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PEN MOUSE APPLICATION FOR ONLINE TEACHING IN CALCULATION
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บทคัดยอ
บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค 2 ขอ คือ (1) เพื่ออธิบายแนวคิดและความสําคัญของเมาสปากกา
สําหรับการสอนออนไลน และ (2) เพื่อนําเสนอแนวทางการประยุกตใชเมาสปากกาสําหรับการสอนออนไลนใน
รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การคํ า นวณและสถิ ติ บทความเรื่ อ งนี้ ม าจากการสั ง เคราะห เ อกสารและจาก
ประสบการณ ต รงของผู เ ขี ย นในการจั ดการเรีย นการสอนออนไลนในชว งสถานการณไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ระหวางเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563 จากผลการสังเคราะหเอกสารและประสบการณตรง
พบวา (1) รายวิชาที่เกี่ยวของกับการคํานวณและสถิติไมสามารถบรรยายโดยใช PowerPoint เพียงอยางเดียว
เนื่องดวยรายวิชาที่เกี่ยวของกับการคํานวณและสถิติมีความจําเปนตองแสดงวิธีทําและวาดรูปประกอบการ
อธิบาย และ (2) การประยุกตใชเมาสปากกาสําหรับการสอนออนไลนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการคํานวณและ
สถิติไดผลเปนที่นาพอใจและสามารถใชทดแทนกระดานไวทบอรดไดในการเรียนการสอนแบบปกติ
คําสําคัญ: การสอนออนไลน เมาสปากกา รายวิชาการคํานวณและสถิติ
ABSTRACT
This article aims (1) to explain the concepts and importance of pen pens for online
teaching, and ( 2) to present the application of using a pen mouse for online teaching in
subjects related to calculation and statistics. This article is based on the synthesis of
documents and the direct experience of the author in online teaching and learning during the
situation of Corona Virus Disease 2019 ( COVID- 19) between April - June 2020. From the
synthesis of documents and direct experience, it was found that ( 1) courses related to
calculations and statistics cannot be described using only PowerPoint since the courses related
to calculations and statistics are necessary to show how to make calculations and draw
illustrations, and (2) the application of a pen mouse for online teaching in the course related
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to calculation and statistics was satisfactory and can be used as a substitute for whiteboards
in normal teaching and learning.
KEYWORDS: Online Teaching, Mouse Pen, Calculation and Statistics Course
บทนํา
การระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) เปน การระบาดใหญ (Pandemic)
ไปทั่วโลกตามประกาศขององคการอนามัยโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 สําหรับสถานการณไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในชวง 2 เดือน (ระหวางเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563) ถือไดวาเปนสถานการณที่ตอง
เฝาระวังเปนพิเศษ เนื่องจากมีสถิติผูติดเชื้อเพิ่มและยอดสะสมสู งขึ้น อยางต อเนื่องทั้ งในระดับโลกและใน
