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การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพสื่อคอมพิ วเตอร์สอนเสริ ม
แบบสถานการณ์จาํ ลอง เรือ่ งการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR
1*

2

ธนกร ศิรกิ จิ และ สมคิด แซ่หลี

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์น้ีมวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบสถานการณ์จําลอง เรื่อง
การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
สอนเสริม กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลองครัง้ นี้ เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีล่ งทะเบียนเรียนรหัส 0503311 วิชา
การถ่ายภาพเบือ้ งต้น ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคเรียน
ที่  ปีการศึกษา 554 จํานวน 1 ห้องเรียน ทัง้ หมด 30 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วยสือ่ คอมพิวเตอร์
สอนเสริมแบบสถานการณ์จาํ ลองทีส่ ร้างขึน้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน วิธดี าํ เนินการวิจยั
เริม่ จากให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้สอ่ื คอมพิวเตอร์สอนเสริม โดยมีการทําแบบทดสอบก่อนเรียนทบทวนเนื้อหาบทเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียน จากนัน้ นําคะแนนทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักสถิติ
ผลการวิจยั พบว่า สื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบสถานการณ์จําลอง เรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ทีผ่ วู้ จิ ยั
พัฒนาขึน้ มีค่าเท่ากับ 1.11 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนของผูเ้ รียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตริ ะดับ .05dสรุปได้วา่ สือ่ คอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบ
สถานการณ์จาํ ลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
คําสําคัญ: สือ่ คอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบสถานการณ์จาํ ลอง, การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR
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Instruction on “DSLR Camera Photography” Bachelor level
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Abstract
The purposes of this study were to development and Efficiency Validation of simulation computer assisted
instructional on “DSLR Camera Photography” and to compare a learning achievement between pre-test and
post-test of develop simulation computer assisted instructional. The sample was 30 Technology and
Communication Education graduate students, Faculty of Education from Mahasarakham University, who
registered for 0503311 Introduction to Photography in semester /011. The research procedure started with
the sampling group used the Computer Assisted Instruction. Before learning, the pretest was tested and then
after studying, they did the posttest. The scores were analyzed by the statistics.
The results showed that the aided was efficient according to Meguigans’s standard by rate among 1.11
In cognitive domain which was higher than the hypothesis. The learning achievement after the learning aided
of learner was significantly at .05 level. In conclusion, it can be used the developed computer - assisted
instructional for instruction properly.
Keywords: Simulation Computer – Assisted, DSLR Camera Photography
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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
สื่อการเรียนการสอนมีบทบาทในการเรียนการสอน
