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1.ชื่อเรื่องนวัตกรรม       การพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่าย เรื่องเทคนิคการตกแต่ง   
                                ภาพกราฟิก รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้น ปวส 2 
ชื่อผู้ท าวิจัย                 มรนิส์ดา   หันหาบุญ   
ต าแหน่ง                      ครูผู้สอน  สาขา คอมพิวเตอร์ หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วุฒิการศึกษา               ครศุาสตร์บัณฑิต (คบ.)  ปริญญาตรี  คอมพิวเตอร์ศึกษา   
สถานที่ท างาน              วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก   โทรศัพท์ 0-2423-0131  
ปีท่ีท านวัตกรรมเสร็จ      ปี  2560 
ประเภทสื่อการสอน ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
2.บทคัดย่อ 

การพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่าย เรื่องเทคนิคการตกแต่ง  ภาพกราฟิก รายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้น ปวส 2 

 เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่าย รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก เพ่ือ
เผยแพร่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ประชากรในการ
ทดลองคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2  สาขาคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ (รอบเช้า)จ านวน 10 
คน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 ตัวแปรต้นได้แก่การสอนโดยผ่าน
ระบบเครือข่าย ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยผ่าน
ระบบเครือข่ายที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้น ปวส. 2 และ
ผู้วิจัยใช้เวลาในการทดลอง 4 คาบ คาบละ 50  นาที ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการ
ท าวิจัย คือสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้การทดสอบก่อนเรียนรู้และทดสอบหลังเรียนรู้ แล้วน าข้อมูล
มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย X  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า โดยใช้สถิติ t-test 
(Independent  Samples) เพ่ือค านวณหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) หากพบความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมกราฟิก รหัส 3128-2202 
ของนักศึกษาที่เป็นประชากร กลุ่มตัวอย่างชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีที่ 2  สาขาคอมพิวเตอร์
ซอฟแวร์ (รอบเช้า) ที่เรียนโดยใช้สื่อการสอนผ่านระบบเครือข่าย เทคนิคการตกแต่งภาพกราฟิก  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ
ที่ได้หลังการทดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ก่อนการทดสอบโดยหลังการทดสอบค่าเฉลี่ย  ของคะแนน
ทดสอบมีค่า เท่ากับ 18.8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.23 ก่อนการทดสอบค่าเฉลี่ย ของคะแนน
ทดสอบเท่ากับ 9.9 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.37 และน าไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ 

3.ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
อนาคตของคอมพิวเตอร์กราฟิก ก้าวต่อไปของคอมพิวเตอร์กราฟิก มิได้เป็นการพัฒนาที่ตัวจอภาพ 
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แสดงผลหรืออุปกรณ์รับข้อมูล เช่น ปากกาแสง เมาส์ และถุงมือข้อมูล แต่จะเป็นการพัฒนาโดยภาพรวมของ
การน าไปใช้ประโยชน์กับผู้ใช้ โดยมีกราฟิกเป็นตัวประสาน นั่นคือการน าคอมพิวเตอร์กราฟิกมาใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญชิ้นใหม่ส าหรับการท างาน 2 ระบบ ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในอนาคตให้อยู่ในรูป
ของระบบ สื่อประสม (Multimedia) และระบบ ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR)  
          การพัฒนาระบบสื่อประสมท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวสามารถท าหน้าที่ได้หลาย
ลักษณะ ได้แก่ การท างานเป็นเครื่องวีดีทัศน์ที่แสดงภาพและตัวอักษรทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งมี
เสียงประกอบ หัวใจของการผลิตระบบสื่อประสมคือ เทคโนโลยีการแปลงข้อมูลอนาล็อกให้เป็นดิจิตอล ได้แก่ 
ภาพดิจิตอลและเสียงดิจิตอล ดังนั้นเมื่อข้อมูลอยู่ในรูปดิจิตอลแล้วจึงสามารถน ามาแก้ไขดัดแปลงโดยซอฟ์แวร์
ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด กระบวนการปรับแต่งข้อมูลดิจิตอลนี้ จึงเป็นช่องทางส าคัญส าหรับการสร้างสรรค์รูปแบบ
ใหม่ๆ ของผลงาน ตัวอักษรกราฟิก ภาพถ่าย เสียง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะตัดความจ าเป็นของสื่อเฉพาะด้านไป
โดยสิ้นเชิง   
 การพัฒนาการแสดงผลภาพกราฟิกสามมิติ ในปัจจุบันจอซีอาร์ที และจอภาพแบนแอลซีดีใช้แสดงผล
ทั้งภาพสองมิติและสามมิติ ซึ่งในกรณีของการแสดงภาพสามมิติต้องอาศัยการสร้างเป็นภาพลวงตา เราจะ
มองเห็นความก ากวมของภาพสามมิติได้ในภาพโครงลวด ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถแยกแยะด้านหน้าและด้านหลังของ
วัตถุได้ ส่วนการแสดงผลโดยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเป็นวิธีสร้างสภาวะแวดล้อมใหม่ให้แก่ผู้ชมด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้ชมเป็นศูนย์กลางการสังเกตการณ์ แต่ยังต้องอาศัยอุปกรณ์จอภาพสวมศีรษะติดไว้ที่ตา
ทั้งสองของผู้ชมในขณะที่การแสดงผลด้วยสื่อฮอโลแกรมเป็นวิธีที่ท าให้ผู้ชมมองเห็นรูปทรงสามมิติในพ้ืนที่ว่าง
เปล่าได้ เทคโนโลยี ฮอโลแกรมหลายทาง (Multiplex Hologram) เป็นการผสมผสานของเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ือสร้างภาพสามมิติ ปัจจุบันยังมีต้นทุนที่สูงและยังใช้อยู่ในวงจ ากัด แต่หากน ามาใช้จะ
เป็นการพัฒนาระบบสื่อหลายมิติที่สมบูรณ์มากกว่าแต่ก่อน  