ประเทศไทย สําหรับในประเทศไทย กรมควบคุมโรค (2563ก) ไดรายงานสถานการณในประเทศไทย เมื่อ 14
เมษายน 2563 พบวา มีกลุมผูปวยสะสม 2,613 คน ผูปวยรายใหม 34 คน และผูเสียชีวิตสะสม 41 ราย
กลุมผูปวยที่เดินทางจากตางประเทศและกักตัวในพื้นที่ที่รัฐบาลกําหนดให สะสม 62 คน เปนผูปวยรายใหมที่
เดินทางจากตางประเทศและกักตัวในพื้นที่ที่รัฐบาลกําหนดให 1 คน ตอมา ผลสรุปยอดผูปวย COVID-19
ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 โดยศูนยบริหารสถานการณโควิด 19 ไดรายนงานวา พบผูติดเชื้อรายใหม 13 ราย
ทําใหมียอดผูปวยสะสม 2839 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สงผลใหมียอดผูเสียชีวิตสะสม ทั้งหมดภายในประเทศ
50 ราย และมี ตั ว เลขผู ป ว ยรั ก ษาหายกลั บ บ า นได แ ล ว 2430 ราย (Bangkokinsight, 2563) ณ ป จ จุ บัน
จากสถิ ติ ข องกรมควบคุ ม โลก (2563ข) พบว า มี ก ลุ ม ผู ป ว ยสะสม 3,169 คน ผู ป ว ยรายใหม 7 คน และ
ผูเสียชีวิตสะสม 58 ราย กลุมผูปวยที่เดินทางจากตางประเทศและกักตัวในพื้นที่ที่รัฐบาลกําหนดให สะสม
232 คน เปนผูปวยรายใหมที่เดินทางจากตางประเทศและกักตัวในพื้นที่ที่รัฐบาลกําหนดให 7 คน
สถานการณ COVID-19 ไดสงผลกระทบโดยตรงต อทุกคน ทุกองคกร และทุกสาขาอาชี พ และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทของสถานศึกษาที่ตองปรับตัวและปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนใหมผานระบบ
ออนไลน อยางมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ผูเขียนสังกัดไดประกาศชัดเจน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการทํางานที่บ าน
(Work from Home) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 (มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563) และมีการประกาศใหมีการ
จัดการเรียนการสอนออนไลนแบบ 100% ภายใตการสนับสนุนของสํานักการจัดการศึกษาออนไลน (Office of
Online Education: OOE) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นและความตั้งใจของมหาวิทยาลัยที่จะปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ภายใตแนวคิดที่วา “โลกเปลี่ยน
เราปรับ” ซึ่งสงผลทําใหการจัดการการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตองปรับจากการจัดใน
หองเรียนเปนแบบออนไลนทั้งหมดผานสื่อสังคมและโปรแกรมตาง ๆ เชน Google meet, Zoom เปนตน
รายวิ ช าที่ ผู เ ขี ย นได รั บ ผิ ด ชอบสอนในช ว งสถานการณ COVID-19 มี 2 รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ ง
การคํานวณและสถิติ คือ วิชา MAT155 คณิตศาสตรและสถิติทั่วไป (General Mathematics and Statistic)
ซึ่งเปนรายวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และวิชา EDA719 สถิติ
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ขั้ น สู งสํ าหรั บ นั กบริ ห ารการศึ กษา (Advanced Statistics for Educational Administrators) ซึ่งเปน วิช า
บังคับ (Compulsory Subject) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งสอง
รายวิชานี้ นอกจากการสอนในเชิงแนวคิดหรือมโนทัศน (Concept-Based Instruction: CBI) (Loertscher &
Erickson, 2006; Erickson, 1998; (สุบิน ยุระรัช และสาลินี มีเจริญ, 2558) จําเปนตองมีการสาธิตหรือแสดง
