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การวิจัยครั้งนี้มีวั ตถุประสงค์ เพื่อ คือ 1) พั ฒนาและหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง ของนักศึกษา 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคม
ตัดมีดกลึง ของนักศึกษา และ3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง ของนักศึกษา
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ กษา 2558 ภาควิ ช าครุ ศาสตร์ เครื่อ งกล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จานวน 30 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่ม แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบประเมินคุณภาพของ
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอน แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นมี ค่ า ความยากง่ า ยอยู่ ระหว่ า ง 0.20-0.80
ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.29 ขึ้นไป และมี ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.79 สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คื อ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test for dependent samples)
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง สาหรับนักศึกษา
มีคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( ̅ =4.40, S.D.=0.34) 2) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง สาหรับนักศึกษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.50/81.67 เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ของนักศึกษา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
คาสาคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การลับคมตัดมีดกลึง, นักศึกษา
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Abstract

The objectives of this research were 1) to develop and determine the quality of
computer-assisted instruction on Sharpening Tool Lathe, 2) to determine the efficiency of
computer-assisted instruction on Sharpening Tool Lathe, and 3) to compare academic
achievement of students before and after learning computer-assisted instruction on Sharpening
Tool Lathe.
The sample of this study was 30 CAI quality evaluation experts and 1st year students
in the second semester in 2015, Department of Teacher Training in Mechanical Engineering,
Faculty of Technical Education, King Mongkut's University of Technology North Bangkok . The
samples were selected based on cluster sampling. The research instrument was computerassisted instruction, CAI quality evaluation scale, and academic achievement scale with
difficulty index ranged from 0.20 to 0.80 and discrimination index of 0.29 and over and
reliability of 0.79. Data were analyzed by using statistics including mean, standard deviation,
and t-test for dependent samples.
The results of this study showed that 1) computer-assisted instruction on Sharpening
Tool Lathe had overall content quality and media production technique at a good level
(  =4.40, S.D.=0.34), 2) the efficiency of computer-assisted instruction on Sharpening Tool
Lathe was 83.50/81.67 that met the set hypothesis, and 3) academic achievement of students
taught by computer-assisted instruction on Sharpening Tool Lathe was higher than before with
a statistical significance level of .05, accepting the set hypothesis.
Keywords: Computer-assisted instruction, Sharpening tool lathe, Students
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บทนา

การศึกษาของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า และให้ความสนใจการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาเป็น อย่างมากเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเห็นได้จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเข้ามาช่วยพัฒนา
บุ ค ลากรเพื่ อให้มี ความรู้ มี ความสามารถที่ จ ะใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมอย่ า งมี คุณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
โดยได้กาหนดให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับ การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่
ทาได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต การนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเข้ามาใช้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้ น
เรียนได้เร็วขึ้น การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ผู้เรียนจะมีอิสระในการเสาะแสวงหาความรู้ มีความ
รับผิดชอบต่อตัวเอง เป็นการเปิดโอกาสได้เรียนรู้ตามความสามารถซึ่งจะสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคล
ได้เป็นอย่างดี เป็นการนาโลกภายนอกเข้ามาสู่ห้องเรียนทาให้ช่องว่างระหว่างห้องเรียนกับสังคมลดน้อยลง อีกทั้ง
ทาให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา โดย ทุกคนมีโอกาสในการเข้ารับการศึกษามากขึ้น การเรียนการสอนเป็น
กระบวนการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความคิดเห็น ตลอดจนเจตคติระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรีย นดัง นั้ น ในการจั ดการเรีย นการสอนที่ มี ประสิ ท ธิภาพกระบวนการจั ด การเรีย นรู้จึ ง จ าเป็ น ต้องพั ฒ นา
ศั ก ยภาพความสามารถของผู้ เ รี ย นอย่ า งเต็ ม ที่ เพื่ อ ให้ มี นิ สั ย ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย น แสวงหาความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
(อนิรุทธ์ สติมั่น และคณะ, 2556)
ความก้าวหน้าของระบบเครือข่ายสังคม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารก่อให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ ทางสัง คมทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ เครือข่ายสัง คมใหม่ ที่รู้กันอย่างแพร่หลายว่า “เครือข่า ยสัง คม”
(Social Network) โดยเครือข่ายสังคมนี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่สมาชิกซึ่งก็คือคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติและ
ศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่มสังคมย่อยจากทั่วโลกเป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่าเนื้อหา
เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่สมาชิกเขียนและทาขึ้นเองหรือพบเจอจากสื่ออื่น ๆ แล้ว
นามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่าย เครือข่ายสังคมเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดวิวัฒนาการ
ด้านเทคโนโลยีของสื่อสังคมหลากหลายประเภท (ทัตธนันท์ พุ่มนุช, 2554) ซึ่งสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการเผยแพร่ ค วามรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หากพิ จ ารณาให้ ดี แ ล้ ว สื่ อ ระบบเครื อ ข่ า ยสั ง คมมี อ ยู่ อ ย่ า ง
หลากหลาย และอาจเป็ น เครื่องมื อ อย่ า งหนึ่ ง ที่ ส่ ง เสริม และกระตุ้ น การเรีย นรู้ของผู้ เรีย นให้เพิ่ ม มากขึ้น ได้
(เรียนา หวัดแท่น และ น้ามนต์ เรืองฤทธิ์, 2561)
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การรับสื่อไม่ได้ถูกจากัดอยู่เฉพาะใน
แบบเรียน การจัดการเรียนการสอน คานึงถึงการเข้าถึงผู้เรียน ซึ่งปัจจุบันมีผู้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ไม่ว่าจะเป็น สื่อประสม ( Multimedia) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION)
การเรียนการสอนผ่านเว็บเครือข่าย(Web base Instruction) บทเรียนออนไลน์(E-Learning) แม้กระทั่งหนังสือ
ก็มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรูป แบบเป็ น หนั ง สื ออิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ( E-Book) ที่ ส ามารถเผยแพร่และดาวน์ โ หลดได้
อย่างแพร่หลาย ซึ่งที่ได้กล่าวมานั้นถือเป็นการเพิ่มช่องทางการศึกษาที่ไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนหรือจุดใด
จุดหนึ่ง แต่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และเมื่อไม่นานมานี้ กระแสของสื่อสังคมออนไลน์ การแบ่งปันข้อมูล
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หรือที่เรียกว่า Social Media ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของมนุษย์ ทาให้สามารถส่งต่อข้อมูลกันได้มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้นาความสามารถของสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา เพื่อแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่
ของตนเอง ซึ่งแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ผู้รับสื่อสามารถโต้ตอบกับผู้สร้างสื่อได้ทันที มีการนาเสนอ ตอบข้อ
ซักถามได้ ทาให้ผู้สอน หลายท่านเลือกช่องทางนี้ ในการเผยแพร่ข้อมูล และขยายโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ผสมผสานรูปแบบการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
เพื่อก่อให้เกิดการรับ รู้ที่หลากหลายต่อกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยินเสียง รวมไปถึงความสามารถใน
การโต้ตอบกับสื่อ ทาให้มีการนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถสร้าแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาได้ดี นอกจากนี้
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังประหยัดกาลังคน เวลา และงบประมาณ โดยลดความจาเป็นในการใช้
ผู้สอน หรือเครื่องมือที่มีราคาแพงหรืออันตราย และเมื่อนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนผ่านเว็บทาให้สื่อสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ในวงกว้างมากขึ้น ณัฐกร สงคราม(อ้างถึงในสุพรรณษา
ครุฑเงิน , 2555) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ รพีพรรณ พันธุ์จึงเจริญ (2554: 70-71) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกันแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนใช้อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษม ตั้มสุวรรณ และคณะ (2547: 23) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง วิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติการเคมี 1 พบว่า จาการนาคะแนนสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนมาหาประสิทธิผลของบทเรียนพบว่าคะแนนสอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.81 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านิสิต
มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นทาให้ผู้เรียนมีประสิทธิผลการเรียนดีขึ้น
รายวิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏบัติงงาน เพื่อฝึกให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการปฏิบัติงานแต่ในขณะเดียวกันมีนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มีทั้งสาย
สามั ญ คื อ ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และสายอาชี พ คื อ ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ท าให้มี อ งค์ ค วามรู้ และทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านที่ แ ตกต่ า งกั น และท าให้ ผู้ ส อนวิ ช า
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล สอนผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการปฏิบัติงานและไม่มีพื้นฐานความรู้ในด้านงานปฏิบัติที่
แตกต่างกัน แต่ด้วยจานวนเวลาเรียนที่เท่ากันจึงทาให้เกิดข้อแตกต่าง ที่ไม่เท่าเทียมกัน ค่อนข้างมีความซ้าซ้อนใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ปฏิบัติงานเครื่องมือกล และยังสอดคล้องกับ สุราษฎร์ พรมจันทร (2550:
99-101) ที่ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นการสอนปฏิ บั ติ ว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนปฏิ บั ติ หรื อ การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทางการปฏิบัติงาน มีจุดประสงค์ที่สาคัญคือ ให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะฝีมือควบคู่กัน
ไป เพื่อใช้ในการทางานจริงเมื่อสาเร็จการศึกษาไปแล้ว สิ่งสาคัญในการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติก็คือ จะต้อง
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงไม้ลงมือทางานกันจริง ๆ ในเวลาที่เพียงพอเหมาะสม ส่วนเนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการเรียน
การสอนปฏิบัตินั้น จะจากัดอยู่แต่สิ่งที่จาเป็นสาหรับการทางานเฉพาะงานหนึ่ง ๆ เท่านั้น ซึ่ง อาจจาแนกลักษณะ
รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนปฏิบัติที่สาคัญเป็น 3 ลักษณะดังนี้ ลักษณะที่1 จัดการเรียนการสอนโดยครูเป็น
ผู้บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทางานประกอบกับการสาธิตให้ผู้เรียนดู ซึ่งอาจบรรยายและสาธิตตอนเริ่ม
การเรียนการสอนเพียงครั้งเดียวหรือจัดแบ่งออกเป็นช่วง ๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ให้ผู้เรียนฝึก ในขณะที่
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ผู้เรียนลงมือ ฝึกงานครูผู้สอนจะคอยสังเกตให้คาปรึกษา ชี้แจงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น การจัดการเรียน
การสอนในลักษณะนี้เหมาะสาหรับงานที่ไม่ยุ่งยากในการฝึกและไม่ก่อให้เกิดอันตรายในการทางาน ลักษณะที่ 2
การจัดการเรียนการสอนโดยครูและผู้เรียน ร่วมกันคิดหาวิธีการในการทางานอาจมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนแก้ปัญหา
ในส่วนทฤษฎี ซึ่งครูมีโอกาสที่จะตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนควบคู่กันไปด้วย ส่วนการปฏิบัติหรือฝึก
ทางานครูอาจจะสาธิตให้ผู้เรียน ฝึกหัดตามเป็นช่วง ๆ ขณะเดียว กันก็มีการถกปัญหาต่าง ๆ พร้อมกับให้ผู้เรียน
หาวิธีการ แก้ไข จนกระทั่งไม่มีข้อสงสัยในการฝึกหรือการทางานแล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติการฝึกเพื่อให้เกิดทักษะ
ความชานาญภายใต้การดูแลให้คาแนะนาของครู วิธีการนี้เหมาะสาหรับการฝึก ทักษะในทุกลักษณะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานที่เสี่ยงต่อความเสียหายหรือมีอุบัติ เหตุ เช่น งานกลึง งานกัด งานเจียระไน เป็นต้น ลักษณะที่ 3
การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนศึกษาวิธีการทางานจากสื่อด้วยตัวผู้เรียนเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สาหรับการ
เรียนการสอนงานปฏิบัติที่ไม่มีอันตรายต่อเครื่องไม้เครื่องมือและตัวผู้เรียน เป็นงานที่มีเทคนิคการทางานไม่
ยุ่งยากซับซ้อน โดยจัดบทเรียนฝึกการทางานออกเป็นช่วง ๆ ให้ผู้เรียนศึกษาแล้วปฏิบัติตามคาสั่งคาแนะนาซึ่ง
ระบุเอาไว้เป็นตอน ๆ ตรวจสอบผลการทางานตามวิธีการที่กาหนดไว้ เช่น การศึกษาการทางาน จากเอกสาร
การศึกษาการปฏิบัติงานจากเทปโทรทัศน์ จากสไลด์โปรแกรม จากภาพยนตร์ เป็นต้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
อัง เพียะ เพีย ว (2560:40-42) ที่ ศึกษาเรื่อง การพั ฒนาชุ ดการสอนปฏิบั ติการทดสอบวั สดุวิ ศวกรรมโดยใช้
รูปแบบการสอน MIAP สาหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
สาหรับนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดการสอน ที่พัฒนาขึ้นและการเรียนด้วยวิธีปกติพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยชุดการ
สอนที่พัฒนาขึ้นจะมีค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชา ปฏิบัติงานเครื่องมือกล เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง เป็น
พื้นฐานที่ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ถ่องแท้ ประกอบด้วยเนื้อหามากมาย ซับซ้อนยากที่จะเข้าใจ มีความอันตรายสูง
จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ครูผู้สอนพบว่า ปัญหาส่วนมาก คือ ผู้เรียนเรียนไปแล้วไม่เข้าใจ เรียนไป
แล้วลืม ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ และจะก่อให้เกิดปัญหาในการเรียน
ที่ต้องอาศัยพื้นที่ความรู้จากเนื้อหาเบื้องต้นที่นักศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด มีความรู้ใน
เนื้อหานั้น จึงสามารถนาความรู้เรื่องนั้น ๆ ไปต่อยอดในการลงปฏิบัติกับเครื่องจักรต่อไปได้ หากผู้สอนใช้วิธีสอน
เดียวกัน กับผู้เรียนทุกคนโดยไม่คานึงถึงความต้องการ ความสนใจ ความพร้อมหรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
ทั้งนี้ผู้เรียนแต่ละคนย่อม มีความแตกต่างกันทั้งทางร่างกาย สถิปัญญา ความสามารถ ความสนใจ ตลอดจน
พื้นฐานทางครอบครัวและวิธีการเรียนรู้ ดังนั้นความแตกต่างของผู้เรียนเหล่านี้ย่อมทาให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนได้
เท่ากันหมด นอกจากนี้ครูผู้สอนต้องสอนในหลายระดับชั้น ซึ่งทาให้การสอน โดยเน้นความแตกต่างของผู้เรียนนั้น
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ อีกทั้งผู้เรียนในชั้นเดียวกันมีตั้งแต่เรียนอ่อนถึงเรียนเก่ง ทาให้เด็กที่เรียนเก่งไม่ได้รับการ
ส่งเสริมให้เรียนดี

