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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เปน
กฎหมายทางการศึกษาของประเทศไทย ซ่ึงมาตรา 22 ไดกลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพผูจัดการ
ศึกษาจะตองเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นํา ผูถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือ สงเสริม 
และสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากส่ือและแหลงการเรียนรู และใหขอมูลท่ีถูกตองแก
ผูเรียน เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูของตนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพื้นฐานมุงสงเสริมใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต และใชเวลาวางอยางสรางสรรค รวมทั้งมีความยืดหยุน สนองความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ สามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานท่ีและเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูทุกประเภท ดังนั้นรูปแบบส่ือการเรียนรู จําเปนตองไดรับการพัฒนา ใหเอ้ือตอ 
การเรียนรูของผูเรียนอยางแทจริง โดยจะตองสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีคุณภาพตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 12) 
 เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา  
องคการตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนตางตระหนักในความสําคัญของเทคโนโลยี จึงไดนําเอา
เทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนพัฒนาการศึกษา ไดมีนักการศึกษาพยายาม
รวมมือกันปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตร เนื้อหาและวิธีการสอนและไดพยายามคิดหาวิธีท่ีจะ
นําเอาเทคโนโลยีเหลานี้มาชวยในการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ประกอบกับเทคโนโลยีปจจุบันมีความกาวหนามาก จึงทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงการเรียนการสอน
ไปจากเดิมคือมีการนําเอาวิธีสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบมาใชโดยอาศัย
เทคโนโลยีตางๆ ซ่ึงอาจเปนเพียงอยางใดอยางหนึ่งหรือผสมกัน เชน โทรทัศน วิทยุ วิดีโอ สไลด
เทปเสียง และคอมพิวเตอร เปนตน โดยเฉพาะคอมพิวเตอรนับวาเปนเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทสําคัญ
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ตอการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลในยุคปจจุบันมาก เพราะเปนการสอนแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรซ่ึงจัดไดวาเปนเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีศักยภาพสูง เปนการแกปญหาใน 
การจัดการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง กลาวคือ เปนการชวยผูเรียนใหเกิดการเรียนรูของบุคคลได
ดี และเรียนตามความสามารถของตนเอง (สุรางคศรี  พรรณพราว, 2552, หนา 2) 
 วิธีการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรมีวิธีการหลายหลายวิธีแตวิธีการหนึ่งท่ีนิยมนํามาใช
และเกิดการเรียนรู ท่ีดี  คือการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถนําส่ือประสม  อันไดแก ขอความ  ภาพน่ิง  กราฟก  แผนภูมิ 
ภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศนและเสียง มาถายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะท่ีใกลเคียง
กับการสอนจริงในหองเรียนมากท่ีสุด (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2541, หนา 7) และยังเปนส่ือท่ีทํา
ใหนักเรียนมีสวนรวมไดอยางเต็มท่ี และมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะวิธีการท่ี
ทําใหมีการโตตอบระหวางนักเรียนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันในลักษณะ
ส่ือสาร 2 ทาง มีการตอบสนองขอมูลท่ีนักเรียนปอนเขาไปทันที และมีการเสริมแรงใหแกนักเรียนท่ี
รวดเร็วดวย นักเรียนสามารถควบคุมอัตราเรงการเรียนไดตามความสามารถของตนเองชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล (สุรางค  โควตระกูล, 2544, หนา 237) และผูเรียนสามารถ
ศึกษาหาความรูใหมและหาความกาวหนาไดดวยตนเองตามความสามารถ ความสนใจความถนัด
และความสะดวกของแตละบุคคล และมีลักษณะสําคัญท่ีสามารถสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
มีความสมบูรณในตัวเองและสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
(ไพโรจน  ตีรณธนากุล, 2546, หนา 51-52) 
 การนําคอมพิวเตอรมาใชงานดานการเรียนการสอน สามารถนํามาใชเปนส่ือการสอน
แทนครูผูสอนโดยสามารถแบงประเภทตามลักษณะการนําไปใชได 8 ประเภท ตามท่ี ไพโรจน 
ตีรณธนากุล และ ไพบูลย  เกียรติโกมล (2541, หนา 1-4) กลาวไว คือ แบบการสอน (instruction) 
แบบสอนซอมเสริมหรือทบทวน (tutorial) แบบฝกและปฏิบัติ (drill and Practice) แบบแกปญหา 
(problem solving) แบบสรางจําลองสถานการณ (simulation) แบบเกม (games) แบบการคนพบ
ใหม (discovery) และแบบทดสอบ (test) ซ่ึงรูปแบบเหลานี้กําลังไดรับความสนใจและมีการตื่นตัว
