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คำนำ 
 

วิจัยในช้ันเรียนนี้สำเร็จลุล่วงได้ดี เพราะผู้วิจัยได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากบุคลากรจาก
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ท่ีได้ให้คำแนะนำและแนวคิดในการดำเนินงานวิจัย  รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องต้ังแต่เริ่มแรก
จนเสร็จส้ินสมบูรณ์  ผู้วิจัย  ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้    ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ทุกท่านท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต้ังแต่ต้นจนถึงปัจจุบันประโยชน์ส่ิงใดท่ีเกิดขึ้นจากการวิจัยนี้เป็นผลจาก
ผลจากความกรุณาของทุกท่านท่ีกล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
                                                                                                                          
                      ว่าทีร้อยตรีกิตติพงษ์  คำเกิ่ง 

   ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
   ตำแหน่งพนักงานราชการ 
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หัวข้อวิจัยในช้ันเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางาน เครื่อ งยน ต์ดี เซลของนั ก เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 โดยใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

ผู้วิจัย ว่าท่ีร้อยตรีกติติพงษ์  คำเกิ่ง 
พ.ศ. 256๕ 
 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์
ดีเซล หลังทดลองใช้ส่ือช่วยสอน เพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือบทเรียนช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ประชากรใน
การวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิชาช่างยนต์ ในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชางาน
เครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 20101-2002 ปีการศึกษา 2/256๕  จำนวน ๒๐ คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  ส่ือ
ช่วยสอน  วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งออกแบบและสร้างโดย  สาขาวิชาช่างยนต์   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
ผลการวิจัยพบว่า  
            1. หลังจากทดลองใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล นักศึกษามีการพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นเมื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียด้วย (t-test) ค่า t = 19.24 (ค่า t ตามตาราง
การแจกแจงแบบ t มีค่าเท่ากับ 2.110) โดยพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 
            2.ประสิทธิภาพของส่ือบทเรียนช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล มีค่าเท่ากับ 82.97/78.76 ซึ่งผลข้อมูล
ท่ีได้มีค่าไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้ในเกณฑ์ 80/80 ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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บทที่ 1 
1. ความเป็นมาของปัญหา 
               พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้อง 
เป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และให้มีแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเป็นความสำคัญของผู้เรียนทุกคน 
(มาตรา22)  และ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยังให้ความสำคัญกับการเป็นครูนักวิจัยว่ามีส่วน
ช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น  ด้ังท่ี สุวิมล ว่องวานิจ (2549: 7) (1) กล่าวถึง ความสำคัญของ
งานวิจัยซึ่งสามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และ พัฒนาการเรียนการสอน ในระหว่างจัดการศึกษา โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) มาแสวงหาคำตอบ เพื่อให้ข้อค้นพบท่ีได้มีความหนักแน่น เช่ือถือ 
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้จริง 
 
 จากการท่ีผู้วิจัยได้ทำการสอนในรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล มาเป็นจำนวน ๓ ปี สังเกตพบว่า พฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นการเรียนจากครูผู้สอนมากกว่าการศึกษาค้นคว้าหรือตั้งคำถาม
เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ด้วยตนเองซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนก็
เป็นได้ มีการสำรวจวิจัยค้นพบว่า มาตรฐานความรู้ ความสามารถตลอดจนทักษะในการเรียนของเด็กไทยโดยท่ัวไปนั้น
อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง ซึ่งปัญหาท่ีเกิดขึ้นนี้เราจะช่วยแก้ไขได้อย่างไรจึงจะเป็นการการพัฒนามาตรฐาน
ความรู้ ความสามารถตลอดจนทักษะในการเรียนของเด็กไทยได้ 

 คอมพิวเตอร์จัดเป็นนวัตกรรมและส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นส่ือในการ
สอน จะทำให้การเรียนการสอน มีการตอบโต้กันได้ในระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการสอนระหว่างครู
กับนักเรียนท่ีอยู่ในห้องเรียนปกติ เนื่องจากผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากโปรแกรมบทเรียนต่างๆ ในแต่ละบทเรียนจะมี 
ตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว รวมท้ังเสียงประกอบด้วย ทำให้ผู้เรียนสามารถสนุกไปกับการเรียน ไม่
รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน การสร้างโปรแกรมบทเรียนด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้อาศัยแนวความคิดหรือ
ทฤษฎีการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับการตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรม จะเริ่มต้นจากการให้ส่ิงเร้าแก่ผู้เรียน
ประเมินการตอบสนองของผู้เรียน ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการเสริมแรง และให้ผู้เรียนเลือกส่ิงเร้าลำดับต่อไป ได้มีผู้
ศึกษางานวิจัยหลายท่าน ทำการศึกษาและวิจัยถึงผลสัมฤทธิ์ของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทำให้ผลการเรียน
การสอนมีผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพเป็นท่ีน่าเช่ือถือได้ เช่น ชูชีพ  เขียวอุบล (2543) (2)  ได้ศึกษาวิจัยเพื่อศึกษา
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียเรื่องการอ่านการเขียนแบบภาพฉายและการกำหนดขนาดมิติ โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ของโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม ผลการวิจัย
ปรากฏว่า นักศึกษาท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพ 88.30/82.88 และมี
การทดสอบความมีนัยสำคัญของผลต่างคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏว่ามีความแตกต่าง
ท่ีระดับนัยสำคัญ .01 แสดงว่าการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทำให้มีผลทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น 

