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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

58902301 : สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, สัญญาณโคมไฟ 

พันจ่าโท ฉลาด ราศรี: การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณ
โคมไฟ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติ

วิชาสัญญาณโคมไฟ (2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชา
สัญญาณโคมไฟ ตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึก
ปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้คือ นักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปี
ที่ 2 ที่เรียนวิชาสัญญาณโคมไฟ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จ านวน 44 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2) ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ (3) 
แบบสอบถามพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 

1) ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ มีค่า
เท่ากับ 80.75/85.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 

2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชา
สัญญาณโคมไฟอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.46)   
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

58902301 : Major (EDUCATIONAL INFORMATICS) 
Keyword : Flashing Light Morse code, Computer Assisted Instructions 

Chief Petty Officer Second Class Chalad RASRI: Development of Computer 
Assisted Instructions System for Flashing Light Morse Code  Thesis advisor :  Panjai 
Tantatsanawong 

  
The purpose of this research was to: 1) study the development of the 

Computer Assisted Instructions System for Flashing Light Morse code, 2) study the 
efficiency of computer-assisted instructions to the criterion 80/80 and, 3) study the 
satisfaction in the implementation of the computer-assisted instructions in flashing 
light Morse code practical trainings. 

The sample of the study the use of the Computer Assisted Instructions 
System is 44 naval rating students at Naval Communications and Information 
Technology School, quarter 1 academic year 2016. 

The research methodologies consisted of 1) questionnaire on the 
requirement in the computer-assisted instructions, 2) Computer Assisted Instructions 
System for Flashing Light Morse code and, 3) questionnaires on satisfaction.The data 
analysis included mean and standard deviation. 

The results of this research were as follows. 

1) The efficiency of the computer-assisted instruction equals to 
80.75/85.17, which are cerrelated to the criteria of the efficacy 80/80. 

2) The satisfaction of students towards Computer Assisted Instructions 
System for Flashing Light Morse code were at a high level (mean=4.46). 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันภัยพิบัติทางทะเลที่เกิดขึ้นกับเรือเดินสมุทรได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากและยังท าให้สูญเสียชีวิตบุคคลเพ่ิมอีก สาเหตุหลักมาจากภัยธรรมชาติ  ซึ่งการ
ป้องกันเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถจะท าได้ก่อน โดยการสื่อสารแจ้งเตือนภัยระหว่างกัน องค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization)  แห่งสหประชาชาติ ได้ก าหนดมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ค.ศ. 1965  โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยทาง
ทะเล (Maritime Safety Committee: MSC) ประกอบด้วยสมาชิกจากประเทศที่ติดทะเลที่มี
ประเทศไทยรวมอยู่ด้วย ท าหน้าที่ก าหนดข้อบังคับประมวลสัญญาณสากลที่ใช้ติดต่อกันระหว่างเรือ  
โดยการจัดพิมพ์โฆษณา ประกาศใช้ในทุกประเทศอย่างแพร่หลาย เพ่ือน าไปใช้กับเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องอันจ าเป็นในความปลอดภัยของการเดินเรือและชีวิตบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดความ
ยุ่งยากในการใช้ภาษา เช่น ติดต่อสื่อสารทางโคมไฟระหว่างเรือเดินทะเลทั่วไป อากาศยาน หรือกับ
เจ้าหน้าทีบ่นฝั่ง      

 นโยบายกองทัพเรือ พ.ศ. 2558-2562 กองทัพเรือมีบทบาทและภารกิจที่ส าคัญต่อ
ประเทศชาติ คือ การปกป้องอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ความสงบเรียบร้อยของประเทศทางทะเล 
และการใช้ก าลังทางเรือเพ่ือสนับสนุนการด าเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งพ้ืนที่
อาณาเขตของประเทศไทยทางทะเล มีทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ตามแนวเขตแดนระหว่าง
ประเทศในทะเลความยาวกว่า 1,680 ไมล์ และ ตามแนวชายฝั่งความยาวกว่า 1,500 ไมล์ ในการ
ปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ของกองทัพเรือปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมาก คือ การสื่อสารต้องมี
ประสิทธิภาพและปริมาณเพียงพอ โดยมีหลักการ คือ รวดเร็ว ความเชื่อถือได้ และปลอดภัย 
เนื่องจากการสื่อสารเป็นเสียงแห่งการบังคับบัญชาที่ท าให้การสั่งการ การบังคับบัญชา หรือ การ
ควบคุมการปฏิบัติทางทหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักนิยมการสื่อสารของกองทัพเรือ  
2558) โดยเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสื่อสารของกองทัพเรือจะต้องศึกษาวิชาการสื่อสารและ
ฝึกฝนตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้กับหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ 

 การศึกษาในปัจจุบันระบบการเรียนการสอนของผู้เรียนทุกระดับ สื่อคอมพิวเตอร์นับได้ว่า
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่ที่
น ามาใช้ อยู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยคุณสมบัติที่ดีคือสามารถน าเสนอข้อมูลได้
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ทั้งข้อความ แผนภูมิ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียง
กับการสอนจริงมากที่สุด สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการ
ที่จะเรียนรู้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษา ในลักษณะตัวต่อตัว 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร์    
จะได้รับผลป้อนกลับทันที ข้อดี คือผู้เรียนสามารถประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง   
และสามารถแก้ไขมโนภาพที่ผิดได้ทันที ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการกระตุ้นผู้เรียนได้
คิดค้น สืบค้น รู้จักสร้างและก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถ
ของตนเอง ผู้เรียนสามารถควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เรียนได้ตามความต้องการไม่จ ากัด
เวลา สถานที่ นอกจากนี้ยังตอบสนองตามความแตกต่างของผู้เรียน  

 โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
เป็นหน่วยศึกษาเฉพาะทางส าหรับทหาร เพ่ือผลิตบุคลากรไปปฏิบัติงานทางทหารในหน่วยต่าง ๆ ของ
กองทัพเรือให้มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร โดยฝึกอบรมให้แก่ นักเรียนจ่าทหารเรือ 
นายทหารประทวน นายทหารสัญญาบัตรที่ท าหน้าที่ด้านการสื่อสารของกองทัพเรือ (โรงเรียนสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2559) การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาการสื่อสารมีการแบ่ง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องออกเป็น 4 วิชา คือ สัญญาณวิทยุ สัญญาณเรดาร์  สัญญาณโซนาร์ และ      
ทัศนสัญญาณ ในส่วนของวิชาทางด้านทัศนสัญญาณยังมีอีก 3 แขนงวิชาได้แก่ วิชาธงสองมือ วิชาธง
สัญญาณ วิชาสัญญาณโคมไฟ (กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ, 2559) 

 การสื่อสารด้วยวิธีสัญญาณโคมไฟนั้น เป็นวิธีการส่งข้อมูลสารสนเทศด้วยรหัสมอร์สทางโคม
ไฟ โดยที่สัญญาณมอร์สที่ประกอบขึ้น ใช้รูปแบบสัญลักษณ์สั้นและยาวที่ก าหนดเป็นมาตรฐานไว้แล้ว 
ซึ่งจะแทนด้วยเครื่องหมายจุดและเครื่องหมายขีด ผสมกันเป็นความหมายของตัวหนังสือ สัญลักษณ์
พิเศษ และตัวเลข ในการส่งสัญญาณหรือสื่อสารด้วยวิธีนี้จะน ามาใช้ในกรณีที่การสื่อสารด้วยวิธีอ่ืน ๆ 
ถูกตัดขาด ไม่สามารถสื่อสารกันได้ ซึ่งมีข้อดีคือ เป็นการสื่อสารที่มีความปลอดภัยสูงในการรักษา
ความลับของข้อมูลข่าวสาร แต่การสื่อสารด้วยวิธีสัญญาณมอร์สทางโคมไฟ เป็นวิธีที่มีความซับซ้อน
และยุ่งยากต่อการจดจ ารหัส เนื่องจากการส่งสัญญาณมอร์สตัวอักษรต่าง ๆ ที่ไม่สามารถอ่านเป็น
ข้อความได้ในทันที จะต้องน ามาแปลเป็นตัวอักษรก่อน แล้วน ามาเขียนต่อกันเป็นข้อความจึงจะ
สามารถอ่านหรือแปลความหมายได้  ถ้าผู้รับสารหรอืผู้ส่งสารไม่สามารถจดจ ารหัสมอร์สได้ ก็จะส่งผล
ต่อระบบการสื่อสารท างานผิดพลาดได้ ซึ่งในการปฏิบัติการทางทหารย่อมเกิดผลเสียหาย เช่น 
ผู้ปฏิบัติงานรับค าสั่งล่าช้า คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานการปฏิบัติที่ขาด
ความสมบูรณ์ชัดเจน ไม่ทันต่อเหตุการณ์             
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 ในระบบการเรียนการสอนวิชาสัญญาณมอร์สทางโคมไฟ ของโรงเรียนสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนก าหนดเมื่อวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ประการแรกคือ ด้านผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนไม่เคยเรียนในบทเรียนมาก่อน 
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่นักเรียนยังไม่เคยรู้ อีกทั้งผู้เรียนมีกิจกรรมฝึกหลายด้าน เช่น กิจกรรมกีฬา 
กิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน ท าให้บางช่วงเวลาผู้เรียนเข้าเรียนไม่ตรงเวลา เกิดความเหนื่อยล้า         
เบื่อหน่ายและหลับในห้องเรียน อีกทั้งความแตกต่างระหว่างบุคคลบางคนมีความสนใจ บางคนไม่
สนใจ เป็นต้น ประการที่สอง คือ ด้านเวลาในการเรียน เนื่องจากเวลาในการเรียนและการฝึกสัญญาณ
ถูกจ ากัดเฉพาะตามก าหนดของหลักสูตร คือต้องมีครูผู้สอนเท่านั้น ประการที่สาม คือ เนื้อหาในการ
เรียนการสอนซึ่งรหัสสัญญาณท่ีมีมากซับซ้อนและยุ่งยากต่อการจดจ า ยิ่งเมื่อครูผู้สอนเพ่ิมความเร็วใน
การส่งสัญญาณก็ยิ่งเป็นอุปสรรคมากขึ้น ประการที่ 4 คือ ด้านครูผู้สอนยังขาดแคลนไม่เพียงพอ 
บางครั้งครูผู้สอนติดราชการอ่ืนท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง เวลาในการเรียนและการฝึกหัด
น้อยลง อีกทั้งผู้เรียนมีจ านวนมากเมื่อเทียบสัดส่วนกับครูผู้สอน และการจัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียน
เป็นแบบแบ่งกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนได้รับการฝึกหัดไม่ทั่วถึง เป็นต้น 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณ         
โคมไฟ โดยน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางด้านโปรแกรมประยุกต์มาพัฒนาระบบแปลตัวอักษร
ภาษาไทย-สากล ไปเป็นสัญญาณรหัสมอร์สแสงกระพริบได้อย่างอัตโนมัติ เพ่ือให้ระบบที่พัฒนาขึ้น
ใหม่นี้ท างานแทนครูผู้สอน และใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน ซึ่งเป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่ง
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการในการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ใน
การนี้ได้น ามาใช้กับนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 เหล่าทหารสัญญาณ ที่เรียนวิชาสัญญาณโคมไฟ 
โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักสูตรนักเรียนจ่า พุทธศักราช 2557 เพ่ือพัฒนาใช้
เป็นสื่อการเรียนการสอนและให้นักเรียนศึกษาได้ด้วยตนเอง   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ ส าหรับ
นักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80  
          3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติ
วิชาสัญญาณโคมไฟ  
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบฝึกสัญญาณ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2   โรงเรียนสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ที่เรียนวิชาสัญญาณโคมไฟ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 77 คน และผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร
การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. (1970) โดยมี
ความเชื่อมั่น 95% และมีความคาดเคลื่อน 5% พบว่าจ านวนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 44 คน             
การคัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1. ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ หมายถึง สื่อการสอนที่ใช้
ความสามารถของคอมพิวคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอเนื้อหาวิชาสัญญาณโคมไฟ ส าหรับนักเรียนจ่า
ทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างข้ึนแบบฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย ส่วนรับ
ข้อมูลเนื้อหา ส่วนแปลรหัสมอร์ส ส่วนเปลี่ยนความเร็วรหัสมอร์ส ส่วนแสดงผลรหัสมอร์สแสง
กระพริบของเนื้อหาแบบฝึก เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง                    

2. ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ หมายถึง 
ผลการเรียนรู้จากการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ 80/80 

  80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ผู้เรียนท าแบบฝึกสัญญาณโคมไฟ
ระหว่างเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
                   80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ผู้เรียนได้ท าแบบฝึกสัญญาณโคมไฟ
หลังเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  การก าหนดเกณฑ์ท่ียอมรับว่าระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณ
โคมไฟมีประสิทธิภาพคือ E1/E2 มีค่า 80/80 ขึ้นไป  
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น ที่มีต่อการเรียนด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา และด้านระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ  
 4. ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาสัญญาณโคมไฟ ไม่น้อยกว่า 30 
ปี ได้ปฏิบัติงานบนเรือเดินสมุทรไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นกรรมการทดสอบสัญญาณโคมไฟของ
ข้าราชการเหล่าทหารสัญญาณของกองทัพเรือ   
 5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 เหล่าทหารสัญญาณ โรงเรียนสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
                                          
  
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบฝึกปฏิบตัิวิชาสัญญาณโคมไฟ 

ความพึงพอใจที่มีต่อ CAI 

ประสิทธิภาพทาง 
การเรยีนของผู้เรยีน 

ประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

แนวคิด 
วิชาสัญญาณโคมไฟ 

ทฤษฏีการสอน 
แบบกาเย่ 9 ขั้นตอน 

 

ADDIE Model 
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บทท่ี 2  
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิจัย เรื่องการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ดังต่อไปนี้  
 1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
              1.1 แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร 
              1.2 เนื้อหารายวิชาสัญญาณโคมไฟ  
           2. แนวคิด ทฤษฏีการเรียนการสอน 
              2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย่ 
              2.2 ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน 
           3. โปรแกรมเดลไฟ  
           4. ทฤษฏีเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
               4.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
              4.2 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
               4.3 ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  4.4 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
  4.5 ADDIE Model  
           5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
               5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ 
               5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ 
 
