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ค าน า 
 

วิจัยในชั้นเรียนนี้ส ำเร็จลุล่วงได้ดี  เพรำะผู้วิจัยได้รับค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลืออย่ำงดียิ่งจำกบุคลำกรจำก
วิทยำลัยเทคนิคยะลำ ที่ได้ให้ค ำแนะน ำและแนวคิดในกำรด ำเนินงำนวิจัย  รวมถึงกำรแก้ไขข้อบกพร่องตั้งแต่เริ่มแรก
จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์  ผู้วิจัย  ขอกรำบขอบพระคุณท่ำนเป็นอย่ำงสูงไว้ ณ โอกำสนี้    ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณ
อำจำรย์ทุกท่ำนที่ประสิทธิ์ประสำทวิชำควำมรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันประโยชน์สิ่งใดท่ีเกิดขึ้นจำกกำรวิจัยนี้เป็นผลจำก
ผลจำกควำมกรุณำของทุกท่ำนที่กล่ำวมำข้ำงต้น  ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณอย่ำงสูงไว้  ณ  โอกำสนี้ 
 
 
                                                                                                                          
                      ว่ำทีร้อยตรีกิตติพงษ์  ค ำเกิ่ง 

   ครสูำขำวิชำช่ำงยนต์ 
   ต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร 
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หัวข้อวิจัยในชั้นเรียน กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซลของนักเรียนระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปีที ่1 โดยใช้สื่อบทเรียนช่วยสอนเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้เรียน  

ผู้วิจัย ว่ำที่ร้อยตรีกิตติพงษ์  ค ำเกิ่ง 
พ.ศ. 256๕ 
 

บทคัดย่อ 
 

กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำงำนเครื่องยนต์
ดีเซล หลังทดลองใช้สื่อช่วยสอน เพ่ือหำประสิทธิภำพของสื่อบทเรียนช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล ประชำกรใน
กำรวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษำสำขำวิชำวิชำช่ำงยนต์ ในวทิยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน ที่ลงทะเบียนเรียน วิชำงำน
เครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชำ 20101-2002 ปีกำรศึกษำ ๑/256๕  จ ำนวน ๒๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ  สื่อ
ช่วยสอน  วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งออกแบบและสร้ำงโดย  สำขำวิชำช่ำงยนต์   วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน 
 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
            1. หลังจำกทดลองใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล นักศึกษำมีกำรพัฒนำผลผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้นเมื่อตรวจสอบควำมแตกต่ำงของค่ำคะแนนเฉลี่ยด้วย (t-test) ค่ำ t = 19.24 (ค่ำ t ตำมตำรำง
กำรแจกแจงแบบ tมีค่ำเท่ำกับ 2.110) โดยพบว่ำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01  
 
            2.ประสิทธิภำพของสื่อบทเรียนช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล มีค่ำเท่ำกับ 82.97/78.76 ซึ่งผลข้อมูล
ที่ได้มีค่ำไม่ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ตั้งไว้ในเกณฑ์ 80/80 ไม่เป็นไปตำมสมมุติฐำนที่ตั้งไว้ 
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บทที่ 1  
1. ความเป็นมาของปัญหา 
               พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดควำมมุ่งหมำยและหลักกำรจัดกำรศึกษำต้อง 
เป็นไปเพื่อกำรพัฒนำคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำ ควำมรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต และให้มีแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำท่ีเป็นควำมส ำคัญของผู้เรียนทุกคน 
(มำตรำ22)  และ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรเป็นครูนักวิจัยว่ำมีส่วน
ช่วยให้กำรเรียนรู้ของนักเรียนพัฒนำได้ดียิ่งขึ้น ดั้งที่ สุวิมล ว่องวำนิจ (2549: 7) (1) กล่ำวถึง ควำมส ำคัญของ
งำนวิจัยซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ และ พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ในระหว่ำงจัดกำรศึกษำ โดยใช้
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific method) มำแสวงหำค ำตอบ เพ่ือให้ข้อค้นพบที่ได้มีควำมหนักแน่น เชื่อถือ 
และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของตนเองได้จริง 
 
 จำกกำรที่ผู้วิจัยได้ท ำกำรสอนในรำยวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล มำเป็นจ ำนวน 2 ปี สังเกตพบว่ำ พฤติกรรมกำร
เรียนของนักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรเรียนรู้มุ่งเน้นกำรเรียนจำกครูผู้สอนมำกกว่ำกำรศึกษำค้นคว้ำหรือตั้งค ำถำม
เพ่ือให้ได้ควำมรู้ใหม่ด้วยตนเองซึ่งส่วนหนึ่งอำจจะมำจำกรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนก็
เป็นได้ มีกำรส ำรวจวิจัยค้นพบว่ำ มำตรฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถตลอดจนทักษะในกำรเรียนของเด็กไทยโดยทั่วไปนั้น
อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่ำพึงพอใจอย่ำงยิ่ง ซึ่งปัญหำที่เกิดขึ้นนี้เรำจะช่วยแก้ไขได้อย่ำงไรจึงจะเป็นกำรกำรพัฒนำมำตรฐำน
ควำมรู้ ควำมสำมำรถตลอดจนทักษะในกำรเรียนของเด็กไทยได้ 

 คอมพิวเตอร์จัดเป็นนวัตกรรมและสื่อกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ เมื่อมีกำรน ำคอมพิวเตอร์มำใช้เป็นสื่อในกำร
สอน จะท ำให้กำรเรียนกำรสอน มีกำรตอบโต้กันได้ในระหว่ำงผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับกำรสอนระหว่ำงครู
กับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนปกติ เนื่องจำกผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้จำกโปรแกรมบทเรียนต่ำงๆ ในแต่ละบทเรียนจะมี 
ตัวอักษร ภำพกรำฟิก ภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว รวมทั้งเสียงประกอบด้วย ท ำให้ผู้เรียนสำมำรถสนุกไปกับกำรเรียน ไม่
รู้สึกเบื่อหน่ำยกับกำรเรียน กำรสร้ำงโปรแกรมบทเรียนด้วยกำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้อำศัยแนวควำมคิดหรือ
ทฤษฎีกำรเชื่อมโยงระหว่ำงสิ่งเร้ำกับกำรตอบสนอง โดยกำรออกแบบโปรแกรม จะเริ่มต้นจำกกำรให้สิ่งเร้ำแก่ผู้เรียน
ประเมินกำรตอบสนองของผู้เรียน ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือกำรเสริมแรง และให้ผู้เรียนเลือกสิ่งเร้ำล ำดับต่อไป ได้มีผู้
ศึกษำงำนวิจัยหลำยท่ำน ท ำกำรศึกษำและวิจัยถึงผลสัมฤทธิ์ของกำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วท ำให้ผลกำรเรียน
กำรสอนมีผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภำพเป็นที่น่ำเชื่อถือได้ เช่น ชูชีพ  เขียวอุบล (2543) (2)  ได้ศึกษำวิจัยเพ่ือศึกษำ
กำรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียเรื่องกำรอ่ำนกำรเขียนแบบภำพฉำยและกำรก ำหนดขนำดมิติ โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำช่ำงยนต์ของโรงเรียนเทคโนโลยีสยำม ผลกำรวิจัย
ปรำกฏว่ำ นักศึกษำท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย มีประสิทธิภำพ 88.30/82.88 และมี
กำรทดสอบควำมมีนัยส ำคัญของผลต่ำงคะแนนเฉลี่ยของกำรทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ปรำกฏว่ำมีควำมแตกต่ำง
ที่ระดับนัยส ำคัญ .01 แสดงว่ำกำรเรียนจำกบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท ำให้มีผลทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำ
ก่อนเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และท ำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น 