 จากผลการสำรวจงานวิจัยผนวกกับประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยเอง มีความคิดเห็นว่าหากมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และให้จัดระบบการเรียนรู้เช่ือมโยงประสบการณ์ในห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริง ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกัน และนำส่ือเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเรียนการสอน   จากความคิดเห็นและแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนำส่ือช่วยสอนวิชางาน
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เครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งออกแบบและสร้างโดย สาขาวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มาใช้ในการสอน
นักเรียนระดับช้ัน ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 สาขางานยานยนต์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และเพื่อ
เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล โดยใช้ส่ือ คือ แทนท่ีผู้เรียนจะฟังคำบรรยายและ
ฝึกปฏิบัติตามโดยมีครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือกับผู้เรียนเพียงอย่างเดียว  ซึ่งนักศึกษาไม่มีโอกาสท่ีจะ
ทบทวนเนื้อหาท่ีตนเองไม่เข้าใจ และครูผู้สอนอาจผ่านเลยไปแล้ว หรือผู้เรียนไม่ได้มาเรียนในหัวข้อท่ีเรียน แต่การ
เปล่ียนมาใช้บทเรียนช่วยสอน จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนได้จนกว่าจะเข้าใจ และ
สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้หรือพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยตนเองได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล หลังทดลองใช้ส่ือบทเรียนสอน  
        2. เพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือบทเรียนช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล 

 
3. สมมุติฐาน 
     3.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ในวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปีท่ี 1 สาขางานยานยนต์ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึ้นหลังทดลองใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน  
     3.2. ประสิทธิภาพของส่ือบทเรียนช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน80/80 
 
4.ขอบเขตการวิจัย 
     4.1. ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีท่ี 1/2  สาขางานยานยนต์ ของวิทยาลัย
การอาชีพบางสะพานท่ีลงทะเบียนเรียน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ปีการศึกษา 256๕ จำนวน ๒๐ คน 
    4.2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรสาขาวิชางานยานยนต์ การจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะมุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 20101- 2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 
2562 
    4.3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
   1) ตัวแปรอิสระ คือ ส่ือบทเรียนช่วยสอน ในรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล  
             2) ตัวแปรตาม  คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน หลังจากใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน 
 ในรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล 
    4.4. ขอบเขตด้านเวลา 
 ดำเนินการวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ใช้เวลา 1 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา 256๕ 
    4.5. ขอบเขตด้านสถานท่ี 

สถานท่ีท่ีทำการวิจัยครั้งนี้เป็นแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
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5. คำนิยามศัพท์เฉพาะ 
 5.1. นักศึกษา หมายถึง นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีท่ี 1/2 สาขางานยานยนต์ ของ วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ปีการศึกษา 256๕ จำนวน ๒๐ คน 
 5.2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียนช่วยสอนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 20101-
2002 ซึ่งออกแบบและสร้างโดย สาขาวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 5.3. แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน หมายถึง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล  
 5.4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักเรียน ซึ่งวัดได้จากคะแนนท่ีทำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรู้ในรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามลำดับ ดังนี้ 

2.1. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.2. ความหมายของบทเรียนช่วยสอน  

2.3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ในรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 20101-
2002 
2.4. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้นวัตกรรม 

 2.5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2.1. แนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

2.1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์ [3] ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า คุณลักษณะความสามารถของบุคคลท่ี
เกิดจากการเรียนรู้จากการเรียนการสอนซึ่งสามารถวัดได้โดยการสังเกตจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์ของการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการอบรม 
 
พีรยุทธ สันตะวัน [4] ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า หมายถึง ความสำเร็จความสมหวังในการเรียนรู้ ท่ี
รวมท้ัง ด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะทางด้านวิชาการของแต่ละบุคคลท่ีประเมินได้จาก
แบบทดสอบ หรือการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย และผลของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น จะทำให้แยกกลุ่ม
ของนักเรียนท่ีถูกประเมินออกเป็นระดับต่าง ๆ เช่น ต่ำ ปานกลาง สูง เป็นต้น 
 
เกตุสุดา มนิระพงศ์ [5] ท่ีกล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการท่ีจะพยายามเข้าให้ถึงความรู้
ซึ่งเกิดจากการทำงานท่ีประสานกันและต้องอาศัยความพยายามอย่างมากท้ังองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับสติปัญญาและ
ท่ีไม่ใช่สติปัญญาแสดงออกมาในรูปของความสำเร็จซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยาหรือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั่วไปซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบด้านต่าง ๆ เข้ามาช่วยและสามารถท่ีจะฝึกฝนได้ 
 
 
Harnischfeger และ Wiley อ้างถึงใน ชัยวุฒิ แสงนุ้ย [6] ได้ให้ความหมายว่า รูปแบบของการเรียนรู้ในสถานศึกษาว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
 1.ภูมิหลังของนักศึกษา ประกอบด้วย ทางครอบครัวและสังคม อายุ เพศ ความรู้เดิมแรงจูงใจและความถนัด 
 2.หลักสูตรและองค์ประกอบของสถาบัน ประกอบด้วยลักษณะของชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนและหลักสูตร 
 3.พฤติกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย พฤติกรรมการสอนของผู้สอนและพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ ส่ิงแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
ลักษณะทางด้านร่างกายและจิตใจ คุณลักษณะของผู้เรียนและผู้สอน พฤติกรรมของผู้เรียนและผู้สอน ลักษณะของกลุ่ม
เพื่อน และแรงผลักดันจากภายนอก เป็นต้น 
 

