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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใช้
ส่ือการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านการผลิตของนักเรียน
ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ กลุ่มประชากรที่ใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 3 ห้อง 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
เทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 43 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี คือ แผนการสอนวชิาคอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการ
สอน  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ืองการใชค้อมพิวเตอร์ในงาน
ดา้นการผลิต และแบบประเมินความพงึพอใจของผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการ
สอนเพือ่น าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาอ่ืนต่อไป  สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉล่ียเลข
คณิต ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนน
ก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียนโดยใชส้ถิติ (t-test for dependent) คะแนนที่น ามาวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ียของ
ผลต่างระหวา่งก่อนทดลองและหลงัทดลองในรูปของค่าความแตกต่าง (Difference Scores) 

ผลการวิจยั  พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนของผูเ้รียนหลังการเรียนรู้                
โดยเทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอน จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 ผลการประเมินความพึงพอใจที่ มี ต่อการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใช้ส่ือการสอน                           
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่  3 หอ้ง 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยี
เมืองชลพณิชยการโดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.54) อยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบั
คะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอนสามารถท าให้เขา้ใจ
เน้ือหามากขึ้น มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.85) อยูใ่นระดบัมากที่สุด อนัดบัสองไดแ้ก่  เทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการ
สอนท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.75) อยูใ่นระดบัมากที่สุด และส่ือการ
สอนมีภาพประกอบช่วยใหส่ื้อความหมายไดช้ดัเจน มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.71) อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่ม เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545                        

และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
ด าเนินการ ขอ้ (1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และข้อ (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจาก
ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ,  2542) 
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 การจดัการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบตัิจริง สามารถจดัการเรียนการสอนไดห้ลากหลาย เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะในหลกัการบริหาร
และจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
วชิาชีพคอมพวิเตอร์ธุรกิจใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
(หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2556, 2557) 
 การศึกษาในปัจจุบนัต่างตอบสนองความตอ้งการของบุคคลในทุกกลุ่ม ในการจดัการเรียนการสอน
ในระดับต่าง ๆ สถานศึกษารวมทั้งครู-อาจารยท์ี่มีหน้าที่สอนจ าเป็นตอ้งเข้าใจในกลุ่มผูเ้รียนที่มีความ
ตอ้งการในการเรียนที่แตกต่างกนัทั้งน้ีเพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้ที่จะใชเ้พือ่ศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นโดยเม่ือจบ
การศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 แลว้การเรียนต่อจะมีสองสายที่ส าคญัคือสายสามญั (ชั้นม.6) และ
สายอาชีพ (ปวช.) ซ่ึงการเลือกเรียนในสายใดก็ตามก็ล้วนแล้วแต่การเห็นเป้าหมายในอนาคตที่ผูเ้รียน
ตอ้งการ 
 การจดัการเรียนการสอนในสายอาชีพหรือทางดา้นอาชีวศึกษาผูเ้รียนมุ่งเนน้ใหเ้รียนแลว้สามารถน า
ความรู้ที่มีไปใชเ้พื่อศึกษาต่อและการประกอบอาชีพดว้ยเหตุผลน้ี ซ่ึงผูว้ิจยัเป็นผูส้อนในวิทยาลัยเทคโนยี
เมืองชลพณิชยการที่ไดรั้บหนา้ที่ใหส้อนในรายวิชาดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจและในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 ผูส้อนได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ โดยสอนกับนักเรียนชั้ น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยจากการศึกษาวิธีการสอนที่น่าสนใจและเหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนซ่ึง
พบวา่วธีิการสอนโดยการใชเ้ทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อเป็นวิธีการหน่ึงที่มีความเหมาะสมกบัการเรียนดา้น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซ่ึงวิธีการสอนประเภทน้ีจะท าให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ผ่านส่ือที่ผูส้อนจดักระท าขึ้นอย่าง
เหมาะสมจากการศึกษาวิจยัของจกัรกฤษณ์ ฮัน่ยะลา (2556) ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของส่ือการ
สอนระหวา่งส่ือประเภทสไลด์กบัวีดีโอในรายวิชาระบบบริหารและการประกนัคุณภาพ ผลจากการศึกษา
พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั สรุปไดว้า่ประสิทธิภาพของส่ือการสอนประเภทสไลดไ์ดผ้ลดีกวา่
ประเภทวดีีโอ 
 จากที่มาและความส าคญัของการเรียนดงักล่าวขา้งตนท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาวิจยัเร่ืองประสิทธิผล
ของการจดัการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ือง การใช้
คอมพวิเตอร์ในงานดา้นการผลิตของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 หอ้ง 3 ทั้งน้ีผลที่คาด
วา่จะไดรั้บจะท าใหผู้เ้รียนมีเคร่ืองมือในการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและผูส้อนไดแ้นวทาง
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ในการจดัการเรียนการสอนที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน  ๆ                             
ที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนในสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
    1. เพือ่ศึกษาประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้ วชิาคอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ืองการใช้

คอมพวิเตอร์ในงานดา้นการผลิต ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 
            2. เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอน 

 

กรอบแนวคดิในการวิจยั 
การเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอน เพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนในรายวชิา

คอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 หอ้ง 3 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ  สามารถแสดงกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี      
 

  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 

สมมติฐานการวจิยั 
1. ผูเ้รียนที่เรียนดว้ยเทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อมีประสิทธิผลทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
2. ผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยวธีิการเรียนรู้แบบเทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอนมีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เทคนิคการสอนแบบใช้ส่ือการสอน หมายถึง การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ิ้ง                   

ต่าง ๆ ที่เป็นบุคคล วสัดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอน               
มีประ สิทธิภาพและ มีประ สิทธิผล สามารถจ าแนกประเภทของส่ือได้ เ ป็น   6  ประเภท  ดัง น้ี                                                    
ส่ือส่ิงพมิพ ์ ส่ือบุคคล  ส่ือวสัดุ ส่ืออุปกรณ์  ส่ือบริบท  และส่ือกิจกรรม   

2. การใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านการผลิต หมายถึง การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
ผลิตเพื่อให้ไดช้ิ้นงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการผลิตที่เหมาะสม มีหลากหลายลักษณะ ไดแ้ก่ 
งานในสถานศึกษา งานวิศวกรรม งานวิทยาศาสตร์ งานธุรกิจ งานธนาคาร ร้านคา้ปลีก การแพทย ์การ
โทรคมนาคม งานอุตสาหกรรม และงานราชการ 

 

เทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอน 
 

ประสิทธิผลการจดัการเรียนรู้                               
วชิาคอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจ 

เร่ืองการใชค้อมพวิเตอร์ในงานดา้นการผลิต 
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3. ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่
คาดหวงัไว ้  พิจารณาจากการน าผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ไดรั้บเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค ์
หรือเป้าหมาย 

4. วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ หมายถึง รายวิชาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ศึกษา
และปฏิบติัเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ ความสัมพนัธ์ของเอกสารในระบบงานธุรกิจ การน า
คอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการผลิตและการด าเนินการด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทศันคติที่ดีของบุคคล ซ่ึงมกัเกิดจากการได้รับการ
ตอบสนองตามที่ตนตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อส่ิงนั้น ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บ
การตอบสนองความไม่พงึพอใจก็จะเกิดขึ้น  
 6. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 หมายถึง นักเรียนระดบัชั้น ปวช. 3 ห้อง 3 
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ 
 

 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใช้ส่ือการสอน                  
วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เ ร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านการผลิตของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งโดยสามารถน าเสนอขอ้มูล
จากการศึกษาไดต้ามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ประสิทธิผลขององคก์ารเป็นเร่ืองทีมี่ความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับการศึกษาองคก์ารทั้งน้ี โดยแนวคิด

ที่เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแ้ก่ ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน คุณลกัษณะและ
องคป์ระกอบของการบริหารงานโรงเรียนที่มีประสิทธิผล และตวับ่งช้ีประสิทธิผลของโรงเรียน ความหมาย
ของประสิทธิผลของโรงเรียน ค าว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) ถือเป็นเคร่ืองช้ีว่าองคก์ารสามารถปฏิบตัิ
ภารกิจไดดี้เพยีงใด ซ่ึงหากปราศจากการประเมินประสิทธิผลขององคก์ารแลว้องคก์าร จะไม่มีทางทราบเลย
ว่าการปฏิบติัภารกิจขององคก์ารเป็นอยา่งไร แต่อยา่งไรก็ตาม การศึกษาองคก์ารในดา้นประสิทธิผลของ
องคก์ารเป็นเร่ืองทีส่ลบัซบัซอ้นมาก และไม่มีเกณฑต์ายตวัในการประเมินประสิทธิผลขององคก์าร ทั้งน้ีค  า
ว่า ประสิทธิผลขององค์การ อาจมีได้หลายความหมาย โดยการพิจารณาควรศึกษาเป็นรายกรณีไป                         
เพือ่ก าหนดมาตรฐานส าหรับวดั ประสิทธิผลขององคก์ารโดยเฉพาะ (พทิยา บวรวฒันา, 2543: 180) 

จากความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนที่กล่าวมา สามารถสรุปไดว้า่ประสิทธิผลของโรงเรียน 
หมายถึง ความส าเร็จของโรงเรียนที่สามารถร่วมกันท าหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของ
โรงเรียนที่ตั้งไว ้
 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
การจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 17) จดัการเรียนรู้ที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคญัเกิดขึ้นจากพื้นฐานความเช่ือที่ว่าการจดัการศึกษามีเป้าหมายส าคญัที่สุด คือ การจดัการให้
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ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เพือ่ใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดพ้ฒันาตนเองสูงสุด ดงันั้นหลกัการจดัการเรียนรู้จึงควรศึกษา
แนวคิดปรัชญาทางการศึกษาเพือ่เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัต่อไป ความหมาย
ของการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไวห้ลายท่าน ดงัน้ี  

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2551,หนา้ 9) ใหค้วามหมายวา่ การจดัการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนส าคญั
ที่สุด คือ การก าหนดจุดหมาย สาระ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียนและการวดัประเมินผลที่มุ่งพฒันาคน
และชีวิต ให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็มตามความสามารถ สอดคล้องกบัความถนัด ความสนใจ                  
และความตอ้งการของผูเ้รียน  

อรทยั มูลค า (2550, หน้า 9) ไดก้ล่าวว่าการจดัการเรียนรู้โดยยดึเด็กเป็นส าคญัคือ การจดั กิจกรรม
ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใดที่มีความหมายกบัผู ้ เรียนไว ้ผู ้ เรียนได ้ลงมือปฏิบติัและปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยตนเองโดยการสงัเกต วเิคราะห์ ปฏิบตัิ สรุปเพื่อสร้างนิยาม ความหมายและผลิตความรู้ดว้ย
ตนเอง ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ทุกดา้นอยา่งสมดุล 

จากความหมายของการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผู ้เรียนเป็นส าคญัที่กล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า การจดัการ
เรียนรู้ที่เนน้ผู ้เรียนเป็นส าคญัเป็นการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการที่หลากหลายสอดคลอ้งกบัความถนัด ความ
ตอ้งการ ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู ้ เรียนท า กิจกรรมและปฏิบตัิจริง เพื่อให้ เกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองและสามารถประยกุต ์ใช ้ความรู้ในชีวติประจ า วนัได ้โดยผูส้อนเป็นผู ้สนับสนุน ช่วยเหลือ 

ให ้ค า แนะน า ปรึกษาและแก ้ไขปัญหา 

 
การใช้ส่ือในการจัดการเรียนการสอน  

ส่ือ (Media) หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือน าความรู้ในลักษณะต่าง ๆ จากผู ้ส่งไป
ยงัผู ้รับให้เข้าใจ ความหมายได้ตรงกัน ในการเรียนการสอน ส่ือที่ ใช้เป็นตัวกลางน าความ รู้ใน
กระบวนการส่ือความหมายระหว่างผู ้สอนกับผู ้เ รียนเรียกว่า ส่ือการเรียนการสอน ( Instruction 
Media) และเทคโนโลยีทางการศึกษา  (Educational) ซ่ึงหมายถึง การน า เอาว ัสดุ  อุปกรณ์และ
วิธีการมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  

