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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิ ทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ อง
เวกเตอร์ (2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างนักศึกษาที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับ
ทบทวนเรื่ องเวกเตอร์ กับนักศึกษาที่เรี ยนตามปกติ (3) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์
ประชากรเป็ นนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ที่ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาแคลคูลสั 1สาหรับวิศวกร คณะ
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ภาคเรี ยนที่ 1/2552 จานวน 729 คน 22
ห้องเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการหาประสิ ทธิ ภาพของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์
เป็ นนักศึ กษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่ งได้จากการสุ่ มแบบเจาะจงที่ มีคะแนนพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
เท่ ากันจานวน 2 ห้อง แล้วทาการจับฉลากได้ห้องทดลองจานวน 32 คน และอีกห้องได้เป็ นห้องควบคุ ม
จานวน 28 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์ (2)
แบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและแบบทดสอบหลัง เรี ย นและ (3) แบบวัด ความพึ ง พอใจ ของนักศึ กษาที่ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์ การเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนิ นการโดยนาคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์ ที่จดั ทาขึ้นไปทดสอบประสิ ทธิภาพด้วยการทดสอบแบบเดี่ยว ทดสอบแบบ
กลุ่มเล็ก และทดสอบภาคสนาม วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพ E1 / E2 ใช้ t-test เพื่อเปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างนักศึกษาที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์ กับนักศึกษา
ที่เรี ยนตามปกติ และใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวัดความพึงพอใจของนักศึ กษาที่ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์ ผลการวิจยั พบว่า
(1) ประสิ ท ธิ ภ าพของคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนส าหรั บ ทบทวนเรื่ อ งเวกเตอร์ จากการทดลอง
ภาคสนาม มีประสิ ทธิ ภาพ E1 / E2 โดยรวมมีค่า 86.14 / 80.14 ซึ่ งเนื้ อหารายหน่วยของเวกเตอร์ ในระบบพิกดั
ฉาก การดาเนินการเชิงเลขคณิ ตของเวกเตอร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ มีประสิ ทธิภาพ E1 / E2
เรี ยงตามลาดับดังนี้ 88.82/82.76, 87.54/81.48, 85.03/77.01 และ 86.14/80.14