 จำกผลกำรส ำรวจงำนวิจัยผนวกกับประสบกำรณ์ตรงของผู้วิจัยเอง มีควำมคิดเห็นว่ำหำกมีกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนโดยเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ และให้จัดระบบกำรเรียนรู้เชื่อมโยงประสบกำรณ์ในห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริง  ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลำกหลำย นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกัน และน ำสื่อเทคโนโลยีมำ
ใช้ในกำรเรียนกำรสอน   จำกควำมคิดเห็นและแนวคิดดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะน ำสื่อช่วยสอนวิชำงำน
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เครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งออกแบบและสร้ำงโดย สำขำวิชำช่ำงยนต์  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน มำใช้ในกำรสอน
นักเรียนระดับชั้น ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปีที่ 1 สำขำงำนยำนยนต์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน และเพ่ือ
เป็นกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในรำยวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล โดยใช้สื่อ คือ แทนที่ผู้เรียนจะฟังค ำบรรยำยและ
ฝึกปฏิบัติตำมโดยมีครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำและช่วยเหลือกับผู้เรียนเพียงอย่ำงเดียว  ซึ่งนักศึกษำไม่มีโอกำสที่จะ
ทบทวนเนื้อหำที่ตนเองไม่เข้ำใจ และครูผู้สอนอำจผ่ำนเลยไปแล้ว หรือผู้เรียนไม่ได้มำเรียนในหัวข้อที่เรียน  แต่กำร
เปลี่ยนมำใช้บทเรียนช่วยสอน จะช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถทบทวนเนื้อหำในแต่ละหน่วยกำรเรียนได้จนกว่ำจะเข้ำใจ และ
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรเรียนรู้หรือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้วยตนเองได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1. เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล หลังทดลองใช้สื่อบทเรียนสอน  
        2. เพ่ือหำประสิทธิภำพของสื่อบทเรียนช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล 

 
3. สมมุติฐาน 
     3.1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียน ในวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล ของนักเรียนระดับชั้นประกำศนียบัตร
วิชำชีพ ปีที่ 1 สำขำงำนยำนยนต์ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ทีเ่พ่ิมขึ้นหลังทดลองใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน  
     3.2. ประสิทธิภำพของสื่อบทเรียนช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล อยู่ในเกณฑ์ มำตรฐำน80/80 
 
4.ขอบเขตการวิจัย 
     4.1. ขอบเขตด้ำนประชำกร  
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพ  ปีที ่1/๔  สำขำงำนยำนยนต์ ของวิทยำลัย
กำรอำชีพบำงสะพำนที่ลงทะเบียนเรียน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล ปีกำรศึกษำ 256๕ จ ำนวน ๒๐ คน 
    4.2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

ตำมจุดประสงค์ของหลักสูตรสำขำวิชำงำนยำนยนต์ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบฐำนสมรรถนะมุ่งเน้นสมรรถนะ
อำชีพ วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชำ 20101- 2002 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พุทธศักรำช 
2562 
    4.3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
   1) ตัวแปรอิสระ คือ สื่อบทเรียนช่วยสอน ในรำยวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล  
             2) ตัวแปรตำม  คือ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียน หลังจำกใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน 
 ในรำยวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล 
    4.4. ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 ด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ใช้เวลำ 1 ภำคเรียน คือ ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ 256๕ 
    4.5. ขอบเขตด้ำนสถำนที่ 

สถำนทีท่ี่ท ำกำรวิจัยครั้งนี้เป็นแผนกช่ำงยนต์ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร 
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5. ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 5.1. นักศึกษำ หมำยถึง นักเรียนชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพ  ปีที ่1/๑ สำขำงำนยำนยนต์ ของ วทิยำลัยกำร
อำชีพบำงสะพำน ที่ลงทะเบียนเรียน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล ปีกำรศึกษำ 256๕ จ ำนวน ๒๐ คน 
 5.2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมำยถึง บทเรียนช่วยสอนวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชำ 20101-
2002 ซึ่งออกแบบและสร้ำงโดย สำขำวิชำช่ำงยนต์  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน 
 5.3. แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน หมำยถึง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล  
 5.4.ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมำยถึง ควำมรู้ควำมสำมำรถของนักเรียน ซึ่งวัดได้จำกคะแนนที่ท ำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังกำรเรียนรู้ในรำยวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
กำรวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้องตำมล ำดับ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 2.2 ควำมหมำยของบทเรียนช่วยสอน  

2.3.หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2562 ในรำยวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชำ 20101-
2002 
2.4.กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรใช้นวัตกรรม 

 2.5.งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

2.1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปรียำภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์ [3] ได้ให้ควำมหมำยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไว้ว่ำ คุณลักษณะควำมสำมำรถของบุคคลที่
เกิดจำกกำรเรียนรู้จำกกำรเรียนกำรสอนซึ่งสำมำรถวัดได้โดยกำรสังเกตจำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบกำรณ์ของกำรเรียนรู้ที่เกิดจำกกำรอบรม 
 
พีรยุทธ สันตะวัน [4] ได้ให้ควำมหมำยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไว้ว่ำ หมำยถึง ควำมส ำเร็จควำมสมหวังในกำรเรียนรู้ ที่
รวมทั้ง ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถและทักษะทำงด้ำนวิชำกำรของแต่ละบุคคลที่ประเมินได้จำก
แบบทดสอบ หรือกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย และผลของกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนนั้น จะท ำให้แยกกลุ่ม
ของนักเรียนที่ถูกประเมินออกเป็นระดับต่ำง ๆ เช่น ต่ ำ ปำนกลำง สูง เป็นต้น 
 
เกตุสุดำ มนิระพงศ์ [5] ที่กล่ำวว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรที่จะพยำยำมเข้ำให้ถึงควำมรู้
ซึ่งเกิดจำกกำรท ำงำนที่ประสำนกันและต้องอำศัยควำมพยำยำมอย่ำงมำกทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญำและ
ที่ไม่ใช่สติปัญญำแสดงออกมำในรูปของควำมส ำเร็จซึ่งสำมำรถสังเกตและวัดได้ด้วยเครื่องมือทำงจิตวิทยำหรือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั่วไปซึ่งต้องอำศัยองค์ประกอบด้ำนต่ำง ๆ เข้ำมำช่วยและสำมำรถที่จะฝึกฝนได้ 
 
