวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
 ขั้นการหาประสิทธิภาพ 

 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาทท่ีได้ไปหา
ประสิทธิภาพของกลุ่มแบบเดียวจ านวน 3 คน (อ่อนปานกลางเกง่) แลว้บนัทึกผลพร้อมปรับปรุงข้อบกพร่อง
กอ่นน าไปหาประสิทธิภาพอีกคร้ังแบบกลุ่มจ านวน 10 คน (อ่อน 3 คนปานกลาง 4 คนและเกง่ 3 คน) บันทึก
ผลและปรับปรุงแกไ้ขแลว้จึงน าไปทดลองแบบภาคสนามจ านวน 30 คน (อ่อน 10 คนตอนกลาง 10 คนเกง่ 
10 คน) บนัทึกผลและปรับปรุงกอ่นท่ีจะน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 
 ขั้นการน าไปใช้ 

 ผูว้ิจัยน าชุดฝึกอบรมท่ีผ่านการหาประสิทธิภาพมาแลว้มาด าเนินการทดลองตามแผนการ
ฝึกอบรมกบักลุ่มตวัอยา่งจริงจ านวน 22 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random sampling)โดยจับ
ฉลากเลือกห้องเรียน เป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1 ห้อง กอ่นน าผลท่ีไดไ้ปทดสอบตามสมมติฐาน   ท่ีตั้ งไวด้้วย 
กระบวนการทางสถิติ โดยทีละขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การทดลองนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงสาขาเทคนิคการผลิต จ านวน 22 
คนโดยให้นกัเรียน 1 คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ืองให้นกัเรียนเร่ิมเรียนเน้ือหาในแต่ละหน่วยกอ่นเร่ิมเรียนให้
ผูเ้รียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 10 ข้อแลว้จึงให้เร่ิมเรียนจากหน่วยท่ี 1 และเม่ือ



เรียนจบและเน้ือหน่วยท่ี 1 แล้ว  ผู ้เรียนจะต้องท าแบบทดสอบท า เช่นน้ีจนครบทั้ ง 8 หน่วยและท า
แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนซ่ึงเป็นขอ้สอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอ่นเรียน 
 2. น าแบบสอบถามความพึงพอใจวดัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
 3. น าผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอ่นและหลงัเรียนคะแนน
จากแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาทมาวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการวิจยัผูว้ิจยัเลือกใชโ้ปรแกรมช่วยการวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา
มาช่วยในการวิเคราะห์ผลดงัต่อไปน้ี 
          ด าเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเน้ือหาด้วยผู ้เช่ียวชาญโดยใช้ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ 
         ด าเนินการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความชัดเจนความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชค่้าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ 
         ด าเนินการหาค่าอ านาจจ าแนกและความเช่ือมั่นของแบบทดสอบด้วย KR -21 (Kuder-
Richardson Formula 21) โดยใชค่้าดชันีความสอดคลอ้งในการวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง (IOC) 
 ด าเนินการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบกอ่นเรียนและหลงัเรียน
ดว้ยสถิติ t-test Dependent 
          ด าเนินการหาผลความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ 
5.7 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิค
ชยันาทสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 5.7.1 ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาทมีประสิทธิภาพ 83.06/80.17 
 5.7.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอ่นเรียนและหลงัเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาทมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน(     = 23.95 SD = 3.25) 



 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียกอ่นเรียน (     = 12.36 S.D. = 1.62)   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 
 5.7.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาทอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(      = 4.50 S.D. = 0.20) 
5.8 การอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิค
ชยันาท อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 5.8.1 การพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาทผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา
ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาทพบว่ามีประสิทธิภาพ 83.06/80.17สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก 
                  5.8.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาท         
มีประสิทธิภาพ 83.06/80.17 ผูว้ิจยัสร้างข้ึนไดศึ้กษาเน้ือหาวิเคราะห์หลกัสูตรอีกคร้ังมีการวางแผนขั้นตอน
การออกแบบโดยใช้รูปแบบการสอนแบบเน้ือหา(Tutorial) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยบทเรียนและมีการพฒันา
รูปแบบโดยก  าหนดเน้ือหาน าเสนอภาพด้วยภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหวด าเนินการพฒันาจนถึงการทดลอง
เพ่ือให้นกัเรียนเกดิการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ท่ีคาดหวงัไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบั  (ชัยยงค์ พรหม
วงศแ์ละคณะ,2541 :134 - 143) กล่าวถึงการหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนหมายถึงการน าส่ือการ
เรียนการสอนไปทดลองใช้ตามขั้นตอนท่ีก  าหนดไว ้แลว้น าผลท่ีได้มาปรับปรุงเพ่ือน าไปสอนจริงให้ได้
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก  าหนดไวก้ารก  าหนดเกณฑ ์E1 /E2 ให้มีค่าเท่าใดเท่านั้น ให้ผูส้อนเป็นผูพิ้จารณา
ตามความพอใจโดยปกติเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ความจ าจะตั้งไว ้80/80, 85/85 หรือ 90/90 
 5.8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิค
ชัยนาท พบว่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน(       = 23.95) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียกอ่นเรียน(      =12.36) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
      5.8.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาท         
มีประสิทธิภาพ E1 = 83.06 / E2 = 80.17 เพราะสร้างอยา่งมีระบบตั้งแต่ก  าหนดจุดมุ่งหมายการศึกษาวิเคราะห์
เน้ือหาการวางแผนการด าเนินการพฒันาการพัฒนาจนถึงการทดลองอีกคร้ังผ่านการตรวจสอบจาก



ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาการออกแบบบทเรียนท่ีให้ผูเ้รียนได้มีการ
ปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียนตลอดเวลา การท าส่ือรูปแบบต่างๆเช่นภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหวเสียงบรรยายรวมทั้ ง
การใชเ้ทคนิคต่างๆในการน าเสนอและการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนมีการให้
ข้อมูลยอ้นกลบัทันทีช่วยสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนให้กบัผู ้เรียนได้มากซ่ึง กดิานันท์ มลิทอง
(2535:198)กล่าวว่าคอมพิวเตอร์เป็นประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่การใช้สีภาพลายเส้นท่ีแลดูคลา้ยเคล่ือนไหว
ตลอดจนเสียงดนตรีจะเป็นการเพ่ิมความเหมือนจริงและเร้าใจผูเ้รียนให้เกดิความอยากเรียนส่งผลให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
      5.8.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้พฒันาโดยยึดหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียนภายในบทเรียนมีทั้งภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหวเสียงและการเน้นค าข้อความส่ิง
ส าคญัต่างๆท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และจดจ าได้อย่างรวดเร็วซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจได้อีกวิธีหน่ึง
บทเรียนท่ีสร้างข้ึนมีแบบทดสอบระหว่างเรียนท่ีสามารถแจ้งผลการทดสอบได้ทันทีซ่ึงเป็นการประเมินท่ี
ช่วยให้ผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้ของตนเองได้เป็นอย่างดีสอดคลอ้งกบัหลกัการพ้ืนฐานทางจิตวิทยาการ
เรียนรู้ของกาเย่ (Gagne) กล่าวว่าได้ศึกษาเก ีย่วกบักระบวนการเรียนรู้ของมนุษยแ์ละสกนิเนอร์  (skinner)   
เช่ือว่าการเสริมแรงจะช่วยกระตุ้นให้ผู ้เรียนเกดิการเรียนรู้ท่ีดีเช่นผูเ้รียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสามารถ
ของตนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัมีการเสริมแรงทันทีเม่ือท าแบบทดสอบคะแนนจะแสดงผลให้ผูเ้รียน
ทราบเม่ือน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใชใ้นการเรียนการสอนซ่ึงสามารถท าให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้
ไดดี้ข้ึน 
      5.8.2.3 นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
วิทยาลยัเทคนิคชยันาทมีการศึกษาทบทวนซ ้ าจนเกดิความเข้าใจกอ่ให้เกดิการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกบัแนวคิดของธอร์นไดค์  (Thorndike) กล่าวว่าการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า
(Stimulus)กบัการตอบสนอง(Response )มีหลกัเบ้ืองตน้ว่าการเรียนรู้เกดิจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบั
การตอบสนอง การตอบสนองมกัจะออกมาในรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบจนกว่ าจะพบรูปแบบท่ีดีหรือ
เหมาะสมท่ีสุดเรียกกนัว่าการลองผิดลองถูก (Trial and Error) คือการเลือกตอบสนองของผูเ้รียนจะกระท า
ดว้ยตนเองไม่มีผูใ้ดมาก  าหนดหรือช้ีช่องทางในการปฏิบติัให้เม่ือเกดิการเรียนรู้ข้ึนแลว้การตอบสนองหลาย
รูปแบบจะหายจะเหลือรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพียงรูปแบบเดียวและพยายามท าให้การตอบสนองเช่นนั้น
เช่ือมโยงส่ิงเร้าท่ีต้องการให้เรียนรู้ต่อไปเร่ือยๆสอดคลอ้งกบังานวิจัย ภูมิพฒัน์ โชคธนยศเสถียร (2551) 
ท าการศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม
สาระภูมิศาสตร์เร่ืองทวีปเอเชียส าหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
ผลการวิจยัพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม
สาระภูมิศาสตร์เร่ืองทวีปเอเชียมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์(80/80) 2)คะแนนทดสอบหลงัเรียนจากการเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมสาระภูมิศาสตร์



เร่ืองทวีปเอเชียสูงกว่าคะแนนกอ่นเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ
(มนสันนัท์ พิมพพิ์นิจ,2554) ท าการศึกษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองวนัส าคัญทางพุทธ
ศาสนาส าหรับนกัศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิชั้นปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า 1)บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเร่ืองวนัส าคญัทางพุทธศาสนามีประสิทธิภาพ 84.0/86.79 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ี
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองว ันส าคัญทางพุทธศาสนาหลงัเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 3)นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองวนัส าคัญ
ทางพุทธศาสนาอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 
 5.8.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาทอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(      = 4.50 SD = 0.20) อาจเน่ืองมาจาก 
      5.8.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาท เป็น
บทเรียนท่ีสร้างความแปลกใหม่ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถเรียนได้ด้วยตัวเองสามารถทบทวน
ความรู้ท่ียงัไม่เขา้ใจให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึนมีทางเลือกในการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายทั้ งการฟังการอ่าน
และสถานการณ์จ าลองนกัเรียนสามารถศึกษาในต่างความพึงพอใจของตนเองในส่วนของคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนพบว่าตวัหนงัสืออ่านง่ายบทเรียนมีความน่าสนใจเสียงบรรยายชดัเจนเสียงดนตรีประกอบเหมาะสม ปุ่ม
ต่างๆใช้งานได้ง่ายวางไวใ้นต าแหน่งท่ีเหมาะสมความรู้ในเชิงเน้ือหาท่ีได้จากบทเรียนมีความเหมาะสม
นักเรียนมีความต้องการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเร่ืองหรือวิชาอ่ืนๆอีกนักเรียนสามารถ
ทบทวนความรู้ได้ง่ายทั้ งการฟังการดูและการอ่านบทเรียนมีความสะดวกในการใช้งานหน้าจอสวยงาม
เน้ือหาชดัเจนเขา้ใจง่ายนกัเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินอยากเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
      5.8.3.2 จากการสมัภาษณ์ผูเ้รียนพบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชัยนาท เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความ
น่าสนใจและให้ประสบการณ์ตรงชดัเจนในบทเรียนประกอบดว้ยภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหวสถานการณ์จ าลอง
ขอ้ความประกอบค าบรรยายภาพของจริงภาพกราฟิกเพ่ิมความสวยงามมีดนตรีบรรเลงประกอบโปรแกรม
ใชง่้ายสามารถเช่ือมโยงสมัพนัธ์การเหมาะสมกบัระดบัความรู้และวยัของผูเ้รียน ผูเ้รียนชอบและมีความสุข
ต่อการเรียนเพ่ิมประสบการณ์แปลกใหม่ผูเ้รียนจึงมีความสนใจในการเรียนรู้ต่อบทเรียนอย่างมากท าให้
ผูเ้รียนมีความพึงพอใจและมีความสุขกบัการเรียนสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสกนิเนอร์ท่ีกล่าวว่าพฤ ติกรรม
ของมนุษยน์ั้นเกดิข้ึนจากการเรียนรู้สามารถสงัเกตพฤติกรรมได้ในรูปแบบต่างๆกนัและเช่ือว่าในการให้ตัว
เสริมแรง (Reinforcer) จะช่วยกระตุ้นให้เกดิพฤติกรรมตามต้องการได้และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของมาส
โลว ์กล่าวว่าความตอ้งการของมนุษยใ์นแต่ละขั้นจะมีความส าคัญแกบุ่คคลมากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กบั
ความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการตอบสนองความต้องการในล าดับนั้นนั้น กดิานันท์ มลิทอง (2535:198) ได้



