
 
 

 

 

 

ช่ือเร่ืองวจิยั 

 

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจักรเศรษฐกจิ  

ในรายวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ส่ือ PowerPoint  ของนักศึกษาระดับ
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ปีการศึกษา 2560 

บทคัดย่อ 

 

งานวจิยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ ใน

รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ผูท้าํงานวจิยั นางสาวธญัศญา ธรรมิสกุล 

สาขาวชิา การตลาด 

ปีการศึกษา 2560 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน 

โดยใช้ส่ือ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนโดยใช้ส่ือ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัร

เศรษฐกิจ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัร

เศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงปีท่ี 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (English Program) วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการจาํนวน 9 คน เคร่ือง

ท่ีใช้ในการวิจยั คือ ส่ือ PowerPoint แบบทดสอบ และแบบสอบถามและสถิติในการวิเคราะห์ คือ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Dependent 

 ผลการวจัิยพบว่า 

 1. จากการสอนโดยใช้ส่ือ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ พบว่า 

ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน คือ 6.78 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 1.56และค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน 

คือ 16.67 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 1.58 และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและ

ค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน พบวา่ มีค่า t-test เท่ากบั -15.612 และค่า Sig. เท่ากบั .00 แสดงวา่ การใชส่ื้อ 

PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจทาํใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน  

 2. การสํารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัร

เศรษฐกิจ พบว่า เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียรายข้อ คือ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รูปแบบ และการ

นาํเสนอ และน่าสนใจ และสร้างการร่วมเรียนรู้ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา สีสัน และความ

สวยงาม ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และโดยภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อส่ือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ จากการเรียนรู้จากส่ือทาํให้นกัศึกษามีการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

มากข้ึน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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กติติกรรมประกาศ 

 

 จากการทาํงานวิจยัน้ี ขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ท่ีให้โอกาสในการ

ทาํงานวจิยัคร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

(English Program) ท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลเป็นอยา่งดี 

            

          ธญัศญา   ธรรมิสกุล 

                                                                                                                       ผูว้จิยั  
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สารบัญ 

 หนา้ 

บทคดัยอ่  (2) 

กิตติกรรมประกาศ  (3) 

สารบญัตาราง  (6) 

บทท่ี 

 1   บทนาํ  1 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา  1 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยั  1 

 ขอบเขตของการวจิยั  2 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ  2 

 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  3 

 กรอบแนวคิดในการวจิยั  4 

 2 วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  4 

เอกสารท่ีเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน………………………………………..     4 

   เอกสารท่ีเก่ียวกบัส่ือการสอน PowerPoint………………………………………..  7 

   สาระเน้ือหา “เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ”……………………………...      10 

   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง....................................................................................................       15 

 3 วธีิดาํเนินการวจิยั............................................................................................................ 19 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง.......................................................................................... 19 
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 การวเิคราะห์ขอ้มูล…………………………………………………………………. 20 

 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล………………………………………………………………… 21 

การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล…………………………………………………. 21  

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล.................................................................................................    22 
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 สรุปผลการวจิยั............................................................................................................     25  
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สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
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ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………  …                 27 

ภาคผนวก 
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สารบัญตาราง 

 

 

ตารางที ่          หน้า 

 1           ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนก่อนเรียน และหลงัเรียน  

โดยใชส่ื้อ PowerPoint และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน และค่าเฉล่ีย 

หลงัเรียนโดยใชส่ื้อ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ................    22 

2 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ  

PowerPoint  เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ..............................................      23 
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บทที ่1 

บทนํา 

ลกัษณะและความสําคัญของปัญหา 

 การจัดการเรียนการสอนของครูผูส้อนมีการพยายามใช้ส่ือท่ีเป็นตัวกลาง เพื่อทาํให้

นกัศึกษาได้เขา้ใจในเน้ือหารายวิชานั้น ๆ ได้เขา้ใจได้ง่าย น่าสนใจมากข้ึน ครูใช้ส่ือการสอนใน

หลายรูปแบบ เช่น ส่ือ PowerPoint  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือส่ือท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์ เป็น

ตน้ อาจารยไ์ดส้ร้างส่ือเหล่าน้ี โดยใชห้ลกัของความคิดสร้างสรรค ์เขา้ใจในเน้ือหานั้น ๆ เพื่อทาํให้

นกัศึกษาเกิดความพึงพอใจ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

 ในปัจจุบนั การสร้างส่ือ PowerPoint เพื่อทาํให้นกัศึกษาเรียนรู้กาํลงัเป็นท่ีนิยมกนัมาก 

เพราะ PowerPoint เป็นโปรแกรมท่ีใชง่้าย และสามารถสร้างงานท่ีน่าสนใจ และสวยงามได ้ 

 ผูว้ิจยัไดส้อนวิชาหลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นวิชาท่ีมีขอ้มูลจาํนวนมาก และยากท่ีจะเขา้ใจ จึง

ตอ้งการสร้างความสนใจ และโน้มน้าวให้ผูเ้รียนสนใจท่ีจะศึกษา โดยวิชาหลกัเศรษฐศาสตร์ ใน

เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ เป็นเน้ือหาท่ีสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั และใกล้

ตวันกัศึกษา และจากการสอบถามนกัศึกษา พบว่า นกัศึกษาสนใจในเร่ืองน้ีมากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงได้

สร้างส่ือ PowerPointในเร่ือง เงิน    เฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ   และใช้ส่ือ PowerPoint น้ี

พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ดังนั้นผูว้ิจยัสนใจวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ ในรายวิชาหลกัเศรษฐศาสตร์ ของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใชส่ื้อ PowerPoint เร่ือง 

เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนโดยใชส่ื้อ PowerPoint 

เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากร คือ นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ (English Program) วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการจาํนวน 10 คน (สํารวจ ณ วนัท่ี 

22 กนัยายน 2560) 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ (English Program) วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการจาํนวน 9 คน 

 ตวัแปรท่ีศึกษา คือ 

 1.ตวัแปรอิสระ คือ ส่ือ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

 2.ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

และความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ส่ือ PowerPoint  หมายถึงเป็นช่ือโปรแกรมหน่ึงท่ีอยู่ในชุดของ Microsoft Office 

โปรแกรมน้ีเน้นในเร่ืองการแสดงภาพประกอบคาํอธิบาย ใช้เพื่อการนาํเสนองาน (Presentation) 

โดยทาํเป็นหนา้ ๆ อาจทาํให้มีเสียงบรรยายประกอบดว้ยก็ไดโ้ดยส่ือ PowerPoint น้ีเป็นเน้ือหาใน

เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงคุณลกัษณะและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการ

สอน จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) ของ

บุคคลวา่เรียนรู้แลว้เท่าไร มีความสามารถอย่างไร จากงานวิจยัน้ี เป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนในเร่ือง คุณลกัษณะและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการฝากอบรมหรือจากการสอน 

จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวา่

เรียนรู้แลว้เท่าไร มีความสามารถอยา่งไร 

 ความพึงพอใจต่อ ส่ือ PowerPoint หมายถึง ความชอบท่ีมีต่อส่ือ PowerPoint ท่ีผูว้ิจยัใช้

สอน อนัประกอบดว้ย รูปแบบ และการนาํเสนอ สีสัน และความสวยงาม น่าสนใจ และสร้างการ
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ส่ือ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ 

เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

ร่วมเรียนรู้ จากการเรียนรู้จากส่ือ ทาํให้นกัศึกษามีการพฒันาผลสัมฤทธ์ิมากข้ึน ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

และโดยภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อส่ือ 

 เงินเฟ้อ หมายถึง ภาวะท่ีราคาสินคา้สูงข้ึนเร่ือย ๆหรือค่าของเงินลดลง 

 เงินฝืด หมายถึง ภาวะท่ีราคาสินคา้ตํ่าลงเร่ือย ๆ หรือค่าของเงินสูงข้ึน  

 วฏัจกัรเศรษฐกิจ หมายถึง การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจท่ีข้ึน ๆ ลง ๆ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ไดท้ราบถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใชส่ื้อ PowerPoint เร่ือง 

เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

2.ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนโดยใช้ส่ือ PowerPoint 

เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

3.ได้ทราบถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัร

เศรษฐกิจ 

4. สามารถนาํส่ือ PowerPoint น้ีไปสอนนกัศึกษาในรุ่นต่อไป 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน

เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏั

จักรเศรษฐกิจ และความพึง

พอใจท่ี มี ต่อ ส่ือ  PowerPoint 

เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏั

จกัรเศรษฐกิจ 
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บทที ่2  

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองเงินเฟ้อเงินฝืดและวฎัจกัรเศรษฐกิจ 

ในรายวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดว้ยส่ือPowerPoint ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ตาํรา 

และงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทาํวจิยั ดงัน้ี 

1. เอกสารท่ีเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.1 แนวคิดเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.2 ลกัษณะการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

         2.เอกสารท่ีเก่ียวกบัส่ือการสอน PowerPoint       

                 2.1ความหมายของส่ือการสอน PowerPoint      

                 2.2 ความสาํคญัดา้นการศึกษาของส่ือ PowerPoint  

         3. สาระเน้ือหา “เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ”     

 4.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.เอกสารทีเ่กีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.1 แนวคิดเกีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     

 กรมวชิาการ (2534, หนา้ 21) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ปริมาณ

และทกัษะของความรู้ในสาขาวิชาท่ีบุคคลไดรั้บลกัษณะการจดัองค์ประกอบและโครงสร้างของ

ความรู้และการใชป้ระโยชน์โครงสร้างของความรู้ ในการแกปั้ญหาในการคิดเชิงสร้างสรรค ์ในการ

ประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้อา้งและในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป  อารมณ์ สนานภู่ (2539, หนา้

17) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นผลมาจากการกระทาํท่ีตอ้งอาศยัความสามารถ

ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ดงันั้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็นขนาดของความสําเร็จท่ีไดจ้าก
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การเรียน โดยอาศยัความสามารถเฉพาะตวับุคคล ผลสัมฤทธ์ิการเรียนอาจไดม้าจากกระบวนการท่ี

ไม่ตอ้งอาศยัการทดสอบ เช่นอาจจะไดจ้ากการสังเกต การตรวจการบา้น หรืออาจไดม้าในรูปของ

ระดบัคะแนน ท่ีไดจ้ากโรงเรียน ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการท่ีซบัซ้อนและระยะเวลาท่ีนาน หรืออาจ

ไดม้าดว้ยการวดัจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไป    

 ไพศาล หวงัพานิช (2523, หน้า 137) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

(Academic Achievement) หมายถึงคุณลกัษณะและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการฝาก

อบรมหรือจากการสอน จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผล (Level of 

Accomplishment) ของบุคคลวา่เรียนรู้แลว้เท่าไร มีความสามารถอยา่งไร   

 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2531, หนา้ 146) ไดใ้หค้วามหมายว่าของแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนไปแลว้ซ่ึงมกัจะเป็น

คาํถามใหผู้เ้รียนตอบดว้ยกระดาษ และดินสอ(Paper and Pencil Test)    

 บุญชม ศรีสะอาด (2532, หนา้ 52) ไดใ้หค้วามหมายวา่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิว่า 

หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชค้วามรู้ความสามารถของบุคคลในดา้นวิชาการซ่ึงเป็นผลจากการเรียนรู้

ในเน้ือหาสาระและตามจุดประสงค์ของวิชาหรือเน้ือหาท่ีสอบนั้ นจากความหมายผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนขา้งตน้ พอสรุปคาํจาํกดัความ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดว้า่ หมายถึง คุณลกัษณะและ

ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝากอบรม หรือจากการสอน การวดัผลสัมฤทธ์ิจึงเป็นการ

ตรวจสอบความสามารถ หรือความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวา่เรียนรู้แลว้

เท่าไร           

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นผลมาจากองคป์ระกอบทางดา้นสติปัญญา (Intellectual Factor) 

และองค์ประกอบทางดา้นท่ีไม่ใช่สติปัญญา (Non-intellectual Factor) การท่ีบุคคลจะประสบ

ผลสําเร็จทางการศึกษามากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบทั้งสองน้ีองคป์ระกอบทางดา้น

สติปัญญาเป็นปัจจัยสําคัญส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อการเรียนรู้หรือสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน เป็น

ความสามารถในการคิดของบุคคล อนัเป็นผลมาจากการสะสมของประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึง

ความสามารถท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด ซ่ึงความสามารถเหล่าน้ีวดัไดห้ลายทางเป็นตน้วา่วดัสมรรถภาพ

ทางสมอง วดัความถนดัทางการเรียน ความคิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถในการแกปั้ญหาส่วน

องค์ประกอบด้านท่ีไม่ใช่สติปัญญา ก็มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่น้อยซ่ึงได้แก่ 

ทศันคติท่ีมีต่อวิชาท่ีเรียน รูปแบบการสอนสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา คุณภาพการสอนของ

ผูส้อน ลกัษณะการคบเพื่อน การศึกษาของบิดามารดา เป็นตน้ (อารมณ์ สนานภู่, 2539, หนา้ 17-18) 
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1.2 ลกัษณะการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 ไพศาล หวงัพาณิช(2523, หนา้137) ไดแ้บ่งการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามจุดมุ่งหมาย

และลกัษณะวชิาท่ีสอน ซ่ึงสามารถวดัได ้2 แบบ คือ     

 1. การวดัดา้นปฏิบติัการ เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบติัหรือทกัษะ

ของผูเ้รียน โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถดงักล่าว ในรูปการกระทาจริงให้ออกเป็น

ผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่างเป็นตน้ การวดัแบบน้ีจึงตอ้งใช้ขอ้สอบภาคปฏิบติั

(Performance Test)         

 2. การวดัด้านเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกับเน้ือหาวิชาซ่ึงเป็น

ประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมถึงพฤติกรรม ความสามารถในดา้นต่าง ๆ สามารถวดัได้

โดยใช ้“ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ”  

1.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      

 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2531, หนา้146-147) ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ไดเ้ป็น 2 พวก คือ         

 1. แบบทดสอบของผูส้อน หมายถึง ชุดคาํถามท่ีผูส้อนเป็นผูส้ร้างข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้คาํถาม

เก่ียวกบัความรู้ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนในห้องเรียนวา่ ผูเ้รียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่องท่ีตรงไหน จะ

ไดส้อนซ่อมเสริม หรือเป็นการวดัดูความพร้อมท่ีจะเรียนบทเรียนใหม่ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ

ของผูส้อน          

 2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทน้ีสร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ

สาขาวิชา หรือจากผูส้อนท่ีสอนวิชานั้น แต่ผ่านการทดลองคุณภาพหลายคร้ัง จนกระทัง่คุณภาพดี

พอ จึงสร้างเกณฑป์กติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเ้ป็นหลกัเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินค่าของ

การเรียนการสอนในเร่ืองใด ๆ ก็ไดแ้บบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือดาํเนินการสอบบอกวิธีสอบ

และมีมาตรฐานในดา้นการแปลคะแนนดว้ย อาํนวยรุ่งรัศมี(2525, หนา้ 19-111) ไดใ้หค้วามหมายวา่

การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 3 ดา้น คือ 

 1. ดา้นความรู้ความคิด (Cognitive Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ

ต่างๆ ทางดา้นสติปัญญาและสมอง เช่น การจดจาํขอ้เท็จจริง ความเขา้ใจ ความคิดการตั้งสมมติฐาน 

และปัญหา          

 2. ดา้นความรู้สึก (Affective Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตและ

พฒันาการในดา้นความสนใจ คุณค่า ความซาบซ้ึงและทศันคติหรือเจตคติต่างๆ ของผูเ้รียน 
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 3. ดา้นปฏิบติัการ (Psycho-Moto Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะ

ในการปฏิบติัและการดาํเนินการ เช่น การทดลอง เป็นตน้ 

2. เอกสารทีเ่กีย่วกบัส่ือการสอนPowerPoint      

 2.1 ความหมายของส่ือการสอน PowerPoint     

 เป็นช่ือโปรแกรมหน่ึงท่ีอยูใ่นชุดของ Microsoft Office โปรแกรมน้ีเนน้ในเร่ืองการแสดง

ภาพประกอบคาํอธิบาย ใชเ้พื่อการนาํเสนองาน (Presentation) โดยทาํเป็นหนา้ ๆ อาจทาํให้มีเสียง

บรรยายประกอบดว้ยก็ได ้หรือจะสั่งพิมพอ์อกทางเคร่ืองพิมพเ์พื่อแจกผูฟั้งก็ไดน้อกจากการสร้าง

งานนพรีเซนเทชัน่ออกทางจอภาพแลว้ยงัสามารถสร้างเอกสารประกอบการบรรยาย เช่น เอกสาร

แจก ผูฟั้ง บนัทึกยอ่ สําหรับผูบ้รรยาย เป็นตน้ รวมทั้งการนาํเสนอ งานในรูปแบบของเวบ็เพจ และ

ใน Microsoft PowerPoint 2010ยงัสามารถบันทึกผลงานลงในซีดีรอมเพื่อนําไปแสดงบน

คอมพิวเตอร์ท่ีไดติ้ดตั้งโปรแกรม Microsoft PowerPoint ไดด้ว้ยการนาํเสนอขอ้มูล(Presentation) 

หมายถึง การบรรยายหรือการนาํเสนอผลงานให้แก่ผูฟั้งหรือการถ่ายทอดความคิดในเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึง ท่ีมีวตัถุประสงค์แน่ชัดให้ผูฟั้งเข้าใจภายในเวลาท่ีจาํกัดดังนั้น การนําเสนอจะต้องทราบ

วตัถุประสงค์ให้แน่ชัดเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความคิดได้ตรงตามความตอ้งการครบถ้วนและ

กระชบัโดยทัว่ไปมกัใชเ้วลาประมาณ 15-20 นาที     

 ปัจจุบนัการนาํเสนอผลงานหรือสินคา้  เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่ง  เพื่อให้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัของ

ตลาดผูซ้ื้อ  รวมไปถึงเร่ืองการเรียนการสอน  ส่ือท่ีใช้นาํเสนอให้นักเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน  

จนบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอนนั้น  มีหลายชนิดให้เลือกใชใ้นการนาํเสนอตามความถนดั

และความเหมาะสมของเน้ือหาการเรียนการสอน  เช่น วีดิทศัน์  แผน่ใส  สไลด์  แผนภาพ แผนภูมิ 

ฯลฯแลว้แต่ผูใ้ชจ้ะเลือกใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา        

 โปรแกรมนาํเสนอท่ีไดรั้บความนิยมอยูใ่นปัจจุบนั  ไดแ้ก่ โปรแกรม PowerPoint  ซ่ึงเป็น

โปรแกรมท่ีใชง้านง่าย  ไม่ยุง่ยาก  รูปแบบการนาํเสนอมีสีสันสวยงามความน่าสนใจ  สามารถทาํให้

ตวัอกัษร  และภาพ   เคล่ือนไหวได้  ทาํให้งานท่ีนาํเสนอดูมีชีวิตชีวายิ่งข้ึน  เหมาะสําหรับการ

นาํเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ไดดี้         

 PowerPoint เป็นโปรแกรมหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการนาํเสนอ  เป็นเคร่ืองมือส่ือสาร

ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี และเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างดีของผูส้อน เปรียบ 

เสมือนเขม็ทิศนาํทางใหผู้ส้อนสามารถส่ือสารกบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ปัจจุบนัมีการนาํเสนอผลงานด้วยส่ือท่ีหลากหลาย  โปรแกรม PowerPoint  เป็นอีก

ทางเลือกหน่ึง  ในการผลิตส่ือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สินค้า  รวมไปถึงการใช้โปรแกรม 
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PowerPoint ผลิตส่ือประกอบการบรรยายเน้ือหาต่างๆ จนไดรั้บความนิยมอยา่งมาก  ในหมู่วิทยากร

อาชีพ  ท่ีตอ้งเดินทางไปบรรยายในสถานท่ีต่างๆ  อยู่เป็นประจาํ   แมก้ระทัง่ในแวดวงการศึกษา 

คณาจารย ์ครู นกัวิชาการศึกษาก็นิยมใช้โปรแกรมน้ีในการผลิตส่ือการเรียนการสอน  เพราะเป็น

โปรแกรมท่ีใชง้านง่าย   สะดวก ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้าย มีประสิทธิภาพในการนาํเสนอ  

2.2 ความสําคัญด้านการศึกษาของส่ือ PowerPoint      

 1. ช่วยเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอนท่ีผลิตด้วยโปรแกรม  

PowerPoint สามารถนาํไปประยกุตก์บัส่ืออ่ืนๆ ไดห้ลายประเภท  ทั้งส่ือภาพน่ิง  ส่ือภาพเคล่ือนไหว 

ส่ือเสียง  หรือท่ีเรียกวา่ “ส่ือประสม”  (Multimedia) ทาํใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 2. ทาํใหก้ารเรียนการสอนสะดวกรวดเร็วกวา่วิธีดั้งเดิม  ประหยดังบประมาณและเวลา ใน

การผลิตส่ือการเรียนการสอน        

 3. ทาํให้เกิดเครือข่ายของความรู้  ส่ือการเรียนการสอนท่ีผลิตดว้ยโปรแกรม PowerPoint 

สามารถจดัเก็บไวบ้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ผูเ้รียนสามารถเขา้ไปคน้ควา้  ศึกษาไดอ้ย่างไม่จาํกดั  

เวลา และสถานท่ี  ทาํให้เกิดคลงัความรู้ขนาดมหาศาล และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยักว่าเอกสาร

และตาํราทัว่ไป  เพราะมีการปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ    

 4. ความสาํคญัดา้นการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารความรู้ และการอบรม  งานทุกอยา่งจะตอ้งมี

การส่ือสารเพื่อถ่ายทอดขอ้มูล  ข่าวสาร  ความรู้ซ่ึงกนัและกนั  เช่น  การท่ีครูสอนนกัเรียนจาํเป็น

อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัการส่ือสารท่ีดีมีคุณภาพ  เพื่อใหก้ารเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 5. เป็นเคร่ืองประกนัประสิทธิภาพการเรียนการสอน ขั้นตอนการสอนท่ีออกแบบไว ้ ตอ้งมี

การทดสอบ และการนาํไปใช ้ เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่  การดาํเนินการสอนตามขั้นตอนท่ีออกแบบ

ไว ้ ทาํใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     

 6. เป็นเคร่ืองมือส่ือสารระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน  เน้ือหาการเรียนการสอนไดถู้กจดัทาํใน

รูปแบบของชุดการสอน  ดว้ยโปรแกรม PowerPoint  ผูส้อนคนอ่ืนสามารถนาํไปสอนได ้

 7. เป็นเคร่ืองมือเตรียมความพร้อมระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  ระบบการสอนท่ีถูกออกแบบ

ไวอ้ยา่งสมบูรณ์แลว้   และไดก้าํหนดลาํดบัขั้นตอนต่างๆ  ไวอ้ยา่งดีแลว้ ทาํให้ผูส้อน สอนไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ  ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  จนบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้  

 8. เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนการสอน  จากการนําเสนอเน้ือหาต่างๆ ด้วย

โปรแกรม PowerPoint  จะมีขอ้มูลยอ้นกลบั  ทั้งขอ้ดี และขอ้จาํกดั  เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง

พฒันาต่อไป 
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ความสําคัญสําหรับผู้ส่งสาร        

 1. ประหยดัแรงงาน  การอธิบายเร่ืองราวท่ีสลบัซับซ้อน  เร่ืองท่ีแปลกใหม่  ผูฟั้งจะแปล

ความตามประสบการณ์ท่ีตนเคยมี  ซ่ึงอาจแตกต่างกนัได ้ การนาํเสนอดว้ย PowerPoint  ช่วยทาํให้

นามธรรมกลายเป็นรูปธรรม  ทาํใหผู้รั้บสารเห็นภาพและเขา้ใจไดท้นัที ไม่จาํเป็นตอ้งอธิบายยืดยาว

 2. เตรียมการไดล่้วงหนา้  ผูส่้งสารสามารถเตรียมการผลิต PowerPoint ไดก่้อนการบรรยาย  

มีเวลาท่ีจะแสวงหาภาพท่ีส่ือความหมายได้ชัดเจน  สามารถแก้ไข  ตรวจสอบ และทดลองใช ้

เพื่อใหก้ารนาํไปใชมี้ประสิทธิภาพ       

 3.ประหยดัเวลา  ไม่จาํเป็นต้องวาดภาพประกอบคาํบรรยายในขณะนั้ น  สามารถใช ้

PowerPoint ท่ีเตรียมไวเ้ป็นอยา่งดีแลว้ไดเ้ลย      

 4.ผูใ้ช้เกิดความมัน่ใจ  ว่าสามารถส่ือความหมายกบัผูรั้บสารได้ ตามเทคนิคและความ

ตอ้งการ ทาํให้ผูส่้งและผูรั้บสารหันหน้าเขา้หากนัไดต้ลอดเวลา และผูส่้งสารสามารถประเมินผล

การส่งสารดว้ยการสังเกต  หรือดูปฏิกิริยายอ้นกลบัไดต้ลอดเวลา 

ความสําคัญสําหรับผู้รับสาร        

 1. ช่วยทาํใหผู้รั้บสารหรือผูฟั้งเกิดความสนใจมากข้ึน    

 2. ช่วยทาํให้ผูรั้บสารรับขอ้มูลข่าวสารไดม้ากข้ึน  เม่ือเปรียบเทียบกบัการฟังการบรรยาย

เพียงอยา่งเดียว          

 3. ช่วยทาํให้ผูรั้บสาร  เขา้ใจเร่ืองราวไดเ้ร็วข้ึน  จดจาํและบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ไดม้ากกว่า

การบรรยายเพียงอยา่งเดียว         

 4. ช่วยทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวท่ียุง่ยาก  สลบัซบัซอ้นไดง่้ายข้ึน    

 5.สามารถยอ่ส่ิงท่ีใหญ่มากให้เล็กลง  เช่น  เคร่ืองบิน  รถไฟ  และขยายส่ิงท่ีเล็กมาก  เช่น 

มด  แมลงวนั  ให้มีขนาดใหญ่ข้ึน  การยอ่หรือการขยายน้ี  จะทาํให้ไดภ้าพในขนาดท่ีเหมาะสมกบั

การนาํไปใชป้ระกอบการบรรยายและสามารถสร้างภาพท่ีไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าได ้

 สรุปได้ว่าPowerPoint ถึงจะเป็นโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพในการนําเสนอ ก็ย่อมมี

ข้อจาํกัดบ้างเป็นธรรมดา  จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเน้ือหา จึงจะเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุดในการส่ือสาร  ส่ิงสําคญั คือ ผูใ้ชต้อ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีจะบรรยาย

เป็นอยา่งดี  จึงจะสามารถส่งสารไปถึงผูรั้บสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โปรแกรม PowerPoint เป็น

เพียงเคร่ืองมืออย่างหน่ึง  ท่ีให้มนุษย์ใช้ติดต่อส่ือสาร  รวมถึงความตั้งใจจริงของผูส่้งสารท่ีจะ
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ถ่ายทอดความรู้  และผูรั้บสารก็มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้จากสารการส่ือสารนั้นจึงจะประสบ

ผลสาํเร็จ 

สาระเนือ้หา “เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจักรเศรษฐกจิ”     

ความหมายของเงินเฟ้อ 

เงินเฟ้อ (lnflation) หมายถึง ภาวะท่ีระดบัราคาสินคา้และบริการทัว่ ๆ ไปโดยเฉล่ียสูงข้ึน

เร่ือยๆ ระดับราคาสินคา้และบริการหลายๆอย่าง โดยเฉพาะสินคา้จาํเป็นแก่การครองชีพแต่ไม่

จาํเป็นตอ้งทุกอยา่ง ส่ิงท่ีใชว้ดัการเปล่ียนแปลงของราคา  คือ  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (consumers Price 

lndex) นอกจากน้ี ราคาสินคา้จะตอ้งสูงข้ึนติดต่อกนัเป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่ถือวา่เป็นภาวะเงินเฟ้อ

สาเหตุของเงินเฟ้อมี 2 ประการ คือ       

 1.เงินเฟ้อท่ีเกิดจากอุปสงคถึ์ง (Demand Pull lnflation) หมายถึง ภาวะเงินเฟ้อท่ีเกิดจากอุป

สงค์มวลรวมมากกว่าจาํนวนผลผลิตท่ีสามารถจะผลิตได้ ณ ระดบัการจา้งงานเต็มท่ี ซ่ึงจะทาํให้