 
Harnischfeger และ Wiley อ้ำงถึงใน ชัยวุฒิ แสงนุ้ย [6] ได้ให้ควำมหมำยว่ำ รูปแบบของกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำว่ำ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ประกำร คือ 
 1.ภูมิหลังของนักศึกษำ ประกอบด้วย ทำงครอบครัวและสังคม อำยุ เพศ ควำมรู้เดิมแรงจูงใจและควำมถนัด 
 2.หลักสูตรและองค์ประกอบของสถำบัน ประกอบด้วยลักษณะของชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนและหลักสูตร 
 3.พฤติกรรมกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย พฤติกรรมกำรสอนของผู้สอนและพฤติกรรมกำรเรียนของผู้เรียน 
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กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ ปัจจัยที่ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้แก่ สิ่งแวดล้อมภำยในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
ลักษณะทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ คุณลักษณะของผู้เรียนและผู้สอน พฤติกรรมของผู้เรียนและผู้สอน ลักษณะของกลุ่ม
เพ่ือน และแรงผลักดันจำกภำยนอก เป็นต้น 

2.1.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ไพศำล หวังพำณิช [7] ได้แบ่งกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมจุดมุ่งหมำยและลักษณะวิชำที่สอน ซึ่งสำมำรถวัดได้ 
2 แบบ ดังนี้ 
 1. กำรวัดด้ำนกำรปฏิบัติ เป็นกำรตรวจสอบระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหรือทักษะของผู้เรียน โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงควำมสำมำรถดังกล่ำวในรูปแบบของกำรกระท ำจริง ให้ออกเป็นผลงำน เช่น วิชำศิลปศึกษำ 
พลศึกษำ กำรช่ำง เป็นต้น กำรวัดในแบบนี้จึงต้องใช้ข้อสอบทำงภำคปฏิบัติ (Performance Test)  
 2.กำรวัดด้ำนเนื้อหำ เป็นกำรตรวจสอบควำมสำมำรถเกี่ยวกับเน้อหำวิชำซึ่งเป็นประสบกำรณ์กำรเรียนของ
ผู้เรียน รวมถึงพฤติกรรมควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ สำมำรถวัดได้โดยใช้  “ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์” (Achievement 
Test) 
 
บุญชม ศรีสะอำด [8] ได้กล่ำวถึงเครื่องมือที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หรือเรียกว่ำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ซึ่งหมำยถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคคลในด้ำนวิชำกำร ซึ่งเป็นผลที่ได้จำกกำร
เรียนรู้ในเนื้อหำสำระ และจุดประสงค์รำยวิชำ หรือเนื้อหำรำยละเอียดที่สอบนั้น 
 
สมนึก  ภัททิยธนี  อ้ำงใน  อเนก  สรสำร [9]  ให้ควำมหมำยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนว่ำ  หมำยถึง  
แบบทดสอบที่วัดสมรรถภำพของสมองด้ำนต่ำงๆ  ที่นักเรียนได้เรียนรู้มำแล้ว  ซึ่งแบ่งได้  2  ประเภทเช่นเดียวกัน  คือ  
แบบทดสอบที่ครูสร้ำงขึ้น  และแบบทดสอบมำตรฐำน  และยังได้ให้แนวคิดไว้ว่ำแบบทดสอบที่ดีควรมีลักษณะ  10  
ประกำร  ดังนี้ 

1. ควำมเที่ยงตรง (Validity)  หมำยถึง  ลักษณะของแบบทดสอบที่สำมำรถวัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมำยที่
ต้องกำร  วัดในสิ่งที่ต้องกำรได้อย่ำงถูกต้องและแม่นย ำ 

2. ควำมเชื่อมั่น  (Rcliability)  หมำยถึง  ลักษณะของแบบทดสอบที่วัดได้คงท่ีคงวำได้เปลี่ยนแปลง  ไม่ว่ำจะ
ท ำกำรทดสอบก่ีครั้งก็ตำม 

3. ควำมยุติธรรม  (Fair)  หมำยถึง  ลักษณะของแบบทดสอบที่ไม่เปิดโอกำสให้มีกำรเสียเปรียบหรือไม่
เปรียบในกลุ่มผู้เข้ำสอบ  และไม่เปิดโอกำสให้ท ำข้อสอบได้ด้วยกำรเดำ 

4. ควำมลึกของค ำถำม  (Searching)  หมำยถึง  ข้อสอบแต่ละข้อต้องไม่ถำมผิวเผิน  หรือ ประเภทควำมรู้
ควำมจ ำ  ต้องให้มีกำรน ำควำมรู้ควำมคิดไปดัดแปลงแก้ปัญหำก่อนจึงตอบ 

5. ควำมยั่วยุ (Exemplary)  หมำยถึง  แบบทดสอบที่ท ำให้ผู้สอบเกิดควำมสนุกสนำน  ไม่เกิดควำมเบื่อ
หน่ำย 

6. ควำมจ ำเพำะเจำะจง  (Definition)  หมำยถึง  ข้อสอบที่มีแนวทำงหรือทิศทำงกำรถำมตอบชัดเจน  ไม่
คลุมเครือหรือท ำให้งง 

7. ควำมเป็นปรนัย  (Objitive)  หมำยถึง  ลักษณะของแบบทดสอบที่มีคุณสมบัติครบ  3  ประกำร  คือ  ตั้ง
ค ำถำมให้ชัดเจน  ตรวจได้คะแนนตรงกัน  แม้ว่ำจะตรวจหลำยครั้งหรือหลำยคนตรวจ และแปล
ควำมหมำยคะแนนได้ตรงกันหรือเหมือนกัน 
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8. ประสิทธิภำพ  (Efficiency)  หมำยถึง  แบบทดสอบที่มีจ ำนวนข้อมำกพอประมำณ  ใช้เวลำเหมำะสม  
ประหยัดค่ำใช้จ่ำย  มีควำมประณีต  ตรวจได้รวดเร็ว  และมีสิ่งแวดล้อมในกำรสอบที่ดี 

9. อ ำนำจจ ำแนก  (Discrimination)  หมำยถึงข้อสอบที่มีคุณลักษณะสำมำรถจ ำแนกลักษณะ  และ
ควำมสำมำรถของผู้สอบออกจำกกันได้ 

10. ควำมยำก  (Difficulty)  ขึ้นอยู่กับทฤษฎีที่เป็นหลักยึด  เช่น  ทฤษฏีกำรวัดแบบอิงกลุ่มข้อสอบที่ดีคือไม่
ยำกง่ำยเกิดไป  ทฤษฎีแบบอิงเกณฑ์  ข้อสอบต้องวัดจุดประสงค์  ควำมยำกง่ำยไม่ใช่สิ่งส ำคัญ 

