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บทคัดย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ือง
เวกเตอร์ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งนกัศึกษาท่ีใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับ
ทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ กบันกัศึกษาท่ีเรียนตามปกติ (3) เพื่อวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ 
 ประชากรเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลสั1ส าหรับวิศวกร   คณะ
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ภาคเรียนท่ี 1/2552    จ านวน 729 คน 22 
ห้องเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์  
เป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ซ่ึงได้จากการสุ่มแบบเจาะจงท่ีมีคะแนนพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
เท่ากันจ านวน 2   ห้อง  แลว้ท าการจับฉลากไดห้้องทดลองจ านวน 32 คน และอีกห้องได้เป็นห้องควบคุม 
จ านวน 28 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ (2) 
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนและ (3) แบบวดัความพึงพอใจ ของนักศึกษาท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ การเก็บรวบรวมขอ้มูลด าเนินการโดยน าคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ ท่ีจดัท าข้ึนไปทดสอบประสิทธิภาพดว้ยการทดสอบแบบเด่ียว ทดสอบแบบ
กลุ่มเล็ก และทดสอบภาคสนาม วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาประสิทธิภาพ E1 / E2  ใช ้t-test เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งนกัศึกษาท่ีใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ กบันกัศึกษา
ท่ีเรียนตามปกติ และใชค้่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ ผลการวจิยัพบวา่  
 (1) ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์  จากการทดลอง
ภาคสนาม มีประสิทธิภาพ E1 / E2  โดยรวมมีค่า 86.14 / 80.14 ซ่ึงเน้ือหารายหน่วยของเวกเตอร์ในระบบพิกดั
ฉาก  การด าเนินการเชิงเลขคณิตของเวกเตอร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์  มีประสิทธิภาพ E1 / E2  
เรียงตามล าดบัดงัน้ี 88.82/82.76, 87.54/81.48, 85.03/77.01 และ 86.14/80.14  



 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนักศึกษาท่ีใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ือง
เวกเตอร์ สูงกวา่นกัศึกษาท่ีเรียนตามปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ  

 (3) ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ โดยรวม
อยูใ่นระดบั ‘มาก’ ในดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบั ‘มากท่ีสุด’ นอกนั้นอยูใ่นระดบั ‘มาก’ ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยั
น าเขา้ ดา้นผลลพัธ์ และดา้นผลกระทบ 

ค ำส ำคญั : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ทบทวนเวกเตอร์ 

 
Abstract 

The purposes of this study were (1) to develop computer–assisted instruction in the revision of 
“Vector”, (2) to compare the students’ achievement of an experimental group using computer assisted 
instruction and a group under normal classroom conditions and (3) to evaluate students’ satisfaction with 
using CAI. 
  The sample of 60 students, who were studying Calculus 1, were formulated from the Faculty of 
Engineer by purposive sampling and then divided into 2 groups; 28 students using CAI, and 32 students 
under normal classroom conditions.  The research instruments included; (1) computer-assisted instruction 
for the revision of “Vector” (2) pre-test and post-test of “Vector”; and (3) questionnaires on the satisfaction 
with the computer-assisted instruction for the revision of “Vector”.  The data was collected by initially 
trying out the CAI designed with the experimental group; individually, in a small group, and in a field study 
respectively.  The effectiveness of CAI then was verified by using E1/E2, and the independent t-test was later 
used to indicate the difference of significances between two groups.  The satisfaction with CAI was 
eventually gathered through the questionnaires.  Mean and standard deviation were used to demonstrate the 
level of satisfaction. The results of this research were as follows: 

(1) The effectiveness of computer-assisted instruction in the revision of “Vector” was 86.14/80.14, 
and including the content within Vector; Vector in Rectangular Form, Algebraic Operation on Vector, 
Scalar Product and Vector Product were 88.82/82.76, 87.54/81.48,85.03/77.01 and 86.14/80.14 respectively. 

(2) The achievement of the experimental group was significantly higher than the group under 
normal classroom conditions at the 0.05 level. 

