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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล  2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ทดสอบค่าที (t-test for dependent sample) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องกล ส าหรับนักศึกษามีคุณภาพ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.16/84.66  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือ
กล ของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ4) ผลการศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
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Abstract 
The objectives of this research were: 1) to develop the quality of computer-assisted instruction on 

Machine tool practice had performance, 2) to determine the efficiency of computer-assisted instruction on base 
80/80, 3) to compare learning achievement of pretest and posttest by computer-assisted instruction and 4) to 
questionnaire on satisfaction of student toward the computer-assisted. Data were analyzed by using statistics 
including mean, standard deviation and t-test for dependent sample. 

The result of this study showed that 1) computer-assisted had overall content quality, media quality 
and media production technique at a good level, 2) the efficiency of computer-assisted was 82.16/84.66 that met 
the set hypothesis, 3) Academic achievement of students taught by computer-assisted instruction was higher than 
before with a statistical signification level of 0.5, accepting the set hypothesis and 4) the satisfaction of the 
students was highest level with the mean of 4.56 and standard deviation of 0.55. 
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บทน า 
เนื่องจากในปัจจุบัน ได้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการต่าง ๆ อาทิเช่น เทคโนโลยี

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการที่ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ในหลาย
ด้าน ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยท างาน 
โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา ได้มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการจัดเรียนการสอน ท าให้มีความรวดเร็ว แม่นย า
ในการให้ข้อมูลเนื้อหามากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันสามารถศึกษาค้นคว้าได้ในทุกที่ทุกเวลา และในหมวดที่ 9 เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา มาตรา 65 66 และ 67 กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการผลิต ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผู้เรียนมีสิทธิไดร้ับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สามารถหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอด
ชีวิต ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการ (2561) 

เทคโนโลยีมีการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าอยูต่ลอดเวลา โดยการรับสื่อไมไ่ด้จ ากัดอยู่ในเฉพาะแบบเรยีนเท่านั้น ปัจจุบันนี้
มีผู้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น สื่อประสม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนการสอนผ่านเว็บ
เครือข่าย บทเรียนออนไลน์ จนรวมไปถึงหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถดาวน์โหลดและเผยแพร่ได้อย่างแพร่หลาย จากที่
กล่าวมานั้นทั้งหมดเป็นการเพิ่มช่องทางทางการศึกษาที่ไม่ได้จ ากัดไว้ให้อยู่เฉพาะในห้องเรียนหรือที่ใดที่หนึ่ง แต่สามารถที่จะ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา และเมื่อไม่นานมานี้การแบ่งปันข้อมูลของสังคมออนไลน์หรือ Social Media ได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย ์ท าให้สามารถส่งตอ่ข้อมูลกันไดม้ากยิง่ขึ้น ซึ่งได้มีผู้น าความสามารถของสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์
ในด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดการแพร่กระจายความรู้ที่รวดเร็ว โดยผู้ที่รับข้อมูลสามารถตอบกลับแก่ผู้ที่สร้างสื่อ ไปจนถึงมีการ
น าเสนอ และตอบข้อซักถามแก่ผู้สร้างสื่อได้ในทันที ในเหตุผลนี้ท าให้ผู้สอนหลายท่านเลือกช่องทางนี้ในการเผยแพร่ข้อมูล และใน
ขณะเดียวกันยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาเกิดความอยากรู้อยากเรียน และสามารถท า
ให้นักศึกษาเกิดการเรยีนรู้ได้ดว้ยตนเอง โดยคุณสมบัตขิองบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ สามารถน าเสนอข้อมูลที่เป็นตัวอักษร 
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียงมาน าเสนอร่วมกัน และยังเป็นสื่อการเรียนการสอนที่นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จาก
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยินเสียง และที่ส าคัญคือการ
โต้ตอบกับสื่อ ท าให้มีการน าบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนมาประยกุต์ใช้เป็นสือ่การเรยีนการสอนอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นสื่อ
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ที่สามารถสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาที่ดี นอกจากนี้การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยัง
ประหยัดก าลังคน เวลา และงบประมาณ โดยลดความจ าเป็นในการใช้ผู้สอนหรือเครื่องมือที่มีราคาแพง หรืออันตราย และเมื่อน า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ท าให้สื่อสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้เป็นวงกว้างมากขึ้น 
สุพรรณษา ครุฑเงิน (2555)  

จากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิตและอุตสาหการ มีการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติงาน เพื่อให้
นักศึกษาได้ปฏิบตัิงานผลิตช้ินส่วนเครือ่งกลด้วยเครือ่งจักรกลชนิดตา่ง ๆ  และสามารถน าไปใช้งานได้ วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล มี
การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ ประกอบกับทางคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมเปิดรับนักศึกษาที่จบมาจากสายสามัญ
และสายอาชีพ โดยนักศึกษาที่จบมาจากสายอาชีพมีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล แต่นักศึกษาที่จบมาจากสาย
สามัญยังขาดทักษะเบื้องต้นนี้อยู่ ท าให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน และท าให้ผู้สอนวิชาปฏิบัติงาน
เครื่องมือกล ต้องสอนผู้ที่มีพ้ืนฐานด้านความรู้ดา้นการปฏบิัติงานที่แตกตา่งกัน แต่ด้วยเวลาเรยีนที่เท่ากันท าให้เกิดข้อแตกต่างที่ไม่
เท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุราษฎร์ พรมจันทร์ (2550 : 99–100 ) ที่กล่าวถึงเรื่องการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติว่า การจัดการ
เรียนการสอนปฏิบัติหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางการปฏิบัติงาน มีจุดประสงค์ที่ส าคัญคือ ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ฝีมือควบคู่กันไป เพื่อใช้ในการท างานจริงเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ว สิ่งส าคัญในการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติคือ จะต้องเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนไดล้งมอืท างานกันจริง ๆ  ในเวลาที่พอเพียงเหมาะสม ส่วนเนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัตินั้นจะจ ากัด
อยู่แต่สิ่งที่จ าเป็นส าหรับการท างานเฉพาะงานหนึ่ง ๆ เท่านั้น เนื่องจากที่พื้นฐานของผู้เรียนไม่เท่ากัน ท าให้ต้องใช้เวลาในการ
จัดการเรยีนการสอนมากขึ้นเพื่อปรับพื้นฐานของผู้เรียนดงันั้น จึงท าให้เวลาในการฝกึการปฏิบัตนิ้อยลงไป ในรายวิชาปฏิบัติจะมีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในส่วนของภาคทฤษฎีเราจะเรียกว่าทฤษฎีหัวงาน ผู้วิจัยจึงเล็กเห็นว่า หากสามารถให้เนื้อหาทฤษฎีหัว
งานนอกเหนือจากเวลาในการจดัการเรียนการสอนได้ เวลาในการฝกึปฏิบัตขิองผูเ้รยีนจะเพิ่มมากขึ้นและปัญหาความเหลื่อมล้ าก็จะ
หมดไปท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการน าวิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกลไปต่อยอดในรายวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี 
ผู้วิจัยจึงน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าวนี้ โดยทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้มีการจัดเตรียม
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกล เป็นจ านวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อนักศึกษา แต่ส าหรับรายวิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกลนั้นยัง
ไม่มีสื่อการสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองในทุกที่ทุกเวลา 

จากสาเหตุและความส าคัญดังกล่าว ผู้จัดท าจึงต้องพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ในรายวิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล เพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาที่มีพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้จะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้
การปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องต้นก่อนการลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อความเข้าใจและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 

 

วัตถุประสงค ์
1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล  

2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล กับเกณฑ์ 80/80  

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกลมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. นักศึกษาพึงพอใจในการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกลในระดับมาก 