 การพัฒนาเทคโนโลยีประมวลผลและระบบเครือข่าย ที่ให้ความเร็วสูงในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล
จนท าให้เกิดภาพเคลื่อนไหวเวลาจริง (Real Time Animation) ในระบบอินเทอร์เน็ต การบันทึกข้อมูลที่ใช้
เวลาน้อยและการพัฒนาสื่อที่มีความจุข้อมูลได้มากข้ึน รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีขนาดที่เล็กลงสามารถ
พกพาได้อย่างสะดวก 

สภาพปัญหาในการเรียนห้องคอมพิวเตอร์ของ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก รหัส 
3128-2202 ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ห้อง 2/3  สาขาคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ 
นักศึกษามีเวลาศึกษาบทเรียนจากครูผู้สอนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ซึ่งเกิดปัญหาของนักศึกษาบางคนจาก
สาเหตุเหล่านี้คือ 

1.การขาดเรียนของนักศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาคือตามงานไม่ทันเพราะงานกราฟิกต้องใช้ความ
เข้าใจในการสร้างหรือตกแต่ง และต้องมีเวลาเพียงพอในการท าเพ่ือให้งานออกมาดีและถูกต้องตามข้อก าหนด
ในแต่ละหัวข้องานที่ได้รับมอบหมายแต่ละรายสัปดาห์ 
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2.เวลาในการทบทวนในห้องเรียนมีน้อยเนื่องจาก เมื่อได้รับการเรียนและวิธีท าจากครูผู้สอนแล้ว แต่
ละคนก็หัดท าตามแต่การสร้างงานกราฟิกนั้น ต้องใช้เวลาในการศึกษาเทคนิคต่างๆในการท า เพ่ือให้เกิดความ
ช านาญในการน าเครื่องมือมาใช้แต่ละงานให้เหมาะสม ผู้ท าวิจัยจึงได้สร้างเว็บไซต์เป็นสื่อในการเรียนให้
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก นี้ได้มีโอกาสเข้าไปดูเพ่ือทบทวนความรู้ที่เรียน
และจากห้องเรียนและได้ย้อนกลับไปหัดท าหัวข้องานและเทคนิคต่างๆที่ผ่านมาได้ตลอดโดยผ่านระบบ
เครือข่ายนี ้

4.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่าย เรื่องเทคนิคการตกแต่ง  ภาพกราฟิก รายวิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้น ปวส 2 
 

5.กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
6.นิยามศัพท์เฉพาะ 

ระบบเครือข่าย หมายถึง ระบบที่มีการน าคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องมาเชื่อมต่อกัน  โดยใช้
สื่อกลาง เพ่ือใช้ในการสื่อสารข้อมูลถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งท าให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ
ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ (ท่ีมาhttp://www.prasansoft.com/web-content-network14.php) 

สื่อประสมหรือมัลติมีเดีย หมายถึง การน าเอาสื่อหลาย ๆ อย่าง เช่น รูปภาพ เทป แผ่นโปร่งใส มาใช้
ร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน ต่อมาเมื่อมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้มาก
ขึ้น และสามารถใช้งาน ได้ทั้งภาพนิ่ง เสียง ข้อความและภาพเคลื่อนไหว ท าให้ความหมายของสื่อประสม
เปลี่ยนแปลงไป 