 
กล่ำวโดยสรุป ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมำยถึง ควำมรู้ทักษะด้ำนวิชำกำร และ ควำมสำมำรถของตัวผู้เรียนที่เกิดจำก
กำรเรียนรู้ ซึ่งสำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ซึ่งสำมำรถวัดได้ 2 ด้ำน คือ 
ด้ำนปฏิบัติ และ ด้ำนเนื้อหำ ผลจำกกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนนั้น ท ำให้สำมำรถจ ำแนกควำมสำมำรถของผู้เรียน
ออกเป็นระดับต่ำง ๆ ตำมระดับควำมรู้ เช่น ดีมำก ปำนกลำง อ่อน เป็นต้น โดยทั่วไปมักแสดงผลในรูปเกรดเฉลี่ย ใน
แต่ละปีกำรศึกษำ 
 
2.2 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (e - Learning) 
 

2.2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พรีนิส ( Prenis. 1977 : 20 ) [10]ได้ให้ควำมหมำยว่ำ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมำยถึง คอมพิวเตอร์ที่ช่วยท ำให้
นักเรียนเรียนรู้รำยวิชำไปทีละขั้นตอน โดยขณะที่มีกำรเรียนกำรสอนที่ขึ้นอยู่กับกำรตอบสนองของนักเรียนนั้น 
คอมพิวเตอร์จะท ำหน้ำที่ ถำมค ำถำมให้ คอมพิวเตอร์สำมำรถย้อนกลับไปสู่รำยละเอียดที่ผ่ำนมำแล้วได้ หรือสำมำรถให้
กำรฝึกฝนซ้ ำให้แก่นักเรียนได้ 
 
สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ( กระทรวงศึกษำธิกำร. 2528 : 1) [11]ได้ให้ควำมหมำยได้ดังนี้ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมำยถึง กำรน ำคอมพิวเตอร์มำช่วยสอนวิชำต่ำง ๆ ให้มนุษย์ โดยกำรน ำเนื้อหำวิชำและล ำดับ
วิธีกำรสอนมำบันทึกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ใช้ช่วยสอนโดยให้เครื่องกับผู้เรียนโต้ตอบกันเอง ทั้งนี้จะรวมถึงกำรสอนให้
รู้จักเขียนโปรแกรมสั่งงำนคอมพิวเตอร์แต่ไม่รวมถึงกำรสอนคนให้รู้จักวิธีใช้คอมพิวเตอร์หรือรู้ว่ำคอมพิวเตอร์เป็น
อย่ำงไร คอมพิวเตอร์จึงเป็นเพียงเครื่องมืออย่ำงหนึ่งที่ครูน ำมำใช้เป็นสื่อในกำรสอน 
 
ยืน ภู่วรวรรณ (2531 : 120-129) [12] ได้กล่ำวถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้น ำ
เนื้อหำวิชำ 
และล ำดับวิธีกำรสอนมำบันทึกเก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะช่วยน ำบทเรียนที่เตรียมไว้อย่ำงเป็นระบบมำเสนอในรูปแบบที่
เหมำะสมส ำหรับ นักเรียน แต่ละคน 
 
พวงเพชร วัชรรัตนพงค์ (2526 :16) [13] ได้กล่ำวไว้ว่ำ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือกำรน ำเอำคอมพิวเตอร์เข้ำมำช่วย 
ครูในกำรเรียนกำรสอน นักเรียนเรียนรู้เนื้อหำ บทเรียน และฝึกฝนทักษะจำกคอมพิวเตอร์ แทนที่จะเรียนจำกครูในบำง
วิชำ บำงบทเรียน กำรเรียนกำรสอนกับคอมพิวเตอร์จะถูกด ำเนินไปเป็นระบบ คอมพิวเตอร์จะสำมำรถชี้ที่ผิดของ
นักเรียนได ้เมื่อนักเรียนกระท ำผิดขั้นตอนและคอมพิวเตอร์ช่วยกำรเรียนกำรสอนยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนองควำม
แตกต่ำงของควำมสำมำรถระหว่ำงบุคคลของนักเรียนได้อีกด้วย 
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จำกควำมหมำยที่กล่ำวมำข้ำงต้นสำมำรถสรุปควำมหมำยของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่ำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หมำยถึง กำรน ำคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมบทเรียนมำช่วยในกำรเรียนกำรสอน มีกำรวำงแผนเนื้อหำวิชำอย่ำงเป็น
ขั้นตอน สำมำรถตอบสนองกับผู้เรียน มีกำรทบทวน กำรท ำแบบฝึกหัด และกำรประเมินผล 
 

2.2.2ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร (2550) [14] กล่ำวถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน ดังนี้  

• สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้  
• ดึงดูดควำมสนใจ โดยใช้เทคนิคกำรน ำเสนอด้วยกรำฟิก ภำพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง สวยงำมและเหมือนจริง  
• ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ และสำมำรถเข้ำใจเนื้อหำได้เร็ว ด้วยวิธีที่ง่ำยๆ  
• ผู้เรียนมีกำรโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ และบทเรียนฯ มีโอกำสเลือก ตัดสินใจ และได้รับกำรเสริมแรง

จำกกำรได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที  
• ช่วยให้ผู้เรียนมีควำมคงทนในกำรเรียนรู้สูง เพรำะมีโอกำสปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งจะเรียนรู้ได้จำก

ขั้นตอนที่ง่ำยไปหำยำกตำมล ำดับ  
• ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ตำมควำมสนใจ และควำมสำมำรถของตนเอง บทเรียนมีควำมยืดหยุ่น สำมำรถเรียน

ซ้ ำได้ตำมที่ต้องกำร  
• ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบต่อคนเอง ต้องควบคุมกำรเรียนด้วยตนเอง มีกำรแก้ปัญหำ และฝึกคิดอย่ำง

มีเหตุผล  
• สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้เรียน เกิดทัศนคติท่ีดีต่อกำรเรียน  
• สำมำรถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นกำรท้ำทำยผู้เรียน และเสริมแรงให้อยำกเรียนต่อ  
• ให้ครูมีเวลำมำกขึ้นที่จะช่วยเหลือผู้เรียนในกำรเสริมควำมรู้ หรือช่วยผู้เรียนคนอ่ืนที่เรียนก่อน  
• ประหยัดเวลำ และงบประมำณในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยลดควำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้ครูที่มีประสบกำรณ์

สูง หรือเครื่องมือรำคำแพง เครื่องมืออันตรำย  

จำกควำมหมำยที่กล่ำวมำข้ำงต้นสำมำรถสรุปควำมหมำยของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่ำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หมำยถึง กำรน ำคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมบทเรียนมำช่วยในกำรเรียนกำรสอน มีกำรวำงแผนเนื้อหำวิชำอย่ำง
เป็นขั้นตอน สำมำรถตอบสนองกับผู้เรียน มีกำรทบทวน กำรท ำแบบฝึกหัด และกำรประเมินผล 

2.3.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ในรำยวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล 
รหัสวิชำ 20101- 2002 
ในกำรท ำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชำ 20101-
2002  ในหลักสูตร ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2562 มำใช้ในกำรท ำกำรวิจัยครั้งนี้ โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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2.3.1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  รำยวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล  
รหัสวิชำ 20101-2002 
จุดประสงค์รายวิชา 