วิธีด าเนินการ 
ในการด าเนนิการวิจยัครั้งนี้ผู้วจิัยมกีารด าเนินการทดลองและเก็บขอ้มลู ดังต่อไปนี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 

1.1 ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 362 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์

เครื่องกล สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 30 คน ในปี

การศึกษา 2/2561 

ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยบทเรียนต่าง ๆ ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล และ

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล แบ่งออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ คือ เครื่องเลื่อย 

เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด และเครื่องเจียระไน 

2.2 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล ผู้วิจัยได้แบ่งแบบประเมิน

ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านคุณภาพสื่อ และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ  

2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลังเรียน เป็นแบบเลือกตอบ  

จ านวน 53 ข้อ แบ่งออกเป็นหน่วยละ 10-12 ข้อ                                                                                                 

2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล โดย

ใช้แบบการประมาณค่า โดยก าหนด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การจัดเตรียมเนื้อหา และการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีความน่าสนใจ เพื่อพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพของบทเรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิ และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

2. รวบรวมคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนในช้ันเรียน และหลังเรียน ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เพื่อน าไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. รวบรวมคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อน าไปเปรียบเทียบและวิเคราะห์หา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

4. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจและตรวจให้คะแนน เพื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติคือ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t (T-test one sample group) 
 



70   Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 

Vol 14 NO 2  May - August  2020   

การทดลองการวิจัย 
การวิจัยนี้มีรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีแบบแผนการทดลองเป็นการวิจัยแบบใช้

กลุ่มเดียว มีการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การทดลองเริ่มจาก น า

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรม อาจารย์พิเศษจากภายนอก และอาจารย์ภายในคณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรมท าการตรวจสอบด้านเนื้อหาและการจัดองค์ประกอบของบทเรียน  จ านวน 7 ท่าน ประเมินคุณภาพและน า

ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด ต่อจากนั้นน าบทเรียนไปทดลองใช้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน  

30 คน จากนั้นทดลองหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งใช้แบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อ กับกลุ่มตัวอย่าง โดยการสอบก่อนเรียน 

ระหว่างเรียน และหลังเรียน น าผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกันโดยกระบวนการทางสถิติ และน าผลข้อมูลที่ได้มาแปรผลเพื่อหา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างท าการประเมินความพึงพอใจผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล แล้วน าผลที่ได้มาแปรผลเพื่อหาระดับความพึงพอใจต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. น าผลจากการประเมินของผู้เช่ียวชาญ ที่ตรวจสอบด้านเนื้อหา ด้านคุณภาพสื่อ และด้านเทคนิคการผลิตสื่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาท าการค านวณหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน โดยใช้ค่าเฉลีย่คณิตศาสตร์และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

2. น าผลคะแนนระหว่างเรียน และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาปฏิบัติงาน

เครื่องมือกล มาวิเคราะห์ผลประสิทธิภาพของบทเรียน ตามเกณฑ์ 80/80 

3. น าผลทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาปฏิบัติงาน

เครื่องมือกล มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนต่างกันหรือไม่ 

4. น าผลจากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล มาวิเคราะห์ผลคะแนนในแต่ละข้อค าถามว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 

 

ผลการวิจัย 
 สามารถสรุปผลการวิจัยตามล าดับได้ ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้านเนื้อหา ด้านคุณภาพสื่อ และด้านเทคนิคการ  
ผลิตสื่อ วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล  

ด้าน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 
เนื้อหาของบทเรียน 4.25 0.51 ด ี
คุณภาพสื่อ 4.29 0.57 ด ี
เทคนิคการผลิตสื่อ 4.43 0.51 ด ี

รวม 4.32 0.53 ด ี
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จากตารางที่ 1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมอืกล มีคุณภาพด้านเนื้อหาของบทเรียนอยู่ใน