ระดบัราคาสินคา้และบริการทัว่ๆ ไปเพิ่มสูงข้ึน      

 2.เงินเฟ้อท่ีท่ีเกิดจากตน้ทุนผลกั (Cost Push lnflation) หมายถึง เงินเฟ้อท่ีเกิดจากตน้ทุน

การผลิตสินคา้ทัว่ๆ ไปสูงข้ึน เน่ืองจากราคาปัจจยัการผลิตสูงข้ึน อาทิ ราคานํ้ ามนัปิโตรเลียมสูงข้ึน

อตัราค่าจา้งสูงข้ึน หรือนกัธุรกิจตอ้งการกาํไรมากข้ึนส่ิงเหลาน้ีล้วนทาํให้อุปทานมวลรวมลดลง 

ระดบัราคาสินคา้และบริการทัว่ๆ  ไปจะสูงข้ึนหรือผูผ้ลิตจะยงัคงทาํการผลิตเท่าเดิมแต่เพิ่มราคา

สินคา้ใหสู้งข้ึน อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่ผูผ้ลิตจะใชว้ธีิไหนก็มีผลใหร้าคาสินคา้สูงข้ึน 

ผลของเงินเฟ้อ          

 เม่ือเกิดเงินเฟ้อข้ึนย่อมมีผลกระทบต่อปัจจยัต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ ดงัน้ี1.ผลต่อการ

กระจายรายได้ เงินเฟ้อจะทาํให้อํานาจซ้ือท่ีแท้จริงลดลงไป ดังนั้ น ผูท่ี้มีรายได้ประจํา เช่น 

ขา้ราชการ พนกังาน ผูไ้ดรั้บบาํนาญ ผูมี้รายไดจ้ากดอกเบ้ีย จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ส่วนผูป้ระกอบ

ธุรกิจและผูถื้อหุ้นจะได้ประโยชน์เน่ืองจากในภาวะเงินเฟ้อราคาสินคา้ชนิดต่างๆ จะสูงข้ึนมาก 

แมว้่าตน้ทุนมกัเพิ่มข้ึนช้ากว่าราคาสินคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจจะได้รับกาํไรต่อหน่วยสูงกว่าในภาวะ

ปกติ           

 2.ผลท่ีมีต่อความตอ้งการถือเงิน เม่ือเกิดเงินเฟ้อ สินคา้และบริการต่างๆ จะมีราคาสูงข้ึน 

ประชาชนจะตอ้งถือเงินไวใ้ชจ่้ายเพิ่มข้ึน       

 3.ผลท่ีมีต่อการสะสมทุน เม่ือประชาชนตอ้งใชจ่้ายเงินมากข้ึน ทาํให้มีเงินออมนอ้ยลง เงิน

ลงทุนก็นอ้ยลงดว้ย         
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 4.ผลท่ีมีต่อภาวะคลงัของรัฐบาล ในภาวะเงินเฟ้อ รายไดข้องรัฐบาลจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยู่

กบัลกัษณะของการเก็บภาษี ถา้เก็บภาษีตามหน่วยของสินคา้ รายไดจ้ากภาษีอากรจะไม่เพิ่มข้ึน แต่

ถา้เก็บตามราคาของสินคา้ รายไดจ้ากภาษีจะสูงข้ึน ส่วนค่าใช้จ่ายของรัฐบาลจะสูงข้ึนเน่ืองจาก

ค่าใชจ่้ายในการลงทุนซ้ือวสัดุก่อสร้างและอตัราค่าจา้งสูงข้ึนตามภาวะเงินเฟ้อ ดงันั้น ในภาวะเงิน

เฟ้อรัฐบาลมกัจะขาดดุลการคลงั        

 5.ผลท่ีมีต่อการคา้ระหวา่งประเทศ เม่ือเกิดเงินเฟ้อข้ึนระดบัราคาสินคา้ในประเทศจะสูงข้ึน

ทาํใหร้าคาสินคา้ท่ีเสนอขายในต่างประเทศสูงตามไปดว้ย ปริมาณและมูลค่าสินคา้ออกจะลดลงและ

หากประเทศคู่คา้ออกจะลดลงปละหากประเทศคู่คา้ไม่ประสบเงินเฟ้อดว้ยและราคาสินคา้นาํเขา้จะ

ถูกลง ทาํให้ปริมาณและมูลค่านาํเขา้มากข้ึน ดุลการคา้จึงมีแนวโนม้ท่ีจะขาดดุลและอาจจะนาํไปสู่

การขาดดุลการชาํระเงิน ซ่ึงเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

การแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ         

 เม่ือเกิดภาวะเงินเฟ้อข้ึนไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อชนิดใด ย่อมจะมีผลให้อุปสงค์มวลรวมเพิ่ม

สูงข้ึน ดงันั้น ทางท่ีจะแกไ้ขเงินเฟ้อคือ พยายามลดอุปสงคม์วลรวมลง วธีิการท่ีจะลดค่าใชจ่้ายแต่ละ

รายการลง มีดงัน้ี          

 1.การลดค่าใชจ่้ายในการบริโภค (C) ซ่ึงทาํไดโ้ดย     

  1) ใชน้โยบายชกัจูงใหป้ระชาชนทาํการออมทรัพยม์ากข้ึน   

  2) ใชน้โยบายเก็บภาษีอากร โดยเพิ่มภาษีการขายโดยเฉพาะสินคา้ประเภทสินคา้

ฟุ่มเฟือย          

  3) ควบคุมการขายสินคา้เงินผ่อน เช่น กาํหนดให้ตอ้งชาํระเงินดาวน์สูงข้ึน และ

กาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระสั้นเขา้        

 2.การลดการลงทุน (I) ทาํไดโ้ดย       

  1) เพิ่มอตัราดอกเบ้ีย       

  2) ควบคุมและจดัสรรวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตมิใหมี้ราคาสูงข้ึน  

  3) ควบคุมการปล่อยสินเช่ือธนาคารพาณิชย ์    

 3.การลดค่าใชจ่้ายของรัฐบาล (G)ในภาวะเงินเฟ้อรัฐบาลควรเก็บภาษีให้ไดม้ากกวา่การใช้

จ่ายของรัฐบาล นัน่คือ จะตอ้งมีงบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยเพิ่มอตัรา

ภาษีทางออ้มและระงบัการใชจ้่ายในโครงการลงทุนต่างๆ     
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4.การคา้ต่างประเทศ         

 1) ดา้นสินคา้ออก หากประเทศใดประเทศหน่ึงส่งสินคา้ออกไปขายไดม้าก ทาํให้มีรายได้

สูงข้ึนจะมีความโน้มเอียงในการบริโภคมากข้ึนดว้ยนอกจากน้ี การท่ีพ่อคา้ส่งสินคา้ไปจาํหน่ายยงั

ต่างประเทศ ทาํใหเ้กิดขาดแคลนสินคา้ภายในประเทศราคาสินคา้จะสูงข้ึน 

 

วธีิแก้ไขทาํได้ ดงัน้ี 

(1) เก็บรายได้ส่วนหน่ึงจากการส่งออก ออกไปเสียจากระบบเศรษฐกิจชั่ว

ระยะเวลาหน่ึง 

(2) กาํหนดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอีกอตัราหน่ึงให้สูงข้ึน ซ่ึงท่ี

จาํใหพ้อ่คา้ไดเ้งินตราภายในประเทศนอ้ยลง จะช่วยลดอาํนาจซ้ือไดบ้า้ง 

(3) เพิ่มอตัราภาษีขาออกใหสู้งข้ึนเพื่อใหช้าวต่างประเทศซ้ือสินคา้นอ้ยลง 

                2) ดา้นสินคา้เขา้ รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้มีการนาํเขา้อยา่งเสรีสําหรับสินคา้บางชนิดท่ี

ขาดแคลน 

เงินฝืด           

  ภาวะเงินฝืด หมายถึง ภาวะท่ีระดบัราคาสินคา้และบริการทัว่ๆ ไปลดลงเร่ือยๆ เงิน

ฝืดเกิดข้ึนเน่ืองจากอุปสงคม์วลรวมลดลงซ่ึงอาจจะเป็นเพราะประชาชนใชจ้่ายบริโภคนอ้ยลง การ

ลงทุนลดลง รัฐบาลใชจ้่ายนอ้ยลงสินคา้ส่งออกมีปริมาณและมูลค่าลดลง สินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาไดข้าย

ไม่หมด ราคาสินคา้ทัว่ไปจึงตอ้งลดตํ่าลง ผลของภาวะเงินฝืดจะตรงกนัขา้มกบัภาวะจะไดเ้ปรียบ 

ส่วนพ่อคา้ธุรกิจและผูถื้อหุ้นจะเสียเปรียบ ในภาวะเช่นน้ีทาํให้ผูผ้ลิตขายสินคา้ไม่ออก การผลิต 

การลงทุน และการจา้งงานลดลงการวา่งงานจะมากข้ึน 

การแก้ไขเงินฝืด          

 การแกไ้ขภาวะเงินฝืดจะตอ้งพยายามกระตุน้ให้มีอุปสงค์มวลรวมเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงอาจจะ

กระทบทาํไดโ้ดย         

 1.กระตุน้ให้ประชาชนมีการบริโภคมากข้ึนซ่ึงอาจทาํโดยลดภาษีรายได้ สนับสนุนให้

ธนาคารพาณิชยข์ยายเครดิต        

 2.กระตุน้ให้มีการลงทุนในภาคเอกชนมากข้ึนโดยการลดภาษี ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้

เหมาะสมกบัการลงทุน         
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 3.รัฐบาลตอ้งใชจ่้ายมากข้ึน โดยใชน้โยบายงบประมาณขาดดุล   