1.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ เป็นสถานศึกษาอาชีพเฉพาะอย่างส าหรับทหาร มีหน้าที่จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การกีฬา และพลศึกษา ให้กับนักเรียนจ่าทหารเรือ นายทหาร      
ชั้นประทวน และนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ได้ก่อตั้ งเมื่อ พ.ศ.2458 โดยมีชื่อว่า โรงเรียน
จ่าอาณัติสัญญาณ ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง ได้แก่ชื่อ โรงเรียนจ่าเหล่าทหารสัญญาณวิทยุ  
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โรงเรียนจ่าวิทยุและทัศนสัญญาณ โรงเรียนจ่าสื่อสาร โรงเรียนสื่อสาร ปัจจุบันชื่อ โรงเรียนสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗/๒๕ หมู่ ๕ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น 4 แผนก คือ 1) ฝ่ายอ านวยการ 2) แผนก
ปกครอง 3) แผนกศึกษา 4) แผนกบริการ และในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนครูประจ าทั้งหมด 48 
คน เป็นครูและครูผู้ช่วย 34 คน ครูปกครอง 14 คน มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 162 คน เป็นนักเรียนจ่า 
ชั้นปีที่ 1 จ านวน 85 คน และนักเรียนจ่า ชั้นปีที่ 2 จ านวน 77 คน  ภารกิจ คือ จัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าทหารสัญญาณ ตลอดจนนายทหารประทวน นายทหารสัญญาบัตรของ
กองทัพเรือ และด าเนินงานตามนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน ดังนี้ 
 นโยบายการปฏิบัติบัติงาน    
  1. พัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน และส่งเสริมให้น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือพัฒนางานด้านการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนามาตรฐานการศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม 
  2. มุ่งเน้นปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ 
  3. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค             
           4. เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับก าลังพลทุกระดับชั้น 
 เป้าหมาย 
          1. ให้ความรู้ด้านวิชาชีพ และการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นทหารอาชีพ ให้มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว 
สามารถปฏิบัติหน้าที่พนักงานสื่อสารตามสาขาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          2. ฝึกอบรมนายทหารประทวน และ นายทหารสัญญาบัตร ที่ท าหน้าที่ด้านการสื่อสาร
ของกองทัพเรือ ให้มีความรู้ความสามารถ ในวิชาชีพด้านการสื่อสารและสารสนเทศ ระเบียบปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนเทคนิคของเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 
ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและสารสนเทศ
ของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีจิตส านึกที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ใฝ่ศึกษาหาความรู้ 
และแสวงหาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
         วิสัยทัศน์  
 โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพเรือ เพ่ือผลิตบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะด้านการสื่อสาร มี
ระเบียบวินัย เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
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         ปรัชญาของโรงเรียน   
          รอบรู้การสื่อสาร เป็นทหารมีวินัย ใฝ่คุณธรรม 
  1.1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร 
               หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าทหารสัญญาณ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พุทธศักราช 2557 มีระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปี โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย วิชา
กลุ่มการเรียนรู้ 4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาการทหาร, หมวดวิชาสามัญ, หมวดวิชากิจกรรม, หมวด
วิชาชีพ และแบ่งช่วงการเรียนออกเป็น 2 ชั้นปี โดยจัดสอนในชั้นปีที่ 1 จ านวน 51.5 หน่วยกิต และ
ชั้นปีที่ 2 จ านวน 54.0 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 105.5 หน่วยกิต  
                การวัดและประเมินผลการศึกษา ระบบหน่วยกิตใช้ในการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาวิชาทหาร และวิชาทางวิทยาการ เป็นระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชา และระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม ทั้งนี้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการด าเนินการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาเป็น 4 ภาคเรียน ให้ก าหนดระดับคะแนนเป็นตัวเลขแสดงผลการศึกษา 
คือ ดีเยี่ยม (4.0) ดีมาก (3.5) ดี (3.0) ดีพอใช้ (2.5) พอใช้ อ่อน (1.5) อ่อนมาก (1.0) ไม่ผ่าน (0)  
                 1.2 เนื้อหารายวิชาสัญญาณโคมไฟ (Flashing Light Morse Code)  
   1.2.1 การศึกษาความหมายของรหัสมอร์ส (Morse code) พบว่า ผู้คิดค้นชาว
อเมริกันชื่อ Samuel Finley Breeze Morse ในปี ค.ศ. 1837 สามารถสร้างเครื่องส่งโทรเลขได้เป็น
ผลส าเร็จ แต่ไม่สามารถส่งเป็นตัวหนังสือ จึงได้คิดเป็นรหัสให้แทนตัวหนังสือเรียกว่า รหัสมอร์ส คือ
สัญญาณกดสั้น เป็นจุด (.) และกดยาวเป็นขีด (-) เพ่ือประกอบกันส าหรับใช้แทนตัวอักษร และได้
แสดงการทดลองส่งโทรเลขครั้งแรกภายในห้องประชุมของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กมีระยะทางในการส่ง
1,700 ฟุต  ต่อมาในปี ค.ศ.1844 ได้ทดลองส่งโทรเลขจากกรุงวอชิงตันไปยังบัลติมอร์ ระยะทาง 38 
ไมล์ ใจความว่า “พระเจ้าท างานอะไร” ส่วนปลายทางที่บัลติมอร์ตอบกลับมาว่า “เขียนที่สุด
ปลายทาง” ถือว่าการส่งโทรเลขครั้งแรกประสบความส าเร็จสามารถติดต่อกันได้จากต าบลที่ห่างไกล 
   1.2.2 การศึกษาแบบฝึกสัญญาณโคมไฟ (กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2530: 1-19) 
พบว่า วิธีการฝึกหัดตามขั้นตอน โดยใช้วิธีการรับรหัสมอร์สที่ส่งมาทางโคมไฟ  หรือวิธีอ่ืนที่ผู้เรียน
สามารถมองเห็น และหลังจากการอ่านสัญญาณแสงกระพริบแล้วจะต้องน ามาแปลเป็นตัวอักษรเขียน
ต่อเนื่องกันไปอีกครั้งหนึ่งจึงจะอ่านเข้าใจความหมายได้ ในการเรียนรู้รหัสมอร์สตัวอักษร ตัวเลข 
เครื่องหมายวรรคตอน ประกอบด้วยสัญญาณแสงสั้น (จุด) แทนลักษณะเป็น “วับ” และ สัญญาณ
แสงยาว (ขีด) แทนลักษณะเป็น “วาบ”   การอ่านเครื่องหมายสัญญาณแสงที่มองเห็น สามารถอ่าน
เครื่องหมายสัญญาณ ตามตัวอักษรมอร์สได้ก าหนดเป็นมาตรฐานไว้แล้วดังนี้ 
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ตารางที่ 1 รหัสมอร์สสากล (The International Morse code ) 
 

A   .- J   .--- S   ... 1   .---- (   -.--. 

B   -... K   -.- T   - 2   ..--- )   -.--.- 
C   -.-. L   .-.. U   ..- 3   …-- ,   --..-- 

D   -.. M   -- V   ...- 4   ….- .   .-.-.- 

E   . N   -. W   .-- 5   ….. "   .-..-. 
F   ..-. O   --- X   -..- 6   -…. ;   -.-.-. 

G   --. P   .--. Y   --.. 7   --… -   -....- 

H   .... Q   --.- Z   --.. 8   ---.. ,   .----. 
I   .. R   .-. 0   ----- 9   ----. ?   ------ 

 
ตารางที่ 2 รหัสมอร์สภาษาไทย 
 

ก --. น ณ -. ห .... โ --- 

ข -.-. บ -... อ -...- ไ ใ .-..- 

ค  ฆ -.- ป .--. ฮ --.-- ำ ...-. 
ง -.--. ผ --.- ะ  .-... ฤ .-.-- 

จ -..-. ฝ -.-.- า .-  ่ ..- 

ฉ ---- พ ภ .--..  ิ ..-..  ้ ...- 
ช ฌ -..- ฟ ..-.  ี ..    --... 

ซ --.. ม --  ึ ..--.    .-.-. 
ญ .--- ย -.--  ื ..--  ั .--.- 

ด ฎ -.. ร .-.  ุ ..-.-  ็ ---.. 

ต ฏ - ล .-..  ู ---.  ์ --..- 
ถ ฐ -.-.. ว .-- เ . ๆ -.--- 

ท ฒ ฑ ธ-..-- ส ษ ศ ... แ .-.- ฯ --.-. 
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   1.2.3 การศึกษาการส่งสัญญาณ (Flashing Light Signaling) จากเครื่องฝึก
สัญญาณ เริ่มตั้งแต่ความเร็วต่ า เมื่อผู้เรียนคุ้นเคยกับสัญญาณดีแล้ว สามารถเพ่ิมความเร็วขึ้น โดยลด
ระยะห่างระหว่างอักษรลงให้กระชั้นชิด ความแตกต่างในจังหวะของสัญญาณแสงวับ (.) จะเท่ากับ 1 
หนว่ยเวลา สัญญาณแสงวาบ (-) จะเท่ากับ 3 หน่วยเวลา ระยะระหว่างจุดต่อจุด หรือขีดต่อขีดเท่ากับ 
1 หน่วยเวลา ระยะห่างระหว่างตัวอักษรเท่ากับ 3 หน่วยเวลา และระยะห่างระหว่างค าหรือหมู่ค า
เท่ากับ 7 หน่วยเวลา การจ าหรือการเรียนสัญญาณได้เร็วขึ้น กระท าได้หลายวิธี เช่น การท่ องออก
เสียงให้สามารถจ าลักษณะของสัญญาณให้ได้ทุกตัวอักษรและน ามาผสมเป็นค าตามที่นึกขึ้นมา โดย
แยกจังหวะระหว่างอักษรหรือค าให้ถูกต้อง การเรียนตามแบบฝึกรับสัญญาณจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น
กลุ่มสัญญาณที่คล้ายกันไว้ในบทเรียน ที่มีเนื้อหาสัญญาณมอร์สแทนตัวอักษร เครื่องหมายวรรคตอน  
ตัวเลข เรียงล าดับจากอักษรสัญญาณน้อยไปหามาก และแบบฝึกหัดทบทวนซึ่งเป็นการรวบรวมอักษร
สัญญาณสากลและสัญญาณภาษาไทย 
               1.2.4 การศึกษาประโยชน์ของสัญญาณโคมไฟ โดยองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization: IMO)  แห่งสหประชาชาติ ได้ก าหนดมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติ เพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ มีคณะกรรมการความปลอดภัยทางทะเล  
(Maritime Safety Committee: MSC) ที่เป็นองค์กรด้านเทคนิคที่ประกอบด้วยสมาชิกจากประเทศ
ที่ติดทะเลที่มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย ได้ก าหนดประมวลสัญญาณสากลที่ใช้ติดต่อกันระหว่างเรือ มี
การจัดพิมพ์โฆษณาประกาศใช้ในทุกประเทศ เพ่ือน าไปใช้กับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอันจ าเป็นในความ
ปลอดภัยของการเดินเรือและชีวิตบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดความยุ่งยากในการใช้ภาษา 
น าไปใช้อย่างแพร่หลายในการติดต่อสื่อสารทางโคมไฟ ส าหรับเรือเดินทะเลโดยทั่วไป อากาศยาน 
และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจบนฝั่ง รวมถึงก าหนดคุณสมบัติให้ผู้น าเรือจะต้องผ่านการอบรมรับรอง
ความสามารถการรับสัญญาณโคมไฟได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด   
                    การติดต่อสื่อสารระหว่างเรือเดินทะเล ในเวลากลางคืนจะใช้โคมไฟสีต่างกัน         
การติดต่อสื่อสารด้วยแสงสีขาว หรือสีอ าพัน เพ่ือให้ผู้สังเกตเห็นได้ชัดเจน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ไกล
จนถึงเส้นขอบฟ้าประมาณ 12 ไมล์ทะเลหรือ 18 กิโลเมตร การส่งสัญญาณโคมไฟที่มีสีต่างกันจะมี
ความส าคัญมาก ถ้าผู้รับกับผู้ส่งได้ตกลงร่วมกันไว้ให้รับสัญญาณจากสีอะไร เนื่องจากมีหลายหน่วยมา
อยู่ร่วมกัน และจะรับข้อความจากหน่วยควบคุมหลักและสั่งการตามสีสัญญาณโคมไฟที่ก าหนดให้ 
เช่น แสงสีแดงส่งถึงหน่วยที่ 1, สีเขียวส่งถึงหน่วยที่ 2 และเกี่ยวกับเรือพยาบาลจะส่งสัญญาณไฟสีน้ า
เงิน สัญญาณโคมไฟสีเขียวเป็นการแจ้งพ้ีนที่ที่ปลอดภัยส าหรับการขึ้ นฝั่ง นอกจากนี้ในการ
ติดต่อสื่อสารกับกับอากาศยาน ระหว่างนักบินและผู้เกี่ยวข้อง  สัญญาณโคมไฟสีแดง หมายถึง 
อันตราย (RED DECK) ไม่พร้อมให้ลงจอด และสัญญาณจากแสงสีเขียวเกี่ยวกับสัญญาณให้ลงจอด 
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(GREEN DECK) ซึ่งการส่งสัญญาณในแต่ละครั้งจะประกอบด้วยรหัสประมาณไม่เกิน 15 ตัวอักษร
หรือตามความสามารถผู้รับจะจดไดใ้นแต่ละครั้ง  
                  จากความส าคัญและประโยชน์ของการสื่อสารทางโคมไฟ สรุปได้ว่าการ
ติดต่อสื่อสารทางโคมไฟเมื่อเปรียบเทียบกับการติดต่อสื่อสารระบบอ่ืนแล้ว ซึ่งมีข้อจ ากัดในเรื่องความ
ซับซ้อนของระบบและความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารสามารถกระท าได้ยาก แต่ใน
ระบบการสื่อสารด้วยรหัสมอร์สมีความน่าเชื่อถือกว่า สามารถติดต่อได้ไกลกว่าในสภาพการติดต่อที่
ระบบอ่ืนถูกรบกวนหรือถูกตัดขาด ตลอดจนช่วยลดความสับสนเรื่องภาษาที่ใช้ หากได้ศึกษาเรียนรู้
แนวทางและกฎเกณฑ์ในระเบียบปฏิบัติอย่างถูกต้องจะสามารถขจัดปัญหาเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ใน
ระบบการแจ้งภัยหรืออันตรายอับจนยังคงใช้ระบบการส่งรหัสมอร์สทางวิทยุโทรเลข หรือทางโคมไฟ
กับหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยทางทะเลระหว่างประเทศได้ 
 