2.1.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ไพศาล หวังพาณิช [7] ได้แบ่งการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดมุ่งหมายและลักษณะวิชาท่ีสอน ซึ่งสามารถวัดได้ 
2 แบบ ดังนี้ 
 1. การวัดด้านการปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะของผู้เรียน โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถดังกล่าวในรูปแบบของการกระทำจริง ให้ออกเป็นผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา 
พลศึกษา การช่าง เป็นต้น การวัดในแบบนี้จึงต้องใช้ข้อสอบทางภาคปฏิบัติ (Performance Test)  
 2.การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเน้อหาวิชาซึ่งเป็นประสบการณ์การเรียนของ
ผู้เรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่าง ๆ สามารถวัดได้โดยใช้  “ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์” (Achievement 
Test)  

บุญชม ศรีสะอาด [8] ได้กล่าวถึงเครื่องมือท่ีใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือเรียกว่า แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งหมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ ความสามารถของบุคคลในด้านวิชาการ ซึ่งเป็นผลท่ีได้
จากการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ และจุดประสงค์รายวิชา หรือเนื้อหารายละเอียดท่ีสอบนั้น 

สมนึก  ภัททิยธนี  อ้างใน  อเนก  สรสาร [9]  ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า  
หมายถึง  แบบทดสอบท่ีวัดสมรรถภาพของสมองด้านต่างๆ  ท่ีนักเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว  ซึ่งแบ่งได้  2  ประเภท
เช่นเดียวกัน  คือ  แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้น  และแบบทดสอบมาตรฐาน  และยังได้ให้แนวคิดไว้ว่าแบบทดสอบท่ีดีควร
มีลักษณะ  10  ประการ  ดังนี้ 

1. ความเท่ียงตรง (Validity)  หมายถึง  ลักษณะของแบบทดสอบท่ีสามารถวัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายท่ี
ต้องการ  วัดในส่ิงท่ีต้องการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 

2. ความเช่ือมั่น  (Rcliability)  หมายถึง  ลักษณะของแบบทดสอบท่ีวัดได้คงท่ีคงวาได้เปล่ียนแปลง  ไม่ว่าจะ
ทำการทดสอบกี่ครั้งก็ตาม 

3. ความยุติธรรม  (Fair)  หมายถึง  ลักษณะของแบบทดสอบท่ีไม่เปิดโอกาสให้มีการเสียเปรียบหรือไม่
เปรียบในกลุ่มผู้เข้าสอบ  และไม่เปิดโอกาสให้ทำข้อสอบได้ด้วยการเดา 

4. ความลึกของคำถาม  (Searching)  หมายถึง  ข้อสอบแต่ละข้อต้องไม่ถามผิวเผิน  หรือ ประเภทความรู้
ความจำ  ต้องให้มีการนำความรู้ความคิดไปดัดแปลงแก้ปัญหาก่อนจึงตอบ 

5. ความยั่วยุ (Exemplary)  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีทำให้ผู้สอบเกิดความสนุกสนาน  ไม่เกิดความเบื่อ
หน่าย 

6. ความจำเพาะเจาะจง  (Definition)  หมายถึง  ข้อสอบท่ีมีแนวทางหรือทิศทางการถามตอบชัดเจน  ไม่
คลุมเครือหรือทำให้งง 

7. ความเป็นปรนัย  (Objitive)  หมายถึง  ลักษณะของแบบทดสอบท่ีมีคุณสมบัติครบ  3  ประการ  คือ  ต้ัง
คำถามให้ชัดเจน  ตรวจได้คะแนนตรงกัน  แม้ว่าจะตรวจหลายครั้งหรือหลายคนตรวจและแปล
ความหมายคะแนนได้ตรงกันหรือเหมือนกัน 

8. ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีมีจำนวนข้อมากพอประมาณ  ใช้เวลาเหมาะสม  
ประหยัดค่าใช้จ่าย  มีความประณีต  ตรวจได้รวดเร็ว  และมีส่ิงแวดล้อมในการสอบท่ีดี 
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9. อำนาจจำแนก  (Discrimination)  หมายถึงข้อสอบท่ีมีคุณลักษณะสามารถจำแนกลักษณะ  และ
ความสามารถของผู้สอบออกจากกันได้ 

10. ความยาก  (Difficulty)  ขึ้นอยู่กับทฤษฎีท่ีเป็นหลักยึด  เช่น  ทฤษฏีการวัดแบบอิงกลุ่มข้อสอบท่ีดีคือไม่
ยากง่ายเกิดไป  ทฤษฎีแบบอิงเกณฑ์  ข้อสอบต้องวัดจุดประสงค์  ความยากง่ายไม่ใช่ส่ิงสำคัญ 

 
กล่าวโดยสรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ทักษะด้านวิชาการ และ ความสามารถของตัวผู้เรียนท่ี

เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งสามารถวัดได้ 2 ด้าน 
คือ ด้านปฏิบัติ และ ด้านเนื้อหา ผลจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น ทำให้สามารถจำแนกความสามารถของ
ผู้เรียนออกเป็นระดับต่าง ๆ ตามระดับความรู้ เช่น ดีมาก ปานกลาง อ่อน เป็นต้น โดยท่ัวไปมักแสดงผลในรูปเกรด
เฉล่ีย ในแต่ละปีการศึกษา 
 
