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บทคัดย่อ :	 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพ่ือสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
สื่อการเรียนการสอนร่วมกับสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่มาใช้กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 (Active	 Learning)	 2)	 เพ่ือ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่อง	พื้นฐานทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	และการแจกแจงความน่าจะ
เป็นตัวแปรสุม่แบบไม่ต่อเน่ือง	ระหว่าง	นนร.	ทีใ่ช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสือ่การเรียนการสอนร่วมกบัการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและ	นนร.	ที่ไม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอน	3)	เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความ
พึงพอใจ	เร่ือง	สือ่การเรียนการสอน	ระหว่าง	นนร.	ทีใ่ช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสือ่การเรียนการสอนร่วมกบัการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและ	นนร.	ที่ไม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอน	กลุ่มทดลองคือ	นนร.	ชั้นปี
ที่	3	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ปีการศึกษา	2562	จ�านวน	24	นาย	และกลุ่มควบคุม	คือ	นนร.	ชั้นปีที่	3	สาขา
วชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีปีการศึกษา	2563	จ�านวน	32	นาย	เคร่ืองมอืในการศึกษา	ได้แก่	1)	บทเรียนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน	เร่ือง	พ้ืนฐานทางสถติิและการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น	และการแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุม่แบบไม่ต่อเน่ือง	 
2)	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ	์คือข้อสอบระหว่างภาค	และ	3)	แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเ้รียนทาง	E-learning		สถติิ
ที่ใช้ในการศึกษา	คือ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบผลต่างค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน	
ผลการศึกษาพบว่า	ค่าสถิติของการทดสอบผลต่างคะแนนสอบ	คือ		t	=	0.007		และ	P	=	0.995	หมายความว่า		นนร.	
ชัน้ปีที	่3	สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	ปีการศึกษา	2562	และ	นนร.	ชัน้ปีที	่3 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	ปีการศึกษา	2563		คะแนนเฉลี่ยของทั้งสอง
กลุ่มไม่แตกต่างกัน		นอกจากนี้ค่าสถิติของการทดสอบผลต่างคะแนนความพึงพอใจ	คือ	t	=	2.063	และ	P	=	0.0285	
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หมายความว่า	 นนร.	 ชั้นปีที่	 3	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 ปีการศึกษา	
2562	ให้คะแนนความพึงพอใจ	เร่ือง	สือ่การเรียนการสอน	มากกว่า	นนร.	ชัน้ปีที	่3	สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 
ที่ไม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	ปีการศึกษา	2563		ที่ระดับนัยส�าคัญ	0.05

ค�าส�าคัญ:		บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน,	การจัดการเรียนรู้เชิงรุก		

Abstract : The		purposes	of	this	research	were:	1)	to	create	the	computer	assisted	instruction	for	using	
with	the	existing	instruction	media	in	Active	Learning,	2)	to	compare	the	cadets’	learning	achievement 
in	 the	 topics	of	 the	 Introduction	 to	Statistics	and	Basic	Data	Analysis	and	 the	Discrete	Probability	 
Distribution	between	the	cadets	who	use	and	do	not	use	the	computer	assisted	instruction	media	
with	the	media	in	Active	Learning,	and	3)	to	compare	the	satisfaction	of	media	for	those	two	groups	of 
the	cadets.	In	this	study,	the	tested	group	is	24	of	3rd	year	cadets	in	Science	and	Technology	program	
in	2019	academic	year	and	the	control	group	 is	32	of	3rd	year	cadets	 in	Science	and	Technology	 
program	 in	 2020	 academic	 year.	 There	 are	 3	 tools	 for	 this	 research;	 1)	 the	 computer	 assisted	 
instruction	 of	 the	 Introduction	 to	 Statistics	 and	 Basic	 Data	 Analysis	 and	 the	 Discrete	 Probability	 
Distribution,	 2)	 the	 test	 of	 achievement	 is	 the	midterm	examination,	 and	 3)	 the	 feedback	of	 the	 
cadets	 via	 e-learning	 website.	 The	mean,	 the	 standard	 deviation	 and	 the	 independent	 sample	 
t	test	are	calculated.	The	results	revealed	that	the	t-statistic	of	cadets’	learning	achievement	with	 
independent	sample	t	test	is	equal	to	0.007	and	P	=	0.995	which	means	there	is	no	difference	between	
the	mean	scores	of	these	two	groups	of	cadets.	In	addition,	the	t-statistic	of	cadets’	attitude	toward	
instructional	media	with	independent	sample	t	test	is	equal	to	2.063	and	P	=	0.0285	which	means	
the	cadets	in	the	test	group	prefer	in	the	computer	assisted	instruction	media	than	the	cadets	in	the	
control	group	at	significance	level	0.05.	

Keywords:	 Computer	Assisted	Instruction,	Active	Learning	
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1. บทน�า
	 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 ผู้เรียนควรเป็นผู้ใฝ่รู้
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ	 ด้วยตนเองเน่ืองจาก
ความรู้ในยุคปัจจุบันมีค่อนข้างมากหลากหลายและเพ่ิม
ขึ้นรวดเร็ว	 ปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ได้เห็นความส�าคัญการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 (Active	
Learning)	 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู ้เรียน
ฝึกทักษะการเรียนรู้และทักษะสื่อสารที่จะท�าให้	 นนร.	
มีกระบวนการคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์และการคิดแก้
ปัญหา	 โดยมีอาจารย์สนับสนุนการเรียนรู้	 นอกจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นทักษะการเรียนรู้แล้ว	
อาจารย์ควรมีสื่อการเรียนรู้	 น่ันคือบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน	(Computer	Assisted	Instruction:	CAI)	เป็น
สื่อการเรียนการสอนสามารถท�าให้	 นนร.	 ยุคนี้	 	 ซึ่งเป็น
ยคุของคอมพิวเตอร์ท�าให้เกดิความเข้าใจได้ง่ายขึน้	เพราะ
มีภาพและเสียงประกอบกัน	 สามารถดึงความสนใจของ	
นนร.	 ให้มีสมาธิอยู่กับบทเรียนมากขึ้นและพร้อมที่จะใช้
ความรู้ต่างๆ	 ที่ตนเองมีผ่านกระบวนการคิดเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจกลายเป็นความรู้ที่ยั่งยืนได้	การน�า	CAI	มาใช้
ร่วมกับสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่	เช่น	หนังสือ	รูปภาพ	
แบบฝึกหดั	น้ันจะเป็นตัวช่วยให้	นนร.	เกดิความสนใจทีจ่ะ
เรียนรู้มากขึน้และสามารถสือ่สารออกมาเป็นกระบวนการ
คิดซึ่งอยู่ในรูปธรรมได้	จากการศึกษางานวิจัยการพัฒนา
และน�าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนสามารถพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความ
พึงพอใจที่มีต่อการเรียนให้สูงขึ้น	(มานะ	โสภา	และคณะ,	
2560;	วีระชัย	นาสารีย์,	2561)
	 ดังน้ันจึงต้องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน	 ในวิชาหลักสถิติ	 เร่ืองพ้ืนฐานทางสถิติและการ
วเิคราะห์ข้อมลูอย่างง่าย	และการแจกแจงความน่าจะเป็น
แบบไม่ต่อเน่ือง	 เพ่ือน�ามาใช้ร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก	 รวมถึงเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เสริม
ทักษะในการจัดการเรียนการสอน	 ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจ	และท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	

2. วัตถุประสงค์
	 1.	เพ่ือสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเป็นสื่อการเรียนการสอนร่วม
กับสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่มาใช้กับการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก
	 2.	เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	
พ้ืนฐานทางสถติิและการวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น	และการ
แจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุม่แบบไม่ต่อเน่ืองระหว่าง	
นนร.	ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียน
การสอนใช้กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ	 นนร.	 ที่ไม่ใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอน
	 3.	เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจเร่ือง	 สื่อ
การเรียนการสอน	ระหว่าง	นนร.	ทีใ่ช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็นสื่อการเรยีนการสอนใช้กบัการจัดการเรยีนรู้
เชงิรุกและ	นนร.	ทีไ่ม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
สื่อการเรียนการสอน

3. สมมติฐานของการศึกษา
	 1.	นนร.	 ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
สื่อการเรียนการสอนใช้กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า	 นนร.	 ที่ไม่ใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอน	
	 2.	นนร.	 ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมา
เป็นสื่อการเรียนการสอนใช้กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมี
คะแนนความพึงพอใจ	เรื่อง	สื่อการเรียนการสอน	สูงกว่า	
นนร.	 ที่ไม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการ
เรียนการสอน