กล่าวถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่าสามารถเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แกผู่เ้รียนเน่ืองจากการ
เรียนด้วยคอมพิวเตอร์นั้ นเป็นประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่การใช้สีภาพลายเส้นท่ีแลดูคล้ายเคล่ือนไหว
ตลอดจนเสียงดนตรีจะเป็นการเพ่ิมความเหมือนจริงและเร้าใจผูเ้รียนให้เกดิความอยากเรียนและสอดคลอ้ง
กบังานวิจัยของ สายฝน แสนใจพรม (2535) ท าการศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง
พฤติกรรมทางการศึกษาส าหรับนกัศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาหลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ผลการวิจัย
พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 85.01/83.05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .
01 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองพฤติกรรมทาง
การศึกษาโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความน่าสนใจ  
 จากการวิจัยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิค
ชัยนาทท่ีมีการพฒันาอย่างเป็นระบบเป็นไปตามขั้ นตอนส่วนประกอบท่ีเหมาะสมทั้ งเน้ือหาภาพน่ิง
ภาพเคล่ือนไหวขอ้ความเสียงบรรยาย ท่ีชดัเจนสามารถเร้าความสนใจของผูเ้รียนและการท่ีผูเ้รียนได้ทราบ
ผลการเรียนทนัทีเป็นการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัท าให้เกดิความสนใจต่อการเรียนรู้มากยิ่งข้ึนกล่าวได้ว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง  สาขาวิชา เทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพเม่ือน าไปใชท้ าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึนและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
5.9 ข้อเสนอแนะ 
 5.9.1 ควรมีการส ารวจความตอ้งการเรียนของผูเ้รียนถึงรูปแบบและเน้ือหาสาระการเรียนรู้ท่ีจะ
น ามาพฒันามาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือให้ไดส่ื้อท่ีตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
 5.9.2 สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก ีย่วข้องควรมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิตส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้หลากหลายเพ่ือช่วยประหยดัเวลาในการเรียนการสอนและยงัสามารถ
แกปั้ญหาด้านครู ท่ีต้องสอนแทนโดยตนเองไม่มีคว ามถนัดและสามารถท่ีจะสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ได ้
 5.9.3 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีประกอบด้วยภาพวาด
ภาพกราฟิกสถานการณ์จ าลองท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนเป็นอยา่งดีจึงควรส่งเสริมให้มีการสร้างและ
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ในสาระวิชาอ่ืนๆ 
5.10 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 5.10.1 ควรมีการศึกษาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีประกอบและสถานการณ์จ าลองกบัการสอน
แบบสาธิต 
 5.10.2 ควรมีการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นรายกลุ่ม 
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 1. รายละเอียดของหลกัสูตร 
 2. ตารางวิเคราะห์หัวขอ้ 
 3. ตารางวิเคราะห์หัวขอ้ยอ่ย 
 4. ตารางวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
 

หลักสูตร  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2557  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม   สาขาวิชา  เทคนิคการผลิต 
ช่ือวิชา   ออกแบบและผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา  3102 – 2005 จ านวน  3  หน่วยกติ  5  ชัว่โมง/ สปัดาห์ 

จุดประสงค์รายวิชา 
      1. เขา้ใจเก ีย่วกบัหลกัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบและผลิต  

      2. ใชโ้ปรแกรมออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 2 มิติ และ 3 มิติ  

      3. มีเจตคติและกจินิสยัในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั    

         โดย ตระหนกัถึงคุณภาพงาน 

สมรรถนะรายวิชา  

      1. แสดงความรู้เก ีย่วกบัหลกัการท างานและโครงสร้างโปรแกรม CAD / CAM  

      2. สร้างภาพช้ินงาน 2 มิติ3 มิติและสร้างโปรแกรมทางเดินตดั (Tool Path) ดว้ยค าสัง่ตาม 

         ลกัษณะงานกดัและงานกลึง  

      3. ตรวจสอบและจ าลองการท างาน (Simulation) งานกดัและงานกลึง  

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบติัเก ีย่วกบัหลกัการท างานและโครงสร้างโปรแกรม CAD/CAM สร้างภาพช้ินงาน 2 มิติ และ
ช้ินงาน 3 มิติ ดว้ยค าสัง่สร้างวตัถุ ปรับปรุงแกไ้ขวตัถุ การรับ-ส่งไฟลช้ิ์นงาน (Import-Export File)สร้าง 
โปรแกรมทางเดินตดั (Tool Path) งานกดั 2 มิติ 3 มิติ ดว้ยค าสัง่ตามลกัษณะงาน Face Contour Drill Pocket 
สร้างโปรแกรมทางเดินตดั (Tool Path) งานกลึง ดว้ยค าสัง่ตามลกัษณะงาน Face Turning Drill Bore Groove 
Thread สร้างโปรแกรม NC-Code ตรวจสอบและจ าลองการท างาน (Simulation) งานกดัและงานกลึง  
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ตารางที่ ก.1 :  การวิเคราะห์หัวข้อวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 3102 - 2005 

 
หลักสูตร  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557   
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม    สาขาวิชา  เทคนิคการผลิต 
ช่ือวิชา ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา  3102-2005  จ านวน  3  หน่วยกติ   
5  ชัว่โมง/สปัดาห์   
 

หน่วยที่ หัวข้อ 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 

1 ความรู้เบ้ืองตน้เก ีย่วกบัออกแบบและผลิตดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

/ / / 
  

2 โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรม / / /   
3 การสร้างภาพ 2 มิติ ดว้ยการสเกต็  / / /   
4 การสร้างภาพช้ินส่วน 3 มิติ  / / /   
5 การสร้างโปรแกรมทางเดินตดังานกดั 2 มิติ 3 มิติ  / / /   
6 การสร้างโปรแกรมเอ็นซีงานกดั  / / /   
7 การสร้างโปรแกรมทางเดินตดังานกลึง  2 มิติ  / / /   
8 การสร้างโปรแกรมเอ็นซีงานกลึง   / / /   
       
       
       
       
       
       
       

                                                                                 A : หลกัสูตรรายวิชา (Course  Description ) 
                                                                                 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
          แหล่งขอ้มูล (Sources )                                  C : ประสบการณ์ ( Experiences ) 
                                                                                 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts ) 
                                                                                 E : อ่ืนๆ (Other )      
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ตารางที่ ก.2 :  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย หน่วยการเรียนที่ 1   

ความรู้เบือ้งต้นออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

หลักสูตร  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557   
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม    สาขาวิชา  เทคนิคการผลิต 
ช่ือวิชา ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา  3102-2005  จ านวน  3  หน่วยกติ   
5  ชัว่โมง/สปัดาห์   
 

ล าดบัที่ หัวข้อหลัก 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 

1.1 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ   / / /   
1.2 การเลือกใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ  / / /   
1.3 คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต / / /   
1.4 การเลือกใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต  / / /   
1.5 การเลือกใชโ้ปรแกรม Master Cam X9  / / /   

       
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 A : หลกัสูตรรายวิชา (Course  Description ) 
                                                                                 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
          แหล่งขอ้มูล (Sources )                                  C : ประสบการณ์ ( Experiences ) 
                                                                                 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts ) 
                                                                                 E : อ่ืนๆ (Other )  
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ตารางที่ ก.3 :  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย หน่วยการเรียนที่ 2   

โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรม 
 

หลักสูตร  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557   
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม    สาขาวิชา  เทคนิคการผลิต 
ช่ือวิชา ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา  3102-2005  จ านวน  3  หน่วยกติ   
5  ชัว่โมง/สปัดาห์   
 

ล าดบัที่ หัวข้อหลัก 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 

1.1 โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรม  
Master Cam X9  

/ / / 
  

1.2 การเลือกใชต้วัช่วย / / /   
1.3 การตั้งค่าระบบ / / /   
1.4 แถบเมนูค าสัง่แบบ Ribbon Bar แต่ละโหมดค าสัง่ / / /   
1.5 การเปิด File งาน ใน Master Cam X9 / / /   
1.6 การสร้างหนา้กระดาษใหม่ / / /   
1.7 การบนัทึกแฟ้มขอ้มูล / / /   
1.8 การปิดโปรแกรม / / /   
1.9 การพิมพข์้อมูลช้ินส่วนโมเดล / / /   

 
 
 
 
                                                                                 A : หลกัสูตรรายวิชา (Course  Description ) 
                                                                                 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
          แหล่งขอ้มูล (Sources )                                  C : ประสบการณ์ ( Experiences ) 
                                                                                 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts ) 
                                                                                 E : อ่ืนๆ (Other )  
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ตารางที่ ก.4 :  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย หน่วยการเรียนที่ 3   

การสร้างภาพ 2 มติิงานกัด 
 

หลักสูตร  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557   
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม    สาขาวิชา  เทคนิคการผลิต 
ช่ือวิชา ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา  3102-2005  จ านวน  3  หน่วยกติ   
5  ชัว่โมง/สปัดาห์   
 

ล าดบัที่ หัวข้อหลัก 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 

1.1 การเขียนเส้นสเกต็ 2 มิติ โหมดค าสัง่ Sketcher / / /   
1.2 การก  าหนดขนาด โหมดค าสัง่ Drafting / / /   
1.3 การปรับปรุงแกไ้ขวตัถุ 2 มิติ แต่ละโหมดค าสัง่ / / /   
1.4 ขั้นตอนการสร้างภาพสเกต็ 2 มิติ / / /   
1.5 การสร้างภาพสเกต็ 2 มิติ ส าหรับช้ินงานกดั / / /   

       
       
       
       

 
 
 
 
 
                                                                                 A : หลกัสูตรรายวิชา (Course  Description ) 
                                                                                 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
          แหล่งขอ้มูล (Sources )                                  C : ประสบการณ์ ( Experiences ) 
                                                                                 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts ) 
                                                                                 E : อ่ืนๆ (Other )  
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ตารางที่ ก.5 :  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย หน่วยการเรียนที่ 4  

การสร้างโมเดลชิ้นส่วน 3 มิติ 
 

หลักสูตร  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557   
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม    สาขาวิชา  เทคนิคการผลิต 
ช่ือวิชา ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา  3102-2005  จ านวน  3  หน่วยกติ   
5  ชัว่โมง/สปัดาห์   
 

ล าดบัที่ หัวข้อหลัก 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 

1.1 การเขียนวตัถุตัน โหมดค าสัง่ Solids / / /   
1.2 การปรับปรุงแกไ้ขวตัถุตัน / / /   
1.3 หลกัการพ้ืนฐานการสร้างช้ินส่วน 3 มิติ / / /   
1.4 การสร้างภาพช้ินส่วน 3 มิติ / / /   

       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
                                                                                 A : หลกัสูตรรายวิชา (Course  Description ) 
                                                                                 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
          แหล่งขอ้มูล (Sources )                                  C : ประสบการณ์ ( Experiences ) 
                                                                                 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts ) 
                                                                                 E : อ่ืนๆ (Other )  
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ตารางที่ ก.6 :  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย หน่วยการเรียนที่ 5   

การสร้างโปรแกรมเอ็นซีงานกัด 2 มติิ 
 

หลักสูตร  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557   
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม    สาขาวิชา  เทคนิคการผลิต 
ช่ือวิชา ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา  3102-2005  จ านวน  3  หน่วยกติ   
5  ชัว่โมง/สปัดาห์   
 

ล าดบัที่ หัวข้อหลัก 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 

1.1 แบบฝึกท่ี 1 การสร้างโปรแกรมเอ็นซีงานกดัหลุม  
 และการเจาะรู 

/ / / 
  

1.2 แบบฝึกท่ี 2 การสร้างโปรแกรมเอ็นซีงานกดัขอบ 
 และการกดัหลุมช้ินงาน 

/ / / 
  

1.3 แบบฝึกท่ี 3  การสร้างโปรแกรมเอน็ซีงานกดัสล๊อท 
และการน าเขา้ Operations ใน Library 

/ / / 
  

       
       
       
       
       
       

 
 
                                                                                 A : หลกัสูตรรายวิชา (Course  Description ) 
                                                                                 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
          แหล่งขอ้มูล (Sources )                                  C : ประสบการณ์ ( Experiences ) 
                                                                                 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts ) 
                                                                                 E : อ่ืนๆ (Other )  
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ตารางที่ ก.7 :  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย หน่วยการเรียนที่ 6   

การสร้างโปรแกรมเอ็นซีงานกัด 3 มติิ 
 

หลักสูตร  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557   
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม    สาขาวิชา  เทคนิคการผลิต 
ช่ือวิชา ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา  3102-2005  จ านวน  3  หน่วยกติ   
5  ชัว่โมง/สปัดาห์   
 

ล าดบัที่ หัวข้อหลัก 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 

1.1 แบบฝึกท่ี 1 การสร้างโปรแกรมเอ็นซีงานกดัหลุม  
 เกบ็ผิวละเอียดแบบก  าหนดเป็นโซนตามมุม 
 องศางาน 