(3) The satisfaction with using computer – assisted instruction in the revision of “Vector”, also input 
,output , impacts and the total satisfaction were revealed in the level of “good”, as well as the procedure was 
raised to the level of “very good”.  
Keyword: computer–assisted instruction, revision of “Vector”  
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1. บทน า 

เน่ืองจากคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีพฒันา
ความคิดและสร้างสรรค ์ ท าใหมี้ความคิดอยา่งเป็น
ระบบระเบียบ คิดเป็นท าเป็นอยา่งมีเหตผุล ซ่ึงเป็น
รากฐานท่ีส าคญัในวทิยาการหลายสาขา[1] แต่พบวา่
วชิาแคลคูลสั 1 ส าหรับวศิวกร ซ่ึงเป็นวชิาหน่ึงท่ีมีผู ้
ท่ีสอบไม่ผา่นถึง 78 %  เร่ืองเวกเตอร์ก็เป็นเร่ืองหน่ึง
ท่ีเป็นเหตุท าผูเ้รียนไดค้ะแนนนอ้ย และเน้ือหาเร่ือง
เวกเตอร์น้ีมีความส าคญัต่อการเรียนการสอนทางสาย
วศิวกรรมเพราะเน่ืองจากเป็นวชิาท่ีเช่ือมโยงในหลาย
วชิา เช่น วชิาฟิสิกส์ และ วิชาชีพทางวศิวกรรม   

การฝึกทบทวนเน้ือหา เป็นวิถีทางของการย  ้า
ให้เกิดการเรียนรู้ เพราะไม่มีใครจ าส่ิงท่ีเรียนมาได้
ทั้ งหมด การสรุปสาระส าคญัของบทเรียนเป็นการ
ทบทวนวธีิหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
เพราะการสรุปสาระส าคญัจะท าให้เกิดการถ่ายโยง
การเรียนรู้ ไปยงัสถานการณ์ใหม่หรือท าให้ผูเ้รียนได้
เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 
ซ่ึงการสรุปสาระส าคญัจะช่วยเพ่ิมสมรรถภาพการ
เรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่ดว้ย [2] ดงันั้นการทบทวน
จึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยให้นักศึกษาพัฒนาองค์
ความรู้ใหมี้ความสมบูรณ์ นอกเหน่ือจากการเรียนใน
ชั้นเรียน ท่ีผ่านมาการเรียนคณิตศาสตร์ผูเ้รียนยงัไม่
ใช้กระบวนการทบทวนให้เพียงพอเน่ืองจากการ
ทบทวนตอ้งทบทวนจากในหนงัสือ ท าใหผู้เ้รียนขาด
แรงจูงใจและเบ่ือหน่าย  

การน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาช่วยในการ
ทบทวนก็จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการทบทวนมาก
ยิ่งข้ึนเน่ืองจาก คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถใช้
ทบทวนได้ทั้ งผูท่ี้ เรียนช้าและเร็ว และยงัเป็นการ
เสริมทกัษะการเรียน [3]   แต่บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนนั้น ตอ้งเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ท่ีมีลกัษณะต่อไปน้ี  1) พฒันาข้ึนอย่างถูกตอ้งตาม

หลกัวชิา  2) ไดรั้บการทดสอบวา่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ท่ีน่าเช่ือถือ  3) ผูใ้ชมี้ความรู้เพ่ิมข้ึนมากกว่า
ไม่ไดใ้ชอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ  4) นกัเรียนมี
ความคิดเห็นในทางบวกต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในการเรียนดังกล่าว  นอกจากน้ีผูส้อนควรท่ี
แสวงหานวตักรรมใหม่ ๆ มาใช้ เพ่ือให้การสอน
คณิตศาสตร์ มีรูปแบบใหม่ ทนัยคุทนัสมยั ท าให้เป็น
เร่ืองท่ีน่าสนใจ เกิดแรงจูงใจในการเรียน [4] จาก
เหตุผลดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะท าการพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพมา
ใชใ้นการทบทวนเน้ือหาเร่ืองเวกเตอร์  

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
 2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ 

 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
หลงัเรียนเร่ืองเวกเตอร์ระหวา่งกลุ่มท่ีใชค้อมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์กบักลุ่มท่ีเรียน 
แบบปกติ 
 2.3 เพื่อวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ 

3. สมมติฐานการวจัิย 
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนระหวา่ง
กลุ่มท่ีใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ือง
เวกเตอร์สูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. ขอบเขตการวจัิย 
เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลองเร่ืองเวกเตอร์ เป็น