และแพร่ ห ลายไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะสื่อ ที่ใ ช้
ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ทีเ่ รียกว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โดยจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบของบทเรียนให้
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ซึ่งวิธกี ารเลือกรูปแบบของการ
เรียนการสอนนัน้ จะขึ้นอยู่กบั ผู้เรียนและเนื้อหาวิชาใน
การที่จะจําลองสถานการณ์ ซึ่งหากนํ ามาปฏิบตั จิ ริงอาจ
เกิดอันตราย มีกระบวนการที่ซ ับซ้อน หรือสิ้นเปลือ ง
งบประมาณ [1] การจําลอง สถานการณ์ (Simulation) นัน้
เป็ นการรวบรวมวิธกี ารต่าง ๆ ทีใ่ ช้จาํ ลองสถานการณ์จริง
หรือพฤติกรรม (Behavior) ของระบบต่าง ๆ มาไว้บน
คอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
เข้ามาช่วยเพื่อทีจ่ ะศึกษาการไหลของกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยมีการเก็บข้อมูล และทําการวิเคราะห์หา
รูปแบบทีถ่ ูกต้องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุง
ในอนาคต[[]
คอมพิวเตอร์สอนเสริมประเภทจําลองสถานการณ์ยงั มี
ข้อได้เปรียบหลายอย่าง ได้แก่ ช่วยลดความเสีย่ งจาก
อันตรายอันอาจเกิดขึน้ ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ จริง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนโดยใช้ของจริง สามารถ
ทําให้การเรียนการสอนในเรื่องต่าง ๆ ซึง่ ยากแก่การ
สังเกต หรือมีขอ้ จํากัดในเรื่องเวลาเป็ นจริงขึน้ มาได้มกี าร
นําเสนอเหตุการณ์ และทางเลือกให้ผเู้ รียนต้องตัดสินใจใน
รูปแบบของกิจกรรมหลายรูปแบบ ยังช่วยให้เกิดการถ่าย
โอนความรู้ ห รื อ ความสามารถของผู้ เ รี ย น ในการ
ประยุกต์ใช้ทกั ษะ ความรูท้ ่เี รียนจากสถานการณ์หนึ่งไป
ใช้ในสถานการณ์อ่นื ๆ ได้เป็ นอย่างดี เพราะการทีไ่ ด้ม ี
ส่วนร่วมในสถานการณ์จําลอง จะช่วยสร้างความพร้อม
ให้แก่ ผู้เรียนเป็ นอย่ างดีก่ อนที่จ ะทํ าการลงมือ ปฏิบ ัติ
ดั ง นั ้น หลั ง การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนประเภท
สถานการณ์จําลองแล้ว ผูเ้ รียนย่อมจะมีความพร้อมได้
ดีกว่าจากตําราแต่เพียงอย่างเดียว [3] ทัง้ นี้ยงั สามารถ
ลองผิดลองถูกได้โดยไม่เกิดความรูส้ กึ มีปมด้อยกับเพื่อน
และบทเรีย นนํ า เสนอต่ อ ผู้ เ รีย นได้อ ย่ า งคงที่ โดยไม่
เหนื่อยล้าและหลงลืม [4]
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การถ่ ายภาพเป็ นทักษะที่ต้องศึกษาหาความรู้จาก
ตําราที่มผี ู้เขียนมากมายและลงมือปฏิบตั จิ ริงโดยฝึ กฝน
การถ่าย ล้างฟิลม์ อัดขยายภาพ เมื่อมีปญั หาก็ซกั ถาม
จากผูร้ ู้ สังเกตลักษณะภาพทีด่ จี ากผลงานการถ่ายภาพ
ของช่างภาพทีม่ ชี ่อื เสียง ภาพทีส่ วยงามได้มาจากการใช้
อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ดปี ระการหนึ่ง แต่ท่สี ําคัญคือ ผู้
ถ่ า ยภาพจะต้องมีค วามรู้แ ละทักษะในการใช้อุ ป กรณ์
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ทส่ี าํ คัญคือ กล้อง
ถ่ายภาพ และอุปกรณ์ช่วยเสริมแต่ง ทําให้ภาพถ่าย
ออกมาดูน่าสนใจและเพิม่ คุณค่าของภาพได้ดขี น้ึ
[5]
ทัง้ นี้การถ่ายภาพยังเป็ นการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับมนุ ษย์
แทบทุ กกิจกรรมล้วน
เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพจะมีประสิทธิภาพลําเลิศเพียงใดหลักการการ
ถ่ายภาพเบือ้ งต้นก็ยงั เป็ นสิง่ สําคัญในการถ่ายภาพ ทีจ่ ะ
สามารถถ่ า ยทอดสิ่ง ที่เ ห็ น ให้ อ อกมาเป็ น ภาพถ่ า ยที่
สมบูรณ์ สือ่ ให้ผเู้ ห็นได้รบั รู้ ได้เข้าใจ และชื่นชมกับคุณค่า
ของภาพถ่าย ซึ่งมีประโยชน์เอนกอนันต์ ดังคําที่ว่า
ภาพถ่ายเพียงหนึ่งภาพมีคุณค่ากว่าคําพูดนับพันคํา [6]
การเรียนภาคปฏิบตั ิ ผูเ้ รียนต้องหาสถานที่ในการ
ถ่ายภาพ และอุปกรณ์ถ่ายภาพเอง ทําให้เสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพ เช่นค่ากล้องและอุปกรณ์ ค่า