1. เขำใจหลักกำรท ำงำนหนำที่ระบบตำงๆของเครื่องยนตดีเซล  
2. ใชเครื่องมือ   อุปกรณชำงยนต   ไดถูกตองตำมข้ันตอน 
3. ถอดประกอบตรวจสภำพชิ้นสวน   ปรับแตงและบ ำรุงรักษำเครื่องยนตดีเซล  
4. มีกิจนิสัยที่ดีในกำรท ำงำนดวยควำมเปนระเบียบสะอำดประณีตปลอดภัยและรักษำสภำพแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
      ๑.   แสดงควำมรูเกี่ยวกับหลักกำร   ตรวจสอบบ ำรุงรักษำปรับแตงชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซล  
 2.  ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซลตำมคูมือ 
 3.  ตรวจสภำพชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซลตำมคูมือ 
 4.  บ ำรุงรักษำชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซลตำมคูมือ 
 5.  ปรับแตงเครื่องยนตดีเซลตำมคูมือ 
ค าอธิบายรายวิชา 
            ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน กำรใชเครื่องมืออุปกรณชำงยนต หลักกำรท ำงำน กำร
ถอดประกอบตรวจสภำพชิ้นสวน ระบบน้ ำมันมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิดระบบหลอลื่นระบบระบำยควำมรอน ระบบ
ไอดีระบบไอเสียกำรติดเครื่องยนต กำรปรับแตงและกำรบ ำรุงรักษำเครื่องยนตดีเซล  

จำกหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2562 ในรำยวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชำ 20101-
2002  ซึ่งมีจ ำนวน 3 หน่วยกิต ใช้ระยะในกำรศึกษำ 18 สัปดำห์ โดยสัปดำห์ละ 7 คำบ รวม ใช้เวลำในกำรศึกษำ 
126 ชั่วโมง 

 
2.4.การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้นวัตกรรม 
บรรจบ อรชร [16] ได้ก ำหนดรูปแบบกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรใช้นวัตกรรมกับกลุ่มผู้เรียนสองกลุ่ม
วิธีกำรนี้เป็นกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรใช้กับกลุ่มผู้เรียนสองกลุ่ม ผู้เรียนสองกลุ่มนี้จะมีจ ำนวนผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มเท่ำกัน  เรำจะเรียกกลุ่มแรกว่ำ “กลุ่มทดลอง” ก่อนเริ่มต้นกำรทดลองครูผู้สอนจะต้องใช้วิธีทำงสถิติแยกกลุ่ม
ผู้เรียนออกเป็นสองกลุ่ม และกลุ่มผู้เรียนทั้งสองจะต้องมีควำมรู้พ้ืนฐำนอยู่ในระดับเดียวกันก่อน  ต่อจำกนั้นท ำกำร
ทดลองโดยให้กลุ่มควบคุมเรียนโดยวิธีสอนตำมปกติที่เคยเรียนอยู่และกลุ่มทดลองเรียน  โดยใช้นวัตกรรมที่ครูผู้สอน
สร้ำงขึ้น  เมื่อสิ้นสุดกำรสอน  ให้ครูผู้สอนท ำกำรวัดตัวแปรตำม  (องค์ควำมรู้  ทักษะและทัศนคติ)  โดยใช้เครื่องมือวัด
อันเดียวกัน  มีมำตรวัดเดียวกัน  เมื่อเสร็จสิ้นกำรทดลองแล้ว  ให้น ำผลของคะแนนทั้งสองกลุ่มมำเปรียบเทียบ  โดยใช้
หลักกำรทำงสถิติ  ข้อควรระวังของครูผู้สอนก็คือผลที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรทดลองเป็นผลจำกกำรใช้นวัตกรรม (ตัวแปร
อิสระ)  ในกลุ่มทดลองและเป็นผลจำกกำรใช้วิธีกำรสอนปกติในกลุ่มควบคุมอย่ำงแท้จริงโดยไม่มีอิทธิพลจำกสิ่งอ่ืนเข้ำ
มำเกี่ยวข้องหรือเรียกว่ำเป็นกำรควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนนั่นเองกระบวนกำรทดลองดังกล่ำวนี้ สำมำรถเขียนเป็น
บล็อกไดอะแกรมได้ดังนี้ 
 
 
 
                รูปที่ 2.1 กระบวนกำรทดลอง 

(R)CG  X MCG 

(R)EG  Y MEG 
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ก ำหนดให้   (R)CG หมำยถึง กำรสุ่มผู้เรียนให้อยู่ในกลุ่มควบคุม 
  (R)E หมำยถึง กำรสุ่มผู้เรียนให้อยู่ในกลุ่มกำรทดลอง 
  X หมำยถึง กำรใช้วิธีสอนแบบปกติท่ีเคยใช้ 
  Y หมำยถึง กำรใช้นวัตกรรมที่ครูผู้สอนจัดสร้ำงขึ้น 
  MCG หมำยถึง กำรวัดตัวแปรตำมของกลุ่มควบคุมภำยหลังกำรทดลอง 
  MEG หมำยถึง กำรวัดตัวแปรตำมของกลุ่มทดลองภำยหลังกำรทดลอง 
  อนึ่งกำรวัดตัวแปรตำมกับผู้เรียนสองกลุ่ม  จะใช้เครื่องมือวัดอันเดียวกันมีมำตรวัดเดียวกัน 
 
