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การประยุกตใชเมาสปากกาสําหรับการสอนออนไลนในรายวิชาการคํานวณและสถิติ 

PEN MOUSE APPLICATION FOR ONLINE TEACHING IN CALCULATION  
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บทคัดยอ  

 บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค 2 ขอ คือ (1) เพ่ืออธิบายแนวคิดและความสําคัญของเมาสปากกา

สําหรับการสอนออนไลน และ (2) เพ่ือนําเสนอแนวทางการประยุกตใชเมาสปากกาสําหรับการสอนออนไลนใน

รายวิชาท่ีเ ก่ียวของกับการคํานวณและสถิติ บทความเรื่องนี้มาจากการสังเคราะหเอกสารและจาก

ประสบการณตรงของผูเขียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลนในชวงสถานการณไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ระหวางเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563 จากผลการสังเคราะหเอกสารและประสบการณตรง

พบวา (1) รายวิชาท่ีเก่ียวของกับการคํานวณและสถิติไมสามารถบรรยายโดยใช PowerPoint เพียงอยางเดียว 

เนื่องดวยรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการคํานวณและสถิติมีความจําเปนตองแสดงวิธีทําและวาดรูปประกอบการ

อธิบาย และ (2) การประยุกตใชเมาสปากกาสําหรับการสอนออนไลนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการคํานวณและ

สถิติไดผลเปนท่ีนาพอใจและสามารถใชทดแทนกระดานไวทบอรดไดในการเรียนการสอนแบบปกติ 

 

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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ผูอํานวยการ ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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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  

 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนการระบาดใหญ (Pandemic)                  

ไปท่ัวโลกตามประกาศขององคการอนามัยโลก เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2563 สําหรับสถานการณไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ในชวง 2 เดือน (ระหวางเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563) ถือไดวาเปนสถานการณท่ีตอง

เฝาระวังเปนพิเศษ เนื่องจากมีสถิติผูติดเชื้อเพ่ิมและยอดสะสมสูงข้ึนอยางตอเนื่องท้ังในระดับโลกและใน

ประเทศไทย สําหรับในประเทศไทย กรมควบคุมโรค (2563ก) ไดรายงานสถานการณในประเทศไทย เม่ือ 14 

เมษายน 2563 พบวา มีกลุมผูปวยสะสม 2,613 คน ผูปวยรายใหม 34 คน และผูเสียชีวิตสะสม 41 ราย              

กลุมผูปวยท่ีเดินทางจากตางประเทศและกักตัวในพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลกําหนดให สะสม 62 คน เปนผูปวยรายใหมท่ี

เดินทางจากตางประเทศและกักตัวในพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลกําหนดให 1 คน ตอมา ผลสรุปยอดผูปวย COVID-19                 

ณ วันท่ี 23 เมษายน 2563 โดยศูนยบริหารสถานการณโควิด 19 ไดรายนงานวา พบผูติดเชื้อรายใหม 13 ราย 

ทําใหมียอดผูปวยสะสม 2839 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 1 ราย สงผลใหมียอดผูเสียชีวิตสะสม ท้ังหมดภายในประเทศ 

50 ราย และมีตัวเลขผูปวยรักษาหายกลับบานไดแลว 2430 ราย (Bangkokinsight, 2563) ณ ปจจุบัน                 

จากสถิติของกรมควบคุมโลก (2563ข) พบวา มีกลุมผูปวยสะสม 3,169 คน ผูปวยรายใหม 7 คน และ

ผูเสียชีวิตสะสม 58 ราย  กลุมผูปวยท่ีเดินทางจากตางประเทศและกักตัวในพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลกําหนดให สะสม 

232 คน เปนผูปวยรายใหมท่ีเดินทางจากตางประเทศและกักตัวในพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลกําหนดให 7 คน 

สถานการณ COVID-19 ไดสงผลกระทบโดยตรงตอทุกคน ทุกองคกร และทุกสาขาอาชีพ และ

โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทของสถานศึกษาท่ีตองปรับตัวและปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนใหมผานระบบ

ออนไลน อยางมหาวิทยาลัยศรีปทุมท่ีผูเขียนสังกัดไดประกาศชัดเจน เก่ียวกับแนวปฏิบัติการทํางานท่ีบาน 

(Work from Home) เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2563 (มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563) และมีการประกาศใหมีการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนแบบ 100% ภายใตการสนับสนุนของสํานักการจัดการศึกษาออนไลน (Office of 