4. ขอบเขตการศึกษา
	 ประชากร	ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	 ได้แก่	 นนร.	
ชั้นปีที่	3	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ภาคเรียน
ที่	1	ปีการศึกษา	2562	จ�านวน	2	ตอน	มี	นนร.จ�านวน	
47	นาย	และ	นนร.	ชั้นปีที่	3	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 ภาคเรียนที่	 1	ปีการศึกษา	 2563	 จ�านวน	 1	
ตอน	มี	นนร.	32	นาย
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 4.1 กลุ่มตัวอย่าง	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	
ได้แก่	 นนร.	 ชั้นปีที่	 3	 	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีปีการศึกษา	2562		โดยวธิกีารสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุม่	(Cluster	Sampling)	1	ตอน	จ�านวน	24	นาย	ซึง่เป็น 

กลุม่ทดลองทีใ่ช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสือ่การ
เรียนการสอนใช้กบัการจัดการเรียนรูเ้ชงิรุกและ	นนร.	ชัน้
ปีที่	3	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ปีการศึกษา	
2563	จ�านวน	32	นาย	ซึง่เป็นกลุม่ควบคุมทีไ่ม่ใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอน
 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา
	 	 	 4.2.1	ตัวแปรอิสระ	คือ	วิธีการสอน	ประกอบ
ด้วย
				 	 	 	 	 1)	 การสอนท่ีใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็นสือ่การเรียนการสอนร่วมกบัสือ่การเรียนการ
สอนที่มีอยู่ใช้กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
	 			 	 	 	 2)	 การสอนทีไ่ม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็นสือ่การเรียนการสอนร่วมกบัสือ่การเรียนการ
สอนที่มีอยู่
	 	 	 4.2.2	ตัวแปรตาม	คือ
					 	 	 	 	 1)	 ผลสมัฤทธิท์างการเรียน	เร่ือง	พ้ืนฐาน 

ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	 และการแจก
ความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง	
	 	 	 	 	 2)	 คะแนนความพึงพอใจในการใช ้ 
สื่อการเรียนการสอน	 ซึ่งน�ามาจากการประเมินในระบบ	
E–learning

5. ขอบเขตของเนื้อหา
	 เน้ือหาทีน่�ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี	คือ	พ้ืนฐานทาง
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	 และการแจกความ
น่าจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง
 5.1 ระยะเวลาในการทดลอง	 การศึกษาคร้ังน้ี
ด�าเนินการในภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2562	 และ 
ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2563	

 5.2 ค�าจ�ากัดความและนิยาม
	 	 	 5.2.1	นนร.	หมายถึง	นักเรียนนายร้อย	คือ	ผู้
เรียนทีก่�าลงัศึกษาในระดับบณัฑติศึกษา	โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
	 	 	 5.2.2	วิธีการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน	 หมายถึง	 การสอนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร ์
ช่วยสอนร ่วมกับสื่อการเรียนการสอนท่ีมีอยู ่ ใช ้ กับ 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก	
   5.2.3	 การจัดการเรียนรู้เชงิรุก	ในการศึกษาคร้ังนี้	 
หมายถงึ	การน�าหลายเทคนิคของการจัดการเรียนรูเ้ชงิรกุ	
มาใช้และในแต่ละเน้ือหา	วธิกีแ็ตกต่างกนัขึน้อยูกั่บเนือ้หา
และผูเ้รียน	ได้แก่	การเรียนรู้แบบร่วมมอื	(Collaborative	
Learning	 Group)	 การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน	
(Student-led	Review	Sessions)	การเรียนรู้แบบแผน
ผังความคิด	(Concept	Mapping)
	 	 	 5.2.4	วธิกีารสอนแบบปกติ	หมายถงึ	การเรียน
การสอนที่ใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่
   5.2.5	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	หมายถึง	
การน�าโปรแกรม	 Adobe	 Captivate	 มาสร้างบทเรียน 

ช่วยสอนและแบบฝึกหัด
	 	 	 5.2.6	สื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่	 หมายถึง	
เอกสารประกอบการสอน	 ใบงานหรือแบบฝึกหัดคู่ขนาน	
แบบทดสอบ	และกระดานไวท์บอร์ด
	 	 	 5.2.7	โปรแกรม	Adobe	Captivate	หมายถงึ 
โปรแกรมทีถ่กูพัฒนาขึน้มาเพ่ือสนับสนุนการสร้าง	Movie	
ในรูปแบบสื่อการเรียนการรู ้หรือสื่อการน�าเสนอแบบ
มัลติมีเดีย
	 	 	 5.2.8	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 หมายถึง	
คะแนนสอบระหว่างภาค	 เรื่อง	พื้นฐานทางสถิติและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	และการแจกแจงความน่าจะเป็น
ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง	
	 	 	 5.2.9	คะแนนความพึงพอใจในการเรียน	 
หมายถึง	 คะแนนประเมินความพึงพอใจในรายวิชาหลัก
สถิติ	เรื่อง	สื่อการเรียนการสอน
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6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 และการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก	ดังนี้
 6.1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
	 ขนิษฐา	 ชานนท์	 (2552:	 8)	 ได้ให้ความหมายของ	
“คอมพิวเตอร์ช่วยสอน”	ว่าหมายถึงการน�าคอมพิวเตอร์
มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอน	 โดยเน้ือหา
วิชาแบบฝึกหัดจะถูกพัฒนาขึ้นในรูปของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์	ผูเ้รียนจะเรียนบทเรียนจากคอมพิวเตอร์โดย
คอมพิวเตอร์จะสามารถแสดงเน้ือหาวิชาทั้งในรูปของตัว
หนังสือและกราฟิก	 สามารถถามค�าถามและรับค�าตอบ
จากผู้เรียน	 ตรวจค�าตอบ	 และแสดงผลการเรียนในรูป
ข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้เรียน
	 ไชยยศ	 เรืองสุวรรณ	 (2553:	 53-65)	 ได้กล่าวถึง	
คุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน	3	ด้าน	
ดังนี้
	 1.	อตัราเร็วในการเรียนรู้ของแต่ละบคุคล	โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะยอมให้ 
ผู้เรียนรู้ตามอัตราเร็วของตนเอง	 ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดี 

ในแง่การเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นรายบุคคล	
	 2.	การให้ข้อมูลย้อนกลับ	 (Feedback)	 การที่
คอมพิวเตอร์สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างฉับพลันแก่
ผู้เรียน	 ไม่ว่าผู้เรียนจะตอบสนองถูกหรือผิดก็ตาม	 ถือว่า
เป็นคุณสมบัติอีกประการหน่ึงของคอมพิวเตอร์ช่วยการ
เรียนการสอน	
	 “ข้อมูลย ้อนกลับ”	 คือกระบวนการให้ข ้อมูล
สารสนเทศหรือข้อความรู้	 (Information)	 “การเสริม
แรง”	เป็นผลทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รียนภายหลังจากทีไ่ด้รับข้อมลู
สารสนเทศแล้ว
 3.	การจดัล�าดับและโครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนส่วนใหญ่จะพัฒนาหรือสร้างขึ้นมาโดยยึดหลัก
ของการสอนแบบโปรแกรม	 โดยการพัฒนาตามขั้นตอน

ดังน้ี	 จุดประสงค์การวิเคราะห์เน้ือหาวิชา	 การจัดล�าดับ
โครงสร้างการสอนและการลงมือท�าโปรแกรม
        6.2 การจัดการเรียนรูเ้ชิงรกุ (Active Learning)
	 เยาวเรศ	 	 ภักดีจิตร	 (2557)	 ได้กล่าวว่า	 ต้องเรียน
ให้เกิดทักษะเพื่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่	21	ซึ่งหน้าที่
ของครูเพ่ือศิษย์จึงต้องเปลี่ยนจากเน้น	 “สอน”	 หรือ 

