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การสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนิกส 
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บทคัดยอ 

       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีด
ขวาง 2) เพ่ือประเมินรูปแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง  กลุมเปาหมาย ไดแก 
ผูทรงคุณวุฒิทางดานคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 8 ทาน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) 
การสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมหุนยนต 
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนิกส  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1) การสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู โปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนิกส  
ประกอบดวย 5  ขั้นตอน ไดแก ไดแก (1) ขั้นตอนศึกษาขอมูลวิเคราะหและเลือกปญหา (2) ขั้นตอนการออกแบบข้ันตอนและ
กระบวนการ (3) ขั้นตอนการปฏิบัติตามโครงสรางข้ันตอน (4) ขั้นตอนการประเมินกระบวนการ (5) ขั้นตอนการเขียนรายงาน
และนําเสนอ และ 2) ผลประเมินรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวางในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนิกส  พบวา สวนใหญมีความ
เหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.47, S.D. = 0.12)   

คําสําคัญ: สื่อดิจิทัล การเขียนโปรแกรมหุนยนต โปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง 
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Abstract 

The objective of this research was to 1) to synthesize digital media model for learning to avoid 

obstacles in the robot program 2) to evaluate digital media model for learning obstacles in robot 

avoiding programs Target group include 8 experts in computer studies, research tools, including 1) 

related documents and research 2) digital media synthesis for learning robot programs to avoid 

obstacles In robot programming courses For the second year vocational certificate students in 

mechatronic The statistics used for data analysis were mean, standard deviation. 

The results of the research were as follows: 1) Synthesis of digital media for learning to program 

robot to avoid obstacles. In robot programming courses For the second year vocational certificate 

students in the Mechatronics Department, consisting of 4 steps, namely (1) information study steps (2) 

planning procedures for instructional management in robot control programming courses (3) Coaching 

Computational thinking (4) analysis and improvement procedures and 2) digital media evaluation for 

robot learning programs, avoiding obstacles in robot programming courses. For the second year 

vocational certificate students in the mechatronic level, it is found that most of them are suitable at a 

high level (x ̄ = 4.47, S.D. = 0.12). 

Keywords: Digital Media, Robot Programming, Robot Obstacle learning Program 
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1. บทนํา 
ปจจุบันการศึกษาอยูในยุค 4.0 โดยผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อ

สิ่งพิมพและสื่อดิจิทัล โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในการสืบคนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากขอมูลในปจจุบันมีจํานวน
มาก ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการคนหาและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการพัฒนาการศึกษาภายใตกรอบประเทศ
ไทย 4.0 สูศตวรรษที่ 21  เริ่มดวยการฝกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเปนพี่เลี้ยง ครูฝก (Coach) 

การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรูกับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสูรูปธรรมใหผูเรียนมีทักษะท่ีตองการ เชน 
การทํางานรวมกัน ความคิดสรางสรรค และการสื่อสารท่ีดี ซึ่งการจัดการศึกษาตองสรางความพอใจใหผูเรียนและทาทายสูการ
สรางกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนอยากเรียน จากปญหาตาง ๆ ของประเทศไทย เชน เศรษฐกิจลมเหลว การเมืองลมแลว 
สังคมลมเหลว หรือทุก ๆ ปญหาที่ลมเหลวตางก็โทษการศึกษาลมเหลว ไทยแลนด 4.0 เปาหมายตองการใหประเทศไทยมี
นวัตกรรมเปนของตนเอง ถึงเวลาแลวที่จะตองปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อตอบสนองการสราง
นวัตกรรมของประเทศ โดยกระทรวงศึกษาตองเปนผูนําท่ีตองเดินพรอมไปกับโรงเรียนที่เปนหนวยปฏิบัติโดยตรง ดังนี้ (1) ตอง
กําหนดนโยบายหรือออกกฎกระทรวงนักเรียนตอหองตองไมเกิน 36 (2) การจัดความพรอมของโรงเรียน (3) หลักสูตรตองมี
การปรับปรุง อาจจะหลักสูตรรายวิชา มีการยกระดับวิชาคอมพิวเตอร วิชาเทคโนโลยี มาเปนวิชาหลัก ไมใชเปนสวนหน่ึงของ
วิชาการงาน (4) ตองนําสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) และ Active Learning เขามาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน คํา
วา “สะเต็ม” หรือ “STEM” เปนคํายอจากภาษาอังกฤษของศาสตร 4 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) การสอนใหนักเรียนสรางนวัตกรรมนั้น 
ตองสอนใหนักเรียนรูแบบโครงงาน หรือการสรางช้ินงาน โดยในโครงงานหรือช้ินงานนั้นนักเรียนสามารถท่ีจะสรุปนําเสนอ
ผลงานของตนเองได (5) ตองสรางตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เพื่อจะทําใหทราบจุดเดนจุดดอย 
ตองพัฒนาครูเปนรายบุคคล (เปรียบฟา ดวงนุม และพิศุทธวรรณ ศรีภิรมย, 2560) 

การจัดการศึกษาสวนใหญเปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติในมาตรา 24 ใหจัดกระบวนการการเรียนรู 
จะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึกถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนรูให
เกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกัน
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและรากิจจานุเบกษา, 2550) การสรางบทเรียนบนเครือขาย (Web-Base 

Course) มาชวยในการจัดการเรียนการสอนท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกสนําไปสูรูปแบบการเรียนรูดวย
ตนเอง แบบทุกสถานที่ ทุกเวลาเวลา (กิดานันท มลิทอง, 2540: 18) สอดคลองกับ Muendet (2013: 20 –21) กลาววา 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีเว็บในปจจุบัน สนับสนุนเครื่องมือที่ใชผานเว็บที่จะนํามาใชในการเรียนการสอน เครื่องมือตาง ๆ
ดังกลาว เปนเครื่องมือของทุกคนในการเขาถึง แบงปน แลกเปลี่ยน และเปนบริบทในชีวิตประจําวันที่นับวันจะมีบทบาทมาก
ยิ่งขึ้น ไมไดแปลกแยกจากการศึกษาอีกตอไป การไมนํามาใชจึงเปนการปดกั้นผูเรียนจากโลกท่ีเปนจริงที่ผูเรียนตองใชชีวิต
แตกตางจากยคุของผูใหญในปจจุบัน โดยเครื่องมือตัวหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐาน 
คือ สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ที่เหมาะสมมาประยุกตใชเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของนักเรียนในยุคใหม การเรียน
แบบโครงงานรวมกับสื่อสังคมออนไลนจะชวยพัฒนาสมรรถนะทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 ไดแก ทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนไดเปนอยางดี และการ
เรียนแบบโครงงานจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการเรียนแบบเดิม และสอดคลองกับ จรินทร อุมไกร และ
ไกยสิทธ์ิ  อภิระติง (2562) ไดศึกษาการพัฒนาส่ือดิจิทัลรวมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม โดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวย
เทคนิค STAD  ในรายวิชาคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา ประสิทธิภาพของสื่อการสอนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา บทเรียนการตูนมัลติมีเดียมสีวนชวยใหผูเรียนมี
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได เนื่องมาจากบทเรียนมีความนาสนใจ และมีแรงจูงใจ
ทางการเรียนมากขึ้น 

ผูวิจัยจึงเห็นควรที่จะสงเสริมใหนกัศึกษาไดเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค Stem Education ซึ่งเปนวิธีเรียนรูที่
ชวยใหนักศึกษาไดมีการพึ่งพาอาศัยกันทําใหนักศึกษามีสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น มีการปรึกษากันอยางใกลชิด สมาชิก แตละ
คนทราบบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน เปดโอกาสใหผูเรียน ประเมินการทํางานของสมาชิกในกลุม ใหกําลังใจซ่ึง
กันและกัน และหาทางปรับปรุง วิธีการทํางานของกลุมใหดีขึ้นเพื่อบรรลเุปาหมายรวมกัน ซึ่งสอดคลอง (อัจจิมา บํารุงนาและ 
ทศพร  แสงสวาง,2558) ไดกลาวถึงความสําคัญของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสามารถเรยีน ไปตามความสามารถ
และอัตราเร็วในการเรยีนรูโดยไมตองรอหรือเรงไปพรอม ๆ กัน จึงเปนลักษณะการเรียนท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคล
อยางชัดเจน ซึ่งสวนใหญ ในปจจบุันมีการสรางและพัฒนาใหเฉพาะกับกลุมผูที่อยูในวัย เรียน โดยการเรียนรูดวยตนเองใหกาว
ตามเทคโนโลย ี

