
 

 

 

ช่ือเร่ืองวจิยั 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ Power Point กบั การบรรยาย   

วชิากฎหมายพาณชิย์ ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันปีที่ 1 

สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือผู้วจิยั 

อาจารย์วชิยุตม์  ศรีสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

งานวจิยัฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทางการศึกษา 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2560 
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บทคดัย่อ 

ช่ือเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช ้Power Point กบั การบรรยาย วิชา

กฎหมายพาณิชย ์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชา

การตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ช่ือผูว้จิยั  นายวชิยตุม ์ ศรีสะอาด 

สาขาวชิา การตลาด 

ปีการศึกษา 2560 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาผลเปรียบเทียบผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัรูปการ

เรียนการสอนด้วยการบรรยาย กับ การใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ กับนักศึกษาปวช.1 ท่ีมีผล

การศึกษาใกลเ้คียงกนั โดยสุ่มข้ีนมา 2 ห้องเรียนจากา 5 ห้องเรียน โดยจดัให้ห้องหน่ึงเรียนดว้ยการ

บรรยาย อีกห้องหน่ึงเรียนด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ เม่ือจบเน้ือหาแล้วได้ให้ทั้งสองห้องทาํ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในข้อสอบชุดเดียวกัน แล้วนําผลมาเปรียบเทียบดูความแตกต่าง  

เคร่ืองมือมีใช้ในการเก็บรวบรวม แลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาผลการวิจยั

พบว่า การสอนด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีกว่าการสอนแบบ

บรรยาย 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 งานวจิยัคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ขอขอบ

เจา้หนา้ท่ีและอาจารย ์สาํนกังานวจิยัของวทิยาลยัท่ีใหค้าํแนะนาํและแนวทางในการทาํวจิยั พร้อม

ทั้งการปรับปรุงแกไ้ขซ่ึงเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัและขอขอบคุณนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปีท่ี 1หอ้ง5 และหอ้ง 7 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2/2560  ในรายวชิา

กฎหมายพาณิชย ์ท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและการวจิยัคร้ังน้ี 

 

 สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัขอขอบคุณเพื่อนครูทุกท่านท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้าํช้ีแนะ ใหก้าํลงัใจ

และใหค้าํปรึกษาตลอดมาดว้ยดี 

 

 

วชิยตุม ์ศรีสะอาด 

เมษายน 2550 
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สารบัญ 

             หนา้ 

บทคดัยอ่            (2) 

กิตติกรรมประกาศ           (3) 

สารบญั               (4) 

สารบญัตาราง            (6) 

บทที ่1 บทนํา 

 ความเป็นมาและความสาํคญั         7 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยั            8   

 ขอบเขตการวจิยั                       8 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ          9

 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ         9 

บทที ่2 เอกสาร และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ผลสัมฤทธ์ิทาการเรียน                                                          10 

 ส่ือ Power Point                        12 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง        14 

บทที ่3 วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง       17 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั        17 

 รูปแบบการวิจยั                     18 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 การสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ                 19 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล        20 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล        20 

 สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล                  20 

บทที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล         23 

บทที ่5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวจิยั                      25 

 อภิปรายผลการวจิยั         25 
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สารบัญ (ต่อ) 

            หนา้ 

ขอ้เสนอแนะ 

 ขอ้แสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้     25 

 ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป     25 

ภาคผนวก          26 

 ก 

 ข 

 ค 

บรรณานุกรม          27 

ประวติัผูว้ิจยั          28
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สารบัญตาราง 

 

ตารางที่              หนา้ 

ตารางที ่1.  เปรียบเทียบคะแนนสอบวดัผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา ปวช. 1   

                  ท่ีเรียนดว้ยการบรรยาย กบั เพาเวอร์พอยทแ์ละผลต่างท่ีของ 

      นกัศึกษาทั้ง 2 หอ้ง            23 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญ 

 การเรียนสายอาชีวศึกษา มีระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนโดยวิธีการอิงเกณฑ ์

กล่าวคือนาํระดบัคะแนนรวมของแต่ละภาคเรียนท่ีนกัศึกษาแต่ละคนทาํไดจ้ากการจดัเก็บรวบรวม

ของผูส้อนมาเป็นตวัตั้ง จากนั้นนาํไปเทียบกบัเกณฑ์คะแนนท่ีกาํหนดไว ้8 ระดบั ดงัน้ี ไดค้ะแนน 

