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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและ
เทคโนโลยี) สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง และ 3) เพื่อประเมิน
คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 

สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง  
  ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นเปนบทเรียนมัลติมีเดีย ประกอบดวยเน้ือหา จำนวน 

3 หนวย สำหรับนำไปใชสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มีคุณภาพดาน
เน้ือหา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.83, S.D. = 0.12) และ 3) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.57, S.D. = 0.33) 

คำสำคัญ: คอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิคการเขียนรอบวง วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were as follows: 1) to develop the computer assisted instruction on 

technology (designing and technology) subjects for roundtable learning management, 2) to evaluate the 

quality of the content of the computer assisted instruction on technology (designing and technology) 

subjects for roundtable learning management, and 3) to evaluate the quality of the techniques and 

methodology of the computer assisted instruction on technology (designing and technology) subjects for 

roundtable learning management. 

The research results showed that 1) the developed computer assisted instruction consisted of 3 

units for teaching with a roundtable on technology (designing and technology) subjects for grade 7 students, 

2) the computer assisted instruction on technology (designing and technology) subjects had the quality of

the content at the highest level (  = 4.83, S.D. = 0.12) , and 3) the computer assisted instruction on 

technology (designing and technology) subjects had the quality of the techniques and methodology at the 

highest level (  = 4.57, S.D. = 0.33). 

Keywords: Computer Assisted Instruction, Roundtable Techniques, Technology (Designing and Technology) Subjects 

1. บทนำ
ปจจุบันสังคมไทยเกิดการเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ รวมทั้งการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหการศึกษาเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาประเทศทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง เปาหมายของการจัดการศึกษา คือการทำใหผูเร ียนมี
คุณลักษณะที่มีความพรอมทั้งดานศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมไปสูความสำเร็จได  วิสัยทัศนของ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กำหนดไววา คนไทยทุกคนตองไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

และไดกำหนดบทบาทของผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาทักษะ ความรู และคุณลักษณะจากการเรียนรูทั้งในหองเรียน 

นอกหองเรียน โดยเนนการฝกปฏิบัติ ใหผู เร ียนไดฝกทักษะการคิด ทักษะการใชเหตุผล และทักษะกระบวนการกลุม 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

การเรียนรูแบบรวมมือ เปนการเรียนแบบกลุมยอย ในแตละกลุมจะมีสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกันประมาณ 

3 – 6 คน ผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาสาระดวยตนเอง และความรวมมือ ชวยเหลือจากสมาชิกในกลุม การเรียนในรูปแบบน้ี ผูเรียน
จะไดพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืน ทักษะการสรางความสัมพันธ ทักษะการแสงหาความรู ทักษะการ
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คิดและการแกปญหา และทักษะอื่น ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2562) เทคนิคการเขียนรอบวง หรือ เทคนิคโตะกลม หรือ เทคนิค
อัศวินโตะกลม (Roundtable) เปนการเรียนรูแบบรวมมือ มีลักษณะการเขียนรอบวง โดยสมาชิกคนแรกเริ่มตนเขียนใน
กระดาษที่แจกให โดยกำหนดชวงเวลาใหเขียน หรือกำหนดใหเขียนคนละหนึ่งประโยคหรือหนึ่งยอหนา ตามลักษณะความ
ซับซอนของหัวขอเรื่อง หลังจากน้ันจึงใหสมาชิกคนอ่ืน ๆ เขียนตอจนครบตามจำนวนสมาชิก ซ่ึงอาจเขียนคนละหลายรอบได
จนกวาจะไดใจความที่สมบูรณ (มนตชัย เทียนทอง, 2556) 

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร มาประยุกตใชทางดานการศึกษาจะชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดเร็ว สามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง มีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายของหลักสูตร เกิดแรงจูงใจในการเรียน และ
ประหยัดเวลาในการจัดการเรียนการสอน (กิดานันท มลิทอง, 2536) ผูเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรในการติดตอสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความรู หรือปรึกษากันได ผูเรียนเกิดความกระตือรือรน สนุกสนานไปกับการเรียน ซ่ึงแตกตางจากวิธีการสอนแบบ
บรรยาย ที่เปนการอธิบายใหผูเรียนฟง ทำใหผูเรียนขาดความสนใจ ขาดแรงจูงใจในการเรียน  