(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นระหว่างนัก ศึ กษาที่ ใช้คอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอนส าหรั บ ทบทวนเรื่ อ ง
เวกเตอร์ สูงกว่านักศึกษาที่เรี ยนตามปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
(3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์ โดยรวม
อยูใ่ นระดับ ‘มาก’ ในด้านกระบวนการอยูใ่ นระดับ ‘มากที่สุด’ นอกนั้นอยูใ่ นระดับ ‘มาก’ ได้แก่ ด้านปั จจัย
นาเข้า ด้านผลลัพธ์ และด้านผลกระทบ
คำสำคัญ : คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 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”.
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1. บทนา
เนื่องจากคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่พฒั นา
ความคิดและสร้างสรรค์ ทาให้มีความคิดอย่างเป็ น
ระบบระเบียบ คิดเป็ นทาเป็ นอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็ น
รากฐานที่สาคัญในวิทยาการหลายสาขา[1] แต่พบว่า
วิชาแคลคูลสั 1 สาหรับวิศวกร ซึ่งเป็ นวิชาหนึ่งที่มีผู ้
ที่สอบไม่ผา่ นถึง 78 % เรื่ องเวกเตอร์ ก็เป็ นเรื่ องหนึ่ง
ที่เป็ นเหตุทาผูเ้ รี ยนได้คะแนนน้อย และเนื้อหาเรื่ อง
เวกเตอร์น้ ีมีความสาคัญต่อการเรี ยนการสอนทางสาย
วิศวกรรมเพราะเนื่องจากเป็ นวิชาที่เชื่อมโยงในหลาย
วิชา เช่น วิชาฟิ สิ กส์ และ วิชาชีพทางวิศวกรรม
การฝึ กทบทวนเนื้ อหา เป็ นวิถีทางของการย้ า
ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เพราะไม่มีใครจาสิ่ งที่ เรี ยนมาได้
ทั้งหมด การสรุ ปสาระสาคัญของบทเรี ยนเป็ นการ
ทบทวนวิธีหนึ่งที่มีความจาเป็ นต่อการเรี ยนการสอน
เพราะการสรุ ปสาระสาคัญจะทาให้เกิ ดการถ่ายโยง
การเรี ยนรู ้ ไปยังสถานการณ์ใหม่หรื อทาให้ผเู ้ รี ยนได้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิ ม
ซึ่ งการสรุ ปสาระสาคัญจะช่ วยเพิ่มสมรรถภาพการ
เรี ยนรู ้ในสถานการณ์ใหม่ดว้ ย [2] ดังนั้นการทบทวน
จึ ง เป็ นวิ ธี ก ารหนึ่ งที่ ช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาพัฒ นาองค์
ความรู ้ให้มีความสมบูรณ์ นอกเหนื่ อจากการเรี ยนใน
ชั้นเรี ยน ที่ ผ่านมาการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ผูเ้ รี ยนยังไม่
ใช้กระบวนการทบทวนให้ เ พี ย งพอเนื่ อ งจากการ
ทบทวนต้องทบทวนจากในหนังสื อ ทาให้ผเู ้ รี ยนขาด
แรงจูงใจและเบื่อหน่าย
การนาคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนมาช่ วยในการ
ทบทวนก็จะทาให้เกิ ดแรงจู งใจในการทบทวนมาก
ยิ่งขึ้ นเนื่ อ งจาก คอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอน สามารถใช้
ทบทวนได้ท้ ัง ผูท้ ี่ เ รี ย นช้า และเร็ ว และยัง เป็ นการ
เสริ มทักษะการเรี ยน [3] แต่บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนนั้น ต้องเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ที่มีลกั ษณะต่อไปนี้ 1) พัฒนาขึ้นอย่างถูกต้องตาม

หลักวิชา 2) ได้รับการทดสอบว่ามีประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ที่น่าเชื่ อถือ 3) ผูใ้ ช้มีความรู ้ เพิ่มขึ้นมากกว่า
ไม่ได้ใช้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และ 4) นักเรี ยนมี
ความคิดเห็นในทางบวกต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในการเรี ยนดัง กล่ าว นอกจากนี้ ผูส้ อนควรที่
แสวงหานวัต กรรมใหม่ ๆ มาใช้ เพื่ อ ให้ ก ารสอน
คณิ ตศาสตร์ มีรูปแบบใหม่ ทันยุคทันสมัย ทาให้เป็ น
เรื่ อ งที่ น่ า สนใจ เกิ ด แรงจู งใจในการเรี ย น [4] จาก
เหตุผลดังกล่าวทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะทาการพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมา
ใช้ในการทบทวนเนื้อหาเรื่ องเวกเตอร์

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อ หาประสิ ทธิ ภาพคอมพิวเตอร์ ช่ว ย
สอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนเรื่ องเวกเตอร์ระหว่างกลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์กบั กลุ่มที่เรี ยน
แบบปกติ
2.3 เพื่อวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์

3. สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนระหว่าง
กลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ อง
เวกเตอร์สูงกว่ากลุ่มที่เรี ยนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. ขอบเขตการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองเรื่ องเวกเตอร์ เป็ น
เนื้อหาในหลักสูตรรายวิชาแคลคูลสั 1 สาหรับวิศวกร
ระดับปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ

เวลาในการศึกษาเนื้อหา เรื่ องเวกเตอร์ใช้เวลา
9 ชัว่ โมง

5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
5.1 ได้ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนส าหรั บ ทบทวน
เรื่ องเวกเตอร์
5.2 แก้ ปั ญ หาการเ รี ยนข องนั ก ศึ กษาที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า
5.3 เป็ นแนวทางในการพัฒนาการสร้าง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่ องอื่น ๆ ต่อไป

การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับ
ทบทวนเรื่ องเวกเตอร์ มีข้นั ตอนการพัฒนา 3 ระดับ
ดังนี้ ระดับที่ 1 นาไปทดลองแบบเดี่ยว จานวน 3 คน
นาผลและปั ญหามาทาการปรับปรุ ง ระดับที่ 2 นาไป
ทดลองแบบกลุ่มเล็ก จานวน 10 คน นาผลและปั ญหา
มาทาการปรับปรุ ง ระดับที่ 3 นาไปทดลองภาคสนาม
จานวน 32 คน ทาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทั้ง 3
ระดับ
และวัดความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์
ด้วยค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

6. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่
ลงทะเบียนเรี ยนวิชาแคลคูลสั 1 สาหรับวิศวกร คณะ
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุ งเทพ ภาคเรี ยนที่ 1/2552 จานวน 22
ห้องเรี ยน 729 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักศึกษา
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ได้จากการสุ่มแบบ
เจาะจงที่มีคะแนนพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์เท่ากัน
จานวน 2 ห้องเรี ยน แล้วทาการจับฉลากเป็ น
ห้องทดลอง 32 คน และอีกห้องเป็ นห้องควบคุม 28
คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์
ได้แก่เรื่ อง
เวกเตอร์ในระบบพิกดั ฉาก การดาเนินการเชิงเลข
คณิ ตของเวกเตอร์ ผลคูณเชิงเกลาร์และผลคูณเชิง
เวกเตอร์ และ แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับทบทวน
เรื่ อง
เวกเตอร์
ประสิ ทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์ เป็ นประสิ ทธิภาพของ
กระบวนการ (E1)โดยใช้คะแนนจากการทา
แบบฝึ กหัดกับประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) โดยใช้
คะแนนจากการทาแบบทดสอบ [5]

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์

ภาพที่ 2 แสดงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับ
ทบทวนเรื่ องเวกเตอร์

ภาพที่ 3 แสดงหน้า MENU หลัก

1) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ อง
เวกเตอร์ โดยรวมมี ค่า ประสิ ทธิ ภาพ E1 / E2 เป็ น
86.14 / 80.14 ส่วนเนื้อหารายหน่วยเรื่ อง เวกเตอร์ ใน
ระบบพิ กัด ฉาก การด าเนิ น การเชิ ง เลขคณิ ต ของ
เวกเตอร์ ผลคูณเชิ งเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ มี
ค่าประสิ ทธิ ภาพ E1 / E2 เรี ยงตามลาดับดังนี้ 88.82 /
82.76 , 87.54 / 81.48, 85.03 / 77.01 และ 86.14 /
80.14
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างนักศึกษาที่
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ อง
เวกเตอร์ สูงกว่านักศึกษาที่เรี ยนตามปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์
โดยรวมอยูใ่ นระดับ ‘มาก’ ในส่วนของด้าน
กระบวนการอยูใ่ นระดับ ‘มากที่สุด’ นอกนั้นอยูใ่ น
ระดับ ‘มาก’ ได้แก่ ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านผลลัพธ์
และด้านผลกระทบ ตามลาดับ

8. อภิปรายผล

ภาพที่ 4 แสดงหน้าเวกเตอร์ในระบบพิกดั ฉาก

7. ผลการวิจัย
บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนส าหรั บ
ทบทวนเรื่ องเวกเตอร์ จากการทดลองภาคสนาม
ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

จากผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าประสิ ทธิ ภาพของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ อง
เวกเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม มีค่า 86.14 / 80.14
ซึ่ งสาเหตุที่สาคัญที่ ทาให้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนสาหรับทดสอบเรื่ องเวกเตอร์ นี้ มีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นไปตามเกณฑ์ 80 / 80 เพราะได้อาศัยหลักการ
และกระบวนการสร้างดังนี้
1) หลักการและรู ปแบบการพัฒนา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์
ได้นาหลักการมาพัฒนา 5 ขั้นตอนดังนี้ (1) สร้าง
แรงจูงใจด้วยการนาเข้าสู่ บทเรี ยน (2) ให้รู้เทคนิ ค
จากตัวอย่างในประเด็นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหา (3)
ฝึ กท าแบบทดสอบแต่ ล ะเรื่ องด้ ว ยตนเองจาก