เน้ือหาในหลกัสูตรรายวชิาแคลคูลสั 1 ส าหรับวศิวกร
ระดบัปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ หลกัสูตร
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  



เวลาในการศึกษาเน้ือหา เร่ืองเวกเตอร์ใชเ้วลา 
9 ชัว่โมง  

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 5.1 ได้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวน
เร่ืองเวกเตอร์ 
 5.2  แก้ ปัญหาก าร เ รี ยนของนัก ศึ กษา ท่ี มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 
 5.3  เป็นแนวทางในการพฒันาการสร้าง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไป 

6. วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ท่ี

ลงทะเบียนเรียนวชิาแคลคูลสั 1 ส าหรับวศิวกร คณะ
วชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลกรุงเทพ ภาคเรียนท่ี 1/2552 จ านวน 22 
หอ้งเรียน 729 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นนกัศึกษา
สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ ไดจ้ากการสุ่มแบบ
เจาะจงท่ีมีคะแนนพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เท่ากนั
จ านวน 2 หอ้งเรียน แลว้ท าการจบัฉลากเป็น
หอ้งทดลอง 32 คน และอีกหอ้งเป็นหอ้งควบคุม 28 
คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ ไดแ้ก่เร่ือง 
เวกเตอร์ในระบบพิกดัฉาก การด าเนินการเชิงเลข
คณิตของเวกเตอร์ ผลคูณเชิงเกลาร์และผลคูณเชิง
เวกเตอร์ และ แบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ี
ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวน เร่ือง
เวกเตอร์ 

ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ เป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1)โดยใชค้ะแนนจากการท า
แบบฝึกหดักบัประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) โดยใช้
คะแนนจากการท าแบบทดสอบ [5] 

การพฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับ
ทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ มีขั้นตอนการพฒันา 3 ระดบั
ดงัน้ี ระดบัท่ี 1 น าไปทดลองแบบเด่ียว จ านวน 3 คน 
น าผลและปัญหามาท าการปรับปรุง ระดบัท่ี 2 น าไป
ทดลองแบบกลุ่มเลก็ จ านวน 10 คน น าผลและปัญหา
มาท าการปรับปรุง ระดบัท่ี 3 น าไปทดลองภาคสนาม
จ านวน 32 คน ท าการวเิคราะห์ประสิทธิภาพทั้ง 3 
ระดบั และวดัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ 
ดว้ยค่าเฉล่ีย  และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 
 

ภาพที ่1   แสดงขั้นตอนการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ 
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ภาพที ่2   แสดงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับ
ทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ 

 
ภาพที ่3   แสดงหนา้ MENU หลกั 

 
ภาพที ่4  แสดงหนา้เวกเตอร์ในระบบพิกดัฉาก 

7. ผลการวจัิย 
บทเ รียนคอมพิวเตอ ร์ ช่วยสอนส าห รับ

ทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ จากการทดลองภาคสนาม
ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี  

1) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ือง
เวกเตอร์โดยรวมมีค่าประสิทธิภาพ E1 / E2  เป็น 
86.14 / 80.14 ส่วนเน้ือหารายหน่วยเร่ือง เวกเตอร์ใน
ระบบพิกัดฉาก  การด าเนินการเชิงเลขคณิตของ
เวกเตอร์ ผลคูณเชิงเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์  มี
ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2  เรียงตามล าดบัดงัน้ี 88.82 / 
82.76 , 87.54 / 81.48 , 85.03 / 77.01 และ  86.14 / 
80.14 

2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งนกัศึกษาท่ี 
ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ือง
เวกเตอร์ สูงกวา่นกัศึกษาท่ีเรียนตามปกติ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 3) ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ 
โดยรวมอยูใ่นระดบั ‘มาก’ ในส่วนของดา้น
กระบวนการอยูใ่นระดบั ‘มากท่ีสุด’ นอกนั้นอยูใ่น
ระดบั ‘มาก’ ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นผลลพัธ์ 
และดา้นผลกระทบ ตามล าดบั  