กราฟิก หมายถึง การแสดงภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมวาดภาพ โปรแกรมระบายสี
ภาพ เป็นต้น โดยโปรแกรมเหล่านี้จะเก็บภาพไว้ในรูปของสูตรคณิตศาสตร์ หรือจุดภาพ 

 
7.เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่าย เรื่องเทคนิคการตกแต่ง  ภาพกราฟิก รายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้น ปวส 2 

โดยใช้สื่อการสอนผ่านระบบเครือข่าย ดังนั้นเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสื่อให้เกิดผล
ตามที่คาดหวังผู้วิจัยจึงได้ศึกษารายละเอียดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ อาศัยทฤษฎี 
และแนวคิด ผลงานวิจัยหรืองานเขียนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้  
  1.หลักสูตรรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 

ตัวแปรต้น ได้แก่การสอนโดยสื่อผา่นระบบเครือข่าย 
 

ตัวแปรตาม ได้แก ่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนท่ี
เรียนโดยใช้สื่อการสอนผ่านระบบเครือข่าย 
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    1.ค าอธิบายรายวิชา 
    2.จุดประสงค์การเรียนรู้  
    3หน่วยการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการตกแต่งภาพกราฟิก 
    4.ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    5.ความส าคัญของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI 
    6.คุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
    7.ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI)       
    8.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในยุคปัจจุบัน   
    9.ข้อดีและข้อจ ากัดของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI   
2. Google Sites 
   1.คุณสมบัติทั่วไป 
   2.สมัครใช้งาน Google Sites 
   3.ชื่อเว็บไซต์จะเป็นอย่างไร 
   4.สมัครใช้งาน Google Sites 
   5.ข้อด้อยของ Google Sites ก่อนตัดสินใจเลือก 
   6. Google Sites เหมาะกับใคร 
   7.ความแตกต่างระหว่าง Google Sites กับฟรีโฮสต่างๆ 
   8.ตัวอย่างเว็บ Google Sites ของไทย 
หลักสูตรวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  

ค าอธิบายรายวิชา ศึกษามโนทัศน์บนโครงสร้างกราฟิกในคอมพิวเตอร์ โดยสร้างข้อมู ลบน
คอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทของกราฟิก หลักการสร้างภาพ การจัดเก็บ การเคลื่อนที่ การหมุนภาพคุณสมบัติ
ของโปรแกรมด้านกราฟิก 

จุดประสงค์รายวิชา (Objectives) 

      1. ความรู้ความเข้าใจในความหมายและบทบาทของคอมพิวเตอร์กราฟิก 
                2.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการประมวลผลกราฟิก 
                3.  เห็นคุณค่าของคอมพิวเตอร์ 
         หน่วยการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการตกแต่งภาพกราฟิก 

     1.การใช้งาน Refine Edge การเลือกขอบเขต 
     2.การใช้งาน Content-Aware ลบบริเวณบางส่วนที่ไม่ต้องการ 
     3.การใช้งาน Content-Aware by Spot Healing Brush แก้ไขภาพโดยใช้หัวแปรง     
       ระบายที่ไม่ต้องการในส่วนที่มีขนาดเล็ก 
     4.การใช้งาน Content-Aware ซ่อมแซมภาพพาโนรามา 
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     5.การใช้งาน HDR Toning ปรับโทนสีสว่างเท่ากันทั้งภาพ 
     6.การใช้งาน Poppet Warp การดัดรูปทรงชิ้นงาน 
     7.การคัดลอก Selection 
     8.การจัดต าแหน่งLayer 
     9.รูปแบบเอฟเฟ็กต์ Layer Style 
     10.การสร้างตัวอักษรภาพด้วย Clipping Mask 

 
4.ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ความส าคัญของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI 

        CAI ย่อมาจากค าว่า COMPUTER-ASSISTED หรือ AIDED INSTRUCTION คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ใน
การน าเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมาก
ที่สุด โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่ 
จะเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ (FEEDBACK) นอกจากนี้ยัง
เป็นสื่อ ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา 