/ / / 
  

1.2 แบบฝึกท่ี 2 การสร้างโปรแกรมเอ็นซีงานกดัหลุม 
 เกบ็ผิวละเอียดแบบวนเป็นกน้หอย 

/ / / 
  

       
       
       
       
       
       
       

 
 
                                                                                 A : หลกัสูตรรายวิชา (Course  Description ) 
                                                                                 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
          แหล่งขอ้มูล (Sources )                                  C : ประสบการณ์ ( Experiences ) 
                                                                                 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts ) 
                                                                                 E : อ่ืนๆ (Other )  
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ตารางที่ ก.8 :  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย หน่วยการเรียนที่ 7   

การสร้างภาพ 2 มติิงานกลึง 
 

หลักสูตร  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557   
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม    สาขาวิชา  เทคนิคการผลิต 
ช่ือวิชา ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา  3102-2005  จ านวน  3  หน่วยกติ   
5  ชัว่โมง/สปัดาห์   
 

ล าดบัที่ หัวข้อหลัก 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 

1.1 แบบฝึกท่ี 1 การสร้างภาพ 2 มิติงานกลึงปอก / / /   
1.2 แบบฝึกท่ี 2 การสร้างภาพ 2 มิติงานกลึงเซาะร่อง / / /   
1.3 แบบฝึกท่ี 3 การสร้างภาพ 2 มิติงานกลึงควา้น / / /   
1.4 แบบฝึกท่ี 4 การสร้างภาพ 2 มิติงานกลึงเกลียว / / /   

       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
                                                                                 A : หลกัสูตรรายวิชา (Course  Description ) 
                                                                                 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
          แหล่งขอ้มูล (Sources )                                  C : ประสบการณ์ ( Experiences ) 
                                                                                 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts ) 
                                                                                 E : อ่ืนๆ (Other )  
                                                                            



74 
 

ตารางที่ ก.9 :  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย หน่วยการเรียนที่ 8   

การสร้างโปรแกรมเอ็นซีงานกลึง 
 

หลักสูตร  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557   
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม    สาขาวิชา  เทคนิคการผลิต 
ช่ือวิชา ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา  3102-2005  จ านวน  3  หน่วยกติ   
5  ชัว่โมง/สปัดาห์   
 

ล าดบัที่ หัวข้อหลัก 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 

1.1 แบบฝึกท่ี 1 การสร้างโปรแกรมเอ็นซีงานกลึงปอก / / /   
1.2 แบบฝึกท่ี 2 การสร้างโปรแกรมเอ็นซีงานกลึงเซาะร่อง / / /   
1.3 แบบฝึกท่ี 3 การสร้างโปรแกรมเอ็นซีงานกลึงควา้น / / /   
1.4 แบบฝึกท่ี 4 การสร้างโปรแกรมเอ็นซีงานกลึงเกลียว / / /   

       
       
       
       
       

 
 
 
 
                                                                                 A : หลกัสูตรรายวิชา (Course  Description ) 
                                                                                 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
          แหล่งขอ้มูล (Sources )                                  C : ประสบการณ์ ( Experiences ) 
                                                                                 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts ) 
                                                                                 E : อ่ืนๆ (Other )  
                                                                            
 



ตารางที ่ก.3  : การวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา  และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ช่ือวชิา ออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์    รหัสวิชา 3102–2005    จ านวน  3 หน่วยกติ  5  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยการเรียนที ่ รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม (Behavioral Objectives) 
ISL 

R A T 

1. ความรู้เบ้ืองตน้
เกีย่วกบัการออกแบบ
และ 
ผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

1.1 ความหมายคอมพิวเตอร์ช่วยการ
ออกแบบ 

1.1 บอกความหมายคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบได ้
 

 I  

 1.2 การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยการออกแบบ 

1.2 บอกการเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบได ้  X  

1.3 ความหมายคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต  1.3 บอกความหมายคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตได้  X  

1.4 การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยการผลิต 

1.4 อธิบายการเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตได้  I  

1.5 การเลือกใช้โปรแกรม Master Cam 
X9  

1.5อธิบายการเลือกใช้โปรแกรม Master Cam X9 ได้  X  

 
หมายเหตุ 
ISL  =  ขั้นความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)  ระดับความส าคญั 
R  :  การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled Knowledge)     X  :  มีความส าคญัมากตอ้งสอน 
A  :  การประยุกตค์วามรู้ (Apply Knowledge)     I    :  มีความส าคญัควรสอน 
T  :  การส่งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge)     O  :  ไม่ค่อยมีความส าคญัไม่ควรสอน 
 

 



 
ตารางที ่ก.3  : การวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา  และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ช่ือวชิา ออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์    รหัสวชิา 3102–2005    จ านวน  3 หน่วยกติ 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยการเรียนที ่ รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม (Behavioral Objectives) 
ISL 

R A T 
2. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบของ
โปรแกรม 

1.1 โครงสร้างและส่วนประกอบของ
โปรแกรม Master Cam X9 

1.1 บอกโครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรม Master 
Cam X9ได้ 

 X  

 1.2 การตั้งค่าระบบของโปรแกรม 
Master Cam X9 

1.2 บอกวิธีการตั้งค่าระบบของโปรแกรม Master Cam X9ได้  X  

1.3 การใช้งานแถบเมนูค  าส่ัง Ribbon Bar 
แต่ละโหมดค  าส่ัง 

1.3 บอกวิธีการใช้งานแถบเมนูค  าส่ัง Ribbon Bar แต่ละโหมด
ค  าส่ังได้ 

 X  

1.4 การน าไฟลเ์ขา้ (Import) และการน า
ไฟลอ์อก (Export) 

1.4 การน าไฟลเ์ขา้ (Import) และการน าไฟล์ออก (Export)  X  

1.5 การเร่ิมตน้ใช้งานโปรแกรม Master 
Cam X9  

1.5อธิบายการเร่ิมตน้ใช้งานโปรแกรม Master Cam X9 ได้  X  

 
หมายเหตุ 
ISL  =  ขั้นความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)  ระดับความส าคญั 
R  :  การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled Knowledge)     X  :  มีความส าคญัมากตอ้งสอน 
A  :  การประยุกตค์วามรู้ (Apply Knowledge)     I    :  มีความส าคญัควรสอน 
T  :  การส่งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge)     O  :  ไม่ค่อยมีความส าคญัไม่ควรสอน 
 



ตารางที ่ก.3  : การวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา  และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ช่ือวชิา ออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์    รหัสวชิา 3102–2005    จ านวน  3 หน่วยกติ  5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยการเรียนที ่ รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม (Behavioral Objectives) 
ISL 

R A T 

3. การสร้างภาพ  
2 มิติงานกดั 

1.1 การเขียนเส้นสเกต็ 2 มิติ โหมดค  าส่ัง 
Sketcher 

1.1 บอกวิธีการเขียนเส้นสเกต็ 2 มิติ โหมดค  าส่ัง Sketcherได้  X  

 1.2 การก  าหนดขนาด โหมดค  าส่ัง 
Drafting 

1.2 บอกวิธีการก  าหนดขนาด โหมดค  าส่ัง Draftingได้  X  

1.3 วิธีการปรับปรุงแกไ้ขวตัถุ 2 มิติ แต่
ละโหมดค  าส่ัง 

1.3 อธิบายวิธีการปรับปรุงแกไ้ขวตัถุ 2 มิติ แต่ละโหมดค  าส่ังได้  X  

1.4 การสร้างภาพสเกต็ 2 มิติ 1.4 บอกขั้นตอนการสร้างภาพสเกต็ 2 มิติได้  X  

1.5 การสร้างภาพสเกต็ 2 มิติ ส าหรับ
ช้ินงานกดั 

1.5อธิบายวิธีการสร้างภาพสเกต็ 2 มิติ ส าหรับช้ินงานกดัได้  X  

 
หมายเหตุ 
ISL  =  ขั้นความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)  ระดับความส าคญั 
R  :  การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled Knowledge)     X  :  มีความส าคญัมากตอ้งสอน 
A  :  การประยุกตค์วามรู้ (Apply Knowledge)     I    :  มีความส าคญัควรสอน 
T  :  การส่งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge)     O  :  ไม่ค่อยมีความส าคญัไม่ควรสอน 
 

 



ตารางที ่ก.3  : การวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา  และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ช่ือวชิา ออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์    รหัสวชิา 3102–2005    จ านวน  3 หน่วยกติ  5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยการเรียนที ่ รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม (Behavioral Objectives) 
ISL 

R A T 

4. การสร้างโมเดล
ช้ินส่วน 3 มิติ 

1.1 การเขียนวตัถุตนั โดยใช้โหมดค  าส่ัง 
Solids  

1.1 บอกวิธีการเขียนวตัถุตนั โดยใช้โหมดค  าส่ัง Solids ได้  X  

 1.2 การปรับปรุงแกไ้ขวตัถุตนัโหมดค  าส่ัง 
Modify และ Pattern  

1.2 บอกวิธีการปรับปรุงแกไ้ขวตัถุตนัโหมดค  าส่ัง Modify และ 
Pattern ได้ 

 X  

1.3 หลกัการพ้ืนฐานสร้างช้ินส่วน 3 มิติ 1.3 บอกหลักการพ้ืนฐานสร้างช้ินส่วน 3 มิติได้  X  

1.4 การสร้างภาพช้ินส่วน 3 มิติ 1.4 อธิบายวิธีการสร้างภาพช้ินส่วน 3 มิติได้  X  

     

 
หมายเหตุ 
ISL  =  ขั้นความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)  ระดับความส าคญั 
R  :  การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled Knowledge)     X  :  มีความส าคญัมากตอ้งสอน 
A  :  การประยุกตค์วามรู้ (Apply Knowledge)     I    :  มีความส าคญัควรสอน 
T  :  การส่งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge)     O  :  ไม่ค่อยมีความส าคญัไม่ควรสอน 
 

 

 



ตารางที ่ก.3  : การวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา  และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ช่ือวชิา ออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์    รหัสวชิา 3102–2005    จ านวน  3 หน่วยกติ  5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยการเรียนที ่ รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม (Behavioral Objectives) 
ISL 

R A T 

5. การสร้าง
โปรแกรมเอ็นซีงาน
กดั 2 มิติ 

1.1 การปรับตั้งค่าช้ินงาน (Stock Setup) 1.1 อธิบายวิธีการปรับตั้งค่าช้ินงาน (Stock Setup)ได้  X  

 1.2 การน าเขา้ Operations ใน Library (Import 
Operations  )   

1.2 บอกวิธีการน าเขา้ Operations ใน Library (Import 
Operations  )ได้   

 X  

1.3 การเขียนโปรแกรมการปาดหน้าช้ินงาน 
(Face Tool Paths) 

1.3 เขียนโปรแกรมการปาดหน้าช้ินงาน (Face Tool Paths)ได้  X  

1.4 เขียนโปรแกรมการเจาะรูช้ินงาน (Drill 
Tool Paths)ได้ 

1.4 เขียนโปรแกรมการเจาะรูช้ินงาน (Drill Tool Paths)ได้  X  

1.5 การเขียนโปรแกรมการกดัหลุมช้ินงาน 
(Pocket Tool Path) 

1.5 เขียนโปรแกรมการกดัหลุมช้ินงาน (Pocket Tool Path)ได้  X  

 1.6 การเขียนโปรแกรมการกดัขอบช้ินงาน 
(Contour Tool Paths) 

1.6 เขียนโปรแกรมการกดัขอบช้ินงาน (Contour Tool Paths)ได้  X  

หมายเหตุ 
ISL  =  ขั้นความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)  ระดับความส าคญั 
R  :  การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled Knowledge)     X  :  มีความส าคญัมากตอ้งสอน 
A  :  การประยุกตค์วามรู้ (Apply Knowledge)     I    :  มีความส าคญัควรสอน 
T  :  การส่งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge)     O  :  ไม่ค่อยมีความส าคญัไม่ควรสอน 
 



ตารางที ่ก.3  : การวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา  และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ช่ือวชิา ออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์    รหัสวชิา 3102–2005    จ านวน  3 หน่วยกติ  5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยการเรียนที ่ รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม (Behavioral Objectives) 
ISL 

R A T 

5. การสร้างโปรแกรม
เอ็นซีงานกดั 2 มิติ 
(ต่อ) 

1.7 การเขียนโปรแกรมการกดัสล๊อท (Slot 
Mill Tool Paths)  

1.7 เขียนโปรแกรมการกดัสล๊อท (Slot Mill Tool Paths) ได้  X  

 1.8 การแสดงการเดินTool Paths แบบ 2 มิติ 
(Back plot) 