สั่งสอนไปท�าหน้าที่จุดประกายความสนใจใฝ่รู้	 (Inspire)	
แก่ศิษย์	 ให้ศิษย์ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ	 (Learning		
by	 	 Doing)	 และเพ่ือการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่	 21	 น้ี	
จากการลงมือปฏิบัติของตนเป็นทีมร่วมกับเพ่ือนนักเรียน	
เน้นการงอกงามทักษะในการเรียนรู้	 และค้นคว้าหา 
ความรู้	กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	มี	3	ลักษณะ	
คือ
	 1.	กระบวนการเรยีนรู้แบบลงมอืปฏบิติัเป็นแนวคิด
หรือความเชื่อท่ีสนับสนุนให้คนเราปฏิบัติสิ่งต่างๆ	 ด้วย
ตนเองตามความสนใจ	ฝึกปฏิบัติ	ฝึกทกัษะจนถงึการเรยีนรู ้
ด้วยตนเอง	เพราะเชือ่ว่าหากคนเราได้กระท�าจะท�าให้เกิด
ความเชื่อมั่นเป็นแรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้	มีลักษณะดังนี้
	 	 1.1	 การเรียนรู้ผ่านการท�างาน	 (Work–Based	
Learning)	การเรียนรู้แบบน้ีเป็นการจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน
	 	 1.2	 การเรียนรู้ผ่านโครงงาน	(Project	-	Based	
Learning)	เป็นการให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏบิติัจริงในลกัษณะ
ของการศึกษา	ส�ารวจ	ค้นคว้า	ทดลอง	ประดิษฐ์คิดค้น	
	 	 1.3	 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม	 (Activity-based	
Learning)	 ในการยึดหลักการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง	“Child	Centered”	การเรียนโดยการปฏิบัติ
จริง	 (Learning	 by	 Doing)	 และปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ 
เรียนรู้และแก้ปัญหาได้	(Doing	by	Learning)	
	 	 1.4	 การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา	 (Problem-
based	 Learning)	 เป็นรูปแบบการเรียนอีกรูปแบบหน่ึง
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 และรู้จักการท�างานร่วมกัน
เป็นทีมของผู้เรียน	 โดยผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยแต่ก็ท้าทาย
ผู้สอนมากที่สุด	
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  1.5	 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หรือวิธีวิจัย	(Research	–	Based	Learning)	การเรียนรู้
ที่เน้นการวิจัยถือได้ว่าเป็นหัวใจของบัณฑิตศึกษา	
	 2.	กระบวนการเรียนรู ้ผ ่านการสื่อสารอย ่าง
สร้างสรรค์	 เพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการส่งหรือ
ถ่ายทอดเร่ืองราว	ข่าวสาร	ข้อมลู	ความรู้	เหตุการณ์ต่างๆ	
จากผู้สอนยังไปผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย	ดังนี้
	 	 2.1	 การฝึกทักษะในการฟังอย่างลึกซึ้ง	 (Deep	
Listening)	 โดยใช้เทคนิคสุนทรีย์สนทนา	 (Dialogue)	
เป็นการฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซ้ึงท�าให้รู้จักตนเองมาก
ขึ้น	ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี
	 	 2.2	 การฝึกทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 โดย
ใช้เทคนิค	 Communities	 of	 Practice	 หรือ	 CoP	 ซึ่ง
เป็นการดึงความรู้ทีอ่ยูใ่นตัวบคุคลออกมาเพ่ือแลกเปลีย่น
และท�าให้เกิดการเรียนรู้		
	 	 2.3	 การฝึกทักษะการท�างานเป็นทีม	 เรียนรู้
แบบกลุ่ม	 ปฏิบัติงานกลุ่ม	 เป็นวิธีสอนที่ครูมอบหมายให้
นักเรียนท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม	 ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้า
หาวิธีการแก้ปัญหา
	 	 2.4	 การฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร	
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือวิจัย	 จัดระบบ	 ประเมิน	 และสื่อสาร
สารสนเทศ	 ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร	 เชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์	เคร่ืองเล่นมเีดีย	ฯลฯ	และ	Social	Network	
อย่างถูกต้อง	เหมาะสม	
	 3.	การเรียนรู้แบบขัน้บนัได	(IS)	กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามที่คาดหวังน้ันมี
มากมายหลายวิธี	 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได	
5	ขั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ		มีขั้นตอนดังนี้
	 	 ขั้น	 L1	 การต้ังประเด็นค�าถาม/สมมติฐาน	
(Learning	to	Question)	
	 	 ขั้น	 L2	 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
สารสนเทศ	(Learning	to	Search)	

	 	 ขั้น	 	 L3	 การสรุปองค์ความรู้	 (Learning	 to	 
Construct)	
	 	 ขั้น	 	 L4	 	 การสื่อสารและการน�าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ	(Learning	to	Communicate)	
	 	 ขั้น	 	 L5	 	 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ	
(Learning	to	Serve)	
 6.3 ตัวอย่างเทคนิคการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก 

(อ้างอิงใน	ไชยยุทธ์	อินบัว,	2560:	3)	
	 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ 
ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	รวมทัง้สามารถใช้ได้กบั
ผู้เรียนทุกระดับทั้งการเรียนเป็นรายบุคคลและการเรียนรู้
เป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่	 ได้เสนอตัวอย่างรูปแบบหรือ
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก	ดังนี้
	 1.	การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด	 (Think-
Pair-Share)	 คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนคิด 

เกี่ยวกับประเด็นที่ก�าหนดแต่ละคน	ประมาณ	 2-3	 นาที	
(Think)	จากน้ันแลกเปลีย่นความคิดกบัเพ่ือนอกี	3-5	นาที	
(Pair)	และน�าเสนอความคิดเหน็ต่อผูเ้รียนทัง้หมด	(Share)
	 2.	การเรียนรู้แบบร่วมมือ	(Collaborative	Learn-
ing	 Group)	 คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้
ท�างานร่วมกับผู้อื่น	โดยจัดเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	3-6	คน
	 3.	การเรียนรู้แบบทบทวนผู้เรียน	 (Student-led	
Review	 Sessions)	 คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัย
ต่างๆ	ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้	โดยผู้สอนจะคอย
ช่วยเหลือในกรณีที่มีปัญหา
	 4.	การเรียนรู้แบบใช้เกม	 (Games)	 คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู ้สอนน�าเกมเข้าบูรณาการในการ
เรียนการสอน	 ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการน�าเข้าสู ่บทเรียน	 
การสอน	และขั้นการประเมินผล
	 5.	การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ	 (Analysis	 or	
Reaction	to	Videos)	คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ดูวิดีโอ	5-20	นาที	แล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู	อาจจะพูดโต้ตอบกันเป็นกลุ่ม
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	 6.	การเรียนรู้แบบโต้วาที	(Student	Debates)	คือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้น�าเสนอข้อมูล
ที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้	 เพ่ือยืนยันแนวคิด
ของตนเองหรือกลุ่ม
 7.	การเรียนรู้แบบผูเ้รียนสร้างแบบทดสอบ	(Student 
generated	exam	questions)	คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
แล้ว
	 8.	การเรียนรู้แบบกระบวนการวจัิย	(Mini-research	
proposals	or	project)	คือ	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
องิกระบวนการวจัิย	โดยให้ผูเ้รียนก�าหนดหวัข้อทีต้่องการ
เรียนรู้	วางแผนการเรียน	เรียนรู้ตามแผน	สรุปความรู้หรือ
สร้างผลงาน	
	 9.	การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา	 (Analysis	 Case	
Studies)	 คือการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้อ่านกรณี
ตัวอย่างที่ต้องการศึกษา	
	 10.	 การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก	 (Keeping	
Journals	or	Logs)	คือ	การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีผู่เ้รียน
จดบนัทกึเร่ืองราวต่างๆ	ทีไ่ด้พบเหน็	รวมทัง้เสนอความคิด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน
	 11.	 การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว	 (Write	
and	Produce	a	Newsletter)	คือ	การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว	 อันประกอบ
ด้วย	บทความ	ข้อมูลสารสนเทศ	ข่าวสาร	
	 12.	 การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด	 (Concept	
Mapping)	 คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู ้เรียน
ออกแบบแผนผังความคิด	เพื่อน�าเสนอความคิดรวบยอด	

7. วิธีด�าเนินการศึกษา
	 รูปแบบการศึกษาคร้ังน้ี	 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	
(Experimental	 Research)	 มีวิธีการด�าเนินการทดลอง
ดังนี้

 7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 	 	 7.1.2	ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	ได้แก่	นนร.	
ชั้นปีที่	3	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ภาคเรียน
ที่	1	ปีการศึกษา	2562	จ�านวน	2	ตอน	มี	นนร.จ�านวน	
47	นาย	และ	นนร.	ชั้นปีที่	3	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 ภาคเรียนที่	 1	ปีการศึกษา	 2563	 จ�านวน	 1	
ตอน	มี	นนร.	32	นาย
	 	 	 7.1.3	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	 ได้แก	่
นนร.	 ชั้นปีที่	 3	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
ปีการศึกษา	2562	โดยวธิกีารสุม่ตัวอย่างแบบกลุม่	1	ตอน 

