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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. พัฒนาและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐาน 2. เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนของกลุ่มผู้เรียนด้วยโปรแกรมการฝึกท่ีเน้น  
การฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียน
โปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานกับกลุ่มผู้ท่ีเรียนแบบวิธีปกติ 4. เพ่ือสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยโปรแกรมแบบฝึกหัดท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 33
คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  โดยการสุ่มแบบจับคู่กลุม่ทดลองท่ี 1 จํานวน  17 คน และกลุ่มควบคุม จํานวน  16 
คนผลวิจัยพบว่าโปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นฐาน มีประสิทธิภาพอยู่ท่ี 
84.80/81.30  คะแนนการทดสอบหลังเรียนกลุ่มผู้เรียนด้วยโปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐาน  สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กลุ่มผู้เรียนด้วย
โปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มผู้ท่ี
เรียนแบบวิธีปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยโปรแกรมการฝึกท่ีเน้น 
การฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน อยู่ในระดับมาก (

_

X = 4.29) 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research are 1. todevelop and to validate the efficiency of a computer-
based learning andpractice program 2. tocompare students’ learning progress before and after 
learning with the computer–based learning and practice program 3. tocompare learning 
achievement between experimental group and control group 4. toevaluation the students’ 
learning satisfaction in the designed learning model under computer–based approach.The 
samples were 33 students purposively selected from first year electrical engineering 
undergraduate program from Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok. Based on matching strategy, they were divided into two groups;  
17 for experimental group and 16 for control group. The results revealed that the computer-
based learning and practice program had the efficiency of 84.80/81.30. The learning progress 
after learning with the program was higher than that from before learning at 
statisticallysignificant level of .05.The learning achievementof the experimental group was 
higher than that of the control group at statistically significantlevel of .05. The students’ 
learning satisfaction in the computer–based learning and practice programwas in high level     
(

_

X = 4.29). 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 หมวด 4แนวการจัดการศึกษา  ยึดหลักผู้เรียนมีความสําคัญ ผู้เรียนทุก

คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  กระบวนการการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ท้ังนี้จะมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในส่วนเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมท้ังให้ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการการเผชญิสถานการณ ์และการประยุกต์ความรู้ และแก้ปัญหา  โดยจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณจ์ริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็นและทําเป็นนอกจากนั้น ในการจัด
กระบวนการการเรียนรู้ยังต้องจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเรียนรู้จากสื่อ
จากทฤษฎีการเรียนรู้ ของกานเย่สามารถช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล  ซ่ึงกานเย่ (Gagne) เป็นนักจิตวิทยาและนักการศึกษาในกลุ่มผสมผสาน ระหว่างพฤติกรรม
นิยมกับพุทธินิยม (Behavior Cognitivist) โดยอาศัยทฤษฎีและหลักการท่ีหลากหลาย เนื่องจากความรู้หลาย
ประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องใช้ความคิดท่ีลึกซ้ึงบางประเภทมีความซับซ้อนมาก
จําเป็นต้องใช้ความสามารถในข้ันสูง กานเย่ ได้จัดข้ันการเรียนรู้จากง่ายไปยาก  (ทิศนา แขมมณี, 2554, หน้า 
72-76) 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นการนําเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสรมิประสิทธิภาพการเรียนรู้  โดยจัดเทคโนโลยีมัลติมีเดีย(Multimedia Technology) มาเป็น
สื่อในการเรียนการสอนให้สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้(Yilmaz & Tuncalp, 2011)  ซ่ึงการผลิตบัณฑิตเพ่ือ
สังคมไทยในเวทีโลกในการเรียน ทางวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทางด้านวิศวกรรม  ต้องการให้



 
 