Online Education: OOE) ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความมุงม่ันและความตั้งใจของมหาวิทยาลัยท่ีจะปรับเปลี่ยน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ภายใตแนวคิดท่ีวา “โลกเปลี่ยน             

เราปรับ” ซ่ึงสงผลทําใหการจัดการการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตองปรับจากการจัดใน

หองเรียนเปนแบบออนไลนท้ังหมดผานสื่อสังคมและโปรแกรมตาง ๆ เชน Google meet, Zoom เปนตน  

รายวิชาท่ีผู เขียนไดรับผิดชอบสอนในชวงสถานการณ COVID-19 มี 2 รายวิชาท่ีเ ก่ียวของ                    

การคํานวณและสถิติ คือ วิชา MAT155 คณิตศาสตรและสถิติท่ัวไป (General Mathematics and Statistic) 

ซ่ึงเปนรายวิชาการศึกษาท่ัวไป (General Education) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และวิชา EDA719 สถิติ
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ข้ันสูงสําหรับนักบริหารการศึกษา (Advanced Statistics for Educational Administrators) ซ่ึงเปนวิชา

บังคับ (Compulsory Subject) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ท้ังสอง

รายวิชานี้ นอกจากการสอนในเชิงแนวคิดหรือมโนทัศน (Concept-Based Instruction: CBI) (Loertscher & 

Erickson, 2006; Erickson, 1998; (สุบิน ยุระรัช และสาลินี มีเจริญ, 2558) จําเปนตองมีการสาธิตหรือแสดง

วิธีการคํานวณทางคณิตศาสตรและวาดรูปโมเดลประกอบการอธิบายในการเรียนรูเทคนิคทางสถิติ โดยปกติท้ัง

สองรายวิชานี้ในหองเรียนปกติจะตองมีการเขียนบนกระดาษไวทบอรด (Whiteboard) แตเนื่องดวย

สถานการณ COVID-19 ทําใหผูสอนตองปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการสอนใหมโดยใชเมาสปากกา (Pen 

mouse) มาชวยเสริมขณะท่ีสอนออนไลน เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีความคลายกับการเรียนใน

หองเรียนปกติมากท่ีสุด              

                   

วัตถุประสงค 

1. เพ่ืออธิบายแนวคิดและความสําคัญของเมาสปากกาสําหรับการสอนออนไลน และ  

2. เพ่ือนําเสนอแนวทางการประยุกตใชเมาสปากกาสําหรับการสอนออนไลนในรายวิชาท่ีเก่ียวของ

กับการคํานวณและสถิติ 

 

เมาสปากกาคืออะไร 

 เมาสปากกา (Pen mouse) เปนอุปกรณฮารดแวรท่ีตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอร (Hardware 

input) ท่ีมีลักษณะเปนกระดานฉนวนท่ีใชคูกับปากกาสไตลัส (Stylus pen) เหมาะสําหรับงานประเภทวาดรูป

กราฟฟกคอมพิวเตอร (Computer graphic) ตาง ๆ มีน้ําหนักเบาเหมือนกับใชปากกาเขียนลงบนกระดาษ  

จริงๆ ซ่ึงชวยในการวาดภาพในคอมพิวเตอรไดงายมากข้ึน (วรสิกา อินทรธิราช, 2563) ในปจจุบัน เมาสปากกา

ท่ีวางขายตามตลาดมีอยูหลายยี่หอซ่ึงมีคุณภาพ ขนาด และราคาท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความตองการและ

ความจําเปนของผูใชงาน ยกตัวอยางเชน ยี่หอ Genius คอนขางมีราคาถูก สามารถหาซ้ือไดงาย วาดรูปได             

แตการตัดเสนอาจไมเปนท่ีนาพอใจมากนัก 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/ 

 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางเมาสปากกายี่หอตางๆ ท่ีวางขายในประเทศไทย 

 

อยางไรก็ตาม การเลือกซ้ือเมาสปากกามาใชข้ึนอยูกับลักษณะการใชงานและความพอใจของผูใช

เปนสําคัญ หากไมเนนวาดรูปกราฟฟกมากนักแตเนนจดบันทึกก็อาจเลือกยี่หอ Genius หรือ Acecad ก็นาจะ