2.2 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (e - Learning) 
 

2.2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พรีนิส ( Prenis. 1977 : 20 ) [10]ได้ให้ความหมายว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง  คอมพิวเตอร์ท่ีช่วยทำให้
นักเรียนเรียนรู้รายวิชาไปทีละขั้นตอน  โดยขณะท่ีมีการเรียนการสอนท่ีขึ้นอยู่กับการตอบสนองของนักเรียนนั้น 
คอมพิวเตอร์จะทำหน้าท่ี ถามคำถามให้ คอมพิวเตอร์สามารถย้อนกลับไปสู่รายละเอียดท่ีผ่านมาแล้วได้ หรือสามารถให้
การฝึกฝนซ้ำให้แก่นักเรียนได้ 
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( กระทรวงศึกษาธิการ. 2528 : 1) [11]ได้ให้ความหมายได้ดังนี้ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนวิชาต่าง ๆ ให้มนุษย์ โดยการนำเนื้อหาวิชาและลำดับ
วิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ใช้ช่วยสอนโดยให้เครื่องกับผู้เรียนโต้ตอบกันเอง  ท้ังนี้จะรวมถึงการสอนให้
รู้จักเขียนโปรแกรมส่ังงานคอมพิวเตอร์แต่ไม่รวมถึงการสอนคนให้รู้จักวิธีใช้คอมพิวเตอร์หรือรู้ว่าคอมพิวเตอร์ เป็น
อ ย่ า ง ไ ร  ค อ ม พิ ว เต อ ร์ จึ ง เป็ น เพี ย ง เค รื่ อ ง มื อ อ ย่ า ง ห นึ่ ง ท่ี ค รู น ำ ม า ใ ช้ เป็ น ส่ื อ ใน ก า ร ส อ น 
 
ยืน ภู่วรวรรณ (2531 : 120-129) [12] ได้กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีได้นำ
เ นื้ อ ห า วิ ช า 
และลำดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะช่วยนำบทเรียนท่ีเตรียมไว้อย่างเป็นระบบมาเสนอในรูปแบบท่ี
เหมาะสมสำหรับ นักเรียน แต่ละคน 
 
พวงเพชร วัชรรัตนพงค์ (2526 :16) [13] ได้กล่าวไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย 
ครูในการเรียนการสอน นักเรียนเรียนรู้เนื้อหา บทเรียน และฝึกฝนทักษะจากคอมพิวเตอร์ แทนท่ีจะเรียนจากครูในบาง
วิชา บางบทเรียน การเรียนการสอนกับคอมพิวเตอร์จะถูกดำเนินไปเป็นระบบ คอมพิวเตอร์จะสามารถช้ีท่ีผิดของ
นักเรียนได้ เมื่อนักเรียนกระทำผิดขั้นตอนและคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนยังเป็นเครื่องมือท่ีช่วยสนองความ
แตกต่างของความสามารถระหว่างบุคคลของนักเรียนได้อีกด้วย 
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จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมบทเรียนมาช่วยในการเรียนการสอน  มีการวางแผนเนื้อหาวิชาอย่างเป็น
ขั้นตอน สามารถตอบสนองกับผู้เรียน มีการทบทวน การทำแบบฝึกหัด และการประเมินผล 
 

2.2.2ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร (2550) [14] กล่าวถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดังนี้  

• สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  
• ดึงดูดความสนใจ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอด้วยกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว แสง สี เสียง สวยงามและเหมือนจริง  
• ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว ด้วยวิธีที่ง่ายๆ  
• ผู้เรียนมีการโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ และบทเรียนฯ มีโอกาสเลือก ตัดสินใจ และได้รับการเสริมแรง

จากการได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที  
• ช่วยให้ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้สูง เพราะมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งจะเรียนรู้ได้จาก

ขั้นตอนท่ีง่ายไปหายากตามลำดับ  
• ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง บทเรียนมีความยืดหยุ่น สามารถเรียน

ซ้ำได้ตามท่ีต้องการ  
• ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อคนเอง ต้องควบคุมการเรียนด้วยตนเอง มีการแก้ปัญหา และฝึกคิดอย่าง

มีเหตุผล  
• สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียน เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน  
• สามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการท้าทายผู้เรียน และเสริมแรงให้อยากเรียนต่อ  
• ให้ครูมีเวลามากขึ้นท่ีจะช่วยเหลือผู้เรียนในการเสริมความรู้ หรือช่วยผู้เรียนคนอื่นท่ีเรียนก่อน  
• ประหยัดเวลา และงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน โดยลดความจำเป็นที่จะต้องใช้ครูท่ีมีประสบการณ์

สูง หรือเครื่องมือราคาแพง เครื่องมืออันตราย  

จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมบทเรียนมาช่วยในการเรียนการสอน มีการวางแผนเนื้อหาวิชาอย่าง
เป็นขั้นตอน สามารถตอบสนองกับผู้เรียน มีการทบทวน การทำแบบฝึกหัด และการประเมินผล 

