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บทคัดยอ 
 

ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในแวดวงการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ถือเปนส่ือการ
สอนรูปแบบหน่ึงที่แกไขความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี การวิจัยในครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดสมดุลของสายงานผลิตโดยวิธีของกิลบริดจและเวสเตอร และ  
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดสมดุล
ของสายงานผลิตโดยวิธีของกิลบริดจและเวสเตอร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต จํานวน 35 คน  
โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามเกณฑ 80/80  
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที  วิเคราะหผลทั้งหมดโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น มีประสิทธิภาพ 87.29/85.57 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การจัดสมดุลของสายงานผลิต กิลบริดจและเวสเตอร 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were 1)  to develop and evaluate the efficiency of Computer 
Assisted Instruction (CAI) and 2) to study pre-post achievement by CAI on Line Balancing of Kilbridge and 
Wester’s Method. The sample included 35 undergraduate students in Industrial Management Program, 
Thepsatri Rajabhat University who have registered for Production and Planning Control subject selected by 
purposive sampling. The instruments used in this research were CAI, which had the standard criterion 80/80 
and achievement test. The statistics used in this study were mean and standard deviation. Hypothesis were 
tested by dependent t-test. The analysis results shows 1) The efficiency of CAI was 87.29/85.57 which was 
higher than the standard criterion set (80/80)  and 2) After learning from CAI, students got higher scores. 
The difference is significant at the level .05. 
 

Keywords: Computer Assisted Instruction (CAI), Line Balancing, Kilbridge and Wester's Method 

 

1. บทนํา 
  เน่ืองจากการบริหารงานอุตสาหกรรม แบงออกไดหลายสวนงานดวยกัน ไดแก งานการผลิต การตลาด การจัดซ้ือ 
ทรัพยากรมนุษย รวมถึงโลจิสติกส เปนตน ในการที่จะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจไดน้ัน องคกรธุรกิจอุตสาหกรรม
จําเปนตองมุงเนนกลยุทธในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไมวาจะเปนการใชกลยุทธการสรางความแตกตางจากคู
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แขงขัน หรือกลยุทธการแขงขันดานตนทุนต่ําก็ตาม เพราะฉะน้ัน ส่ิงหน่ึงที่องคกรตองคํานึงถึงคือเรื่องของตนทุน (Cost) น่ันเอง 
ซ่ึงจัดเปนกลยุทธหน่ึงในการแขงขันทางธุรกิจเพื่อใหประสบผลสําเรจ็ในระยะยาวได   
  หากกลาวถึงทางดานงานอุตสาหกรรม ส่ิงที่เปนประเด็นหลักที่ทําใหเกิดตนทุนสูง น่ันคืองานทางดานการผลิต เพราะ
เปนหัวใจหลักของการผลิตผลิตภัณฑที่กําหนดไว เพื่อเปนสินคาออกสูตลาด ซ่ึงในการพัฒนาการผลิตในงานอุตสาหกรรมใหได
มาตรฐานน้ัน ตองแขงขันทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ ในเชิงปริมาณ  ไดแก การผลิตสินคาไดเปนจํานวนมาก รวดเร็ว  
ประหยัดตนทุน  สวนในเชิงคุณภาพ ไดแก การผลิตสินคาที่ใชวัสดุดี ทนทาน สวยงาม ประณีต ปลอดภัย เปนตน ในการ
บริหารการผลิตจึงจําเปนตองอาศัยทั้งเทคนิคและเครื่องมือตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการ  รวมถึงการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นมากมาย  
  การวางแผนและควบคุมการผลิตจึงจัดไดวาเปนหัวใจในการจัดการดานการผลิต เพราะเปนแนวทางในการตัดสินใจ
เก่ียวกับความตองการทรัพยากรสําหรับดําเนินการตัดสิน ใจเก่ียวกับความตองการทรัพยากรสําหรับดําเนินการผลิต 