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) เปนการนำเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบ
ของโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยการปฏิสัมพันธกับบทเรียนในคอมพิวเตอร 
ตัวอยางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรแบบติว บทเรียนแบบฝกหัด บทเรียนแบบสถานการณ
จำลอง แบบเกม แบบคนพบ แบบแกปญหา และแบบทดสอบ (ทิศนา แขมมณี, 2562)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สนับสนุนการเรียนแบบรายบุคคล ผูเรียนจะเรียนซ้ำเวลาใดก็ไดตามความตองการ 
วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห 

แกปญหาอยางเปนขั้นตอน และเปนระบบ สามารถแกปญหาดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และตองการใหผูเรียนรู
และเขาใจเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2561) จากการสอบถามผูสอนในรายวิชานี้ พบวา การสอนสวนใหญเปนการ
บรรยาย และใหผูเรียนจดบันทึกความรู จึงทำใหผูเรียนบางสวนไมสนใจท่ีจะเรียน และพบปญหาวาผูเรียนไมมีทักษะในการ
เขียนสรุปความรู 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบ
และเทคโนโลยี) เพื่อใหผูเรียนสามารถนำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนและทบทวนความรู ในเวลาและ
สถานที่ที่สะดวก และผูวิจัยไดออกแบบการจัดการเรียนรูเปนแบบการเขียนรอบวง ซึ่งเปนการเรียนรูแบบรวมมือมาใชใน
งานวิจัยน้ี โดยมุงหวังใหผูเรียนไดรับความรู เกิดความสนใจ เกิดความกระตือรือรน มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง เพิ่มทักษะใน
การเขียน รูจักการทำงานรวมกันภายในกลุม และสามารถนำความรูที่ไดรับไปแกปญหาในอนาคตตอไปได 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการ
เขียนรอบวง 
 2.2  เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับ
การจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 
 2.3  เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง  
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

3.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรที่ใชความสามารถของคอมพิวเตอรใน

การนำเสนอสื่อประสม เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมาก
ที ่สุดโดยมีเปาหมายที ่สำคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู เร ียน และกระตุนใหเกิดคว ามตองการที ่จะเรียนรู 
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ซ่ึงผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หรือ
การโตตอบพรอมทั้งการไดรับผลปอนกลับ (มนตชัย เทียนทอง, 2545) 

กิจกรรมโตะกลม (Roundtable หรือ Round robin) เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่กลุมนักเรียนท่ีมี
มากกวา 2 คนขึ้นไป และเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนในกลุมเขียนขอความคิดเห็นของแตละคน เลาประสบการณความรูสิ่งที่
ตนกำลังศึกษาดวยดินสอหรือปากกาสีลงบนกระดาษ แลวเขียนใหเพื่อนคนถัดไปเขียนโดยเวียนไปทางดานใดดานหนึ่งของ
สมาชิกทุกคน จะใชเวลาเทา ๆ กันหรือใกลเคียงกัน (วิภา เพ็ชรเจริญรัตน, 2555) 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ภานุวัฒน เกริกชัยศรี และสุขสวัสดิ์ แซล่ิม (2562) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย

ใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ เรื ่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟท  เพาเวอรพอยต  2010 สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 

ประกอบดวยเน้ือหา 3 หนวยการเรียนรู 2) ผูเชี่ยวชาญประเมินคณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาดานเน้ือหาอยูใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.69, S.D. = 0.24) และดานเทคนิคอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.73, S.D. = 0.35) 3) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมากท่ีสุด (  = 4.87, S.D. = 0.32) 

  มนัสนิต ใจดี และ ปนิศรา สิงหาทอ (2562) ไดทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดจินดาราม โดยใชบทเรียนการตูนมัลติมีเดีย รวมกับการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคโตะกลม ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนการตูนมัลติมีเดีย ประกอบดวยเนื้อหา จำนวน 3 บท คือ 