จ�านวน	 24	 นาย	 ซึ่งเป ็นกลุ ่มทดลองที่ใช ้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเป็นสื่อการเรียนการสอนร่วม
กับสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ใช้กับการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก	 และ	 นนร.	 ชั้นปีที่	 3	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 ปีการศึกษา	 2563	 จ�านวน	 32	นาย	 ซึ่งเป็น 

กลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเป็น
สื่อการเรียนการสอน
 7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	ได้แก่
	 	 	 7.2.1	บทเรียนช่วยสอนและคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบ	ซึ่งตามเนื้อหาที่เรียน	เรื่อง	พื้นฐานสถิติและ
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายและการแจกแจงความน่าจะ
เป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
	 	 	 7.2.2	แบบสอบถามความพึงพอใจของหัวข้อ
การใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า	(Rating	Scale)	ของลิเคร์ท	(Likert)	แบ่งเป็นคะแนน
ความพึงพอใจ	5	ระดับ	คือ	มากทีส่ดุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	
น้อยที่สุด	ซึ่งสามารถแปลความหมายระดับคะแนนความ
พึงพอใจดังนี้	(ชัชวาลย์	เรืองประพันธ์,	2543:	30)
	 คะแนนเฉลี่ย	 4.21	 –	 5.00	 หมายความว่า	 ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด
	 คะแนนเฉลี่ย	 3.41	 –	 4.20	 หมายความว่า	 ระดับ
ความพึงพอใจมาก
	 คะแนนเฉลี่ย	 2.61	 –	 3.40	 หมายความว่า	 ระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง
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	 คะแนนเฉลี่ย	 1.81	 –	 2.60	 หมายความว่า	 ระดับ
ความพึงพอใจน้อย
	 คะแนนเฉลี่ย	 1.00	 –	 1.80	 หมายความว่า	 ระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
 7.3 การเก็บรวมรวมข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการ
วิจัย
	 	 	 7.3.1	การเก็บรวบรวมข ้อมูลท�าการเก็บ
รวบรวมคะแนนจากการท�าแบบทดสอบของ	 นนร.	 และ
การประเมินความพึงพอใจของรายวิชาในหัวข้อสื่อการ
เรียนการสอน	ซึ่งประเมินในระบบ	E-learning
	 	 	 7.3.2	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	
(Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 
Deviation)	การใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลเิคร์ท	การ
ทดสอบผลต่างค่าเฉลีย่สองกลุม่อสิระกนั	(Independent	
Sample	T-test)	
 7.4 วิธีการทดลอง
	 ด�าเนินการทดลองโดยผู้วิจัยสอน	นนร.	2	กลุ่ม	ด้วย
ตนเอง	ใช้เนื้อหาเดียวกันและระยะเวลาเท่ากัน	ดังนี้
	 	 	 7.4.1	กลุ ่มทดลองได ้ รับการสอนโดยใช  ้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเป็นสือ่การเรียนการสอน
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 ได้แก่	 นนร.	 	 ชั้นปีที่	 3	
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ปีการศึกษา	2562	
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	1	ตอน	จ�านวน	24	นาย	
ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด	10	ชั่วโมง
	 	 	 7.4.2	กลุ่มควบคุมได้รับการสอนโดยไม่ใช้ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอน	
ได้แก่	นนร.	ชัน้ปีที	่3		สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
ปีการศึกษา	2563	จ�านวน	32	นาย	ระยะเวลาในการเรียน
ทั้งหมด	10	ชั่วโมง
 7.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 	 7.5.1	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
เร่ืองพ้ืนฐานทางสถติิและการวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น	และ
การแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเน่ือง	
ระหว่างการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการ
จัดการเรียนการสอนเชิงรุกและการสอนไม่ใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเป็นสื่อการเรียนการสอนร่วม	
โดยใช้สถิติทดสอบคือ	 T-test	 Independent	 Sample	
ที่ระดับนัยส�าคัญ	0.05
	 	 	 7.5.2	เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจ 
ในการเรียนการสอน	 ระหว่างวิธีการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเป็นสือ่การเรียนการสอนร่วมกบั
สื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่มาใช้กับการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกและวิธีการสอนไม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมา
เป็นสื่อการเรียนการสอนร่วมกับสื่อการเรียนการสอนที่มี
อยู่	 โดยใช้สถิติคือ	 	 T-test	 Independent	Sample	ที่
ระดับนัยส�าคัญ	0.05

8. ผลการศึกษา
	 น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับดังนี้
	 8.1	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ออกแบบมี
หลักการตามแนวคิด	 9	 ประการของโรเบิร์ตกาเย่	 ดังนี้	
(อ้างอิงใน	วีระชัย	นาสารีย์,	2561)
					 	 	 8.1.1	การเร้าความสนใจผู ้เรียน	 (Gaining	 
Attention)	 ภาพที่	 1	 ตัวอย่าง	 CAI	 แสดงการน�าเสนอ
บทน�าเร่ืองและน�าเสนอเน้ือหาทั้งหมดของพ้ืนฐานทาง
สถิติว่ามีอะไรบ้าง	 มีการบรรยายด้วยข้อความเมื่อผู้เรียน
ศึกษาท�าความเข้าใจเสร็จ	 คลิกเมาส์เพ่ือเพ่ิมการอธิบาย
หรือเปลี่ยนหน้าจอ

การเร้าความสนใจผู้เรียน
ภาพที่ ตัวอย่าง แสดงการนําเสนอบทนําเร่ืองและนําเสนอ
เน้ือหาทั้งหมดของพ้ืนฐานทางสถิติว่ามีอะไรบ้าง มีการบรรยาย
ด้วยข้อความเม่ือผู้เรียนศึกษาทําความเข้าใจเสร็จ คลิกเมาส์เพ่ือ
เพ่ิมการอธิบายหรือเปลี่ยนหน้าจอ

ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่สามารถเร้าความสนใจและบอก
วัตถุประสงค์

การบอกวัตถุประสงค์ ภาพท่ี และ
แสดงการอธิบายความคิดรวบยอดหรือภาพรวมของบทเรียนซ่ึงสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์หลัก โดยนําเสนอเป็นข้อความที่กระชับชัดเจน มี
จํานวนข้อไม่มากนัก สามารถคลิกเข้าไปดูเน้ือหาในแต่ละเร่ือง เม่ือ
ผู้เรียนทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนก่อน ผู้เรียนสามารถจํา
เข้าใจและแยกแยะในเน้ือหาได้ดีข้ึน

ภาพที่ ตัวอย่าง ท่ีมกีารบอกวัตถุประสงค์

การทบทวนความรู้เดิม
ภาพท่ี เป็นตัวอย่าง ที่มีการทดสอบความรู้เดิม

ด้วยแบบทดสอบที่มีความสอดคล้องกับพื้นฐานของความรู้ใหม่
เพ่ือให้ทราบถึงพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียนแต่ละคน จากความรู้เดิม
สามารถเช่ือมโยงแล้วนํามาสรุปเป็นทฤษฎีหรือความรู้ใหม่ได้เช่น
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไฮเพอร์จีออเมตริกซ์ เป็นหา
ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สุ่มไม่แทนที่หรือไม่อิสระกัน ดังนั้น
นนร ต้องเข้าใจกฎการนับของความน่าจะเป็น

ภาพที่ ตัวอย่าง มีการทบทวนความรู้เดิม

การนําเสนอเนื้อหาใหม่
ภาพที่ ตัวอย่าง ที่ เน้นการนําเสนอเนื้อหา

ใหม่ด้วยภาพประกอบและการอธิบายสั้นๆที่ เข้าใจง่ายใช้คํา
ที่ผู้เรียนคุ้นเคย

ภาพที่ ตัวอย่าง ท่ีมกีารการนําเสนอเนื้อหาใหม่

ภาพที่ 1	 ตัวอย่าง	 CAI	 ท่ีสามารถเร ้าความสนใจและบอก 

	 	 วัตถุประสงค์
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	 	 	 8.1.2	การบอกวตัถปุระสงค์	(Specify	Objec-
tive)	ภาพที่	1	และ	2	แสดงการอธิบายความคิดรวบยอด
หรือภาพรวมของบทเรียนซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หลกั	โดยน�าเสนอเป็นข้อความทีก่ระชบัชดัเจน	มจี�านวนข้อ 