กันเปนอยางมากตอวงการศึกษาซ่ึงผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําคอมพิวเตอรมาใช
สรางเปนชุดบทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อการสอน (instruction) ท่ีมีลักษณะเพ่ือใชสอนความรูใหม
ทดแทนครู ท่ีมีลักษณะเปนแบบ self-study package ซ่ึงเปนชุดบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีทําการศึกษา
ไดดวยตนเองท่ีจะทําใหผูเรียนสามารถเรียนไดเปนรายบุคคลเพื่อสนองตอบตอความตองการของ
ผูเรียนแตละบุคคลซ่ึงสอดคลองกับหลักความแตกตางระหวางบุคคล ไมวาผูเรียนนั้นจะเปน ผูเรียน
เกง ออน หรือปานกลางก็สามารถเรียนได นอกจากนี้ ภายในบทเรียนยังมีการ นําเสนอดวยระบบ
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มัลติมีเดียท่ีรวมเอาส่ือตางๆ มาประมวลและนําเสนอบทอุปกรณคอมพิวเตอร โดยทําใหผูเรียน
สามารถโตตอบกับตัวโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนได ทําใหเกิดความสนใจและมี
ความรับผิดชอบตอตนเองในการเรียนรูจะเห็นไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนับวาเปนส่ือ 
การสอนท่ีเปนเทคโนโลยีระดบัสูง เม่ือมีการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมาใชเปนส่ือในการสอนจะทํา
ใหการเรียนการสอนมีการโตตอบกันไดในระหวางผูเรียนกับเคร่ืองคอมพิวเตอรเชนเดียวกับ 
การเรียนการสอนระหวางครูกับผูเรียนท่ีอยูในหองเรียนตามปกติ นอกจากน้ีคอมพิวเตอรยังมี
ความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลท่ีผูเรียนปอนเขาไปไดในทันทีซ่ึงเปนการชวยเสริมแรง
ใหกับผูเรียน ดังนั้นในขณะนี้จึงมีการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนกันอยางกวางขวางและ
แพรหลาย เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากโปรแกรมบทเรียนรูปแบบตางๆ ในแตละบทเรียนจะมี
ตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมท้ังเสียงประกอบดวย ทําใหผูเรียนสนุกไปกับ
การเรียน ไมรูสึกเบ่ือหนาย (กิดานันท  มลิทอง, 2540, หนา 226-241) การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนกระบวนการท่ีผูสอนใชชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนด โดยใหผูเรียนศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเองเนื้อหาถูกแบงออกเปน
หนวยยอย เพื่อใหงายแกการเรียนรู และผูเรียนสามารถตอบสนองตอส่ิงท่ีเรียน ตรวจสอบ 
การเรียนรูของตนเองได (immediate feedback) วาผิดหรือถูก ผูเรียนสามารถใชเวลาในการเรียนรู
มากนอยตามความสามารถและสามารถตรวจสอบผลการเรียนรูของไดดวยตนเอง (ทิศนา แขมณี, 
2552, หนา 101-104) 
 ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือ
เปรียบเทียบกับเคร่ืองชวยสอนดวยกัน  องคประกอบท่ีทําใหคอมพิวเตอรชวยการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นอยูท่ีโปรแกรม (software) ซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมใหคอมพิวเตอรทํางานตาม
คําสั่งของผูใชโดยท่ีผูสอนและผูเขียนโปรแกรมเปนผูท่ีตองพิจารณา วาควรผลิตโปรแกรมชวยสอน
ลักษณะใดจึงทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูท่ีสมบูรณ โดยคํานึงถึงหลักการทางพฤติกรรมศาสตร 
(behavior science) โดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบตอบสนอง (s-r theory) และทฤษฎีการเสริมแรง 
(reinforcement theory) คือถาผูเขียนตอบคําถามถูกก็จะไดรับคําชมเชย ถาตอบผิดคอมพิวเตอรก็ให
กําลังใจ (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2533, หนา 129-130) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคอมพิวเตอรยัง
สามารถชวยในการตัดสินใจและสามารถเลือกกิจกรรมตางๆ ได สามารถสราง แบบฝกหัด 
ขอทดสอบหรือกิจกรรมตาง ๆ เราสามารถใหคอมพิวเตอรเลือกกิจกรรมนั้นๆ ได โดยไมซํ้าแบบกัน
เลย ผูเรียนคนเดียวกันมาทําในเวลาตางกันก็จะไดรับกิจกรรมท่ีตางออกไป หรืออาจตองการใหทุก
คนทํากิจกรรมเหมือนกันก็ทําไดและสามารถตอบสนองกลับมาดวยเวลาท่ีรวดเร็ว เม่ือผูเรียนมี
ปญหาท่ีไมเขาใจบทเรียนผูเรียนสามารถกลับไปเร่ิมเรียนตรงท่ียังไมเขาใจไดทันที หรือถาตอบถูก
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ทํากิจกรรมไดถูกตอง เคร่ืองก็จะรายงานผลใหทราบทันที ซ่ึงจะเปนการกระตุนใหผูเรียนอยากเรียน
และนอกจากน้ี ยังสามารถเก็บขอมูลเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีสรางข้ึน เม่ือผูเรียนตองการจะเรียนเร่ืองอะไร 
บทใด เคร่ืองสามารถดึงเอาบทเรียนออกมาแสดงไดอยางรวดเร็ว และยังสามารถเก็บพฤติกรรม
ตางๆ ของผูเรียนไดโดยท่ีผูสอนไมตองเฝาสังเกตุ (ธีรชัย  ปูรณโชติ, 2539, หนา 7) 
 จากความสําคัญของคอมพิวเตอรท่ีมีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยเพิ่มมากข้ึน
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยกําหนดตัวช้ีวัด ชั้นปท่ีสอดคลองกับบทเรียน 
เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ไวใน
สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยีนั้น ผูเรียนควรเขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี 