เหมาะสม แตถาหากจะเนนวาดรูปและจดบันทึกดวย และราคาไมแพงมากนักก็ยี่หอ XP-Pen แตหากไมเก่ียง

ราคา เนนคุณภาพเปนสําคัญก็อาจจะเลือกยี่หอ Wacom ดังนั้น ผูเขียนขอแนะนําวาการเลือกซ้ือเมาสปากกา

มาใชควรพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ (1) ลักษณะการใชงาน เชน เนนจดบันทึกหรือวาดรูป เนนจอใหญหรือ 

จอเล็ก เปนตน และ (2) ความคุมคาของการใชงาน ใหพิจารณาวาใชบอยเพียงใดและคุมกับเงินท่ีซ้ือมาหรือไม  

 

การสอนออนไลนในรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการคํานวณและสถิติ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงถือไดวาเปนกฎหมายแมบททางการศึกษาฉบับ

แรกของประเทศไทย แมวาปจจุบันจะมีฉบับแกไขออกมาอีกหลายฉบับแตก็ยังยึดหลักการนี้ กลาวคือ 

กฎหมายแมบทฉบับนี้ไดระบุหลักการจัดการศึกษาไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง

สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) อยางไรก็

ตาม ดวยสถานการณ COVID-19 ทําใหผูเขียนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหมจากการเรียนในหองเรียนปกติ

เปนการสอนออนไลน สําหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ผูเขียนรับผิดชอบสอน

ออนไลนใน 2 รายวิชา คือ วิชา MAT155 คณิตศาสตรและสถิติ ท่ัวไป (General Mathematics and 

Statistics)  และวิ ชา  EDA719 ส ถิติ ข้ันสู งสํ าหรับนักบริหารการ ศึกษา (Advanced Statistics for 

Educational Administrators) โดยโปรแกรมท่ีเลือกใชมี 2 โปรแกรม คือ (1) Zoom และ (2) Google meet 

 

 

ตารางท่ี 1  คําอธิบายรายวิชา (Course description) ของวิชา MAT155 คณิตศาสตรและสถิติท่ัวไป และ 
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 วิชา EDA719 สถิติข้ันสูงสําหรับนักบริหารการศึกษา 

รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

วิชา MAT155 คณิตศาสตร

และสถิติทั่วไป 

สมการกําลังหนึ่งและกําลังสองตัวแปรเดียว ฟงกชันและการเขียนกราฟ การหา

พื้นที่ปริมาณของรูปทรงเรขาคณิตและการประยุกตใช พื้นฐานตรีโกณมิติ 

เวกเตอร ความสมเหตุสมผลของเหตุการณ และการตัดสินใจ ระเบียบวิธีทางสถิติ 

สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ความนาจะเปนและการประยุกตใช 

วิชา EDA719 สถิติข้ันสงู

สําหรับนักบริหารการศึกษา 

สถิติที่จําเปนสําหรับนักบริหารการศึกษาและนักบริหารสถานศึกษา สถิติข้ันสูง

สําหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ความแตกตางระหวางสถิติเชิงบรรยาย

และสถิติเชิงสรุปอางอิง การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวน 

การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การวิเคราะห

ความแปรปรวนพหุคูณ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะหจําแนก 

การวิเคราะหโมเดลพหุระดับ การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน โมเดลสมการโครงสราง การประยุกตใชโปรแกรม

สําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ กรณีศึกษาบทความวิจัยที่ใชสถิติข้ันสูง

เพื่องานดานการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา เชน การประกัน

คุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ                

การบริหารงานบุคคล การนิเทศการศึกษา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ หลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา 

เปนตน 

 

จากตารางท่ี 1 วิชา MAT155 คณิตศาสตรและสถิติท่ัวไป และวิชา EDA719 สถิติข้ันสูงสําหรับ           

นักบริหารการศึกษา เปนวิชาท่ีเก่ียวของกับการคํานวณและสถิติ อยางเชนวิชา MAT155 คณิตศาสตรและสถิติ

ท่ัวไป เนื้อหาสวนใหญเปนการสอนคณิตศาสตรเบื้องตนและเนนการคํานวณซ่ึงจะตองมีการสาธิตและแสดง

วิธีการทํา ดังนั้น การสอนออนไลนแบบบรรยายโดยใช PowerPoint อยางเดียวไมสามารถทําได สวนวิชา 

EDA719 สถิติ ข้ันสูงสําหรับนักบริหารการศึกษา เนื้อหาสวนใหญเปนการสอนสถิติสถิติเชิงบรรยาย 