1.8 อธิบายวิธีการแสดงการเดินTool Paths แบบ 2 มิติ (Back 
plot)ได้ 

 X  

1.9 การแสดงการเดินของ Tool Paths  แบบ 3 
มิติ (Verify) 

1.9 อธิบายวิธีการแสดงการเดินของ Tool Paths  แบบ 3 มิติ 
(Verify)ได้ 

 X  

1.10 การสร้างโปรแกรมเอ็นซี   
(NC Code) 

1.10 อธิบายวิธีการสร้างโปรแกรมเอ็นซี  (NC Code)ได้  X  

     

 
หมายเหตุ 
ISL  =  ขั้นความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)  ระดับความส าคญั 
R  :  การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled Knowledge)     X  :  มีความส าคญัมากตอ้งสอน 
A  :  การประยุกตค์วามรู้ (Apply Knowledge)     I    :  มีความส าคญัควรสอน 
T  :  การส่งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge)     O  :  ไม่ค่อยมีความส าคญัไม่ควรสอน 
 

 



ตารางที ่ก.3  : การวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา  และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ช่ือวชิา ออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์    รหัสวชิา 3102–2005    จ านวน  3 หน่วยกติ  5  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยการเรียนที ่ รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม (Behavioral Objectives) 
ISL 

R A T 

6. การสร้างโปรแกรม
เอ็นซีงานกดั 3 มิติ 

1.1 การสร้างขอบช้ินงาน (Silhouette 
Boundary) 

1.1 อธิบายวิธีการสร้างขอบช้ินงาน (Silhouette Boundary) ได้  X  

 1.2 การตั้งค่าช้ินงาน (Stock Setup) 1.2 บอกวิธีการตั้งค่าช้ินงาน (Stock Setup) ได ้  X  

1.3 การกดัหยาบ (Area Clearance)  1.3 เขียนโปรแกรมการกดัหยาบ (Area Clearance) ได้  X  

1.4 การกดัมุมช้ินงาน (Rest Roughing)  1.4 เขียนโปรแกรมการกดัมุมช้ินงาน (Rest Roughing) ได้  X  

1.5 การเกบ็ผวิละเอียด (Hybrid)  1.5 เขียนโปรแกรมการเกบ็ผวิละเอียด (Hybrid) ได้  X  

 1.6 การเกบ็ผวิละเอียด (Scallop)  1.6 เขียนโปรแกรมการเกบ็ผวิละเอียด (Scallop) ได้  X  

 1.7 การแสดงการเดินTool Paths แบบ 2 มิติ 
(Back plot) 

1.7 อธิบายวิธีการแสดงการเดินTool Paths แบบ 2 มิติ (Back plot)
ได้ 

 X  

 
หมายเหตุ 
ISL  =  ขั้นความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)  ระดับความส าคญั 
R  :  การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled Knowledge)     X  :  มีความส าคญัมากตอ้งสอน 
A  :  การประยุกตค์วามรู้ (Apply Knowledge)     I    :  มีความส าคญัควรสอน 
T  :  การส่งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge)     O  :  ไม่ค่อยมีความส าคญัไม่ควรสอน 
 

 



ตารางที ่ก.3  : การวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา  และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ช่ือวชิา ออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์    รหัสวชิา 3102–2005    จ านวน  3 หน่วยกติ  5  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยการเรียนที ่ รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม (Behavioral Objectives) 
ISL 

R A T 

6. การสร้างโปรแกรม
เอ็นซีงานกดั 3 มิติ 
(ต่อ) 

1.8 การแสดงการเดินของ Tool Paths  แบบ 3 
มิติ (Verify) 

1.8 อธิบายวิธีการแสดงการเดินของ Tool Paths  แบบ 3 มิติ 
(Verify)ได้ 

 X  

 1.9 อธิบายวิธีการสร้างโปรแกรมเอ็นซี  (NC 
Code)ได้ 

1.9 อธิบายวิธีการสร้างโปรแกรมเอ็นซี  (NC Code)ได้  X  

     

     

     

 
หมายเหตุ 
ISL  =  ขั้นความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)  ระดับความส าคญั 
R  :  การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled Knowledge)     X  :  มีความส าคญัมากตอ้งสอน 
A  :  การประยุกตค์วามรู้ (Apply Knowledge)     I    :  มีความส าคญัควรสอน 
T  :  การส่งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge)     O  :  ไม่ค่อยมีความส าคญัไม่ควรสอน 
 

 

 



ตารางที ่ก.3  : การวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา  และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ช่ือวชิา ออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์    รหัสวชิา 3102–2005    จ านวน  3 หน่วยกติ  5  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยการเรียนที ่ รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม (Behavioral Objectives) 
ISL 

R A T 

7. การสร้างภาพ  
2 มิติงานกลึง 

1.1 อธิบายกลักการเขียนภาพ2 มิติงานกลึงได้ 1.1 อธิบายกลักการเขียนภาพ2 มิติงานกลึงได้  X  

 1.2 การสร้างส่ีเหล่ียม(Rectangular)   1.2 อธิบายวิธีการสร้างส่ีเหล่ียม(Rectangular)ได้    X  

1.3 การคดัลอกช้ินงาน  
(Offset Contour)  

1.3 บอกวิธีการคดัลอกช้ินงาน (Offset Contour)ได้    X  

1.4 ค  าส่ังการตดัเส้น (Trim)ได้   1.4 สามารถใช้ค  าส่ังการตดัเส้น (Trim)ได้    X  

1.5 ค  าส่ังการลบมุมโคง้ (Fillet) 1.5 สามารถใช้ค  าส่ังการลบมุมโคง้ (Fillet)ได้    X  

 1.6 ค  าส่ังการลบมุมเหล่ียม (Chamfer) 1.6 สามารถใช้ค  าส่ังการลบมุมเหล่ียม (Chamfer)ได้  X  

 
หมายเหตุ 
ISL  =  ขั้นความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)  ระดับความส าคญั 
R  :  การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled Knowledge)     X  :  มีความส าคญัมากตอ้งสอน 
A  :  การประยุกตค์วามรู้ (Apply Knowledge)     I    :  มีความส าคญัควรสอน 
T  :  การส่งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge)     O  :  ไม่ค่อยมีความส าคญัไม่ควรสอน 
 

 

 



ตารางที ่ก.3  : การวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา  และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ช่ือวชิา ออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์    รหัสวชิา 3102–2005    จ านวน  3 หน่วยกติ  5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยการเรียนที ่ รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม (Behavioral Objectives) 
ISL 

R A T 

8. การสร้างโปรแกรม
เอ็นซีงานกลึง 

1.1 บอกวิธีตั้งค่าระนาบการปฏิบตัิงาน 
(Planes) ได ้

1.1 บอกวิธีตั้งค่าระนาบการปฏิบตัิงาน (Planes) ได้  X  

1.2 การปรับตั้งค่าขนาดของช้ินงานและการ
จบัช้ินงาน  

1.2 อธิบายวิธีการปรับตั้งค่าขนาดของช้ินงานและการจบัช้ินงาน 
ได้ 

 X  

1.3 การกลึงปาดหน้าช้ินงาน (Face)  1.3 เขียนโปรแกรมการกลึงปาดหน้าช้ินงาน (Face) ได้    X  

1.4 การเจาะรู ( Drill )  1.4 เขียนโปรแกรมการเจาะรู ( Drill ) ได้  X  

1.5 การกลึงปอก (Rough)  1.5 เขียนโปรแกรมการกลึงปอก (Rough) ได้  X  

 1.6 การกลึงละเอียด (Finish)  1.6 เขียนโปรแกรมการกลึงละเอียด (Finish) ได้  X  

 1.7 การกลึงเซาะร่อง (Groove)  1.7 เขียนโปรแกรมการกลึงเซาะร่อง (Groove) ได้  X  

 
หมายเหตุ 
ISL  =  ขั้นความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)  ระดับความส าคญั 
R  :  การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled Knowledge)     X  :  มีความส าคญัมากตอ้งสอน 
A  :  การประยุกตค์วามรู้ (Apply Knowledge)     I    :  มีความส าคญัควรสอน 
T  :  การส่งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge)     O  :  ไม่ค่อยมีความส าคญัไม่ควรสอน 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

1.   รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการศึกษา 

2.   หนงัสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการศึกษา 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือด้านเน้ือหาและแบบทดสอบ 

1. นายชลอ  การทวี  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ 

วทิยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา  

2. นายพรรษา  ฉายกลา้ ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ 

วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 

3. นายอ านาจ  ทองแสน ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ 

วิทยาลยัเทคนิค 

4. นายศิริชยั  ต่อสกุล ต าแหน่ง อาจารย ์    วิทยฐานะ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

5. นายศรายทุธ  ทองอุทัย ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือด้านส่ือการสอน 

1. นายจิรพนัธุ์  ศรีสัมพนัธุ์ ต าแหน่ง  อาจารย ์  วิทยฐานะ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

มหาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

2. นายกฤช  สินธนะกุล ต าแหน่ง  อาจารย ์

มหาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

3. นายอภิชาต  อนุกุลเวช ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

1.   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. แบบเฉลยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ออกแบบและผลิตดว้ย คอมพิวเตอร์  

รหัสวิชา 3102-2005 

3.  แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ 

ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชา  ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 – 2005   

ค าส่ัง  :  จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดยีว 

1. ขอ้ใดคือความหมายของ Design 
ก. การผลิต 
ข. การร่างแบบ 
ค. การออกแบบ 

      ง. การเขียนแบบ 
2. ขอ้ใดเป็นเหตุผลท่ีช่วยในการเลือกโปรแกรมแบบ 3 มิติ 

ก. ใชง้านเขียนง่าย 
ข. ใชง้านเขียนยาก 
ค. สามารถสร้างช้ินงานไดเ้สมือนจริง 
ง. ไม่สามารถเขียนช้ินงานเป็น 2 มิติได้ 

3. ขอ้ใดคือความหมายของ  Manufacturing  
ก. กระบวนการผลิต 
ข. การควบคุมการผลิต 
ค. การวางแผนการผลิต 
ง. การตรวจสอบการผลิต 

4. ขอ้ใด ไม่ใช่ ขอ้พิจารณาการเลือกใชค้อมพิวเตอร์ช่วยการผลิต 
ก. มีความความยดืหยุน่ในการผลิต  
ข. ช่วยลดของเสียในระบบการผลิต 
ค. ลดเวลาในการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรในระบบได้ 
ง. มีขนาดไฟลช้ิ์นงานใหญ่ จะไดท้ าการวิเคราะห์ผลไดด้ว้ย 

5. ขอ้ใดเป็นเหตุผลในการเลือกใช้การ Import File ของคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต 
ก. ลดขั้นตอนในการท างาน 
ข. ไฟลช้ิ์นงานมีขนาดใหญ่ 
ค. ไม่สามารถเขียนช้ินงานได้ 
ง. ช่วยเพ่ิมค าสัง่ในการใชง้านออกแบบ 
 
 



 

 

6. ส่วนประกอบใดไม่มีอยู่ใน Menu Bar  
ก. X Form 
ข. Edit 
ค. Origin 
ง. Analyze 

7. วิธีการตั้งค่าระบบของโปรแกรม Master Cam X9 สามารถตั้งไดท่ี้ค าสัง่ใด 
ก. Settings > Component 
ข. Settings > Position 
ค. Settings > Mange 
ง. Settings > Configuration 

8. ขอ้ใดไม่ใช่โหมดค าสัง่ ของแถบเมนู Create 
ก. Line 
ข. Arc 
ค. Rectangle 
ง. Modify 

9. ขอ้ใดเป็นการใชบ้นัทึกไฟลแ์ปลงไฟลโ์มเดลช้ินงาน น าออกไปใช้ในแต่ละชนิดเช่น 
นามสกุล BMP, JPEG, PDF, IGES, STEP คือขอ้ใด 
ก. New 
ข. Save 
ค. Import 
ง. Export  

10. ขอ้ใดเป็นการเร่ิมตน้สร้างไฟลช้ิ์นงานใหม่ 
ก. New 
ข. Open 
ค. Import 
ง. Export  
 
 
 
 
 



 

 

11. ขอ้ใดคือ Icon ส าหรับการค าสัง่สร้างเส้นโคง้อิสระ โดยก  าหนดจุดอา้งอิงต าแหน่งต่าง ๆบน 
     เสน้ทางเดิน (Spline) 
     ก.     
     ข.   
     ค.   
     ง.     
12. ขอ้ใดคือ Icon ส าหรับค าสัง่ก  าหนดขนาด โดยก  าหนดขนาดทั้งแนวนอน แนวตั้ง มุมเป็นองศา 
และสามารถแกไ้ขขนาดใน Dialog Box ได ้(Smart Dimension) 
    ก.     
    ข.   
    ค.   
    ง.   
13. ขอ้ใดคือ Icon ส าหรับค าสัง่ก  าหนดขนาด โดยก  าหนดขนาดความยาวในแนว นอน และสามารถ
แกไ้ขขนาดใน Dialog Box ได ้(Horizontal Dimension) 
    ก.     
    ข.   
    ค.   
    ง.   
14. ขอ้ใดคือ Icon ส าหรับค าสัง่คดัลอกแบบกระจกเงา โดยเลือกวตัถุ และแนวแกนสมมาตร   
     (Mirror) 

ก.     
ข.   
ค.   