1027

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ISSN 1906 - 3431

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยเห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการ
เรียนการสอน วิชา ปฏิบัติงานเครื่องมือกล เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากเหตุผลและ
ความจาเป็นของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ทาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคม
ตัดมีดกลึง สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในรายวิชา ปฏิบัติงานเครื่องมือกล เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจกฎ
กติการ และการใช้งาน ของหลักการวิธีการการลับคมตัดมีดกลึง ก่อนที่จะลงปฏิบัติงานจริง เพื่อความเข้าใจและ
ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน และยังสามารถที่จะนาความรู้ไปต่อยอดในการลับคมตัดประเภทอื่น ๆ
ได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อพัฒ นาและหาคุณภาพบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่ว ยสอน เรื่อง การลับ คมตัดมีดกลึง สาหรับ
นักศึกษา
2) เพื่ อหาประสิ ท ธิ ภาพของบทเรีย นคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอน เรื่อง การลั บ คมตั ด มี ด กลึ ง ส าหรั บ
นักศึกษา
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง ของนักศึกษา ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สมมติฐานการวิจัย
1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับ
คมตัดมีดกลึง สูงกว่าก่อนเรียน
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
1) การพัฒนาด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง ซึ่งการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้วิจัยได้พัฒนาตามหลัก ADDIE Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลักดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (Design)
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา (Development)
ขั้นตอนที่ 4 การสร้าง (Implementation)
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Evaluation)
2) การหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง ผู้วิจัยได้นากรอบ
แนวคิด ของ ไพโรจน์ ตรีณธนากุล และคณะ(2546) ในการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ใน 2 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหา และ 2) ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ
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3) การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง ผู้วิจัยได้นา
แนวความคิด ของชั ย ยงค์ พรมวงศ์ ( 2556) ในการหาประสิ ท ธิ ภาพของบทเรีย นคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอน คื อ
1) ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ2) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
4) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง ผู้วิจัยแนวคิดของ Anderson
และ Krathwohl อ้างใน โชติกา ภาษีผล และคณะ(2558) มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบทดสอบ ซึ่งมุ้ง
เน้นทางด้านสติปัญญา มีทั้งหมด 6 ระดับ แต่ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นามาใช้ 3 ระดับ คือ 1) จา 2) เข้าใจ และ3)
นาไปใช้
ขอบเขตการวิจัย
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ลงเรียน วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล ในปีการศึกษา 2558
จานวน 2 สาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวิชามีจานวนนักศึกษาดังนี้ นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล ชั้นปีที่ 1
จานวน 27 คน และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ชั้นปีที่ 1 จานวน 30 คน รวมจานวน
57 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
2) ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
สารับตัวแปรที่ศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ มีตัวแปรดังนี้
ตัวแปรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาแนกเป็น
ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับ
คมตัดมีดกลึง
3) ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อวิชาที่ใช้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น
6 หัวข้องาน คือ หัวข้องานที่ 1 รูปร่างและลักษณะต่าง ๆ ของมีดกลึง หัวข้องานที่ 2 มุมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อผ่าน
การลับคมตัดมีดกลึง หัวข้องานที่ 3 ข้อควรปฏิบัติในการลับคมตัดมีดกลึงด้วยมือ หัวข้องานที่ 4 วิธีการลับคมตัด
มีดกลึง หัวข้องานที่ 5 วิธีการสังเกตลักษณะคมตัดของมีดกลึง และหัวข้องานที่ 6 ข้อควรระวังในการลับมีดกลึง
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การดาเนินงานวิจัย
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 3 รายการ คือ
1.1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง รูปหน้าจอบทเรียนดังรูปที่ 1
1.2) แบบประเมิ น คุ ณ ภาพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง การลั บ คมตั ด มี ด กลึ ง
ประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และ แบบประเมินคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ
1.3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีด
กลึง ของนักศึกษา เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ 0.20-0.80
มีอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.29 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79