ล้าง อัด ขยาย เป็ นต้น ซึ่งเป็ นการสิน้ เปลืองกว่าจะเกิด
ความชํานาญ ดังนัน้ ในการจัดการเรียนการสอน ผูส้ อน
ต้องสอนความรูพ้ น้ื ฐานให้แก่ผูเ้ รียนเป็ นอย่างดี การนํ า
สื่อเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน จะช่ วยให้เกิดการ
เรียนรูด้ ขี น้ึ เพราะสื่อการเรียนการสอนสามารถแก้ไข
ปญั หาเกีย่ วกับผูเ้ รียน ผูส้ อน และเนื้อหาวิชาได้ วิธสี อน
เดียวกันแต่ประสิทธิภาพการสอนไม่เท่าเทียบกัน ซึ่ง
คอมพิวเตอร์จะสามารถนํ ามาใช้ช่วยสอนทดแทนครูใน
เนื้อหาวิชา และเทคนิควิธกี ารสอนทีซ่ บั ซ้อนและซํ้า ๆ
ได้เป็ นอย่างดี บทเรียนคอมพิวเตอร์สอนเสริมประเภท
สถานการณ์จาํ ลอง (Simulation) วิธนี ้ีจะเป็ นการย่อส่วน
ของสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้ปรากฎเป็ นรูปร่างหรือ
สิ่ ง ของที่ ไ ม่ ซ ั บ ซ้ อ นและยากแก่ ก ารเข้ า ใจ การใช้
สถานการณ์จําลอง (Simulation) จะลดระดับของความ
จริงทีเ่ ป็ นอยู่ในเรื่องรูปทรง ขนาดเวลา และสถานทีใ่ ห้
ผูเ้ รียนสามารถเห็นได้อย่างละเอียด โปรแกรมทีน่ ํามาใช้
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ในการฝึ กสถานการณ์จําลองจะทําให้ผเู้ รียนตอบได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นยํา เมือ่ พบกับสถานการณ์จริง [4]
จากความสําคัญและสภาพปญั หาของการเรียนวิชา
ถ่ายภาพเบือ้ งต้น ทําให้ผวู้ จิ ยั เห็นความสําคัญและความ
จําเป็ นในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบ
สถานการณ์จําลอง เรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR
(Digital Single Lens Reflex) มาเป็ นสือ่ การเรียนการสอน
ที่จะช่วยแก้ไขข้อจํากัดในการเรียนวิชาการถ่ายภาพได้
โดยใช้หลักการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ
มัลติมเี ดีย คือ มีขอ้ ความ ภาพนิ่งประกอบเสียง และ
ภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงระบบจําลองสถานการณ์การ
ถ่ ายภาพในเรื่องต่ าง ๆ โดยให้ผู้เรียนสามารถทําการ
ซูมภาพ ปรับโฟกัส เลือกปรับตัง้ ค่าขนาดรูรบั แสง ความ
เร็วชัตเตอร์ และการจัดองค์ประกอบภาพ เพื่อฝึ กฝนให้
เกิด ความชํ า นาญในการถ่ า ยภาพและเข้า ใจหลัก การ
ทํางานของกล้องถ่ายภาพประเภท DSLR ก่อนลงมือ
ปฏิบตั จิ ริง อันจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับนักศึกษา ตลอดจน
บุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจในการถ่ายภาพ แดใกดเกกดเกดเกด
เ
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพสือ่ คอมพิวเตอร์
สอนเสริมแบบสถานการณ์จาํ ลอง เรื่องการถ่ายภาพด้วย
กล้อง DSLR
. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อน
และหลัง เรี ย นด้ ว ยสื่ อ คอมพิ ว เตอร์ ส อนเสริ ม แบบ
สถานการณ์จาํ ลอง เรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR
3. สมมติ ฐานของการวิ จยั
3.1 ประสิทธิภาพของสือ่ คอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบ
สถานการณ์จาํ ลอง เรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR
ทีส่ ร้างขึน้ มีค่าสูงกว่า 1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
เมกุยแกนส์
3. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยสื่อ
คอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบสถานการณ์จาํ ลอง เรื่องการ
ถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .05
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4. วิ ธี ดํ า เนิ นการวิ จั ย หกหกดหกดหกดหกด
การดําเนินการวิจยั มีขนั ้ ตอนดังนี้
4.1 ศึกษาหลักสูตรรายวิชาวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เพื่อเตรียมนํ าไปใช้ในการทําวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู้วิจ ยั ได้ศึกษา
หลักสูตรรายวิชา คําอธิบายรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา
ตําราเรียนและตําราการสอนถ่ายภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึ ง การสอบถามจากอาจารย์ ผู้ สอน และสอบถาม
ผูเ้ ชีย่ วชาญ พร้อมทําความเข้าใจกับเนื้อหา โดยผูว้ จิ ยั ได้
เลือกเนื้อหาเรื่องการสร้างภาพจากกล้องดิจทิ ลั เนื่องจาก
ปจั จุบนั การถ่ายภาพนิยมใช้กล้องที่เป็ นดิจทิ ลั โดยเฉพาะ
กล้อง DSLR แพร่หลายมากขึน้ และจากการศึกษาปญั หา
ในการเรียนการสอนวิชาการถ่ายภาพเบือ้ งต้นจากอาจารย์
ประจําวิชา ยังพบปญั หาเรื่องจํานวนกล้องและอุปกรณ์ไม่
เพี ย งพอกั บ จํ า นวนนั ก ศึ ก ษา ทั ้ง นี้ จากการศึ ก ษา
วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ ทราบว่าวัตถุประสงค์โดยรวม
เป็ นวัตถุ ประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยเน้ นให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการเรียนให้มากที่สุด ผู้วจิ ยั จึงได้เลือกพัฒนา
บทเรียนโดยใช้สถานการณ์ จํ าลองนี้ ข้ึน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถลองผิ ด ลองถู ก ในการตัง้ ค่ า ต่ า ง ๆ และฝึ ก
ถ่ายภาพจากโปรแกรมจําลองถ่ ายภาพที่ได้สร้างขึ้นใน
บทเรียนเพือ่ ฝึกทักษะในด้านการถ่ายภาพ
4. กําหนดแบบแผนการทดลอง การวิจยั ครัง้ นี้เป็ น
การวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) จากการ
ตัง้ สมมติฐานข้อที่ 1 คือ สื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมด้วย
สถานการณ์จาํ ลอง เรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าํ หนดตามสูตรของเมกุย
แกนส์ (Meguigans) สมมติฐานข้อ  เมื่อนํ ามาเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนแล้ว กลุ่มทดลองเรียนด้วย
สือ่ คอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบสถานการณ์จาํ ลองมีคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
4.3 กําหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
4.3.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื นักศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่ ล งทะเบี ย นเรีย น รหัส 0503311
วิชาการถ่ายภาพเบือ้ งต้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาค
เรียนที่  ปี การศึกษา 554 มีทงั ้ หมดจํานวน  ห้องเรียน
จํานวนนักศึกษา 60 คน

12/20/56 BE 7:09 PM

93

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 4 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2556

4.3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียน รหัส 0503311 วิชา
การถ่ ายภาพเบื้องต้น สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
จํานวน 1 ห้องเรียน มีจาํ นวนนักศึกษา 30 คน ภาคเรียน
ที่  ปี การศึกษา 554
4.4 การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
การสร้า งเครื่องมือที่ใช้ใ นการวิจ ยั ในครัง้ นี้ เป็ นสื่อ
คอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบสถานการณ์จาํ ลอง เรื่องการ
ถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ซึง่ มีขนั ้ ตอนดังนี้
4.4.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรวิชาการถ่ายภาพ
เบือ้ งต้น (0503311) ระดับปริญญาตรี ถึงรายละเอียดของ
เนื้อหา กําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วางเค้าโครงเรือ่ ง
เพือ่ ลําดับบทเรียนก่อนและหลังห
4.4. วิเคราะห์หวั เรื่องซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์จาก
หลักสูตรมาตรฐานรายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น ระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ซึง่ หัวเรื่องทีผ่ วู้ จิ ยั ได้เลือกมาทําการวิจยั คือเรื่องการสร้าง
ภาพจากกล้องดิจทิ ลั โดยใช้กล้อง DSLR แทนกล้องดิจทิ ลั
ชนิดอื่น ๆ และปรับปรุงเนื้อหาเป็ นทัง้ หมด 5 หน่วยการ
เรียน คือ 1. แสงกับการถ่ายภาพ . โหมดการถ่ายภาพ
3. การจัองค์ประกอบภาพ 4. DSLR คืออะไร และ 5.