เพราะฉะน้ัน เพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม จึงมีการใชหลักการสมดุลของสายงานผลิต หรือที่รูจักกันดีวา Line 
Balancing มาใช เพราะเวลาและทรัพยากรที่ใชในแตละสถานีการผลิตไมเทากัน ทําใหเกิดการลาชา และการรอคอย ซ่ึงเปน
ความสูญเปลาในการผลิต จึงตองมีการวางสายงานผลิตใหมีความสมดุลที่สุด เพื่อลดความสูญเปลาที่จะเกิดขึ้น เพื่อจุดประสงค
หลัก คือ ไดสายงานผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  
  ในฐานะที่ผูวิจัยเปนอาจารยผูสอนในรายวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต ไดเล็งเห็นถึงปญหาการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน  เน่ืองจากบทเรียนเรื่องการสมดุลของสายงานผลิต  มีเน้ือหาเก่ียวกับหลักการวิเคราะหสายการผลิต (Production 
Line) การแบงสถานีงานดวยวิธีการตางๆ เชน กิลบริดจและเวสเตอร เปนตน การวิเคราะหเวลามาตรฐาน (Standard Time) 
รวมถึงรอบเวลาการผลิต (Cycle Time) ซ่ึงตองใชเวลาในการทําความเขาใจ รวมทั้งตองใชทักษะในการนําหลักการไป
ประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม สวนลักษณะการเรียนการสอนในปจจุบัน  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในแวดวง
การศึกษา โดยมีการนําคอมพิวเตอรมาใชใหเปนประโยชน  ซ่ึงจัดทําออกมาในลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ถือ
เปนส่ือการสอนรูปแบบหน่ึงที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอน  เพราะเปนการแกไขความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยาง
ดี  ผูเรียนสามารถเรียนตามความสามารถของตนเอง  เรียนไดตามอัตราการเรียนรู  และสามารถทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา  
  จากปญหาที่พบในชัน้เรียนและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจวาการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง การสมดุลสายการผลิต ที่มีประสิทธิภาพเพื่อนํามาเปนส่ือการสอนรูปแบบหน่ึง  เพื่อเปนการแกไข
ปญหาดังที่กลาวมาขางตน และเพื่อเปนแนวทางในการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในบทเรียนอ่ืนๆ ตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
  2.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง เรื่อง การจัดสมดุลของสายงานผลิตโดย 
วิธีของกิลบริดจและเวสเตอร 
      2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

4. สมมติฐานการวิจัย 
  4.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การจัดสมดุลของสายงานผลิตโดยวิธีของกิลบริดจและเวสเตอรมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑกําหนด 80/80 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง  

การจัดสมดุลของสายงานผลิต 
โดยวิธีของกิลบริดจและเวสเตอร 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ 
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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  4.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนในวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต        
  5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ที่ลงทะเบียนในวิชาการวางแผนและ
ควบคุมการผลิต จํานวน 35 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การจัดสมดุลของสายงานผลิตโดยวิธีกิลบริดจและเวสเตอร นําเสนอการ
บรรยายสรุปดวยอักษร รูปภาพ และการเคล่ือนไหว  
             1.  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานการผลิต
ส่ือการสอน  โดยเปนผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมและกระบวนการผลิตเพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหา ความเหมาะสม และ
การตัดสินคําตอบ และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาและการผลิตส่ือการสอน เพื่อประเมินคุณภาพในเรื่องของกราฟก 
ภาพเคล่ือนไหว แสง สี ความสวยงามและเหมือนจริง แบบประเมินคุณภาพ ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงจากแบบประเมินคุณภาพ
ตามแนวทางการออกแบบการสอนของกาเย (รุจโรจน, 2545) และ Heinich, R., Molenda, M., and Russell, J.D. (1993 : 
354)  ซ่ึงเปนแบบประเมินคุณภาพแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สวนเกณฑในการแปลความหมายของ
ขอมูล  ผูวิจัยใชเกณฑของประคอง (2538, 117) โดยเกณฑยอมรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองมีคะแนนเฉล่ียระหวาง 
3.50 ขึ้นไป ทั้งคะแนนเฉล่ียในแตละดานและคะแนนเฉล่ียรวมทั้งฉบับ ซ่ึงหมายถึงอยูในระดับดีขึ้นไป จึงจะยอมรับวามี
คุณภาพดีและสามารถนําไปใชในการทดลองได  
    2.  การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑ 80/80  โดยการสุมนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่ไมเคยเรียน เรื่อง การจัดสมดุลของสายงานผลิตโดยวิธีของกิลบริดจและเวสเตอร มากอน สุมมา 10 คน ดวย
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เพื่อทําการทดลองใช (Try out) และหาขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
  5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน 
     เปนแบบทดสอบปรนัย จํานวนทั้งส้ิน 15 ขอ โดยผานการวัดความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และหาคาความเชื่อม่ัน โดย
คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค  
 5.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยมีวิธีการดังน้ี 
   5.3.1 ใหกลุมตัวอยางนักศึกษา จํานวน 35 คน ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน เรื่อง การจัดสมดุลของสายงาน
ผลิตโดยวิธีของกิลบริดจและเวสเตอร  
  5.3.2 กลุมตัวอยางนักศึกษาดําเนินการศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยเรียนดวยตนเองในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
  5.3.3 เม่ือกลุมตัวอยางดําเนินการศึกษาบทเรียนครบทุกบทเรียนแลว  ใหกลุมตัวอยางนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิหลังเรียน 
  5.3.4 นําผลคะแนนที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  ดวยโปรแกรม SPSS เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน
และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  5.4 การวิเคราะหขอมูล 
   5.4.1 การหาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยหาความสอดคลองกัน
ระหวางขอคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค  (Index of Item - Objective Congruence ; IOC)  
  5.4.2 การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจ
จําแนก (r) (บุญธรรม, 2543)        
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   5.4.3 การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยการหาคาความเชื่อม่ันดวยคาสัมประสิทธ์ิ
อัลฟาครอนบราค วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรม SPSS    
   5.4.4 สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใชสูตร E1/E2 (เสาวณีย, 2528)  
    เม่ือ  