(Descriptive statistics) สถิติเชิงสรุปอางอิง (Inferential statistics) และสถิติข้ันสูงประเภทตางๆ ซ่ึงเนน

การสอนมโนทัศน (Concept) และฝกปฏิบัติ (Practice) ตลอดจนการวาดรูปเพ่ือประกอบการอธิบาย เชน 

สมการการถดถอย (Regression equation) โมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model) เปนตน 

ดังนั้น การสอนออนไลนแบบบรรยายโดยใช PowerPoint อยางเดียวไมสามารถทําไดเชนเดียวกับวิชา 

MAT155 ดวยธรรมชาติของรายวิชาและความจําเปนขางตน ทําใหผูเขียนในฐานะท่ีเปนผูรับผิดชอบรายวิชาท่ี

เก่ียวของกับการคํานวณและสถิติจึงตองปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนใหมเพ่ือใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา 

ดังนั้น ผูเขียนจึงเลือกท่ีจะใชเมาสปากกามาชวยในการเรียนการสอนออนไลนใน 2 รายวิชานี้ เนื่องดวยตอบ
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โจทยของเนื้อหาและวัตถุประสงคของรายวิชาท่ีเนนใน 2 เรื่อง คือ (1) สาธิตและแสดงวิธีการคํานวณทาง

คณิตศาสตร และ (2) เขียนสมการและวาดรูปภาพโมเดลประกอบการอธิบายได 

 

  

  
 

ภาพท่ี 2 บรรยากาศการสอนโดยใชโปรแกรม Google Meet 

 

เมาสปากกากับการสอนออนไลนในวิชาท่ีเกี่ยวของกับการคํานวณและสถิติ 

 ผูเขียนเลือกเมาสปากกา (Pen mouse) ยี่หอ XP-Pen รุน Star G640 มาประยุกตใชในการสอน

ออนไลนในรายวิชา MAT155 คณิตศาสตรและสถิติท่ัวไป และวิชา EDA719 สถิติข้ันสูงสําหรับนักบริหาร

การศึกษา เนื่องดวยมีขนาด 6x4นิ้ว ไมเล็กและไมใหญเกินไปสําหรับใชเขียนสมการ แสดงการคํานวณ และ

วาดรูปโมเดลประกอบการอธิบาย และท่ีสําคัญ ราคาไมสูงเกินไปอยูระดับท่ีนาคบ (1,590 บาท)  

 

 
 

ภาพท่ี 3 เมาสปากกายี่หอ XP-Pen รุน Star G640 

(ท่ีมา: ผูเขียนถายเอง) 
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ภาพท่ี 4 ตัวอยางการสอนแซมเปลสเปซและแฟกทอเรียล 

ในรายวิชา MAT155 ผานโปรแกรม Paint 3D 

 

 ในรายวิชา MAT155 จะมีการสอนเรื่องแซมเปลสเปซ (Space space) และเหตุการณ ตลอดจน

การคํานวณเก่ียวกับแฟกทอเรีล (Factorial) ซ่ึงหากเปนการสอนในหองเรียนปกติ ผูสอนจะตองแสดงวิธีทําบน

กระดานประกอบการอธิบาย แตเม่ือมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน การใชเมาสปากกา

จึงเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีจะแสดงวิธีการคํานวณผานหนาจอคอมพิวเตอรและอธิบายไดระหวางท่ีสอน 
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ภาพท่ี 5 ตัวอยางการสอนเรื่องการถดถอยและโมเดลสมการโครงสราง 

ในรายวิชา EDA719 ผานโปรแกรม Paint 3D 

 

 ในรายวิชา EDA719 จะมีการสอนเรื่องการวิเคราะหความสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอย                

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ท้ัง 4 หัวขอดังกลาว

จําเปนจะตองมีการวาดรูปประกอบการอธิบาย จากประสบการณตรงผูเขียนคนพบวา การนําเมาสปากกามา

ประยุกตใช คอนขางไดผลอยางมากและผูเรียนมีความพึงพอใจเพราะการใชเมาสปากกาไมไดตางไปจากการใช

กระดานไวทบอรดในหองเรียนปกติ  เนื่องดวยผูสอนสามารถวาดรูปผานหนาจอคอมพิวเตอรไดทันทีขณะ            

ท่ีอธิบายเนื้อหาไปดวย 

 