วิธีการคํานวณทางคณิตศาสตรและวาดรูปโมเดลประกอบการอธิบายในการเรียนรูเทคนิคทางสถิติ โดยปกติทั้ง
สองรายวิ ช านี้ ใ นห อ งเรี ย นปกติ จ ะต อ งมี ก ารเขี ย นบนกระดาษไวท บ อร ด (Whiteboard) แต เ นื่ อ งด ว ย
สถานการณ COVID-19 ทําใหผูสอนตองปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการสอนใหมโดยใชเมาสปากกา (Pen
mouse) มาช ว ยเสริ มขณะที่ ส อนออนไลน เพื่อใหการจัดการเรี ย นการสอนมีความคลายกับ การเรี ย นใน
หองเรียนปกติมากที่สุด
วัตถุประสงค
1. เพื่ออธิบายแนวคิดและความสําคัญของเมาสปากกาสําหรับการสอนออนไลน และ
2. เพื่อนําเสนอแนวทางการประยุกตใชเมาสปากกาสําหรับการสอนออนไลนในรายวิชาที่เกี่ยวของ
กับการคํานวณและสถิติ
เมาสปากกาคืออะไร
เมาส ป ากกา (Pen mouse) เป น อุป กรณฮารดแวรที่ตอเขากับ เครื่องคอมพิว เตอร (Hardware
input) ที่มีลักษณะเปนกระดานฉนวนที่ใชคูกับปากกาสไตลัส (Stylus pen) เหมาะสําหรับงานประเภทวาดรูป
กราฟฟกคอมพิวเตอร (Computer graphic) ตาง ๆ มีน้ําหนักเบาเหมือนกับใชปากกาเขียนลงบนกระดาษ
จริงๆ ซึ่งชวยในการวาดภาพในคอมพิวเตอรไดงายมากขึ้น (วรสิกา อินทรธิราช, 2563) ในปจจุบัน เมาสปากกา
ที่วางขายตามตลาดมีอยูหลายยี่หอซึ่งมีคุณภาพ ขนาด และราคาที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับความตองการและ
ความจําเปนของผูใชงาน ยกตัวอยางเชน ยี่หอ Genius คอนขางมีราคาถูก สามารถหาซื้อไดงาย วาดรูปได
แตการตัดเสนอาจไมเปนที่นาพอใจมากนัก ยี่หอ Acecad ตัดเสนไดดีกวายี่หอ Genius แตจะกินไฟมากกวา
สวนยี่หอ XP-Pen ตัดเสนไดดี ไมมีไฟดูด ไมมีสัญญาณรบกวน เหมาะสําหรับงานลงสีและวาดเขียน ราคา
นาคบ มีหลายขนาดใหเลือกตามความพอใจของผูใช สวนยี่หอ Wacom คอนขางมีคุณภาพดี ไมมีไฟดูด ไมมี
สัญญาณรบกวน มีหลายขนาด แตคอนขางมีราคาสูง เปนตน
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เมาสปากกายี่หอ Genius
ที่มา: https://samsamut.com/index.php?
route=product/product&product_id=1278

เมาสปากกายี่หอ Wacom
ที่มา: https://review.thaiware.com/841.html

เมาสปากกายี่หอ XP-Pen
ที่มา: https://xp-pen.co.th/product/
xp-pen-star-g640s/

ภาพที่ 1 ตัวอยางเมาสปากกายี่หอตางๆ ที่วางขายในประเทศไทย
อยางไรก็ตาม การเลือกซื้อเมาสปากกามาใชขึ้นอยูกับลักษณะการใชงานและความพอใจของผูใช
เปนสําคัญ หากไมเนนวาดรูปกราฟฟกมากนักแตเนนจดบันทึกก็อาจเลือกยี่หอ Genius หรือ Acecad ก็นาจะ
เหมาะสม แตถาหากจะเนนวาดรูปและจดบันทึกดวย และราคาไมแพงมากนักก็ยี่หอ XP-Pen แตหากไมเกี่ยง
ราคา เนนคุณภาพเปนสําคัญก็อาจจะเลือกยี่หอ Wacom ดังนั้น ผูเขียนขอแนะนําวาการเลือกซื้อเมาสปากกา
มาใชควรพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ (1) ลักษณะการใชงาน เชน เนนจดบันทึกหรือวาดรูป เนนจอใหญหรือ
จอเล็ก เปนตน และ (2) ความคุมคาของการใชงาน ใหพิจารณาวาใชบอยเพียงใดและคุมกับเงินที่ซื้อมาหรือไม
การสอนออนไลนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการคํานวณและสถิติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือไดวาเปนกฎหมายแมบททางการศึกษาฉบับ
แรกของประเทศไทย แม ว า ป จ จุ บั น จะมี ฉ บั บ แก ไ ขออกมาอี ก หลายฉบั บ แต ก็ ยั ง ยึ ด หลั ก การนี้ กล า วคื อ