      ง.     
15. ขั้นตอนใดคือขั้นตอนแรกของการสร้าง 2D Sketch งานกดั 

ก.  เลือกระนาบสเกต็ภาพ (Plane) 
ข.  สเกต็ภาพรูปร่างหนา้ตดั (Cross Section) 
ค.  การใชค้ าสัง่สร้างวตัถุ (Create) 

      ง.  ก  าหนดเง่ือนไขรูปทรง  
 
 



 

 

16. ขอ้ใดคือคุณสมบติัของ ค าสัง่ Rectangular Array  
ก.  สร้างวงกลม 
ข.  สร้างส่ีเหล่ียม 
ค.  สร้างส่ีเหล่ียมแบบสล็อท 
ง.  การคดัลอกวงกลมแบบก  าหนดเง่ือนไข 

17. การสร้างส่วนโคง้สัมผสั ตอ้งใชค้ าสัง่ในขอ้ใด 
ก.   Arc tangent  
ข.   Arc 3 point 
ค.   Arc Polar 
ง.    Arc Polar End Point 

18.การเร่ิมต้นสร้างไฟลช้ิ์นงาน 3 มิติ ต้องท าส่ิงใดกอ่น 
ก.  สร้าง Tool Path 
ข.  สร้าง NC Code   
ค.  สร้าง 2D Sketch 
ง.  สร้าง Solids Modeling  

19. การสร้างความหนาช้ินงาน ควรใชค้ าสัง่ใด 
ก.  Revolve 
ข.  Extrude 
ค. Sweep 
ง.  Loft 

20.  การเลือกเสน้รอบรูปท่ีต้องการสร้างความหนาช้ินงาน ค าสัง่ Chain หมายถึงส่ิงใด 
ก.  การเลือกแบบสมบูรณ์ 
ข.  การเลือกแบบต่อเน่ือง 
ค.  การเลือกเส้นทีละเส้น 

       ง.  การเลือกเสน้ทีละสองเสน้ 
21.  แถบ Solid Manager ค าสัง่ Crete Body หมายถึงขอ้ใด 

ก.  การสร้างช้ินงาน 
ข.  การตดั ช้ินงาน 
ค.  การต่อช้ินงาน 
ง.  การเพ่ิมเน้ือช้ินงาน 
 



 

 

22.  การดึงผิว Solid ควรใชค้ าสัง่ใด 
ก. Fillet  
ข. Chamfer  
ค.  Push Pull 
ง.  Surface 

23. ขอ้ใดคือการปรับตั้งค่าช้ินงานโดยการเลือกช้ินงานจากมุม 
      ก.  All Solids  
     ข.  All Entities 
     ค.  Select Corner 
     ง.  Bounding Box 
24. การน าเขา้ Operations ใน Library ตอ้งเลือกท่ีส่วนใดของโปรแกรม 

ก.  Ribbon Bar 
ข.  Operations Manager 
ค.  MRU Function Bar 
ง.  Graphics Window 

25. การปาดหนา้ช้ินงานแบบใดคือ การตดัเฉือนเน้ือโลหะแบบวนเป็นลกัษณะแบบกน้หอย 
ก.  One Way     
ข.  Zig Zag       
ค.  One Pass     
ง.  Dynamic 

26. ขอ้ใดคือค าสัง่ เจาะรูช้ินงาน 
ก.  Rough 
ข.  Drill 
ค.  Pocket 
ง.  Contour 

27. ขอ้ใดคือค าสัง่ กดัหลุมช้ินงาน 
ก.  Rough 
ข.  Drill 
ค.  Pocket 
ง.  Contour 
 



 

 

28. ขอ้ใดคือค าสัง่ กดัขอบช้ินงาน 
ก.  Rough 
ข.  Drill 
ค.  Pocket 
ง.  Contour 

29. ขอ้ใดคือค าสัง่ กดัสล๊อทช้ินงาน 
ก.  Rough 
ข.  Drill 
ค.  Pocket 

      ง.  Contour 
30. ขอ้ใดคือ Icon ส าหรับการดูภาพแบบ Back Plot  

ก.   
ข.   
ค.    
ง.    

 31.ขอ้ใดคือ Icon ส าหรับการดูภาพแบบ Verify  
ก.   
ข.   
ค.    
ง.    

32.ขอ้ใดคือ Icon ส าหรับการสร้าง NC Code  
ก.   
ข.   
ค.    
ง.    

33. ขอ้ใดคือ ค าสัง่ การสร้างขอบช้ินงาน 3 มิติ 
     ก.  Turn Profile  
     ข.  Relief Groove 
     ค.  Door Geometry 
     ง.  Silhouette Boundary 
 



 

 

34. ขอ้ใด คือค าสัง่การตั้งค่าจากช้ินงานทั้งหมดแบบอตัโนมติัจาก Solid 
ก.  Bounding Box 
ข.  All Entities 
ค.  All Solid 
ง.  All Surface 

35. ขอ้ใดคือความหมายของการกดัหยาบ 
ก.  Area Clearance 
ข.  Rest Roughing 
ค.  Hybrid 
ง.  Scallop  

36. ขอ้ใดคือความหมายของการกดัมุมช้ินงาน 
ก.  Area Clearance 
ข.  Rest Roughing 
ค.  Hybrid 
ง.   Scallop 

37. ขอ้ใดคือความหมายของการกดัละเอียดแบบก  าหนดเป็นโซนตามมุมองศางาน 
ก.  Area Clearance 
ข.  Rest Roughing 
ค.  Hybrid 
ง.  Scallop 

38. ขอ้ใดคือความหมายของการเกบ็ผิวละเอียดแบบวนเป็นกน้หอย 
ก.  Area Clearance 
ข.  Rest Roughing 
ค.  Hybrid 
ง.  Scallop 

39. ขอ้ใดคือ Icon ส าหรับการดูภาพแบบ Back plot  
ก.   
ข.   
ค.    
ง.    

 



 

 

40. ขอ้ใดคือ Icon ส าหรับการดูภาพแบบ Verify  
ก.   
ข.   
ค.    
ง.    

41.ขอ้ใดความหมาย ส าหรับการสร้าง NC Code  
ก.  คือการสร้างรหัสบาร์โค๊ด 
ข.  คือการสร้างเสน้รอบรูปช้ินงาน 
ค. คือการสร้างรูปแบบการกดัช้ินงาน   
ง. คือการสร้าง รหัสค าสัง่ให้กบัเคร่ืองซีเอน็ซี 

42. เพราะเหตุใดการสเกต็งานกลึงจึงเขียนงานเพียงคร่ึงเดียว 
ก.  เพราะจะง่ายในการเขียนโปรแกรม 
ข.  เพราะสะดวกและรวดเร็วในการสเกต็  
ค.  เพราะความถูกต้องตามมาตรฐานการเขียนแบบ  
ง.   เพราะงานกลึงเป็นงานท่ีหมุนเป็นวงกลมอยูแ่ลว้ 

43. การเขียนส่ีเหล่ียมควรใชค้ าสัง่ใด 
ก.  Line 
ข.  Arc 
ค.  Rectangular 
ง.  Polygon 

44. ตอ้งการเพ่ิมเสน้รอบรูปของช้ินงานอีกหน่ึงเสน้ให้ห่างกบัเสน้เดิม 10 ม.ม. ควรใชค้ าส่งใด 
      ก.  Copy 

ข.  Translate Copy 
ค.  Offset 
ง.  Offset Contour 

45. ค าสัง่ใด คือค าสัง่ตดัเส้นท่ีไม่ตอ้งการออก   
ก.  Trim Break 
ข.  Trim Extend 
ค.  Trim Divide 
ง.   Trim 2 Entities 
 



 

 

46. ค าสัง่ใดเป็นค าสัง่ลบมุมโคง้ 
ก.  Trim 
ข.  Extend 
ค.  Chamfer 
ง.  Fillet  

47. ค าสัง่ใดเป็นค าสัง่ลบมุมเหล่ียม 
ก.  Trim 
ข.  Extend 
ค.  Chamfer 
ง.  Fillet 

48. ขอ้ใดคือระนาบ (Planes) กอ่นการสร้าง Tool Paths 
ก.  +D+Z (wcs)  
ข.  -D+Z (wcs) 
ค.  +D-Z (wcs) 
ง.  –D-Z (wcs) 

49. ขอ้ใดคือการปรับตั้งค่าช้ินงาน (Stock Setup) โดยการเลือกช้ินงานจากการครอบช้ินงาน 
ก.  All Solids  
ข.  All Entities 
ค.  Select Corner 
ง.  Bounding Box 

50. ขอ้ใดเป็นการปรับตั้งระยะเขา้งานกอ่นการกลึงปาดหนา้ช้ินงาน  
ก.  Entry Amount 
ข.  Rough Step Over 
ค.  Overcut Amount 
ง.  Retract Amount   

51. การเลือกเจาะรูแบบ Peck Drill ขอ้ใดคือระยะความลึกของรูเจาะ  
ก.  Retract  
ข.  Depth 
ค.  Front Peck 

      ง.  Peck Clarence  
 



 

 

52. ขอ้ใดคือค าสัง่ในการกลึงปอก 
ก.  Face 
ข.  Rough 
ค.  Finish 
ง.  Groove 

53. ขอ้ใดคือค าสัง่ในการกลึงละเอียด 
ก.  Face 
ข.  Rough 
ค.  Finish 
ง.  Groove 

54.ขอ้ใดคือค าสัง่ในการกลึงเซาะร่อง 
ก.  Face 
ข.  Rough 
ค.  Finish 

      ง.  Groove 
55. ขอ้ใดคือค าสัง่ในการกลึงเกลียว 

ก.  Drill 
ข.  Rough 
ค.  Thread 
ง.  Cut Off 

56. ขอ้ใดคือค าสัง่ในการกลึงตดัช้ินงาน 
ก.  Drill 
ข.  Rough 
ค.  thread 
ง.  Cut Off  

57. ขอ้ใดคือค าสัง่ในการยา้ยขา้งการจบัช้ินงาน 
ก.  Rough 
ข.  Thread 
ค.  Cut Off 
ง.  Stock Flip 
 



 

 

58. การดูเส้นทางเดินของเคร่ืองมือตดั แบบ 2 มิติ ควรใชค้ าสัง่ใด 
ก.  Back Plot 
ข.  Verify 
ค.  Toggle Display 
ง.   Regenerate 

59. การดูเส้นทางเดินของเคร่ืองมือตดั แบบ 3 มิติ ควรใชค้ าสัง่ใด 
ก.  Back Plot 
ข.  Verify 
ค.  Toggle Display 
ง.   Regenerate 

60. Icon ใดคือค าสัง่ในการสร้าง NC Code 
ก.   
ข.   
ค.       
ง.    

  
  

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตารางที่ ค.1:  แบบเฉลยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ออกแบบและผลิตดว้ย             

                        คอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 3102-2005 

ข้อท่ี ค ำตอบ ข้อท่ี ค ำตอบ ข้อท่ี ค ำตอบ 

1 ค 23 ค 45 ค 

2 ค 24 ข 46 ง 

3 ก 25 ง 47 8 

4 ง 26 ข 48 ก 

5 ค 27 ค 49 ง 

6 ค 28 ง 50 ก 

7 ง 29 ค 51 ข 

8 ง 30 ก 52 ข 

9 ง 31 ค 53 ค 

10 ก 32 ง 54 ง 

11 ค 33 ง 55 ค 

12 ง 34 ค 56 ง 

13 ค 35 ก 57 ง 

14 ก 36 ข 58 ก 

15 ก 37 ค 59 ข 

16 ง 38 ง 60 ง 

17 ก 39 ก   

18 ค 40 ค   

19 ข 41 ง   

20 ข 42 ง   

21 ก 43 ค   

22 ค 44 ง   



 

 

แบบประเมนิความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 
 

ค าชี้แจง:ให้นกัศึกษากาเคร่ืองหมาย   ลงในช่องระดบัการประเมิน 5 ระดบั ตามความคิดของนกัศึกษา

หลงัจากไดท้ดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

วิทยาลยัเทคนิคชยันาท โดยก  าหนดคะแนนดงัน้ี 

  5 หมายถึง   พึงพอใจมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 

  3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

  2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 

  1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

 
รายการประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1.ด้านการจัดบทเรียน 

   1.1 การน าเสนอเมนูหลกัของบทเรียน  

     