เน้นในเรื่องต้องฝึกให้ผู้เรียนคิด สิ่งสําคัญต้องเน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกทํา สิ่งท่ีต้องเน้น คือต้องฝึกให้นักศึกษาได้มี
โอกาสคิดให้มาก  โดยจะต้องมีการต้ังคําถามท่ีนักเรียนต้องใช้ความคิด (บุญเกียรติ โชควัฒนา, 2551) ซ่ึง
สอดคล้องกับ แนวทางพัฒนาการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรว่าการผลิตบัณฑิตควรเน้นให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ต้ังแต่การตั้งคําถามในชั้น
(สุรชัย  โกศิยะกุล,2556) เม่ือพิจารณาในด้านพ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษามีมาทุกระดับชั้น โดยเฉพาะสาขาท่ีนักศึกษาต้องใช้พ้ืนฐานความรู้ทางคณติศาสตร์มาก เช่น
วิศวกรรมศาสตร์ เม่ือนักศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ จะส่งผลต่อการเรียนใน
สาขานั้น ๆ ในวิชาท่ีต้องใช้พ้ืนฐานความรู้ทางคณติศาสตร ์(มนัส ประสงค์และคนอื่นๆ,2551) 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเป็นวิชาท่ีมีความสําคัญมากวิชาหนึ่งในการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า หรือแม้กระท่ังหลักสูตรอุตสาหกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2554; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2555; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2555) เนื่องจากวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้า เป็นวิชาบังคบัและเป็นวิชาพ้ืนฐานสําหรับการเรียน
วิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมโดยท่ัวไป จากการสังเกต การเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยส่วน
ใหญ่  ผู้สอนให้ความรู้ตามเนื้อหาสาระด้วยการบรรยาย อธิบายแสดงสาธิต   โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้ฟังเพียงอย่าง
เดียวซ่ึงอาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามปัญหาได้บ้างในตอนท้ายของการบรรยาย  การเรียนการสอนขาด     
การเฉลยการบ้านหรือแบบฝึกหัด ทําให้ผู้เรียนไม่ทราบว่าการบ้านและแบบฝึกหัดท่ีทํานั้นถูกต้องหรือมี
ข้อผิดพลาดท่ีจุดใด  เนื้อหาวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า มีเนื้อหาท่ีเป็นทฤษฎีท่ีจําเปน็ต้องทําการคํานวณเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ซ่ึงต้องใช้ศาสตร์ด้านวงจรไฟฟ้าและด้านคณิตศาสตร ์ ในด้านวงจรไฟฟ้า ต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในพ้ืนฐานของวงจร หน่วย การกําหนดทิศทางของกระแส แรงดัน กฎพ้ืนฐานทางไฟฟ้ามาใช้ในการการวิเคราะห์ 
ส่วนด้านคณิตศาสตร์ต้องมีความรู้ เช่น จํานวน เศษส่วน ทศนิยม ตัวคูณร่วมน้อย  คุณสมบัติต่างๆ เช่น การสลับ
ท่ี การเปลี่ยนกลุ่ม  การแจกแจง  ส่วนด้านพีชคณิต  เช่น สมการ การแก้สมการท่ีต้องใช้คุณสมบัติ สมมาตร  
ถ่ายทอด การบวก การคูณ การหาร การแทนค่า การคูณไขว้ เป็นต้น เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสมการและหาคําตอบของ
สมการ  ซ่ึงเนื้อหาวิชามีลักษณะท่ีผสมผสานระหว่างคณิตศาสตร์และทฤษฎี ทีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า ซ่ึงเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาโจทย์มีหลายข้ันตอนในการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ  ผู้เรียนมีจํานวน
มาก ผู้สอนเพียงคนเดียวไม่สามารถตรวจสอบและตรวจปรับผู้เรียนได้ทุกคนทุกข้ันตอนได้ท่ัวถึงท้ังชั้น (ชูชาติ    
สีเทา, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ และพูลศักด์ิ โกษียาภรณ์, 2554; สิทธิพงศ์  อินทรายุทธ และคนอ่ืนๆ, 2554;       
สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ และพูลศักด์ิโกษียาภรณ์, 2555) ในด้านพฤติกรรมการทําการบ้านของนักศึกษา ซ่ึงจาก
ความคิดเห็นของนักศึกษา ไม่ค่อยมีเวลาทบทวนบทเรียน เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ยากมีพ้ืนฐานไม่แน่น สิ่งท่ี
สําคัญไม่กล้าถามอาจารย์เม่ือไม่เข้าใจ (นําโชค วัฒนานัย และคนอ่ืนๆ, 2553) 

จากปัญหาการเรียนการสอนการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ในด้านผู้เรียน ผู้สอน  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
รูปแบบการเรียนการสอน  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และความสําคัญของการนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียน   
การสอน จึงมีแนวคิดท่ีจะการพัฒนาโปรแกรมท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน โดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนรู้อย่างเป็นลําดับข้ันและมีการตอบกลับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถทําแบบฝึกหัดด้วย
ตนเองอย่างเป็นลําดับข้ันตอน เพ่ือช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากข้ึน 
 