2. แนวคิด ทฤษฏีการเรียนการสอน 
 สมชาย รัตนทองค า (2556: 31) ได้อธิบายความหมายเกี่ยวกับการเรียนการสอนว่า การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องซึ่งผู้สอนจะต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียน เนื้อหา และการวางแผน
จัดล าดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียน ซึ่งความเชื่อที่มีแตกต่างกันย่อมท าให้เกิดแนวคิด และวิธีการ 
เนื้อหา หรือกระบวนการมากน้อยต่างกัน ซึ่งการสอนนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ ความหมายของ
ความเป็นศาสตร์ คือ การสอนมีกระบวนการมีขั้นตอนที่ ชัดเจน อย่างเป็นล าดับในเชิงระบบ ส่วน
ศิลปะมีหมายความว่า ในการเรียนการสอนนั้นผู้สอนควรค านึงถึง อารมณ์ ความเหมาะสมของ
สถานการณ์ ของบรรยากาศการเรียน ค านึงถึงความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งบางครั้งไม่สามารถประเมิน
ออกมาได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นผู้สอนจึงควรศึกษาเทคนิคการสอน หลักการ และทฤษฎี แนวคิด 
เกี่ยวกับวิธีการคิดและพัฒนาการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้ศึษาทฤษฎีการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องดังนี้ 
           2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย (Gagne) เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และเงื่อนไขการ
จัดการเรียนรู้ ในการอธิบายปรากฏการณ์การเรียนรู้ มีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องดังนี้ 
              2.1.1 ผลการเรียนรู้ของมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย      
                      2.1.1.1 ทักษะทางปัญญา (intellectual skills) หมายถึงความสามารถของผู้เรียน 
ในการใช้สัญลักษณ์ท้ังด้านการตีความและการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ การใช้ทักษะทางปัญญาครอบคลุม 
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจ าแนกแยกแยะ (discriminations) การสร้างความคิดรวบ
ยอด (concepts) กฎ (rules) และการสร้างกระบวนการ (procedures of higher order rules)                                 
                     2.1.1.2 กลวิธีในการเรียนรู้ (cognitive strategies) หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์
ใช้ในการช่วยให้ตนได้รับข้อมูล และจัดกระท ากับข้อมูลจนเกิดการเรียนรู้ 
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                         2.1.1.3 ภาษาค าพูด (verbal information) หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์ใช้
ในการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เช่น ค าพูดที่เป็นชื่อสิ่งของ ค าพูดที่เป็นข้อความ ข้อเท็จจริง 
(facts) และค าพูดที่เรียบเรียงอย่างมีความหมาย   
                         2.1.1.4 ทักษะการเคลื่อนไหว (motor skills) หมายถึง กระบวนการควบคุม
ของสมองเพ่ือให้เกิดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้เป็นไปตามต้องการ เช่น ทักษะการเรียนรู้การ
ท างานโดยการฝึกฝน (Drills) ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ทักษะย่อย ๆ ด้านความรู้ความจ าและการสื่อสารเพ่ือ
ท าความเข้าใจ  
                         2.1.1.5 เจตคติ (attitudes) หมายถึง ความคิด การรับรู้ คุณลักษณะของบุคคล
ที่แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมของบุคคลที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า เป็นการประมวลผลของสมองขั้น
สูงหลายระบบร่วมกัน เพ่ือตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้น ๆ ที่เกี่ยวของกับความรู้สึกของบุคคล 
สภาพแวดล้อมตามสถานการณ์สิ่งเร้าเดียวกัน ภายใต้สถานการณ์และอารมณ์ของบุคคลที่แตกต่างกัน
อาจแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
                   2.1.2 กระบวนการเรียนรู้และจดจ าของมนุษย์  ได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ 
และจดจ าของมนุษย์ โดยอาศัยรูปแบบการจัดกระท าข้อมูลของสมองเป็นพ้ืนฐาน จากนั้นจึงได้อธิบาย
กระบวนการที่สัมพันธ์กับโครงสร้างแต่ละส่วนในรูปแบบ สรุปได้คือการจัดกระท าข้อมูลในสมอง   
ช่วยให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้นได้โดยคงความสามารถที่จะกระท าตามกระบวนการนี้ซ้ าได้อีก  
เมื่อในอนาคตมีเหตุการณ์หรือสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดการระลึก การฝึกฝน และการใช้ประโยชน์ต่อไป 
ส าหรับกระบวนการควบคุมการด าเนินการ (Executive Control Process) และความคาดหวัง 
(Expectancies) เป็นวิธีการที่มนุษย์จะเข้าสู่สิ่งเร้าและลงมือกระท ากิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งแสดงถึง
ความริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาความสามารถทั้งสองประการนี้มาแล้วในการเรียนรู้ในอดีต จึงมี
ความจ าระยะยาวส่วนหนึ่งแยกเก็บไว้ เมื่อเกิดเหตุการณ์การเรียนรู้ หรือมีสิ่งเร้าเข้ามากระทบ
ประสาทสัมผัส มนุษย์จะอาศัยข้อมูลที่สะสมไว้ในหน่วยความจ าระยะยาวนี้ มาพิจารณาหรือเลือกจัด
กระท ากับข้อมูลเฉพาะอย่าง เพ่ือให้บรรลุผลงานการเรียนรู้ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นขั้นใส่ใจ บันทึก 
และเก็บข้อมูลเข้าไว้ในหน่วยความจ า ท าความเข้าใจกับข้อมูลที่เก็บไว้ และน าออกมาใช้ในภายหลัง 
                   2.1.3 ผลจากเหตุการณ์ภายนอกที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในตัวมนุษย์ อธิบายว่า 
ขณะที่กระบวนการจัดกระท าข้อมูลภายในร่างกายมนุษย์ก าลังเกิดขึ้นอยู่นั้น  เหตุการณ์ภายนอก
ร่างกายมนุษย์ก็ด าเนินไปพร้อมกัน เหตุการณ์ต่าง ๆ ภายนอกร่างกายมนุษย์ย่อมช่วยสร้างการเรียนรู้ 
ทั้งในแง่ของการส่งเสริมและการยับยั้งการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน 
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 2.2 ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน 
                   การศึกษาทฤษฎีการจัดการเรียนการสน เกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน  
ตามแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ โดยกานเย่ (Gagne) อธิบายไว้มีสาระส าคัญที่ควรศึกษาดังนี้  
                   2.2.1.การพิจารณาการเรียนรู้ อธิบายว่า ควรพิจารณาในรูปของชุดของกระบวนการ
ต่าง ๆ ภายใต้ตัวบุคคล ซึ่งได้แปลงข้อมูลจากสิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวบุคคลให้เป็น
ข้อมูลแบบต่าง ๆ น าไปสู่การวางพ้ืนฐานให้มีสภาพเป็นความจ าระยะยาวในที่สุด ข้อมูลที่ได้เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า ผลการเรียนรู้                   
                   2.2.2 ความสามารถในการแสดงออกของบุคคล อธิบายในความหมายการเรียนรู้ว่า 
สามารถจัดหมวดหมู่ได้หลายวิธี เช่น การจัดโดยค านึงถึงการใช้จริง และการจัดโดยค านึงถึงทฤษฎีที่
เป็นพ้ืนฐาน เป็นต้น ส าหรับวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน กานเย่ (Gagne) 
ได้จัดผลการเรียนรู้ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ทักษะทางปัญญา กลวิธีในการเรียนรู้ ภาษา ค าพูด  
เจตคติ และทักษะการเคลื่อนไหว โดยความสามารถของมนุษย์ 5 ประเภทนี้หมายความว่า 
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้อันน าไปสู่การแสดงออกให้สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 
                   2.2.3 สภาพการเรียนการสอน อธิบายว่า การจัดสภาพการณ์ในการเรียนการสอน 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ โดยหลักการจะมีลักษณะร่วมกัน แต่ละวิธีการด าเนินการ แต่ละวิธีใน
สภาพการณ์การเรียนการสอน ไม่ส าคัญว่าจะก่อให้เกิดผลการเรียนรู้แบบใด เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้
แต่ละประเภทนั้นย่อมมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกันไป เช่น การเกิดทักษะทางปัญญาจะต้องอาศัย
การวางแผนการจัดสภาพการณ์การเรียนการสอนที่ต่างไปจากแผนการจัดสภาพการณ์การเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาค าพูด หรือการเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว เป็นต้น  
                   2.2.4 สถานการณ์การเรียนการสอน อธิบายว่า การจัดสถานการณ์การเรียนการสอน 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยเทียบได้กับเหตุการณ์ภายนอก ที่มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในตัว
ผู้เรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยล าดับตามกระบวนการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับการสอน
ทั้ง 9 ประการ ได้แก่ เร่งเร้าความสนใจ บอกวัตถุประสงค์ ทบทวนความรู้เดิม น าเสนอเนื้อหาใหม่
ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับ ทดสอบความรู้ใหม่  สรุป
และน าไปใช้  
                จากการศึกษาทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนของ กานเย่ (Gagne) สามารถสรุปได้ว่า 
การเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ประเภท คือ 1) ทักษะทางปัญญา 4 ระดับคือ การจ าแนกแยกแยะ       
การสร้างความคิดรวบยอด การสร้างกฎ การสร้างกระบวนการหรือกฎชั้นสูง 2) กลวิธีในการเรียนรู้ 
ซึ่งประกอบด้วย กลวิธีการใส่ใจ การรับและท าความเข้าใจข้อมูล การดึงความรู้จากความทรงจ า การ
แก้ปัญหา และกลวิธีการคิด 3) ภาษาค าพูด 4) ทักษะการเคลื่อนไหว 5) เจตคติในการสอน
ประกอบด้วย การพิจารณาการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ สภาพการสอน และสถานการณ์การสอน 
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                 ทิศนา แขมมณี (2550: 3-4) ได้ให้ความหมายของ รูปแบบการสอน หมายถึง สภาพ
หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างมีระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลักปรัชญา 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่างๆ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เข้ามาช่วย
ให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ คุณลักษณะส าคัญของรูปแบบการสอนจึง
ต้องมีทฤษฎีหรือหลักการ มีการบรรยาย มีการจัดระบบคือมีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์
องค์ประกอบของระบบให้สามารถน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
  Saylor and others (1981: 271) กล่าวว่า รูปแบบการสอน (Teaching Model) 
หมายถึง แบบของการสอนที่มีการจัดกระท าพฤติกรรมขึ้นจ านวนหนึ่งที่มีความแตกต่างกัน         
เพ่ือจุดหมายหรือจุดเน้นที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง  
  Joyce and Well (1992: 1-4) กล่าวว่า รูปแบบการสอนคือแผนหรือแบบที่สามารถ
ใช้เพ่ือการสอนโดยตรงในห้องเรียนหรือการสอนเป็นกลุ่มย่อย  หรือเพ่ือจัดสื่อการเรียนการสอนซึ่ง
รวมถึงหนังสือ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหลักสูตรรายวิชา ซึ่งแต่ละ
รูปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ต่างกัน  
  นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2535) ได้ให้พัฒนารูปการสอนแบบฝึกปฏิบัติ มีสาระส าคัญ
โดยสรุปคือ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะปฏิบัติที่ดีนั้น ผู้สอนควรจะเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์งานที่จะให้
ผู้เรียนท า โดยแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ และล าดับงานจากง่ายไปสู่ยาก แล้วให้ผู้เรียนได้ฝึกท างาน
ย่อย ๆ แต่ละส่วนให้ได้ แต่ก่อนที่จะลงมือท างาน ควรให้ผู้เรียนมีความรู้ในงานถึงขั้นเข้าใจในงานนั้น
เป็นอย่างน้อย รวมทั้งได้เรียนรู้ลักษณะนิสัยที่ดีในการท างานด้วย แล้วจึงให้ผู้เรียนฝึกท างานด้วย
ตัวเองในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการท างานจริง โดยจัดล าดับการเรียนรู้ตามล าดับตั้งแต่ง่ายไปยาก 
คือเริ่มจากการให้รับรู้งาน ปรับตัวให้พร้อม ลองท าโดยการเลียนแบบ ลองผิดลองถูก แล้วจึงให้ฝึกท า
เองและท าหลาย ๆ ครั้งกระทั่งช านาญสามารถท าได้เป็นอัตโนมัติ ขณะฝึกผู้เรียนควรได้รับข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงงานเป็นระยะ ๆ และผู้เรียนควรได้รับการประเมินทั้งทางด้านความถูกต้อง
ของผลงาน ความช านาญในงาน  และลักษณะนิสัยในการท างาน รูปแบบนี้มุ่งพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีท า และเกิดทักษะสามารถที่จะท างานนั้นได้อย่างช านาญตามเกณฑ์ รวมทั้งมีเจต
คติท่ีด ีและลักษณะนิสัยที่ดีในการท างานด้วย  
 สรุปความหมายของการสอนแบบฝึกปฏิบัติ คือ การพัฒนาผู้เรียนที่มีการจัดการสอนโดย
ผู้สอนต้องเตรียมตัวให้ชัดเจนลงไปว่าสิ่งจ าเป็นที่จะสอนให้ผู้เรียนรู้มีอะไรบ้าง  มีการบรรยายอย่าง
สั้น.ๆ การสาธิตหรือการท าตัวอย่าง การฝึกให้ผู้เรียนท าด้วยตัวเองและสังเกตทักษะอ่ืน ๆ ที่ควรได้รับ
การปรับปรุง และการประเมินผู้เรียนทั้งด้านความถูกต้องและความช านาญ 
 การศึกษาความหมายของระบบการเรียนการสอนโดย ไพทูรย์ สีฟ้า (2544) อธิบายว่า 
ระบบ คือ การท างานร่วมกันของส่วนประกอบแต่ละส่วนอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
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น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้   สอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรมวงศ์ (2523) อธิบายว่า ระบบ 
คือ ผลรวมของหน่วยย่อยซึ่งท างานเป็นอิสระจากกันแต่มีปฏิสัมพันธ์กันเพ่ือให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 ดังนั้นสามารถสรุปความหมายของระบบการเรียนการสอน ได้คือ กระบวนการวางแผนใน
การจัดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือสะดวกต่อการน ามาจัด
ด าเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ได้ก าหนดไว้  
 จากการศึกษาความหมายและความส าคัญของระบบการเรียนการสอน สามารถอธิบาย
องค์ประกอบส าคัญที่มีความเกี่ยวพันธ์กัน โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้เสนอรูปแบบของ
องค์ประกอบระบบการเรียนการสอนไว้  6 ส่วน คือ องค์ประกอบของการสอนจะประกอบด้วย 
ผู้สอน ผู้เรียน สื่อการเรียนการสอน วิธีสอนซึ่งท างานประสานสัมพันธ์กัน อันจะเป็นพาหะหรือ
แนวทางผสมกลมกลืนกับเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน จะต้องมีสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งที่มาของสื่อการเรียนการสอนเหล่านั้น ผู้สอนต้องหาแนวทาง แนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ดีที่สุด การเสริมก าลังใจ การจูงใจแก่ผู้เรียน นับว่ามีอิทธิพลต่อการที่จะเสริมสร้างความสนใจ
ให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ การประเมินผลที่ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประเมินทั้ง
ระบบ เพ่ือดูว่าผลที่ได้นั้นเป็นอย่างไร เป็นการน าข้อมูลข้อเท็จจริงมาเปรียบเทียบกับประสิทธิผลของ
ระบบ เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงต่อไป และผลที่ได้รับทั้งประเมิน เพ่ือประเมินผลในการปรับปรุงและ
เปรียบเทียบกับการลงทุนในทางการศึกษาว่าเป็นอย่างไร 
          ไพทูรย์  สี ฟ้า (2544) อ้างถึงอาภรณ์ ใจเที่ยง ได้อธิบายเกี่ยวกับแนวทางในการจัด
องค์ประกอบของระบบการเรียนการสอนที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยตลอดมี 4 องค์ประกอบ คือ 
ข้อมูลสู่การสอน (Input) ได้แก่ การวางแผนการสอนทั้งจุดประสงค์การสอน เนื้อหาการจัดกิจกรรม
การสอน การใช้สื่อการสอน และการวัดประเมินผล กระบวนการเรียนการสอน (Process) เป็นขั้น
ด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่เขียนขึ้น ตั้งแต่การน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นการสอน และขั้นสรุป          
ผลการสอน (Output) เป็นขั้นประเมินพฤติกรรมผู้เรียนว่าเกิดผลทางการเรียนเพียงใดหลังจากที่ผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนไปแล้ว ซึ่งถ้าผู้เรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ก็แสดงว่า การจัดการเรียน
การสอนประสบผลส าเร็จ ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นขั้นการวิเคราะห์ผลย้อนกลับมาพิจารณ์
ว่าในการจัดการเรียนการสอนนั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง 
 ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (Learning Management System) 
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการเรียนการ
สอนผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีส่วนประกอบของระบบย่อยต่าง ๆ และมีเครื่องมือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนน าเนื้อหาและสื่อการสอนรายวิชา
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ตามท่ีได้ออกแบบและเตรียมไว้ให้ระบบจัดการให้โดยสะดวก และผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่างๆ 
ไดด้้วยตนเอง 
                
3. โปรแกรมเดลไฟ 
 จากการศึกษาโปรแกรมการออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติ
วิชาสัญญาณโคมไฟ พบว่า โปรแกรมเดลไฟ เป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบข้าม
แพลตฟอร์ม (Cross platform) บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ และลีนุกซ ์โดยมีโครงสร้างภาษาปาสคาล
เป็นหลัก ซึ่งเป็นโครงสร้างภาษาที่เขียนง่าย สามารถเห็นผลลัพธ์ที่ได้ ตั้งแต่ในขณะที่ก าลังสร้าง         
และการพัฒนาแอพพลิชันสามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการได้ทุกระดับทุกประเภทครบถ้วนใน        
ตัวเดียว โดยมีเครื่องมือช่วยเหลือในการน าค าสั่งต่าง ๆ มาใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว  
 โปรแกรม Delphi เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทบอร์แลนด์ซอฟต์แวร์ (Borland Software 
Corporation) ซึ่งก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1980 และต่อมาบริษัทเอ็มบาร์คาเดโร เทคโนโลยี 
(Embarcadero Technologies) ที่ช านาญในการสร้างคอมไพเลอร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบ เช่น Turbo Pascal, Turbo C, Borland C++ ได้ซื้อกิจการ ปัจจุบันได้พัฒนามาถึงรุ่น 
Delphi 10.2 Tokyo ซึ่งเป็นโปรแกรมภาษาภาพ (Visual Programming) ท าให้ง่ายต่อการใช้งาน
เครื่องมือค าสั่ง เขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างเป็นพื้นฐานได้ ในการเขียนโปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบ 
Event Driven คือเป็นการเขียนตามเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวโปรแกรมจะมีวิธี
จัดการกับเหตุการณ์นั้น ๆ ด้วยการเขียนค าสั่งต่าง ๆ รองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเรียกส่วนต่าง ๆ  
นี้ว่า วัตถุ (Object) เช่น ปุ่ม (Button), ป้ายข้อความ (Label), รูปภาพ (Image) และเรียกแหล่งรวม
วัตถุเหล่านั้นว่า องค์ประกอบ (Component) เมื่อน ามาวางบนพ้ืนที่ที่ต้องการน าเสนอ เรียกว่า 
ฟอร์ม (Form) 
 โปรแกรมเดลไฟ เป็นโปรแกรมที่ใช้การแปลภาษาโปรแกรมเป็นภาษาเครื่อง  และภายหลัง
จากการแปลภาษาจะได้ไฟล์ที่สามารถใช้งานได้ทันที หรือไฟล์นามสกุล (.EXE) ซึ่งเก็บภาษาเครื่องไว้ 
เมื่อมีการใช้งานจึงไม่ต้องผ่านขั้นตอนการแปลงภาษาอีก ท าให้สามารถท างานได้เร็ว นอกจากนั้น       
ในการพัฒนาแอพพลิเคชันยังมีคอมโพเนนท์ให้เลือกใช้เป็นจ านวนมาก โดยอยู่ในคอมโพเนนท์ไลบรารี 
(Component library) ที่ใช้ในการสร้างฟอร์มและออบเจ็คที่ต้องการใช้บ่อย ๆ หรือสร้างได้ยาก 
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เทมเพลต สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การสร้างแอพพลิเคชันง่ายและรวดเร็วขึ้น 
 สภาพแวดล้อมของโปรแกรมเดลไฟ เป็นการสร้างโปรแกรมโดยการท างานทุกอย่างที่
สามารถท าได้จากที่แห่งเดียวกัน เมื่อรันโปรแกรมเดลไฟจะเห็นหน้าต่างหลักที่อยู่บนสุด โดยภายใน
หน้าต่างหลักจะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ไตเติลบาร์ เมนูบาร์ สเปรช และทูลบาร์ ใช้ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง
ส าหรับควบคุมกระบวนการในการพัฒนาโปรแกรม เช่น การจัดการเก่ียวกับไฟล์ภายในโปรแกรม การ
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แปลภาษาโปรแกรม การตรวจสอบข้อผิดพลาด ส่วนแสดงชื่อโปรแกรม และชื่อโปรเจ็คที่ท างานอยู่
ขณะนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการพัฒนาโปรแกรมใช้งานด้วยโปรแกรมเดลไฟ ซึ่งสามารถอธิบายวิธีการใช้
งานโปรแกรมเบื้องต้นได้ดังนี้  
 เริ่มจากการวางคอมโพเนนท์ลงบนฟอร์ม ท าการสร้างโปรเจ็คใหม่ จากนั้นสร้างส่วนที่
ติดต่อกับผู้ใช้ โดยการวางคอมโพเนนท์ลงบนฟอร์มตามที่ได้ออกแบบไว้ก่อนแล้ว และก าหนดค่า
คุณสมบัติพฤติกรรมให้กับคอมโพเนนท์แต่ละตัวเพ่ือให้ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้มีลักษณะสมบูรณ์ขึ้น  ใน
การก าหนดค่าเหตุการณ์ หรือเขียนค าสั่งควบคุมการท างาน เพ่ิมค าสั่งควบคุมการท างานให้โปรแกรม
สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้บนจอภาพ การบันทึกโปรเจ็คเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่สร้างขึ้นมาก่อน
ประมวลผลโปรแกรม ในการจัดเก็บข้อมูลของโปรเจ็คหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็นหลายไฟล์ ซึ่งเดลไฟจะ
ก าหนดการจัดเก็บหลัก ๆ ตามชื่อไฟล์ได้แก่ ไฟล์ที่บันทึกข้อมูลของยูนิตคือ ชื่อยูนิต(.pas) ไฟล์ที่
บันทึกรายละเอียดของโปรเจ็คคือ ชื่อโปรเจ็ค(.dpr) ซึ่งชื่อของไฟล์ต้องไม่เหมือนกัน การประมวลผล
โปรแกรมเป็นการตรวจสอบว่าค าสั่งต่างๆ ที่เขียนขึ้นนั้นถูกต้องหรือไม่ และการสร้างไบนารีไฟล์ 
(.dcu) ขั้นตอนสิ้นสุดการพัฒนาโปรแกรม หลังจากการบันทึกโปรแกรมก่อนประมวลผลและ
โปรแกรมไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ เดลไฟจะสร้างไฟล์ .exe เพ่ือให้น าไปใช้งานได้  
 
4. ทฤษฏีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 4.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 จตุพร ตันติรังสี (2554)  ได้อธิบายบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สื่อการเรียน
การสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอสื่อประสม 
เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมาก
ที่สุด โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือ สามารถดึงดูดความสนใจผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่
จะเรียนรู้ในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อม
ทั้งได้รับผลป้อนกลับ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา  
 บูรณะ สมชัย (2542 : 2327) ได้อธิบายลักษณะโครงสร้างของ CAI โดยสรุปสาระส าคัญ
ประกอบด้วย  การน าเสนอ (Presentation) คือ การน าข้อมูลหรือเนื้อหาบทเรียน เพ่ือให้ผู้เรียน
เข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นขั้นความรู้ ขั้นความจ า 
หรือขั้นน าไปใช้ในเวลาจ ากัด จึงจะเรียกได้ว่า “มีประสิทธิภาพ” และการที่จะน าเสนอให้มี
ประสิทธิภาพนั้นต้องน าเสนอด้วยระบบมัลติมีเดีย ได้แก่ สไลด์โชว์ (Slide Show) คือ การพลิกไปที
ละหน้า หรือเลื่อนขึ้นลง เมื่ออ่านหนังสือ มีการเชื่อมโยงไปในหน้าอ่ืนที่ต้องการความหมายหรือ
ค าอธิบายเพ่ิมเติม การน าเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว สามารถสร้างสถานการณ์จ าลองด้วยโปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ และถ้ามีเสียงประกอบให้เหมือนจริงก็ยิ่งดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ถือได้ว่า
เป็นการน าเสนอที่ดีที่สุด การปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ได้แก่ การโต้ตอบกับผู้เรียน โดยใน
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดจะต้องเป็นแบบสื่อสาร 2 ทาง เช่น นักเรียนในห้อง
สามารถถามครูผู้สอนได้เมื่อไม่เข้าใจเนื้อหา หรือครูอาจารย์สามารถซักถามนักเรียน ตัวอย่างการ
ปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ การใช้เมาส์คลิกที่ออบเจ็กต์ เช่น ย่อ/ขยายภาพ เลื่อนซ้าย เลื่อนขวา เชื่อโยงไป
หน้าอ่ืน หรือไปสื่ออ่ืน เป็นต้น การพิมพ์ข้อความ เช่น เติมค าในช่องว่าง เป็นต้น การก าหนดเวลาให้
กระท า จะเป็นตัวเร่งให้ผู้เรียนมีความสนใจต่อเนื้อหาบทเรียน  
 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ สื่อการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอสื่อประสม เพ่ือถ่ายทอด
เนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด โดย
เป้าหมายที่ส าคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะเรียน 
ซึ่งผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ 
นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่
จะประเมินตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา  
 การศึกษาองค์ประกอบส าคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เก่ียวข้องมีดังนี้ 
  4.1.1 สารสนเทศ (Information) หมายถึง เนื้อหาสาระที่ได้รับการเรียบเรียง ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือได้รับทักษะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ผู้สร้างได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ การ
น าเสนออาจเป็นไปในลักษณะทางตรง หรือทางอ้อมก็ได้ ทางตรงได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึก
ปฏิบัติ เช่นการอ่าน จ า ท าความเข้าใจ ฝึกฝน และการน าเสนอในทางอ้อมได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนประเภทเกมและการจ าลอง 
  4.1.2 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) การตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล คือลักษณะส าคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
ทางการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อประเภทหนึ่งจึงต้องได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มากที่สุด 
  4.1.3 การโต้ตอบ ( Interaction) คือ การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเรียน การแสดงผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีการตอบสนองทันที
เมื่อเรียกใช้งาน 
  4.1.4 การให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) ผลป้อนกลับหรือการ
ให้ค าตอบนี้ถือเป็นการเสริมแรงอย่างหนึ่ง การให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียนในทันทีหมายรวมไปถึงการที่
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สมบูรณ์ จะต้องมีการทดสอบหรือประเมินความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหา
หรือทักษะต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
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 4.2 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  ปิยวัช สีกันหา (2557: 64) อธิบายว่า ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สามารถจ าแนกตามลักษณะของงานสอนได้ 5 ประเภท  
  4.2.1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ (Tutor) คือ บทเรียนประเภทที่สร้าง
ขึ้นมาในลักษณะที่เน้นการสรุปเนื้อหาที่ผู้เรียนควรจะมีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เป็นการใช้เพ่ือสอนเสริม
และการสอนแบบกึ่งทบทวน หรือเพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ล่วงหน้าก่อนการเรียนในชั้นเรียนปกติ 
จะมีค าถามเพ่ือใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน มีการแสดงผลย้อนกลับตลอดจนมีการ
เสริมแรงสามารถให้ผู้เรียนย้อนกลับไปเรียนบทเรียนเดิมหรือข้ามบทเรียนที่ผู้เรียนเข้าใจแล้วได้            
  4.2.2 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด (Drill and Practice) คือ บทเรียน
ประเภทเน้นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วหรือความรู้ที่ผู้เรียนขาดความต่อเนื่องในเนื้อหาและ
เรียนไม่ทันจนสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทเรียน ซึ่งการน าเสนอบทเรียนประเภทนี้ จะไม่มีการเสนอ
เนื้อหาความรู้เดิมแก่ผู้เรียนก่อน แต่จะเน้นการฝึกทักษะและการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนจนกระทั่ง
ผ่านการเรียนในขั้นตอนเสียก่อน เช่น การเสนอค าถามหรือปัญหาที่ได้คัดมาให้ผู้เรียนตอบค าถามได้
ถูกต้อง การถ่ายทอดความรู้ของบทเรียนแบบนี้ จะเน้นความส าคัญในการเลือกรูปแบบและวิธีก าร
น าเสนอข้อค าถาม ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นคลังค าถามอัตโนมัติ กล่าวคือการวางค าถามจะเรียงล าดับไว้
ตายตัวตั้งแต่ข้อแรกไปจนถึงข้อสุดท้าย เพ่ือน าเสนอข้อค าถามนั้นให้ผู้เรียนฝึกทบทวนข้อค าตอบได้        
  4.2.3 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลอง (Simulator) คือ บทเรียนประเภท
เสนอเนื้อหาโดยการจ าลองสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้สัมผัสเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง มี
ความส าคัญในหลาย ๆ วิชาที่ไม่สามารถทดลองให้เห็นจริงได้ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจ าลองแบบท า
ให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ ลดเวลา และลดอันตรายได้ 
  4.2.4 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม (Instructional Game) คือ บทเรียน
ประเภทที่มีลักษณะการน าเสนอเนื้อหา จะไม่มีการทบทวน สรุปหรือแนะน าแหล่งความรู้ในการศึกษา
เพ่ิมเติม แต่จะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการฝึกทักษะให้ได้รับความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ื อ
กระตุ้นความต้องการที่จะเรียน เช่น เกมการคิดแก้ปัญหาเป็นการเรียนรู้จากการเล่น ช่วยให้ได้รับ
ความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกัน 
  4.2.5 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ (Test) คือ การใช้คอมพิวเตอร์มา
ทดสอบหลังเรียน หรือหลังปฏิบัติกิจกรรมโดยการสร้างแบบทดสอบวิชาที่ต้องการไว้เป็นโปรแกรม 
เมื่อจะสอบก็แจกโปรแกรมให้นักเรียนแต่ละคนท า โดยป้อนค าตอบผ่านแป้นพิมพ์ เมื่อท าเสร็จแต่ละ
ข้อคอมพิวเตอร์จะตรวจค าตอบ และแจ้งผลให้ทราบเมื่อท าข้อสอบเสร็จทั้งหมดว่าผ่านหรือไม่ 
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 4.3 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  การศึกษาประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียน
ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะขอน ามากล่าวเป็นตัวอย่างเพ่ือการวิจัยดังนี้ 
  4.3.1 ช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อน สามารถใช้เวลานอกเวลาเรียนในการฝึกฝนทักษะ 
และเพ่ิมเตมิความรู้ เพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของตนเอง 
  4.3.2 ผู้เรียนสามารถน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการเรียนด้วยตนเอง ในเนื้อหา
บทเรียนที่ยังไม่เข้าใจให้เรียนซ้ าได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 
  4.3.3 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถที่จะจูงใจผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้น 
สนุกสนาน โดยผู้เรียนสามารถก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ได้เอง 
 4.4 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 จตุพร ตันติรังสี (2554)  ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์พัฒนามา
จากบทเรียนส าเร็จรูปที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้คอมพิวเตอร์จัดการ ซึ่งบุคลากรทาง
คอมพิวเตอร์จะถือว่าตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ก็คือซอฟแวร์ประเภทหนึ่ง ในลักษณะของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษา ในขณะที่นักการศึกษาก็มีความเชื่อว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ควรออกแบบโดยยึดหลักทางการศึกษาโดยใช้คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอ
และจัดการบทเรียน เพ่ือให้เป็นบทเรียนส าเร็จรูปที่จัดการเรียนรู้เบ็ดเสร็จภายในตัวเอง  
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประเด็นที่ควร
ศึกษา 2 ประการ ดังนี้ 
  4.4.1 แนวความคิดของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) เกี่ยวข้องกับ
วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ในศาสตร์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จ าแนกออกเป็นหลายวิธีตามที่นัก
คอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้นมา เช่น The Spiral Method, The Parallel Method และSystem 
Development Life Cycle (SDLC) เป็นต้น แต่ละวิธีมีขั้นตอนที่แตกต่างกันตามวิธีคิดของผู้พัฒนา
แต่ละคน อย่างไรก็ตามทุกวิธีมีเป้าหมายเหมือนกัน คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ โดยจะต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบขั้นตอนในการพัฒนาได้ 
เมื่อพิจารณาว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งแนวคิดของ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์จึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน 
  4.4.2 แนวความคิดของวิธีการระบบ (System Approach) การออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ตามแนวความคิดของวิธีการระบบ แม้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์จะออกแบบโดยใช้
แนวความคิดของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ แต่บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ทางด้านการ
เรียนการสอน มักจะออกแบบขึ้นโดยอาศัยวิธีการระบบเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นแนวทางที่มีการน าไปใช้
มากที่สุด ในกระบวนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์  ไม่ว่าจะเป็น CAI, e-Learning  แบ่ง
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ออกเป็น 2 แนวทางตามที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ แนวทางการออกแบบบทเรียนโดยใช้หลักการบทเรียน
ส าเร็จรูป และแนวทางการออกแบบบทเรียนโดยใช้หลักการของการออกแบบรูปแบบการสอน  
 4.5 ADDIE Model 
 จากการศึกษาแนวคิดของ ADDIE Model เป็นรูปแบบการเรียนการสอน (Instructional 
Model) คือ การเรียนรู้ใด ๆ ไม่ควรเกิดอย่างบังเอิญแต่ควรเกิดจากการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม มีกระบวนการขั้นตอน และสามารถวัดผลการเรียนรู้ได้ชัดเจน สอดคล้องกับ จตุพร ตันติ
รังสี (2554) ได้อธิบาย ADDIE Model ไว้ว่า เป็นการใช้วิธีการระบบ ซึ่งเป็นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบใหม่ ๆ หรือวิธีคิดใหม่ ๆ ของการเรียนการสอน 
อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบในแต่ละชั้นตอนได้ วิธีการระบบเป็นศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ ส าหรับขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งประยุกต์มา
จากวิธีการระบบที่ได้การยอมรับมากที่สุด โดยมีการดัดแปลงและเพ่ิมเติมรายละเอียดตามแนวคิดของ
แต่ละบุคคล คือ รูปแบบการสอน ADDIE Model ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  การวิเคราะห์ 
(Analysis: A) การออกแบบ (Design: D) การพัฒนา (Development: D) การน าไปใช้ 
(Implementation: I) และการประเมินผล (Evaluation: E) สามารถอธิบายได้ดังรูปที่  
 

 
  
 ภาพที่ 3 แสดงการวิจัยตามข้ันตอนของ ADDIE Model (Branson, Rayner, Cox, Furman, King, 
Hannum, 1975)   
 