 4.สนบัสนุนใหมี้การส่งสินคา้ออกมากข้ึน 

 

วฏัจักรเศรษฐกจิ          

 เน่ืองจากของวฏัจกัรเศรษฐกิจ เป็นวงจรของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีลกัษณะข้ึน ๆ ลง ๆ 

ซํ้ า ๆ กนัประกอบดว้ยระยะของการฟ้ืนฟู ตามดว้ยระยะรุ่งเรืองแลว้ก็ตกตํ่าและในท่ีสุดก็เขา้สู่ระยะ

หดตวั เหล่าน้ีเป็นช่วง (Phases) ของวฏัจกัรเศรษฐกิจ      

 1. ระยะเศรษฐกิจรุ่งเรือง (Economic Prosperity) ระยะน้ีระดบัราคาสินคา้และบริการโดย

ทัว่ๆ ไปจะค่อยๆสูงข้ึน ผูป้ระกอบการต่างมีความเช่ือมัน่ในอนาคตและคาดการณ์ไปในทางท่ีดีมี 

MEC สูงจึงใช้จ่ายลงทุนเพิ่ม ข้ึนอย่างรวดเร็ว ระดับการจ้างงานจะขยายตัวอยู่ตลอดเวลา 

ผูป้ระกอบการต่างเช่ือมัน่วา่ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเช่นน้ีจะมีอยู่ตลอดไป จึงสนใจลงทุนขยาย

การผลิตเพิ่มข้ึน และการลงทุนเพิ่มแต่ละหน่วยจะมีผลทาํให้รายได้เพิ่มข้ึนทวีคูณ (เน่ืองจากการ

ทาํงานของตวัทวี) ภาวะเศรษฐกิจในระยะน้ีจะรุ่งเรืองอยา่งเต็มท่ีท่ีเรียกวา่ Boom และอาจกา้วไปสู่

ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation)         

 2. ระยะเศรษฐกิจถดถอย (Economic Recession) เม่ือมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจรุ่งเรือง

เตม็ท่ีแลว้ ภาวะการณ์ต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจจะเร่ิมกดดนัทาํให้อตัราดอกผลของเงินลงทุนหน่วย

ท่ีเพิ่มข้ึน (MEC) ตกตํ่าลง เน่ืองจากเม่ือมีการผลิตมากข้ึน ตน้ทุนการผลิตจะสูงข้ึนเพราะเกิดการ

ขาดแคลนปัจจยัการผลิตและการแข่งขนักนัผลิตทาํให้ราคาและผลตอบแทนท่ีผูผ้ลิตไดรั้บจากการ

จาํหน่ายผลิตผลนั้นตกตํ่าลง ทาํให้เกิดความไม่แน่ใจในอนาคต ในระยะน้ีการหดตวัของ MEC จะ

เกิดข้ึนทนัที ซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนไปถึงทุกส่วนของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในตลาด

ทุนจะปรากฏวา่มีแต่ผูต้อ้งการขายหุน้ แต่ก็ไม่มีผูต้อ้งการรับซ้ือไวท้าํให้ราคาของหุ้นลกตํ่าลง MEC 

ยิง่ลดตํ่าลงอยา่งรวดเร็ว ในระยะน้ีผูป้ระกอบการจะหมดความเช่ือมัน่ในอนาคตต่างเลิกหรือลดการ

ผลิตเป็นผลทาํใหเ้กิดภาวะวา่งงานเกิดข้ึนทัว่ไป      

 3. ระยะเศรษฐกิจตกตํ่า (Economic Depression) การเปล่ียนแปลงจากภาวะเศรษฐกิจ

รุ่งเรืองมาเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้นเกิดข้ึนจากการหดตวัของ MEC อย่างทนัทีทนัใด ทาํให้

ภาวะเศรษฐกิจกา้วข้ึนสู่ระยะเศรษฐกิจตกตํ่าอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากการทาํงานของตวัทวีคูณของการ

ลงทุน และการเพิ่มของอตัราดอกเบ้ีย        

 เม่ือระดบัการลงทุนลดตํ่าลงทาํให้ระดบัรายไดป้ระชาชาติลดตํ่าลงดว้ยจาํนวนทวีคูณและ

การว่างงานจะขยายตวัออกทนัที การท่ีอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนก็เพราะในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเช่นน้ี 
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ประชาชนมีความตอ้งการท่ีจะถือเงินสูง ผูผ้ลิตต่างประสงคจ์ะขายสินคา้ของตนเองให้หมดไป ผูถื้อ

ใบหุน้หรือหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ไวต่้างก็อยากจะขายเสียก่อนท่ีราคาจะลดตํ่าลงอีกส่ิงเหล่าน้ีทาํให้ระดบั

ความตอ้งการท่ีจะถือเงินของประชาชนทัว่ไปสูงข้ึนเป็นผลให้อตัราดอกเบ้ียเพิ่มสูงข้ึน และจะมีผล

สะทอ้นใหร้าคาสินคา้หรือทรัพยสิ์นต่างๆ ลดตํ่าลงดว้ย ทั้งน้ี ก็เพราะอตัราดอกเบ้ียนั้นเป็นราคาของ

การถือเงินสด ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าหรือเกิดภาวะเงินฝืด (Deflation) ข้ึนเช่นน้ี ทุกฝ่ายต่าง

ตอ้งการเก็บเงินสดไวเ้พราะคาดว่าอตัราดอกเบ้ียกาํลงัจะสูงข้ึน ซ่ึงตรงกนัขา้มในขณะท่ีเกิดภาวะ

เงินเฟ้อ เม่ือราคาสินคา้ต่างๆสูงข้ึน ในภาวะเช่นน้ีประชาชนจะตอ้งการถือทรัพยสิ์นไวใ้นรูปของ

สินคา้หรือวตัถุส่ิงของแทนการถือเงินสดซ่ึงต่างคาดวา่นบัวนัจะเส่ือมค่าลงทุกขณะจึงพอสรุปไดว้า่ 

การหดตวัอย่างทนัทีของ MEC และการข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเป็นเหตุให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า

 4. ระยะเศรษฐกิจฟ้ืนตวั (Economic Recovery) เศรษฐกิจจะฟ้ืนตวัรวดเร็วเพียงใดหรือ

กล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ เศรษฐกิจตกตํ่าจะปรากฏตวัอยูช่า้นานเพียงใดยอ้มข้ึนอยูก่บั  

  1)  ระยะเวลาซ่ึงตอ้งการใช้เคร่ืองจกัรและทรัพยสิ์นถาวรท่ีมีอยู่แลว้ถูกใช้จนสึก

หรอหมดส้ินหรือหมดอายไุป        

  2) ระยะเวลาซ่ึงจะมีผลให้สินค้าในสต็อก ซ่ึงถูกผลิตข้ึนมาและได้สะสมไว ้

ในขณะภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองไดถู้กใชไ้ปจนหมดส้ินแลว้      

 หากทรัพยสิ์นถาวรหรือเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีมีอยูก่่อนภาวะเศรษฐกิจตกตกตํ่าหมดอายุไป 

และผูผ้ลิตจาํเป็นตอ้งจดัหามาทดแทนในระยะเวลาอนัสั้นและภาวะเศรษฐกิจก็จะฟ้ืนตวัเร็วข้ึนใน

ขณะท่ีการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของประชากรสูงข้ึนกว่ารายได้ประชากร (APC สูงกว่า 1) แล้ว

รายได้ประชาชาติและระดับการจ้างงานจะเร่ิมขย ับตัวข้ึน เคนส์ ได้ประมาณว่าประเทศ

อุตสาหกรรมนั้น เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรต่างๆ และสินคา้ในสต็อกจะสึกหรอ หรือหมดส้ินไปและผูลิ้ต

จาํเป็นต้องเร่ิมลงทุนผลิตข้ึนมาทดแทนอยู่ในระยะเวลาประมาน 3-5 ปี จึงจะเร่ิมเข้าสู่ระยะ

เศรษฐกิจฟ้ืนตวั           

 วฏัจกัรเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนแต่ละช่วงน้ีไม่จาํเป็นตอ้งมีระยะเวลาเท่ากนัเสมอไป บางช่วงอาจ

ใช้เวลานานถึง 5 ปี หรือกว่านั้น แต่บางช่วงอาจใช้ใช้เวลาเพียง 2 หรือ 3 ปี และความรุนแรงของ

การข้ึนลงในภาวะเศรษฐกิจก็ไม่จาํเป็นตอ้งมีขนาดเท่ากนับางคร้ังก็รุนแรง  บางคร้ังก็เกิดข้ึนเพียง

เล็กนอ้ย เช่น ระยะเวลาเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอยา่งรุนแรง เป็นระยะเวลานาน ต่อมาอาจเกิดภาวะ

เศรษฐกิจฟ้ืนตวัเล็กน้อยและก้าวไปสู่ภาวะเศรษฐกิจรุ่งเร่ืองอย่างรวดเร็ว ทั้ งน้ี ย่อมข้ึนอยู่กับ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในวฏัจกัรธุรกิจในแต่ละคร้ัง  
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง         

 3.1 งานวจัิยในประเทศ        

 อภิรดี  สังขพนัธ์  (2556) ศึกษางานวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

กฎหมายพาณิชยโ์ดยใชส่ื้อ Power Point ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.ปีท่ี 2 โดยวตัถุประสงคข์อง

การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชากฎหมายพาณิชยโ์ดยใชส่ื้อ Power Point 

ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช .ปีท่ี 2 (แผนกวิชาธุรกิจคา้ปลีก) วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์

จาํนวน 30 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือส่ือ Power Point แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนนาํ

คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาหาค่าเฉล่ีย (x)ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียนดว้ยการทดสอบ

ค่าที (t-test)ผลการวิจยัพบว่าสรุปผลความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือการสอน Power Point รายวิชา

กฎหมายพาณิชยผ์ลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจาํนวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 

46.67 เป็นเพศหญิงจาํนวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 53.33 เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ีความ

คิดเห็นเร่ืองตวัอกัษรและสีท่ีใช้ส่ือความหมายเขา้ใจง่ายเฉล่ียอยู่ระดบัท่ี 4.40 หมายถึงความพึง

พอใจอยู่ในระดบัมากรองลงมาความคิดเห็นเร่ืองเน้ือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของรายวิชา

เฉล่ียอยูร่ะดบัท่ี 4.26 หมายถึงมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากมากรองมาเร่ืองเขา้ใจเน้ือหาบทเรียน

ชดัเจนเฉล่ียอยูร่ะดบัท่ี 4.16 หมายถึงความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากรองมาเร่ืองเน้ือหาน่าสนใจและ

มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัเฉล่ียอยู่ระดบัท่ี 4.13 หมายถึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากและ

อนัดบัสุดทา้ยความคิดเห็นเร่ืองสไลด์ในการนาํเสนอมีความเหมาะสมเฉล่ียอยูร่ะดบัท่ี 4.03 ระดบั

ความพึงพอใจของผูเ้รียนดา้นประสิทธิภาพบทเรียนผา่นส่ือ Power Point รายวิชากฎหมายพาณิชย ์

เฉล่ียอยูร่ะดบัท่ี 4.21 ทั้งน้ีสามารถสรุปความพึงพอใจของผูเ้รียนดา้นประสิทธิภาพบทเรียนผา่นส่ือ 

Power Point รายวชิากฎหมายพาณิชยมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 หมายถึงความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก

 นพดล..ทองสุระวิโรจน์  (2555)  ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษา ปวส.2/4 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ วิชาเช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืน เ ร่ือง

นํ้ ามนัหล่อล่ืนโดยการสอนแบบบรรยายดว้ยส่ือ Power Point  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาใน วชิา เช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืนเร่ือง นํ้ามนัหล่อล่ืนระดบัชั้น ปวส. 

2/4 สาขางานเทคนิคยานยนต ์ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2555 จาํนวน 36คน โดยใชว้ิธีการสอนใน

รูปแบบบรรยายดว้ยส่ือ Power Point เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืน 
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เร่ือง นํ้ ามันหล่อล่ืน ให้นักศึกษามีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของนักศึกษาทั้ งหมด

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนักศึกษาชั้น ปวส.2/4แผนกวิชาช่างยนต์จาํนวน 36คน 

เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบทดสอบความรู้เร่ือง นํ้ ามนัหล่อล่ืน ในการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ 

เปรียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนดคือร้อยละ60ระหวา่งการทดสอบ     

 ผลการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่สอนในแบบบรรยายดว้ยส่ือ Power Point ซ่ึงผลคะแนนจากการ

ประเมินหลงัทาํกิจกรรมการเรียนการสอนผูไ้ดค้ะแนนสูงสุด อยูท่ี่ร้อยละ 90ของคะแนน ส่วนตํ่าสุด

ร้อยละ 40ของคะแนน เกณฑก์ารประเมินตํ่าสุดท่ียอมรับไดร้้อยละ 60ของคะแนน จึงมีผูท่ี้อยูต่ ํ่ากวา่

เกณฑ์ถึง 7 คนจากจาํนวนทั้งหมด 36คน คิดเป็นร้อยละ19.444 จดัวา่ตํ่ากวา่เกณฑ์การประเมินท่ี

ยอมรับไดจ้ากการสังเกต ของผูส้อน พบว่านกัศึกษาพูดคุยกนัระหว่างท่ีทาํการอธิบายอยู่บ่อยคร้ัง 

ส่วนผูท่ี้ผา่นเกณฑ์มี29 คนจากจาํนวนทั้งหมด36คน คิดเป็นร้อยละ 80.556 จดัวา่อยูใ่นเกณฑก์าร

ประเมินท่ียอมรับได้และ นักศึกษาทุกคนมีคะแนนการพฒันาเพิ่มสูงข้ึนทุกคน ตั้งแต่ 1 ถึง 5 

คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของนกัศึกษาทั้งหมดซ่ึงสูงกวา่วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวว้า่ไม่ต ํ่ากวา่ร้อยละ

60 ของนกัศึกษาทั้งหมด        

 ชนิดาภา  กลัยานี (2555)  ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการจดัการเรียนโดยใช้ส่ือ  PowerPoint 

และใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบญัชีรหสั 3201- 2011 ระดบัชั้น ปวส. 1 สาขา

งานการบญัชี วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ภาคการศึกษา 2/2555โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนในการวิเคราะห์รายการคา้เบ้ืองตน้ ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัส่ือการเรียนมลัติมีเดีย เพื่อนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเหล่าน้ีมาใช้เป็น

แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนให้มีความรู้สําหรับการวิเคราะห์ผูเ้รียนคร้ังน้ีจะนาํเสนอ

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียน ดงัน้ี        

 การวิเคราะห์ผูเ้รียนว่ามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบันทึกข้อมูลทางบัญชีโดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชีโดยใช้ส่ือ PowerPointและใบงานในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

งานบญัชีรหสั 3201-2011 ภาคเรียนท่ี 2/2555 วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา 

สรุปผลการวิจยัดงัน้ี ผลสัมฤทธ์ิของการใช้ส่ือส่ือ PowerPointและใบงานในรายวิชาโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่องานบญัชีรหัส 3201-2011 การใช้แบบทดสอบก่อนเรียนผลปรากฏว่านกัศึกษาส่วน

ใหญ่ ไดผ้ลคะแนนในระดบัพอใชค้่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั 41.67 คะแนน   

 การใชแ้บบทดสอบหลงัเรียนและการใชส่ื้อ PowerPointและใบงาน ในรายวิชาโปรแกรม

สาํเร็จรูปเพื่องานบญัชีรหสั 3201-2011 ผลปรากฏวา่นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากเดิม คิดเป็น

ร้อยละ 54.00 แสดงว่าการใช้ส่ือ PowerPointและใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องาน
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บญัชีรหสั3201-2011 มีผลทาํใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยูใ่นระดบัดีคือไดค้ะแนนเฉล่ีย 

64.17 คะแนน 

นุชจิรา  แจ่มกระจ่าง  (2553)  ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษโดยใชส่ื้อPower Point ในเร่ือง “Space” สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โรง

เรียนอสัสัมชญัธนบุรี คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนเร่ือง Space โดยใช้

ส่ือการสอน Power Point 2) เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการเรียน 3) เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา

ภาษาองักฤษ 4) เพื่อศึกษาผลการประเมินการใช้ส่ือ Power Point ประกอบการสอนวิชา

ภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีซ่ึงเป็นเด็กผูช้าย

จาํนวนทั้งส้ิน 51 คน ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  1) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน  2) นกัเรียนมี

ความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียน  3) นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาองักฤษ 4) 

นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือการสอน Power Point โดยมีวิธีดาํเนินการคือ 1) สร้างเคร่ืองมือโดย

ใชแ้บบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 2) แบบประเมินการใช้

ส่ือ Power Point เร่ือง Space 3) สรุปโดยใชค้่าร้อยละ ผลการศึกษาสรุปผลดงัน้ี 1) ส่ือประกอบการ

เรียน Power Point วิชาภาษาองักฤษ เร่ือง Space ทาํให้ผลคะแนนของการทดสอบหลงัเรียนมี

คะแนนสูงข้ึนกว่าผลคะแนนทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 38.03 2) แบบประเมินการใช้ส่ือ 

Power Point เร่ือง Space นกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดถึงร้อยละ 62.74 ในเร่ืองการลาํดบั

ขั้นตอนในการนาํเสนอเน้ือหาและภาษาท่ีใชมี้ความเหมาะสมถูกตอ้ง   

 นิตยา ฉตัรเมืองปัก   (2550)  ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือ

การสอนโปรแกรมMicrosoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห้องสมุด รหสัวิชา ง 40213 เร่ือง

การจดันิทรรศการห้องสมุด ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมธัยมราชวินิต  การดาํเนินการคร้ังน้ีมี

จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา และหาประสิทธิภาพและของส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอน

โปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห้องสมุด รหสัวิชาง 40213 เร่ือง การจดั

นิทรรศการห้องสมุด ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 และหาความพึง

พอใจในการเรียนของผู ้เ รียนท่ีมีต่อ  ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอนโปรแกรม 

MicrosoftPowerPoint กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราช

วินิตมธัยมท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รายวิชานิทรรศการงานห้องสมุด รหสัวิชา ง 40213 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 25 คน 

โดยไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการ 

ได้แก่ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ืองการจดั

นิทรรศการห้องสมุด แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาํนวน 50 ข้อเป็นแบบปรนัย
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เลือกตอบ 4 ตวัเลือก ซ่ึงมีค่าความยากง่ายค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่0.43 ถึง 0.76 คาํความเช่ือมัน่

ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.79 แบบประเมินคุณภาพของส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอนโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint สําหรับผูเ้ช่ียวชาญมีคุณภาพดา้นเน้ือหามีค่าเฉล่ีย 4.53 ในระดบัดีมากและ

ดา้นเทคโนโลยีการศึกษามีค่าเฉล่ีย 4.44 ในระดบัดี และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน

ของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอนโปรแกรม MicrosoftPowerPoint เป็น