2.3.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ในรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล 
รหัสวิชา 20101- 2002 
ในการทำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 20101-
2002  ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 มาใช้ในการทำการวิจัยครั้งนี้  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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2.3.1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  รายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล  
รหัสวิชา 20101-2002 
จุดประสงค์รายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานหนาท่ีระบบตางๆของเครื่องยนตดีเซล  
2. ใชเครื่องมือ   อุปกรณชางยนต   ไดถูกตองตามข้ันตอน 
3. ถอดประกอบตรวจสภาพช้ินสวน   ปรับแตงและบํารุงรักษาเครื่องยนตดีเซล  
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
      ๑.   แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ   ตรวจสอบบํารุงรักษาปรับแตงช้ินสวนเครื่องยนตดีเซล  
 2.  ถอดประกอบช้ินสวนเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ 
 3.  ตรวจสภาพช้ินสวนเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ 
 4.  บํารุงรักษาช้ินสวนเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ 
 5.  ปรับแตงเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ 
คำอธิบายรายวิชา 
            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การใชเครื่องมืออุปกรณชางยนต หลักการทํางาน การ
ถอดประกอบตรวจสภาพช้ินสวน ระบบน้ำมันมันเช้ือเพลิง ระบบจุดระเบิดระบบหลอล่ืนระบบระบายความรอน ระบบ
ไอดีระบบไอเสียการติดเครื่องยนต การปรับแตงและการบํารุงรักษาเครื่องยนตดีเซล  

จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ในรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 20101-
2002  ซึ่งมีจำนวน 3 หน่วยกิต ใช้ระยะในการศึกษา 18 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ละ 7 คาบ รวม ใช้เวลาในการศึกษา 
126 ช่ัวโมง 

 
2.4.การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้นวัตกรรม 
บรรจบ อรชร [16] ได้กำหนดรูปแบบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้นวัตกรรมกับกลุ่มผู้เรียนสองกลุ่ม
วิธีการนี้เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้กับกลุ่มผู้เรียนสองกลุ่ม ผู้เรียนสองกลุ่มนี้จะมีจำนวนผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มเท่ากัน  เราจะเรียกกลุ่มแรกว่า “กลุ่มทดลอง” ก่อนเริ่มต้นการทดลองครูผู้สอนจะต้องใช้วิธีทางสถิติแยกกลุ่ม
ผู้เรียนออกเป็นสองกลุ่ม และกลุ่มผู้เรียนท้ังสองจะต้องมีความรู้พื้นฐานอยู่ในระดับเดียวกันก่อน  ต่อจากนั้นทำการ
ทดลองโดยให้กลุ่มควบคุมเรียนโดยวิธีสอนตามปกติท่ีเคยเรียนอยู่และกลุ่มทดลองเรียน  โดยใช้นวัตกรรมท่ีครูผู้สอน
สร้างขึ้น  เมื่อส้ินสุดการสอน  ให้ครูผู้สอนทำการวัดตัวแปรตาม  (องค์ความรู้  ทักษะและทัศนคติ)  โดยใช้เครื่องมือวัด
อันเดียวกัน  มีมาตรวัดเดียวกัน  เมื่อเสร็จส้ินการทดลองแล้ว  ให้นำผลของคะแนนท้ังสองกลุ่มมาเปรียบเทียบ  โดยใช้
หลักการทางสถิติ  ข้อควรระวังของครูผู้สอนก็คือผลท่ีเกิดขึ้นภายหลังการทดลองเป็นผลจากการใช้นวัตกรรม (ตัวแปร
อิสระ)  ในกลุ่มทดลองและเป็นผลจากการใช้วิธีการสอนปกติในกลุ่มควบคุมอย่างแท้จริงโดยไม่มีอิทธิพลจากส่ิงอื่นเข้า
มาเกี่ยวข้องหรือเรียกว่าเป็นการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนนั่นเองกระบวนการทดลองดังกล่าวนี้สามารถเขียนเป็น
บล็อกไดอะแกรมได้ดังนี้ 
 
 
 
                รูปที่ 2.1 กระบวนการทดลอง 

(R)CG  X MCG 

(R)EG  Y MEG 
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กำหนดให้   (R)CG หมายถึง การสุ่มผู้เรียนให้อยู่ในกลุ่มควบคุม 
  (R)E หมายถึง การสุ่มผู้เรียนให้อยู่ในกลุ่มการทดลอง 
  X หมายถึง การใช้วิธีสอนแบบปกติท่ีเคยใช้ 
  Y หมายถึง การใช้นวัตกรรมท่ีครูผู้สอนจัดสร้างขึ้น 
  MCG หมายถึง การวัดตัวแปรตามของกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลอง 
  MEG หมายถึง การวัดตัวแปรตามของกลุ่มทดลองภายหลังการทดลอง 
  อนึ่งการวัดตัวแปรตามกับผู้เรียนสองกลุ่ม  จะใช้เครื่องมือวัดอันเดียวกันมีมาตรวัดเดียวกัน 
 