ออกแบบและสรางส่ิงของเคร่ืองใช หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิด
สรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมใน 
การจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน เขาใจความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอ่ืนๆ วิเคราะห
ระบบเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาหรือสนองความตองการ สรางและพัฒนา 
ส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางปลอดภัยโดยใชซอฟทแวรชวยในการ
ออกแบบหรือนําเสนอผลงาน วิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชีวิตประจําวันอยาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคมส่ิงแวดลอม และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, หนา 1-4) 
 สําหรับการจัดการเรียนรูในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เ ร่ือง การออกแบบ
ผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษาท่ีผาน
มา พบวา การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP ท่ีตรงกับสาระการเรียนรู
มาตรฐาน ง 2.1 นั้น นักเรียนบางสวนท่ีเรียนรูไดชานั้น ขาดทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
ไมสามารถทบทวนและฝกปฏิบัติกิจกรรมไดดวยตนเอง ครูผูสอนจําเปนตองทําการสอนซํ้าอยู
บอยคร้ัง อีกท้ังข้ันตอนท่ีมีอยูในชุดฝกทักษะท่ีทําไวในรูปแบบของเอกสารประกอบการสอนนั้น
เขาใจไดยากสงผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับท่ีไมนาพอใจ ในฐานะครูผูสอน จึงมี
แนวคิดท่ีจะพัฒนาส่ือในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรเปนส่ือในการจัดการเรียนรูเพื่อใช
ประกอบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง 
การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP ซ่ึงเปนวิชาพื้นฐานในหลักสูตรของ
สถานศึกษามีลําดับข้ันตอนวิธีการเรียนรูและวิธีการออกแบบช้ินงานสามมิติตางๆ คอนขางซับซอน
และหลากหลาย ทําใหเกิดความยุงยากในการเรียนรูและการปฏิบัติงานของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ จริญญา มวงจีน (2549, หนา 89-94) ไดศึกษา เร่ือง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
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สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรพื้นฐาน กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.07/85.00 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนแตกตางจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และงานวิจัยของ หฤทัย  ยิ่งประทานพร (2549, หนา 112-115) ไดศึกษา เร่ือง การสราง
บทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรการสอน เร่ือง การออกแบบและพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย ผลการวิจัย
พบวา บทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 86.50/85.56 เม่ือนํา
คะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห บทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรการสอนท่ีสรางข้ึน
นี้ ทําใหผูเรียนมีประสิทธิผลการเรียนสูงข้ึน 62.53 และความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
บทเรียนอยูในระดับความพึงพอใจคอนขาง มาก สรุปไดวาบทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรการสอน 
เร่ืองการออกแบบและพัฒนาส่ือมัลติมีเดียที่สรางข้ึนนี้ เปนบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสามาร
นําไปใชในการเรียนการสอนได 
 จากท่ีกลาวมาขางตน จึงเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหผูวิจัยเลือกท่ีจะสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรการสอนเร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ซ่ึงเปนบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนท่ีมีการจัดระบบการเรียนการสอนที่
สมบูรณ โดยท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีอิสระในการเรียน มีความสะดวกในการเรียน
ดวยตนเอง มีการออกแบบกระบวนการสอนท่ีมุงเนนการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนจํานวนมาก
ไดรับเนื้อหาท่ีถูกตองครบถวนตรงกัน และชวยลดความแตกตางระหวางบุคคลท่ีมีผลตอการเรียนรู 
ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ ถือเปนส่ือการเรียนท่ีมีศักยภาพ สามารถตอบสนองความ
ตองการตอการเรียนรูของทุกคนไดเปนอยางดี และทําใหประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียน
สูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 22 ซ่ึงกลาวไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา, 2542, หนา 12) 
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คําถามของการวิจัย 
 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม 
Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 หรือไม 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 สูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติหรือไม 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในระดับใด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวย
โปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม 
Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 
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 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 สูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 อยูในระดับดีมาก 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ของโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยา 
นุกูล” ท่ีเรียนอยู ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 5 หองเรียน จํานวน 210 คน 
  1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนภาชี 
“สุนทรวิทยานุกูล” จํานวน 2 หอง รวม 80 คน วิธีการสุมแบบกลุม (cluster random sampling) โดย
ใชหองเรียนเปนหนวยของการสุม และจับสลากเพื่อเปนหองทดลองและหองควบคุม ซ่ึงโรงเรียน
ไดจัดหองเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน 
   1.2.1 หองทดลอง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 จํานวน 40 คน ใช 
การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม 
Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
   1.2.2 หองควบคุม ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 จํานวน 40 คน โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 2. เนื้อหาวิชาท่ีนํามาใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม 
Adobe Captivate 
  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดหัวขอเร่ืองท่ีทดลองอยูในกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 2.1  
เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางส่ิงของเคร่ืองใช หรือวิธีการ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต  
สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัด การเทคโนโลยีท่ียั่งยืน (ง 2.1  ม.4-5/1- 5) ในหนวย
การเรียนรูเร่ืองความเปนมาของโปรแกรม และหนวยการเรียนรูเร่ืองการออกแบบ ผลิตภัฑณตางๆ  
และนําไปจดัทําแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 หนวย ดังนี้ 
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  หนวยการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง พื้นฐานการใชโปรแกรม    
  หนวยการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง พื้นฐานการออกแบบเบ้ืองตน    
  หนวยการเรียนรูท่ี 3  เร่ือง ฝกออกแบบวัตถุ  
  หนวยการเรียนรูท่ี 4  เร่ือง ฝกทักษะการออกแบบ   
  หนวยการเรียนรูท่ี 5  เร่ือง ฝกออกแบบวัตถุโดยใชความรูเร่ืองการหมุนรอบแกน   
 3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
  3.1 ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรียนรูมี 2 วิธีคือ การจัดการเรียนรูโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
  3.2 ตัวแปรตาม คือ 
   3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
   3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียน 
 4. ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 
  ทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ในปการศึกษา 2557 ใชเวลาทดลองจํานวน 20 ชั่วโมง 
ใชเวลาในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 2 ชั่วโมง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและไดยึดหลักการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน แบบผสมผสานกันระหวางแนวคิดของ (วิภา อุดมฉันท, 2544, หนา 133-213 และ 
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2542, หนา 29-39) สรุปไดข้ันตอน ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร ขอบขายเนื้อหา 
2) วิเคราะหเนื้อหา 3) การเตรียมขอมูลสําหรับสตอร่ีบอรด 4) เขียนผังงาน 5) คัดเลือกโปรแกรมท่ี
ใชสราง 6) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 7) ทดสอบและตรวจสอบ 8) ใหผูเช่ียวชาญประเมิน
โดยตัวแปรตน ไดแก วิธีการจัดการเรียนรูมี 2 วิธีคือ 1) การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 2) การจัดการเรียนรูแบบปกติ ตัวแปรตาม ไดแก 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเรียนท่ีใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 
การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 สรุปเปนแผนภาพได ดังนี้ 
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   ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การบรรจุเนื้อหาของบทเรียนไวในรูปแบบท่ีมี
การแสดงผลของภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอประเภทเสียง ตัวอักษร แบบฝกกิจกรรม กิจกรรม
ฝกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิโดยนําเสนอเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ซ่ึงนักเรียนจะมี 
ปฎิสัมพันธผานบทเรียนทางคอมพิวเตอรท่ีสามารถเรียนรูหรือทบทวนไดตลอดเวลา โดยมีเนื้อหา 
13 แผน ดังนี้ 
 แผนจัดการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง ความเปนมาของโปรแกรม 
 แผนจัดการเรียนรูท่ี 2 เร่ือง เร่ิมตนการใชงานโปรแกรมและแถบเคร่ืองมือ 
 แผนจัดการเรียนรูท่ี 3 เร่ือง การสรางวัตถุทรงตัน 
 แผนจัดการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง การตัดมุมท่ีมีลักษณะมนกลม 
 แผนจัดการเรียนรูท่ี 5 เร่ือง การตัดมุมท่ีมีลักษณะแบบเหล่ียมท้ังสองขาง 
 แผนจัดการเรียนรูท่ี 6 เร่ือง การปรับเปล่ียนและเจาะวัตถุทรงตัน 
 แผนจัดการเรียนรูท่ี 7 เร่ือง การออกแบบขันตักน้ํา 
 แผนจัดการเรียนรูท่ี 8 เร่ือง การออกแบบอิฐบล็อก 
 แผนจัดการเรียนรูท่ี 9 เร่ือง การสรางภาชนะรูปแจกัน 
 แผนจัดการเรียนรูที่ 10 เร่ือง การสรางภาชนะรูปแกว 
 แผนจัดการเรียนรูท่ี 11 เร่ือง การสรางรูปทรงเกลียว 
 แผนจัดการเรียนรูท่ี 12 เร่ือง การสรางของอและเจาะรู 

การจัดการเรียนรู 

• การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
   เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม 
   Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ 
   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

• การจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 

 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  ของนักเรียน 
- ความพึงพอใจของนักเรียน 
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 แผนจัดการเรียนรูท่ี 13 เร่ือง การสรางรูปทรงเกียรอยางงาย 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557
โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 การจัดการเรียนรูแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใชเนื้อหาวิชา
คอมพิวเตอร เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยครูผูสอนจัดกิจกรรมดวยการบรรยายและสาธิตคเปนลําดับข้ันตอน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนแตละ
คนท่ีเรียนรู วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบ
ผลิตภัณฑดวยโปรแกรม  Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีวัดไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน
ตามตารางวิเคราะหหลักสูตร ซ่ึงสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เปนแบบทดสอบ แบบปรนัย 
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เพื่อใหไดตามเกณฑ 80/80 
 80 ตัวแรก หมายถึง คารอยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรม
กลุม ใบงานและแบบทดสอบยอยระหวางเรียนของนักเรียนท้ังหมด 
 80 ตัวหลัง  หมายถึง  คารอยละของคะแนนเฉล่ียของนักเ รียนท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน 
 การจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสอนกับนักเรียนเพื่อท่ีจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของผูสอนท่ีใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 13 แผน 
 ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกช่ืนชอบ พอใจ หรือความรูสึกในทางท่ีดี
ตอการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม 
Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 สูงกวาการจัด 
การเรียนรูแบบปกติ ซ่ึงวัดไดจากแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 สูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติท่ี
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ผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยท่ีสุด ตามลําดับ 
 โปรแกรม Pro/DESKTOP หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรทางการศึกษาท่ีใชสอน
นักเรียนในเร่ืองการออกแบบ และสรางงานสามมิติ โดยสามารถสรางช้ินงานท่ีเกิดจากความคิด
สรางสรรคของนักเรียนในรูปแบบ 3 มิติเสมือนจริง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม 
Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเปนประโยชน
สําหรับครูในการนําไปใชเปนส่ือในการจัดการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนและผูสนใจ สามารถ
นําไปใชประกอบการเรียนรูและศึกษาเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
 2. ใช เปนแนวทางสําหรับผู ท่ี มีความสนใจเกี่ยวกับการใชงานดวยโปรแกรม 
Pro/DESKTOP ไปปรับใชในการออกแบบสรางผลิตภัณฑหรือส่ิงของในชีวิตประจําวันและเปน
แนวทางในการประกอบอาชีพไดในอนาคต 
 3. เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนดวยคอมพิวเตอร สําหรับใชเปนส่ือการเรียน 
การสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ตอไป 
 4. สงเสริมใหนักเรียนใหมีความกระตือรือรนในการศึกษาแสวงหาและคนควาดวย
ตนเองเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 