   1.2 การแนะน าและอธิบายการใชบ้ทเรียน       

    1.3 ความสะดวกในการควบคุมและเช่ือมโยงบทเรียน       

    1.4 ความชดัเจนของค าสัง่และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ      

    1.5การน าเสนอการโตต้อมกบับทเรียน       

    1.6 ความน่าสนใจการด าเนินบทเรียน       

2.ด้านภาพน่ิง ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหวและเสียง 

    2.1 ขนาดของภาพท่ีใชป้ระกอบบทเรียน  

     

    2.2 ความเหมาะสมในปริมาณของภาพกบัเน้ือหา       

    2.3 ความเหมาะสมของภาพกบัระดบัของผูเ้รียน       

    2.4 ความหมายของภาพสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน      

   2.5 ความเหมาะสมในการใช้เสียงประกอบ       

2.6 ความเหมาะสมของการน าเสนอภาพดว้ยความเคล่ือนไหว       



 

 

 
รายการประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

3.ด้านตวัอักษรและการใช้สี 
3.1 รูปแบบตวัอกัษร 

     

   3.2 ขนาดตวัอกัษร      

    3.3 ความเหมาะสมของสีตวัอกัษร       

    3.4 ความเหมาะสมของสีพ้ืน      

    3.5 การออกแบบหนา้จอบทเรียน       

     3.6 การเนน้ข้อความดว้ยสีท่ีมีความเหมาะสมและชดัเจน       

4.ด้านการน าเสนอบทเรียน 
     4.1 ล าดบัขั้นในการน าเสนอ 

     

     4.2 ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา      

     4.3 ปริมาณเน้ือหาในแต่ละจอภาพ      

5.ด้านการเช่ือมโยงข้อมูล 
     5.1 วิธีการโตต้อบบทเรียน  

     

     5.2 ความรวดเร็วในการเช่ือมโยงขอ้มูล       

     5.3 ความถูกตอ้งของการเช่ือมโยงขอ้มูล       

     5.4 ความสะดวกในการใชบ้ทเรียน      

6.ด้านแบบฝึกทบทวนความเข้าใจและแบบทดสอบ 
     6.1 ความชดัเจนของค าสัง่ 

     

     6.2 การจดัวางต าแหน่งของแบบทดสอบ      

     6.3 รูปแบบของแบบทดสอบเหมาะสมกบัเน้ือหา      

     6.4 การรายงานผล       

     6.5 รูปแบบการบนัทึกผลคะแนน      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก ง 

การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

1.   แบบประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหาบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ

ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา

เทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

2. ผลการประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ

ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท   

3. แบบประเมินคุณภาพดา้นส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ

ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท 

4. ผลการประเมินคุณภาพดา้นส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ

ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท 

 

 

 

 

 



แบบประเมนิคุณภาพด้านเน้ือหาบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  

ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน 

 

รายการประเมนิ 
 

ระดับคุณภาพ 

(5)
 ด
มีา
ก 

(4)
 ด

 ี

(3)
 พ
อใ
ช้ 

(2)
 ค
วร
ปรั

บป
รุง

 

(1)
 ใช้

ไม่
ได้

 

1.เน้ือหาบทเรียน 

1.1ค าแนะน าการใชแ้ละการช้ีแจงขอ้มูลพื้นฐานของบทเรียนเหมาะสม      

  1.2 เน้ือหาของบทเรียนสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

  1.3 เน้ือหามีความถูกตอ้งชดัเจนตามสาระวิชา      

  1.4 เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

  1.5การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสม ส่ือความหมายไดช้ดัเจน      

  1.6 โครงสร้างเน้ือหาครอบคลุมและเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่      

  1.7 การจดัล าดบัตามความยากง่ายมีความเหมาะสม      

  1.8 การออกแบบบทเรียนสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล      

  1.9 กจิกรรมระหว่างเรียนของบทเรียนมีความน่าสนใจและเหมาะสม      

  1.10 ขนาดตวัอกัษร สีตวัอกัษร อ่านง่าย และสีพื้นมีความเหมาะสม      

  1.11 ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และวดิิทศัน์ ชดัเจน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา      

2.แบบทดสอบ 

  2.1 ความสอดคลอ้งของค าถามกบัจุดประสงค  ์      

  2.2 ความชดัเจนของค าถาม      

  2.3 ความเหมาะสมของจ านวนแบบทดสอบ      

  2.4 การแสดงผลการท าแบบทดสอบ      
 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ..  

ลงช่ือ......................................ผูป้ระเมิน 

            (................................................)  



ผลการประเมินคุณภาพด้านเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

รายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ย   
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ 
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท 
 

รายการ  S.D. 
ระดบั
คุณภาพ 

1.เน้ือหาบทเรียน 

  1.1 ค าแนะน าการใชแ้ละการช้ีแจงขอ้มูลพื้นฐานของบทเรียนเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 

  1.2 เน้ือหาของบทเรียนสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5.00 0.00 ดีมาก 

  1.3 เน้ือหามีความถูกตอ้งชดัเจนตามสาระวิชา 4.60 0.55 ดีมาก 

  1.4 เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4.60 0.55 ดีมาก 

  1.5การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสม ส่ือความหมายไดช้ดัเจน 4.60 0.55 ดีมาก 

  1.6 โครงสร้างเน้ือหาครอบคลุมและเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 4.80 0.45 ดีมาก 

  1.7 การจดัล าดบัตามความยากง่ายมีความเหมาะสม 4.80 0.45 ดีมาก 

  1.8 การออกแบบบทเรียนสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล 4.60 0.89 ดีมาก 

  1.9 กจิกรรมระหว่างเรียนของบทเรียนมีความน่าสนใจและเหมาะสม 4.60 0.89 ดีมาก 

  1.10 ขนาดตวัอกัษร สีตวัอกัษร อ่านง่าย และสีพื้นมีความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 

  1.11 ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และวดิิทศัน์ ชดัเจน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5.00 0.00 ดีมาก 

2.แบบทดสอบ 

  2.1 ความสอดคลอ้งของค าถามกบัจุดประสงค  ์ 4.80 0.45 ดีมาก 

  2.2 ความชดัเจนของค าถาม 4.60 0.55 ดีมาก 

  2.3 ความเหมาะสมของจ านวนแบบทดสอบ 4.80 0.45 ดีมาก 

  2.4 การแสดงผลการท าแบบทดสอบ 4.80 0.45 ดีมาก 

รวม 4.77 0.17 ดมีาก 
 

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา
ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท โดยผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่ามีคุณภาพอยูใ่นระดบั
ดีมาก ( = 4.77 ,S.D. = 0.17) 



แบบประเมนิคุณภาพด้านส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

รายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  

ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน 

 
รายการประเมนิ 

 

ระดบัคุณภาพ 

(5)
 ด
มีา
ก 

(4)
 ด

 ี

(3)
 พ
อใ
ช้ 

(2)
 ค
วร
ปรั

บป
รุง

 

(1)
 ใช้

ไม่
ได้

 

1.ด้าน ภาพ เสียง และตัวอกัษร  
  1.1 ภาพที่น าเสนอตรงตามเน้ือหา      

  1.2 ขนาดของภาพใชป้ระกอบบทเรียนเหมาะสม      

  1.3 ภาพที่ใชป้ระกอบส่ือความหมายชดัเจน      

  1.4 ความชดัเจนของเสียงบรรยาย      

  1.5ความถูกตอ้งของหลกัการใชภ้าษาของเสียงบรรยาย      

  1.6 ความเมาะสมของแบบองัษร(Font)      

  1.7 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรที่เลือกใช ้      

  1.8 ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรกบัพื้นจอภาพ      

  1.9 ความเหมาะสมของการจดัภาพ      

2.การปฏิสัมพันธ์ในบทเรียน 

  2.1 ความชดัเจนของค าอธิบายการปฏิบตัิในบทเรียน      

  2.2 ความต่อเน่ืองของการน าเสนอเน้ือหา      

  2.3 ปุ่ มควบคุมบทเรียนใชง้านง่ายและส่ือความหมายชดัเจน      

  2.4 ความเหมาะสมของวิธีการสรุปเน้ือหาบทเรียน      

  2.5 การเช่ือมโยงบทเรียนไปยงัส่วนต่างๆถูกตอ้งและเหมาะสม      

  2.6 การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบับทเรียนมีความเหมาะสม      
 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ..  

 

ลงช่ือ......................................ผูป้ระเมิน 

   (................................................) 



ผลการประเมินคุณภาพด้านส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดา้นส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ย    
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ 
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท 

รายการ  S.D. 
ระดบั
คุณภาพ 

1.ด้าน ภาพ เสียง และตัวอกัษร  
  1.1 ภาพที่น าเสนอตรงตามเน้ือหา 5.00 0.00 ดีมาก 

  1.2 ขนาดของภาพใชป้ระกอบบทเรียนเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 

  1.3 ภาพที่ใชป้ระกอบส่ือความหมายชดัเจน 4.67 0.58 ดีมาก 

  1.4 ความชดัเจนของเสียงบรรยาย 4.67 0.58 ดีมาก 

  1.5ความถูกตอ้งของหลกัการใชภ้าษาของเสียงบรรยาย 4.67 0.58 ดีมาก 

  1.6 ความเมาะสมของแบบองัษร(Font) 4.67 0.58 ดีมาก 

  1.7 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรที่เลือกใช ้ 5.00 0.00 ดีมาก 

  1.8 ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรกบัพื้นจอภาพ 4.67 0.58 ดีมาก 

  1.9 ความเหมาะสมของการจดัภาพ 5.00 0.00 ดีมาก 

2.การปฏิสัมพันธ์ในบทเรียน 

  2.1 ความชดัเจนของค าอธิบายการปฏิบตัิในบทเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 

  2.2 ความต่อเน่ืองของการน าเสนอเน้ือหา 5.00 0.00 ดีมาก 

  2.3 ปุ่ มควบคุมบทเรียนใชง้านง่ายและส่ือความหมายชดัเจน 5.00 0.00 ดีมาก 

  2.4 ความเหมาะสมของวิธีการสรุปเน้ือหาบทเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 

  2.5 การเช่ือมโยงบทเรียนไปยงัส่วนต่างๆถูกตอ้งและเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 

  2.6 การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบับทเรียนมีความเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 

รวม 4.80 0.17 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดา้นส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา

ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท โดยผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่ามีคุณภาพอยูใ่นระดบั
ดีมาก ( = 4.80 ,S.D. = 0.17) 



 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  

1. การทดลองคร้ังท่ี 1 แบบเด่ียว 

2. การทดลองคร้ังท่ี 2 แบบกลุ่ม 

3. การทดลองคร้ังท่ี 3 แบบภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3 คะแนนประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม  
   คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต     
   วิทยาลยัเทคนิคชยันาทการทดลองใชค้ร้ังท่ี 1 กบันักศึกษาจ านวน 3 คน 
 

คนที่ 

คะแนน 
รวม 
80 

คะแนน 

คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

30คะแนน 

หน่วยที่ 
1 

หน่วยที่ 
2 

หน่วยที่ 
3 

หน่วยที่ 
4 

หน่วยที่ 
5 

หน่วยที่ 
6 

หน่วยที่ 
7 

หน่วยที่ 
8 

1 9 9 10 10 9 9 9 9 74 26 

2 8 9 9 9 9 8 8 9 69 24 

3 8 8 8 7 9 8 7 9 64 23 

รวม 25 26 27 26 27 25 24 27 207 74 

 8.30 8.70 9.00 8.70 9.00 8.30 8.00 9.00 69.00 24.30 

E1 86.25  

E2 81.00 

 
จากตารางที่ 3  เม่ือน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิค
ชยันาท ไปทดลองใช้กบันักศึกษาจ านวน 3 คน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท มีประสิทธิภาพ E1 = 86.25/E2 = 81.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4 คะแนนประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม  
   คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต     
   วิทยาลยัเทคนิคชยันาทการทดลองใชค้ร้ังท่ี 2 กบันักศึกษาจ านวน 10  คน 
 

คนที่ 

คะแนน 
รวม 
80 

คะแนน 

คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

30 คะแนน 

หน่วยที่ 
1 

หน่วยที่ 
2 

หน่วยที่ 
3 

หน่วยที่ 
4 

หน่วยที่ 
5 

หน่วยที่ 
6 

หน่วยที่ 
7 

หน่วยที่ 
8 

1 9 9 10 10 9 9 9 9 74 26 

2 8 9 9 9 9 9 8 9 70 25 

3 10 9 9 8 9 7 9 10 71 27 

4 9 8 8 8 9 9 9 9 69 24 

5 8 9 9 9 8 8 8 8 67 25 

6 7 8 8 7 9 8 8 9 64 23 

7 8 8 9 7 9 8 7 9 65 26 

8 9 9 8 9 8 8 9 9 69 24 

9 8 8 8 8 9 8 8 9 66 25 

10 8 9 8 9 9 8 8 9 68 24 

รวม 84 86 86 84 88 82 83 90 683 249 

 8.40 8.60 8.60 8.40 8.80 8.20 8.30 9.0 68.3 24.9 

E1 85.38  

E2 83.0 

 
จากตารางที่ 4  เม่ือน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิค
ชยันาท ไปทดลองใช้กบันักศึกษาจ านวน 10 คน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท มีประสิทธิภาพ E1 = 85.38/E2 = 83.00 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 5 คะแนนประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม  
   คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต     
   วิทยาลยัเทคนิคชยันาทการทดลองใชค้ร้ังท่ี 3 กบันักศึกษาจ านวน 30  คน 
 