  จากการศึกษาหลักการการออกแบบ ซึ่งสอดคล้องกับ สุไม บิลไบ (2557) ได้อธิบาย
ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ ADDIE Model  มีประเด็นส าคัญดังนี้ 
  4.4.1 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์ผู้เรียน ประกอบด้วยการประเมิน
ความรู้ของผู้เรียนในเนื้อหานั้น ๆ สิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ หรือเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้เรื่อง
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นั้น ๆ นอกจากนี้ต้องวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ แรงจูงใจ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ
เป้าหมายในการเรียนรู้ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ควบคู่
ไปกับการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ทีผู่้สอนจ าเป็นต้องก าหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความสามารถของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นหรือให้เหมาะสมกับวัย  
  4.4.2 การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนส าคัญส าหรับการพัฒนาสื่อทุกประเภท 
เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ได้มาซึ่งเค้าโครง หรือโครงสร้างต่าง ๆ ของสื่อ ท าให้การพัฒนาสื่อเป็นไปอย่าง
มีระบบและไม่ติดขัด การออกแบบสื่อมัลติมีเดียหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนประกอบส าคัญที่ต้องท า
การออกแบบได้แก ่การออกแบบเนื้อหา และการออกแบบหน้าจอ  
  4.4.3 การพัฒนา (Development) ขั้นตอนนี้เป็นการน าสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ท าการ
ออกแบบไว้ในขั้นออกแบบมาใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรมที่
เหมาะสม หรือที่ผู้สอนมีความถนัด เช่น โปรแกรม Delphi 
  4.4.4 การน าไปใช้ (Implementation) เป็นขั้นตอนการน าบทเรียนมัลติมีเดียไป
ทดลองใช้กับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้สอนจะท าหน้าที่ประเมินผลการใช้บทเรียนว่ามีปัญหา
หรืออุปสรรคใดบ้างเพ่ือน าไปปรับปรุงบทเรียนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น  
  4.4.5 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ผู้สอนต้องท าในทุกขั้นตอน 
เพ่ือตรวจสอบว่าการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา และการน าไปใช้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้าง
เพ่ือจะได้ท าการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ภานุวัต  เลิศมาลัยมาลย์ (2552)  ได้พัฒนาระบบศึกษาด้วยตนเองการสื่อสารทางทัศนะ 
โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนจ่าเหล่าสื่อสาร กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนจ่าเหล่าสื่อสาร 
จ านวน 10 คน  โดยมีเวลาใช้ระบบช่วยสอนในเวลาว่างของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า ก่อนเรียน
นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ จ านวน 4 คน และหลังเรียนสอบผ่านเกณฑ์ จ านวน 8 คน ซึ่งนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ทดสอบมีเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 40  โดยให้ข้อเสนอแนะ คือ ระบบศึกษาด้วยตนเองการสื่อสาร
ทางทัศนะนั้นสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการสื่อสารของนักเรียนจ่าได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังมีอุปสรรค 
คือ ระบบยังไม่สามารถพัฒนาได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากจ านวนบทเรียนเพียง 3 บทจากจ านวนทั้งหมด 
7 บท จ านวนข้อสอบที่ยังมีน้อยและระดับทักษะยังถือว่าอยู่ในระดับง่าย ท าให้นักเรียนที่มีทักษะดี
และพัฒนาได้เร็ว สามารถท าข้อสอบได้ แต่นักเรียนที่ไม่ค่อยมีทักษะยังมีการพัฒนาที่ช้าท าข้อสอบ
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ไม่ได้ และในระบบยังขาดบางฟังก์ชั่น ซึ่งถ้าหากมีฟังก์ชั่นหรือคุณสมบัติที่มากกว่านี้การเรียนรู้ของ
นักเรียนด้วยตัวเองจะพัฒนาขึ้น  
 ณัฐดนัย  หอมคง, นัทธนที มณีรัตน และ นราธิป เที่ยงแท (2553) ได้พัฒนาโปรแกรม
แปลภาษาไทย - ภาษามือไทย 3 มิติ มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบที่สามารถแปลภาษาไทยไปเป็น
ภาษามือได้โดยอัตโนมัติ และสามารถแสดงผลลัพธ์ของการแปลด้วยภาพเคลื่อนไหว 3 มิติที่มีความ
ถูกต้องและเสมือนจริง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหูหนวกที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ค าศัพท์ภาษามือที่เห็น ความถูกต้องของท่ามือ  หรือการ
เคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์ ผูประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมาก 
 ยอดชาย ขุนสังวาลย์ (2553) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาษาซี
เบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้มาโดย
วิธีสุ่มอย่างง่ายจาก 10 ห้องเรียนมา 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภาษาซีเบื้องต้น ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 76.44/77.00 โดยสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 75/75 และพบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก 
 นิวาดี นิวาตโสภณ (2555) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบโครงสร้าง เรื่องข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือประเมิน
โครงงานของนักเรียนที่เรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนางแก้ว จังหวัดราชบุรี ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เท่ากับ 82.56/81.92 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และพบว่า ผลการประเมิน
โครงงานนักเรียนโดยรวมได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 78.80 มีคุณภาพอยู่ในระดับด ี
 ฟาริดา วรพันธุ์ (2554) ได้วิจัยเรื่อง ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบฝึก
ปฏิบัติเรื่องการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเวกเตอร์ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจุดประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติ 2) เพ่ือศึกษาผลงานปฏิบัติการออกแบบของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ือการศึกษา จ านวน 21 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 2) แบบประเมินผลงาน 3) 
แบบสอบถามความคิดเห็น การวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึก
ปฏิบัติของนักศึกษา มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนผลงานฝึกปฏิบัติการออกแบบ 
อยู่ในระดับดี และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติ อยู่
ในระดับด ี
 จตุพร ตันติรังสี (2554) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตโดยใช้หลักการของ ADDIE Model วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก เพ่ือพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 2) แบบประเมินผลงาน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิจัยพบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คุณภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี และผู้เรียนมีคะแนนจากการท าแบบทดสอบสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 จากการศึกษางานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ พบว่า  ประเด็นที่ท าการวิจัยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน น ามาเป็นสื่อประกอบกิจกรรมการสอนเสริมได้และช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการเรียนการสอนปรกติ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในหลายด้าน เช่น รูปแบบ กิจกรรม รูปแบบการน าเสนอ การใช้สี เ สียง และ
ภาพเคลื่อนไหวประกอบ เพ่ือช่วยดึงดูด กระตุ้นความสนใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากขึ้น 
ดั้งนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบฝึกปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหาของบทเรียนตามหลักสูตรในการ
เรียนให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือจะใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนที่มีอยู่แล้ว 
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5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Michael J. Schlegel (1995) ได้วิจัยเรื่อง  คู่มือการออกแบบการสอนและการฝึกโดยใช้
ADDIE Model เพ่ืออธิบายกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน และแนะน า
วิธีการออกแบบการเรียนการสอนให้ทันเวลาและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) กระดาษและดินสอ กระบวนการโดยใช้ ADDIE Model เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการออกแบบการเรียนการสอนและการควบคุมการพัฒนระบบการเรียนการสอน
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการเรียนการสอนสูงขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องวัสดุอุปรกรณ์ และ
เวลา สามารถท างานได้ตามก าหนด 
 Herman Dwi Surjono (1994) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนดABC
ส าหรับการสอนพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือออกแบบและพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนABCให้
สามารถใช้เพื่อการสอนพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบทเรียนของนักเรียน
หลังจากเรียนจบ และดูวิดีโอการเรียนของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ABC เนื้อหาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ในระดับปริญญาตรีที่สอนในมหาวิทยาลัย
ไอโอวาสเตรท (Iowa State University) แผนการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  อยู่ในระดับสูงมาก  และ
นักเรียนมีผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ABC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 Semra Bayturan (2012) ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในด้าน
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  เพ่ือพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเรียนวิชาคณิตศาตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบทดสอบวัดผลด้านเจตคติ 
แบบทดสอบด้านผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา Grade 9 โรงเรียน Karabaglar ปีการศึกษา 2009 – 2010 จ านวน 
60 คน พบว่า ผลการประเมินด้านเจตคติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการอธิบายฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผลการทดสอบเปรียบเทียบคะแนน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
 Susan M. Bennet (2012) ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียน
รูรัลอัลจิบรา 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางการเรียนพีชคณิตของนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ระหว่างการสอนด้วยสื่อบนเครือข่ายออนไลน์กับการสอนในห้องเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า ในปี 2009 จ านวนนักเรียนกลุ่มโรงเรียนรูรัล (Rural School) ในสหรัฐอเมริกา ที่มี
อยู่ 1 ใน 3 ของประเทศ (20.2%) มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 22% ใน 9 ปีที่ผ่านมา และพบว่า 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพท าให้มีจ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น 
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 Pramila Ramani (2010) ได้วิจัยเรื่อง ผลที่เกิดขึ้นของนักเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ส าหรับการสอนวิชาคณิตศารต์ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนกลุ่ม A ที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพียงอย่างเดียว และเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของนักเรียนกลุ่ม 
B ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีส่วนร่วม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา จ านวน 61 โรงเรียนของรัฐบาลประเทศอินเดีย ในเมือง Vadodara โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง A จ านวน 54 คน และกลุ่มตัวอย่าง B จ านวน 54 คน พบว่า นักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง B มี
ประสิทธภาพดีกว่ากลุ่มตัวอย่าง A โดยผลการเปรียบคะแนนความสามารถระหว่างนักเรียนกลุ่ม A 
และนักเรียนกลุ่ม B ด้วยค่าค านวณไคสแคว์ (chi-square) นักเรียนกลุ่ม A ได้เท่ากับ 27 และ 
นักเรียนกลุ่ม B ได้เท่ากับ 31  
 จากการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ พบว่า ประเด็นหลักที่นักวิจัยสนใจศึกษาคือ การพัฒนา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีจุดประสงค์
เฉพาะในแต่ละด้านส าหรับกลุ่มผู้เรียน และเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
นอกจากนี้ยังเป็นการอ านวยความสะดวกด้านการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องตรงกัน
ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเพ่ิมทักษะการเรียนให้สูงขึ้นได้อีก 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ มีวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                4. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
                5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    
       
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาสัญญาณโคมไฟ โรงเรียนสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ส ารวจ ณ วันที่ 8 มกราคม – 30 
พฤษภาคม 2560) จ านวน 3 ห้องเรียน นักเรียน 77 คน   
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 เหล่าทหารสัญญาณ ที่
เรียนวิชาสัญญาณโคมไฟ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 1 โดยการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรการค านวณของ Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan (1970) 
โดยมีความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อน 5% พบว่า ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 44 คน 
การได้มาโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 
           1. แบบสัมภาษณ์ความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
           2. แบบฝึกสัญญาณโคมไฟ 
           3. ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
           4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึก
ปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ  
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3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
          3.1 การสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์ เพ่ือใช้สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เนื้อหาและรูปแบบการสอนวิชาสัญญาณโคมไฟ โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
                3.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาวิชาสัญญาณโคมไฟ หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบฝึกสัญญาณ เพ่ือน ามาก าหนดประเด็นการสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
                      3.1.1.1 ด้านเนื้อหาของวิชาสัญญาณโคมไฟ มีสาระส าคัญคือ เนื้อหาบทเรียน 
กิจกรรมการฝึกและทดสอบสัญญาณ เกณฑ์มาตรฐานความเร็วในการรับสัญญาณ 
                      3.1.1.2 ด้านการออกแบบการน าเสนอบทเรียนในแต่ละตอน 
               3.1.2 น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้  
               เห็นว่า ข้อค าถามสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา    ให้คะแนน     +1  

 เห็นว่า ไม่แน่ใจรายการข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหา   ให้คะแนน       0 
                        เห็นว่า ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหา                   ให้คะแนน      -1 
                3.1.3 น าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของข้อค าถาม โดยคัดเลือก
ข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป ไว้ใช้ในแบบสัมภาษณ์และปรับปรุงให้สมบูรณ์                    
                3.1.4 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสมบูรณ์ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน (รายชื่อในภาคผนวก ก) 
                3.1.5 สรุปผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 สรุปประเด็นสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

หัวข้อสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ สรุปประเด็นสัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดว่าเนื้อหาวิชาสัญญาณ
โคมไฟ ควรมีลักษณะอย่างไร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1  
- ควรมีแผนการเรียนให้ผู้เรียน
ได้ฝึกรับอย่างเป็นล าดับ  

- มีแผนการเรียน 
- มีแบบฝึกสัญญาณ 
- มีการประเมินตามเกณฑ์ 

2. ท่านคิดว่าระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชา
สัญญาณโคมไฟ ควรมีรูปแบบใด  

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2  
- ให้สัญญาณมีจังหวะวับ-วาบ 
ภาพชัดเจน   

- การส่งสัญญาณไฟมีจังหวะวับ  
- การแสดงภาพชัดเจน 

3. ท่านคิดว่าการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึก
ปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟอย่างไร
จึงจะมีประสิทธิภาพ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3   
- มีเมนูการใช้งานที่สะดวก  
สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง 
ไม่จ าสถานที ่ 

- มีเมนูการใช้งานที่สะดวก 
- สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง 
 ไม่จ าสถานที ่ 
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           3.2 แผนการสอน 
                  3.2.1 ศึกษาหลักการท าแผนการสอน จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
                  3.2.2 น าผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน มาใช้เป็นแนวทาง 
                  3.2.3 ศึกษาหลักสูตร เนื้อหาวิชา จุดประสงค์การเรียนวิชาสัญญาณโคมไฟ                      
                  3.2.4 เขียนแผนการสอน เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนที่มีองค์ประกอบคือ            
1) จุดประสงค์การเรียน 2) เนื้อหา 3) กิจกรรมการเรียน 4) สื่ออุปกรณ์ 5) การวัดและประเมิน  
                  3.2.5 น าแผนการสอนที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือขอให้
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอน ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบดังนี้ 
   เห็นว่า สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาแผนการสอน   ให้คะแนน  +1  
   เห็นว่า ไม่แน่ใจสอดคล้องกับเนื้อหาแผนการสอน     ให้คะแนน    0 
   เห็นว่า ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาแผนการสอน                 ให้คะแนน    -1 
                  3.2.7 น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ขึ้นไปไว้
สร้างเป็นแผนการสอน ผลการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 
                  3.2.8 น าแผนการสอนที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้เก็บข้อมูล 
(รายละเอียดแผนสอนแสดงในภาคผนวก ข)                  
           3.3  การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ        
                ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชา
สัญญาณโคมไฟ โดยใช้ ADDIE Model (Branson, Rayner, Cox, Furman, King, Hannum, 1975) 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ตามล าดับดังนี้                  
               3.3.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
                3.3.1.1 วิเคราะห์ความต้องการจากข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ 
                       3.3.1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา การน าเสนอแบบฝึกสัญญาณ  
                3.3.2 ขั้นตอนการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
                       3.3.2.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฏีการออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
                       3.3.2.2 น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ความต้องการมาเป็นแนวทางการออกแบบ
โดยมีส่วนประกอบที่ต้องท าการออกแบบ 2 ด้าน คือ การออกแบบด้านเนื้อหา และการน าเสนอ 
                      3.3.2.3 ออกแบบโครงร่างระบบ จากเนื้อหาที่เรียบเรียงไว้แล้ว น ามาก าหนดการ
แสดงผลที่สัมพันธ์กัน และการเชื่อมโยงกับส่วนต่าง ๆ ของระบบให้เหมือนกับในระบบการท างานจริง 
จากนั้นน าโครงร่างระบบเขียนที่เสร็จแล้วไปขอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ช่วยตรวจดูข้อบกพร่อง 
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
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                3.3.3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
                       3.3.3.1 ศึกษาหลักการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติ 
                       3.3.3.2 สร้างระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติตามโครงร่างที่ได้มีการ
ออกแบบไว้แล้ว โดยน ามาใช้ในการพัฒนาด้วยโปรแกรมเดลไฟ  
                      3.3.3.3 น าระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟที่สร้าง
เสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ช่วยตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นในแบบประเมิน 
โดยผู้วิจัยได้น าแบบประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มา
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย
ก าหนดค่าระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
 
             ระดับ 5          หมายถึง          ดีมาก 
             ระดับ 4          หมายถึง          ดี 
             ระดับ 3          หมายถึง          ปานกลาง 
             ระดับ 2          หมายถึง          พอใช้ 
             ระดับ 1          หมายถึง          ควรปรับปรุง 
         
 ส าหรับการแปลความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการให้ความหมายตาม
แนวคิดของเบสท์ (John W.Best 1986: 195) ได้ค่าเฉลี่ยเป็นระดับช่วง ดังนี้ 
            ระดับ 5  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.50 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 
            ระดับ 4  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.49 หมายถึง มีคุณภาพดี 
            ระดับ 3  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.50 - 3.49 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
            ระดับ 2  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.50 - 2.49 หมายถึง มีคุณภาพพอใช้ 
            ระดับ 1  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00 -1.49 หมายถึง มีคุณภาพควรปรับปรุง  
           ผลการประเมินคุณภาพระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ   

ค าถามในแบบสอบถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

x  S.D. แปลผล 
1 2 3 

ด้านเนื้อหา 
1. รหัสมอร์สมีความถูกต้องครบถ้วน  

5 5 4 4.67 0.57 มากที่สุด 

2. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

5 4 4 4.33 0.57 มาก 

3. ท่านคิดว่าเนื้อหามีความยากง่าย 4 5 4 4.33 0.57 มาก 
4. การใช้ภาษาถูกต้อง สื่อความหมายได้
ชัดเจน 

4 4 4 4.00 0.00 มาก 

5. ท่านสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง 5 4 5 4.00 0.57 มาก 

การออกแบบ 
1. การออกแบบภาพ ขนาดตัวอักษร สี  

3 4 4 4.33 0.57 มาก 

2. การใช้งานโปรแกรมได้ยากหรือง่าย 4 4 4 4.00 0 มาก 

3. การด าเนินเรื่องอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม
กับเวลา 

4 5 5 4.67 0.57 มากที่สุด 

4. ท่านคิดว่าเทคนิคท่ีใช้มีความน่าสนใจ 5 5 5 5 0 มากที่สุด 
5. การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือให้ความ
ช่วยเหลือตามความจ าเป็นที่เอ้ือให้ผู้เรียน 

5 4 5 4.00 0.57 มาก 

รวม    4.37 0.35 มาก 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟมี
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย ( x = 4.37, S.D.= 0.35 ) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า 
ด้านการออกแบบเทคนิคท่ีใช้มีความน่าสนใจ ( x = 5.00, S.D.= 0.00 ) มีคุณภาพในระดับมากที่สุด 
รองลงมาด้านเนื้อหารหัสมอร์สมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.67, S.D.= 0.57 ) และการ
ด าเนินเรื่องอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับเวลา ( x = 4.67, S.D.= 0.57 ) และด้านเนื้อหาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ( x = 4.33, S.D.= 0.57 )  
                    3.3.3.4 ปรับปรุงแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณ
โคมไฟตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน าในส่วนที่ยังบกพร่องให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้นน าไปทดลองหา
ประสิทธิภาพของสื่อตามขั้นตอนต่อไป 
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            3.3.4 ขั้นตอนการน าไปใช้งาน ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้    
 