ตัวอย่างที่  1 เป็นตัวอย่ำงที่ก ำหนดให้ผลจำกกำรวัดตัวแปรตำมออกมำเป็นคะแนนหัวข้อตัวอย่ำง “กำรวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนจำกกำรใช้นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมทักษะปฏิบัติงำนทำงช่ำงยนต์” ในกำรเรียนกำรสอนทำงอุตสำหกรรม
ครูผู้สอนคนหนึ่งพบว่ำผู้เรียนที่ครูเคยสอนมำจะมีควำมสนใจในเนื้อหำค่อนข้ำงต่ ำ  ผลสอบออกมำยังอยู่ในระดับที่ไม่
น่ำพอใจจึงคิดจัดสร้ำงนวัตกรรมขึ้นมำมีชื่อเรียกว่ำ  ชุดฝึกทักษะปฏิบัติงำนทำงช่ำงยนต์  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสนใจ
และพัฒนำกำรฝึกทักษะของผู้เรียน  เมื่อครูผู้สอนได้ท ำกำรจัดสร้ำงชุดฝึกทักษะฯ  เสร็จเรียบร้อยแล้วตำมกรรมวิธีที่
ถูกต้องโดยใช้หลักกำรทำงเทคโนโลยีกำรศึกษำ  ครูผู้สอนจึงได้ท ำกำรสุ่มผู้ เรียนในชั้นเรียนออกมำจ ำนวน  ๒๐  คน  
ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนอยู่ในระดับควำมรู้พ้ืนฐำนเดียวกัน  (โดยที่ผู้เรียนทั้งหมดไม่เคยเรียนรู้ในเนื้อหำที่ครูผู้สอนจะท ำกำร
สอนตำมวิธีปกติและสอนโดยใช้นวัตกรรมมำก่อน)  ต่อจำกนั้นให้ท ำกำรสุ่มแยกกลุ่มออกเป็น  2  กลุ่ม (ตำมวิธีทำง
สถิติ)  จำกนั้นให้ท ำกำรสุ่มอีกว่ำกลุ่มผู้เรียนใดจะเป็นกลุ่มควบคุม  (เรียนโดยวิธีสอนตำมปกติ)  กลุ่มใดเป็นกลุ่มทดลอง  
(เรียนโดยใช้นวัตกรรมที่จัดสร้ำงขึ้น)  จำกนั้นให้เริ่มกำรทดลองเมื่อสิ้นสุดกำรทดลองให้ท ำกำรวัดตัวแปรตำมโดยใช้
เครื่องมือวัดอันเดียวกัน  มีมำตรวัดเดียวกันแล้วน ำค่ำของคะแนนมำเปรียบเทียบกันโดยใช้หลักกำรทำงสถิติกำรตั้ง
สมมุติฐำนกำรทดลองในกำรทดลองนวัตกรรมเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแบบ  วิธีที่  2  นี้  เรำตั้งสมมุติฐำนว่ำ  
“ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะปฏิบัติงำนทำงช่ำงยนต์มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติ” สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ผลในกำรวัดผลกำรทดลองวิธีนี้ครูผู้สอนวัดตัวแปรตำมจำกกลุ่มผู้เรียนทั้งสองกลุ่มโดย
ใช้เครื่องมือวัดที่สร้ำงขึ้นอันเดียวกันมีมำตรวัดเดียวกัน โดยก ำหนดให้ออกมำเป็นคะแนน ต่อจำกนั้นให้น ำผลที่ได้มำ
เปรียบเทียบด้วยสถิติ t-test  
 
2.5.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นำงสุพัตรำ  สุวรรณสิงห์ (2551) [17] ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องฟังก์ชัน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผลกำรศึกษำค้นคว้ำพบว่ำประสิทธิภำพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟังก์ชัน มีประสิทธิภำพ 80.47 / 84.00 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยำคม ที่เรียนวิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน ค41102 เรื่องฟังก์ชัน ภำคเรียน
ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2550 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
.05 ควำมคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนเรื่องฟังก์ชันโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่ำเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมำก 
( x = 4.31, s = 0.66 ) และค่ำเฉลี่ยของแต่ละรำยกำรอยู่ในระดับมำกข้ึนไป แสดงว่ำกำรเรียนเรื่องฟังก์ชันโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ท ำให้นักเรียนมีควำมชอบและพอใจอยู่ในระดับมำก 

นำยวิศิษฐ์  ค ำมี (2551) [18] ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ 
กลุม่สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนบ้ำนหนองกุงเต่ำ ผลกำรศึกษำ
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ค้นคว้ำพบว่ำ 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชีวิตสัมพันธ์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ส ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนบ้ำนหนองกุงเต่ำ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด และมีประสิทธิภำพ 
82.50/85.75   2.  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้รำยงำนได้ 
สร้ำงข้ึนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01   3.  นักเรียนมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชีวิตสัมพันธ์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนบ้ำนหนองกุงเต่ำ หลังจำกเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่
ในระดับมำก 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในกำรวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล หลังทดลองใช้สื่อบทเรียน
ช่วยสอน และ หำประสิทธิภำพของสื่อบทเรียนช่วยสอน โดยผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรตำมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ประชำกร 
2. ขั้นตอนกำรวิจัย 
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

3.1. ประชากร 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปีที ่1 สำขำวิชำเครื่องกล สำขำงำนยำนยนต์ ของ
วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ลงทะเบียนเรียน วิชำ
งำนเครื่องยนต์ดีเซล ปีกำรศึกษำ 256๕ จ ำนวน ๒๐ คน  

   3.2. ขั้นตอนการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 แผนภูมิสรุปกำรด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอนกำรวิจัย 
 
 
 
 
 

ศึกษารายละเอียดเกีย่วกบัการใช้ส่ือช่วยสอน วชิางานเครื่องยนต์ดีเซล ซ่ึงออกแบบและสร้างโดย  
สาขาวชิาช่างยนต์ วทิยาลยัการอาชีพบางสะพาน 

ทดสอบก่อนเรียน 

ทดสอบความรู้ในแต่ละหน่วยระหว่างการเรียน 

ทดสอบหลงัเรียน 

1 
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รูปที่ 3.1 แผนภูมิสรุปกำรด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอนกำรวิจัย(ต่อ) 

 
3.3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3.1. ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ในกำรวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) สื่อช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซลซ่ึง
ออกแบบและสร้ำงโดย สำขำวิชำช่ำงยนต์  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน 
 
3.4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
3.4.1.ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรทดสอบโดยน ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในรำยวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล
ก่อนเรียน และ หลังเรียน โดยข้อสอบมีจ ำนวน 50 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 50 คะแนนเพ่ือหำ
ควำมก้ำวหน้ำของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในรำยวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชำ 20101-2002 หลังจำกใช้สื่อช่วย
สอน  
3.4.2.ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรประเมินหำประสิทธิภำพของสื่อช่วยสอนวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล ผลข้อมูล
คะแนน กำรท ำแบบทดสอบระหว่ำงเรียน กับ ผลข้อมูลคะแนนกำรท ำแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำน 
80/80 
 
3.5.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
น ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมำวิเครำะห์ตำมวิธีทำงสถิติ โดยแบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็นขั้นตอนดังนี้คือ 
1.สถิติพ้ืนฐำน 

1 

ท าการหาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หาประสิทธิภาพของส่ือช่วยสอน 
วชิางานเครื่องยนต์ดีเซล 

เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

รวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน
วจัิย 
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1.1. ค่ำเฉลี่ย (Mean) โดยค ำนวณจำกสูตร    

      =    
N

 
       

       
     คือ ค่ำเฉลี่ย 
      คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N  คือ จ ำนวนประชำกร 
 
1.2. ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)   ค ำนวณจำกสูตร  
 

                                        S.D.           =
( )



−
2

                     

 
                               S.D.     คือ ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำรำฐำนของคะแนนกลุ่มประชำกร 

      คือ ขนำดของกลุ่มประชำกร 
      คือ ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประชำกร 
                          คือ คะแนนประชำกร 
 
2. ค ำนวนหำค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงคะแนนเฉลี่ยของกำรทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียนของสื่อช่วยสอน วิชำงำน
เครื่องยนต์ดีเซล โดยใช้สูตรดังนี้ (โกวิท ประวำลพฤกษ์, 2530: 120) [19] 
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  เมื่อ  t แทน  ค่ำสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบกับค่ำวิกฤตเพ่ือทรำบควำมมีนัยส ำคัญ 
    D แทน ค่ำผลต่ำงระหว่ำงคู่คะแนน 
    N แทน จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงหรือจ ำนวนคู่คะแนน 
3. กำรค ำนวณหำประสิทธิภำพของบทเรียนช่วยสอน สำมำรถค ำนวณจำกสูตรดังนี้ (มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 2550: 18-
19) [20]  
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บทที่ 4 ผลการวิจัย 
 

กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1.เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซลทดลองใช้สื่อบทเรียน
ช่วยสอน 2. เพ่ือหำประสิทธิภำพของสื่อบทเรียนช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล 3. ศึกษำควำมพึงพอใจของ
นักเรียนต่อกำรเรียนโดยใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล โดยประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปีที ่1 สำขำงำนยำนยนต์ ของวิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน ที่ลงทะเบียนเรียน วิชำงำน
เครื่องยนต์ดีเซล ปีกำรศึกษำ 256๕ จ ำนวน ๒๐ คน ซึ่งผู้วจิัยได้ด ำเนินกำรทดลองตำมขั้นตอนเพ่ือเป็นกำรตอบ
วัตถุประสงค์และค ำถำมกำรวิจัย โดยผู้วิจัยได้น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมล ำดับดังนี้ 
 
 1.กำรหำควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล หลังทดลองใช้สื่อ
บทเรียนช่วยสอน โดยกำรเปรียบเทียบผลต่ำงคะแนนแตกต่ำงระหว่ำงคะแนนเฉลี่ยของกำรทดสอบก่อนเรียน และ 
หลังเรียนโดยใช้ค่ำสถิติ t-test แบบ Paired Samples Correlation 
 
 2. กำรหำประสิทธิภำพของสื่อช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซลจำกผลข้อมูลคะแนน กำรท ำแบบทดสอบ
ระหว่ำงเรียน กับ ผลข้อมูลคะแนนกำรท ำแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำน 80/80 
 
4.1.ผลการวิเคราะห์หาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล  หลังทดลองใช้สื่อ
บทเรียนช่วยสอน โดยการเปรียบเทียบผลต่างคะแนนแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน และ 
หลังเรียนโดยใช้ค่าสถิติ t-test แบบ Paired Samples Correlation 
ตำรำงที่ 4.1. ผลกำรวิเครำะห์หำควำมก้ำวหน้ำของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซลหลังทดลองใช้สื่อ
บทเรียนช่วยสอน โดยกำรเปรียบเทียบผลต่ำงคะแนนแตกต่ำงระหว่ำงคะแนนเฉลี่ยของกำรทดสอบก่อนเรียน และ 
หลังเรียน 
 

การทดสอบ N   S.D. df t Sig. 
ก่อนเรียน ๒๐ 15.38 3.77  

27 
 

19.24 
 

0.000* หลังเรียน ๒๐ 39.38 5.10 
 
จากตารางที่4.1พบว่ำหลังจำกทดลองใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซลมีกำรพัฒนำผลผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น โดยก่อนกำรใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ 15.38 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 3.77 หลังทดลองใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียนได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 39.38 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 5.10 จำกคะแนนเต็ม 50 คะแนน เมื่อตรวจสอบควำม
แตกต่ำงของค่ำคะแนนเฉลี่ยด้วย (t-test) แบบ Paired Samples Correlation ค่ำ t = 19.24 (ค่ำ t ตำมตำรำงกำร
แจกแจงแบบ tมีค่ำเท่ำกับ 2.110) โดยพบว่ำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตำม
สมมุติฐำนนั้นคือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียน ในวิชำงำนเครื่องยนต์ดี เซล ของนักเรียนระดับชั้น
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปีที่ 1 สำขำงำนยำนยนต์  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นหลังทดลองใช้สื่อบทเรียนช่วย
สอน 
 



 21 

4.2. การหาประสิทธิภาพของสื่อช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซลจากผลข้อมูลคะแนน การท าแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน กับ ผลข้อมูลคะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 
ตำรำงที่ 4.1. ผลกำรวิเครำะห์หำประสิทธิภำพของสื่อช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซลจำกผลข้อมูลคะแนน กำรท ำ
แบบทดสอบระหว่ำงเรียน กับ ผลข้อมูลคะแนนกำรท ำแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำน 80/80 
 

รายการ จ านวนนักศึกษา 
(N) 

คะแนนเต็ม ผลรวมของคะแนนที่
ได้เฉลี่ย 
   

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

คะแนนจำกกำรท ำ
แบบทดสอบระหว่ำงเรียน 

๒๐ 100 91.27 82.97 

คะแนนจำกกำรท ำ
แบบทดสอบหลังเรียน 

๒๐ 50 39.38 88.76 

 
จำกตำรำงที4่.2 จะเห็นได้ว่ำหลังจำกทดลองใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล จำกกำรประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำระหว่ำงเรียนของนักศึกษำจ ำนวน ๒๐ คน สำมำรถท ำคะแนนผลรวมได้ค่ำเฉลี่ยสูงถึง 91.27 คะแนน 
จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.97และ เมื่อนักศึกษำได้ผ่ำนกำร เรียนจบทุกหน่วยกำรเรียนแล้ว 
นักศึกษำได้ท ำแบบทดสอบหลังเรียน โดย สำมำรถท ำคะแนนได้ 39.38 คะแนนจำกคะแนนเต็ม  50  คะแนน คิด
เป็นร้อยละ  88.76 
 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำประสิทธิภำพของสื่อบทเรียนช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล มีค่ำเท่ำกับ 82.97/78.76 ซึ่งผล
ข้อมูลที่ได้มีค่ำไม่ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ตั้งไว้ในเกณฑ์ 80/80 ดังนั้นต้องมีกำรปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำก
กำรท ำแบบทดสอบหลังเรียน และเครื่องมือที่ใช้ในกำรวัดประเมินผล ซึ่งอำจเนื่องมำจำกข้อสอบยำกจนเกินไป จึงต้อง
มีกำรปรับปรุง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
กำรศึกษำวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำเรื่องกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล         
โดยใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน  ในกำรวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ (1) สื่อช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซลซึ่ง
ออกแบบและสร้ำงโดย แผนกช่ำงยนต์  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน ทำงผู้วิจัยได้ด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรวิจัยทั้ง 2 ข้อคือ    
 5.1.1. เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล หลังทดลองใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน  
 
 5.1.2. เพ่ือหำประสิทธิภำพของสื่อบทเรียนช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล 
 