 
วัตถุประสงค์ของการใช้ส่ือการสอน  

1. เพื่อให้ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) และเป็นจริงแก่นักเรียน  
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนได้โดยง่าย และสะดวกขึ้ น  
3. เพื่อเร้านักเรียนให้มีความสนใจในบทเรียนอย่างต่อเน่ืองตามขั้นตอนและตลอดเวลา  
4. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  
5. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะความสามารถ เน่ืองจากได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทดลองและฝึก

ปฏิบัติ  (Learning By Doing) 
6 .  เพื ่อ ให ้น ัก เรี ยนก ล ้าแสดงออกทา งความคิด  และก ารแสดงบทบาทอย ่า งสมควร                      

และโดยสมเหตุสมผลตามแนวทางที่ ดีและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม  
7. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
8. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ ดีในการเรียนการสอน  
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9. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ ดี  (Interaction) ระหว่างนักเรียนครู 
10. เพื่อให้ประหยดัเวลา ว ัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย และบุคลากร ท าให้นักเรียนจ านวนมาก

เกิดการเรียนรู้อย่างคุ ้มค่า ภายใต้สถานการณ์ที่ ดีและได้มาตรฐานอย่างเดียวกัน  
 

ประเภทของส่ือการสอน                  
  ส่ือการสอนมีหลายประเภท  และมีการจ าแนกประเภทโดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน               
สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์  (2550: 71-72)  จ  าแนกประเภทของส่ือได้เป็น  6  ประเภท ดังน้ี  
           1 .   สื่ อ สิ่ งพ ิมพ์   มีทั้ งพ ิมพ ์ที ่จ ัดท า ขึ้ น เพื ่อ สนองก า ร เรี ยน รู ้ต ามหล ักสูต รโดยตรง        
เช่น หนังสือเรียน คู่ มือครู แผนการเรียนรู้  หนังสืออ้างอิง หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบฝึกกิจกรรม 
ใบงานใบความรู้ ฯลฯ และส่ิงพิมพ์ทั่วไปที่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เช่น วารสาร 
นิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว โปสเตอร์ แผ่นพับ แผ่นภาพ เป็นต้น  
           2.  ส่ือบุคคล   หมายถึง  ตัวบุคคลที่ท  าหน้าที่ ถ่ายทอดสาระความรู้ แนวคิดและวิธีปฏิบ ัติ
ตนไปสู่บุคคลอื่นนับ เป็นส่ือการเรียนรู้ที่มีบทบาทส าค ัญโดยเฉพาะในด้านการโน้มน้าวจิตใจ
ของนักเรียนส่ือบุคคลอาจเป็นบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา เช่น ผู ้บริหาร ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  คนท าอาหาร  หรือตัวนักเรียนเอง  หรืออาจเป็นบุคลากรภายนอกที่มีความเช่ียวชาญใน
สาขาต่าง ๆ     
           3.  ส่ือวัสดุ   เป็นส่ือที่ เก็บสาระความรู้อยู่ในตัวเอง  จ  าแนกออกเป็น 2  ลักษณะคือ  
                3.1 ว ัสดุประเภทที่สามารถถ่ายทอดความรู้อยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่จ  า เป็นต้องอาศัย
อุปกรณ์ช่วย เช่น รูปภาพ หุ่นจ าลอง เป็นต้น  
                3.2 ว ัสดุประเภทที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้โดยตนเองจ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์
อ่ืนช่วย  เช่น  ฟิล์มภาพยนตร์  เทปบันทึกเสียง  ซีดีรอม  แผ่นดิสก์  เป็นต้น  
          4. ส่ืออุปกรณ์  หมายถึง  ส่ิงที่ เ ป็นตัวกลางหรือตัวผ่าน ท าให้ข ้อมูลหรือความรู้ที่บ ันทึก
ในวัสดุสามารถถ่ายทอดอกมาให้เห็นหรือได้ยิน  เช่น เคร่ืองฉายแผ่นโปร่งใส เค ร่ืองฉายสไลด์  
เคร่ืองฉายภาพยนตร์  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองบันทึกเสียง เป็นต้น  
          5.  ส่ือบริบท  เป็นส่ือที่ ส่ งเสริมหรือสนับสนุนการเ รียนก ารสอนได้แก่  สภาพแวดล้อม 
และสถานการณ์ต่า ง  ๆ  เช่น  ห้อ ง เ รี ยน   ห้อ งปฏิบ ัติก าร   แหล่งว ิทยาการหรือแหล่ง เ รี ยน รู้                
อื่น  ๆ  เช่น  ห้องสมุด   หรือ เป็นส่ิงที่ เกิดขึ้ น เองตามธรรมชาติใน รูปของส่ิงมีชีวิต  เช่น พืชผ ัก  
ผลไม้ สัตว์ชนิดต่าง ๆ หรืออยู่ในรูปของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่มีอยู่หรือเกิดขึ้ นรอบตัว  
ตลอดจนข่าวสารด้านต่าง ๆ เป็นต้น  
          6. ส่ือกิจกรรม   เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการที่จ ัดขึ้ นเพื่อ เสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับนักเ รียน  ได้แก่   การแสดงละคร  บทบาทสมมติ  การสาธิต  สถานการณ์จ  าลอ ง 
การจัดนิทรรศการ  การไปทัศนศึกษานอกสถานที่   การท าโครงงาน  
 