                     3.3.4.1 การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to one testing) น าระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟที่สร้างขึ้นไปทดลองกับนักเรียนจ่าทหารเรือ 
ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ไม่เคยใช้
ระบบนี้มาก่อนจ านวน 3 คน ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง 
และอ่อน อย่างละ 1 คน โดยพิจารณาจากคะแนนกลุ่มวิชาชีพสายวิทยาการสื่อสาร ในภาคเรียนที่
ผ่านมา เพ่ือตรวจสอบหาข้อบกพร่องในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในด้านต่าง ๆ เช่น ความถูกต้อง
ของเนื้อหา และความชัดเจนของการน าเสนอ โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบตามแผนการเรียนที่
ก าหนด แล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ 70/70  
น าผลจากการทดสอบไปใช้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
แบบรายบุคคล แสดงดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ จากการทดลองใช้กับนักเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนสอบระหว่างเรียน(%) คะแนนสอบ 
หลังเรียน(%) ตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ตอนที่ 3  คะแนนรวม  

1 88.66 82.66 96.00 89.11 90.00 

2 76.66 60.00 69.33 68.66 74.66 
3 52.66 63.33 70.66 62.22 68.00 

เฉลี่ยร้อยละ 73.33 77.55 

E1/E2 =73.33/77.55 
 
           จากตารางที ่5  แสดงให้เห็นว่า เมื่อทดลองใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติกับ
นักเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to one testing) ได้ผลคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 
73.33 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (E2) เท่ากับ 77.55 โดยมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
73.33/77.55 ซึ่งค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 70/70 
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                    3.3.4.2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small group testing) น าระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟที่ปรับปรุงแล้วจากการทดลองแบบหนึ่งต่อ
หนึ่ง  ไปทดลองกับนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ไม่เคยใช้ระบบนี้มาก่อน จ านวน 9 คน ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนที่มี
ระดับผลการเรียนต่างกัน  คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน โดยพิจารณาจากคะแนนกลุ่ม
วิชาชีพสายวิทยาการสื่อสาร ในภาคเรียนที่ผ่านมา เพ่ือตรวจสอบระยะเวลาการใช้งาน โดยให้
นักเรียนท าแบบทดสอบตามแผนการเรียน  ที่ก าหนด แล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ผลการวิเคราะห์ปรากฏผล  ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชา
สัญญาณโคมไฟ ทดลองใช้กับนักเรียนแบบกลุ่มเล็ก (Small group testing) 
 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนสอบระหว่างฝึก คะแนน 
หลังฝึก 
(%) 

ตอนที่ 1 
(%) 

ตอนที่ 2 
(%) 

ตอนที่ 3 
(%) 

คะแนนรวม 
(%) 

 1 81.00 84.00 90.50 85.17 82.66 

2 87.00 72.50 98.00 85.83 82.00 

3 56.50 72.50 87.50 72.17 74.00 
4 81.00 84.50 74.50 80.00 82.00 

5 77.33 84.66 92.66 84.88 83.50 

6 70.66 74.67 86.66 77.33 87.00 
7 67.00 68.50 83.50 73.00 72.00 

8 60.50 66.50 70.50 65.83 67.00 

9 59.50 56.50 68.50 61.50 60.50 
เฉลี่ยร้อยละ 75.99 76.74 

E1/E2 =75.99/76.744 
  
 จากตารางที ่6  แสดงให้เห็นว่า เมื่อทดลองใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับนักเรียนแบบ
กลุ่มเล็ก (Small group testing) การหาประสิทธิภาพกับผู้รับการฝึก จ านวน 9 คน ได้ผลคะแนน
เฉลี่ยระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 75.99 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (E2) เท่ากับ 76.744 โดยมี
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ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 75.99/76.744 ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพต่ าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 80/80 สิ่ง
ที่ต้องแก้ไขจากการทดลองคือ ผู้รับยังไม่คุ้นเคยกับการรับสัญญาณในระบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจากการ
ฝึกในระบบเดิมที่เป็นแบบคันเคาะที่ผู้เรียนสามารถได้ยินเสียงการเคาะคีย์ และส าหรับการฝึกที่มีผู้รับ
สัญญาณหลายคนควรค านึงฉากหลังการวางจอภาพที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากเมื่อน าไปวางในห้องขนาด
ใหญ่ท าให้เสียเวลาในการมองหาล าบาก โดยน าปัญหาข้อขัดข้องไปปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนต่อไป 
            3.3.5 ขั้นตอนการประเมินผล ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ไม่เคยใช้ระบบนี้มาก่อน จ านวน 44 คน เพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ ตามเกณฑ์ 80/80 โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบระหว่าง
เรียนตามแผนการสอนที่ก าหนด เพ่ือเก็บข้อมูลและน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ และประเมินความพึงพอใจในขั้นตอนต่อไป 
           3.4  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
              3.4.1 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง   
              3.4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจ่าทหารเรือที่มีต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ การประเมินความพึงพอใจโดยใช้
แบบสอบถามวัดทัศนคติตามหลักการของ ลิเคิร์ท (Likert, 1967) ซึ่งแบ่งความรู้สึกออกเป็น 5 ช่วง 
ดังนี้ 
            ระดับ 5 หมายถึง          มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
             ระดับ 4 หมายถึง          มีความพึงพอใจมาก  
             ระดับ 3 หมายถงึ          มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง          มีความพึงพอใจน้อย 
             ระดับ 1       หมายถึง          มีความพึงพอใจน้องที่สุด 
           ส าหรับการแปลความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ตามแนวความคิดของเบสท์ 
(Best, 1986) ได้ให้ความหมายค่าเฉลี่ยเป็นรายช่วงและระดับ ดังนี้ 
             4.50 - 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
             3.50 - 4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
             2.50 - 3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   1.50 - 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
             1.00 - 1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
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           3.4.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ภาษาท่ีใช้ โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณ์ ดังนี้ 
   เห็นว่าสอดคล้อง         ให้คะแนน          +1 

 เห็นว่าสอดคล้อง          ให้คะแนน            0 
 เห็นว่าสอดคล้อง          ให้คะแนน           -1 
 

 น าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค านวณหาค่าดัชนีความสอนคล้อง (IOC) แล้วเลือกข้อ
ค าถามที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งถือว่าเป็นข้อค าถามที่มีคุณภาพ              
(ผลการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
  3.4.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้ปรับปรุงแล้ว ไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  
 
4. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
           การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง มีข้ันตอนดังนี้ 
           4.1 ท าหนังสือขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กอง
วิทยาการ ส านักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เพ่ือขออนุญาตฝึกและ
ทดสอบสัญญาโคมไฟด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติ ให้กับนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปี
ที่ 2 และขอความร่วมมือในการทดลองและเก็บข้อมูล ในระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 จ านวน 2 คาบตอ่สัปดาห์ รวมการเรียน 4 คาบ  
            4.2 คัดเลือกนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 44 คน 
            4.3 ก าหนดวันเรียนในแผนการสอนประกอบด้วย 4 แผนการเรียน ในวันที่ได้รับอนุญาต 
           4.4 ชี้แจงวิธีการเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ               
ด้วยแบบฝึกสัญญาณให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง 
           4.5 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนรับสัญญาณโคมไฟด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
           4.6 ท าการทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่แผนการสอนที่ 1 ถึงแผนการสอนที่ 3 
และท าการทดสอบระหว่างเรียนเมื่อเรียนจบในแต่ละแผนการสอนทุกครั้ง 
            4.7 หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบหลังเรียนใน
แผนการสอนที่ 4 และหลังจากการทดสอบให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ  
            4.8 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพระบบ และระดับความพึงพอใจของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ  
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ภาพที่ 2 สรุปขั้นตอนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวิจัย สถิติที่ใช้ คือ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้สูตรของ Rowinnelli and Hombelton. 1997                                                                                                                                                                                       
           2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจ สถิติใช้คือ หาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           3. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (Efficiency) ของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ 
คือ การก าหนดเกณฑ์ E1 / E2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2556) 
 
 

เริ่มต้น 

ขั้นวิเคราะห์ 

ขั้นออกแบบ 

ขั้นพัฒนา 

ขั้นทดลองใช้ 

ประเมินผล 

การน าไปใช้ 

จบการท างาน 

ก าหนดรูปการน าเสนอ 

กลุ่มตัวอย่าง 44 คน 

กลุ่มเล็ก 9 คน 

กลุ่มหนึ่งต่อหนึ่ง 

ออกแบบโครงสร้างระบบ 

พัฒนาแผนทดสัญญาณ 

พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่ยสอน 

ศึกษาเนื้อหา 

ประเมินความพึงพอใจ 

หาประสิทธิภาพโดยใช้แบบทดสอบ 

หาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

วิเคราะห์จุดประสงค์ 

วิเคราะห์ความต้องการระบบ 
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1.การค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

   100
A

N

X

2E

1





 

  เมื่อ    E2    =    แทน ประสิทธิภาพของการท าแบบฝึก 

                  1X    =    คะแนนรวมการท าแบบทดสอบในระหว่างเรียนของผูเ้รียนทุกคน 
                N       =    แทน จ านวนผู้เรียน 
      A         =    คะแนนเต็มของแบบฝึกในระหว่างเรียน 
2.  การค านวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 

               100
B
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X

2E
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           เมื่อ     E2       =    ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

                    2X    =    คะแนนรวมการท าแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทุกคน 
               N       =    จ านวนผู้เรียน 
               B     =    คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
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บทท่ี 4  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ รายละเอียดได้
ก าหนดไว้ในวิธีการด าเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น  3 ส่วน ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ  
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึก
ปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ ตามเกณฑ์ 80/80  
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
 
1. ผลการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ  
 จากออกแบบและการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
โดยใช้หลักการของ ADDIE Model ซึ่งผลการพัฒนา ได้ผลการวิจัยดังนี้ 
 1.1 ส่วนหน้าจอท างาน  
 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงภาพหน้าจอระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
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        จากภาพที่ 3 ภาพหน้าจอ เป็นตัวกลางรวมการท างานของระบบทั้งหมดมาไว้ที่หน้า
เดียวกัน ให้ผู้ฝึกรับสัญญาณโคมไฟ สามารถใช้งานด้วยปุ่มเมนูให้เชื่อมโยงกับส่วนโปรแกรมย่อยต่าง ๆ 
ที่มีอยู่ภายในระบบได้อย่างสะดวก  
 1.2 ส่วนแบบฝึกสัญญาณโคมไฟ 
          

 
                

ภาพที่ 4 แสดงข้อมูลแบบฝึกสัญญาณจากภายนอกระบบ 
 
 จากภาพที่ 4 ส่วนแบบฝึกสัญญาณโคมไฟจากภายนอกระบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ (1) ปุ่ม Load น าเข้าไฟล์ข้อมูลแบบฝึกที่สร้างเก็บไว้ก่อนเตรียมน าเข้ามาเก็บในระบบเพ่ือส่ง
เนื้อหาแบบฝึกแบบทดสอบในแต่ละไฟล์ให้กับผู้เรียนได้ทดสอบสอบรับสัญญาณซึ่งผู้เรียนจะไม่
สามารถเห็นเป็นตัวอักษร ยกเว้นผู้สอนต้องการเฉลยให้เห็นค าตอบ และ (2) การพิมพ์ตัวอักษรจาก
แป้นพิมพ์ในช่องว่าง หรือเลือกข้อความแบบฝึกที่ต้องการส่งซ้ า  
 1.3 ส่วนของโปรแกรมรหัสมอร์ส 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงส่วนของโปรแกรมรหัสมอร์ส 
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 จากภาพที่ 5 ส่วนของโปรแกรมรหัสมอร์สแสงกระพริบ ปุ่มควบคุมเริ่มต้นการส่งสัญญาณ
รหัสมอร์ โดยผู้ฝึกสามารถเลือกตามลักษณะการใช้งานได้ 2 แบบ คือ (1) ปุ่มกดส่งข้อความรหัสมอร์ส
ให้เป็นแสงกระพริบ และถัดไปทีละข้อความตามล าดับจนถึงข้อความสุดท้าย ให้แก่ผู้ฝึกหลังจากน า
ไฟล์เข้าไว้ในระบบ ครบตามจ านวนข้อความที่ก าหนดขึ้นในแต่ละแบบฝึก และ ปุ่มกด (2)  ส าหรับส่ง
อักษรรหัสมอร์สได้เพียง 1 อักษรหรือข้อความ และเพ่ือส่งซ้ าได้      
 1.4 ส่วนความเร็วแสงกระพริบ 
 

 
  

ภาพที่ 6 แสดงส่วนความเร็วของสัญญาณแสงกระพริบ 
 จากภาพที่ 6 แสดงความเร็วของสัญญาณแสงกระพริบ ก าหนดความเร็วของสัญญาณมอร์ส 
เลือกค่าท่ีระบบบันทึกไว้ ได้ 20 ระดับ และปุ่ม (2) load เพ่ือบันทึกค่าใหม่เข้าในระบบด้วยText file 
(4) ผู้ฝึกสามารถก าหนดค่าความเร็วทั้งหมดได้เอง  
1.5 ส่วนแสดงผลรหัสมอร์สแสงกระพริบ 
 

 

 
ภาพที่ 7 ส่วนแสดงผลรหัสมอร์สแสงกระพริบ 
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 จากภาพที่ 7 ส่วนแสดงผลรหัสมอร์สแสงกระพริบ ท าหน้าที่น าเสนอเนื้อหาบทเรียน หรือ
ข้อความรหัสมอร์สของแบบฝึกสัญญาณโคมไฟที่สร้างขึ้นโดยผู้ฝึก สามารถปรับขนาดภาพ สีให้
เหมือนกับอยู่ในสถานการณ์จริง แบ่งตามลักษณะการใช้งานไดด้ังนี้ 
  1.5.1 ขนาดของภาพแสงกระพริบ ผู้ฝึกสามารถปรับขนาดไดเ้หมือนกับในสถานการณ์
การตดิต่อสื่อสารระหว่างเรือเดินในทะเล เช่น การมองเห็นจากระดับน้ าทะเลได้ไกลจนถึงเส้นขอบฟ้า
ประมาณ 12 ไมล์ทะเลหรือ 18 กิโลเมตร และหากอยู่บนที่สูงจะสามารถมองเห็นได้ไกลขึ้น ระยะทาง
ที่ใกล้กัน ผู้ฝึกจะมองเห็นภาพแสงไฟที่มีขนาดใหญ่เท่ากับโคมไฟสัญญาณขนาดปกติ ตามมาตรฐานที่
ก าหนด คือเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซ็นติเมตร เมื่ออยู่ห่างไกลกันออกไปจะมองเห็นโคมไฟที่มีขนาดเล็ก
ลง ตามระยะทางจนถึงขนาดที่ต้องใช้กล้องส่องทางไกล  
  1.5.2 สีของแสงกระพริบและสีพ้ืนหลัง ผู้ฝึกเปลี่ยนสัญญาณโคมไฟที่มีสีต่างกัน 
เหมือนกับในสถานการณ์จริง เช่น การก าหนดให้รับสัญญาณโคมไฟสีต่างกันที่ผู้รับกับผู้ส่งได้ตกลง
ร่วมกันว่า ผู้ส่งจะให้ผู้รับรับสัญญาณโคมไฟจากสีใดเมื่อส่งข้อความสัญญาณถึงตน เช่น แสงสีแดงส่ง
ถึงคนที่ 1 สีเขียวส่งถึงคนที่ 2 และเกี่ยวกับเรือพยาบาลจะส่งสัญญาณไฟสีน้ าเงิน หรือในการ
ติดต่อสื่อสารกับอากาศยานเพ่ือการค้นหา ระหว่างนักบินกับผู้เกี่ยวข้องภาคพ้ืนดิน สัญญาณแสงไฟสี
แดง ไม่พร้อมให้ลงจอด สัญญาณแสงไฟสีเขียวเป็นการแจ้งพ้ีนที่ที่ปลอดภัย  

 
   

 
 

ภาพที่ 8 ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
 

 จากภาพที่ 8 สรุปได้ว่าผลการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชา
สัญญาณโคมไฟ ในการน าไปใช้งานมีองค์ประกอบด้วย (1) ข้อมูลแบบฝึกได้มาจากการก าหนดขึ้นเอง 
(2) ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้มาจากการวิจัยในครั้งนี้ และ (3) ผู้เรียนโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 โปรแกรม CAI

เปลียนรหัส
มอร์ส 

เปลี่ยน
ความเร็ว 

แสงกระพริบ
รหัสมอร์ส 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชา
สัญญาณโคมไฟ ตามเกณฑ์ 80/80  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 
โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ที่ไม่
เคยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ จ านวน 44 คน ระหว่างวันที่ 5 
– 20 มิถุนายน 2560 โดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนรับสัญญาณตามแผนการสอนที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น มีจ านวน 4 แผนการสอน ประกอบด้วยแผนการสอนที่ 1 แผนการสอนที่ 2 แผนการสอนที่ 
3 และแผนการสอนที่ 4  การเรียนแผนการสอนที่ 1 – 3 ได้ทดสอบระหว่างเรียนทุกครั้งหลังจาก
เรียนจบในแต่ละแผน เมื่อเมื่อผู้เรียนได้เรียนครบทั้ง  3 แผนแล้วได้ทดสอบหลังในแผนการเรียนที่ 4  
และน าผลการทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียนที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ E1/E2    
 จากการเปรียบเทียบคะแนนจากผลการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน แสดงดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพจากการทดลองระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึก
ปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 44 คน 
 