คอมพิวเตอร์ (4) รู ้ผลการฝึ กทาแบบทดสอบทันที
จากคอมพิวเตอร์ (5) ฝึ กซ้ า [3]
2) กระบวนการสร้ า งและพัฒ นาบทสรุ ป
เนื้ อ หาในแต่ ล ะเรื่ อ ง รวมถึ ง แบบทดสอบส าหรั บ
ทบทวนเรื่ องเวกเตอร์ นั้นได้ใช้วิธีการระดมความคิด
ร่ วมกันระหว่างอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอน
เรื่ องเวกเตอร์ จนได้ แ นวทางที่ ชั ด เจนในด้ า น
โครงสร้ า ง รู ปแบบ แนวทางการเสนอเนื้ อ หาโดย
สรุ ป การสร้ า งแบบทดสอบ และการประเมิ น ผล
จากนั้นจึ งนาไปทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพ ด้วยการ
ทดสอบแบบเดี่ ยว และทดสอบแบบกลุ่มเล็ก ซึ่ งใน
แต่ละขั้นตอนนั้นได้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูง ปานกลาง และต่า ในสัดส่วน ดังนี้
ทดสอบแบบเดี่ยว มีสัดส่ วนเป็ น 1 : 1 : 1 ทดสอบ
แบบกลุ่มเล็ก มี สัดส่ วนเป็ น 3 : 4 : 3 จากการ
ทดสอบแบบเดี่ยวพบว่า บทสรุ ปเนื้อหาทั้ง 3 เรื่ อง ไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์ จึ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ด้า นเนื้ อ หา
คาถามของโจทย์ การนาเข้าสู่ บทเรี ยน และเวลาใน
การนาเสนอให้มีค วามกระชับ มากขึ้ น แล้วน าไป
ทดสอบแบบกลุ่ ม เล็ ก น าคะแนนจากการหาค่ า
ประสิ ทธิภาพในหัวข้อที่มีปัญหาและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน เพื่อนาไปทดลองภาคสนาม
ต่อไป
นักศึกษามีความคิดเห็นว่าคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสาหรับทบทวนเรื่ องเวกเตอร์
นี้เป็ นสื่ อที่
น่าสนใจ โดยเฉพาะด้านกระบวนการ ในด้านการ
ได้รับความรู ้จากวีดีโอในการอธิบาย
เนื้อหาได้
ชัดเจนทาให้เข้าใจง่ายเหมือนมีครู สอน
ตัวอย่าง
ประจาหน่วย ทาให้ผใู ้ ช้ได้รับประโยชน์ ผูเ้ รี ยน
สามารถทบทวนในเนื้อหาที่ยงั ขาดอยูไ่ ด้จนพอใจ
และ แบบทดสอบประจาหน่วยมีประโยชน์ช่วยให้ผู ้
เรี ยนรู ้วา่ มีความพร้อมสาหรับการสอบเรื่ องเวกเตอร์
เพราะการฝึ กทาแบบทดสอบผูเ้ รี ยนจะรู ้ผลทันทีและ