ตัวอย่างที่  1 เป็นตัวอย่างท่ีกำหนดให้ผลจากการวัดตัวแปรตามออกมาเป็นคะแนนหัวข้อตัวอย่าง “การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะปฏิบัติงานทางช่างยนต์” ในการเรียนการสอนทางอุตสาหกรรม
ครูผู้สอนคนหนึ่งพบว่าผู้เรียนท่ีครูเคยสอนมาจะมีความสนใจในเนื้อหาค่อนข้างต่ำ  ผลสอบออกมายังอยู่ในระดับท่ีไม่
น่าพอใจจึงคิดจัดสร้างนวัตกรรมขึ้นมามีช่ือเรียกว่า  ชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานทางช่างยนต์  เพื่อเสริมสร้างความสนใจ
และพัฒนาการฝึกทักษะของผู้เรียน  เมื่อครูผู้สอนได้ทำการจัดสร้างชุดฝึกทักษะฯ  เสร็จเรียบร้อยแล้วตามกรรมวิธีที่
ถูกต้องโดยใช้หลักการทางเทคโนโลยีการศึกษา  ครูผู้สอนจึงได้ทำการสุ่มผู้เรียนในช้ันเรียนออกมาจำนวน  ๒๐  คน  
ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนอยู่ในระดับความรู้พื้นฐานเดียวกัน  (โดยท่ีผู้เรียนท้ังหมดไม่เคยเรียนรู้ในเนื้อหาท่ีครูผู้สอนจะทำการ
สอนตามวิธีปกติและสอนโดยใช้นวัตกรรมมาก่อน)  ต่อจากนั้นให้ทำการสุ่มแยกกลุ่มออกเป็น  2  กลุ่ม (ตามวิธีทาง
สถิติ)  จากนั้นให้ทำการสุ่มอีกว่ากลุ่มผู้เรียนใดจะเป็นกลุ่มควบคุม  (เรียนโดยวิธีสอนตามปกติ)  กลุ่มใดเป็นกลุ่มทดลอง  
(เรียนโดยใช้นวัตกรรมท่ีจัดสร้างขึ้น)  จากนั้นให้เริ่มการทดลองเมื่อส้ินสุดการทดลองให้ทำการวัดตัวแปรตามโดยใช้
เครื่องมือวัดอันเดียวกัน  มีมาตรวัดเดียวกันแล้วนำค่าของคะแนนมาเปรียบเทียบกันโดยใช้หลักการทางสถิติการต้ัง
สมมุติฐานการทดลองในการทดลองนวัตกรรมเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ  วิธีท่ี  2  นี้  เรา ต้ังสมมุติฐานว่า  
“ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานทางช่างยนต์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติ” สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลในการวัดผลการทดลองวิธีนี้ครูผู้สอนวัดตัวแปรตามจากกลุ่มผู้เรียนท้ังสองกลุ่มโดย
ใช้เครื่องมือวัดท่ีสร้างขึ้นอันเดียวกันมีมาตรวัดเดียวกัน โดยกำหนดให้ออกมาเป็นคะแนน ต่อจากนั้นให้นำผลท่ีได้มา
เปรียบเทียบด้วยสถิติ t-test  
 
2.5.งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

นางสุพัตรา  สุวรรณสิงห์ (2551) [17] ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องฟังก์ชัน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟังก์ชัน มีประสิทธิภาพ 80.47 / 84.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค41102 เรื่องฟังก์ชัน ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนเรื่องฟังก์ชันโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก 
( x = 4.31, s = 0.66 ) และค่าเฉล่ียของแต่ละรายการอยู่ในระดับมากขึ้นไป แสดงว่าการเรียนเรื่องฟังก์ชันโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ทำให้นักเรียนมีความชอบและพอใจอยู่ในระดับมาก 

นายวิศิษฐ์  คำมี (2551) [18] ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า ผลการศึกษา
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ค้นคว้าพบว่า 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชีวิตสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีประสิทธิภาพ 
82.50/85.75   2.  ผลสัมฤทธิ์ ของนั ก เรียน ท่ี เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน ท่ี ผู้รายงาน ได้  
สร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระ ดับ .01   3.  นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชีวิตสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่
ในระดับมาก 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล หลังทดลองใช้ส่ือบทเรียน
ช่วยสอน และ หาประสิทธิภาพของส่ือบทเรียนช่วยสอน โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ประชากร 
2. ขัน้ตอนการวิจัย 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ของ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชา
งานเครื่องยนต์ดีเซล ปีการศึกษา 256๕ จำนวน ๒๐ คน  

   3.2 ขั้นตอนการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.1 แผนภูมิสรุปการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนการวิจัย 
 
 
 
 
 

ศึกษารายละเอยีดเกีย่วกับการใช้ส่ือช่วยสอน วิชางานเคร่ืองยนต์ดีเซล ซ่ึงออกแบบและสร้างโดย  
สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ทดสอบก่อนเรียน 

ทดสอบความรู้ในแต่ละหน่วยระหว่างการเรียน 

ทดสอบหลังเรียน 

1 
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รูปท่ี 3.1 แผนภูมิสรุปการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนการวิจัย(ต่อ) 
 
3.3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3.1. ลักษณะเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ส่ือช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซลซึ่ง
ออกแบบและสร้างโดย สาขาวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
3.4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการทำวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีลำดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
3.4.1.ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบโดยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล
ก่อนเรียน และ หลังเรียน โดยข้อสอบมีจำนวน 50 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 50 คะแนนเพื่อหา
ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 20101-2002 หลังจากใช้ส่ือช่วย
สอน  
3.4.2.ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินหาประสิทธิภาพของส่ือช่วยสอนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ผลข้อมูล
คะแนน การทำแบบทดสอบระหว่างเรียน กับ ผลข้อมูลคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 
 
3.5.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
นำข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นขั้นตอนดังนี้คือ 
1.สถิติพื้นฐาน 

1 

ท าการหาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หาประสิทธิภาพของส่ือช่วยสอน 
วชิางานเคร่ืองยนต์ดีเซล 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

รวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน
วิจยั 
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1.1. ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยคำนวณจากสูตร    

      =    
N


       

       
     คือ ค่าเฉล่ีย 
     คือ ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   N  คือ จำนวนประชากร 
 
1.2. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   คำนวณจากสูตร  
 

                                          S.D.           =
( )