80-100 ระดบัเกรด 4 ไดค้ะแนน 75-79 ระดบัเกรด 3.5 ไดค้ะแนน 70-74 ระดบัเกรด 3 ไดค้ะแนน 

65-69 ระดับเกราด 2.5 ได้คะแนน 60-64 ระดบัคะแนน 2 ได้คะแนน 55-59 ระดบัเกรด 1.5 ได้

คะแนน 50-54 ระดับเกรด 1 ได้คะแนน 0-49 ระดับเกรด 0 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึง

กระบวนการดงักล่าวมามีการแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นคะแนนระหว่างเรียน 40 

แบ่งเป็น เก็บระหว่างเรียน 20 คะแนน และคะแนนจิตพิสัยอีก 20 คะแนน  และเป็นคะแนนสอบ

กลางภาค 30 คะแนน โดยแบ่งเป็น ปฏิบติั 10 คะแนน และ ทฤษฎี 20 คะแนน คะแนนสอบปลาย

ภาค 30 คะแนน แบ่งเป็น ปฏิบติั 10 คะแนน  ทฤษฎี 20 คะแนน 

   จากผลการสอบกลางภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เฉพาะคะแนนส่วนท่ีเป็นทฤษฎี 20 

คะแนน ในรายวิชากฎหมายพาณิชย ์ของนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 5 ห้องเรียน 

โดยไดค้ะแนนตํ่าสุด 3 คะแนน และสูงสุด 18 คะแนน เม่ือพิจารณาคะแนนท่ีไดก้บัจาํนวนนกัศึกษา

มากสุด 3 ลาํดบัแรกได้แก่ 18  คะแนนจาํนวน 1 คน 16 คะแนน จาํนวน 4 คน  คะแนนน้อย 3 

อนัดบั ไดแ้ก่ 3 คะแนน 7  คน 4 คะแนน 3 คน 5 คะแนน 17 คน ส่วนคะแนนท่ีมีนกัศึกษาไดม้าก

สุดคือ 11 คะแนน และ 6 คะแนน มีนกัศึกษาทาํได ้31 คนเท่ากนั 

 จากข้อมูลตังกล่าวผูส้อนต้องการปรับเปล่ียนวิธีการสอนโดยนําโปรแกรมสําเร็จรูป

เพาเวอร์พอยท์ มาใช้สอนกบักลุ่มทดลองและใช้วิธีการบรรยายสอนกบักลุ่มควบคุมโดยการสุ่ม

เลือกนักศึกษามา 2 ห้องได้แก่ห้อง 1/5 กับห้อง 1/8 ซ่ึงมีผลคะแนนกลางภาคใกล้เคียงกนัโดย

ตั้งสมมติฐานวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บการเรียนรู้โดยใชโ้ปรแกรมเพาเวอร์ พอยท ์จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงกว่าการสอนแบบบรรยาย จึงได้จดัทาํวิจยัเร่ืองน้ีข้ึนมาเพื่อปรับปรุงคะแนนสอนของ

นกัศึกษาท่ีเรียนวชิากฎหมายพาณิชยใ์หสู้งข้ึน 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช ้Power Point กบั การบรรยาย  วชิากฎหมาย

พาณิชย ์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 

 

3. สมมติฐานของการวจัิย  

 นกัศึกษาท่ีดรั้บการเรียนโดยใช ้Power Point  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิากฎหมาย

พาณิชย ์เร่ือง ”สัญญาจาํนาํ” ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 สูงกวา่นกัศึกษาท่ี

ไดรั้บการเรียนรู้แบบบรรยาย 

 

4. ขอบเขตการวจัิย 

 4.1 กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 5 หอ้ง รวม 315 คน ท่ีกาํลงัศึกษาวชิากฎหมายพาณิชย ์ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัในคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หอ้ง 5 และหอ้ง 8  จาํนวน 105 คน สุ่มโดยการจบัฉลาก จากนกัศึกษา 

5 หอ้ง 

 4.2 เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย  

  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นเน้ือหาในรายวชิากฎหมายพาณิชย ์เร่ือง “สัญญาจาํนาํ” 2 คาบ

เรียน ๆเรียนละ 50 นาที รวมเวลา 100 นาที 

 4.3 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั ทาํการทดลองภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 แผนการเรียนรู้