 
คุณลักษณะท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

1. สารสนเทศ (Information) หมายถึง เนื้อหาสาระที่ได้รับการเรียบเรียง ท าให้ผู้เรียน เกิดการ
เรียนรู้ หรือได้รับทักษะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ผู้สร้างได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ การน าเสนออาจเป็นไป
ในลักษณะทางตรง หรือทางอ้อมก็ได้ ทางตรงได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ เช่นการอ่าน 
จ า ท าความเข้าใจ ฝึกฝน ตัวอย่าง การน าเสนอในทางอ้อมได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมและ
การจ าลอง 
         2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) การตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
คือลักษณะส าคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันทางการเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อประเภทหนึ่งจึงต้องได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่ตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลให้มากท่ีสุด 

3. การโต้ตอบ (Interaction) คือการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการ
เรียน การสอนรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้มากที่สุด 

4. การให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) ผลป้อนกลับหรือการให้ ค าตอบนี้ถือ
เป็นการ เสริมแรงอย่างหนึ่ง การให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียนในทันทีหมายรวมไปถึงการที่คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่สมบูรณ์จะต้องมีการ ทดสอบหรือประเมินความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาหรือทักษะต่าง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI)           

    1. ประเภทการสอน (Tutorial) เป็นแบบผู้ช่วยสอน คอมพิวเตอร์จะท าหน้าที่สอน โดยเสนอเนื้อหา
ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ต่อจากนั้นจะมีการตั้งค าถามให้ผู้เรียนตอบ หากตอบไม่ได้ก็จะได้รับค าแนะน าเนื้อหา
นั้นใหม่ และให้ตอบค าถามใหม่จนกว่าจะเข้าใจ โปรแกรมจะเสนอบทเรียนใหม่และเน้นให้ผู้ เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งค าตอบอาจตอบได้หลายวิธี เป็นประเภท CAI ที่นิยมใช้กันมากที่สุด                

2. ประเภทฝึกหัดและปฏิบัติ (Drill and Practice) เป็นการให้ผู้เรียนได้ท าแบบฝึกหัดหลังจากที่
ได้เรียนเนื้อหานั้น ๆ แล้ว หรือมีการฝึกซ้ า ๆ เพื่อให้เกิดทักษะหรือเป็นการแก้ปัญหาแบบท่องจ า เช่นการ
ฝึกท่องจ าค าศัพท์ ฝึกบวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น                

3. ประเภทสถานการณ์จ าลอง (Simulation) CAI แบบนี้ออกแบบเพ่ือสอนเนื้อหาใหม่และ
ทบทวนหรือเสริมในสิ่งที่ได้เรียนหรือทดลองไปแล้ว โดยใช้สถานการณ์จ าลองเป็นการเลียนแบบหรือ
จ าลองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามความจริง หรือตามธรรมชาติ 

4. ประเภทเกม (Game) เป็นการเรียนรู้จากการเล่น อาจจะเป็นประเภทให้แข่งขันเพ่ือไปสู่ชัย
ชนะ หรือเป็นประเภทเกมความร่วมมือ คือ เล่นเป็นทีมเพ่ือฝึกการท างานเป็นทีม อาจใช้เกมส์ในการสอน
ค าศัพท์ เกมการคิดค านวณ หรือเกมจับผิด เป็นต้น 

5. ประเภทการทดลอง (Tests) เพ่ือทดสอบผู้เรียนโดยตรงหลังจากที่ได้เรียนเนื้อหาหรือฝึก
ปฏิบัติได้แล้ว โดยผู้เรียนจะท าแบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเมื่อคอมพิวเตอร์รับค าตอบแล้วก็จะ
บันทึกผล ประมวลผลตรวจให้คะแนน และเสนอผลให้ผู้เรียนทราบทันทีที่ท าข้อสอบเสร็จ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในยุคปัจจุบัน   

        คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ก าลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในการที่จะ ให้เด็กได
เรียนรู้  ดังนั้น ก่อนที่จะน าสื่อไปท าการเผยแพร่เราจึงจ าเป็นที่จะต้ องท าการหาประสิทธิภาพ
ของ CAI เพ่ือที่จะได้รู้ว่าสื่อที่ท าออกมานั้น มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งเครื่องมือที่ใช วัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ จะต้องตรวจสอบและวิเคราะห์หาค่าคุณภาพเครื่องมือก่อนทุกครั้งเพ่ือให้แน่ใจว่า
เครื่องมือนั้นมีเกณฑ์มาตรฐานไดผลการวัดที่ถูกต้องและเชื่อถือไดในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
คุณภาพบางด้านเมื่อสร้างเครื่องมือเสร็จ ก็สามารถตรวจสอบไดทันที เช่นความเป็นปรนัย แตคุณภาพ
บางด้าน เช่น ความเที่ยงตรง ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ความเชื่อมั่นจะต้องน าเครื่องมือนั้นไปทดลอง
ใช (Try out) กับกลุมทดลองเครื่องมือ แลวน าผลมาวิเคราะห์หาค่า คุณภาพ ถ้าปรากฏว่าค่าคุณภาพ 
ด้านต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ไม่ไดตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว  ก็ต้องปรับปรุงแกไขและน าไปทดลองใหม่จนแน่ใจว่า
ได้ค่าคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการวัดผลการเรียนรูผู้สอนต้องมีความแน่ใจว่าเครื่องมือที่วัดนั้นมี
คุณภาพดีพอ  ก่อนน าไปใชจริง  
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ซึ่งลักษณะของเครื่องมือวัดผลการเรียนรูที่ดีควรมีลักษณะดังนี้  
1.มีความเที่ยงตรง (validity) ค่า IOC แต่ละข้อต้องมีค่ามากกว่า 0.5 ซึ่งหมายถึงวัดได ตรงตาม

จุดประสงค์ของการวัด 
2.มีความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าไมต่ ากว่า 0.7 ซึ่งแสดงว่าเครื่องมือวัดให

ผลการวัดที่สม่ าเสมอ แน่นอน คงท่ี แม้จะวัดกี่ครั้งก็ตาม 
3.มีความเป็น ปรนัย หมายถึง เครื่องมือวัดที่มีข้อความชัดเจน การตรวจให คะแนนมีมาตรฐาน

สามารถแปลความหมายพฤติกรรมไดตรงกัน ไม ่    ว่าใครจะเป็นผู้วัดหรือผู้ตรวจ 
4.มีค่าความยากระหว่าง 0.2 - 0.8 (ไม่ควรยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป) 

          5.มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.2 – 1.0 (ค่ายิ่งมากยิ่งดี ค่าท่ีค านวนไดจะอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1)  
การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี้ 
              -ด้านเนื้อหา  (content) 
              -ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design) 
              -ด้านการออกแบบหน้าจอ (Screen Design) 
ข้อดีและข้อจ ากัดของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI   

               1. ท าให้ผู้เรียนเรียนได้ในอัตราความเร็วของตนเอง เนื่องจากคอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นสื่อการ
เรียนการสอนของการเรียนเป็นรายบุคคลที่ดีสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนตามความสามารถของแต่
ละบุคคลที่จะเรียนตามอัตราความเร็วของแต่ละคน โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องรอหรือเร่งการตอบสนอง (respond) 
และไม่ต้องรอข้อมูลย้อนกลับ (feedback) จากครู เพราะคอมพิวเตอร์สามารถให้ข้อมูลกลับแก่ผู้เรียนทุกคน
ในเวลาเดียวกันโดยใช้ระบบการเจียดเวลา (Time Sharing) 

         2. ผู้เรียนจะเรียนที่ไหนเมื่อใดก็ได้ ด้วยความก้าวหน้าของระบบการสื่อสารท าให้ผู้เรียนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ติดต่อถ่ายทอดความรู้กับผู้อ่ืน หรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากโปรแกรมท่ีก าหนดไว้ได้ทุกเวลาที่
ต้องการจะเรียนในทุก ๆ แห่ง 

              3. ผู้เรียนสามารถเรียนได้จากสื่อประสม (Multi media) จากระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนในปัจจุบันได้รับการพัฒนาจนสามารถที่จะแสดงภาพลายเส้นที่
เคลื่อนไหวและการเสนอบทเรียนเป็นภาษาไทย การต่อวงจรระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมสื่ออ่ืนให้เสนอบทเรียน
ในเวลาที่เหมาะสมกับการตอบสนองของผู้เรียน จะท าให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอนดีขึ้นมาก 