−
2

                     

 
                                S.D.     คือ ค่าความเบี่ยงเบนมาราฐานของคะแนนกลุ่มประชากร 

                 คือ ขนาดของกลุ่มประชากร 
                 คือ ค่าเฉล่ียของคะแนนประชากร 
                                คือ คะแนนประชากร 
 
2. คำนวนหาค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียนของส่ือช่วยสอน วิชางาน
เครื่องยนต์ดีเซล โดยใช้สูตรดังนี้ (โกวิท ประวาลพฤกษ์, 2530: 120) [19] 
 

t=
( )
1

22

−

− 



DD

D
    

 
  เมื่อ  t แทน  ค่าสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบความมีนัยสำคัญ 
    D แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
    N แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่างหรือจำนวนคู่คะแนน 
3. การคำนวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนช่วยสอน สามารถคำนวณจากสูตรดังนี้ (มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 2550: 18-
19) [20]  

           
 
 
 
 
 



 19 
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บทที่ 4 ผลการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซลทดลองใช้ส่ือบทเรียน
ช่วยสอน 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือบทเรียนช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล 3. ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 สาขางานยานยนต์ ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชางาน
เครื่องยนต์ดีเซล ปีการศึกษา 256๕ จำนวน ๒๐ คน ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองตามขั้นตอนเพื่อเป็นการตอบ
วัตถุประสงค์และคำถามการวิจัย โดยผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังนี้ 
 
 1.การหาความก้าวหน้าของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล หลังทดลองใช้ส่ือ
บทเรียนช่วยสอน โดยการเปรียบเทียบผลต่างคะแนนแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน และ 
หลังเรียนโดยใช้ค่าสถิติ t-test แบบ Paired Samples Correlation 
 
 2. การหาประสิทธิภาพของส่ือช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซลจากผลข้อมูลคะแนน การทำแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน กับ ผลข้อมูลคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์หาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเคร่ืองยนต์ดีเซล  หลังทดลองใช้สื่อ
บทเรียนช่วยสอน โดยการเปรียบเทียบผลต่างคะแนนแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน และ 
หลังเรียนโดยใช้ค่าสถิติ t-test แบบ Paired Samples Correlation 
ตารางท่ี 4.1. ผลการวิเคราะห์หาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซลหลังทดลองใช้ส่ือ
บทเรียนช่วยสอน โดยการเปรียบเทียบผลต่างคะแนนแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน 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 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่าหลังจากทดลองใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซลมีการพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น โดยก่อนการใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ระดับคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 15.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.77 หลังทดลองใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนได้
ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 39.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.10 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน เมื่อตรวจสอบความ
แตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียด้วย (t-test) แบบ Paired Samples Correlation ค่า t = 19.24 (ค่า t ตามตารางการ
แจกแจงแบบ tมีค่าเท่ากับ 2.110) โดยพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุ ติฐานนั้นคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ในวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 สาขางานยานยนต์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึ้นหลังทดลองใช้ส่ือบทเรียนช่วย
สอน 
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4.2 การหาประสิทธิภาพของสื่อช่วยสอน วิชางานเคร่ืองยนต์ดีเซลจากผลข้อมูลคะแนน การทำแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน กับ ผลข้อมูลคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของส่ือช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซลจากผลข้อมูลคะแนน 
การทำแบบทดสอบระหว่างเรียน กับ ผลข้อมูลคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 
รายการ จำนวนนักศึกษา 

(N) 
คะแนนเต็ม ผลรวมของคะแนนที่

ได้เฉลี่ย 
  

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

ค ะ แ น น จ า ก ก า ร ท ำ
แบบทดสอบระหว่างเรียน 

๒๐ 100 91.27 82.97 

ค ะ แ น น จ า ก ก า ร ท ำ
แบบทดสอบหลังเรียน 

๒๐ 50 39.38 88.76 

 
จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นได้ว่าหลังจากทดลองใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล จากการ

ประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนของนักศึกษาจำนวน ๒๐ คน สามารถทำคะแนนผลรวมได้ค่าเฉล่ียสูงถึง 91.27 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.97และ เมื่อนักศึกษาได้ผ่านการ เรียนจบทุกหน่วยการ
เรียนแล้ว นักศึกษาได้ทำแบบทดสอบหลังเรียน โดย สามารถทำคะแนนได้ 39.38 คะแนนจากคะแนนเต็ม  50  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ  88.76 
 

ดังนั้น จึงสรุป ได้ว่าประสิทธิภาพของส่ือบทเรียนช่วยสอน  วิชางานเครื่องยน ต์ดี เซล มี ค่าเท่ากับ 
82.97/78.76 ซึ่งผลข้อมูลท่ีได้มีค่าไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้ในเกณฑ์ 80/80 ดังนั้นต้องมีการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน และเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดประเมินผล ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
ข้อสอบยากจนเกินไป จึงต้องมีการปรับปรุง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล         
โดยใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน  ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ (1) ส่ือช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซลซึ่ง
ออกแบบและสร้างโดย แผนกช่างยนต์  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ทางผู้วิจัยได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยท้ัง 2 ข้อคือ    
 5.1.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล หลังทดลองใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน  
 5.1.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือบทเรียนช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล 
 