อุปกรณ์เสริม DSLR
4.4.3 ประเมินความสําคัญของหัวเรื่อง โดยนําหัว
เรื่องทัง้ หมด วางลงในแบบฟอร์มการประเมินหัวเรื่อง
(Topic Evaluation Sheet) มีหวั เรื่องทัง้ หมด 5 หัวเรื่อง
38 หัวข้อโดยประเมินความสําคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน
พุทธพิสยั (Promotes Problem Solving) . ด้านทักษะ
พิสยั (Promotes Learning Skill) 3. ด้านเจตพิสยั
(Promotes Transfer value) แล้วนําไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านเนื้อหาทัง้ 3 ท่านประเมินความสําคัญของหัวเรือ่ ง
4.4.4 คัดเลือกหัวเรือ่ งทีผ่ า่ นการประเมินจากที่
ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่านประเมินหัวเรือ่ งแล้วผลปรากฏว่า
การวิเคราะห์ และพิจารณาตัดสินใจยอมรับทัง้ 5
หัวเรือ่ ง 38 หัวข้อ
4.4.5 วิเคราะห์วตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรม นําหัว
เรื่องทัง้ 5 หัวเรื่อง 38 หัวข้อไปลงในแบบฟอร์มวิเคราะห์
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและนําเนื้อหาและวัตถุประสงค์
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เชิงพฤติ กรรมเสนอผู้ เชี่ยวชาญทํ าการตรวจสอบและ
ประเมิน จากนัน้ นํ าไปปรับปรุงตามที่ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมิน
แล้ ว นํ า ไปสร้ า งเป็ น สื่อ คอมพิว เตอร์ ส อนเสริ ม แบบ
สถานการณ์จาํ ลอง เรือ่ ง การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR
4.4.6 สร้ า งคํา ถามให้ ส ัม พัน ธ์ ค รอบคลุ ม กั บ
วัตถุประสงค์ทงั ้ 0 วัตถุประสงค์โดยสร้างข้อสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก ที่มคี ําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
จํานวน 70 ข้อ กรณีท่จี ํานวนข้อสอบในแต่ละ
วัต ถุ ป ระสงค์ ม ีจํ า นวนข้อ สอบไม่ เ ท่ า กัน เป็ น เพราะ
ความสํ า คัญ ของเนื้ อ หาไม่ เ ท่ า กัน จึง ทํ า ให้ ม ีค วาม
แตกต่างของจํานวนข้อสอบ จากนัน้ นํ า ข้อสอบทัง้ 70
ข้อเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทัง้ 3 ท่านตรวจสอบ
และพิจารณาความเหมาะสม เพื่อวิเคราะห์ขอ้ สอบโดย
การหาค่า IOC ผลปรากฏว่ามีขอ้ สอบทีใ่ ช้ไม่ได้จาํ นวน
6 ข้อ เหลือข้อสอบทัง้ หมด 64 ข้อ
4.4.7 นําแบบทดสอบฉบับร่างมาทดลองใช้กบั
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี การศึกษา 553 ซึง่
เป็ นนักศึกษาทีเ่ รียนวิชาการถ่ายภาพเบือ้ งต้น (0503311)
จบแล้ว จํานวน 30 คน จากนัน้ นํ าผลคะแนนของข้อสอบ
มาวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบโดยการวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มคี ่าระดับความยาก
ง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.0 – 0.80 และค่าอํานาจจําแนกตัง้ แต่
0.0 ขึน้ ไปตามเกณฑ์มาใช้และได้มกี ารนําผลคะแนนทีไ่ ด้
จากการทดสอบมาทําการเรียงลําดับคะแนนจากสูงไปตํ่า
จากนัน้ แบ่งกลุ่มเป็ นกลุ่มผู้มคี ะแนนสูงและผู้มคี ะแนนตํ่า
โดยใช้เกณฑ์ 7 เปอร์เซ็น ได้จาํ นวนผูม้ คี ะแนนสูง 8 คน
แรก จะเรียกว่ากลุ่มคะแนนสูง (RU) และผู้มคี ะแนนตํ่า 8
คน จะเรียกว่ากลุ่มคะแนนตํ่า (RL) โดยในส่วนข้อสอบบาง
ข้อทีไ่ ม่ได้อยู่ในเกณฑ์ท่กี ําหนด ผลปรากฏว่าจากข้อสอบ
ทัง้ หมด 64 ข้อ มีขอ้ สอบที่ตอ้ งถูกตัดทิ้งอีก 4 ข้อ ได้
ข้อสอบทีผ่ า่ นเกณฑ์ทงั ้ หมด 60 ข้อ
4.4.8 วิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
แบบทดสอบ โดยใช้สตู ร คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน KR-0 ซึ่ง
ค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบที
่
ด่ ี ควรมีค่ามากกว่า 0.6
ขึ้นไปและได้ผลของการวิเคราะห์ ค่ าความเชื่อมัน่ ของ
แบบทดสอบที่สร้างขึน้ ทัง้ ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.85 แสดงว่า
แบบทดสอบรายวิชาการถ่ายภาพเบือ้ งต้น (0503311) นี้ม ี
ความเชื่อมันในระดั
่
บเกณฑ์ท่เี หมาะสม ดังนัน้ จึงสามารถ