 
 



 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. พัฒนาและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบฝึกหัดท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น

ฐานตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
2. เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนของกลุ่ม ผู้เรียนด้วยโปรแกรมที่เน้นการฝึกและเรียนรู้โดย

ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน  ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า   
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม ผู้เรียนด้วยโปรแกรม ท่ีเน้นการฝึกและเรยีนรู้โดยใช้

คอมพิวเตอร์เป็นฐาน  ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า กับกลุ่มผู้ท่ีเรียนท่ี
เรียนแบบวิธีปกติ 

4. สํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยโปรแกรมท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น
ฐาน  ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1.โปรแกรมแบบฝึกหัดท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้

กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ 80/80 
2.ความก้าวหน้าทางการเรียนของกลุ่ม ผู้เรียนด้วยโปรแกรมท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์

เป็นฐาน ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มผู้เรียนด้วยโปรแกรมท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น
ฐาน ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า สูงกว่ากลุ่มผู้ท่ีเรียนแบบวิธีปกติ ท่ี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4.ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อโปรแกรมแบบฝึกหัด ท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น
ฐาน ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 67 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 33 คน 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เลือกแบบเจาะจง 

กลุ่มท่ี 1 ER จํานวน 17คน 
กลุ่มท่ี 2 CR จํานวน 16คน 

3. ขอบเขตด้านการพัฒนาโปรแกรมแบบฝึกหัด 
โปรแกรมแบบฝึกหัดท่ีพัฒนาข้ึนจากกิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นฝึกการทําแบบฝึกหัดและ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงโปรแกรมแบบฝึกหัดมีกิจกรรมช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเรียนรู้เป็นลําดับ
ข้ัน และทราบผลการเรียนแต่ละข้ันตอน โดยมีข้อมูลป้อนกลับในแต่ละข้ันตอน 
 
 
 
 
 



 
 

เนื้อหาและลักษณะโปรแกรมท่ีสร้าง 
1. การวิเคราะห์เนื้อหา 

1.1 เนื้อหาด้านคณิตศาสตร์  
     จากการศึกษาการสอบเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าระดับปริญญาตรี 4 ปี 
และ 2 ปี ปีการศึกษา 2554  ด้านพ้ืนฐานทางคณติศาสตร์  พบว่าผู้เข้าสอบมีปัญหาความรู้ด้านการบวกลบ
เศษส่วน  การหาความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก สูตรตรีโกณมิติและการแทนค่าสูตรการแยกตัว
ประกอบการหารเลขเศษส่วน ซ่ึงเป็นข้อสอบท่ีไม่ยากและเป็นพ้ืนฐานความรู้ท่ีควรมีก่อนเข้าเรียนแต่ยังพบว่ามีผู้
เข้าสอบตอบคําตอบข้อดังกล่าวถูกไม่ถึงร้อยละ 50 (สิทธพงศ์ อินทรายุทธ และพูลศักด์ิ โกษียาภรณ์, 2555) เม่ือ
นักศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอจึงส่งผลต่อการเรียนในสาขาหรือในวิชาท่ีต้องใช้
พ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ (มนัส ประสงค์ และคนอ่ืนๆ, 2551) ในการวิจัยคร้ังนี้จึงพัฒนาโปรแกรมปรับ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นให้กับผู้เรียนโดยมีเนื้อหา 6 หัวข้อ คือ 1 )การบวก ลบ เศษส่วน  
2) การคูณร่วมน้อย 3) การบวก ลบ คูณ หาร การคูณไขว้ 4) การจัดเรียงสมการ 5) การแก้สมการโดยการกําจัด
ตัวแปร 6) การแก้สมการในระบบเมทริกซ์ 

1.2 เนื้อหาด้านวงจรไฟฟ้า 
      เนื้อหาของการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเร่ือง 