อุปกรณคอมพิวเตอรเบื้องตน การดูแลรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร และประโยชนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  บทเรียนการตูน
มัลติมีเดียมีคุณภาพดานเน้ือหาและคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมากบทเรียนการตูนมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 

87.44/86.11 สูงกวาเกณฑ 80/80 2) คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนการตูนมัลติมีเดียและการเรียนดวยเทคนิคโตะกลมอยูในระดับมากท่ีสุด 

4. วิธีดำเนินการวิจัย

 4.1  กลุมเปาหมาย ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จำนวน 5 ทาน ซ่ึงเปนอาจารยสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสบการณสอนไมนอยกวา 5 ป ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค
และวิธีการ จำนวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยสอนวิชาคอมพิวเตอร มีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 5 ป และมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 4.2  เครื่องมือการวิจัย 

  4.2.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบ
และเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และแผนการจัดการเรียนรู 
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  4.2.2  แบบประเมิน ไดแก แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา แบบประเมิน
คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการ และแบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคำถามและ
จุดประสงค 

4.3 ขัน้ตอนการดำเนินการวิจัย 

 4.3.1 ขัน้การวิเคราะห (Analysis) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแผนการจัดการเรียนรู
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง ศึกษาเน้ือหาในรายวิชาเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิเคราะหผูเรียนในเรื่องความรูและทักษะการใชคอมพิวเตอร ศึกษาคูมือ
การทำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชโปรแกรม Captivate 

 4.3.2 การออกแบบ (Design)  

4.3.2.1 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู จากการที ่ผูวิจัยศึกษาเนื้อหาในรายวิชาเทคโนโลยี (การ
ออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดคัดเลือกเน้ือหามาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 3 หนวยการ
เรียนรู ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2) ระบบทางเทคโนโลยี และ 3) วัสดุและเครื่องมือชางพื้นฐาน โดยในแตละ
หนวยการเรียนรูจะมีจุดประสงคการเรียนรู จำนวน 3 ขอ  กิจกรรมการเรียนรู ใบงาน และการวัดและประเมินผล ซ่ึงการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเปนแบบการเขียนรอบวง โดยเริ่มตนจากขั้นนำ ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนรู ถามคำถามเพื่อกระตุน
ความคิด และใหผูเรียนทำแบบทดสอบกอนเรียน ในขั้นสอน จะแบงกลุมผูเรียนคละตามความสามารถ ใหผูเรียนแตละกลุม
รวมกันศึกษาความรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดจัดทำไว จากน้ันใหทำใบงาน โดยใหสมาชิกคนที่ 1 เขียนคำตอบ 

แลวสงตอใหสมาชิกคนที่ 2 อาน และเขียนคำตอบเพิ่มเติม แลวสงตอใหสมาชิกคนที่ 3 อาน และเขียนคำตอบเพิ่มเติม ทำ
เชนน้ีไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคนในกลุม จากน้ันสมาชิกทุกคนในกลุมรวมกันอภิปรายจนไดคำตอบท่ีถูกตอง ในข้ันสรุป ผูสอน
และผูเรียนรวมกันสรุปความรู และใหผูเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

4.3.2.2 นำจุดประสงคการเรียนรูของแตละแผน มาออกขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ไดขอสอบ
ทั้งหมด จำนวน 45 ขอ  โดยแบงเปนแผนที่ 1 จำนวน 15 ขอ แผนที่ 2 จำนวน 14  ขอ และแผนที่ 3 จำนวน 16 ขอ 

4.3.2.3 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก หนาแรกของบทเรียน เมนูควบคุม หนาจอ
นำเสนอเน้ือหาและแบบฝกหัด ออกแบบการปฏิสัมพันธกับผูเรียน 

4.3.2.4 ออกแบบแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา และแบบประเมิน
คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการ โดยออกแบบเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

 4.3.3 การพัฒนา (Development)  

4.3.3.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามที่ไดออกแบบไว ซ่ึงประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) 

การเตรียมการ คือ การเตรียมสวนประกอบตาง ๆ ที่ใชในการสรางบทเรียน ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ
เก่ียวกับการเรียนการสอน 2) สรางเอกสารประกอบบทเรียน ไดแก ใบความรู ใบงาน คูมือการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 3) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Captivate  