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นําไปใช้กบั ผูเ้ รียนได้ จากนัน้ นําแบบทดสอบทีไ่ ด้ไปสร้าง
เป็ นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน โดย
แบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์หาคุณภาพแล้วนํ ามาทํา
เป็ นแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่ง
มีวตั ถุประสงค์จํานวน 0 ข้อ ได้แบบทดสอบจํานวน 60
ข้อ ในแต่ละหน่ วยการเรียนมาจัดเป็ นแบบทดสอบก่อน
เรียนและแบบทดสอบหลังเรียน จากคําแนะนําของอาจารย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล กดดเกดเกดเกดเกดเกดเ
5.1 ผูว้ จิ ยั นําสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบจําลอง
สถานการณ์ ที่ พ ัฒ นาเรีย บร้ อ ยแล้ ว ไปติ ด ตัง้ ที่ ห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ตามจํานวนของกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ซึ่งเป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี การศึกษา 553 ที่
เรียนวิชาการถ่ายภาพเบือ้ งต้น (0503311)
5. ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงขัน้ ตอนและวิธกี ารในการศึกษาบทเรียน
ให้แก่ผเู้ รียนกลุ่มตัวอย่าง
5.3 เวลาที่ใช้ในการเรียนสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริม
แบบจําลองสถานการณ์ เริม่ ทําการทดลองในวันเสาร์ท่ี
7 เมษายน 555 ใช้เวลาตัง้ แต่ 08.30 – 16.30 น. รวม
7 ชัวโมง
่
6. ผลการวิ จยั
6.1 ผลการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบ
สถานการณ์ จําลอง เรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR
วิชาการถ่ายภาพเบือ้ งต้น เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้
นี้ คือสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบสถานการณ์ จําลอง
เรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR วิชาการถ่ายภาพ
เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการพัฒนา
บทเรียนผู้ว ิจ ยั พัฒนาตามขอบเขตเนื้ อหาที่ได้ผ่ านการ
พิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วประกอบไปด้วย 1) แสงกับ
การถ่ายภาพ ) โหมดการถ่ายภาพ 3) การจัดองค์ประกอบ
ภาพ 4) DSLR คืออะไร และ 5) อุปกรณ์เสริม DSLR
แบบทดสอบมี  ชนิด ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็ นชุดเดียวกันใช้วธิ กี ารสอบ
ก่อน- สอบหลังนอกบทเรียน โดยตัวอย่างสือ่ คอมพิวเตอร์ฯ
ดังกล่าวมีรปู แบบดังรูปที่ 1 และ 
...............กหกดห..............
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รูปที่ 1 หน้าเมนูหลัก

รูปที่  ตัวอย่างระบบจําลองสถานการณ์
การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR
6. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสือ่ คอมพิวเตอร์
สอนเสริมแบบสถานการณ์ จําลอง เรื่องการถ่ายภาพด้วย
กล้อง DSLR วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี นํ าผลคะแนนที่ได้จากการทดลองมาหา
ประสิทธิภาพของสือ่ คอมพิวเตอร์สอนเสริม ซึง่ คะแนนทีไ่ ด้
เป็ นคะแนนผลลัพธ์เพื่อหาประสิทธิภาพของสือ่ คอมพิวเตอร์
สอนเสริมโดยใช้สูตรเมกุ ยแกนส์ ได้ผลคือ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบก่ อนเรียน 5.57 คะแนน และค่า เฉลี่ย
ของคะแนนทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 50.05 คะแนน
50.05 – 5.57 50.05 – 5.57
60

Meguigans Ratio = 60 – 5.57 +
Meguigans Ratio = 1.11

ผลลัพธ์ทไ่ี ด้คอื 1.11 ค่าทีค่ าํ นวณได้มคี ่ามากกว่า 1
สรุปว่าสื่อช่วยฝึ กอบรมมีประสิทธิภาพได้สงู กว่าเกณฑ์
ของเมกุยแกนส์ กกกดเดกด
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 4 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2556

6.3 ผลการวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
ผูเ้ รียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบ สถานการณ์
จําลอง เรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR วิชาการ