กฎหมายแม บ ทฉบั บ นี้ ไ ด ร ะบุ ห ลั ก การจั ด การศึ ก ษาไว ว า “การจั ด การศึ ก ษาต อ งยึ ด หลั ก ผู เ รี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) อยางไรก็
ตาม ดวยสถานการณ COVID-19 ทําใหผูเขียนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหมจากการเรียนในหองเรียนปกติ
เปนการสอนออนไลน สําหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผูเขียนรับผิดชอบสอน
ออนไลน ใ น 2 รายวิ ช า คื อ วิ ช า MAT155 คณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ทั่ ว ไป (General Mathematics and
Statistics) และวิ ช า EDA719 สถิ ติ ขั้ น สู ง สํ า หรั บ นั ก บริ ห ารการศึ ก ษา (Advanced Statistics for
Educational Administrators) โดยโปรแกรมที่เลือกใชมี 2 โปรแกรม คือ (1) Zoom และ (2) Google meet

ตารางที่ 1 คําอธิบายรายวิชา (Course description) ของวิชา MAT155 คณิตศาสตรและสถิติทั่วไป และ
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วิชา EDA719 สถิติขั้นสูงสําหรับนักบริหารการศึกษา
รายวิชา
วิชา MAT155 คณิตศาสตร
และสถิติทั่วไป

วิชา EDA719 สถิติขั้นสูง
สําหรับนักบริหารการศึกษา

คําอธิบายรายวิชา
สมการกําลังหนึ่งและกําลังสองตัวแปรเดียว ฟงกชันและการเขียนกราฟ การหา
พื้ น ที่ ป ริ ม าณของรู ป ทรงเรขาคณิ ต และการประยุ ก ต ใ ช พื้ น ฐานตรี โ กณมิ ติ
เวกเตอร ความสมเหตุสมผลของเหตุการณ และการตัดสินใจ ระเบียบวิธีทางสถิติ
สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ความนาจะเปนและการประยุกตใช
สถิติท่ีจําเปนสําหรับนักบริหารการศึกษาและนักบริหารสถานศึกษา สถิติขั้นสูง
สําหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ความแตกตางระหวางสถิติเชิงบรรยาย
และสถิติเชิงสรุปอางอิง การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวน
การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การวิเคราะห
ความแปรปรวนพหุคูณ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะหจําแนก
การวิเคราะหโมเดลพหุระดับ การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะห
องค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น โมเดลสมการโครงสร า ง การประยุ ก ต ใ ช โ ปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ กรณีศึกษาบทความวิจัยที่ใชสถิติขั้นสูง
เพื่องานดานการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา เชน การประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การบริ ห ารความเสี่ ย งทางการศึ ก ษา การพั ฒ นาวิ ช าชี พ
การบริหารงานบุคคล การนิเทศการศึกษา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ หลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา
เปนตน

จากตารางที่ 1 วิชา MAT155 คณิตศาสตรและสถิติทั่วไป และวิชา EDA719 สถิติขั้นสูงสําหรับ
นักบริหารการศึกษา เปนวิชาที่เกี่ยวของกับการคํานวณและสถิติ อยางเชนวิชา MAT155 คณิตศาสตรและสถิติ
ทั่วไป เนื้อหาสวนใหญเปนการสอนคณิตศาสตรเบื้องตนและเนนการคํานวณซึ่งจะตองมีการสาธิตและแสดง
วิ ธี การทํ า ดั งนั้ น การสอนออนไลน แบบบรรยายโดยใช PowerPoint อยางเดียวไมสามารถทําได สวนวิชา