ระดับดี (�̅�= 4.25, S.D.=0.51) ด้านคุณภาพสื่ออยู่ในระดับดี (�̅�= 4.29, S.D.=0.57) และมีคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ใน

ระดับดี (�̅�= 4.43, S.D.=0.51) โดยรวมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (�̅�= 4.32, S.D.=0.53) 
 

2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล ผลการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล แสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล 

คะแนน 
จ านวน
นักศึกษา 

คะแนน 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ เกณฑ์ที่ก าหนด 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

ระหว่างเรียน (E1) 30 
12 9.86 82.16 80 

หลังเรียน (E2) 12 10.16 84.66 80 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 82.16/84.66 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล 

คะแนน n คะแนนเต็ม �̅� S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 30 30 4.77 2.22 
13.12* 0.00 

หลังเรียน 30 30 10.17 1.29 
*Sig < 0.05 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังเรียน มีค่าสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

4. ผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล  แสดงดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      
วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล 

ข้อค าถาม �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. บทเรียนเข้าใจง่าย 4.63 0.56 มากที่สุด 
2. แบบทดสอบเหมาะสม 4.57 0.57 มากที่สุด 
3. หน้าจอมีสีสันสวยงาม 4.53 0.51 มากที่สุด 
4. ขนาดตัวอักษรถูกต้อง รูปภาพ วิดีโอ มีความชัดเจน 4.37 0.67 มาก 
5. มีค าอธิบายชัดเจน สื่อความหมายเข้าใจง่าย 4.60 0.56 มากที่สุด 
6. สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 4.63 0.50 มากที่สุด 
7. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.53 0.51 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
ข้อค าถาม �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

8. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้งานง่าย 4.60 0.50 มากที่สุด 
9. สามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากการเข้าศึกษาบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้งานในการลงมือปฏิบตัิงานจริงได้ 

4.63 0.56 มากที่สุด 

10. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล 

4.47 0.57 มาก 

รวม 4.56 0.55 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�=4.56, S.D.=0.55) 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นท่ีส าคัญในการน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล พบว่า บทเรียนมีคุณภาพด้านเนื้อหาของ

บทเรียนอยู่ในระดับดี (�̅�=4.25, S.D.=0.51) มีคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดี (�̅�=4.29, S.D.=0.57) และมีคุณภาพด้านเทคนิคการ

ผลิตสื่ออยู่ในระดับดี (�̅�=4.43, S.D.=0.51) โดยรวมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกลมีคุณภาพอยู่ในระดับ

ดี (�̅�=4.32, S.D.=0.53) เนื่องมากจากในขั้นการออกแบบบทเรียนผู้วิจัยมีการปรึกษากับผู้สอนในรายวิชาเพื่อศึกษาเนื้อหาที่เป็น

ภาคทฤษฎีของรายวิชา และออกแบบสื่อตามทฤษฎีสื่อการสอนที่ว่า สื่อที่ดีต้องมีก าลังเพียงพอ มีการแยกย่อยและการจัดล าดับ

เนื้อหาที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิเรก เยาว์วงศ์ และณมน จีรังสุวรรณ (2555) 

ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาหลัก บนการปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง โดยใช้โปรแกรมจ าลองเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ส าหรับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.27)  

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.16/84.66 จากผลการวิจัยข้างต้น

ถือว่าบทเรียนนี้สามารถน าไปใช้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนได้ หลังจากท าการเปรยีบเทียบผลการเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนดด้วย

การค านวณค่าทางสถิติพบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อยู่ร้อยละ 80 เนื่องมากจากการสร้างและพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญในด้าน เนื้อหา ด้านสื่อ และด้าน

เทคนิคการผลิตสื่อ จากนั้นน าไปทดลองกับผู้เรียนกลุ่มย่อยเพื่อหาข้อผิดพลาด ก่อนน าไปใช้จริงท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามเกณฑ์กับการน าไปใช้กับการเรียนการสอนได้  ซึ่งสอดคลองกับหลักการสอน

