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บทคัดยอ 

 
   การคนควาแบบอิสระในคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรมกราฟก 3 มิติ “เบลนเดอร” และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความพึงพอใจของผูใชท่ีมีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ คือผู ท่ี มีพื้นฐานทางดานการใช
คอมพิวเตอรโปรแกรมกราฟก 3 มิติในระดับพอใช ไมจํากัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา ใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 40 คน ซ่ึงแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุมโดย
ใหกลุมตัวอยางท่ี 1 เรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรมกราฟก 3 มิติ “เบลนเดอร” 
และกลุมตัวอยางท่ี 2 เรียนรูดวยเอกสารการเรียนรูโปรแกรมกราฟก 3 มิติ “เบลนเดอร” เครื่องมือท่ี
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบกอน-หลังเรียนและแบบประเมินความ    
พึงพอใจในการใชงานคอมพิวเตอรชวยสอน  การวิเคราะหขอมูลจะใชสถิติรอยละ คาเฉล่ีย และ
ดัชนีประสิทธิผล 
   ผลการศึกษาพบวา 

  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือผลคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ี
เรียนรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรมกราฟก 3 มิติ “เบลนเดอร”  กลุมตัวอยางมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และมีคาดัชนีประสิทธิผลของคอมพิวเตอรชวย
สอน เทากับ 0.65  แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ
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เรียนรูของผูเรียนเพ่ิมข้ึนรอยละ 65 และคาดัชนีประสิทธิผลของคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาคา
ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารการเรียนรู แสดงใหเห็นวาการเรียนรูจากคอมพิวเตอรชวยสอนทําให
ผูเรียนมีการเรียนรูเพิ่มข้ึนมากกวาการเรียนรูจากเอกสาร 

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนทดสอบของกลุมตัวอยางท่ีเรียนรูจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรมกราฟก 3 มิติ “เบลนเดอร” กับกลุมตัวอยางท่ีเรียนรูจากเอกสารการ
เรียน พบวากลุมตัวอยางท่ีเรียนรูจากคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉล่ียสูงกวา
คะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ีใชเอกสารการเรียนรูโปรแกรมกราฟก 3 มิติ              
“เบลนเดอร”  คิดเปนรอยละ 7.6 

 3. ผูเรียนท่ีใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความพึงใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โปรแกรมกราฟก 3 มิติ เบลนเดอร อยูในระดับมาก 
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ABSTRACT 
 

This Independent Study is experiment research with purpose to develop the 
computer assisted instruction for 3D computer graphic Software “Blender” and to 
investigate and compare the user’s achievement and satisfaction on the computer 
assisted instruction.  
 The samples were 40 users. They were selected by purposive sampling. They 
were divided into two groups. The first group consisted of 20 users whose learning 
facilitated by Computer assisted Instruction and 20 users of the second group  who 
employed Paper-based learning. The research instruments were an achievement test 
and a learning satisfaction questionnaire. They did the pretest and protest after learned 
the computer-assisted and Paper-based learning for Blender and finally did the 
posttest and the questionnaire on satisfaction toward Computer assisted Instruction. 
The data analysis was implemented by mean and percentage for comparing students’ 
learning achievement and satisfaction on learning. Effectiveness index was used for 
measure  the instruction effectiveness. 

The results of this independent study were as follows: 
1. The Achievement after study of the users whose learning by computer-

assisted instruction were higher than before study. The effectiveness  
Index of the Computer assisted Instruction was 0.65 or 65 percent 

2. The achievement of the students whose learning facilitated by Computer 
assisted Instruction were higher than those whose learning facilitated by 
Paper-based learning for 7.6  percent. 

3. The user’s satisfaction toward learning by Computer assisted Instruction 
was high. 