กฎของเคอร์ชอฟฟ์ เป็นกฎพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญซ่ึงแสดงความสัมพันธ์ของแรงดันและความสัมพันธ์ของกระแส
ขององค์ประกอบต่างๆ ตามลักษณะท่ีกําหนดโดยโครงสร้างของโนดและลูปในวงจรส่วนกระแสเมช และแรงดัน
โหนดเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ใช้แก้ปัญหามีลักษณะเป็นวงจรโครงข่ายประกอบด้วยแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ารวม
ของแหล่งจ่ายได้โดยตรง ในส่วนทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตันใช้แก้ปัญหาวงจรในกรณีคํานวณหากระแสหรือ
แรงดันขององค์ประกอบในวงจรท่ีมีความต้านทานแปรเปลี่ยนค่าได้ ท้ัง 5 หัวข้อดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานท่ีจะต้อง
นําไปใช้ประยุกต์และแก้ปัญหาในเร่ืองของวงจรโครงข่าย เช่นวงจรข่ายสองทางเข้าออกหม้อแปลงไฟฟ้าแอดมิต
แตนช์เมทริกต์ในระบบไฟฟ้ากําลัง สายส่งการศึกษาการไหลของโหลดตามภาพท่ี 1 (กัมพล ทองเรือง, 2547; 
เจษฎา ชินรุ่งเรือง, 2551; ชํานิ ใจประดิษฐ์ธรรม, 2552; ชูชัย ธนสารตั้งเจริญ, มมป.; โตศักด์ิ ทัศนานุตริยะ, 
2540; ธนาพันธ์ บุริมนาท, 2543; มงคล ทองสงคราม, 2543; สมชาย จิตะพันธ์กุล, 2540; สุเจตน์จันทรังษ์, 
2540; สุรัตน์ นันทะสุคนธ์, 2537) 



 
 

 
ภาพท่ี 1 แผนภูมิเนื้อหาของการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 

 

2. ลักษณะโปรแกรมที่สร้างและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างโปรแกรมแบบฝึกหัดบนอินเทอร์เน็ตซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้  

ในการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าเพ่ือได้คําตอบ มีความยุ่งยากและซับซ้อน มีหลายข้ันตอน ประกอบด้วย
ข้ันตอนการคิดวิเคราะห์โดยการแปลงภาพวงจรจากภาพท่ีดูยากให้เป็นภาพง่าย การยุบภาพวงจร หรือเปิดและ
ปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้า ตามกฎหรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องจากนั้นผู้เรียนจะต้องทําการสร้างสมการโดยโปรแกรมจะมี
เคร่ืองมือช่วยแนะนําแก่ผู้เรียนและใช้แป้นคีย์บอร์ดในการเขียนสมการด้วยตนเองสําหรับข้ันตอนถัดไปเป็น   
การจัดสมการโดยการบวก ลบ คูณ หาร การคูณไขว้ ซ่ึงสามารถใช้เคร่ืองมือเดียวกันในการปรับแต่งโดยมี
ข้อความป้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความถูกต้องในการทําทุกข้ันตอน และในข้ันตอนสุดท้ายผู้เรียนจะ  
ทําการแก้สมการด้วยวิธีกําจัดตัวแปร หรือการใช้กฎของ Cramer ท่ีใช้หลักการหาเมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนท์โดย
ข้ันตอนท้ังหมดนี้แสดงในภาพท่ี 2สําหรับการสร้างโปรแกรมแบบฝึกหัดนี้ ได้อาศัยโปรแกรมท่ีมีหน้าท่ีแตกต่าง
กันคือโปรแกรม Dreamweaver และ EditPlus ท่ีใช้ในการสร้างเว็บไซต์ โปรแกรม PSpice ใช้ในการตรวจสอบ
ผลลัพธ์ท่ีได้จากการคํานวณค่าตัวเลขภายในวงจรของแบบฝึกหัดโปรแกรม Adobe Photoshop และ Photo 
Scape เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการแก้ไขตกแต่งภาพให้มีความสวยงาม และมีการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆและ
โปรแกรม Appserve ท่ีใช้ในการจําลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนเครื่องแม่ข่าย 
 ในการกําหนดคําตอบของสมการทําโดยการแปลงคําตอบให้เป็นโค้ดภาษา โดยคําตอบของสมการจะถูก
นําไปใส่ไว้ในฟังก์ชันสําหรับสร้างเงื่อนในการตรวจสอบข้อมูล กระบวนการดังกล่าวนี้มีองค์ประกอบ 3 ส่วนท่ี
สําคัญ คือส่วนท่ี 1 เงื่อนไขตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่ป้อน ส่วนท่ี 2 คือฟังก์ชันตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อความที่ป้อนและส่วนท่ี 3 เป็นฟังก์ชันการป้อนข้อความซ่ึงถ้าผู้เรียนป้อนผิดจะแสดงเคร่ืองหมาย
ผิดทันทีซ่ึงมีตัวอย่างของโค้ดภาษาแสดงฟังก์ชันตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่ป้อน ซ่ึงเป็นลักษณะ 
ปฏิสัมพันธ์ (interactive) สําหรับการคํานวณตามโจทย์ท่ีผู้เรียนได้เลือกดังภาพท่ี 3 เม่ือผู้เรียนเริ่มทําแบบฝึกหัด 
ผู้เรียนจะต้องพิจารณาภาพท่ีเป็นภาพเคลื่อนไหว (สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าต่างๆ เช่น ทิศทางการไหลของกระแส ข้ัว
ของแรงดันไฟฟ้า เป็นต้น) เพ่ือฝึกการสังเกตประกอบการคิดและเขียนสมการด้วยตนเอง ซ่ึงในการคิดคํานวณจะ