เพื่อใหเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการเรียนการสอนของ กาเย (Gagne) ที่ว่าบทเรียนต้องมีการเร้าความสนใจเพื่อเป็นการกระตุ้นให้

ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจด้วยภาพสีและเสียงที่นาตื่นเต้นและเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนแบบปกติ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

กัตภณ พลิ้วไธสง (2559) ที่ได้วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคา

ทรอนิกส์ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซี่ลอจิก ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

81.2/83.4 สูงกว่าเกณฑ์ก าหนดที่ต้องไว้คือ 80/80  

3. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและ

อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือพบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนเท่ากับ 4.77 และคะแนนเฉลีย่หลังเรียน
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เท่ากับ 10.17 น ามาหาค่าสถิติโดยใช้ t-test แบบ dependent samples พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังเรียน มีค่า

สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถตอบสนองการเรียนการสอน

รายบุคคลท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามความสามารถของตนเองและการน าสื่อประสม เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเสียงต่าง ๆ มา

เป็นส่วนประกอบในการน าเสนอบทเรียนท าให้การเรียนการสอนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิผลการเรียนรู้สูงขึ้นด้วย

นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังสามารถตอบสนองการประเมินผลได้ทันทีโดยสามารถค านวณผลรับรู้ผลคะแนนการท า

แบบฝึกหัดแบบทดสอบท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจเนื้อหาซึ่งสอดคลองกับ กับทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ 

(Skinner,1954 : 24) ที่ว่าผู้เรียนจะเกิดก าลังใจมีความสนใจในการเรียนต่อเมื่อได้รับการเสริมแรงที่เหมาะสมการได้รับค าตอบของตน

ทีถู่กต้องเป็นแรงหนุนให้ผู้เรียนสนใจตอบค าถามใหม่ต่อไปและถ้าตอบไม่ถูกบทเรียนจะเฉลยค าตอบที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ต่อไปและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีรวัฒน์ ยอดมั่น และวิสูตร โพธิ์เงิน (2558: 381-382) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ทฤษฎีสีเพื่อการเรียนรู้ศิลปะ ประเภทจิตรกรรม ส าหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย (�̅�= 16.40) 

คะแนนผลสัมฤทธิ์หลงัเรียน มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 27.43) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก่อนเรียนเท่ากับ 1.75 หลังเรียนเท่ากับ 1.79 

ส่วนค่าสถิติ t มีค่าเท่ากับ 41.01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

4. การศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 (�̅�=4.56) ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 0.55 (S.D. = 0.55) แสดงว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล

อยู่ในระดับมากที่สุดที่สุด เนื่องจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนท าให้ผู้เรียนทราบถึง

เป้าหมายของการเรียน ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดการวิตกกังวลในการเรียนสามารถกลับมาเรียนใหม่กี่ครั้งก็ได้ท าให้ผู้เรียนมีอิสระในการ

เรียนก่อให้เกิดแรงจูงใจ เมื่อเรียนจบแต่ละเรื่องจะมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ท าและสามารถทราบผลทันที มีการน าเสนอบทเรียนโดย 

ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบค าอธิบาย ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจและพึงพอใจต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล นี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธา อึ่งทอง และคณะ(2561) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักวิชาชีพครู พบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 

คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความ

พึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลงานวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ธนภรณ์ กาญจนพันธ์ (2559) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. อาจารย์ผู้สอนสามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล ไปใช้ในการประกอบเป็นสื่อการ

สอนก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง 

2. การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น นักศึกษาสามารถทบทวนความรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง            

ส่วนอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และค าอธิบายเพิ่มเติมเมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนั้น 

3. การลงมือปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน เพื่อป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้เครื่องจักรกล 
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4. การศึกษาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรเป็นไปตามหลักการเรียนการสอนแบบรายบุคคล ซึ่งผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ไม่ควรจ ากัดเวลาในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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