8. อภิปรายผล 
    จากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ือง
เวกเตอร์  ประสิทธิภาพโดยรวม มีค่า 86.14  / 80.14 
ซ่ึงสาเหตุท่ีส าคญัท่ีท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนส าหรับทดสอบเร่ืองเวกเตอร์ น้ีมีประสิทธิภาพ   
เป็นไปตามเกณฑ ์80 / 80  เพราะไดอ้าศยัหลกัการ
และกระบวนการสร้างดงัน้ี 

1) หลกัการและรูปแบบการพฒันา 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์  
ไดน้ าหลกัการมาพฒันา 5 ขั้นตอนดงัน้ี   (1)  สร้าง
แรงจูงใจดว้ยการน าเขา้สู่บทเรียน   (2)  ให้รู้เทคนิค
จากตวัอยา่งในประเด็นต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมเน้ือหา (3)  
ฝึกท าแบบทดสอบแต่ละ เ ร่ืองด้วยตนเองจาก



คอมพิวเตอร์ (4)  รู้ผลการฝึกท าแบบทดสอบทนัที
จากคอมพิวเตอร์ (5)  ฝึกซ ้ า [3]  

2) กระบวนการสร้างและพัฒนาบทสรุป
เน้ือหาในแต่ละเร่ือง รวมถึงแบบทดสอบส าหรับ
ทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ นั้นไดใ้ชว้ิธีการระดมความคิด
ร่วมกนัระหวา่งอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
เ ร่ืองเวกเตอร์   จนได้แนวทางท่ีชัดเจนในด้าน 
โครงสร้าง รูปแบบ แนวทางการเสนอเน้ือหาโดย
สรุป การสร้างแบบทดสอบ และการประเมินผล 
จากนั้นจึงน าไปทดสอบหาประสิทธิภาพ ด้วยการ
ทดสอบแบบเด่ียว และทดสอบแบบกลุ่มเล็ก ซ่ึงใน
แต่ละขั้นตอนนั้นได้ใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต ่า ในสดัส่วน ดงัน้ี 
ทดสอบแบบเด่ียว มีสัดส่วนเป็น 1 : 1 : 1  ทดสอบ
แบบกลุ่มเล็ก มีสัดส่วนเป็น 3 : 4 : 3  จากการ
ทดสอบแบบเด่ียวพบวา่ บทสรุปเน้ือหาทั้ง 3 เร่ือง ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ จึงมีการปรับปรุงด้านเน้ือหา 
ค าถามของโจทย ์การน าเขา้สู่บทเรียน และเวลาใน
การน าเสนอให้มีความกระชับมากข้ึน  แล้วน าไป
ทดสอบแบบกลุ่มเล็ก น าคะแนนจากการหาค่า
ประสิทธิภาพในหวัขอ้ท่ีมีปัญหาและขอ้เสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน เพ่ือน าไปทดลองภาคสนาม
ต่อไป 

นกัศึกษามีความคิดเห็นวา่คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนส าหรับทบทวนเร่ืองเวกเตอร์ น้ีเป็นส่ือท่ี
น่าสนใจ โดยเฉพาะดา้นกระบวนการ ในดา้นการ
ไดรั้บความรู้จากวดีีโอในการอธิบาย เน้ือหาได้
ชดัเจนท าใหเ้ขา้ใจง่ายเหมือนมีครูสอน ตวัอยา่ง
ประจ าหน่วย ท าใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บประโยชน์ ผูเ้รียน
สามารถทบทวนในเน้ือหาท่ียงัขาดอยูไ่ดจ้นพอใจ 
และ แบบทดสอบประจ าหน่วยมีประโยชน์ช่วยใหผู้ ้
เรียนรู้วา่มีความพร้อมส าหรับการสอบเร่ืองเวกเตอร์ 
เพราะการฝึกท าแบบทดสอบผูเ้รียนจะรู้ผลทนัทีและ

สามารถท าซ ้ าก่ีคร้ังก็ได ้ ซ่ึงการไดฝึ้กท าขอ้สอบท า
ใหน้กัศึกษามีความพร้อมท่ีจะท าการสอบจริงและ
สามารถท าขอ้สอบได ้ ท าใหน้กัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน ทั้งน้ีพบวา่นกัศึกษาท่ีท าการ
ทดสอบแลว้ไดค้ะแนนนอ้ยก็จะกลบัไปท าการฝึก
และท าการศึกษาเพ่ิมเติม ในหน่วยยอ่ยของแต่ละ
เร่ืองจนมีความมัน่ใจแลว้จะกลบัมาท าขอ้สอบอีกซ่ึง
จะเป็นการฝึกและพฒันาไดด้ว้ยตนเอง 