สามารถทาซ้ ากี่ครั้งก็ได้ ซึ่งการได้ฝึกทาข้อสอบทา
ให้นกั ศึกษามีความพร้อมที่จะทาการสอบจริ งและ
สามารถทาข้อสอบได้ ทาให้นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ้น
ทั้งนี้พบว่านักศึกษาที่ทาการ
ทดสอบแล้วได้คะแนนน้อยก็จะกลับไปทาการฝึ ก
และทาการศึกษาเพิ่มเติม ในหน่วยย่อยของแต่ละ
เรื่ องจนมีความมัน่ ใจแล้วจะกลับมาทาข้อสอบอีกซึ่ง
จะเป็ นการฝึ กและพัฒนาได้ดว้ ยตนเอง
ค่าประสิ ทธิภาพของทุกหัวข้อมีคะแนนของ
E1 สูงกว่า E2 เป็ นเพราะผูเ้ รี ยนมีเวลาในการศึกษาและ
ถ้าทาไม่ได้ก็กลับไปทบทวนเนื้อหาได้ในจุดที่
ต้องการที่จะศึกษา และ มีการช่วยทาแบบฝึ กหัดและ
ยังมีเวลาในการทาแบบฝึ กหัดมากกว่า ส่วน E2 มี
คะแนนน้อยกว่า เนื่องจากผูเ้ รี ยนมีเวลาจากัดในการ
ทาสอบ
ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ไม่ผา่ นเกณฑ์
มีเพียงเรื่ องเดียวคือ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ เป็ นเพราะ
เนื้อหาซับซ้อนต้องใช้ความรู ้ในการคานวณหลาย
เรื่ อง ได้แก่ เมทริ กซ์ ตรี โกณ นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนมี
พื้นฐานการคานวณไม่ดี เมื่อคานวณผิดที่ใดที่หนึ่งก็
จะผิดต่อเนื่องทาให้ผลที่นาไปคานวณต่อจึงผิดไป
ด้วย จึงทาให้ไม่ผา่ นเกณฑ์

9. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย พบว่ า รู ปแบบของการ
พัฒ นาคอมพิ วเตอร์ ช่ ว ยสอนส าหรั บ ทบทวนเรื่ อ ง
เวกเตอร์ ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) สร้าง
แรงจูงใจด้วยการนาเข้าสู่ บทเรี ยน 2) ให้ความรู ้จาก
เนื้ อ หาและการท าความเข้า ใจเรื่ องเวกเตอร์ จ าก
ตัวอย่าง 3) ฝึ กทาข้อสอบแต่ละเรื่ องด้วยตนเองจาก
คอมพิวเตอร์ 4) รู ้ผลการทาข้อสอบทันที 5) ฝึ กซ้ าได้
ตามความสามารถของผูเ้ รี ยน จากรู ปแบบที่คน้ พบนี้

สามารถนาไปพัฒนาคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสาหรั บ
ทบทวนวิชาอื่น ๆ หรื อนักเรี ยนระดับชั้นอื่น ๆ
บุคคลที่ช่วยให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว ได้แก่
นักวิชาการ อาจารย์ผสู ้ อนซึ่งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์
การสอนและรู ้ปัญหาอย่างดี ดังนั้นผูส้ อนจะสามารถ
นาเสนอเนื้อหาที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจง่าย ร่ วมกัน
สร้างแบบทดสอบที่คลอบคลุมตามจุดประสงค์ และ
ใช้วดั ผลได้ตรงตามเนื้อหา
มีอานาจจาแนกตาม
หลักการวัดผล
สถานศึกษาต้องมีนโยบายการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
เพื่อสนองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งให้นกั ศึกษา
เรี ยนได้ดว้ ยตนเอง ผูบ้ ริ หารควรให้การสนับสนุน
เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ ให้กาลังใจแก่ผสู ้ อน เพื่อที่จะ
ได้ทาการหาเทคนิคใหม่ ๆ มาผลิตสื่ อ และพัฒนาสื่ อ
ให้มีความเหมาะสม ทันสมัยเหมาะกับยุค ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ผูส้ อนและสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ต่อไป
1) ควรจะมี ก ารพัฒ นาคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
ส าหรั บ ทบทวนคณิ ต ศาสตร์ ใ นเรื่ องอื่ น ๆ และ
หลักสูตรอื่นๆ
2) ควรจะมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
โดยใช้สื่อในลักษณะอื่นๆ เช่น วีดีทศั น์ สื่ อผสม
และสื่ อออนไลน์เป็ นต้น
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