5.2 การดำเนินงานวิจัย 
 5.2.1 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการใช้การหาความก้าวหน้าของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล หลังทดลองใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน โดยการเปรียบเทียบผลต่างคะแนนแตกต่าง
ระหว่างคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียนโดยใช้ค่าสถิติ  t-test แบบ Paired Samples 
Correlation 
 5.2.2 นำบทเรียนช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกวันศุกร์
ของสัปดาห์ในคาบเรียนท่ี 1-4 และ 6-8   
 5.2.3 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบโดยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในรายวิชางานเครื่องยนต์
ดีเซลก่อนเรียน และ หลังเรียน ซึ่งออกแบบและสร้างมีจำนวน 50 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 50 คะแนน
เพื่อหาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซลรหัสวิชา 20101 2002 หลังจากใช้
ส่ือช่วยสอน  
 5.2.4 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินหาประสิทธิภาพของส่ือช่วยสอนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซลจาก
ผลข้อมูลคะแนนการทำแบบทดสอบระหว่างเรียนกับผลข้อมูลคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 
 
5.3 สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์สถิติตามวัตถุประสงค์ทำให้ทราบผลการวิจัยซึ่งสามรถแยกตามลักษณะของการวิเคราะห์คะแนนสอบ
ได้ดังนี้ 
 
5.3.1 พบว่าหลังจากทดลองใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล นักเรียนมีการพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น โดยก่อนการใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน  นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ระดับคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 15.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.77 หลังทดลองใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนได้
ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 39.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.10 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน เมื่อตรวจสอบความ
แตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียด้วย (t-test) แบบ Paired Samples Correlation ค่า t = 19.24 (ค่า t ตามตารางการ
แจกแจงแบบ tมีค่าเท่ากับ 2.110) โดยพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุ ติฐานนั้นคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ในวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ของนักเรียนระดับช้ัน
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 สาขางานยานยนต์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึ้นหลังทดลองใช้ส่ือบทเรียนช่วย
สอน  
 
จะเห็นได้ว่าหลังจากทดลองใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล จากการประเมินความก้าวหน้าระหว่าง
เรียนของนักศึกษาจำนวน ๒๐ คน สามารถทำคะแนนผลรวมได้ค่าเฉล่ียสูงถึง 91.27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ  82.97และ เมื่อนักศึกษาได้ผ่านการ เรียนจบทุกหน่วยการเรียนแล้ว นักศึกษาได้ทำ
แบบทดสอบหลังเรียน โดย สามารถทำคะแนนได้ 39.38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.76 
 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของส่ือบทเรียนช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซลมีค่าเท่ากับ 82.97/88.76 ซึ่งผล
ข้อมูลท่ีได้มีค่าไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้ในเกณฑ์ 80/80 ดังนั้นต้องมีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทำแบบทดสอบหลังเรียน และเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดประเมินผล ซึ่งอาจเนื่องมาจากข้อสอบยากจนเกินไป จึงต้อง
มีการปรับปรุง 
 
5.4 อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นสำคัญท่ีสามารถนำมาวิเคราะห์และอภิปรายผลดังนี้ 
 
5.4.1. หลังจากทดลองใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล  นักเรียนมีการพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงขึ้นเมื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียด้วย (t-test) แบบ Paired Samples Correlation ค่า t 
= 19.24 (ค่า t ตามตารางการแจกแจงแบบ tมีค่าเท่ากับ 2.110) โดยพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานนั้นคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ของ
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีท่ี 1 สาขางานยานยนต์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท่ีเพิ่มข้ึนหลังทดลอง
ใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน  
 
5.4.2.ประสิทธิภาพของส่ือบทเรียนช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล มีค่าเท่ากับ 82.97/78.76 ซึ่งผลข้อมูลท่ีได้มี
ค่าไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้ในเกณฑ์ 80/80 ดังนั้นต้องมีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทำ
แบบทดสอบหลังเรียน และเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดประเมินผล ซึ่งอาจเนื่องมาจากข้อสอบยากจนเกินไป จึงต้องมีการ
ปรับปรุง 
 
 
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของนางสุพัตรา  สุวรรณสิงห์ (2551) ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
41102 เรื่องฟังก์ชัน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนนักศึกษาได้จริง 
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5.5 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
   
จากการทำการวิจัยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล หลังทดลองใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน ผู้วิจัย
เสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.5.1 ควรมีการจัดทำส่ือบทเรียนช่วยสอน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อท่ีจะ
สามารถเพื่อท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา และลดระยะเวลาในการเรียนการสอนได้เป็น
อย่างดี 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล   ว่าท่ีร้อยตรีกติติพงษ์  คำเกิ่ง 
 
วัน  เดือน  ปี  เกิด  15 พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 
 
ประวัติการศึกษา  
   
ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนทราย จ.ประจวบคีรีขันธ์   พ.ศ. 2552 
 
ระดับมัธยมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนบ้านอ่างทอง   จ.ประจวบคีรีขันธ์   พ.ศ. 2555 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  
พ.ศ. 2558  
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยน ต์   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน   จ .ประจวบคีรีขันธ์             
พ.ศ. 2560 

  
ระดับปริญญาตรี   เทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาเทคโนโลยียานยนต์ 
    วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  จ.ประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ. 2562 
 
ประวัติการทำงาน  คร ูตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์    

๓ มิ.ย. พ.ศ. 2562 – ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ 
 
ครู ตำแหน่ง พนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์    
๑๕ มิ.ย. พ.ศ. 256๔ – ปัจจุบัน 
 

 
 