มาตราส่วนประมาณค่า5 ระดบั จาํนวน 10 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย 4.02 ในระดบัมาก สถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent) 

ผลการดําเนินการคร้ังน้ี พบว่า ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอนโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 86.73/88.33 มีความพึงพอใจในการเรียนของผูเ้รียนเท่ากบั 

4.02 และมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่า ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอน

โปรแกรม MicrosoftPowerPoint เป็นส่ือการสอนท่ีมีความเหมาะสมมีประโยชน์ สามารถนาํไปใช้

สอนไดผ้ลดีและนกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนต่อส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอน

โปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ืองการจดันิทรรศการห้องสมุดท่ีพฒันาอยูใ่นระดบัมาก และ 

ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอน โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

รายวิชานิทรรศการ 10 งานห้องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เร่ือง การจดันิทรรศการห้องสมุด ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราชวนิิต มธัยม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดย

สรุป ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอนโปรแกรม MicrosoftPowerPoint รายวิชานิทรรศการ

งานห้องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เร่ือง การจดันิทรรศการห้องสมุด ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนําส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอนโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint ท่ีสร้างข้ึนไปประยุกตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืน ๆ 

ได้ตามความเหมาะสม และพัฒนาส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอนโปรแกรม 

MicrosoftPowerPoint ท่ีมีคุณภาพต่อไป 
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บทที ่3 

วธีิการดําเนินการวจิัย 

 

 การศึกษาเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจักร

เศรษฐกิจ ในรายวิชาหลกัเศรษฐศาสตร์ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามขั้นตอนการวิจยั คือ กาํหนดประชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่ง สร้างเคร่ืองมือในการวจิยั เก็บรวบรวมขอ้มูล และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ (English Program) วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการจาํนวน 10 คน (สํารวจ ณ วนัท่ี 

22 กนัยายน 2560) 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ (English Program) วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการจาํนวน 9 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ส่ือ PowerPoint  แบบทดสอบ และแบบสอบถาม 

 ขั้นตอนในการสร้างส่ือ PowerPoint ดงัน้ี 

  1.ศึกษาการใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 

  2.ศึกษาเน้ือหาในเร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

  3.สร้างไฟล ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหาเร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

  4.ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกตอ้ง จึงนาํส่ือดงักล่าวไปสอน

นกัศึกษา 

 ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ 

  1.ศึกษาเน้ือหา เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

  2.ร่างคาํถามของแบบทดสอบ จาํนวน 20 ขอ้ 
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  3.ผูว้จิยัตรวจสอบคาํถามวา่มีความถูกตอ้ง และพิมพถู์กตอ้งหรือไม่ พร้อมกบัเฉลย

คาํตอบ 

  4.นาํแบบทดสอบน้ีไปวดัความรู้นกัศึกษาก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใชส่ื้อ 

PowerPoint  

 ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 

  1.ศึกษาคาํถามท่ีเป็นการวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือการสอนจากงานวจิยัอ่ืน ๆ 

  2.ร่างคาํถามของแบบสอบถามนั้น 

  3.ตรวจสอบความถูกตอ้งของการพิมพ ์และอกัษร 

  4.นาํแบบสอบถามน้ีไปใหน้กัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตอบ หลงัจากนกัศึกษาได้

เรียนโดยใชส่ื้อ PowerPoint แลว้ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  1.นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

  2.ผูว้จิยัใชส่ื้อ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ เป็นส่ือการ

เรียนการสอน 

  3.นกัศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

  4.แจกแบบสอบถามใหน้กัศึกษาตอบ เพื่อวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ PowerPoint 

เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

  5.นาํขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การหาค่าสถิติจากขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมการคาํนวณค่าสถิติ ดงัต่อไปน้ี 

  1.การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  2.การหาค่า t-test แบบ Dependent  
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจักร

เศรษฐกิจ ในรายวิชาหลกัเศรษฐศาสตร์ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ สามารถวเิคราะห์ผล โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ ดงัน้ี 

  �̅� แทน ค่าเฉล่ีย 

  N แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

  SD แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 t-test แทน ค่า t-test แบบ Dependent 

       Sig. แทน นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใชส่ื้อ 

PowerPoint และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน และค่าเฉล่ียหลังเรียนโดยใช้ส่ือ 

PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

ตอนท่ี 2 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ 

PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี  1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใชส่ื้อ 

PowerPoint และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน และค่าเฉล่ียหลังเรียนโดยใช้ส่ือ 

PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ ดงัผลการวเิคราะห์ในตารางท่ี 1 

ตาราง 1 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใชส่ื้อ PowerPoint และ

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน และค่าเฉล่ียหลงัเรียนโดยใช้ส่ือ PowerPoint เร่ือง เงิน

เฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

 

คะแนน 

 

n 

 

X  

 

SD 

 

t-test 

 

Sig. 

 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 9 6.78 1.56 -15.612 .00* 

 
 

คะแนนทดสอบหลงัเรียน 

 

9 

 

16.67 

 

1.58 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตาราง 1 พบว่า จากการสอนโดยใช้ส่ือ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัร

เศรษฐกิจ พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน คือ 6.78 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 1.56 ( X = 6.78, 

S.D = 1.56) และค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน คือ 16.67 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 1.58 ( X = 

16.67, S.D = 1.58) และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน 

พบวา่ มีค่า t-test เท่ากบั -15.612 และค่า Sig. เท่ากบั .00 แสดงวา่ การใชส่ื้อ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ 

เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจทาํใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน  
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ตอนท่ี 2 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ 

PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ ดงัผลการวเิคราะห์ในตารางท่ี 2 

ตาราง 2 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ PowerPoint เร่ือง เงิน

เฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

ที ่ รายการประเมิน มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

�̅� SD แปล 

ผล 

1 รูปแบบ และการนาํเสนอ 9 

(100.0%) 

- - - - 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2 สีสัน และความสวยงาม 8 

(88.9%) 

1 

(11.1%) 

- - - 4.89 0.33 มากท่ีสุด 

3 น่าสนใจ และสร้างการ 

ร่วมเรียนรู้ 

9 

(100.0%) 

- - - - 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4 จากการเรียนรู้จากส่ือ 

ทาํใหน้กัศึกษามีการพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

มากข้ึน 

7 

(77.8%) 

2 

(22.2%) 

- - - 4.78 0.44 มากท่ีสุด 

5 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 8 

(88.9%) 

1 

(11.1%) 

- - - 4.89 0.33 มากท่ีสุด 

6 โดยภาพรวม นกัศึกษามี 

ความพึงพอใจต่อส่ือใน

ระดบัใด 

8 

(88.9%) 

1 

(11.1%) 

- - - 4.89 0.33 มากท่ีสุด 
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 จากตาราง 2 พบว่า การสํารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ 

เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ พบว่า เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียรายขอ้ คือ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

รูปแบบ และการนาํเสนอ และน่าสนใจ และสร้างการร่วมเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 5.00, 

S.D = 0.00) รองลงมา สีสัน และความสวยงาม ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และโดยภาพรวม นกัศึกษามีความ

พึงพอใจต่อส่ือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.89, S.D = 0.33) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ จากการ

เรียนรู้จากส่ือทาํให้นกัศึกษามีการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากข้ึน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 

4.78, S.D = 0.44) 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจักร

เศรษฐกิจ ในรายวิชาหลกัเศรษฐศาสตร์ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

และหลงัเรียน โดยใชส่ื้อ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ2) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้ส่ือ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด 

และวฏัจกัรเศรษฐกิจ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏั

จกัรเศรษฐกิจ 

ประชากร คือ นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ (English Program) วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการจาํนวน 10 คน (สํารวจ ณ วนัท่ี 

22 กนัยายน 2560) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงปีท่ี 2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (English Program) วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการจาํนวน 9 

คน 

เคร่ืองท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ส่ือ PowerPoint แบบทดสอบ และแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูล หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ 

Dependent 

สรุปผลการวจิัย         

 จากการศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 9 คน สามารถสรุปผลได้

ดงัน้ี           

 1. จากการสอนโดยใช้ส่ือ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ พบว่า 

ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน คือ 6.78 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 1.56และค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน 

คือ 16.67 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 1.58 และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและ

ค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน พบวา่ มีค่า t-test เท่ากบั -15.612 และค่า Sig. เท่ากบั .00 แสดงวา่ การใชส่ื้อ 

PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจทาํใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน  



26 

 

 

 2. การสํารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัร

เศรษฐกิจ พบว่า เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียรายข้อ คือ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รูปแบบ และการ

นาํเสนอ และน่าสนใจ และสร้างการร่วมเรียนรู้ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา สีสัน และความ

สวยงาม ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และโดยภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อส่ือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ จากการเรียนรู้จากส่ือทาํให้นกัศึกษามีการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

มากข้ึน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

อภิปรายผล 

จากการศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

ในรายวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.งานวิจยัน้ี พบว่า การใช้ส่ือการสอน PowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจกัร

เศรษฐกิจทาํใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิรดี  สังขพนัธ์  

(2556) ศึกษางานวจิยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชากฎหมายพาณิชยโ์ดยใชส่ื้อ Power 

Point ของนกัเรียนระดบัชั้นปวช.ปีท่ี 2 งานวิจยัของนพดล..ทองสุระวิโรจน์  (2555)  ไดศึ้กษา

งานวจิยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ปวส.2/4 วทิยาลยัเทคโนโลยียานยนต ์

วิชาเช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืน เร่ืองนํ้ ามนัหล่อล่ืนโดยการสอนแบบบรรยายดว้ยส่ือ Power Point  

งานวิจยัของชนิดาภา  กลัยานี (2555)  ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการจดัการเรียนโดยใชส่ื้อ PowerPoint 

และใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบญัชีรหสั 3201- 2011 ระดบัชั้น ปวส. 1 สาขา

งานการบญัชี วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ภาคการศึกษา 2/2555 งานวจิยั

ของนุชจิรา  แจ่มกระจ่าง  (2553)  ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษโดยใชส่ื้อPower Point ในเร่ือง “Space” สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โรง

เรียนอสัสัมชญัธนบุรี และงานวิจยัของนิตยา ฉตัรเมืองปัก   (2550)  ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการใช้

ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอนโปรแกรมMicrosoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงาน

ห้องสมุด รหสัวิชา ง 40213 เร่ืองการจดันิทรรศการห้องสมุด ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมธัยม

ราชวนิิต   

2. งานวิจยัน้ี พบวา่ ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ือPowerPoint เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด 

และวฏัจกัรเศรษฐกิจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แต่งานวิจยัของอภิรดี  สังขพนัธ์  (2556) ศึกษางานวิจยั
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เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชากฎหมายพาณิชยโ์ดยใชส่ื้อ Power Point ของนกัเรียน

ระดบัชั้นปวช.ปีท่ี 2 ไดส้ํารวจความพึงพอใจต่อส่ือ PowerPoint วิชากฎหมายพาณิชย ์อยูใ่นระดบั

มาก  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 นาํส่ือ PowerPoint  ในงานวิจยัไปใชก้บันกัศึกษารุ่นต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.ควรมีการทาํส่ือ PowerPoint  ในรายวชิาอ่ืน ๆ  เช่น หลกัเศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ 

 2.ควรทาํส่ือการเรียนการสอนประเภทอ่ืน ๆ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ

ส่ิงประดิษฐ์ 
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ภาคผนวก ก 

 

แบบทดสอบ 

เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจักรเศรษฐกจิ 

คาํส่ัง ข้อสอบม ี20 ข้อ ให้กากบาทข้อทีถู่กลงในกระดาษคาํตอบ 

1. ปริมาณเงินหมุนเวยีนในประเทศมากข้ึน จะทาํใหเ้กิดส่ิงใดข้ึน  

ก. อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน      ข. ราคาสินคา้สูงข้ึน  

ค. การจา้งงานเพิ่มข้ึน      ง. การลงทุนลดลง  

2. วธีิการใดช่วยแกไ้ขปัญหาเงินเฟ้อได ้ 

ก. ลดอตัราเงินสดสาํรองตามกฎหมาย  ข. ธนาคารกลางรีบซ้ือคืนพนัธบตัร 

ค. เพิ่มอตัรารับช่วงซ้ือลดตัว๋เงินจากธนาคารพาณิชย ์  ง. ควบคุมการปล่อยเงินกูน้อกระบบ 

3. ผลของเงินฝืดท่ีมีต่อการกระจายรายไดคื้อ  

ก. พอ่คา้จะเสียเปรียบ      ข. ขา้ราชการจะเสียเปรียบ  

ค. คนงานจะมีงานทาํเพิ่มข้ึน     ง. ลูกหน้ีจะไดเ้ปรียบ  

4.ในกรณีเกิดการวา่งงานรัฐบาลอาจแกไ้ขโดยวธีิใด 

ก. ลดค่าใชจ่้ายของรัฐบาล     ข. เพิ่มค่าใชจ่้ายของรัฐบาล 

ค. ส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศ   ง. เพิ่มภาษี  

5. ภาวะเงินเฟ้อเป็นภาวะใด 

 ก. ราคาสินคา้สูงข้ึน     ข. ราคาสินคา้ลดลง 

 ค. ค่าเงินสูงข้ึน      ง. ภาวะวา่งงาน 

6. ภาวะเงินฝืดเป็นภาวะใด 

 ก. ราคาสินสูงข้ึน     ข. ราคาสินลดลง 

 ค. ค่าเงินลดลง      ง.  ภาวะจา้งงานสูงข้ึน 
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สมการ AD = C+I+G+X-M  ขอ้ 7-10 จงเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งต่อไปน้ี 

ก.การบริโภคของเอกชน   ข.การลงทุนของเอกชน 

ค.การใชจ้่ายของรัฐบาล   ง.มูลค่าสินคา้ส่งออกและมูลค่าสินคา้นาํเขา้ 

7. C คืออะไร 

8. I คืออะไร 

9. G คืออะไร 

10. X และ M คืออะไร 

 

11. สาเหตุท่ีเกิดเงินเฟ้อ เพราะ C I G X สูงข้ึน และM ลดลง เป็นสาเหตุขอ้ใด 

 ก. เกิดจากอุปทาน    ข. เกิดจากอุปสงคม์วลรวมดึง 

 ค. เกิดจากตน้ทุน    ง. เกิดจากค่าจา้ง 

12. การเกิดเงินเฟ้อ มีค่าเงินเป็นอยา่งไร 

 ก. ค่าเงินสูงข้ึน     ข. ค่าเงินลดลง 

 ง. ค่าเงินเท่าเดิม     ง. ค่าเงินผนัผวน 

13.ถา้เป็นพอ่คา้ การเกิดภาวะเงินใดท่ีไดป้ระโยชน์ 

 ก. ภาวะเงินเฟ้อ     ข. ภาวะเงินฝืด 

 ค. ภาวะเงินตึงตวั    ง. ภาวะเงินผอ่นคลาย 

14. สาเหตุท่ีเงินเฟ้อท่ีเกิดจากตน้ทุนหรือค่าจา้งเพิ่มข้ึน เป็นสาเหตุอะไร 

 ก. เกิดจากอุปสงคม์วลรวมดึง   ข. เกิดจากปริมาณนอ้ย 

 ค. เกิดจากตน้ทุนผลกั    ง. เกิดจารายไดป้ระชาชาติเพิ่มข้ึน 

15. ภาษาองักฤษของคาํวา่ “เงินเฟ้อ” คืออะไร 

 ก. Money     ข. Inflation 

 ค. Deflation     ง. Easy Money 

16. การแกไ้ขภาวะเงินเฟ้อ เป็นการทาํใหป้ริมาณเงินเป็นอยา่งไร 

 ก. เท่าเดิม     ข. เพิ่มข้ึน 

 ค. ลดลง      ง. แลว้แต่สถานการณ์ 
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17. การแกไ้ขดว้ยผา่นสถาบนัการเงินเป็นวธีิหรือนโยบายได 

 ก. นโยบายการลงทุน    ข. นโยบายต่างประเทศ 

 ค. นโยบายการคลงั    ง. นโยบายการเงิน 

18. วฏัจกัรเศรษฐกิจมีก่ีระยะ 

 ก. 1 ระยะ ข. 2 ระยะ ค. 3 ระยะ ง. 4 ระยะ 

 

จากระยะเศรษฐกิจต่อไปน้ี จงตอบคาํถามขอ้ท่ี 19-20 

 ก.ระยะฟ้ืนตวั     ข.ระยะรุ่งเรือง 

 ค.ระยะถดถอย     ง.ระยะตกตํ่า 

19.ระยะเศรษฐกิจใดท่ีเศรษฐกิจเจริญเติบโตมาก ๆ คนมีงานทาํ มีเงินใชจ้่ายมาก 

20.ระยะเศรษฐกิจใดท่ีมีแต่คนตกงาน ไม่มีเงินใชจ้่าย 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@ 

อาจารยธ์ญัศญา ธรรมิสกุล ผูอ้อกขอ้สอบ 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 

แบบประเมิน 

ส่ือ PowerPiont  เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจักรเศรษฐกิจ 

คาํช้ีแจง     อาจารยธ์ญัศญา ธรรมิสกุล ไดท้าํงานวจิยัเร่ือง การพฒันาผลฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 

                      เงินเฟ้อ  เงินฝืด และวฏัจกัรเศรษฐกิจ ในรายวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ นกัศึกษาระดบั 

                      ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ผูว้จิยัจึงขอ 

                      สาํรวจความพึงพอใจท่ีมีส่ือ PowerPiont ในเร่ืองดงักล่าว เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับ 

                       ปรุงหรือพฒันาต่อไป 

โปรดขีด / ลงใน  (   )  ท่ีตอ้งการตอบ 

ตอนที ่1  ข้อมูลของนักศึกษา  

1.  เพศ                                                     (    )    ชาย                                  (    )   หญิง  

 

ตอนที ่ 2 การสํารวจความคิดเห็นทีม่ีต่อส่ือ PowerPiont  เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฏัจักร

เศรษฐกจิ 

5  เห็นด้วย/พงึพอใจมากทีสุ่ด           4  เห็นด้วย/พงึพอใจมาก           3  เห็นด้วย/พงึพอใจปานกลาง   

2  เห็นด้วย/พงึพอใจน้อย                  1  เห็นด้วย/พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

ที่ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1 รูปแบบ และการนาํเสนอ      

2 สีสัน และความสวยงาม      

3 น่าสนใจ และสร้างการร่วมเรียนรู้      

4 จากการเรียนรู้จากส่ือ ทาํให้นกัศึกษามีการพฒันาผลสัมฤทธ์ิมากข้ึน      

5 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ      

6 โดยภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อส่ือในระดบัใด      

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ  ศูนย์วจัิยและพฒันา  วทิยาลัยเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 
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วนั เดือน ปีเกิด 22 ธนัวาคม 2510 

สถานท่ีเกิด จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

วฒิุการศึกษา สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 จากโรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปีการศึกษา 2528 
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 จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปีการศึกษา 2551 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

การงานปัจจุบนั หวัหนา้ศูนยว์จิยัและพฒันาและเป็นอาจารยป์ระจาํ 

 สาขาวชิาการตลาด ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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