2. วตัถุประสงคของวิจัย
1. เพือ่สังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทลัเพ่ือการเรียนรูโปแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวางในรายวิชาการเขียนโปรแกรม

หุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 สาขาเมคคาทรอนิกส 
2. เพือ่ประเมินรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม

หุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 สาขาเมคคาทรอนิกส 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย
3.1 ขั้นตอนการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลกีสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการ

เขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนกัเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนกิส 
ผูวิจัยไดสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการ 

เขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2  ที่สรางขึ้นโดยประกอบดวย ดังนี ้
1. ศึกษา วิเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัย เอกสารท่ีเกี่ยวของกับหุนยนต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภท

อุตสาหกรรม เลมที่ 2 สาขาเมคคาทรอนิกส 
2. วิเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชตารางแสดงข้ันตอน  STEM รวมกับการการเรียนรูโปรแกรม

หุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  

สาขาเมคคาทรอนิกส 
3. สังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัล
ผูวิจัยไดสังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยสรางรูป ADPEP Model แสดงข้ันตอนการใช STEM รวมกับการ

การเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปท่ี 2  สาขาเมคคาทรอนิกส 

4. สรางแบบประเมินการสังเคราะหรูปแบบ
ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชา

การเขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนิกส ตามมาตรวัด 5 
ระดับ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2558: 173) และนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ โดยใชเกณฑมาตราสวน 5 ระดับ ดังน้ี  
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 ชวงคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 ชวงคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 

 ชวงคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง  

ชวงคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย  

ชวงคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
 

5. ประเมินการสังเคราะหรูปแบบ 

 ผูวิจัยไดนํารูปแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม
หุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  และแบบประเมินการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปท่ี 2  ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 8 ทาน ประเมิน 

 

6. สรุปผลการประเมินการสังเคราะหรูปแบบ 

 ผูวิจัยไดนําผลการประเมินรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  จากผูเช่ียวชาญมาสรุปผล และปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ 
 

7. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2  ดังนี ้
 1.ผลการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 แสดงดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การสังเคราะหรูปแบบสือ่ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม 

   หุนยนต สําหรับนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 

 

1.1  ขั้นตอนศึกษาขอมูล 
   เปนขั้นตอนศึกษาขอมูลหัวขอเรื่องที่สนใจหรือหัวขอท่ีเราตั้งใจจะพัฒนาใหดีขึ้น โดยการนําเอาเทคโนโลยีใหม เขา

มาชวยในการพัฒนาหัวขอเรื่อง 
1.2 ขั้นตอนวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต 
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ศึกษาสภาพปญหาและทรัพยากร ขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาการเรียนการสอนท่ีผูสอนรวบรวมไดจากการ
สํารวจปญหาและตรวจสอบทรัพยากรในแงกําลังคน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ ขอมูลสวนนี้จะทําใหผูฟงแผน
กําหนดรูปแบบการสอน กิจกรรมการเรียน และสื่อการสอนไดชัดเจนข้ึนและการวิเคราะหเน้ือหา โดยกําหนดเปนระดับหนวย
ใหญที่อาจตองสอนหลายครั้ง ระดับหนวยยอยที่เปนปลีกยอยของหนวยใหญ และระดับบทเรียนที่เปนเนื้อหาของการสอน 1 
ครั้ง สําหรับเนื้อหาของบทเรียนก็ตองมีเคราะหออกเปนหัวเรื่อง และหัวขอยอยเชนเดียวกันรวมการวิเคราะหผูเรียน เปนขอมูล
ที่เกี่ยวกับอายุ ระดับความพรอมและความรูเดิมของผูเรียนขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเรียนมีความจําเปนสําห รับการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับผูเรียนในระดับตาง ๆ 

1.3 ขั้นตอนการดําเนินการเรียนการสอน Coaching Computational thinking 
3.1 เขียนแผนผังบทเรียน (Flowchart) เพื่อกําหนดชองทางการเขาสูเน้ือหาในบทเรียนและการเช่ือมโยงสื่อสาร

ภายในและภายนอกบทเรียน แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอรและดานสื่อการสอน ตรวจสอบความถูกตอง
และเหมาะ 

3.2 ออกแบบโครงสรางนําเสนอเน้ือหาและสื่อตาง ๆ (Storyboard) เพื่อดูความ เหมาะสมของเว็บเพจแตละหนา 
แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอร และดาน สื่อการสอนตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสม 

3.3 ทําการผลิตและพัฒนาบทเรียนออนไลนตามโครงสรางการนําเสนอเนื้อหาและ สื่อตาง ๆ (Storyboard) ที่ผาน
การปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ โดยเลือกใชโปรแกรมในการผลิตที่เหมาะสม 

3.4 ตรวจสอบบทเรียนที่ผลิตขึ้น เพื่อหาขอบกพรองและขอผิดพลาดและทําการปรับปรุงแกไข แลวทําการนํา
บทเรียนขึ้นเครื่องแมขาย (Up Load to Server) เพื่อแสดงผลจริง บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

3.5 ตรวจสอบความเรียบรอย ความถูกตองและเหมาะสมขององคประกอบบทเรียนออนไลน การเขาสูเน้ือหา ความ
ถูกตองของเน้ือหา การออกแบบสื่อมัลติมีเดียตาง ๆ การเช่ือมโยง ของขอมูล เปนตน 

1.4 ขั้นตอนการวิเคราะหและปรับปรุง             
เปนการวิเคราะหเน้ือหาโดยจัดทําเปนตารางวิเคราะหเน้ือหากับจุดประสงคการเรียนรูนําไปให ผูเช่ียวชาญดาน

เนื้อหาประเมินความสอดคลองของเน้ือหากับจุดประสงคการเรียนรูของแตละ หนวยการเรียน ซึ่งการวิเคราะหขอบเขตของ
เนื้อหาประกอบดวย หนวยการเรียนยอย จุดประสงคการเรียนรู บทนํา เนื้อหาท่ีนําเสนอผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ บทสรุป
อยางไรก็ตามบทเรียนออนไลนที่ผานกระบวนการหาประสิทธิภาพดังกลาวขางตน ควรไดรับการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง  
ทั้งนี้เพราะผูสอนมีความจําเปนในการปรับปรุงเนื้อหา สารสนเทศใหม ๆ ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการ
เรียนของผูเรียนโดยผูสอน ตองคํานึงถึงหลักการออกแบบบทเรียนออนไลนที่ถูกตอง และนําไปใชสอนใหผูเรียนบรรลุตาม
จุดมุงหมาย 

2. ผลการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2  สาขาเมคคาทรอนิกส ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินผลการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2  สาขาเมคคาทรอนิกส 
ที ่ รายการประเมิน คาเฉลี่ย Mean S.D. แปลผล 

1 เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย 4.5 0.7 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

2 เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.5 0.7 มีความเหมาะสมมาก 

3 สงเสริมใหนักเรียนมีการพูด/อภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น 4.8 0.4 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

4 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม 4.6 0.7 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

5 เปดโอกาสใหนักเรียนคนพบคําตอบดวยตนเอง 4.5 0.7 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

6 นักเรียนไดเรียนรูตามลําดับขั้นตอน 4.3 0.7 มีความเหมาะสมมาก 

7 สงเสริมใหนักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง 4.6 0.7 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

8 นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 4.8 0.4 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