ไม่มากนัก	สามารถคลิกเข้าไปดูเนื้อหาในแต่ละเรื่อง	 เมื่อ 

ผู ้เรียนทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนก่อน	 ผู ้เรียน
สามารถจ�าเข้าใจและแยกแยะในเนื้อหาได้ดีขึ้น

การเร้าความสนใจผู้เรียน
ภาพที่ ตัวอย่าง แสดงการนําเสนอบทนําเร่ืองและนําเสนอ
เนื้อหาทั้งหมดของพ้ืนฐานทางสถิติว่ามีอะไรบ้าง มีการบรรยาย
ด้วยข้อความเม่ือผู้เรียนศึกษาทําความเข้าใจเสร็จ คลิกเมาส์เพ่ือ
เพ่ิมการอธิบายหรือเปลี่ยนหน้าจอ

ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่สามารถเร้าความสนใจและบอก
วัตถุประสงค์

การบอกวัตถุประสงค์ ภาพท่ี และ
แสดงการอธิบายความคิดรวบยอดหรือภาพรวมของบทเรียนซ่ึงสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์หลัก โดยนําเสนอเป็นข้อความที่กระชับชัดเจน มี
จํานวนข้อไม่มากนัก สามารถคลิกเข้าไปดูเน้ือหาในแต่ละเร่ือง เม่ือ
ผู้เรียนทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนก่อน ผู้เรียนสามารถจํา
เข้าใจและแยกแยะในเน้ือหาได้ดีข้ึน 

ภาพที่ ตัวอย่าง ท่ีมกีารบอกวัตถุประสงค์

การทบทวนความรู้เดิม
ภาพท่ี เป็นตัวอย่าง ที่มีการทดสอบความรู้เดิม

ด้วยแบบทดสอบที่มีความสอดคล้องกับพ้ืนฐานของความรู้ใหม่
เพ่ือให้ทราบถึงพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียนแต่ละคน จากความรู้เดิม
สามารถเช่ือมโยงแล้วนํามาสรุปเป็นทฤษฎีหรือความรู้ใหม่ได้เช่น
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไฮเพอร์จีออเมตริกซ์ เป็นหา
ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สุ่มไม่แทนที่หรือไม่อิสระกัน ดังนั้น
นนร ต้องเข้าใจกฎการนับของความน่าจะเป็น

ภาพท่ี ตัวอย่าง มีการทบทวนความรู้เดิม

การนําเสนอเนื้อหาใหม่
ภาพที่ ตัวอย่าง ที่ เน้นการนําเสนอเนื้อหา

ใหม่ด้วยภาพประกอบและการอธิบายสั้นๆที่ เข้าใจง่ายใช้คํา
ที่ผู้เรียนคุ้นเคย

ภาพที่ ตัวอย่าง ท่ีมกีารการนําเสนอเนื้อหาใหม่ภาพที่ 2 	ตัวอย่าง	CAI	ที่มีการบอกวัตถุประสงค์

	 	 	 8.1.3	การทบทวนความรู้เดิม	 (Stimulating	
Recall	of	Prior	Learning)	ภาพที่	3	เป็นตัวอย่าง	CAI	
ที่มีการทดสอบความรู้เดิมด้วยแบบทดสอบที่มีความ
สอดคล้องกับพ้ืนฐานของความรู้ใหม่	 เพ่ือให้ทราบถึง 
พืน้ฐานความรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน	จากความรู้เดิมสามารถ
เช่ือมโยงแล้วน�ามาสรุปเป็นทฤษฎีหรือความรู้ใหม่ได ้

เช่นการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไฮเพอร์จีออเมตริกซ์ 

เป็นหาความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สุ่มไม่แทนที่หรือไม่
อิสระกัน	 ดังน้ัน	 นนร.	 ต้องเข้าใจกฎการนับของความ 

น่าจะเป็น	

การเร้าความสนใจผู้เรียน
ภาพที่ ตัวอย่าง แสดงการนําเสนอบทนําเร่ืองและนําเสนอ
เน้ือหาทั้งหมดของพ้ืนฐานทางสถิติว่ามีอะไรบ้าง มีการบรรยาย
ด้วยข้อความเม่ือผู้เรียนศึกษาทําความเข้าใจเสร็จ คลิกเมาส์เพ่ือ
เพ่ิมการอธิบายหรือเปลี่ยนหน้าจอ

ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่สามารถเร้าความสนใจและบอก
วัตถุประสงค์

การบอกวัตถุประสงค์ ภาพท่ี และ
แสดงการอธิบายความคิดรวบยอดหรือภาพรวมของบทเรียนซ่ึงสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์หลัก โดยนําเสนอเป็นข้อความที่กระชับชัดเจน มี
จํานวนข้อไม่มากนัก สามารถคลิกเข้าไปดูเน้ือหาในแต่ละเร่ือง เม่ือ
ผู้เรียนทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนก่อน ผู้เรียนสามารถจํา
เข้าใจและแยกแยะในเน้ือหาได้ดีข้ึน

ภาพที่ ตัวอย่าง ท่ีมกีารบอกวัตถุประสงค์

การทบทวนความรู้เดิม
ภาพท่ี เป็นตัวอย่าง ที่มีการทดสอบความรู้เดิม

ด้วยแบบทดสอบที่มีความสอดคล้องกับพ้ืนฐานของความรู้ใหม่
เพ่ือให้ทราบถึงพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียนแต่ละคน จากความรู้เดิม
สามารถเช่ือมโยงแล้วนํามาสรุปเป็นทฤษฎีหรือความรู้ใหม่ได้เช่น
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไฮเพอร์จีออเมตริกซ์ เป็นหา
ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สุ่มไม่แทนที่หรือไม่อิสระกัน ดังนั้น
นนร ต้องเข้าใจกฎการนับของความน่าจะเป็น

ภาพที่ ตัวอย่าง มีการทบทวนความรู้เดิม

การนําเสนอเนื้อหาใหม่
ภาพที่ ตัวอย่าง ที่ เน้นการนําเสนอเนื้อหา

ใหม่ด้วยภาพประกอบและการอธิบายสั้นๆที่ เข้าใจง่ายใช้คํา
ที่ผู้เรียนคุ้นเคย

ภาพที่ ตัวอย่าง ท่ีมกีารการนําเสนอเนื้อหาใหม่

ภาพที่ 3		ตัวอย่าง	CAI	มีการทบทวนความรู้เดิม

	 	 	 8.1.4	การน�าเสนอเน้ือหาใหม่	 (Presenting	
the	Content)	ภาพที่	4	ตัวอย่าง	CAI	ที่เน้นการน�าเสนอ
เน้ือหาใหม่ด้วยภาพประกอบและการอธบิายสัน้ๆ	ทีเ่ข้าใจ
ง่ายใช้ค�าที่ผู้เรียนคุ้นเคย	

การเร้าความสนใจผู้เรียน
ภาพที่ ตัวอย่าง แสดงการนําเสนอบทนําเร่ืองและนําเสนอ
เน้ือหาทั้งหมดของพ้ืนฐานทางสถิติว่ามีอะไรบ้าง มีการบรรยาย
ด้วยข้อความเม่ือผู้เรียนศึกษาทําความเข้าใจเสร็จ คลิกเมาส์เพ่ือ
เพ่ิมการอธิบายหรือเปลี่ยนหน้าจอ

ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่สามารถเร้าความสนใจและบอก
วัตถุประสงค์

การบอกวัตถุประสงค์ ภาพท่ี และ
แสดงการอธิบายความคิดรวบยอดหรือภาพรวมของบทเรียนซ่ึงสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์หลัก โดยนําเสนอเป็นข้อความที่กระชับชัดเจน มี
จํานวนข้อไม่มากนัก สามารถคลิกเข้าไปดูเน้ือหาในแต่ละเร่ือง เม่ือ
ผู้เรียนทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนก่อน ผู้เรียนสามารถจํา
เข้าใจและแยกแยะในเน้ือหาได้ดีข้ึน

ภาพที่ ตัวอย่าง ท่ีมกีารบอกวัตถุประสงค์

การทบทวนความรู้เดิม
ภาพท่ี เป็นตัวอย่าง ที่มีการทดสอบความรู้เดิม

ด้วยแบบทดสอบที่มีความสอดคล้องกับพ้ืนฐานของความรู้ใหม่
เพ่ือให้ทราบถึงพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียนแต่ละคน จากความรู้เดิม
สามารถเช่ือมโยงแล้วนํามาสรุปเป็นทฤษฎีหรือความรู้ใหม่ได้เช่น
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไฮเพอร์จีออเมตริกซ์ เป็นหา
ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สุ่มไม่แทนที่หรือไม่อิสระกัน ดังนั้น
นนร ต้องเข้าใจกฎการนับของความน่าจะเป็น