ถ่ายภาพเบือ้ งต้น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนพบว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 5.57 และ
คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน เท่ากับ 50.05 คะแนน (จากคะแนน
เต็ม 60 คะแนน) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทัง้
สองครัง้ ด้วยการทดสอบด้วยสถิตคิ ่าที สถิตทิ ดสอบ t-test
เท่ากับ 16.10 มีค่ามากกว่าค่า t (t ตาราง) มีค่าเท่ากับ
.045 จึงสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียน
หลังเรียน สูงกว่าก่ อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แสดงว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบสถานการณ์ จําลองที่
ผู้วจิ ยั สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ และสามารถนํ าไปใช้เป็ น
แบบทดสอบเพือ่ วัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนได้
7. อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั เรื่อง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
สือ่ คอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบสถานการณ์จาํ ลอง เรื่องการ
ถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น
สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
7.1 ด้านประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริม
แบบสถานการณ์ จําลอง เรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อ ง
DSLR โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างหา
ประสิทธิภาพ ผลทีไ่ ด้คอื ผลคะแนนของ Posttest มีค่า
มากกว่าผลคะแนน Pretest การหาประสิทธิภาพของ
สือ่ คอมพิวเตอร์สอนเสริมมีค่าเท่ากับ 1.11 มีค่ามากกว่า
เกณฑ์ทก่ี ําหนด 1 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 1
สรุปว่าสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบสถานการณ์จําลอง
เรือ่ งการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR มีประสิทธิภาพได้สงู
กว่าเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ ทัง้ นี้เพราะว่าในการเรียนการ
สอนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมดังกล่าวมีส่วนกระตุ้น
ให้ผู้เรียนตัง้ ใจและสนใจเรียน ในการจัดบทเรียนจะเน้นที่
จุดสําคัญของการนํ าเสนอเนื้ อหาในแบบข้อความ เสียง
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และสถานการณ์จําลองที่จะให้
ผูเ้ รียนได้ลองปรับตัง้ ค่าต่าง ๆ ให้เกิดทักษะช่วยเสริมสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจแก่ผเู้ รียนมากยิง่ ขึน้
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7. ด้านผลสัมฤทธิ ์ โดยเมื่อทดสอบสมมติฐานเรื่อง
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผู้ เรียนพบว่ า ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนหลังเรียนด้วยสือ่ คอมพิวเตอร์สอน
เสริมแบบสถานการณ์จําลอง เรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อง
DSLR สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่  แสดงให้เห็นว่า
สื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบสถานการณ์จําลอง ทีผ่ วู้ จิ ยั
พัฒนาขึน้ ทําให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ ซึง่
ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั [7] ซึ่งได้ศกึ ษาการ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ด้ ว ยสถานการณ์ จํ า ลองเช่ น เดี ย วกัน โดยพัฒ นากั บ
วิชาการถ่ายภาพทางการศึกษา
เรื่องการถ่ ายภาพ
เคลื่อนไหว
โดยวิธีเทคนิ คพิเศษ กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
จํานวนนักศึกษา 30 คน ผลการวิจยั ประสิทธิภาพของ
บทเรีย นคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอนพบว่ า มีป ระสิท ธิภ าพ
8.0/88.0 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ในสมมติฐาน 80/80
และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เมื่อการเปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนด้วยสถานการณ์จาํ ลอง วิชาการถ่ายภาพทางการ
ศึกษา เรื่องการถ่ายภาพเคลื่อนไหว โดยวิธเี ทคนิคพิเศษ
โดยใช้ t- test Dependent วิเคราะห์ขอ้ มูลผลปรากฏว่า
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ .05 และได้ ส อดคล้ อ งกั บ
บทความ [8] ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วถึ ง ประโยชน์ ข องบทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนแบบจํ า ลองสถานการณ์ ว่ า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์เป็ นวิธกี าร
สอนอย่างหนึ่ งที่ครูสามารถนํ าไปใช้ช่ วยให้นักเรียนได้
เรียนเพื่อพัฒนาวิธกี ารแก้ปญั หาในสถานการณ์ของแต่ละ
วิชาทัง้ หมด ครูอาจกําหนดว่าจะสอนอะไรให้ผูเ้ รียน โดย
แสดงให้เห็นวิธกี ารแก้ไขปญั หาว่าทําอย่างไร และสร้าง
การตัดสินใจให้ผู้เรียนได้กระทํากับสถานการณ์ จําลองใน
คอมพิวเตอร์ ซึง่ ผูเ้ รียนก็จะทําได้ดโี ดยคุณสมบัตทิ แ่ี ท้จริง
ของสถานการณ์จาํ ลองก็คอื การทําให้ผเู้ รียนได้ประสบกับ
ปญั หาในชีวติ จริงในสภาพแวดล้อมที่ได้เข้าร่วมตัดสินใจ
เป็ นลําดับขัน้ ไม่มอี นั ตรายกับตัวเขาในทางปฏิบตั เิ องถ้า
เกิดการผิดพลาดขึน้ ก็จะเป็ นประโยชน์ เพราะถ้าได้เรียนรู้
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และหาทางเลือกและแก้ไขได้ ประสบการณ์ ท่ีได้รบั ก็จะ
ช่วยให้วเิ คราะห์กระบวนการแก้ไขปญั หาได้ภายหลัง

ความแม่นยํา และมีความชํานาญยิง่ ขึน้ เมื่อนํ าความรูไ้ ป
ทดลองถ่ายภาพจากกล้อง DSLR ในสถานการณ์จริง

8. ข้อเสนอแนะงานวิ จยั
8.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
8.1.1 เวลาในการเรียนค่อนข้างจํากัด ซึ่งใช้เวลา
ในการเรียนทัง้ หมดใน 1 วัน ทําให้ผเู้ รียนมีความเหนื่อยล้า
และมีความสนใจต่อบทเรียนลดลง ทัง้ นี้ในการศึกษาบาง
หัวข้อเนื้อหาอาจต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจมากกว่า
หัวข้ออื่น ๆ จึงทําให้ผเู้ รียนบางคนศึกษาไม่ทนั
8.1. โปรแกรมในการพัฒนาสือ่ คอมพิวเตอร์สอน
เสริมครัง้ นี้ มีการเขียนโปรแกรมคนละเวอร์ช นั ่ (Flash
Action Script .0 และ Action Script 3.0) การใช้งานใน
ั หาในการแสดงผล
ส่วนของสถานการณ์ จําลอง จึงมีป ญ
และการโต้ตอบกับผูเ้ รียน
8.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในการทดลอง บาง
เครือ่ งไม่รองรับการแสดงผลของภาพ เคลื่อนไหวและวิดโี อ
ทําให้การแสดงผลไม่ดเี ท่าทีค่ วร
8. ข้อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาวิจยั ต่อไป
8..1 ควรนํ า สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ ส อนเสริ ม แบบ
สถานการณ์ จําลอง เรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR
วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้นนี้ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
อื่น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิแ์ ละประสิทธิภาพของ
บทเรียน
8.. ควรเพิม่ รูปแบบของสถานการณ์ จําลอง
ต่ า ง ๆ ให้ม ีอ ยู่ใ นทุ ก หน่ ว ยการเรียน หรือ มีรูป แบบที่
หลากหลายมากขึน้ เช่นในเรื่องของการจัดองค์ประกอบ
ภาพ การฝึ กใช้เลนส์ประเภทต่าง ๆ (ระยะต่าง ๆ) โดย
ให้ผู้เรียนสามารถซูมเข้าออกได้ รวมไปถึงการทดลอง
ตัง้ ค่ากับภาพถ่ายทีน่ ําเข้าจากภายนอกบทเรียนได้
8..3 ควรมีสถานการณ์ จําลองแบบรวมการตัง้ ค่า
ทัง้ หมดไว้ในหน้าเดียว ให้ผเู้ รียนสามารถตัง้ ค่าต่าง ๆของ
กล้องได้ทงั ้ หมด เช่น ปรับรูรบั แสง แล้วไปปรับความเร็ว
ชัตเตอร์ ปรับ ISOปรับ white balance ตัง้ ค่าชดเชยแสง
ซู มระยะต่ าง ๆ และจัดองค์ประกอบภาพ จากนั น้ ก็ให้
สามารถกดซัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ ที่เห็นผลลัพธ์ได้ทนั ที
การฝึ กตัง้ ค่าต่าง ๆ ดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะมี
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