แนวทางการประยุกตใชเมาสปากกาสําหรับการสอนออนไลนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการคํานวณ           

และสถิติ 

 จากแนวคิดเก่ียวกับการสอนออนไลนและประสบการณตรงจากการใชเมาสปากกาในการสอนวิชา 

MAT155 คณิตศาสตรและสถิติท่ัวไป และวิชา EDA719 สถิติข้ันสูงสําหรับนักบริหารการศึกษา ผูเขียนขอสรุป

แนวทางในการประยุกตใชเมาสปากกาสําหรับการสอนออนไลนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการคํานวณและสถิติ 

ดังนี้ 

 1. เตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรใหพรอม ผูสอนอาจเลือกใชคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (Personal 

Computer: PC) หรือคอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptob) แตควรใชระบบปฏิบัติการ Windows  
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 2. เลือกเมาสปากกาท่ีอยูในชวงราคาประมาณ 1,500-3,000 บาท จะไดเมาสปากกาท่ีมีคุณภาพดี

ในการตัดเสน วาดรูป ไมมีไฟดูด และไมมีสัญญาณรบกวน ผูเขียนขอแนะนํายี่หอ XP-Pen หรือ Wacom 

 3. เลือกโปรแกรมวาดรูปท่ีถนัด โดยปกติโปรแกรมท่ีมากับระบบปฏิบัติการ Windows ก็คือ 

โปรแกรม Paint หรือ Paint 3D ซ่ึงสามารถใชไดไมยากนักสําหรับมือใหม แตท้ังนี้ ผูสอนสามารถทดลองดาวน

โหลดโปรแกรมอ่ืนๆ มาใชไดมากมายท่ีเปนโปรแกรมประเภท Freeware เชน Adobe Illustrator, Epic Pen, 

MediBang Paint เปนตน  

 4. กอนเริ่มสอนจริง ผูสอนท่ียังไมเคยใชเมาสปากกามากอนควรฝกการใชปากกาและแผนรองเมาส

ปากกาใหคลองกอนสอน เพ่ือใหเกิดความชํานาญและมีทักษะในระดับหนึ่ง แนะนําวาควรทดลองประมาณ             

2-3 ชั่วโมง โดยการเขียนและวาดรูปท่ีเคยใชบนกระดานไวทบอรด เชน สมการทางคณิตศาสตร รูปโมเดลทาง

สถิติ เปนตน 

 5. หลังจากเขียนและวาดรูปเสร็จในแตละครั้ง ควรบันทึก (Save) ลงในคอมพิวเตอรเพ่ือจะไดนํา

กลับมาใชใหมไดสําหรับนักศึกษารุนตอไป หรือสําหรับการเรียนรูแบบ e-Learning  

 

สรุป  

 1. เมาสปากกามีความสําคัญสําหรับการสอนออนไลน เปนอุปกรณท่ีสามารถนํามาประยุกตใชไดดี

สําหรับการสอนออนไลนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการคํานวณและสถิติ โดยเนนการเขียนสมการ วาดรูปกราฟ 

และโมเดลประกอบการอธิบาย ถือไดวาเปนอุปกรณท่ีมีความจําเปนสําหรับการสอนออนไลนและสามารถใช

ทดแทนกระดานไวทบอรดไดในการเรียนการสอนแบบปกติ  

 2. แนวทางการประยุกตใชเมาสปากกาสําหรับการสอนออนไลน มี 5 ขอ ไดแก (1) เตรียมอุปกรณ

คอมพิวเตอร (2) เลือกเมาสปากกาท่ีเหมาะสม (3) เลือกโปรแกรมวาดรูปท่ีถนัด (4) ฝกใชจนเกิดทักษะหรือ

ความชํานาญ และ (5) บันทึกผลงานทุกครั้งท่ีใชสําหรับนํากลับมาใชประกอบการสอนใหมหรือสําหรับ                  

e-Learning  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. เมาสปากกาสามารถนําไปประยุกตใชไดในรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีไมใชวิชาสถิติและการคํานวณ เชน 

วิชาวาดรูป (Drawing) ในคณะสถาปตยกรรมศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตร เปนตน  

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการนําเมาสปากกามาประยุกตใชใน          

การเรียนการสอนออนไลน เชน ความพึงพอใจของผูเรียน ความสนใจของผูเรียน ขนาดของเมสปากกากับ

ความเหมาะสมของเนื้อหา เปนตน  
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