ภาพที่ ตัวอย่าง มีการทบทวนความรู้เดิม

การนําเสนอเนื้อหาใหม่
ภาพที่ ตัวอย่าง ที่ เน้นการนําเสนอเนื้อหา

ใหม่ด้วยภาพประกอบและการอธิบายสั้นๆที่ เข้าใจง่ายใช้คํา
ที่ผู้เรียนคุ้นเคย

 

 

 

 

ภาพที่ ตัวอย่าง ท่ีมกีารการนําเสนอเนื้อหาใหม่ภาพที่ 4		ตัวอย่าง	CAI	ที่มีการการน�าเสนอเนื้อหาใหม่

	 	 	 8.1.5	การชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้	(Providing 
“Learning	 Guidance”)	 ภาพที่	 3	 ตัวอย่าง	 CAI	 ที่
แนะแนวทางการเรียนรู้ในตัวอย่างที่ยากเน่ืองจากผู้เรียน
ยังไม่เคยเรียน	จึงน�าตัวอย่างมาเปรียบเทียบให้เข้าใจจาก
กฎความน่าจะเป็นให้ผู้เรียนวิเคราะห์น�ามาสร้างความ
เข้าใจในการเขียนฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น	
	 	 	 8.1.6	การกระตุ ้นการตอบสนองบทเรียน	 
(Eliciting	Performance)	ภาพที่	5	ตัวอย่าง	CAI	การท�า
แบบฝึกทักษะ	 ให้ผู้เรียนได้ลองคิดเพ่ือกระตุ้นการตอบ
สนองให้เกิดการเรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อยต่อเนื่อง
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การชี้แนะแนวทางการเรียนรู้
ภาพที่ ตัวอย่าง ท่ีแนะแนวทางการเรียนรู้ใน

ตัวอย่างที่ยากเน่ืองจากผู้เรียนยังไม่เคยเรียน จึงนําตัวอย่างมา
เปรียบเทียบให้เข้าใจจากกฎความน่าจะเป็นให้ผู้เรียนวิเคราะห์
นํามาสร้างความเข้าใจในการเขียนฟังก์ชันการแจกแจงความ
น่าจะเป็น

การกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน
ภาพที่ ตัวอย่าง การทําแบบฝึกทักษะ ให้

ผู้เรียนได้ลองคิดเพ่ือกระตุ้นการตอบสนองให้เกิดการเรียนรู้ทีละ
เล็กทีละน้อยต่อเนื่อง

ภาพที่ ตัวอย่าง ที่มีการกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน

ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ

การให้ ข้อมูลย้อนกลับ
ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่ให้ข้อมูลผลการทดสอบทันทีเพ่ือให้

ผู้เรียนได้ตรวจคําตอบและหากผิดพลาดจะได้ค้นหาข้อผิดพลาด
นั้น

การทดสอบความรู้ใหม่
ภาพที่ และ ตัวอย่าง ของการทดสอบความรู้รายหน่วย
เม่ือผู้เรียนเรียนในแต่ละหน่วยแล้วผู้เรียนสามารถทดสอบความรู้
ตนเองและเป็นการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่าผ่านเกณฑ์
หรือไม่

ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่มีการทดสอบความรู้ใหม่
การสรุปและนําไปใช้
ภาพที่ ตัวอย่าง ที่ เป็นการสรุปองค์ความรู้

เฉพาะประเด็นที่สําคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากการศึกษา
และชี้แนะเนื้อหาที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ต่อในบทเรียนถัดไป ๆ

ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่มีการสรุปและนําไปใช้

ภาพที่ 5	ตัวอย่าง	CAI	ที่มีการกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน

การชี้แนะแนวทางการเรียนรู้
ภาพที่ ตัวอย่าง ท่ีแนะแนวทางการเรียนรู้ใน

ตัวอย่างที่ยากเน่ืองจากผู้เรียนยังไม่เคยเรียน จึงนําตัวอย่างมา
เปรียบเทียบให้เข้าใจจากกฎความน่าจะเป็นให้ผู้เรียนวิเคราะห์
นํามาสร้างความเข้าใจในการเขียนฟังก์ชันการแจกแจงความ
น่าจะเป็น

การกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน
ภาพที่ ตัวอย่าง การทําแบบฝึกทักษะ ให้

ผู้เรียนได้ลองคิดเพ่ือกระตุ้นการตอบสนองให้เกิดการเรียนรู้ทีละ
เล็กทีละน้อยต่อเนื่อง

ภาพที่ ตัวอย่าง ที่มีการกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน

ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ

การให้ ข้อมูลย้อนกลับ
ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่ให้ข้อมูลผลการทดสอบทันทีเพ่ือให้

ผู้เรียนได้ตรวจคําตอบและหากผิดพลาดจะได้ค้นหาข้อผิดพลาด
นั้น

การทดสอบความรู้ใหม่
ภาพที่ และ ตัวอย่าง ของการทดสอบความรู้รายหน่วย
เม่ือผู้เรียนเรียนในแต่ละหน่วยแล้วผู้เรียนสามารถทดสอบความรู้
ตนเองและเป็นการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่าผ่านเกณฑ์
หรือไม่

ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่มีการทดสอบความรู้ใหม่
การสรุปและนําไปใช้
ภาพที่ ตัวอย่าง ที่ เป็นการสรุปองค์ความรู้

เฉพาะประเด็นที่สําคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากการศึกษา
และชี้แนะเนื้อหาที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ต่อในบทเรียนถัดไป ๆ

ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่มีการสรุปและนําไปใช้

ภาพที่ 6	ตัวอย่าง	CAI	ที่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ

	 	 	 8.1.7	การให้ข้อมลูย้อนกลบั	(Providing	Feed-
back)	ภาพที	่6	ตัวอย่าง	CAI	ทีใ่ห้ข้อมลูผลการทดสอบทนัที 
เพ่ือให้ผูเ้รียนได้ตรวจค�าตอบและหากผดิพลาดจะได้ค้นหา
ข้อผิดพลาดนั้น
	 	 	 8.1.8	การทดสอบความรู้ใหม่	 (Assessing	 
Performance)	ภาพที	่6	และ	7	ตัวอย่าง	CAI	ของการทดสอบ
ความรู้รายหน่วย	 เมื่อผู้เรียนเรียนในแต่ละหน่วยแล้ว 
ผู้เรียนสามารถทดสอบความรู้ตนเองและเป็นการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่

การชี้แนะแนวทางการเรียนรู้
ภาพที่ ตัวอย่าง ท่ีแนะแนวทางการเรียนรู้ใน

ตัวอย่างที่ยากเน่ืองจากผู้เรียนยังไม่เคยเรียน จึงนําตัวอย่างมา
เปรียบเทียบให้เข้าใจจากกฎความน่าจะเป็นให้ผู้เรียนวิเคราะห์
นํามาสร้างความเข้าใจในการเขียนฟังก์ชันการแจกแจงความ
น่าจะเป็น

การกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน
ภาพที่ ตัวอย่าง การทําแบบฝึกทักษะ ให้

ผู้เรียนได้ลองคิดเพ่ือกระตุ้นการตอบสนองให้เกิดการเรียนรู้ทีละ
เล็กทีละน้อยต่อเนื่อง

ภาพที่ ตัวอย่าง ที่มีการกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน

ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ

การให้ ข้อมูลย้อนกลับ
ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่ให้ข้อมูลผลการทดสอบทันทีเพ่ือให้

ผู้เรียนได้ตรวจคําตอบและหากผิดพลาดจะได้ค้นหาข้อผิดพลาด
นั้น

การทดสอบความรู้ใหม่
ภาพที่ และ ตัวอย่าง ของการทดสอบความรู้รายหน่วย
เม่ือผู้เรียนเรียนในแต่ละหน่วยแล้วผู้เรียนสามารถทดสอบความรู้
ตนเองและเป็นการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่าผ่านเกณฑ์
หรือไม่ 

ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่มีการทดสอบความรู้ใหม่
การสรุปและนําไปใช้
ภาพที่ ตัวอย่าง ที่ เป็นการสรุปองค์ความรู้

เฉพาะประเด็นที่สําคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากการศึกษา
และชี้แนะเนื้อหาที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ต่อในบทเรียนถัดไป ๆ

ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่มีการสรุปและนําไปใช้

ภาพที่ 7	ตัวอย่าง	CAI	ที่มีการทดสอบความรู้ใหม่

			 	 	 8.1.9	การสรุปและน�าไปใช้	 (Enhancing	 
Retention	 and	 Transfer)	 ภาพที่	 8	 ตัวอย่าง	 CAI	 ที่
เป็นการสรุปองค์ความรู้เฉพาะประเด็นทีส่�าคัญ	รวมทัง้ข้อ
เสนอแนะต่างๆ	เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ทบทวนความรู้
ของตนเองหลงัจากการศึกษาและชีแ้นะเน้ือหาทีเ่กีย่วข้อง
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในบทเรียนถัดไปๆ

การชี้แนะแนวทางการเรียนรู้
ภาพที่ ตัวอย่าง ท่ีแนะแนวทางการเรียนรู้ใน

ตัวอย่างที่ยากเน่ืองจากผู้เรียนยังไม่เคยเรียน จึงนําตัวอย่างมา
เปรียบเทียบให้เข้าใจจากกฎความน่าจะเป็นให้ผู้เรียนวิเคราะห์
นํามาสร้างความเข้าใจในการเขียนฟังก์ชันการแจกแจงความ
น่าจะเป็น

การกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน
ภาพที่ ตัวอย่าง การทําแบบฝึกทักษะ ให้

ผู้เรียนได้ลองคิดเพ่ือกระตุ้นการตอบสนองให้เกิดการเรียนรู้ทีละ
เล็กทีละน้อยต่อเนื่อง

ภาพที่ ตัวอย่าง ที่มีการกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน

ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ

การให้ ข้อมูลย้อนกลับ
ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่ให้ข้อมูลผลการทดสอบทันทีเพ่ือให้

ผู้เรียนได้ตรวจคําตอบและหากผิดพลาดจะได้ค้นหาข้อผิดพลาด
นั้น

การทดสอบความรู้ใหม่
ภาพที่ และ ตัวอย่าง ของการทดสอบความรู้รายหน่วย
เม่ือผู้เรียนเรียนในแต่ละหน่วยแล้วผู้เรียนสามารถทดสอบความรู้
ตนเองและเป็นการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่าผ่านเกณฑ์
หรือไม่

ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่มีการทดสอบความรู้ใหม่
การสรุปและนําไปใช้
ภาพที่ ตัวอย่าง ที่ เป็นการสรุปองค์ความรู้

เฉพาะประเด็นที่สําคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากการศึกษา
และชี้แนะเน้ือหาที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ต่อในบทเรียนถัดไป ๆ 

 

 

 

ภาพท่ี ตัวอย่าง ที่มีการสรุปและนําไปใช้ภาพที่ 8	ตัวอย่าง	CAI	ที่มีการสรุปและน�าไปใช้

	 8.2	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
เร่ืองพ้ืนฐานทางสถติิและการวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น	และ
การแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเน่ือง	
ระหว่างวิธีการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เป็นสื่อการเรียนการสอนร่วมกับสื่อการเรียนการสอนที่
มีอยู่ใช้กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 และวิธีการสอนไม่ใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอน	 
ผลการวิเคราะห์ดังนี้
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ตารางที่ 1	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

	 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ 
	 วิธีการสอนปกติ	 โดยใช ้สถิ ติ 	 T-test	 
	 Independent	Sample

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง
พื้นฐานทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น และการแจก
แจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเน่ือง ระหว่างวิธีการ
สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการเรียนการ
สอนร่วมกับส่ือการเรียนการสอนที่มีอยู่ใช้กับการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก และวิธีการสอนไม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียน
การสอน ผลการวิเคราะห์ดังน้ี

ตารางที่ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีการสอนปกติ โดยใช้สถิติ

 ตารางที่ 1 พบว่า นนร . กลุ่มที่ จัดการเรียนรู้ โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนเฉล่ีย คะแนน
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนน และกลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยวิธี
ปกติ มีคะแนนเฉล่ีย คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
คะแนน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใกล้เคียงกันมาก จึงทํา
การทดสอบผลต่าง ค่าเฉล่ียสองกลุ่มแบบอิสระกัน

ค่า
ซ่ึง หมายความว่า กลุ่มที่จัดการเรียนรู้

โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่
แตกต่างจาก นนร กลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยวธิีปกติ

ผลการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการเรียน
การสอน ระหวา่งวิธีการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการเรียนการสอนร่วมกับส่ือการ
เรียนการสอนที่มีอยู่ใช้กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและวิธีการสอนไม่

ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการเรียนการสอนร่วมกับ
ส่ือการเรียนการสอนที่มีอยู่ ผลการวิเคราะห์ดังนี้

ตารางที่ ผลการศึกษาความพึงพอใจของ นนร ที่มีต่อส่ือการ
เรียนการสอน

ตารางที่ พบว่า นนร กลุ่มจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติระดับ
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า ของลิเคร์ท คือ และ
ตามลําดับ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ตามลําดับ
แสดงว่าท้ัง นนรกลุ่มจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน นายทุกคนให้คะแนนความพึงพอใจ

ตารางที่ ผลการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการใช้
ส่ือการเ รียนการสอน ระหว่างวิธีการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีการสอนปกติ ใช้สถิติทดสอบค่า

กลุ่ม  N x  S.D. t P 

ทดลอง  24 29.51 6.56 0.007 0.995

ควบคุม  32 29.50 5.10 

กลุ่ม
ทดลอง

ควบคุม

กลุ่ม แปลผล
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มากที่สุด
ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มากที่สุด

	 ตารางที่	 1	 พบว่า	 นนร.	 กลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 มีคะแนนเฉลี่ย	 29.51	
คะแนน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	6.56	คะแนน	และกลุ่ม
ทีจั่ดการเรียนรู้โดยวธิปีกติ	มคีะแนนเฉลีย่	29.50	คะแนน	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 5.10	 คะแนน	 ซึ่งคะแนนเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใกล้เคียงกันมาก	 จึงท�าการ
ทดสอบผลต่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่มแบบอิสระกัน	 (T-test	
Independent	Sample)	ค่า	t	=	0.007	P	=	0.995	ซึ่ง 
P	 >	 0.05	 หมายความว่า	 กลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ไม่แตกต่างจาก	นนร.	กลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติ	
	 8.3	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจใน
การเรียนการสอน	 ระหว่างวิธีการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสือ่การเรียนการสอนร่วมกับสือ่
การเรียนการสอนทีม่อียูใ่ช้กบัการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
วธิกีารสอนไม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสือ่การ
เรียนการสอนร่วมกับสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่	 ผลการ
วิเคราะห์ดังนี้

ตารางที่ 2	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ	นนร.ทีมี่ต่อ 

	 สื่อการเรียนการสอน	

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง
พื้นฐานทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น และการแจก
แจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเน่ือง ระหว่างวิธีการ
สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการเรียนการ
สอนร่วมกับส่ือการเรียนการสอนที่มีอยู่ใช้กับการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก และวิธีการสอนไม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียน
การสอน ผลการวิเคราะห์ดังน้ี

ตารางที่ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีการสอนปกติ โดยใช้สถิติ

ตารางที่ พบว่า นนร กลุ่มที่ จัดการเรียนรู้ โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนเฉล่ีย คะแนน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนน และกลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยวิธี
ปกติ มีคะแนนเฉล่ีย คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใกล้เคียงกันมาก จึงทํา
การทดสอบผลต่าง ค่าเฉล่ียสองกลุ่มแบบอิสระกัน

ค่า
ซ่ึง หมายความว่า กลุ่มที่จัดการเรียนรู้

โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่
แตกต่างจาก นนร กลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยวธิีปกติ

ผลการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการเรียน
การสอน ระหวา่งวิธีการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการเรียนการสอนร่วมกับสื่อการ
เรียนการสอนที่มีอยู่ใช้กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและวิธีการสอนไม่

ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการเรียนการสอนร่วมกับ
ส่ือการเรียนการสอนที่มีอยู่ ผลการวิเคราะห์ดังนี้

ตารางที่ ผลการศึกษาความพึงพอใจของ นนร ที่มีต่อส่ือการ
เรียนการสอน

ตารางที่ พบว่า นนร กลุ่มจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติระดับ
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า ของลิเคร์ท คือ และ
ตามลําดับ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ตามลําดับ
แสดงว่าท้ัง นนรกลุ่มจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน นายทุกคนให้คะแนนความพึงพอใจ