4.3.3.2 สรางแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวย google forms 

4.3.3.3 สรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา และแบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการ google forms 
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 4.3.4 การนำไปใช  ( Implementation) ทดลองใชบทเร ียนคอมพิวเตอรชวยสอนที ่พ ัฒนาขึ ้น ซ่ึง
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) ทดลองใชโดยผูวิจัยเอง เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดเบื้องตนและปรับปรุงแกไข 2) ตรวจสอบ
คุณภาพดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จำนวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยในโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 3) ตรวจสอบ
คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จำนวน 5 ทาน ซ่ึงเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพื่อนำขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นไปปรับปรุงแกไขบทเรียนใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

 4.3.5 การประเมินผล (Evaluation) 1) ประเมินผลดานเนื ้อหาและดานเทคนิคและวิธีการของบทเร ียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ดวยการคำนวณหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมิน 2) คำนวณหาคา
ดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค พบวา ขอสอบ จำนวน 45 ขอ ผานการประเมินโดยมีคา IOC อยูระหวาง 0.6 

ถึง 1 ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบ จำนวน 30 ขอ ใหครบทุกจุดประสงคการเรียนรูนำไปใชสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สำหรับการ
จัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง  

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)ที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวยเนื้อหา
จำนวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2) ระบบทางเทคโนโลยี และ 3) วัสดุและเครื่องมือชาง
พื้นฐาน โดยมีรูปแบบของหนาจอแสดงผลบทเรียนหนาตาง ๆ  แสดงดังภาพท่ี 1-4 

ภาพท่ี 1 หนาเขาสบูทเรียน ภาพท่ี 2 หนาเมนูหลัก 

ภาพท่ี 3 หนาบทเรียน       ภาพท่ี 4 หนานำเสนอเน้ือหา 

จากภาพที่ 1 หนาเขาสบูทเรียน เปนหนาแรกของบทเรียน ออกแบบใหมีการใสช่ือผูเรียน ภาพที่ 2 หนาเมนูหลัก
บทเรียน ออกแบบใหมีการใชรูปภาพที่สื่อความหมายไดเปนอยางดี ภาพที่ 3 หนาของบทเรียน โดยผูเรียนสามารถเลือกเรียนใน
แตละบทไดตามความสนใจของตนเอง งายตอการคนหาเน้ือหาแตในละบท และภาพท่ี 4 เปนหนานำเสนอเน้ือหาของบทเรียน 
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 5.2  ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้น 

การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวยการประเมิน 2 ดานหลัก ๆ 

ไดแก 1) ดานเน้ือหา โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จำนวน 5 คน และ 2) ดานเทคนิคและวิธีการ 
โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี ่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จำนวน 5 คน ไดผลดังตารางที ่ 1 และตารางที่ 2 

ตามลำดับ 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา 

รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 

ดานเน้ือหาและการดำเนินเรื่อง 4.85 0.10 มากที่สุด 

ดานการจัดการเรียนการสอนแบบการเขียนรอบวง 4.90 0.14 มากที่สุด 

ดานใบงานและแบบทดสอบ 4.73 0.17 มากที่สุด 

โดยรวม 4.83 0.12 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น พบวา มีคุณภาพดานเนื้อหา
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.83, S.D. = 0.12) ซ่ึงทุกดานมีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด โดยดานการจัดการ
เรียนการสอนแบบการเขียนรอบวง มีคาเฉล่ียของผลการประเมินสูงสุด คือ 4.90  

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 

ดานเน้ือหาและการดำเนินเรื่อง 4.68 0.24 มากที่สุด 

ดานภาพและภาษา 4.57 0.25 มากที่สุด 

ดานตัวอักษรและสี  4.52 0.50 มากที่สุด 

ดานการจัดการบทเรียน 4.53 0.45 มากที่สุด 

โดยรวม 4.57 0.33 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการ พบวา มีคุณภาพดาน
เทคนิควิธีการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D. = 0.33) ซ่ึงทุกดานมีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด โดยดาน
เน้ือหาและการดำเนินเรื่อง มีคาเฉล่ียของผลการประเมินสูงสุด คือ 4.68 