               4. ผู้เรียนสามารถทราบผลการเรียนของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมรวดเร็วกว่าสื่ออ่ืน ๆ 
เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่น คือการเก็บข้อมูลซ่อนค าตอบของกิจกรรมไว้ในหน่วยความจ าหรือ
แผ่นดิสก์ได้ครั้งละมาก ๆ เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแต่ละกิจกรรมแล้วระบบคอมพิวเตอร์ 
สามารถบอกค าตอบหรือผลเฉลี่ยของกิจกรรมที่ถูกต้องได้ทันที 
ที่มา: https://sites.google.com/site/ajyutt/khxmphiwtexr-chwy-sxn-cai 
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Google Sites รู้จักGoogle Sites 
  - กูเก้ิลไซต์ ให้บริการครั้งแรกเม่ือเดือนพฤษภาคม 2551 
  - สร้างเว็บไซต์ได้สุดแสนจะง่ายดาย ใช้เวลากี่นาทีก็โชว์ผลงาน 
  - ไม่จ าเป็นต้องรู้ภาษาเขียนเว็บ (HTML) ให้ปวดหัว แค่ใช้เวิร์ดพิมพ์งานเป็นก็เริ่มได้เลย  
  - มีแบบเทมเพลตส าเร็จรูปให้เลือกมากมาย คล้ายๆ กับแบบส าเร็จเพาเวอร์พอยต์ 
  - สามารถแชร์เว็บให้เพ่ือนๆ ร่วมสร้างสรรค์ได้ 
  - เป็นเพื่อนพ้องน้องพ่ีกูเก้ิลทั้งหมด เอามาใช้ด้วยกันได้เลย เช่น อีเมล์ (Gmail) ปฏิทิน (Calendar) เอกสาร 
(Documents) ยูทูบ (Youtube) อัลบั้มภาพ (Picasa) แผนที่ (Map) ฯลฯ 
  - ที่ว่ามาทั้งหมด ให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ของดีๆ ฟรีๆ อย่างนี้ก็มีด้วย 
คุณสมบัติท่ัวไป 

- พ้ืนที่จัดเก็บ 10 Gb* (GB=กิกะไบต์) 
- ขนาดไฟล์สูงสุด 10 MB (MB=เมกกะไบต์) 
- จ านวนหน้าเว็บเพจไม่จ ากัด 
* เฉพาะพ้ืนที่เว็บไซต์ไม่เกิน 100 MB แต่หากรวมเป็นสมาชิกบริการอื่นๆ ของกูเกิ้ลตัวอ่ืนๆ เช่น ยูทูบ 
(Youtube) ปฏิทิน (Calendar) อัลบั้มภาพ (Picasa) แล้วไม่เกิน 10 GB 

สมัครใช้งาน Google Sites ข้อดีของกูเกิ้ล แบบสุดยอด คือ เพียงแค่เราสมัครจีเมล์ตัวเดียว ก็เป็นใบปริญญา
ใจเบิกทาง  สู่ส่วนบริการตัวอ่ืนๆ ของกูเกิ้ล สามารถใช้ชื่อบัญชีไปใช้ร่วมกันได้เลย  ฉะนั้นต้องสมัครจีเมล์ก่อน  
แล้วค่อยไปลงชื่อใช้บริการกูเกิ้ลไซต์ โดยไปท่ีแล้วเข้าไปที่ http://www.google.com/sites 
Google Sites เหมาะกับใคร 

-เหมาะส าหรับผู้ที่พอรู้เรื่องคอมพิวเตอร์บ้าง ถ้าลองพิมพ์งานได้ กูเกิ้ลไซต์ก็สุดแสนจะง่ายเลย 
-ก้าวแรกของการหัดท าเว็บไซต์ส าเร็จรูปบริหารจัดการเนื้อหาด้วยตัวเองหรือเป็นกลุ่มบุคคลชมรม 
หรือองค์กรที่ต้องการมีเว็บไซต์แต่ไม่อยากรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่เว็บรายปี 
-เว็บไซต์ที่จัดท าไม่ได้มีความสลับซับซ้อนมากนัก 

ความแตกต่างระหว่าง Google Sites กับฟรโีฮสต่างๆ 
-กูเก้ิลไซต์ (Google Sites) คือ บริการเว็บสร้างส าเร็จรูป พร้อมพ้ืนที่ในตัว สามารถเขียนเว็บออนไลน์
ได้เลย 
-ฟรีโอส (Free Host) คือ บริการพ้ืนที่เว็บฟรี เมื่อเราเขียนเว็บที่บ้านเสร็จแล้ว ก็อัพขึ้นเว็บพื้นท่ีของ
ฟรีโอสอีกที 

ตัวอย่างเว็บ Google Sites ของไทย 
               - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา http://sites.google.com/site/srichompooh 
               - สังคมยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร http://sites.google.com/site/scsuthailand 
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               - กองทุนชุมชนเคหะร่มเกล้า โซน 1 http://sites.google.com/site/zone1kongthun 
               - วัดป่าโนนวิเวก  http://sites.google.com/site/mathdmsu 
               - นักศึกษาไทยในเบราชไวก์ 
ที่มา: http://www.banrainarao.com/googlesites/art_googlesites 
 
8.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

มนต์ชัย  เทียนทอง .  “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย ส าหรับ ฝึกอบรม
คร-ูอาจารย์ เรื่องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.”  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  , 
2539. 