ขั้นตอนการใช้ส่ือการสอน 
  การใช้ส่ือการสอนนั้ นอาจจะใช้เฉพาะขั้ นตอนใดขั้ นตอนหน่ึงของการสอน หรือจะใช ้                     
ทุกขั้นตอนก็ได ้ดงัน้ี 
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  1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในเน้ือหาที่ก  าลงัจะเรียนนั้น ส่ือที่ใชใ้น
ขั้นน้ีจึงเป็นส่ือที่แสดงเน้ือหากวา้ง ๆ หรือเน้ือหาที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนในคร้ังก่อน ยงัมิใช่ส่ือที่เน้นเน้ือหา
เจาะลึกอยา่งแทจ้ริง และควรเป็นส่ือที่ง่ายต่อการน าเสนอในระยะเวลาอนัสั้น เช่น ภาพ บตัรค า เป็นตน้ 
  2. ขั้นด าเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เป็นขั้นที่จะให้ความรู้ เน้ือหาอยา่งละเอียด
เพื่อสนองวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้ผูส้อนควรเลือกส่ือให้ตรงกับเน้ือหา และวิธีการสอน ตอ้งมีการจดัล าดับ
ขั้นตอนการใชส่ื้อให้เหมาะและสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียน การใชส่ื้อในขั้นน้ี จะตอ้งเป็นส่ือที่เสนอ
ความรู้อยา่งละเอียดถูกตอ้งและชดัเจนแก่ผูเ้รียน เช่น สไลด ์แผนภูมิ วดิีทศัน์ เป็นตน้ 
  3. ขั้นวเิคราะห์และฝึกปฏิบติั เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงแก่ ผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดท้ดลอง
น าความรู้ที่เรียนมาแลว้ไปใชแ้กปั้ญหาในขั้นฝึกหดั โดยการลงมือ ฝึกปฏิบติัเอง ส่ือในขั้นน้ีจึงเป็นส่ือที่เป็น
ประเด็นปัญหาใหผู้เ้รียนไดข้บคิด โดยผูเ้รียนเป็นผูใ้ชส่ื้อเองมากที่สุด เช่น ภาพ บตัรปัญหา สมุดแบบฝึกหัด 
เป็นตน้ 
  4. ขั้นสรุปบทเรียน เป็นการย  ้าเน้ือหาบทเรียนให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจ ที่ถูกต้อง และตรงตาม
วตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้ขั้นสรุปควรใชเ้วลาเพียงสั้น ๆ ส่ือที่สรุปจึงควร ครอบคลุมเน้ือหาส าคญัทั้งหมด เช่น 
แผนภูมิ แผน่โปร่งใส เป็นตน้ 
  5. ขั้นประเมินผูเ้รียน เป็นการทดสอบว่าผูเ้รียนเขา้ใจในส่ิงที่เรียนไปถูกตอ้งมากน้อยเพียงใด และ
บรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไวห้รือไม่ ส่ือในขั้นการประเมินน้ีมกัจะเป็นค าถามจากเน้ือหาบทเรียนโดยอาจมี
ภาพประกอบดว้ยก็ได ้
 

การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านการผลิต 
การผลิต (Production)  เป็นกระบวนการแปรรูปทรัพยากรการผลิต เช่น ว ัตถุ ดิบ แรงงาน                   

และพลังงาน  ระบบย่อยและผลลัพธ์ที่ไดจ้ากระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการด้านการผลิต ได้แก่ การ
ตรวจสอบและควบคุมการไหลเวียนของวตัถุดิบ ,สินคา้ และบริการต่าง ๆ ภายในองค์กร ระบบยอ่ยและ
ผลลพัธท์ี่ไดจ้ากระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการดา้นการผลิต ไดแ้ก่ 
      1. การออกแบบและการปฏิบัติเชิงวิศวกรรม (Design and Engineering) ได้แก่การพฒันา                   
และออกแบบผลิตภณัฑ์ โดยสามารถใช้ระบบการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer-Aided 
Design: CAD) 
     2. การจัดตารางการผลิต (Production Planning) เพื่อจดัการรายละเอียดแผนงานการผลิตทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยใชซ้อฟตแ์วร์ที่ท  างานในดา้นน้ีเขา้มาช่วย ท าใหส้ามารถวางแผนเพื่อก าหนดการ
ผลิตใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการ 
    3. การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ไดแ้ก่การใชซ้อฟตแ์วร์ที่ช่วยในการสั่งซ้ือ, การ
ท านาย, การผลิตเอกสารและรายงานร้านคา้, การพจิารณาหาค่าใชจ่้ายในการผลิต, การวเิคราะห์งบประมาณ
ค่าใชจ่้ายที่วางไวเ้ปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายจริง โดยปกติแลว้ซอฟตแ์วร์ต่างๆเหล่าน้ีจะมีสูตรในการค านวณ
เพือ่หาจ านวนวตัถุดิบและช่วงเวลาที่จะตอ้งสัง่ซ้ือได ้ 
    4. การวางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต (Manufacturing Resource Planning : MRPII) ไดแ้ก่
ระบบที่ใชก้ารวางแผนเครือข่ายเพือ่ใหบุ้คคลต่างๆ สามารถด าเนินธุรกิจเพื่อให้บริการและผลผลิตแก่ลูกคา้
ไดเ้ป็นจ านวนมาก     
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5. การควบคุมสินค้าและการผลิตที่ทันเวลา (Just-in-Time Inventory and Manufacturing)  
การเก็บสินคา้และวตัถุดิบในคลงัสินคา้เป็นจ านวนมากท าให้เกิดค่าใชจ่้ายสูง และอาจเกิดการเสียหายได ้
ดงันั้นวตัถุประสงคห์น่ึงของระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการดา้นการผลิตก็คือ การควบคุมสินคา้คงคลงัให้
อยูใ่นระดบัที่ต  ่าที่สุด 
     6. การควบคุมขบวนการผลิต ในการควบคุมการผลิตมีเทคโนโลยีที่สนับสนุนมากมาย เช่น การ
ผลิตโดยใชค้อมพวิเตอร์ช่วย (Computer-Aided Manufacturing: CAM) เป็นการใชค้อมพวิเตอร์ช่วยการดา้น
การผลิต เช่น การตรวจสอบและติดตาม หรือใชค้อมพวิเตอร์ช่วยในการก าหนดรหัสสินคา้ การจดัล าดบัใน
ขบวนการผลิต เป็นตน้ 
    7. การน าคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยในการผลิต (Computer-Integrated Manufacturing : 
CIM) ไดแ้ก่การใชค้อมพวิเตอร์เพือ่เช่ือมโยงองคป์ระกอบต่างๆในขบวนการผลิตเขา้ดว้ยกนัเป็นระบบที่มี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมขั้นตอนการผลิตทั้งหมด เช่น การประมวลผลการสั่งซ้ือ, 
การออกแบบผลิตภณัฑ,์ การผลิตท าใหส้ามารถเปล่ียนการผลิตสินคา้อยา่งหน่ึงเป็นอีกอยา่งหน่ึงเป็นไปได้
อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
     8. การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control and Testing) ไดแ้ก่ขบวนการในการ
ในการควบคุมเพือ่ใหแ้น่ใจวา่สินคา้ที่ผลิตออกมาตรงตามที่ลูกคา้ตอ้งการ โดยใชซ้อฟตแ์วร์ในการควบคุม
คุณภาพ ต่างๆ ผลลพัธท์ี่ไดจ้ากระบบการควบคุมคุณภาพ  (ศิวชั กาญจนชุม, 2556, หนา้ 133-134) 
 
แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ  

สง่า ภู่ณรงค์ (2540, หน้า 9) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้น เม่ือได้รับ
ความส าเร็จ ตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยที่ไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ การวดั
ความพงึพอใจ ปริญญา จเรรัชตแ์ละคณะ (2546, หนา้ 5) กล่าวว่า มาตรวดัความพึงพอใจสามารถกระท าได้
หลายวธีิ ไดแ้ก่  

1. การใช้แบบสอบถามโดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็น                
ซ่ึงสามารถท าไดใ้นลกัษณะที่ก  าหนดค าตอบใหเ้ลือกหรือตอบค าถามอิสระค าถามดงักล่าวอาจถามความพึง
พอใจในดา้นต่าง ๆ เช่น การบริการการบริหารและเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นตน้  

2. การสมัภาษณ์เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึงซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิค และวิธีการที่ดีที่
จะท าใหไ้ดข้อ้มูลที่เป็นจริงได ้ 

3. การสังเกตเป็นวิธีการวดัความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะ
แสดงออกจากการพูดกิริยาท่าทางวิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระท าอย่างจริงจงัและการสังเกตอย่างมีระเบียบ
แบบแผน 

 

หลักสูตรรายวิชาคอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจ รหัส 2204-2001 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการของระบบธุรกิจ 
2. เขา้ใจบทบาทคอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจ 
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3. มีเจตคติที่ดีในการใชค้อมพวิเตอร์ปฏิบตัิงานโดยค านึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบธุรกิจ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัความสมัพนัธข์องเอกสาร และการประมวลขอ้มูลในระบบธุรกิจ 
3. วางแผนการใชค้อมพวิเตอร์ในงานธุรกิจ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ ความสัมพนัธ์ของเอกสารในระบบงาน
ธุรกิจ การน าคอมพวิเตอร์ช่วยงานดา้นการบญัชี ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด ดา้นการผลิตและการด าเนินการ
ดา้นทรัพยากรบุคคล 
 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
จิณพิชญช์า มะมม (2555) ไดศ้ึกษาประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และ

ทกัษะการ ดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดักระดูกสนัหลงัของนกัศึกษาพยาบาล เคร่ืองมือที่ ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เอกสารประกอบการสอน แบบประเมินความรู้และแบบประเมินทกัษะการ
ดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดักระดูกสนัหลงั ซ่ึงผูว้จิยั สร้างขึ้น การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
ทดสอบที ผลการวิจยั พบว่า 1) คะแนนเฉล่ียความรู้ของกลุ่มทดลองภายหลงัไดรั้บการสอนโดยอาจารย์
ร่วมกบั การใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่คะแนนก่อนไดรั้บการสอน อยา่งมีนัยส าคญั ทางสถิติที่
ระดบั 0.01  2) คะแนนเฉล่ียความรู้ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 
0.01  3) คะแนนเฉล่ียทกัษะการดูแลผูป่้วยของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนัย ส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 ขอ้เสนอแนะควรมีการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใชเ้พื่อช่วยให้นักศึกษามีความ รู้
ความเขา้ใจเร่ืองการพยาบาลผูป่้วยผา่ตดักระดูกสนัหลงัเพิม่ขึ้นและช่วยส่งเสริมการเรียน รู้ดว้ยตนเอง 

วุฒิภัทร หนูยอด (2555) ได้ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยใช้ส่ือการสอนแบบ
ออนไลน์ วชิาการ เขียนโปรแกรมเวบ็แบบพลวตั ผลการวิจยัพบว่า 1) นักศึกษาที่เรียนแบบ e-learning โดย
ผ่านระบบสร้างส่ือการเรียนการ สอนออนไลน์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนใน
ห้องเรียนปกติ ซ่ึงมีค่า t เท่ากบั 2.22 ที่ระดบันัยส าคญัที่ 0.01 และ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียน
แบบ e-learning โดยผา่นระบบสร้าง ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑพ์ึง
พอใจมากที่สุด ดงันั้นจึงสรุปได้ ว่า การเรียนแบบ e-learning โดยผ่านระบบสร้างส่ือการเรียนการสอน
ออนไลน์ สามารถใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จกัรกฤษณ์ ฮัน่ยะลา (2556) ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของส่ือการสอนระหว่างส่ือประเภท
สไลด์กบัวีดีโอในรายวิชาระบบบริหารและการประกนัคุณภาพ ผลจากการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ใช้ส่ือการสอนระหว่างส่ือประเภทสไลด์กับวีดีโอผลการ
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนและหลงัเรียนของส่ือประเภทสไลดก์บัวดีีโอมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนัยส าคญั ที่ระดบั .05 ทุกบทเรียนและกลุ่มเรียน สรุปไดว้่าประสิทธิภาพของส่ือการสอนประเภท
สไลดไ์ดผ้ลดีกวา่ประเภทวดีีโอ 
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 สุคนธ์ทิพย ์สุภาจนัทร์ (2556) ไดศ้ึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการสอนที่ใช้
ส่ือการสอน E-book และการสอนปกติ วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ผลจากการศึกษาพบว่า 
ประสิทธิภาพของ E-Book เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลธุรกิจ มีค่าเท่ากบั 80.25/86.85 (E1/E2) ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก  าหนดไวใ้นสมมติฐาน คือ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม คือกลุ่มที่มีการ
จดัการเรียนการสอนแบบใชส่ื้อ E-Book และกลุ่มที่มีการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาวิจยั
พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบกลางภาคที่ความแตกต่างกนั
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยกลุ่มที่มีการจดัการเรียนการสอนแบบใชส่ื้อ E-Book มีค่าเฉล่ีย
ของผลการสอบกลางสูงกว่ากลุ่มที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และผลการทดสอบปลายภาค                 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยกลุ่มที่มีการจดัการเรียนการสอนแบบใชส่ื้อ      
E-Book มีค่าเฉล่ียของผลการสอบกลางภาคสูงกวา่กลุ่มที่มีการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ 
 จากผลการวิจยัที่เก่ียวขอ้งท าให้ผูร้ายงานได้แนวทางที่จะใชเ้ทคนิคการสอนแบบใช้ส่ือการสอน 
เพื่อเพิ่มพูนทกัษะเร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านการผลิตและพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนใหสู้งขึ้นไป 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.  ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3                   