ค่าประสิทธิภาพของทุกหวัขอ้มีคะแนนของ 
E1 สูงกวา่ E2 เป็นเพราะผูเ้รียนมีเวลาในการศึกษาและ
ถา้ท าไม่ไดก็้กลบัไปทบทวนเน้ือหาไดใ้นจุดท่ี
ตอ้งการท่ีจะศึกษา และ มีการช่วยท าแบบฝึกหดัและ
ยงัมีเวลาในการท าแบบฝึกหดัมากกวา่  ส่วน E2 มี
คะแนนนอ้ยกวา่ เน่ืองจากผูเ้รียนมีเวลาจ ากดัในการ
ท าสอบ  

ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ไม่ผา่นเกณฑ์
มีเพียงเร่ืองเดียวคือ ผลคูณเชิงเวกเตอร์  เป็นเพราะ
เน้ือหาซบัซอ้นตอ้งใชค้วามรู้ในการค านวณหลาย
เร่ือง ไดแ้ก่ เมทริกซ์  ตรีโกณ นอกจากน้ีผูเ้รียนมี
พ้ืนฐานการค านวณไม่ดี เม่ือค านวณผิดท่ีใดท่ีหน่ึงก็
จะผดิต่อเน่ืองท าใหผ้ลท่ีน าไปค านวณต่อจึงผดิไป
ดว้ย จึงท าใหไ้ม่ผา่นเกณฑ ์ 

9. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย พบว่ารูปแบบของการ

พฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับทบทวนเร่ือง
เวกเตอร์ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) สร้าง
แรงจูงใจดว้ยการน าเขา้สู่บทเรียน 2) ให้ความรู้จาก
เน้ือหาและการท าความเข้าใจเ ร่ืองเวกเตอร์จาก
ตวัอยา่ง 3) ฝึกท าขอ้สอบแต่ละเร่ืองดว้ยตนเองจาก
คอมพิวเตอร์ 4) รู้ผลการท าขอ้สอบทนัที 5) ฝึกซ ้ าได้
ตามความสามารถของผูเ้รียน จากรูปแบบท่ีคน้พบน้ี 
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สามารถน าไปพฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับ
ทบทวนวชิาอ่ืน ๆ หรือนกัเรียนระดบัชั้นอ่ืน ๆ   

บุคคลท่ีช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว ไดแ้ก่ 
นกัวชิาการ อาจารยผ์ูส้อนซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ 
การสอนและรู้ปัญหาอยา่งดี ดงันั้นผูส้อนจะสามารถ
น าเสนอเน้ือหาท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจง่าย ร่วมกนั
สร้างแบบทดสอบท่ีคลอบคลุมตามจุดประสงค ์ และ
ใชว้ดัผลไดต้รงตามเน้ือหา มีอ านาจจ าแนกตาม
หลกัการวดัผล  สถานศึกษาตอ้งมีนโยบายการ
พฒันาการเรียนการสอน เพื่อสนองตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ท่ีมุ่งใหน้กัศึกษา
เรียนไดด้ว้ยตนเอง ผูบ้ริหารควรใหก้ารสนบัสนุน
เงินทุน วสัดุอุปกรณ์  ใหก้ าลงัใจแก่ผูส้อน เพ่ือท่ีจะ
ไดท้ าการหาเทคนิคใหม่ ๆ มาผลิตส่ือ และพฒันาส่ือ
ใหมี้ความเหมาะสม ทนัสมยัเหมาะกบัยคุ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รียน ผูส้อนและสถานศึกษา 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัต่อไป 
1) ควรจะมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ส าหรับทบทวนคณิตศาสตร์ในเ ร่ืองอ่ืนๆ และ
หลกัสูตรอ่ืนๆ  
       2) ควรจะมีการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
โดยใชส่ื้อในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น วดีีทศัน์  ส่ือผสม  
และส่ือออนไลน์เป็นตน้ 
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