รูปที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง
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รูปที่ 1 (ต่อ) ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง
2) การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองเชิงปฏิบัติการ
ดังนี้
2.1) การดาเนินการหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประเมินตามแบบ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ผู้ทรงคุณวุฒิทดลองใช้และตอบแบบประเมิน
นาผลไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
2.2) ดาเนินการทดลองโดยนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างตาม
แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการวัดก่อนและหลังให้สิ่งทดลอง ดาเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.2.1) ผู้วิจัยชี้แจงวิธีการทาแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน(Pre-test)
2.2.2) ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน(Pre-test)
2.2.3) ผู้วิจัยชี้แจงวิธีการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.2.4) ให้นักศึกษาดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเองเมื่อเสร็จการเรียนในแต่ละ
หน่วยให้นักศึกษาทาแบบทดสอบระหว่างเรียน ดังรูปที่ 2-7

รูปที่ 2 ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

รูปที่ 3 ศึกษาใบงานการทดลองในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
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รูปที่ 4 ทดลองลับมีดกลึงตามใบงานที่มอบหมาย

รูปที่ 5 ตรวจสอบมุดมีดกลึงตามมาตรฐานในใบงาน

รูปที่ 6 ตรวจสอบมุดมีดกลึงตามมาตรฐานในใบงาน

รูปที่ 7 ผลการทดลองลับมีดกลึงตามใบงาน

2.2.5) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนทุกหน่วยการเรียนแล้ว ให้นักศึกษาทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test)
2.2.6) นาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1) การวิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการ
ผลิตสื่อ เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การคานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง
โดยใช้สูตร E1/E2
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง ของนักศึกษา ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test for dependent samples)
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ผลการวิจัย
1) ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการ
ผลิตสื่อ เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับ
คมตัดมีดกลึง
ด้าน