9 นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพื่อน 4.4 0.5 มีความเหมาะสมมาก 

10 นักเรียนไดนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4.3 0.7 มีความเหมาะสมมาก 

11 เชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูของผูเรียนเขากับชีวิตจริง 4.5 0.7 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

12 ใชกิจกรรมที่เนนการฝกปฏิบัติ 4.3 0.7 มีความเหมาะสมมาก 

13 สรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับกลุม 4.6 0.7 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

14 เนนกระบวนการทํางานเปนกลุม/ทีม 4.8 0.7 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

15 จัดสิ่งแวดลอม และบรรยากาศการเรียนท่ีแจมใสและเปนมิตร 4.5 0.7 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

16 ใชสื่อสอดคลองกับเนื้อหา และเทคนิควิธีสอน 4.4 0.7 มีความเหมาะสมมาก 

17 จัดกิจกรรมไดสอดคลอง และเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 4.1 0.5 มีความเหมาะสมมาก 
18 มีการประเมินผล 4.6 0.5 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
19 ใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพื่อน 4.4 0.7 มีความเหมาะสมมาก 
20 เชื่อมโยงการเรียนรูบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 4.1 0.9 มีความเหมาะสมมาก 

รวม 4.47 0.12 มีความเหมาะสมมาก 
 

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนิกส  โดยรวมมี
ความเหมาะสมมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.12 จึงสามารถนําไปพัฒนาตอไปได 

 

8. สรุปผลการวิจัย 
1.การสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียน

โปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนิกส  ประกอบดวย 5 ขั้นตอน 
ไดแก ไดแก (1) ขั้นตอนศึกษาขอมูลวิเคราะหและเลือกปญหา (2) ขั้นตอนการออกแบบข้ันตอนและกระบวนการ (3) ขั้นตอน
การปฏิบัตติามโครงสรางข้ันตอน (4) ขั้นตอนการประเมินกระบวนการ (5) ขั้นตอนการเขียนรายงานและนําเสนอ 

2.ผลการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2  สาขาเมคคาทรอนิกส โดยรวมมีความเหมาะสมมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.12 ผลการประเมินที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ขอ 20 เช่ือมโยง

930



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

8 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

การเรียนรูบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.1สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.9 และนอยที่สุดคือ ขอ 
8 นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ความเหมาะสมระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.8 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.4 

9. อภปิรายผล
ผลการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียน

โปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2  สาขาเมคคาทรอนิกส โดยรวมมีความเหมาะสมมาก 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจรินทร อุมไกร และไกยสิทธ์ิ  อภิระติง (2562) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อดิจิทัลรวมกับเทคโนโลยี
ความจริงเสริม โดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD  ในรายวิชาคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 พบวา 
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ใหเห็นวา บทเรียนการตูนมัลติมีเดียมีสวนชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และสามารถนําไปใชในการเรียนการ
สอนได เนื่องมาจากบทเรียนมีความนาสนใจ และมีแรงจูงใจทางการเรียนมากขึ้น   

10. ขอเสนอแนะ
1. ในการการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง มีความจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีครูจะตองสํารวจความพรอมดานอุปกรณการเรียนรูของนักเรียนกอน เพื่อใหนักเรียนสามารถรวมกิจกรรมผานแหลงเรยีนรู
ลื่อออนไลนไดอยางเทาเทียมกัน และนักเรียนควรมีทักษะในการใชงานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของดวย 

2. ในการมอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาความรูดวยตนเองผานการเรียนรูออนไลนรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
โปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ครูควรจะมีขอตกลงและกระบวนการในการตรวจสอบนักเรียนกอนเรียนทุกคร้ัง เพ่ือให
แนใจวานักเรียนไดไปศึกษาความรูมากอนจริง เชน การใหนักเรียนสรุปความรูใหฟงกอนเร่ิมเรียนรู  และหากตรวจสอบไดวา 
นักเรียนไปไดไปศึกษาความรูมากอน ตองมีมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับการแกปญหา และกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมใน
หองเรียนสามารถดําเนินตอไปได 
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