ในปีการศึกษา 2559 จ  านวน 5 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 172 คน  
 2.  กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 
3 ห้อง 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน  43  คน ซ่ึงคดัเลือกมาดว้ยวธีิจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
  

เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คอื แผนการสอนวชิาคอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นปีที่ 3 หอ้ง 3 โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ืองการใช ้

คอมพวิเตอร์ในงานดา้นการผลิต 
2. แบบประเมินความพงึพอใจของผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการ 

สอนเพือ่น าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาอ่ืนต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านการผลิตของ

คอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจ โดยผูว้จิยัด าเนินการสร้างดงัน้ี 
        1.1 วิเคราะห์จุดประสงค์เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านการผลิตระดับประกาศนียบตัร
วชิาชีพออกมาในรูปจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
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                  1.2 สร้างขอ้สอบตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ จ  านวน 30 ขอ้ แบบ 4 ตวัเลือก   
    1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่สร้างขึ้ นให้ผู ้เ ช่ียวชาญด้านวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์                    

และดา้นคณิตศาสตร์ จ านวน 3 ท่านพจิารณาวา่ขอ้สอบที่ออกนั้นตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญมีรายช่ือดงัน้ี 

         1.3.1 อาจารยภ์ารดี      เนติเจียม    ที่ปรึกษาผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
         1.3.2 อาจารยค์ทัลียา   สุขเจริญ  หวัหนา้สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 
         1.3.3 อาจารยว์าสนา    สตัถาวร  อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร์ 
แลว้ค  านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบและแบบประเมินความพึงพอใจกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้ (IOC) ซ่ึงเกณฑก์ารแปลความหมายวา่ขอ้สอบและแบบประเมินความพึงพอใจมีความสอดคลอ้ง
กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่นั้นให้พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ที่ได้จะตอ้งมีค่า
มากกว่า 0.6 ขึ้นไปแสดงว่าขอ้สอบและแบบประเมินความพึงพอใจนั้นใชไ้ดห้ากค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
IOC มีค่านอ้ยกวา่ 0.6 แสดงวา่ขอ้สอบและแบบประเมินความพึงพอใจนั้นไม่ตรงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้
ตดัขอ้สอบหรือขอ้ค  าถามขอ้นั้นทิ้งไปหรือท าการปรับปรุงขอ้สอบและแบบประเมินความพึงพอใจให้ให้มี
ความสอดคลอ้งมากขึ้นตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

1.4 น าแบบทดสอบที่ไดรั้บการแกไ้ขแลว้ไปทดลองกบันักเรียนระดบัประกาศนียบตัร วิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 จ  านวน 30 คน เพือ่หาคุณภาพของแบบทดสอบ  

1.5 น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และหาค่าจ  าแนก (r)   
แลว้คดัเลือกขอ้สอบที่มีค่าความยากง่าย (P) ระหวา่ง .20-.79 และหาค่าจ  าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง .21-.65 

1.6 น าแบบทดสอบที่คดัเลือกแลว้ จ  านวน 30 ขอ้ มาหาค่าความเช่ือมั่น ใช้สูตร KR – 20                       
ผลปรากฏวา่ไดค้่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั .83  

2.  แบบประเมินความพึงพอใจเก่ียวกบัของผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อ    
การสอน 

 2.1 สร้างแบบประเมินความพงึพอใจของผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อ
การสอน 

 2.2 น าแบบประเมินความพงึพอใจที่สร้างเสร็จแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน  
2.3 น าแบบประเมินความพงึพอใจที่ไดรั้บการแกไ้ขและน ามาหาค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .78 

 

สถติิทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน             
โดยใชส้ถิติ (t-test for dependent)  

2. การวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใช้
ส่ือการสอน สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากการวเิคราะห์ขอมู้ลต่าง ๆ ขา้งตน้ ทางผูว้จิยัขอสรุปผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
ตารางที่ 1  แสดงผลวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยเทคนิค                       
                 การสอนแบบใชส่ื้อการสอน 
 

ล าดับที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน D D2 
1 15 29 14 196 
2 14 24 10 100 
3 11 22 11 121 
4 9 18 9 81 
5 10 19 9 81 
6 7 17 10 100 
7 10 19 9 81 
8 17 26 9 81 
9 11 25 14 196 
10 4 15 11 121 
11 16 21 5 25 
12 11 22 11 121 
13 12 19 7 49 
14 13 20 7 49 
15 10 18 8 64 
16 6 15 9 81 
17 4 16 12 144 
18 17 23 6 36 
19 13 24 11 121 
20 16 22 6 36 
21 11 17 6 36 
22 12 21 9 81 
23 8 18 10 100 
24 6 16 10 100 
25 9 17 8 64 
26 15 24 9 81 
27 17 23 6 36 
28 18 26 8 64 
29 13 19 6 36 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)  แสดงผลวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยเทคนิค                       
                 การสอนแบบใชส่ื้อการสอน 
 