5.2 การด าเนินงานวิจัย 
 5.2.1.ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติในกำรใช้กำรหำควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล หลังทดลองใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน โดยกำรเปรียบเทียบผลต่ำงคะแนนแตกต่ำง
ระหว่ำงคะแนนเฉลี่ยของกำรทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียนโดยใช้ค่ำสถิติ t-test แบบ Paired Samples 
Correlation 
 5.2.2.น ำบทเรียนช่วยสอน วชิำงำนเครื่องยนต์ดีเซล ไปทดลองใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุกวันศุกร์
ของสัปดำห์ในคำบเรียนที่ 1-4 และ 6-8   
 5.2.3.ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรทดสอบโดยน ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในรำยวิชำงำนเครื่องยนต์
ดีเซลก่อนเรียน และ หลังเรียน ซึ่งออกแบบและสร้ำงมีจ ำนวน 50 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 50 คะแนน
เพ่ือหำควำมก้ำวหน้ำของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในรำยวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซลรหัสวิชำ 20101 2002 หลังจำกใช้
สื่อช่วยสอน  
 5.2.4.ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรประเมินหำประสิทธิภำพของสื่อช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล 
จำกผลข้อมูลคะแนน กำรท ำแบบทดสอบระหว่ำงเรียน กับ ผลข้อมูลคะแนนกำรท ำแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เกณฑ์
มำตรฐำน 80/80 
 
 5.3 สรุปผลการวิจัย 
จำกกำรวิเครำะห์สถิติตำมวัตถุประสงค์ท ำให้ทรำบผลกำรวิจัยซึ่งสำมรถแยกตำมลักษณะของกำรวิเครำะห์คะแนนสอบ
ได้ดังนี้ 
 
5.3.1. พบว่ำหลังจำกทดลองใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล นักเรียนมีกำรพัฒนำผลผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น โดยก่อนกำรใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน  นักศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ 15.38 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 3.77 หลังทดลองใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียนได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 39.38 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 5.10 จำกคะแนนเต็ม 50 คะแนน เมื่อตรวจสอบควำม
แตกต่ำงของค่ำคะแนนเฉลี่ยด้วย (t-test) แบบ Paired Samples Correlation ค่ำ t = 19.24 (ค่ำ t ตำมตำรำงกำร
แจกแจงแบบ tมีค่ำเท่ำกับ 2.110) โดยพบว่ำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตำม
สมมุติฐำนนั้นคือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียน ในวิชำงำนเครื่องยนต์ดี เซล ของนักเรียนระดับชั้น
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ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปีที่ 1 สำขำงำนยำนยนต์ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นหลังทดลองใช้สื่อบทเรียนช่วย
สอน  
 
จะเห็นไดว้่ำหลังจำกทดลองใช้สื่อบทเรียนช่วยสอนวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล จำกกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำระหว่ำง
เรียนของนักศึกษำจ ำนวน ๒๐ คน สำมำรถท ำคะแนนผลรวมได้ค่ำเฉลี่ยสูงถึง 91.27 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.97และ เมื่อนักศึกษำได้ผ่ำนกำร เรียนจบทุกหน่วยกำรเรียนแล้ว นักศึกษำได้ท ำ
แบบทดสอบหลังเรียน โดย สำมำรถท ำคะแนนได้ 39.38 คะแนนจำกคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.76 
 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำประสิทธิภำพของสื่อบทเรียนช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซลมีค่ำเท่ำกับ 82.97/88.76 ซึ่งผล
ข้อมูลที่ได้มีค่ำไม่ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ตั้งไว้ในเกณฑ์ 80/80 ดังนั้นต้องมีกำรปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำก
กำรท ำแบบทดสอบหลังเรียน และเครื่องมือที่ใช้ในกำรวัดประเมินผล ซึ่งอำจเนื่องมำจำกข้อสอบยำกจนเกินไป จึงต้อง
มีกำรปรับปรุง 
 
5.4 อภิปรายผล 
จำกผลกำรวิจัยสำมำรถสรุปประเด็นส ำคัญที่สำมำรถน ำมำวิเครำะห์และอภิปรำยผลดังนี้ 
 
5.4.1. หลังจำกทดลองใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล  นักเรียนมีกำรพัฒนำผลผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนที่สูงขึ้นเมื่อตรวจสอบควำมแตกต่ำงของค่ำคะแนนเฉลี่ยด้วย (t-test) แบบ Paired Samples Correlation ค่ำ t 
= 19.24 (ค่ำ t ตำมตำรำงกำรแจกแจงแบบ tมีค่ำเท่ำกับ 2.110) โดยพบว่ำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตำมสมมุติฐำนนั้นคือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียนในวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล ของ
นักเรียนระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพ  ปีที่ 1 สำขำงำนยำนยนต์  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นหลังทดลอง
ใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน  
 
5.4.2.ประสิทธิภำพของสื่อบทเรียนช่วยสอน วิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล มีค่ำเท่ำกับ 82.97/78.76 ซึ่งผลข้อมูลที่ได้มี
ค่ำไม่ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ตั้งไว้ในเกณฑ์ 80/80 ดังนั้นต้องมีกำรปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรท ำ
แบบทดสอบหลังเรียน และเครื่องมือที่ใช้ในกำรวัดประเมินผล ซึ่งอำจเนื่องมำจำกข้อสอบยำกจนเกินไป จึงต้องมีกำร
ปรับปรุง 
 
 
ซึ่งผลกำรวิจัยสอดคล้องกับงำนวิจัยของนำงสุพัตรำ  สุวรรณสิงห์ (2551) ผลกำรศึกษำค้นคว้ำพบว่ำ ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยำคม ที่เรียนวิชำคณิตศำสตร์พ้ืนฐำน 
41102 เรื่องฟังก์ชัน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2550 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่ำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำมำรถพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนนักศึกษำได้จริง 
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5.5 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
   
จำกกำรท ำกำรวิจัยพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำงำนเครื่องยนต์ดีเซล หลังทดลองใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน ผู้วิจัย
เสนอแนะเพ่ือกำรวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 5.5.1. ควรมีกำรจัดท ำสื่อบทเรียนช่วยสอน เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ เพื่อที่จะ
สำมำรถเพ่ือที่จะพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนนักศึกษำ และลดระยะเวลำในกำรเรียนกำรสอนได้เป็น
อย่ำงดี 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล   ว่ำที่ร้อยตรีกิตติพงษ์  ค ำเกิ่ง 
 
วัน  เดือน  ปี  เกิด  15 พฤศจิกำยน ๒๕๔๐ 
 
ประวัติการศึกษา  
   
ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้ำนดอนทรำย จ.ประจวบคีรีขันธ์   พ.ศ. 2552 
 
ระดับมัธยมศึกษา  มัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียนบ้ำนอ่ำงทอง   จ.ประจวบคีรีขันธ์   พ.ศ. 2555 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำขำวิชำช่ำงยนต์   วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  
พ.ศ. 2558  
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำขำวิชำช่ำงยนต์   วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน  จ.ประจวบคีรีขันธ์            
พ.ศ. 2560 

  
ระดับปริญญาตรี   เทคโนโลยีบัณฑิต  สำขำเทคโนโลยียำนยนต์ 
    วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  จ.ประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ. 2562 
 
ประวัติการท างาน  คร ูต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน  จ.ประจวบคีรีขันธ์    

๓ มิ.ย. พ.ศ. 2562 – ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ 
 
ครู ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน  จ.ประจวบคีรีขันธ์    
๑๕ มิ.ย. พ.ศ. 256๔ – ปัจจบุัน 
 

 
 