EDA719 สถิ ติ ขั้ น สู ง สํ า หรั บ นั ก บริ ห ารการศึ ก ษา เนื้ อ หาส ว นใหญ เ ป น การสอนสถิ ติ ส ถิ ติ เ ชิ ง บรรยาย
(Descriptive statistics) สถิติเชิงสรุปอางอิง (Inferential statistics) และสถิติขั้นสูงประเภทตางๆ ซึ่งเนน
การสอนมโนทัศน (Concept) และฝกปฏิบัติ (Practice) ตลอดจนการวาดรูปเพื่อประกอบการอธิบาย เชน
สมการการถดถอย (Regression equation) โมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model) เปนตน
ดั ง นั้ น การสอนออนไลน แ บบบรรยายโดยใช PowerPoint อย า งเดี ย วไม ส ามารถทํ า ได เ ช น เดี ย วกั บ วิ ช า
MAT155 ดวยธรรมชาติของรายวิชาและความจําเปนขางตน ทําใหผูเขียนในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบรายวิชาที่
เกี่ยวของกับการคํานวณและสถิติจึงตองปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนใหมเพื่อใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
ดังนั้น ผูเขียนจึงเลือกที่จะใชเมาสปากกามาชวยในการเรียนการสอนออนไลนใน 2 รายวิชานี้ เนื่องดวยตอบ
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โจทยของเนื้อหาและวัตถุประสงคของรายวิชาที่เนนใน 2 เรื่อง คือ (1) สาธิตและแสดงวิธีการคํานวณทาง
คณิตศาสตร และ (2) เขียนสมการและวาดรูปภาพโมเดลประกอบการอธิบายได

ภาพที่ 2 บรรยากาศการสอนโดยใชโปรแกรม Google Meet
เมาสปากกากับการสอนออนไลนในวิชาที่เกี่ยวของกับการคํานวณและสถิติ
ผูเขียนเลือกเมาสปากกา (Pen mouse) ยี่หอ XP-Pen รุน Star G640 มาประยุกตใชในการสอน
ออนไลนในรายวิชา MAT155 คณิตศาสตรและสถิติทั่วไป และวิชา EDA719 สถิติขั้นสูงสําหรับนักบริหาร
การศึกษา เนื่องดวยมีขนาด 6x4นิ้ว ไมเล็กและไมใหญเกินไปสําหรับใชเขียนสมการ แสดงการคํานวณ และ
วาดรูปโมเดลประกอบการอธิบาย และที่สําคัญ ราคาไมสูงเกินไปอยูระดับที่นาคบ (1,590 บาท)

ภาพที่ 3 เมาสปากกายี่หอ XP-Pen รุน Star G640
(ที่มา: ผูเขียนถายเอง)
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ภาพที่ 4 ตัวอยางการสอนแซมเปลสเปซและแฟกทอเรียล
ในรายวิชา MAT155 ผานโปรแกรม Paint 3D
ในรายวิชา MAT155 จะมีการสอนเรื่องแซมเปลสเปซ (Space space) และเหตุการณ ตลอดจน
การคํานวณเกี่ยวกับแฟกทอเรีล (Factorial) ซึ่งหากเปนการสอนในหองเรียนปกติ ผูสอนจะตองแสดงวิธีทําบน
กระดานประกอบการอธิบาย แตเมื่อมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน การใชเมาสปากกา
จึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะแสดงวิธีการคํานวณผานหนาจอคอมพิวเตอรและอธิบายไดระหวางที่สอน
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ภาพที่ 5 ตัวอยางการสอนเรื่องการถดถอยและโมเดลสมการโครงสราง
ในรายวิชา EDA719 ผานโปรแกรม Paint 3D
ในรายวิ ช า EDA719 จะมี ก ารสอนเรื่ อ งการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ การวิ เ คราะห ก ารถดถอย
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ทั้ง 4 หัวขอดังกลาว
จําเปนจะตองมีการวาดรูปประกอบการอธิบาย จากประสบการณตรงผูเขียนคนพบวา การนําเมาสปากกามา
ประยุกตใช คอนขางไดผลอยางมากและผูเรียนมีความพึงพอใจเพราะการใชเมาสปากกาไมไดตางไปจากการใช