ตารางที่ ผลการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการใช้
ส่ือการเ รียนการสอน ระหว่างวิธีการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีการสอนปกติ ใช้สถิติทดสอบค่า

กลุ่ม
ทดลอง

ควบคุม

กลุ่ม
ทดลอง

ควบคุม

กลุ่ม x  S.D.  แปลผล
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 
ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.84 0.456 มากที่สุด 

	 ตารางที่	 2	 	พบว่า	นนร.	กลุ่มจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มที่จัดการเรียนรู้
โดยวิธีปกติระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	 โดยใช้
แบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	ของลิเคร์ท	
(Likert)	 คือ	 5.00	 และ	 4.86	 ตามล�าดับ	 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	0.00	และ	0.456	ตามล�าดับ	แสดงว่าทั้ง	นนร.
กลุม่จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	24	
นาย	ทุกคนให้คะแนนความพึงพอใจ	5	(S.D.=	0.00)	

ตารางที่ 3	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจ 
	 ในการใช้สือ่การเรียนการสอน	ระหว่างวธิกีาร 
	 สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

	 และวิธีการสอนปกติ	 ใช้สถิติทดสอบค่า	 
	 T-test	Independent	Sample		

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง
พื้นฐานทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น และการแจก
แจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเน่ือง ระหว่างวิธีการ
สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการเรียนการ
สอนร่วมกับส่ือการเรียนการสอนที่มีอยู่ใช้กับการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก และวิธีการสอนไม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียน
การสอน ผลการวิเคราะห์ดังน้ี

ตารางที่ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีการสอนปกติ โดยใช้สถิติ

ตารางที่ พบว่า นนร กลุ่มที่ จัดการเรียนรู้ โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนเฉล่ีย คะแนน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนน และกลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยวิธี
ปกติ มีคะแนนเฉล่ีย คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใกล้เคียงกันมาก จึงทํา
การทดสอบผลต่าง ค่าเฉล่ียสองกลุ่มแบบอิสระกัน

ค่า
ซ่ึง หมายความว่า กลุ่มที่จัดการเรียนรู้

โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่
แตกต่างจาก นนร กลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยวธิีปกติ

ผลการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการเรียน
การสอน ระหวา่งวิธีการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการเรียนการสอนร่วมกับสื่อการ
เรียนการสอนที่มีอยู่ใช้กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและวิธีการสอนไม่

ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการเรียนการสอนร่วมกับ
ส่ือการเรียนการสอนที่มีอยู่ ผลการวิเคราะห์ดังนี้

ตารางที่ ผลการศึกษาความพึงพอใจของ นนร ที่มีต่อส่ือการ
เรียนการสอน

ตารางที่ พบว่า นนร กลุ่มจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติระดับ
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า ของลิเคร์ท คือ และ
ตามลําดับ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ตามลําดับ
แสดงว่าท้ัง นนรกลุ่มจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน นายทุกคนให้คะแนนความพึงพอใจ

ตารางที่ ผลการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการใช้
ส่ือการเ รียนการสอน ระหว่างวิธีการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีการสอนปกติ ใช้สถิติทดสอบค่า

กลุ่ม
ทดลอง

ควบคุม

กลุ่ม N x  S.D. t P

ทดลอง 24 5.00 0.00 2.068 0.0285*

ควบคุม 32 4.84 0.456 

กลุ่ม แปลผล
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มากที่สุด
ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มากที่สุด

	 ตารางที่	3		พบว่า	จากผลของตารางที่	2	คะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยใกล้เคียงกันและอยู่ในระดับความ 

พึงพอใจมากที่สุด	 โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า	
(Rating	Scale)	ของลิเคร์ท	(Likert)	จึงน�ามาทดสอบทาง 
สถิติโดยใช้ผลต่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่มแบบอิสระ	 (T-test	
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Independent	Sample)	พบว่า	t	=	2.068		P	=	0.0285		
ซึง่	P	<	0.05	หมายความว่า	กลุม่ทีจั่ดการเรียนรู้โดยใช้บท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคะแนนความพึงพอใจเร่ือง
การใช้สื่อการเรียนการสอนสูงกว่า	 นนร.	 กลุ่มที่จัดการ
เรียนรู้โดยวิธีปกติ	ที่ระดับนัยส�าคัญ	0.05	

9.  สรุปและการอภิปรายผล
	 จากการศึกษาค ร้ัง น้ี เป ็นการสร ้ างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 เร่ือง	 พ้ืนฐานทางสถิติและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	และการแจกแจงความน่าจะเป็น
ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเน่ืองระหว่าง	 นนร.	 ที่ใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนร่วมกับ
สื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่มาใช้กับการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกและ	 นนร.	 ที่ไม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
สื่อการเรียนการสอน	 ผลการศึกษาตามสมมติฐานที่ต้ังไว้
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
	 9.1	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มที่ใช้และไม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับ
สื่อการเรียนการสอนที่มีอยู ่	 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยกลุม่ทีบ่ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกบัการ
จัดการเรียนรู้เชงิรุกและ	นนร.	ทีไ่ม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน	 อย่าง
ไม่มีนัยส�าคัญ	 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการ
สอนและสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ที่ใช้กับทั้งสองกลุ่ม	
คือ	เอกสารประกอบการสอน	ใบงาน	ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดคู่
ขนาน	2	ชดุ	เพ่ือประเมนิการเรียนรู้ในคาบเรียนและแก้ไข
ให้ถกูต้อง	อาจกลา่วไดว้่าสื่อการเรยีนการสอนที่มอียู่และ
เทคนิคการสอนที่ใช้มีประสิทธิภาพ	 จึงท�าให้คะแนนของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน	
	 9.2	 การเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจ 
ในการใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน	พบว่าคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มที่บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
สูงกว่า	 นนร.	 ที่ไม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น

สื่อการเรียนการสอน	 ที่ระดับนัยส�าคัญ	 0.05	 ทั้งนี้อาจ
เน่ืองมาจากการเพ่ิมสื่อการเรียนการสอน	 คือ	 บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเทคนิคการเรียนการสอนเชิง
รุกในบางคาบเรียน	 นนร.	 มีความกระตือรือร้นและช่วย
ตอบค�าถาม	 ลดเวลาในการเขียนโจทย์ปัญหาในกระดาน
แต่เพิ่มเวลาในการเตรียมการสอนมากขึ้น		ท�าให้คะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยในการใช้สื่อการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด

10. ข้อเสนอแนะ
	 10.1	 การใช้สื่อการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร ์
ลดเวลาในการเขียนโจทย์บนกระดานแต่ต้องเตรียม
อุปกรณ์	 เน่ืองจากในห้องเรียนไม่มีโปรเจคเตอร์และ
คอมพิวเตอร์ประจ�าห้องอาจารย์ต้องน�ามาเอง
	 10.2	 การศึกษาครั้งต่อไปควรใช้กับรายวิชาอื่นๆ	
และชั้นปีอื่นๆ	เช่น	นนร.	ชั้นปีที่	1	
	 10.3	 จากการศึกษาพบว่าไม่มีเทคนิคหรือวิธีการ
จัดการเรียนรู้เชงิรุกทีต่ายตัวผูส้อนต้องพิจารณาว่าเน้ือหา
ทีส่อนและผูเ้รียนเหมาะกับวธิใีดสามารถใช้ได้หลายวธิขีึน้
อยู่กับการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน	เพื่อ
ท�าให้ผู้เรียนมีความรู้ท่ียั่งยืนและมีความกระตือรือร้นใน
การเรียน
	 10.4	 การศึกษาคร้ังต่อไปจะเพ่ิมตัวแปรต้นว่า
ตัวแปรใดบ้างท่ีมผีลกับผลสมัฤทธิท์างการเรียนของ	นนร.	
นอกจากสื่อการสอน	เช่น	ทัศนคติที่มีต่อวิชาเรียน	ความ
ถนัดของ	นนร.	ภารกิจของ	นนร.	เป็นต้น

11. กิตติกรรมประกาศ
	 	 พ.ท.ปิยะ	มติรรักษ์	และ	ร.ท.ฉตัรเฉลมิ	เกดิสวสัด์ิ	
ช่วยให้ค�าปรึกษาเร่ืองการใช้โปรแกรม	Adobe	Captivate	
มาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	ร.ท.หญิง	อุทุมพร	
อาสว่าง	 เป็นผู้ช่วยในการเตรียมอุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอนระหว่างการท�าการศึกษา	 และเป็นที่ปรึกษาในการ
เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ	
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