 
 

มีรูปแบบสมการประกอบคําแนะนํา และในการคํานวณจะอาศัยแป้นเคร่ืองคํานวณท้ังในรูปตัวเลขของค่าคงท่ี
และรูปตัวแปรทางไฟฟ้าแสดงดังภาพท่ี 4 เม่ือผู้เรียนสร้างสมการในแต่ละบรรทัดถูกต้องจะมีเคร่ืองหมายถูกให้
ผู้เรียนทําในลําดับต่อไปแสดงดังภาพท่ี 5 และเม่ือได้สมการครบผู้เรียนจะต้องทําการแก้สมการโดยใช้เมทริกซ์
ตามภาพท่ี6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 บล็อกไดอะแกรมแสดงโครงสร้างโปรแกรมตามข้ันตอนการทําแบบฝึกหัดท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้ 
 

 
ภาพท่ี 3 หน้าต่างโปรแกรม เมนูหัวข้อตามระดับความยากง่าย 



 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ลักษณะการใช้งานโปรแกรมแบบฝึกหัดมีสมการแนะนําในการเขียนสมการ 

 
ภาพท่ี 5 เม่ือผู้เรียนเขียนสมการในแต่ละ บรรทัดถูกต้องจะมีเคร่ืองหมายถูกให้ผู้เรียนทําในลําดับต่อไป 

 

 
ภาพท่ี 6 รูปแบบการแก้สมการโดยใช้รูปแบบเมทริกซ์หลังจากสร้างสมการครบและถูกต้อง 

 
 
 
 

แป้นคีย์บอร์ดใช้เขียนสมการ 

การเขียนสมการในบรรทัดจะมีรูปแบบสมการแนะนําเบ้ืองต้น 



 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญดําเนินการโดยนําโปรแกรมและแบบฟอร์มให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินตาม

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ท่ีกําหนดระดับการประเมินคุณภาพของโปรแกรมแบบฝึกหัดไว้ 5 ระดับ 
โดยใช้สถิติพ้ืนฐานหาค่าเฉลี่ย (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์โปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้ 
              คอมพิวเตอร์เป็นฐานตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
 

หัวข้อการประเมิน _

X S.D ระดับคุณภาพ 
เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 4.34 0.51 มาก 
ภาพและภาษา 4.20 0.56 มาก 
ตัวอักษรและสี 4.45 0.52 มาก 
การจัดการแบบฝึกหัด 4.45 0.67 มาก 

รวม 4.36 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์คุณภาพของโปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึกและ
เรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน  ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพบว่า
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เหมาะท่ีจะนําไปใช้ในการของเรียนการสอน 

2. ประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน ตามแนวทฤษฎีการ
เรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยให้นักศึกษาทําแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิโดยใช้สถิติพ้ืนฐานหาคา่เฉลี่ย (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538) และร้อยละใน
การวิเคราะห์ ตามตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
              เป็นฐานตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
 

แบบทดสอบ n คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
แบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน 17 60 50.88 84.80 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 17 40 32.52 81.30 
 