S.D. ระดับคุณภาพ
̅
เนื้อหาของบทเรียน
4.47
0.35
ดี
เทคนิคการผลิตสื่อ
4.33
0.33
ดี
รวม
4.40
0.34
ดี
จากตารางที่ 1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับ คมตัดมีด กลึง มีคุณภาพด้า น
เนื้อหาของบทเรียนอยู่ในระดับดี ( ̅ =4.47, S.D.=0.35) และมีคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี
( ̅ =4.33, S.D.=0.33) โดยรวมบทเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( ̅ =4.40, S.D.=0.34)
2) ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง ผลการ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
เกณฑ์ที่
จานวน
คะแนน
ร้อยละ
กาหนด
นักศึกษา
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย
ระหว่างเรียน(E1)
100
83.50
83.50
80
30
หลังเรียน(E2)
40
32.67
81.67
80
จากตารางที่ 2 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 83.50/81.67
3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง
S.D.
t
Sig
̅
คะแนน
n
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
30
40
19.10
5.32
13.57*
0.00
หลังเรียน
30
40
32.67
3.72
*Sig < 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา หลังเรียน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่สรุปไวข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) อภิปรายผลเกี่ยวกับคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ พบว่า บทเรียนมีคุณภาพด้านเนื้อหาของบทเรียนอยู่ในระดับดี ( ̅ =4.47) และมีคุณภาพด้าน
เทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.33) โดยรวมบทเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( ̅ =4.40) ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้พัฒนาพัฒนาขึ้นโดยดาเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้และพัฒนาบทเรียนโดยใช้กรอบแนวคิดของ ไพโรจน์
ตรีณธนากุล และคณะ ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นการวิเคราะห์
ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒน ขั้นการสร้าง และขั้นการประเมินผล อีกทั้งการนาเสนอบทเรียนที่ประกอบด้วย
เนื้อหา ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ทั้งการใช้สีและตัวอักษรที่อ่านง่ายชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้
ง่ายขึ้น มีการทดสอบความรู้ ทาให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กนกพร เดชไพฑูลย์กุล และคณะ (2558:164-165) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาบเรียนผ่านเครื่อข่าย
อินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า
บทเรียน ผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ใน
ระดับดี( ̅ =4.33) 2)บทเรียนผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ด้าน
เทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี ( ̅ =4.47)
2) อภิปรายผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) ได้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ เท่ากับ
83.50 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 81.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือสูงกว่า
80/80 ถือว่ามีประสิทธิภาพสามารถนาไปประกอบการเรียนการสอนได้จริง มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) และบทเรียนได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนาข้อบกพร่องมา
ปรับปรุงแก้ไข และนามาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จึงทาให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสมบูรณ์ ตอบ
เสนองต่อความสนใจ ความต้องการของผู้ใช้ตลอดเวลา และเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทาให้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับคมตัดมีดกลึง สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพของบทเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่ง สอดคลองกับงานวิ จัยของ ไพทูล ปั้นงาม (2549:75-76) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์) พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 89.87/89.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และยังสอดคล้องกับ
ภัทรสุดา ภาสศักดิ์ชัยและมะยูโซ๊ะ กูโน(2558:488-489) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ปฏิกิริยา
เคมี สารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 84.67/86.33
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3) อภิปรายรายการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนเปรียบเทียบก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลปรากฏดังนี้ คะแนน
เฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย นเท่ า กั บ 19.10 และคะแนนเฉลี่ ย หลั ง เรี ย น เท่ า กั บ 32.67 น ามาหาค่ า สถิ ติ โ ดยใช้ t-test
แบบ dependent samples ได้เท่ากับ 13.60 จากการทดสอบพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ในการ
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาหลังเรียน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากในบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที่ ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาขึ้ น
มีภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ตัวอักษรที่ชัดเจน เสียงประกอบการบรรยาย การอธิบายวัตุประสงค์เชิงพฤติกรรมของ
การเรียนรู้ ทาให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ก่อนลงไปปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการปฏิบัติ
และขั้นตอนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาประเมินผล
การเรียนของตนเองได้ โดยมีการทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลังเรียน ซึ่งสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจได้
เป็นอย่ างดี โดยจะเห็นได้ว่านักศึกษาที่เรีย นด้วยบทเรีย นคอมพิ วเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การลับ คมตัด มีดกลึ ง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระชัย นาสารีย์ (2561:1068)
ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุนตามแนวคิดของ
โรเบิร์ต กาเย่ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า พบว่ามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วีรวัฒน์ ยอดมั่น และวิสูตร โพธิ์เงิน (2558: 381-382) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ทฤษฎีสีเพื่อการเรียนรู้ศิลปะ ประเภทจิตรกรรม สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ทฤษฎีสีเพื่อการเรียนรู้ศิลปะประเภท
จิตรกรรม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนของนักเรียน
มีค่าเฉลี่ย (  = 16.40) คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย (  =27.43) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ก่อนเรียนเท่ากับ 1.75 หลังเรียนเท่ากับ 1.79 ส่วนค่าสถิติ t มีค่าเท่ากับ 41.01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
1. อาจารย์ ผู้ส อนสามารถน าบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน เรื่อง การลั บ คมตัด มีด กลึง ส าหรับ
นักศึกษา ไปใช้ในการประกอบเป็นสื่อการสอนก่อนการลงมือปฏิบัติงานจริง
2. การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และทบทวนความรู้ ได้ด้วย
ตนเอง ส่วนอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้คาปรึกษา แนะนา และอธิบายเพิ่มเติมเมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจในบทเรียนนั้น
3. การลงปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา ควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักร
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