คนที่ 

คะแนน 
รวม 
80 

คะแนน 

คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

30 คะแนน 

หน่วยที่ 
1 

หน่วยที่ 
2 

หน่วยที่ 
3 

หน่วยที่ 
4 

หน่วยที่ 
5 

หน่วยที่ 
6 

หน่วยที่ 
7 

หน่วยที่ 
8 

1 9 8 10 9 9 10 9 9 73 28 

2 8 9 9 9 9 9 8 9 70 26 

3 10 10 9 9 9 7 9 10 73 25 

4 9 8 8 8 9 9 9 9 69 26 

5 9 9 9 8 8 8 8 8 67 25 

6 7 8 9 8 9 8 8 9 66 25 

7 8 8 9 8 7 8 7 9 64 25 

8 9 9 8 9 8 8 9 9 69 23 

9 8 8 8 8 9 8 8 9 66 24 

10 8 9 8 9 9 8 8 9 68 25 

11 9 9 10 10 9 9 8 9 73 24 

12 8 9 9 9 9 9 8 9 70 27 

13 9 9 10 8 9 8 9 10 72 25 

14 9 8 8 8 9 9 9 9 69 26 

15 8 9 9 9 8 8 8 8 67 25 

16 7 8 8 7 9 8 8 9 64 25 

17 8 8 9 7 9 8 7 9 65 25 

18 9 8 8 9 8 8 10 9 69 23 

19 8 8 8 8 9 8 8 9 66 24 

20 8 9 8 9 9 8 8 9 68 25 

21 9 9 10 10 9 9 9 9 74 22 

22 8 9 9 9 9 9 8 9 70 22 

23 10 9 9 8 9 7 9 10 71 25 

24 9 8 8 8 9 9 9 9 69 24 

25 8 8 9 9 8 8 9 8 67 23 

26 7 8 8 7 9 8 8 9 64 24 

27 8 8 9 7 9 8 7 9 65 25 

28 9 9 8 9 8 8 9 9 69 23 

 
 

 



 

ตารางที่ 5 คะแนนประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม  
   คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต     
   วิทยาลยัเทคนิคชยันาทการทดลองใชค้ร้ังท่ี 3 กบันักศึกษาจ านวน 30  คน(ต่อ) 
 

คนที่ 

คะแนน 
รวม 
80 

คะแนน 

คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
30 คะแนน 

หน่วยที่ 
1 

หน่วยที่ 
2 

หน่วยที่ 
3 

หน่วยที่ 
4 

หน่วยที่ 
5 

หน่วยที่ 
6 

หน่วยที่ 
7 

หน่วยที่ 
8 

29 8 9 8 8 9 8 8 9 67 24 

30 8 9 8 9 9 8 9 9 69 22 

รวม 252 257 260 253 262 248 251 270 2,053 735 

 8.40 8.57 8.67 8.43 8.73 8.27 8.37 9.00 68.43 24.5 

E1 85.54  

E2 81.67 

 
จากตารางที่ 5  เม่ือน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิค
ชยันาท ไปทดลองใช้กบันักศึกษาจ านวน30คนพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ
E1=85.54/E2= 81.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม  

   คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต     
   วิทยาลยัเทคนิคชยันาททดลองใช้ กบันกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ในภาคเรียน 
    ท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 3 คร้ัง 
 

การทดลอง 
คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

E1/E2 คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย E2  

คร้ังท่ี 1 
นกัศึกษา 

3 คน 
80 69.00 86.25 30 24.50 81.67 86.25/81.67 

คร้ังท่ี 2 
นกัศึกษา  

10 คน 
80 68.30 85.38 30 24.90 83.00 85.38/83.00 

คร้ังท่ี 3 
นกัศึกษา  

30 คน 
80 68.43 85.54 30 24.30 81.00 85.54/81.00 

 
 จากตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา
ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาทในการทดลองคร้ังท่ี 1 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ประสิทธิภาพ 86.25/81.67ในการทดลองคร้ังท่ี 2 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ  
85.38/83.00 ในการทดลองคร้ังท่ี 3 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 85.54/81.00 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑท่ี์ก  าหนดไว  ้80/80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

การหาคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างพฤติกรรมกบัจุดประสงค์  

2. การหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

4. ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างพฤติกรรมกบัจุดประสงค์  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



ตารางที่ ฉ 1 การวิเคราะห์ความตรงตามเน้ือหาโดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบวดั  
                    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบั จุดประสงค์(IOC) 

 

ข้อสอบ 
ข้อที่ 

คะแนนความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
คะแนน
รวม 

จ านวน
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่าเฉลีย่
ดชันี 

ตัวแทน
จุดประสงค์ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
2 1 -1 1 -1 1 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 
3 1 1 0 0 0 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
4 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
5 1 0 1 1 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
6 1 0 1 0 0 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
7 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
8 1 0 1 1 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
9 -1 0 1 1 0 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 

10 1 0 0 0 1 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
11 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
13 1 0 1 1 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
14 1 1 -1 -1 1 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 
15 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
16 1 0 1 1 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
17 -1 1 1 0 1 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
18 1 1 -1 -1 1 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 
19 1 1 -1 -1 1 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 
20 1 1 0 -1 1 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
21 1 1 -1 1 -1 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 
22 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
23 1 0 1 1 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
24 -1 -1 1 1 1 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 
25 1 1 -1 -1 1 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 
26 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
27 1 0 1 1 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้



ตารางที่ ฉ 1 การวิเคราะห์ความตรงตามเน้ือหาโดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบวดั 
                    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัจุดประสงค์(IOC) (ต่อ) 

 

ข้อสอบ 
ข้อที่ 

คะแนนความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
คะแนน
รวม 

จ านวน
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่าเฉลีย่
ดชันี 

ตัวแทน
จุดประสงค์ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

28 1 0 0 0 1 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
29 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
30 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
31 1 0 1 1 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
32 0 0 1 0 0 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 
33 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
34 1 -1 -1 1 1 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 
35 -1 0 1 0 1 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
36 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
37 1 0 1 1 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
38 1 0 1 0 0 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
39 0 0 0 0 1 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 
40 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
41 1 0 1 1 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
42 1 0 0 0 0 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 
43 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
44 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
45 1 0 1 1 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
46 1 1 1 0 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
47 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
48 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
49 1 0 1 1 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
50 1 1 1 0 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
51 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
52 1 1 1 1 1 5 5 1.0 ใชไ้ด ้
53 1 0 1 1 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
54 1 1 1 0 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้



ตารางที่ ฉ 1 การวิเคราะห์ความตรงตามเน้ือหาโดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบวดั 
                   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัจุดประสงค์(IOC)(ต่อ) 

 

ข้อสอบ 
ข้อที่ 

คะแนนความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
คะแนน
รวม 

จ านวน
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่าเฉลีย่
ดชันี 

ตัวแทน
จุดประสงค์ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

55 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
56 1 1 0 0 0 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
57 0 0 0 1 1 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
58 -1 1 1 -1 1 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 
59 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
60 1 1 0 0 0 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
61 0 0 0 1 1 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
62 -1 1 1 0 0 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 
63 0 0 0 1 1 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
64 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
65 1 0 0 0 0 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 
66 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
67 1 1 0 0 0 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
68 0 0 0 1 1 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
69 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
70 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
71 1 0 1 1 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
72 1 1 1 0 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
73 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
74 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
75 1 0 1 1 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
76 1 1 1 0 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
77 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
78 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
79 1 0 1 1 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
80 1 1 1 0 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
81 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้



ตารางที่ ฉ 1 การวิเคราะห์ความตรงตามเน้ือหาโดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบวดั 
                    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัจุดประสงค์(IOC) (ต่อ) 

 

ข้อสอบ 
ข้อที่ 

คะแนนความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
คะแนน
รวม 

จ านวน
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่าเฉลีย่
ดชันี 

ตัวแทน
จุดประสงค์ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

82 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
83 1 0 1 1 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
84 1 1 1 0 0 3 5 0.6 ใชไ้ด ้
85 1 1 1 1 0 4 5 0.8 ใชไ้ด ้
86 1 1 -1 -1 1 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 
87 1 1 0 -1 1 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
88 0 1 1 0 0 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
89 0 1 0 1 0 2 5 0.4 ตดัทิ้ง 
90 1 0 1 0 -1 1 5 0.2 ตดัทิ้ง 

 
ตารางที่ ฉ 1 ผลการวิเคราะห์ความตรงตามเน้ือหาโดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่าง

ขอ้สอบกบัจุดประสงค์ (IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่าแบบทดสอบน้ีมีความตรงของ
เน้ือหาอยูร่ะหว่าง 0.20 – 1.00 ขอ้สอบท่ีมีความไม่ถึง 0.5 ไดแ้ก ่ขอ้2,3,6,9,10,14,17,18,19,20,21,25                     
28,32,34,35,38,39,42,58,62,65,67,68,86,87,88,89และ90 จึงตดัท้ิงไป ดงันั้นจึงเหลือขอ้สอบท่ีมี
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา รวม 60 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค์ 
(IOC) อยูร่ะหว่าง 0.60 – 1.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ฉ 2  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
                     ทางการเรียน จ านวน 60 ขอ้ 

 

ข้อที่ p r แปลผล 

1 0.53 0.60 ใช้ได้ 

2 0.45 0.49 ใช้ได้ 

3 0.51 0.56 ใช้ได้ 

4 0.49 0.60 ใช้ได้ 

5 0.50 0.53 ใช้ได้ 

6 0.49 0.60 ใช้ได้ 

7 0.59 0.39 ใช้ได้ 

8 0.56 0.35 ใช้ได้ 

9 0.48 0.49 ใช้ได้ 

10 0.46 0.51 ใช้ได้ 

11 0.50 0.44 ใช้ได้ 

12 0.45 0.39 ใช้ได้ 

13 0.55 0.58 ใช้ได้ 

14 0.47 0.67 ใช้ได้ 

15 0.45 0.53 ใช้ได้ 

16 0.37 0.34 ใช้ได้ 

17 0.45 0.39 ใช้ได้ 

18 0.57 0.58 ใช้ได้ 

19 0.64 0.35 ใช้ได้ 

20 0.59 0.39 ใช้ได้ 

21 0.53 0.60 ใช้ได้ 

22 0.45 0.49 ใช้ได้ 

23 0.51 0.56 ใช้ได้ 

24 0.49 0.60 ใช้ได้ 

25 0.50 0.53 ใช้ได้ 

26 0.49 0.60 ใช้ได้ 

27 0.59 0.39 ใช้ได้ 

28 0.56 0.35 ใช้ได้ 



ตารางที่ ฉ 2  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
                     ทางการเรียน จ านวน 60 ขอ้ (ต่อ) 

 

ข้อที่ p r แปลผล 

29 0.48 0.49 ใช้ได้ 

30 0.46 0.51 ใช้ได้ 

31 0.50 0.44 ใช้ได้ 

32 0.45 0.39 ใช้ได้ 

33 0.55 0.58 ใช้ได้ 

34 0.47 0.67 ใช้ได้ 

35 0.45 0.53 ใช้ได้ 

36 0.37 0.34 ใช้ได้ 

37 0.45 0.39 ใช้ได้ 

38 0.57 0.58 ใช้ได้ 

39 0.64 0.35 ใช้ได้ 

40 0.59 0.39 ใช้ได้ 

41 0.53 0.60 ใช้ได้ 

42 0.45 0.49 ใช้ได้ 

43 0.51 0.56 ใช้ได้ 

44 0.49 0.60 ใช้ได้ 

45 0.50 0.53 ใช้ได้ 

46 0.49 0.60 ใช้ได้ 

47 0.59 0.39 ใช้ได้ 

48 0.56 0.35 ใช้ได้ 

49 0.48 0.49 ใช้ได้ 

50 0.46 0.51 ใช้ได้ 

51 0.50 0.44 ใช้ได้ 

52 0.45 0.39 ใช้ได้ 

53 0.55 0.58 ใช้ได้ 

54 0.47 0.67 ใช้ได้ 

55 0.45 0.53 ใช้ได้ 

56 0.37 0.34 ใช้ได้ 



ตารางที่ ฉ 2  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
                     ทางการเรียนจ านวน 60 ขอ้ (ต่อ) 

 