ล าดับที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน D D2 
30 11 21 10 100 
31 10 17 7 49 
32 14 19 5 25 
33 12 21 9 81 
34 15 23 8 64 
35 14 20 6 36 
36 12 21 9 81 
37 9 16 7 49 
38 8 15 7 49 
39 8 21 13 169 
40 10 23 13 169 
41 15 21 6 36 
42 10 22 12 144 
43 3 16 13 169 
38 8 15 7 49 
39 8 21 13 169 
40 10 23 13 169 
41 15 21 6 36 
42 10 22 12 144 
43 3 16 13 169 
รวม 486 871 

ผลรวม 
D = 385 

ผลรวม 
D2 = 3,703 

ค่าเฉลี่ย 11.30 20.25 
SD. 3.72 3.36 

 
จากตารางสรุปไดว้า่ คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ใน

งานธุรกิจ เร่ืองการใชค้อมพิวเตอร์ในงานดา้นการผลิต ดว้ยเทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอน มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 11.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.72 เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนดว้ยวิธีสอนแบบเทคนิคการ
สอนแบบใชส่ื้อแลว้พบว่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 20.25 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.36 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยเทคนิค                       
                 การสอนแบบใชส่ื้อการสอน 

คะแนน N    S.D.  t Sig 

ก่อนเรียน 43 11.30 3.72 
23.79* .00 

หลังเรียน 43 20.25 3.36 
*p < 0.05 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า หลงัจากการการทดสอบก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชา
คอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ืองการใชค้อมพวิเตอร์ในงานดา้นการผลิต ดว้ยวธีิการสอนแบบเทคนิคการสอน
แบบใช้ส่ือการสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลความความพงึพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยเทคนิค
การสอนแบบใช้ส่ือการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  3 ห้อง 3 สาขางาน
คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ 

  
ข้อความ 

n  = 43 อนัดับ
ที ่

ระดับ 
X  SD 

1. เทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอนสามารถท าให้เขา้ใจเน้ือหามากข้ึน 4.85 .52 1 มากท่ีสุด 
2. เทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอนท าให้มีความรู้มากข้ึน 4.30 .60 9 มาก 
3. เทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอนท าให้ท างานไดเ้ร็วข้ึนกว่าเดิม 4.18 .54 10 มาก 
4. เทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอนท าให้นกัเรียนส่งช้ินงานไดอ้ยา่งมี

คุณภาพ     
4.58 .69 6 มากท่ีสุด 

5. ส่ือการสอนมีภาพประกอบช่วยให้ส่ือความหมายไดช้ดัเจน 4.71 .70 3 มากท่ีสุด 
6. เทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอนท าให้นกัเรียนสนใจเรียนมากข้ึน     4.39 .53 8 มาก 
7. เทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอนกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 4.59 .52 5 มากท่ีสุด 
8. การส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4.62 .79 4 มากท่ีสุด 
9. นกัเรียนรู้สึกชอบเทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอน 4.47 .51 7 มาก 
10. เทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอนท าให้ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึน 
4.75 .60 2 มากท่ีสุด 

รวม 4.54 .60  มากที่สุด 
 จากตารางที่ 3 แสดงวา่ระดบัความความพงึพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อ
การสอนของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่  3 ห้อง 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยั
เทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการโดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.51) อยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอนสามารถท า
ใหเ้ขา้ใจเน้ือหามากขึ้น มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.85) อยูใ่นระดบัมากที่สุด อนัดบัสองไดแ้ก่  เทคนิคการสอนแบบ
ใชส่ื้อการสอนท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.75) อยู่ในระดบัมากที่สุด            
และส่ือการสอนมีภาพประกอบช่วยใหส่ื้อความหมายไดช้ดัเจน มีค่าเฉล่ีย  ( X = 4.71) อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สรุปการวเิคราะห์ขอ้มูลตามความมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้ไดด้งัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอน
แบบใชส่ื้อการสอนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่  3 ห้อง 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ สรุปไดว้า่คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียน
วชิาคอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ืองการใชค้อมพวิเตอร์ในงานดา้นการผลิต มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 11.30 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.72  เม่ือนักเรียนไดเ้รียนดว้ยวิธีสอนแบบเทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อแลว้
พบว่าคะแนนเฉล่ียหลังเรียนมีค่าเท่ากบั 20.25 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.36 ตามล าดบั ผลการ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอน 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 
 2. ระดับความความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใช้ส่ือการสอนของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่  3 หอ้ง 3 สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยเีมือง
ชลพณิชยการโดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.54) อยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัคะแนน
เฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอนสามารถท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหามาก
ขึ้น มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.85) อยูใ่นระดบัมากที่สุด อนัดบัสองไดแ้ก่  เทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอนท าให้
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.75) อยูใ่นระดบัมากที่สุด และส่ือการสอนมี
ภาพประกอบช่วยใหส่ื้อความหมายไดช้ดัเจน มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.71) อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
 

การอภปิรายผลการวจิยั 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนของผูเ้รียนหลังการเรียนรู้โดยเทคนิค                  