การทดลอง ผลรวมคะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 

 E1 E2 E1/E2 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 80.75 85.17 80.75/85.17 
 
 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า การหาประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
ฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 44 คน ได้ค่าประสิทธิภาพระหว่าง
เรียนและค่าประสิทธิภาพหลังเรียน เท่ากับ 80.75/85.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 
แสดงว่า ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด สามารถน าไปใช้ในการเรียนวิชาสัญญาณโคมไฟได้ และพบว่า นักเรียนที่สอบวิชาสัญญาณ
โคมไฟผ่านเกณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดคือ ผลการทดสอบวิชาสัญญาณโคมไฟของ
นักเรียนแบบรายบุคคลได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งมีนักเรียนที่สอบได้คะแนนทดสอบหลัง
เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจ านวน 44 คน โดยผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า นักเรียนที่เรียน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
(รายละเอียดดูในตารางที่  13 ภาคผนวก ข ) 
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ  
 ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึก
ปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ ในการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
เกณฑ์ 80/80 หลังจากนั้นได้ให้ท าประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ และรวบรวมผลมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ตามรายละเอียด 
 
ตารางที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  
 

รายการ 
ประเมินความพึงพอใจ 

แปลผล 
. x  S.D. ล าดับ 

ด้านเนื้อหา 
1. รหัสมอร์สมีความถูกต้องครบถ้วนมากเพียงใด       

4.12 0.65  มาก 

2. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด 4.42 0.70  มาก 

3. ท่านคิดว่าเนื้อหามีความยากง่ายเพียงใด 4.46 0.51  มาก 
4. การใช้ภาษาถูกต้อง สื่อความหมายได้ชัดเจนเพียงใด 4.54 0.51 3 มากที่สุด 

5. ท่านสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงเพียงใด 4.65 0.49 2 มากที่สุด 

ด้านการออกแบบ 
1. ความชัดเจนของภาพ ขนาดตัวอักษร สี เป็นอย่างไร 

4.38 0.64  มาก 

2. การใช้งานโปรแกรมได้ยากหรือง่ายเพียงใด 4.46 0.58  มาก 
3. การด าเนินเรื่องอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับเวลาเพียงใด 4.38 0.57  มาก 

4. ท่านคิดว่าเทคนิคท่ีใช้มีความน่าสนใจเพียงใด 4.69 0.47 1 มากที่สุด  

5. การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือให้ความช่วยเหลือตามความ
จ าเป็นที่เอื้อให้ผู้เรียนได้เพียงใด 

4.46 0.65  มาก 

รวม 4.46 0.58  มาก 

 
 จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ

ฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.46, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายการ
ประเมินด้านเนื้อหา พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย  
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( x = 4.65, S.D.= 0.49) และ ( x = 4.54, S.D.= 0.51) ได้แก่ การใช้ภาษาถูกต้อง สื่อความหมายได้
ชัดเจน และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง 
            ด้านการออกแบบ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( x = 4.69, S.D. = 0.47) ได้แก่ เทคนิคที่ใช้ในระบบ รองลงมา คือ มีความ
ชัดเจนของภาพ แสง หรือตัวอักษร และการใช้งานมีล าดับขั้นตอนเหมาะสมเข้าใจง่าย   
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บทท่ี 5  
 

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
ส าหรับนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ ส าหรับ
นักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ             
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติ
วิชาสัญญาณโคมไฟ  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1. เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบฝึกสัญญาณ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
  2. ประชากร คือ นักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ที่เรียนวิชาสัญญาณโคมไฟ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 77 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 
2 เหล่าทหารสัญญาณ ที่เรียนวิชาสัญญาณโคมไฟ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาค
เรียนที่ 1 โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรการค านวณของ Robert V. Krejcie and 
Earyle W. Morgan. (1970) โดยมีความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อน 5% พบว่า ได้จ านวน
กลุม่ตัวอย่างเท่ากับ 44 คน การได้มาโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
           2. แผนการสอนสัญญาณโคมไฟ 
          3. ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
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             4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
วิธีด าเนินการทดลอง 
 1. ชี้แจงวิธีการเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ  

 2. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 
 3. ด าเนินการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบสัญญาณจากระบบคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ ผู้วิจัยอธิบายจุดมุ่งหมายของการเรียน จากนั้นเริ่มทดลอง 
กระตุ้น สนับสนุนการเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน รวมถึงให้ความช่วยเหลือ โดยใช้เวลา
เรียนสัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 30 นาที ตามแผนการสอน 4 แผน  
 4. เมื่อเรียนจบในแต่ละแผนการสอนที่ 1 - 3 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 
 5. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียนในแผนการเรียนที่ 4 

 6. ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
                     
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 1. วิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอบแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณ
โคมไฟ ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1 / E2 
 2. วิเคราะห์คะแนนผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึก
ปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ โดยใช้ค่าร้อยละ 
 3. วิเคราะห์ค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติ

วิชาสัญญาณโคมไฟ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (Efficiency) ของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ คือ 

การก าหนดเกณฑ์ E1 / E2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
 
สรุปผลการวิจัย   

การวิจัยเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ  สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
1. ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ ส าหรับนักเรียนจ่า

ทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย ( x = 4.46, S.D. = 0.35) และมี
ประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 73.33/77.55 ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 70/70 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสัญญาณโคมไฟได้ 
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2. ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ  มีค่า
เท่ากับ 80.75/85.17 แสดงว่าระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสอดคล้องตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณ
โคมไฟ พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ( x = 4.46)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
           การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
ส าหรับนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ น าไปสู่การอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
 1. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ พัฒนาโดยใช้
หลักการออกแบบสื่อการสอน ADDIE Model ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ 
(Design) การพัฒนา (Development) การน าไปใช้ (Implementation) การประเมินผล 
(Evaluation) โดยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ ประกอบด้วย 5 
ส่วนคือ (1) ส่วนหน้าจอท างาน เป็นตัวกลางรวมการท างานให้เชื่อมโยงกับต่าง ๆ ของโปรแกรมใน
ระบบ (2) ส่วนข้อมูลแบบฝึกสัญญาณโคมไฟ ผู้เรียนสามารถพิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความได้เอง และ
สามารถน าข้อมูลแบบฝึกสัญญาณที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างไว้จากภายนอกเข้าสู่ระบบได้ (3) 
ส่วนโปรแกรมรหัสมอร์ส สามารถควบคุมการเริ่มต้นส่งสัญญาณ (4) ส่วนความเร็วของแสงกระพริบ 
ผู้เรียนสามารถก าหนดความเร็วการส่งสัญญาณโคมไฟได้ (5) ส่วนแสดงผลรหัสมอร์สแสงกระพริบให้
ผู้เรียนได้ฝึกรับสัญญาณโคมไฟ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและหลักการ
ออกแบบสื่อการสอน และสอดคล้องกับ จตุพร ตันติรังสี (2554) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใข้หลักการของ ADDIE Model พบว่า คุณภาพ
โดยรวมของบทเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และสอดคล้องกับ Michael J. Schlegel (1995) ได้วิจัยเรื่อง 
คู่มือการออกแบบการสอนและการฝึกโดยใช้ ADDIE Model ผลการวิจัยพบว่า สื่อบทเรียนที่สร้างขึ้น
มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้เรียน  
 2. ผลประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอบแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ         
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.75/85.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 เนื่องจากได้ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยตามหลักการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ มีการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ 
การประเมินสื่อ และการหาประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนน าไปทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามล าดับ จึงท าให้ระบบมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบการรับ
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สัญญาณโคมไฟสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของภานุวัต  เลิศมาลัยมาลย์ (2552) พบว่า ระบบ
ศึกษาด้วยตนเองวิชาการสื่อสารทางทัศนะด้วยระบบสารสนเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนจ่าเหล่าสื่อสาร ท าให้นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมี
เพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปิยะนุช  ชูโต, สุกัญญา ปริสัญญกุล และ พฤทธิ์ พุฒจร 
(2550) พบว่า การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้มากขึ้น สามารถใช้ทดแทนการเรียนในชั้นเรียนได้ และถ้าน าไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอน
ตามปกติยิ่งจะท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการเสนอแนวทางเลือกให้กับผู้เรียน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง                
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึก
ปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ เมื่อนักเรียนได้เรียนครบทุกแผนการสอนแล้ว ให้นักเรียนท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งสามารถสรุปผลออกมาได้ 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านการออกแบบ พบว่า 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและดีมาก ( x = 4.44, S.D. = 0.57) และ  ( x = 
4.46, S.D. = 0.65) ซึ่งสอดคล้องกับณัฐดนัย หอมคง, นัทธนที มณีรัตน และ นราธิป เที่ยงแท
(2553) พบว่า การพัฒนาโปรแกรมแปลภาษาไทย ซึ่งสามารถแปลประโยคภาษาไทยใหอยู่ในรูป
ของภาพเคลื่อนไหวของภาษามือได้อย่างอัตโนมัติ โดยการกรอกข้อความภาษาไทยเข้าไปในระบบ ผล
การศึกษาพบว่า ผูประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับ ยอดชาย ขุนสังวาลย์ 
(2553) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ Herman Dwi Surjono (2012) พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับสูงมาก  อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Susan M. Bennet (2012) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียน กลุ่มโรงเรียน รูรัลอัลจิบรา 1 พบว่า 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน และมีความพึงพอใจท าให้มีจ านวนนักเรียน
เพ่ิมขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ
ก่อนการใช้งานเพื่อป้องกันความผิดพลาด 
 2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนน าระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ
ไปศึกษาด้วยตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนวิชาสัญญาณโคมไฟ  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชาสัญญาณโคมไฟ ในการสร้างเสริมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ า เพ่ือเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาความสามารถของตนเองให้สูงขึ้น 
 2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสัญญาณโคมไฟให้สามารถ
ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ท่ีติดตั้งระบบปฏิบัติการอย่างอ่ืนๆ ได้ เช่น อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการอ้างอิง 
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รายการอ้างอิง 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 
รายช่ือของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
 

     1. น.ท.ศราวุธ สิงหสูง ร.น.  
         ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการโทรศัพท์  
         สถานที่ท างาน  กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  
     2. น.ท.มานพ เลาหบุตร ร.น.  
         ต าแหน่ง หัวหน้าหมวดวิชาสัญญาณและพลศึกษา  
         สถานที่ท างาน โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี    
        สารสนเทศทหารเรือ  
     3. น.ต.สมเกียรติ พวงมารี ร.น.  
         ต าแหน่ง หัวหน้าหมวดพลศึกษา  
         สถานที่ท างาน  กองการฝึก กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ   
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ภาคผนวก ข 

 
การตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตารางที่ 9 สรุปความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
 

ประเด็นค าถาม สรุปผลจากการสัมภาษณ์ 

ด้านเนื้อหา 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้วิชาสัญญาณโคมไฟมีอะไรบ้าง 

สามารถรับสัญญาณโคมไฟได้อย่างถูกต้อง 
และได้ตามเกณฑ์ความเร็วที่ก าหนด 

2. การน าเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนทราบก่อนการฝึกมี
ลักษณะอย่างไร 

อธิบายการฝึกรับสัญญาณรหัสมอร์สเปรียบ
เทียบกับตัวอย่างการสถานการณ์จริง 

3. การล าดับเนื้อหาบทเรียนในการเรียนการสอนมี
ลักษณะอย่างไร  

แบ่งอักษรสัญญาณออกเป็นตอน ๆ  
เรียงล าดับอักษรสัญญาณน้อยไปหามาก 

4. การประเมินผลการเรียนมีลักษณะอย่างไร ประเมินด้วยแบบทดสอบรายบุคคลตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

5. เนื้อหาส่วนใดเป็นหัวใจส าคัญของการฝึกรับสัญญาณ
โคมไฟ 

แบบฝึกสัญญาณรหัสมอร์สแสงกระพริบ
ภาษาไทย – สากล  

การออกแบบ 
1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรท างานอย่างไร 

 
แปลตัวอักษรเป็นสัญญาณรหัสมอร์ส 

2. สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสัญญาณโคมไฟ ควร 
น าเสนอในรูปแบบใด  

ภาพแสงกระพริบรหัสมอร์สบนคอมพิวเตอร์ 

3. ส่วนผู้ใช้ติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรมี
ลักษณะอย่างไร 

เมนูต่าง ๆ ควรอยู่ต าแหน่งซ้ายบน และแสดง
ข้อมูลทันทีที่มีการเรียกใช้งาน 

4. ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชา
สัญญาณโคมไฟ ให้มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้อะไรบ้าง 

สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกได้หลาย
แบบ เช่น ข้อมูลจากแป้นพิมพ์ ข้อมูลเอกสาร  

5. ลักษณะของภาพ และสี ควรมีลักษณะอย่างไร ควรให้เลือกสีของแสง สีพ้ืนหลัง และขนาด
ภาพ ได้หลายแบบได้ 
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ตารางที่  10 ผลการพิจารณาความสอดคล้องเนื้อหาแผนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
 

 
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องด้านเนื้อหาแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

x  แปลผล 
1 2 3 

ด้านเนื้อหา 
1. รหัสมอร์สมีความถูกต้องครบถ้วนมากเพียงใด       

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3. ท่านคิดว่าเนื้อหามีความยากง่ายเพียงใด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4. การใช้ภาษาถูกต้อง สื่อความหมายได้ชัดเจนเพียงใด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5. ท่านสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงเพียงใด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

การออกแบบการสอน 
1. การออกแบบภาพ ขนาดตัวอักษร สี เป็นอย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2. การใช้งานโปรแกรมได้ยากหรือง่ายเพียงใด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3. การด าเนินเรื่องอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับเวลาเพียงใด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. ท่านคิดว่าเทคนิคท่ีใช้มีความน่าสนใจเพียงใด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือให้ความช่วยเหลือตาม
ความจ าเป็นที่เอ้ือให้ผู้เรียนได้เพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

 
 
 
 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

x  แปลผล 
1 2 3 

1. แผนการสอนที่ 1        +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. แผนการสอนที่ 2        +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3. แผนการสอนที่ 3        +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4. แผนการสอนที่ 4        +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 12 การหาประสิทธิภาพระบบเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนสอบระหว่างเรียน (%) คะแนน 
หลังเรียน(%) แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 รวม 

1 78.80 86.48 80.65 81.98 87.62 

2 73.33 84.11 88.15 81.86 82.15 

3 82.80 80.43 81.85 81.69 80.52 
4 86.00 88.75 90.70 88.48 86.65 

5 76.40 75.50 87.60 79.83 82.60 

6 80.00 83.42 82.95 82.12 82.45 
7 83.60 83.85 95.08 87.51 92.08 

8 69.60 83.82 81.49 78.30 80.15 
9 73.60 78.79 82.46 78.28 81.13 

10 79.20 75.00 83.37 79.19 83.90 

11 78.90 77.14 82.33 79.46 80.67 
12 75.92 80.51 81.52 79.32 86.19 

13 72.80 80.25 79.98 77.68 87.95 

14 77.60 80.00 85.41 81.00 82.24 
15 78.80 79.90 84.74 81.15 85.41 

16 79.00 82.00 81.00 80.67 82.00 
17 79.50 79.74 84.54 81.26 83.21 

18 77.78 86.09 81.70 81.86 85.54 

19 77.22 78.13 85.87 80.41 87.57 
20 78.00 70.82 82.00 76.94 86.40 

21 74.00 76.00 83.40 77.80 80.98 

22 77.33 80.50 80.00 79.28 81.00 
23 75.50 76.53 80.82 77.62 82.40 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 
 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนสอบระหว่างเรียน (%) คะแนน 
หลังเรียน 
(%) 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 รวม 

24 75.00 80.00 86.35 80.45 81.28 
25 78.80 86.48 80.65 81.98 81.50 

26 73.33 84.11 88.15 81.86 88.00 

27 82.80 80.43 81.85 81.69 80.50 
28 86.00 88.75 90.70 88.48 80.00 

29 76.40 75.50 87.60 79.83 89.00 
30 80.00 83.42 82.95 82.12 80.65 

31 83.60 83.85 95.08 87.51 80.28 

32 69.60 83.82 81.49 78.30 80.56 
33 73.60 78.79 82.46 78.28 88.72 

34 79.20 75.00 83.37 79.19 80.50 

35 78.90 77.14 82.33 79.46 90.50 
36 75.92 80.51 81.52 79.32 87.13 

37 72.80 80.25 79.98 77.68 88.75 

38 77.60 80.00 85.41 81.00 87.28 
39 78.80 79.90 84.74 81.15 83.00 

40 79.00 82.00 81.00 80.67 95.26 
41 79.50 79.74 84.54 81.26 97.40 

42 77.78 86.09 81.70 81.86 90.00 

43 77.22 78.13 85.87 80.41 94.50 
44 78.00 70.82 82.00 76.94 92.00 

เฉลี่ยร้อยละ 80.75 85.17 

E1/E2 =80.75/85.17 
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ตารางที่  13 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