1
E หมายถึง ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคิดเปนรอยละของคะแนนที่ไดจากการทํา

แบบทดสอบระหวางเรียน 
    

2
E หมายถึง ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคิดเปนรอยละของคะแนนที่ไดจากการทํา

แบบทดสอบหลังเรียนเน้ือหาครบถวนแลว 
     5.4.5 การทดสอบความแตกตางระหวางผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบคาที (pair t-test) 
วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรม SPSS 
 

6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   
  จากการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา และเน้ือหาของบทเรียน  กําหนดจุดประสงคของบทเรียน และจุดประสงคการวัด
เชิงพฤติกรรม ทําใหสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดจํานวน 5 หนวยการเรียน (ชุมพล, 2545; พิภพ, 2549) โดยแสดง
โครงสรางเน้ือหาของแตละหนวยการเรียนไดดังตารางที่ 1   
ตารางที่ 1 รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

หนวยที ่ หนวยการเรียนเร่ือง โครงสรางเนื้อหา 
1 ความหมายและความสําคัญของสมดุล

สายงานผลิต 
 ความหมายและลักษณะของสายงานผลิต 
 ความหมายของการจัดสมดุลของสายงานผลิต  
 หลักการสมดุลของสายงานผลิต 

2 หลักการ และขอจํากัดที่จําเปนตอง
พิจารณาของการจัดสมดุลสายงานผลิต 

 คําจํากัดความที่ใชแทนในการสมดุลของสายงานผลิต  

- สวนของงาน (Work Element)  
- งานทั้งหมด (Total Work Content)  
- เวลางานของสถานี (Workstation Process Time)  
- รอบเวลา (Cycle Time)   
- ขอจํากัดที่อยูกอนหนา (Precedence Constraints)  
- ผังแสดงลําดับขั้นตอน (Precedence Diagram)  
- การสูญเสียความสมดุล (Balance Delay)  

3 การจัดสมดุลสายงานผลิต  วิธีการตางๆ สําหรับการจัดสมดุลสายงานผลิต 
 ขั้นตอนการจัดสมดุลสายการผลิต 

4 การวาดผังลําดับขั้นตอน 
(Precedence Diagram) 

 ลักษณะของผังลําดับขั้นตอน 
 สัญลักษณที่ใชแทนในการสมดุลของสายงานผลิต 

- จุดเชื่อม (Node) 
- ลูกศร (Arrow) 
  วิธีการจัดสวนของงานตามวิธีการของกิลบริดจและ 
เวสเตอร 
 ตารางแสดงการจัดสวนของงานตามสดมภ 

5 การหาคาสูญเสียความสมดุล 
(Balance Delay) 

 ความหมายของการสูญเสียความสมดุล 
 สูตรในการหาคาสูญเสียความสมดุล 
 ตัวอยางการคํานวณการหาคาสูญเสียความสมดุล 
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 6.2 ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
  การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา และดานการผลิตส่ือการสอน จากผูเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและ
กระบวนการผลิต และผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีการศึกษาและการผลิตส่ือการสอน แสดงผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินเฉล่ียรวมทั้งสองดานจากผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ียจากผูเช่ียวชาญ 

ดานเน้ือหา 4.05 
ดานการผลิตส่ือการสอน 4.08 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.07 
 
  จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉล่ียของการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามรายการประเมินทั้ง 2 ดาน  
พบวา คะแนนเฉล่ียจากการประเมินดานเน้ือหา เทากับ 4.05 จัดอยูในเกณฑระดับดี สวนคะแนนเฉล่ียจากการประเมินดาน
การผลิตส่ือการสอน เทากับ 4.08 จัดอยูในเกณฑระดับดีเชนกัน สวนคะแนนเฉล่ียรวมทั้งสองดานเทากับ 4.07 คะแนน จัดอยู
ในเกณฑระดับดี จึงยอมรับวามีคุณภาพดีและสามารถนําไปใชในการทดลองได  
 6.3 ผลการหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
   จากการวิเคราะหหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก ผลจากการนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไป
ทดลองใชกับนักศึกษานอกเหนือกลุมตัวอยาง  และเคยเรียนบทเรียนเรื่องน้ีมาแลว  เม่ือนํามาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) 
เปนรายขอพบวา มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.38-0.61 จัดอยูในเกณฑที่ยอมรับได โดยมีคาความยากงายของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรวมเทากับ 0.49 และคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอพบวา มีคาอยูระหวาง 0.55-0.81 จัดอยู
ในเกณฑที่ยอมรับได โดยมีคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรวมเทากับ 0.67 
 6.4  ผลการหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  จากการ วิเคราะหหาคาความเชื่อ ม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน  โดยค าสัมประ สิท ธ์ิ 
อัลฟาครอนบราคของแบบทดสอบทั้งชุด เทากับ  .9164  ซ่ึงถือวาแบบทดสอบชุดน้ีมีคาความเชื่อม่ันผานตามเกณฑที่กําหนด 
จึงสามารถนํามาใชในการวิจัยได 
 6.5 ผลการหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑ 80/80    
    ผลจากการสุมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ไมเคยเรียน เรื่อง การจัดสมดุลสายงานผลิตโดยวิธีของกิลบริดจ
และเวสเตอรมากอน จํานวน 10 คน เพื่อทําการทดลองใช สําหรับการหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผลจากการวิเคราะหพบวา คา E1/ E2 เทากับ 87.29/85.57 ซ่ึงถือวาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผานตามเกณฑ 
80/80  
 6.6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
      กลุ มตัวอยาง นักศึ กษาหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ที่ ลงทะเบี ยนวิชา  
การวางแผนและควบคุมการผลิต ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี จํานวนทั้งส้ิน 35 คน  ซ่ึงผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที ่3  คุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม x  S.D. 
กอนเรียน 
หลังเรียน 

35 
35 

15 
15 

3.60 
12.20 

1.5675 
1.8045 

  

  จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางนักศึกษาจํานวน 35 คน มีคะแนนทดสอบกอนเรียนเฉล่ีย 3.60 คะแนน ดวย 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.5675 และคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉล่ีย 12.20 คะแนน ดวยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.8045  
จากคะแนนเต็มทั้งหมด 15 คะแนน แสดงใหเห็นวา หลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คะแนนเพิ่มสูงขึ้นเฉล่ีย
เทากับ 8.60 คะแนน หรือเพิ่มสูงขึ้นเฉล่ียประมาณ 4 เทา 
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  การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนของนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ดวยการทดสอบ
คาสถิติที (paired t-test) แสดงผลดังตารางที่ 4 
 

ตารางที ่4 คา paired t-test เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนและกอนเรียน  (N=15) 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ x  S.D. t-test P-value 

การทดสอบหลังเรียน-กอนเรียน 8.60 1.639 20.324 .001* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

  จากตารางที่ 4 พบวา  คะแนนทดสอบเฉล่ียของนักศึกษาหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตกตางจากกอน
เรียนเทากับ 8.60 คะแนน โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน และเม่ือทดสอบดวยคาสถิติที พบวา  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(P-value = .001)  
 

7. สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัย การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การสมดุลของสายงานการผลิตโดยวิธีกิลบริดจและ 

เวสเตอร สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซ่ึงมีจํานวน 5 หนวยการเรียน มีคาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเกณฑ 80/80 ตามกําหนด โดย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการวิจัยครั้งน้ีมีคา E1/ E2 เทากับ 87.29/85.57 สวนเครื่องมือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน พบวา มีคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบราคของแบบทดสอบทั้งชุด เทากับ  .9164  คา
ความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.38-0.61  และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.55-0.81  คิดเปนคาเฉล่ียรวมของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ ไดวา คาความยากงายเฉล่ียรวม เทากับ 0.49  และคาอํานาจจําแนกเฉล่ียรวม เทากับ 0.67  

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลหาคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบ
ของกลุมตัวอยาง โดยพบวา คะแนนทดสอบเฉล่ียของนักศึกษาหลังเรยีนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตกตางจากกอน
เรียนเทากับ 8.60 คะแนน  และเม่ือทดสอบสมมตฐิานดวยสถิติคาทีแบบไมเปนอิสระจากกัน  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรยีนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 (P-value = .001) 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไปได ผูวิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู เพื่อใชในการพัฒนางานวิจัยสําหรับการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอขอบพระคุณผูชวย
ศาสตราจารยสกล นันทศรีวิวัฒนที่สนับสนุน และใหขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย รวมทั้งอาจารยผูเชี่ยวชาญที่กรุณา
ตรวจสอบและใหคําแนะนําการสรางเครื่องมือในการวิจัย  สุดทายขอขอบคุณนักศึกษาทุกทานที่ใหความรวมมือจนการวิจัยครั้ง
น้ีสําเร็จลุลวงดวยด ี
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