การสอนแบบใชส่ื้อการสอน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 ซ่ึงเกิดจากผูส้อนไดมี้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อ
และเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลซ่ึงจากผลการวิจยั
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบั การศึกษาวจิยัของ จกัรกฤษณ์ ฮัน่ยะลา (2556) ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
ส่ือการสอนระหว่างส่ือประเภทสไลด์กับวีดีโอในรายวิชาระบบบริหารและการประกันคุณภาพ ผลจาก
การศึกษาพบว่า มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัที่ระดบั .05 สรุปไดว้่าประสิทธิภาพของส่ือการสอน
ประเภทสไลด์ไดผ้ลดีกว่าประเภทวีดีโอและยงัสอดคลอ้งกบั สุคนธ์ทิพย ์สุภาจนัทร์ (2556) ไดศ้ึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการสอนที่ใช้ส่ือการสอน E-book และการสอนปกติ วิชาการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ ผลจากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของ E-Book เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลธุรกิจ 
มีค่าเท่ากบั 80.25/86.85 (E1/E2) ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นสมมติฐาน คือ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม คือกลุ่มที่มีการจดัการเรียนการสอนแบบใชส่ื้อ E-Book และกลุ่มที่มีการ
จดัการเรียนการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม มีการทดสอบกลางภาค ที่ความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยกลุ่มที่มีการ
จดัการเรียนการสอนแบบใชส่ื้อ E-Book มีค่าเฉล่ียของผลการสอบกลางสูงกว่ากลุ่มที่มีการจดัการเรียนการ
สอนแบบปกติ และผลการทดสอบปลายภาค มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05         
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โดยกลุ่มที่มีการจดัการเรียนการสอนแบบใชส่ื้อ E-Book มีค่าเฉล่ียของผลการสอบกลางภาคสูงกว่ากลุ่มที่มี
การจดัการเรียนการสอนแบบปกติ 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มี ต่อการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใช้ส่ือการสอน                        
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่  3 หอ้ง 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยี
เมืองชลพณิชยการโดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.54) อยูใ่นระดบัมากที่สุด ซ่ึงเกิดจากผูส้อนได ้ มีกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้ส่ือการสอนแล้วท าให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหามีความรู้และความชัดเจนมากขึ้ น                       
โดยสามารถส่งช้ินงานที่มีคุณภาพและเสร็จตามเวลาที่ก  าหนดจึงท าให้เกิดความตั้งใจและสนใจในการเรียน
มาขึ้น ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั การศึกษาวิจยัของ วุฒิภทัร หนูยอด (2555) ไดศ้ึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบการสอนโดยใชส่ื้อการสอนแบบออนไลน์ วิชาการ เขียนโปรแกรมเวบ็แบบพลวตั ผลการวิจยั
พบวา่ 1) นกัศึกษาที่เรียนแบบ e-learning โดยผ่านระบบสร้างส่ือการเรียนการ สอนออนไลน์ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนในห้องเรียนปกติ ซ่ึงมีค่า t เท่ากบั 2.22 ระดบันัยส าคญัที่ 0.01 และ 2) 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนแบบ e-learning โดยผ่านระบบสร้าง ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์                  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑพ์ึงพอใจมากที่สุด ดงันั้นจึงสรุปได ้ ว่าการเรียนแบบ e-learning โดย
ผ่านระบบสร้างส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ สามารถใช้ในการจัดการ  เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปริญญา จเรรัชต ์(2546, หน้า 3) กล่าวไวว้่าความพึงพอใจ หมายถึงท่าทีความรู้สึกหรือ
ทศันคติ ในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่อส่ิงที่ปฏิบติัร่วมปฏิบติัหรือไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัโดยผลตอบแทนที่
ได้รับรวมทั้ง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งเป็นปัจจยัท าให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจาก
ความหมายของความพึง พอใจดังกล่าวพอสรุปความได้ว่าความพึงพอใจเป็นทศันคติอย่างหน่ึงที่เป็น
นามธรรมเป็นความรู้สึกส่วนตวัทั้ง ทางดา้นบวกและลบขึ้นอยูก่บัการไดรั้บการตอบสนองเป็นส่ิงที่ก  าหนด
พฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบติัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ครูควรใชว้ธีิการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใชส่ื้อการสอน          
อีกส าหรับรายวชิาที่มีปัญหา 

2. ครูควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากยิง่ขึ้นเพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิด 
ความสนใจในการเรียน              
          ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรท าการเปรียบเทียบระหว่างการจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนวิธีการสอน
หรือนวตักรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ 

 2.  ควรน าแนวคิดและวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบใช้ส่ือการสอน         
เพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเร่ืองอ่ืน ๆ 

 
 
 



17 

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). แนวทางการจัดการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร: ส านกังาน  
ปลดักระทรวง.  

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. (ออนไลน์).  
www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf. สืบคน้เม่ือวนัที่  25 สิงหาคม 2559. 

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้. (2551). ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนส าคญัสุด. กรุงเทพมหานคร:  
ส านกังาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

จิณพชิญช์า มะมม. (2555). ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และทกัษะ                      
การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังของนักศึกษาพยาบาล. วจิยัผูช่้วยศาสตราจารย ์              
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

จกัรกฤษณ์ ฮัน่ยะลา. (2556). การศึกษาเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของส่ือการสอนระหว่างส่ือ 
ประเภทสไลด์กับวีดีโอในรายวิชาระบบบริหารและการประกันคุณภาพ. วารสารวชิาการ                        
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง. 

ปริญญา จเรรัชตแ์ละคณะ. (2546). ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ใช้เสบียงสัตว์ จังหวัด 
สุพรรณบุรีกิจกรรมนาหญ้าและพัฒนาอาชีพผลติเสบียงสัตว์เพื่อการจ าหน่าย. การฝึกอบรม 
หลกัสูตร “พฒันานกัวจิยักรมปศุสตัวเ์บื้องตน้รุ่นที่1”. กองอาหารสตัว ์กรมปศุสตัว.์ 

พทิยา บวรวฒันา. (2543). ทฤษฎีองค์การสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: ศกัด์ิโสภาการพมิพ.์ 
วฒิุภทัร หนูยอด. (2555). ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยใช้ส่ือการสอนแบบออนไลน์วิชาการ  

เขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัต. วจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก สาขาวชิา 
การจดัการสารสนเทศ. 

ศิวชั กาญจนชุม. (2556). คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพมิพจิ์ตรวฒัน์. 
สิริพชัร์  เจษฎาวโิรจน์. (2550). การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design.  
  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
สง่า ภู่ณรงค.์ (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของศึกษาธิการอ าเภอตาม 

อ านาจหน้าที่ของศึกษาธิการอ าเภอ และความพึงพอใจของข้าราชการส านักงานศึกษาธิการใน 
เขตการศึกษา 7. วทิยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2557). หลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพพุทธศักราช 2556. พมิพท์ี่แผนกวชิาการพมิพ ์วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี. 

สุคนธท์ิพย ์สุภาจนัทร์. (2556). การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการสอนที่ใช้ส่ือการ 
สอน E-book และการสอนปกติ วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ. วารสารสถาบนัวจิยัญาณสงัวร. 
ปีที่ 5 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557). 

อรทยั ค  ามูล. (2550). การเรียนรู้สู่มอือาชีพ. กรุงเทพมหานคร: บริษทั แอลทีเพรส. 
 