กระดานไวทบอรดในหองเรียนปกติ เนื่องดวยผูสอนสามารถวาดรูปผานหนาจอคอมพิวเตอรไดทันทีขณะ
ที่อธิบายเนื้อหาไปดวย
แนวทางการประยุ ก ต ใ ช เ มาส ปากกาสํ า หรับ การสอนออนไลนใ นรายวิช าที่เ กี่ ย วข องกั บการคํ า นวณ
และสถิติ
จากแนวคิดเกี่ยวกับการสอนออนไลนและประสบการณตรงจากการใชเมาสปากกาในการสอนวิชา
MAT155 คณิตศาสตรและสถิติทั่วไป และวิชา EDA719 สถิติขั้นสูงสําหรับนักบริหารการศึกษา ผูเขียนขอสรุป
แนวทางในการประยุกตใชเมาสปากกาสําหรับการสอนออนไลนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการคํานวณและสถิติ
ดังนี้
1. เตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรให พรอม ผูสอนอาจเลือกใชคอมพิวเตอรแบบตั้งโต ะ (Personal
Computer: PC) หรือคอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptob) แตควรใชระบบปฏิบัติการ Windows
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2. เลือกเมาสปากกาที่อยูในชวงราคาประมาณ 1,500-3,000 บาท จะไดเมาสปากกาที่มีคุณภาพดี
ในการตัดเสน วาดรูป ไมมีไฟดูด และไมมีสัญญาณรบกวน ผูเขียนขอแนะนํายี่หอ XP-Pen หรือ Wacom
3. เลื อ กโปรแกรมวาดรู ป ที่ ถ นั ด โดยปกติ โ ปรแกรมที่ ม ากั บ ระบบปฏิ บั ติ ก าร Windows ก็ คื อ
โปรแกรม Paint หรือ Paint 3D ซึ่งสามารถใชไดไมยากนักสําหรับมือใหม แตทั้งนี้ ผูสอนสามารถทดลองดาวน
โหลดโปรแกรมอื่นๆ มาใชไดมากมายที่เปนโปรแกรมประเภท Freeware เชน Adobe Illustrator, Epic Pen,
MediBang Paint เปนตน
4. กอนเริ่มสอนจริง ผูสอนที่ยังไมเคยใชเมาสปากกามากอนควรฝกการใชปากกาและแผนรองเมาส
ปากกาใหคลองกอนสอน เพื่อใหเกิดความชํานาญและมีทักษะในระดับหนึ่ง แนะนําวาควรทดลองประมาณ
2-3 ชั่วโมง โดยการเขียนและวาดรูปที่เคยใชบนกระดานไวทบอรด เชน สมการทางคณิตศาสตร รูปโมเดลทาง
สถิติ เปนตน
5. หลังจากเขียนและวาดรูปเสร็จในแตละครั้ง ควรบันทึก (Save) ลงในคอมพิวเตอรเพื่อจะไดนํา
กลับมาใชใหมไดสําหรับนักศึกษารุนตอไป หรือสําหรับการเรียนรูแบบ e-Learning
สรุป
1. เมาสปากกามีความสําคัญสําหรับการสอนออนไลน เปนอุปกรณที่สามารถนํามาประยุกตใชไดดี
สําหรับการสอนออนไลนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการคํานวณและสถิติ โดยเนนการเขียนสมการ วาดรูปกราฟ
และโมเดลประกอบการอธิบาย ถือไดวาเปนอุปกรณที่มีความจําเปนสําหรับการสอนออนไลนและสามารถใช
ทดแทนกระดานไวทบอรดไดในการเรียนการสอนแบบปกติ
2. แนวทางการประยุกตใชเมาสปากกาสําหรับการสอนออนไลน มี 5 ขอ ไดแก (1) เตรียมอุปกรณ
คอมพิวเตอร (2) เลือกเมาสปากกาที่เหมาะสม (3) เลือกโปรแกรมวาดรูปที่ถนัด (4) ฝกใชจนเกิดทักษะหรือ
ความชํ า นาญ และ (5) บั น ทึ กผลงานทุ กครั้ งที่ ใชสําหรั บ นํา กลับ มาใชป ระกอบการสอนใหมห รื อสํ า หรั บ
e-Learning
ขอเสนอแนะ
1. เมาสปากกาสามารถนําไปประยุกตใชไดในรายวิชาอื่น ๆ ที่ไมใชวิชาสถิติและการคํานวณ เชน
วิชาวาดรูป (Drawing) ในคณะสถาปตยกรรมศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตร เปนตน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการนําเมาสปากกามาประยุกต ใช ใน
การเรียนการสอนออนไลน เชน ความพึงพอใจของผูเรียน ความสนใจของผูเรียน ขนาดของเมสปากกากับ
ความเหมาะสมของเนื้อหา เปนตน
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