รายการประเมิน x  S.D. ความเหมาะสม 

ด้านเนื้อหา 
1. รหัสมอร์สมีความถูกต้องครบถ้วนมากเพียงใด       

4.12 0.65 พึงพอใจมาก 

2. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด 4.42 0.70 พึงพอใจมาก 

3. ท่านคิดว่าเนื้อหามีความยากง่ายเพียงใด 4.46 0.51 พึงพอใจมาก 

4. การใช้ภาษาถูกต้อง สื่อความหมายได้ชัดเจนเพียงใด 4.54 0.51 พึงพอใจมากที่สุด 

5. ท่านสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงเพียงใด 4.65 0.49 พึงพอใจมากที่สุด 
รวม 4.44 0.57 พึงพอใจมาก 

ด้านการออกแบบ 
1. การออกแบบภาพ ขนาดตัวอักษร สี เป็นอย่างไร 4.38 0.64 พึงพอใจมาก 

2. การใช้งานโปรแกรมได้ยากหรือง่ายเพียงใด 4.46 0.58 พึงพอใจมาก 

3. การด าเนินเรื่องอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับเวลาเพียงใด 4.69 0.47 พึงพอใจมากที่สุด  
4. ท่านคิดว่าเทคนิคท่ีใช้มีความน่าสนใจเพียงใด 4.38 0.57 พึงพอใจมาก 

5. การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือให้ความช่วยเหลือตามความ
จ าเป็นที่เอื้อให้ผู้เรียนได้เพียงใด 4.46 0.65 พึงพอใจมาก 

รวม 4.48 0.58 พึงพอใจมาก 
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ภาคผนวก ค 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง 
ส่วนที่ 1 หลักการเบื้องต้น 
ชื่อผู้วิจัย                พ.จ.ท.ฉลาด ราศรี 
สถานศึกษา            สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หัวข้อวิจัย              การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ     
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ  
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ   
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชา  
สัญญาณโคมไฟ   

เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
เนื้อหาวิชาสัญญาณโคมไฟ เ ส าหรับนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2  

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 ข้อ            
1. จุดประสงค์การเรียนรู้วิชาสัญญาณโคมไฟมีอะไรบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. การน าเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนทราบมีลักษณะอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การล าดับเนื้อหาบทเรียนในการเรียนการสอนมีลักษณะอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การประเมินผลการเรียนตามมาตราฐานมีลักษณะอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. เนื้อหาส่วนใดเป็นหัวใจส าคัญของการฝึกรับสัญญาณโคมไฟ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรมีลักษณะอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทใดที่เหมาะกับเนื้อหาวิชาสัญญาณโคมไฟ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ ให้มีส่วนติดต่อภายในอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ ให้มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้อะไรบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ลักษณะของภาพ และสี ควรมีลักษณะอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                            
                                                  ลงชื่อ............................................................ผู้ให้สัมภาษณ์ 
                                                        (..........................................................) 
                                                ต าแหน่ง........................................................... 
                                                   ....................../........................../...................  
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แผนการสอนที่ 1 

เรื่อง ทดสอบรับสัญญาณโคมไฟ                                           ความเร็ว 13 ค าต่อนาที                  
นักเรียนจ่าทหารเรือ  ชั้นปีที่ 2                          วันที่......................................................                     
...................................................................................................................................................... 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.1 รับสัญญาณโคมไฟด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ  
          1.2 ฝึกรับสัญญาณมอร์สด้วยตนเองจนเกิดความช านาญในระดับหนึ่ง 
2. เนื้อหา 
          2.1 แบบฝึกสัญญาณโคมไฟไทย – สากล 
          2.2 แบบทดสอบระหว่างเรียนแผนการสอนที่ 1 
                แบบทดสอบสัญญาณโคมไฟสากล   
Tomorrow  shoping  eahles  woman  landing  goods  swimmer  infromation  force  
fragment  quicklyjazz  clubvalent  racsport  riversite             
                 แบบทดสอบสัญญาณโคมไฟไทย 
ฉันชื่ฮ้อ ฤษีลิงด า ไพ่ผ่องไหม ฮ่องกงฟิต หัวใจด าๆ พฤศจิกายน อ าพรางกาย ปักธงไทย หันยกาศ     
ตีปิงปอง ดีกรีโต โสนาเรา เสานาตี หนุมาน วิจารณ์               
 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
          ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
          3.1 ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียน  
          3.2 ครูแจ้งความเร็วของการรับสัญญาณ  
          3.3 ครูยกตัวอย่างอักษรสัญญาณ และการปฏิบัติของผู้เรียนในแต่ละล าดับ              
          ขั้นน าเสนอบทเรียน  
          3.4 น าเสนอเนื้อหาให้นักเรียนมีความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์    
          3.5 ให้นักเรียนฝึกรับสัญญาณในชั้นเรียนเพื่อซ้อมสายตา และสอนให้นักเรียนเข้าใจ  
          ขั้นฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก  
          3.6 ครูให้นักเรียนทดสอบระหว่างเรียนด้วยแบบทดสอบของแผนการสอนที่ 1 
          ขั้นประเมินผลการเรียน  
          3.7 ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          ขั้นสรุปบทเรียน  
          3.8 ครูสรุปและอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการเตรียมตัวในการเรียนแผนการสอนที่ 2 
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4. สื่อการเรียนการสอน 
          4.1 ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
          4.2 แบบฝึกสัญญาณโคมไฟ และแบบฝึกทดสอบระหว่างเรียนแผนการสอนที่ 1 
5. การวัดและประเมินผล 
          5.1 ทดสอบรับสัญญาณโคมไฟระหว่างเรียนและบันทึกเป็นคะแนนระหว่างเรียน 
          5.2 ประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
           
                                    ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน 
                                                     (ฉลาด  ราศรี) 
                      ครูผูช้่วยวชิาสัญญาณและพลศึกษา โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนการสอนที่ 2 
เรื่อง ทดสอบรับสัญญาณโคมไฟ                                           ความเร็ว 14 ค าต่อนาที                  
นักเรียนจ่าทหารเรือ  ชั้นปีที่ 2                                 วันที่................................................. 
...................................................................................................................................................... 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.1 รับสัญญาณโคมไฟด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ  
          1.2 ฝึกรับสัญญาณมอร์สด้วยตนเองจนเกิดความช านาญในระดับหนึ่ง 
2. เนื้อหา 
          2.1 อักษรสัญญาณโคมไฟไทย – สากล และฝึกทบทวนความจ ารับสัญญาณไทย – สากล 
ภาษาธรรมดา ความเร็ว 14 ค าต่อนาที 
          2.2 แบบทดสอบระหว่างเรียนแผนการสอนที่ 2  
สัญญาณสากล 
bangkok  venue seeking inpressive upmarket 
upmarket  knownrank  marknaval  maybe  Varied  
question  zebvra  tradmarket yalenance tothesea             
สัญญาณไทย 
ตั้งฉ่ายผัด  ญี่ปุ่นบุก ลูกคนรวย  ฉบับสมัยเก่า  เคียงคู่กัน 
ขยันมั่นเพียร  วังบัวบาน  ยามโรงรถ  ผึ้งตัวผู้  ลงหีบหวาย 
ทนายหน้าวัด  ผีโขมดรู้  ฟูมฟักลูกชาย ฉุนฉายขนมจีน ผู้แทนกล่าว 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
          ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
          3.1 ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียน  
          3.2 ครูแจ้งความเร็วของการรับสัญญาณ  
          3.3 ครูยกตัวอย่างอักษรสัญญาณ และการปฏิบัติของผู้เรียนในแต่ละล าดับ              
          ขั้นน าเสนอบทเรียน  
          3.4 น าเสนอเนื้อหาให้นักเรียนมีความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์    
          3.5 ให้นักเรียนฝึกรับสัญญาณในชั้นเรียนเพื่อซ้อมสายตา และสอนให้นักเรียนเข้าใจ  
          ขั้นฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก  
          3.6 ครูให้นักเรียนทดสอบระหว่างเรียนด้วยแบบทดสอบของแผนการสอนที่ 2 
          ขั้นประเมินผลการเรียน  
          3.7 ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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          ขั้นสรุปบทเรียน  
          3.8 ครูสรุปและอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการเตรียมตัวในการเรียนแผนการสอนที่ 3 
4. สื่อการเรียนการสอน 
          4.1 ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
          4.2 แบบฝึกสัญญาณโคมไฟ และแบบฝึกทดสอบระหว่างเรียนแผนการสอนที่ 2 
5. การวัดและประเมินผล 
          5.1 ทดสอบรับสัญญาณโคมไฟระหว่างเรียนและบันทึกเป็นคะแนนระหว่างเรียน 
          5.2 ประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
           
                                    ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน 
                                                        (ฉลาด  ราศรี) 
                  ครูผู้ช่วยวชิาสญัญาณและพลศึกษา โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนการสอนที่ 3 
เรื่อง ทดสอบรับสัญญาณโคมไฟ                                           ความเร็ว 14 ค าต่อนาที                                     
นักเรียนจ่าทหารเรือ  ชั้นปีที่ 2                 สอนวันที่..............................................................                 
...................................................................................................................................................... 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.1 รับสัญญาณโคมไฟด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ  
          1.2 ฝึกรับสัญญาณมอร์สด้วยตนเองจนเกิดความช านาญในระดับหนึ่ง 
2. เนื้อหา 
          2.1 อักษรสัญญาณโคมไฟไทย – สากล และฝึกทบทวนความจ ารับสัญญาณไทย – สากล 
ภาษาธรรมดา ความเร็ว 15 ค าต่อนาที  
          2.2 แบบทดสอบระหว่างเรียนแผนการสอนที่ 3  
สัญญาณสากล 
agreement  tailor   senghub   sonboys   sunspot 
twosailor    girls    spring  electronic    atlantic 
quake    sixth    farmerjoy    hitechno   bowerun              
สัญญาณไทย 
การเรียนแอ  ประเทสไทยา สือ่สารการ  ค าน าหน้ากา  งามอย่างไท 
จ านนต่อรูป  ฉันทนา   ช าระเงิน   ซาลาเปา  สระกรกต 
เนานกกา    โคเราดี   โลกเสารี  สันดีนา  เรามีนา              
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
          ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
          3.1 ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียน  
          3.2 ครูแจ้งความเร็วของการรับสัญญาณ  
          3.3 ครูยกตัวอย่างอักษรสัญญาณ และการปฏิบัติของผู้เรียนในแต่ละล าดับ              
          ขั้นน าเสนอบทเรียน  
          3.4 น าเสนอเนื้อหาให้นักเรียนมีความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์    
3.5 ให้นักเรียนฝึกรับสัญญาณในชั้นเรียนเพื่อซ้อมสายตา และสอนให้นักเรียนเข้าใจ  
          ขั้นฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก  
          3.6 ครูให้นักเรียนทดสอบระหว่างเรียนด้วยแบบทดสอบของแผนการสอนที่ 3 
          ขั้นประเมินผลการเรียน  
          3.7 ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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          ขั้นสรุปบทเรียน  
          3.8 ครูสรุปและอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการเตรียมตัวสอบหลังเรียนในแผนการเรียนที่ 4 
4. สื่อการเรียนการสอน 
          4.1 ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
          4.2 แบบฝึกสัญญาณโคมไฟ และแบบฝึกทดสอบระหว่างเรียนแผนการสอนที่ 3 
5. การวัดและประเมินผล 
          5.1 ทดสอบรับสัญญาณโคมไฟระหว่างเรียนและบันทึกเป็นคะแนนระหว่างเรียน 
          5.2 ประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
           
                                    ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน 
                                                           (ฉลาด  ราศรี) 
                          ครูผู้ชว่ยวิชาสัญญาณและพลศึกษา โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนการสอนที่ 4 
เรื่อง ทดสอบรับสัญญาณโคมไฟ                                           ความเร็ว 15 ค าต่อนาที                  
นักเรียนจ่าทหารเรือ  ชั้นปีที่ 2                 วันที่......................................................................                 
...................................................................................................................................................... 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          ทดสอบหลังเรียนรับสัญญาณโคมไฟด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชา
สัญญาณโคมไฟ ความเร็ว 15 ค าต่อนาที  
2. เนื้อหา           แบบทดสอบหลังเรียน 
สัญญาณสากล 
tables  pincil  radiocheck  telegraph  underwater quarter zigzag  rainsky 
glasses   leonman compound  prblication Jonathan hospital  picomega                
สัญญาณไทย 
ก ามะกวม ฝึกหัดรับ อ่านสัญญาน เคาะดังๆ   ห้ามปลูกฝิ่น จตุรัสรูป  พลุส่องแสง ญาติฉันนะ   
จะฟังหรือเปล่า  ถึงร้ายต้องสู้คีตาปูลา  โมญีชา   ยาซืแป  รสดีเต่า  แต้มต้นตา  
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
          3.1 ครูแจ้งวัตถุประสงค์การทดสอบ และความเร็วของการรับสัญญาณ 
          3.2 ครูให้นักเรียนทดสอบด้วยแบบทดสอบหลังเรีย 

3.3 ครูน าผลทดสอบหลังเรียน ไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
4. สื่อการเรียนการสอน 
          4.1 ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
          4.2 แบบฝึกทดสอบหลังเรียน 
5. การวัดและประเมินผล 
          5.1 ทดสอบหลังเรียนและบันทึกเป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน 
          5.2 ประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
           
                                    ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน 
                                                         (ฉลาด  ราศรี) 
                 ครูผูช้่วยวชิาสญัญาณและพลศึกษา โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบประเมินคุณภาพสื่อ 
เรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
................................................................... 
วัตถุประสงค์  เพ่ือขอค าแนะน าที่ได้จากการประเมินคุณภาพสื่อไปใช้ในการปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมส าหรับใช้
งานมากขึ้น 
ค าชี้แจง  ให้ท่านพิจารณาข้อความในแบบประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเขียน

เครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคุณภาพท่ีตรงกับความคิดเห็นตามความเป็นจริง โดยแบ่งออกเป็น 5 
ระดับ คือ 5 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 ความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง 2 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 1 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
                                      ลงชื่อ......................................................................ผู้ประเมิน                

(.............................................................................)

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

ด้านเนื้อหา  

1. รหัสมอร์สมีความถูกต้องครบถ้วน             
2. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร       
3. ท่านคิดว่าเนื้อหามีความยากง่าย       
4. การใช้ภาษาถูกต้อง สื่อความหมายได้ชัดเจน       
5. ท่านสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง       

การออกแบบการสอน  
1. การออกแบบภาพ สี และขนาดตัวอักษร       

2. การใช้งานมีความยากง่าย        

3. การด าเนินเรื่องอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับเวลา       
4. ท่านคิดว่าเทคนิคท่ีใช้มีความน่าสนใจ       

5. การให้ข้อมูลป้อนกลับหรือให้ความช่วยเหลือ       
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
เรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ 
.......................................................................... 
วัตถุประสงค์  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาสัญญาณโคมไฟ  

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนพิจารณาข้อความในแบบประเมินความพึงพอใจ โดยเขียนเครื่องหมาย   ลงใน
ช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของตนเองตามความเป็นจริงระดับ แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ คือ   
ระดับ 5 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ระดับ 4 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ระดับ 3 ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ระดับ 2 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ระดับ 1 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 
 

หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านเนื้อหา 
1. รหัสมอร์สมีความถูกต้องครบถ้วน            
2. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
3. ท่านคิดว่าเนื้อหามีความยากง่าย      
4. การใช้ภาษาถูกต้อง สื่อความหมายได้ชัดเจน      
5. ท่านสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง      

การออกแบบการสอน 
1. การออกแบบภาพ สี และขนาดตัวอักษร      

2. การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความยากง่าย       
3. การด าเนินเรื่องอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับเวลา      

4. ท่านคิดว่าเทคนิคท่ีใช้มีความน่าสนใจ      

5. การให้ข้อมูลป้อนกลับหรือให้ความช่วยเหลือ      
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .................................. 
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กิจกรรมการฝึกทดสอบการรับสัญญาณโคมไฟด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

 
 

ภาพที่ 9 กิจกรรมการเรียนสัญญาณโคมไฟด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

 
 

ภาพที่ 10 กิจกรรมการฝึกสัญญาณของนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 



 

ประวัติผู้เขียน  

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พันจ่าเอก ฉลาด  ราศรี 
วัน เดือน ปี เกิด 20 กรกฎาคา 2511 
สถานที่เกิด จังหวัดมหาสารคาม 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน 138 หมู่ 5 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 
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