จากตารางท่ี 2  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐาน  ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 พบว่าประสิทธิภาพอยู่ท่ี 84.80/81.30  โดยคะแนนเฉลี่ยท่ีได้จากการทําแบบทดสอบย่อยใน
ระหว่างเรียนนักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย 50.88  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 84.80 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน เม่ือทดสอบ
หลังเรียนจบทุกหัวข้อนักศึกษา นักศึกษากลุ่มทดลองทําคะแนนเฉลี่ยได้ 32.52 คิดเป็นร้อยละ 81.30 จาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนน ซ่ึงการทดสอบท้ังสองคร้ังแสดงว่า โปรแกรมแบบฝึกและเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้
โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ เหมาะท่ีจะใช้สําหรับทําการสอนต่อไป 



 
 

3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มผู้เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานโดยใช้ t-testตามตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียน ของกลุ่มผู้เรียนด้วย 
              โปรแกรมแบบฝึกหัดท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ 
              กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
 

การทดสอบ n ( _

X ) S.D t df Sig 
หลังเรียน 17 32.52 4.07 

19.86 16 0.00 
ก่อนเรียน 17 11.52 3.69 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

จากตารางท่ี 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียนของกลุ่ม
ผู้เรียนด้วยโปรแกรมแบบฝึกหัดท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน  ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียน สูงกว่าคะแนน
การทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มผู้ท่ีเรียนด้วยโปรแกรมการฝึกท่ีเนน้การฝึกและเรียนรู้
โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า กับกลุ่มผู้ท่ี
เรียนแบบวิธีปกติโดยใช้สถิติพ้ืนฐานหาค่าเฉลี่ยและt-test   
 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มผู้ท่ีเรียนด้วยโปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้ 
              โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานเรื่องการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
              กับกลุ่มผู้ท่ีเรียนแบบวิธีปกติ 
 

กลุ่ม n (
_

X ) S.D t df Sig. (1-tailed)

ผู้เรียนด้วยโปรแกรมแบบฝึกหัด เน้นการฝึก
และเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานตาม
แนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน 

17 32.52 4.07 2.73 
 

31 
 

.005 
 

ผู้ท่ีเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบวิธีปกติ 16 27.68 5.98 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตามตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มผู้ท่ีเรียนด้วยโปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึก
และเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน  ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานเรื่องการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
กับกลุ่มผู้ท่ีเรียนแบบวิธีปกติพบว่า กลุ่มผู้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน ท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐาน  ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สูงกว่ากลุ่มผู้ท่ีเรียนแบบวิธีปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5. ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยโปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน
ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานเรื่องการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยใช้สถิติพ้ืนฐานหาค่าเฉลี่ย 
 
 



 
 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยโปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้ 
โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานเรื่องการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
 

หัวข้อการประเมิน n _

x  S.D 
ความเหมาะสมของรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอน 17 4.42 .52 
ความเหมาะสมด้านสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 17 4.33 .65 
ความเหมาะสมด้านการวัดผลและประเมินผล 17 4.11 .66 

รวม  4.29 .57 
 

จากตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยโปรแกรมฝึกท่ีเน้นการฝึก
และเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
พบว่า ความพึงพอใจด้านรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( _

X = 4.42)
ด้านสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับมาก( _

X = 4.33)ด้านการวัดผลและประเมินผลระดับมาก( _

X = 4.11)ใน
ภาพรวมมีผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมาก (

_

X= 4.29) 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการทดลองการพัฒนาโปรแกรมแบบฝึกท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน พบว่า

ประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบฝึกท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน  ประสิทธิภาพอยู่ท่ี 
84.80/81.3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุ่ม ผู้เรียนด้วยโปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึกและ
เรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กลุ่ม
ผู้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน ท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทาง     
การเรียนสูงกว่ากับกลุ่มผู้ท่ีเรียนแบบวิธีปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05ความพึงพอใจด้านรูปแบบและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ในภาพรวมมีผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมาก ( _

X = 4.29) 
 

อภิปรายผล 
จากสมมติฐานท่ีว่าประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน  

ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่า เกณฑ์ 
80/80 ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.80 และค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.30 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดเม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของคะแนน การทดสอบหลังเรียนของกลุ่มผู้เรียนด้วยโปรแกรมการฝึกเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐานตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสูงกว่าคะแนน    
การทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ การเรียนการสอนจากโปรแกรมการฝึกท่ีเน้น
การฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน ทําให้ผู้เรียนมีความรู้
สูงข้ึนท้ังนี้เนื่องจากโปรแกรมการฝึกส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้อย่างเป็นลําดับข้ัน และมีการตรวจสอบ
ผู้เรียนในแต่ละข้ันตอนทําให้ผู้เรียนมีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีได้ฝึกและเรียนรู้ได้อย่างลึกซ้ึงสอดคล้องกับ Wu 
Jiehong และGao Fuxiang (Wu & Gao, 2009) ท่ีกล่าวว่าการสอนท่ีมีคุณภาพเป็นลักษณะการเรียนรู้แบบ
นักเรียนเป็นศูนย์กลางท่ีเน้นกระบวนการเรียนท่ีทําให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและมี    
การสอนท่ีมีผลป้อนกลับทําให้ผลการเรียนดีข้ึน 



 
 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ t-test พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มผู้เรียน
ด้วยโปรแกรมการฝึกท่ีเน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากับ
กลุ่มผู้ท่ีเรียนแบบวิธีปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ท้ังนี้เนื่องจากผู้เรียนท่ีเรียนด้วยโปรแกรมการฝึกท่ีเน้น
การฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานได้ฝึกและเรียนจาก
โปรแกรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีช่วยปรับพ้ืนฐานความรู้และได้ทําการฝึกการแก้ปัญหาโจทย์รวมถึง       
การประยุกต์ทางวงจรไฟฟ้าอย่างเป็นข้ันตอน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลท่ีช่วยแนะนําท่ีเป็นข้อมูลป้อนกลับในแต่ละ
ข้ันตอนทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจซ่ึงสอดคล้องกับ Leonardo Palm (Leonardo, 2005) อธิบายเกี่ยวกับ
วงจรไฟฟ้าและการคํานวณท่ีเป็นสูตรคณิตศาสตร์ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาการทําการบ้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล
และมีการป้อนกลับแก่ผู้เรียน 

จากสมมุติฐานท่ีว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในโปรแกรมแบบฝึกหัด จากการวิจัยพบว่าความพึงพอใจด้าน
รูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวมมีผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมาก ( _

X = 4.29) ท้ังนี้
เนื่องมาจากความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนเกิดจากสื่อท่ีสร้างข้ึนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นลําดับตามแนว
ทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน ซ่ึงรวมถึงการประยุกต์ใช้มัลติมิเดียเป็นการใช้เทคโนโลยีในการสอน ทําให้
นักศึกษาเกิดความเข้าใจพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์หรือการคํานวณท่ีดีข้ึนเป็นรายบุคคล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. ในการวิจัยคร้ังนี้มีการระบุว่าใช้เวลาในการทดลองจํานวน 3 ชั่วโมงแต่จากการวิจัยค้นพบว่า 
อาจจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนหรือมีการเก็บข้อมูลมากกว่าการเรียนในห้องเรียน โดยใช้ระยะเวลาใน
การฝึกแต่ละข้ันตอนการฝึกอย่างเต็มท่ีตามความสามารถของแต่ละบุคคล  

2. การใช้โปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต ในการเรียนมีผู้ใช้งานพร้อมกันจํานวนมากทําให้การเชื่อมต่อ
ช้า เนื่องจากทรัพยากรทางด้านระบบเครือข่ายมีความสามารถในการกระจายข้อมูลตํ่า 
 ข้อเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรทําโปรแกรมแบบฝึกหัดให้ครอบคลุมเนื้อหาในวิชาวิเคราะห์วงจร ทุกระดับต้ังแต่ ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ต้ังแต่พ้ืนฐานไฟฟ้าต่อเนื่องกัน เป็น
มาตรฐานเดียวกันเพ่ือท่ีทุกสถานศึกษาสามารถใช้ได้   

2. ควรมีการทดสอบทางด้านคณติศาสตร์ในการเรียนทางด้านวงจรไฟฟ้าเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การคํานวณและสามารถแก้ปัญหาโจทย์ทางด้านวงจรไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว 

3. ควรศกึษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มผู้เรียนท่ีกําลังเข้าศึกษาในระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า เพ่ือจะได้ทราบประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมืออย่างแท้จริง 
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