ข้อที่ p r แปลผล 

57 0.50 0.53 ใช้ได้ 

58 0.49 0.60 ใช้ได้ 

59 0.59 0.39 ใช้ได้ 

60 0.56 0.35 ใช้ได้ 

 
ตารางที่ ฉ 2  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ย

คอมพิวเตอร์ ปรากฏว่าไดค่้าความยากง่าย (p) ระหว่าง  0.37 - 0.64      และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยูร่ะหว่าง 0.34 - 0.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การหาค่าความเช่ือมัน่ของขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
ตารางที่ ฉ 3  คะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเกบ็ขอ้มูลจากนักศึกษาระดบัชั้น 
                ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคนิคชยันาท จ านวน 30 คน 
 

เลขที่ 
คะแนน (30) 

เลขที่ 
คะแนน (30) 

X X2 X X2 

1 24 576 16 22 484 
2 23 529 17 24 576 
3 25 625 18 17 289 
4 26 676 19 21 441 
5 21 441 20 22 484 
6 20 400 21 23 529 
7 27 729 22 25 625 
8 21 441 23 22 484 
9 20 400 24 21 441 
10 22 484 25 18 324 
11 23 529 26 19 361 
12 25 625 27 8 400 
13 21 441 28 12 484 
14 19 361 29 11 729 
15 20 400 30 12 676 

                                                                                                        22.20  

∑x 666  

∑x2 14984 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ฉ 4  คะแนนการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ย 
     คอมพิวเตอร์ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ จ านวน 30 คน 
 

คนท่ี 
คะแนนกอ่นเรียน (30) คะแนนหลงัเรียน (30) ความกา้วหนา้ 

x x2 y y2 D D2 

1 13 169 24 576 11 121 
2 9 81 23 529 14 196 
3 14 196 25 625 11 121 
4 13 169 26 676 13 169 
5 7 49 21 441 14 196 
6 8 64 20 400 12 144 
7 15 225 27 729 12 144 
8 12 144 21 441 9 81 
9 10 100 20 400 10 100 
10 12 144 22 484 10 100 
11 14 196 23 529 9 81 
12 12 144 25 625 13 169 
13 13 169 21 441 8 64 
14 11 121 19 361 8 64 
15 9 81 20 400 11 121 
16 12 144 22 484 10 100 
17 12 144 24 576 12 144 
18 9 81 17 289 8 64 
19 10 100 21 441 11 121 
20 13 169 22 484 9 81 
21 12 144 23 529 11 121 
22 14 196 25 625 11 121 
23 13 169 22 484 9 81 
24 12 144 21 441 9 81 
25 10 100 18 324 8 64 
26 11 121 19 361 8 64 



ตารางที่ ฉ 4 คะแนนการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วย 
     คอมพิวเตอร์ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ จ านวน 30 คน (ต่อ) 

 

คนท่ี 
คะแนนกอ่นเรียน (30) คะแนนหลงัเรียน (30) ความกา้วหนา้ 

X x2 Y y2 D D2 

27 12 144 20 400 8 64 
28 10 100 22 484 12 144 
29 16 256 27 729 11 121 
30 14 196 26 676 12 144 
∑x 352  666    
∑x2  4260  14984   

 11.73  22.20    
∑D 314  

∑D2 3386 
 

การหาค่าความเช่ือมัน่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
รายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

 

1. ค่า S2 

  S2 =    ∑ 
  (∑ ) 

 (   )
 

  

  S2 =     (     ) (   )
 

  (    )
 

 

  S2 = 6.86 
 
2.  ค่าความเช่ือมัน่แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  rtt =   
   

  [    
 ̅(   ̅)

   
  ] 

  rtt =  
  

    
  [    

     (        )

  (    )
  ] 

  rtt =  0.17 



 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

การหาคุณภาพของแบบประเมนิความพึงพอใจ  

การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงค์  โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



การวิเคราะห์ความตรงตามเน้ือหาของแบบประเมินความพึงพอใจ  

โดยใช้ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์  (IOC)โดยผู้เช่ียวชาญ 
 

ตารางที่ ช 1 ผลการวิเคราะห์ความตรงตามเน้ือหาของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใชด้ชันีความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงค์(IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 
รายการประเมนิ 

ระดับของคุณภาพ  

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

(∑R/N) IOC 

1.ด้านการจัดบทเรียน 
   1.1 การน าเสนอเมนูหลกัของบทเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

   1.2 การแนะน าและอธิบายการใชบ้ทเรียน  0 1 1 1 0 3 0.6 
    1.3 ความสะดวกในการควบคุมและเช่ือมโยงบทเรียน 0 1 1 0 1 3 0.6 
    1.4 ความชดัเจนของค าสั่งและสัญลกัษณ์ต่าง ๆ 1 1 1 1 1 5 1 
    1.5การน าเสนอการโตต้อมกบับทเรียน 1 1 1 0 0 3 0.6 
    1.6 ความน่าสนใจการด าเนินบทเรียน 1 1 1 1 1 5 1 
2.ด้านภาพน่ิง ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 
    2.1 ขนาดของภาพท่ีใชป้ระกอบบทเรียน 1 1 0 1 0 3 0.6 
    2.2 ความเหมาะสมในปริมาณของภาพกบัเน้ือหา  0 1 1 1 0 3 0.6 
    2.3 ความเหมาะสมของภาพกบัระดบัของผูเ้รียน   1 1 1 0 0 3 0.6 
    2.4 ความหมายของภาพสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน 1 1 1 1 1 5 1 
   2.5 ความเหมาะสมในการใชเ้สียงประกอบ  0 1 0 1 1 3 0.6 
   2.6 ความเหมาะสมของการน าเสนอภาพดว้ยความเคล่ือนไหว  1 1 1 0 0 3 0.6 
3.ดา้นตวัอกัษรและการใชสี้ 
   3.1 รูปแบบตวัอกัษร 1 1 1 1 1 5 1 
   3.2 ขนาดตวัอกัษร 1 1 1 1 1 5 1 
    3.3 ความเหมาะสมของสีตวัอกัษร 1 1 1 1 1 5 1 
    3.4 ความเหมาะสมของสีพ้ืน 1 1 1 1 1 5 1 
    3.5 การออกแบบหน้าจอบทเรียน 1 1 0 0 1 3 0.6 
    3.6 การเนน้ขอ้ความดว้ยสีท่ีมีความเหมาะสมและชัดเจน  1 0 1 1 0 3 0.6 
4.ดา้นการน าเสนอบทเรียน 
4.1 ล าดบัขั้นในการน าเสนอ 1 1 1 1 1 5 1 
     4.2 ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา 0 1 1 1 0 3 0.6 
     4.3 ปริมาณเน้ือหาในแต่ละจอภาพ 0 1 1 0 1 3 0.6 

 
 
 
 



ตารางที่ ช 1 ผลการวิเคราะห์ความตรงตามเน้ือหาของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใชด้ชันีความ   
                  สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงค์(IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
 

 
รายการประเมนิ 

ระดับของคุณภาพ  

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

(∑R/N) IOC 

5.ดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูล 
     5.1 วิธีการโตต้อบบทเรียน 1 1 1 1 1 5 1 
     5.2 ความรวดเร็วในการเช่ือมโยงขอ้มูล 1 1 0 1 0 3 0.6 
     5.3 ความถูกตอ้งของการเช่ือมโยงขอ้มูล 0 1 1 1 0 3 0.6 
     5.4 ความสะดวกในการใชบ้ทเรียน 1 1 1 0 0 3 0.6 
6.ดา้นแบบฝึกทบทวนความเขา้ใจและแบบทดสอบ0 
     6.1 ความชดัเจนของค าสั่ง 0 1 0 1 1 3 0.6 
     6.2 การจดัวางต าแหน่งของแบบทดสอบ 1 0 0 1 1 5 0.6 
     6.3 รูปแบบของแบบทดสอบเหมาะสมกบัเน้ือหา 1 1 1 1 1 5 1 
     6.4 การรายงานผล 1 1 1 1 1 5 1 
     6.5 รูปแบบการบนัทึกผลคะแนน 1 1 1 0 0 3 0.6 

 
 จากตารางที่ ช 1  ผลการวิเคราะห์ความตรงตามเน้ือหาของแบบประเมินความพึงพอใจโดยใชด้ชันี
ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงค์ (IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่าแบบประเมิน
ความพึงพอใจมีความตรงของเน้ือหาอยูร่ะหว่าง 0.60 - 1.00     แสดงว่าแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง ระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงค์ (IOC)อยูร่ะหว่าง 0.6 – 1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

การทดสอบสมมติฐาน 

1. คะแนนประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบ

และผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท 

2. คะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอ่นและหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

วิทยาลยัเทคนิคชยันาท 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



ตารางที่ ซ 1 แสดงคะแนนประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาออกแบบและผลิตดว้ย 
                  คอมพิวเตอร์ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีทดลองใช้กบันักศึกษาจ านวน 22 คน 

คนท่ี 

คะแนน(หน่วยการเรียนละ 10 คะแนน) รวม 
80 

คะแนน 

คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
30 คะแนน 

หน่วย
ที่ 1 

หน่วย
ที่ 2 

หน่วย
ที่ 3 

หน่วย
ที่ 4 

หน่วย
ที่ 5 

หน่วย
ที่ 6 

หน่วย
ที่ 7 

หน่วย
ที่ 8 

1 7 9 9 8 8 9 8 8 66 25 
2 8 8 8 9 10 7 9 9 68 20 
3 8 9 9 9 10 8 8 8 69 25 
4 9 9 9 7 8 9 9 9 69 27 
5 8 8 8 9 9 8 8 9 67 25 
6 7 8 8 9 9 8 9 8 66 21 
7 8 9 9 8 8 8 9 9 68 25 
8 9 9 9 8 10 8 7 9 69 20 
9 8 7 9 9 9 8 8 9 67 21 
10 7 8 8 9 9 9 8 8 66 27 
11 7 7 7 8 9 8 9 8 63 25 
12 8 8 8 9 9 7 9 9 67 26 
13 9 9 8 8 7 9 9 9 68 25 
14 6 8 7 9 7 8 6 9 60 25 
15 7 8 8 8 8 9 9 9 66 22 
16 8 8 8 9 9 9 8 8 67 26 
17 9 9 9 8 8 9 9 8 69 20 
18 7 8 8 7 8 7 8 7 60 21 
19 9 9 9 8 8 7 9 8 67 25 
20 8 9 8 9 9 8 7 8 66 25 
21 9 9 8 8 8 8 7 8 65 26 
22 9 10 8 9 8 9 8 8 69 27 
รวม 175 186 182 185 188 180 181 185 1462 527 

 7.95 8.45 8.27 8.41 8.55 8.18 8.23 8.41 66.45 24.45 
E1 83.06  

E2 80.17 



จากตารางที่ ซ 1 เม่ือน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิทยาลยัเทคนิค
ชยันาทไปทดลองใช้กบันักศึกษาจ านวน 22 คน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและ
ผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลยัเทคนิคชยันาท มีประสิทธิภาพ  E1 =   83.41/  E2 =80.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ซ 2  คะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์  ของ  
                  ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 22 คน 
 

คนท่ี คะแนนกอ่นเรียน(30) คะแนนหลงัเรียน(30) ความกา้วหนา้ 

x x2 y y2 D D2 

1 13 169 25 625 12 144 
2 11 121 20 400 9 81 
3 12 144 25 625 13 169 
4 13 169 27 729 14 196 
5 14 196 25 625 11 121 
6 10 100 21 441 11 121 
7 12 144 25 625 13 169 
8 11 121 20 400 9 81 
9 12 144 21 441 9 81 
10 15 225 27 729 12 144 
11 14 196 25 625 11 121 
12 14 196 26 676 12 144 
13 13 169 25 625 12 144 
14 12 144 25 625 13 169 
15 9 81 22 484 13 169 
16 13 169 26 676 13 169 
17 10 100 20 400 10 100 
18 13 169 21 441 8 64 
19 14 196 25 625 11 121 
20 10 100 25 625 15 225 
21 13 169 26 676 13 169 
22 14 196 27 729 13 169 
∑x 272  527  

257 
3071 

∑x2  3418  12847 

 12.36  23.95  

∑D 
∑D2  



การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบกอ่นเรียนกบัหลงัเรียน  
ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาออกแบบและผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์  

ของนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
 

ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบกอ่นเรียน 
 

 S.D   =   √√
 ∑   (∑ ) 

 (   )
 

 

 

    = √
  (    ) (   ) 

  (    )
 

 
 S.D   =  1.62 
 
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบหลงัเรียน  
 

 S.D   =     √√
 ∑   (∑ ) 

 (   )
 

 

  =  √
  (     ) (   ) 

  (    )
 

   
 S.D   =  3.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การหาค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบกอ่เรียนหลงัเรียน  
ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา 

และวฒันธรรมของนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง พุทธประวติั 
 

   t  =  
∑ 

√ ∑ 
   (∑ ) 

   

 

 
 

   t =   
   

√  (    ) (   )
 

    

 

 
   t =  30.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