ไชยยศ  เรื่ องสุวรรณ.   เทคโนโลยีการสอน : การออกแบบและพัฒนา.  พิมพ์ครั้ งที่  2.
กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์,  2533. 
 
9.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

        1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย เรื่อง เทคนิคการสร้างภาพกรากฟิก  
        2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการสร้างภาพกรากฟิก ซึ่งเป็นแบบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
การทดสอบเครื่องมือ การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
     1.อธิบายวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยทดลองใช้นักศึกษากับกลุ่มเดียว จ านวน 10 คน  
     2.ให้นักศึกษาเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายเรื่องเทคนิคการสร้าภาพกราฟิก
ในระยะเวลาสัปดาห์ละ 2 คาบ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เมื่อนักศึกษาเรียนจบแต่ละบทเสร็จแล้วให้ท าแบบฝึกหัด
หลังเรียน  
     3. เมื่อเรียนจบบทเรียนทั้งหมดให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
     4.น าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคนิคการสร้าง
ภาพกราฟิก  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปฏิบัติจริง 
     1.ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาการเขียนโปรแกรมกราฟิก 
     2.ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องเทคนิคการสร้างภาพกราฟิก  
     3.ศึกษาหลักและวิธีการสร้าง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     4.สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ของวิชาการเขียนโปรแกรมกราฟิก 
     5.น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้กับนักศึกษาท่ีที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมกราฟิก 
 

http://www.banrainarao.com/googlesites/art_googlesites
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การก าหนดแบบแผนการทดลอง 

ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดสอบ แบบกลุ่มเดียว ก่อนทดสอบ – หลังทดสอบ 
(One-Group Pretest-Posttest Design) 

กลุ่มตัวอย่าง การทดสอบก่อนเรียนรู้ กะบวนการเรียนผ่านระบบเครือข่าย การทดสอบหลังเรียนรู้ 
( R )E T1 X T2 

 
ความหมายสัญลักษณ์ 
       E กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย 
       R กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมกราฟิกระดับชั้นปวส.2 
       X แทนการเรียนด้วยเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย 
       T1   แทนการทดสอบก่อนเรียนรู้ 
       T2 แทนการทดสอบท้ายบทเรียนรู้ 

วิธีด าเนินการทดลอง 

       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือการสร้างบทเรียนด้วยสื่อการเรียน
การสอนผ่านระบบเครือข่าย มีข้ันตอนดังนี้ 
   1.ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่องเทคนิคการ
สร้างภาพกราฟิก โดยศึกษาจากค าอธิบายรายวิชา แผนการสอน ก าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไป ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนชั่วโมงเรียน และพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 
   2.วิเคราะห์เนื้อหารวบรวมเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในรายวิชาจากแหล่งข้อมูลทางเอกสาร
หลักสูตร เอกสารและต าราที่เกี่ยวข้อง 
 3.สร้างบทเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย 
การสร้างแบบทดสอบด าเนินการดังนี้ 
        1. สร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ที่มีค าตอบ 
           ที่ถูกเพียงข้อเดียว 
        2.วิเคราะห์หาค่าระดับความยากง่าย และอ านาจจ าแนกตามสูตรแล้วคัดเลือก 
           ข้อสอบที่มีค่าระดับความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกที่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด คือมีค่า 
           ระดับความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 
        3.วิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบ 
        4.วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่อมั่นตามสูตร   
          คูเดอร-ริชาร์ดสัน 20 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท่ีดีควรมีค่ามากกว่า 0.6 ขึ้นไป 
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วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 
ในการด าเนินการทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัยที่สร้างขึ้นมาตามหลักเกณฑ์  และวิธีการทางวิจัยมา