6. สรุปผลการวิจัย

  6.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 
ประกอบดวยเน้ือหาการเรียนรูจำนวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2) ระบบทางเทคโนโลยี 
และ 3) วัสดุและเครื่องมือชางพื้นฐาน 

  6.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 
มีคุณภาพดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.83, S.D. = 0.12) เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

  6.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 
มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.53, S.D. = 0.45) เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
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7. อภิปรายผล

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 
ที่พัฒนาขึ้น มีการนำเสนอความรูในลักษณะมัลติมีเดีย คือ มีทั้งขอความ ภาพนิ่ง และวิดีโอ ผูเรียนสามารถควบคุมลำดับ
เน้ือหา เลือกเรียนกอน-หลัง หรือเรียนซ้ำไดตามความตองการ และผนวกกับการเรียนรูแบบการเขียนรอบบวงที่จะทำใหการ
เรียนไมแตกตางจากการเรียนกับครูผูสอน สอดคลองกับ ณัฐกร สงคราม (2557) ที่กลาววา การเรียนการสอนที่ใชมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ ใหผูเรียนควบคุมการเรียน และเวลาไดดวยตนเอง จะสงผลดีตอการเรียนเปนรายบุคคล สอดคลองกับแนวคดิที่
ผูเรียนเปนศูนยกลาง จึงเหมาะท่ีจะนำไปประยุกตใชใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองเปนรายบุคคลตามความสามารถ ความถนัด
ของแตละคน  

 7.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 
มีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับมากที ่สุด (  = 4.83, S.D. = 0.12) เนื่องจากผูวิจัยไดจัดทำเนื้อหาบทเรียนให
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และเน้ือหาในหนังสือวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 การนำเสนอ
เน้ือหาสอดคลองกับวัยและความสามารถของผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ มนัสนิต ใจดี และ ปนิศรา สิงหาทอ (2562) ที่
พบวา บทเรียนการตูนมัลติมีเดียมีคุณภาพดานเน้ือหา อยูในระดับดีมาก (  = 4.63, S.D. = 0.44) เน่ืองจากไดมีการกำหนด
วัตถุประสงคและเน้ือหาที่จะสอนโดยการศึกษาขอมูลจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เม่ือพิจารณาผล
การประเมินเปนรายดาน พบวา ดานการจัดการเรียนการสอนแบบการเขียนรอบวง มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินอยู ใน
ระดับสูงกวาดานอื่น ๆ (  = 4.90, S.D. = 0.14) อาจเนื่องมาจากการเขียนรอบวงเปนกิจกรรมการเรียนรูที ่ผูเรียนเขียน
บรรยายเพื่อตอบคำถามตามหัวขอที่กำหนด ทำใหผูเรียนไดฝกทักษะการประมวลความรู การเขียน และทักษะการทำงานรวมกัน 

 7.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 
มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.57, S.D. = 0.33) เนื่องจากมีกระบวนการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางเปนระบบตามขั้นตอน ADDIE Model สอดคลองกับงานวิจัยของภานุวัฒน เกริกชัยศรี 
และสุขสวัสดิ์ แซล่ิม (2562) ที่พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคการผลิตสื่อ 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.73, S.D. = 0.35) เม่ือพิจารณาผลการประเมินเปนรายดาน พบวา ดานเน้ือหาและการ
ดำเนินเรื่อง มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินอยูในระดับสูงกวาดานอื่น ๆ (  = 4.68, S.D. = 0.24) เนื่องมาจากการนำเสนอ
เน้ือหาในแตละหนาจอมีปริมาณเหมาะสม วิธีการนำเสนอนาสนใจ เหมาะสมกับระดับของผูเรียน 

8. ขอเสนอแนะ

 8.1 ขอเสนอแนะในการนำไปใช 

  ควรเพิ่มจำนวนแบบฝกหัดที่ใชในการทวนสอบความรู และจัดทำในรูปแบบที่หลากหลาย 

8.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ผูวิจัยจะนำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ไปใชสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 และใชการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และพัฒนาดาน
อารมณและสังคมของผูเรียน 
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