ท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  โดยด าเนินการดังนี้ 
         1.ท าการทดสอบกระบวนการหาประสิทธิภาพโดยน าบทเรียนไปทดลองเพ่ือตรวจสอบปัญหาและ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ในการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพจริง โดยให้นักศึกษาทดลองบทเรียนด้วยสื่อการ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ที่สร้างขึ้น สังเกตและสอบถามปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะทดลอง
เรียนบทเรียน แล้วน าข้อมูลมาแก้ไขและปรับปรุง กระบวนการทดลองจริง เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
และ หาประสิทธิผลการเรียนรู้ที่ได้จากบทเรียน 
         2.จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน โดยการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุดต่อผู้เรียน 1คน และน าบทเรียน
ด้วยสื่อการเรียนการสอน ผ่านระบบเครือข่ายเรื่องเทคนิคการท าภาพกราฟิก ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปติดตั้งที่
เครื่องแม่ข่ายที่จัดเตรียมไว้ 
         3.ด าเนินการทดลอง โดยให้นักศึกษาท าการศึกษาบทเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอน ผ่านระบบ
เครือข่าย เรื่องเทคนิคการสร้างภาพกราฟิก ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
         4.ทดสอบสมมุติฐานเพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนด้วยสื่อการเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
โดยหาคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ที่ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนและ
แบบทดสอบรวมได้ถูกต้อง 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

n
X

X 
  

เมื่อ      X  =  ค่าคะแนนเฉลี่ย 

X  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

n     = จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

2.   การวิเคราะห์แบบทดสอบก่อนบทเรียน และแบบทดสอบท้ายบทเรียน 

การวิเคราะห์ความยากง่าย 

n
r

P   

เมื่อ  P = ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ 

r = จ านวนผู้เรียนที่ตอบข้อค าถามข้อนั้นถูกต้อง 

n = จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
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การวิเคราะห์อ านาจจ าแนก 

lh

lh

n,n
rr

D


  

เมื่อ  D = ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

rh = จ านวนผู้เรียนที่ท าแบบทดสอบถูกในกลุ่มสูง 

rl = จ านวนผู้เรียนที่ท าแบบทดสอบถูกในกลุ่มต่ า 

nh = จ านวนผู้เรียนในกลุ่มสูง 

nl = จ านวนผู้เรียนในกลุ่มต่ า 

การหาความเชื่อม่ัน โดยใช้สูตรของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) 













2tt S
pq

1
1k
k

r  

เมื่อ rtt = ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ      p = สัดส่วนของผู้เรียนที่ตอบถูก 

k = จ านวนผู้เรียนทั้งหมด                    q = สัดส่วนของผู้เรียนที่ตอบผิด 

S2 = ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 

3.การหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน 
โดยใช้ t-test (Dependent) 

 

1n
DDn

D
t

22








  

เมื่อ  t  = ค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ 
D  = ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 
n  = จ านวนคู ่

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิจัย การพัฒนาสื่อผ่านระบบเครือข่าย เรื่องเทคนิคการตกแต่งภาพกราฟิก  ในรายวิชาการ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้น ปวส. 2 โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้น าการ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่านระบบเครือข่าย กับ กลุ่มทดลอง คือนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ รอบเช้า ของ วิทยาลัยเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
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จ านวน 10 คน การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้จากผลคะแนนที่กลุ่มทดลองท าได้จากแบบทดสอบระหว่าง
ก่อนการเรียนและหลังการเรียน มี รายละเอียดของผลของการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 
ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ผู้วิจัยก าหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนค่าสถิติในการน าเสนอ ดังนี้  

หมายถึงมัชฌิมเลขคณิต หรือค่าเฉลี่ย (mean) x  
S.D.หมายถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
ตอนที่ 1 จากการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่านระบบ
เครือข่ายและคะแนนการทดสอบหลังเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย ผล ปรากฏดังนี้ 
 

 
ตารางที่ 4.1 คะแนนสอบก่อนและหลังการเรียน 20 

 
ตอนที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบกอนเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านระบบเครือข่ายและการทดสอบหลังเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย  
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สรุป 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ของนักศึกษาที่เป็นประชากร 

กลุ่มตัวอย่างชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักศึกษามีความรู้โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถน าไปใช้เป็นสื่อใน
การเรียนการสอนได ้ 

อภิปราย 
จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่อง

เทคนิคการแต่งภาพกรากฟิก ของนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ
เครอืข่าย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัย   มนต์ชัย  เทียน
ทอง .  “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย ส าหรับ 

ฝึกอบรมครู-อาจารย์ เรื่องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.”  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ , 2539. ไชยยศ  เรื่องสุวรรณ.  เทคโนโลยีการสอน : การออกแบบและพัฒนา.  พิมพ์
ครั้งที่ 2. 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มเนื้อหาและแบบฝึกหัดในสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย  
2. ควรท าการวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้กับนักศึกษาในระดับอื่น ๆ และรายวิชาอ่ืนๆ 
3. พัฒนาสื่อและจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. พัฒนารูปแบบของสื่อให้ดูน่าสนใจเหมาะส าหรับผู้เรียน  
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