จาํนวน 1 แผน ใชเ้วลา 2 คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที รวม 100 นาที 

 4.5 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย ไดแ้ก่ 

 4.4.1 ตวัแปรอิสระ คือวธีิการสอน 2 วธีิ ไดแ้ก่ 

  -การสอนโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพาเวอร์ พอยท ์(P) 

  -การสอนบรรยาย 

 4.4.2 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิากฎหมายพาณิชย ์เร่ือง สัญญาจาํนาํ 

ของกลุ่มทดลอง และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิากฎหมายพาณิชย ์เร่ือง สัญญาจาํนาํ ของกลุ่ม

ควบคุม ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบัตัรวชิาชีพปีท่ี 1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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นิยามคําศัพท์เฉพาะ 

1. โปรแกรมสาํเร็จรูปเพาเวอร์ พอยท ์หมายถึง  

2. การบรรยาย หมายถึง การตกัเตือน  

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิากฎหมายพาณชิย์ หมายถึง ค่าเฉล่ียของผลต่างของคะแนน

สอบจากการทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มทดลองเร่ือง สัญญาจาํนาํ ท่ีเรียนโดยโปรแกรม

สาํเร็จรูปเพาเวอร์ พอยท ์และกุล่มควบคุมท่ีเรียนดว้ยวธีิบรรยาย 

4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง แบบทดสอบปรนยั แบบถูก – ผดิ และปรนยั 4 

ตวัเลือก เน้ือหาเร่ือง สัญญาจาํนาํ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางกาเรียนวชิา

กฎหมายพาณิชย ์ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5. วชิากฎหมายพาณชิย์ หมายถึง รายวชิาเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

พุทธศกัราช 2556 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางในการใชโ้ปรแกรมเพาเวอร์ พอยท ์ในการเรียนวชิากฎหมายพาณิชย ์เร่ืองอ่ืน 

ๆ ต่อไป 

2. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาวธีิการสอนในมีคุณภาพยิง่ข้ึน 

3. นกัศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ และนาํไปใชป้ระโยชน์ใน

การดาํเนินกิจกรรมในสถานการณ์อ่ืน ๆ ต่อไป 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนแบบใชส่ื้อ PowerPoint กบั 

การเรียนการสอนแบบบรรยาย ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ตาํรา และงานวิจยั ท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทาํวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.1 แนวคิดเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.2 ลกัษณะการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

         2. ส่ือการสอน PowerPoint                      

 2.1   ความหมายของส่ือการสอน PowerPoint      

 2.2   ความสาํคญัดา้นการศึกษาของส่ือ PowerPoint      

       3.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

              3.1   งานวจิยัในประเทศ 

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.1 แนวคิดเกีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     

 กรมวิชาการ (2534, หน้า 21) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 

ปริมาณและทักษะของความรู้ในสาขาวิชาท่ีบุคคลได้รับลักษณะการจัดองค์ประกอบและ 

โครงสร้างของความรู้และการใช้ประโยชน์โครงสร้างของความรู้ ในการแก้ปัญหาในการคิดเชิง 

สร้างสรรค ์ในการประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้อา้งและในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป  

 อารมณ์ สนานภู่ (2539, หนา้17) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นผลมา

จากการกระทาํท่ีตอ้งอาศยัความสามารถทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ดงันั้น ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนจึงเป็นขนาดของความสําเร็จท่ีได้จากการเรียน โดยอาศยัความสามารถ เฉพาะตวับุคคล 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนอาจไดม้าจากกระบวนการท่ีไม่ตอ้งอาศยัการทดสอบ เช่น อาจจะไดจ้ากการ

สังเกต การตรวจการบา้น หรืออาจไดม้าในรูปของระดบัคะแนน ท่ีไดจ้าก โรงเรียน ซ่ึงตอ้งอาศยั

กระบวนการท่ีซับซ้อนและระยะเวลาท่ีนาน หรืออาจได้มาด้วยการวดัจาก แบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไป       
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ไพศาล หวงัพานิช (2523, หนา้ 137) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน (Academic 

Achievement) หมายถึงคุณลกัษณะและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจาก การฝากอบรมหรือจากการ

สอน จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวา่

เรียนรู้แลว้เท่าไร มีความสามารถอยา่งไร      

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2531, หนา้ 146) ไดใ้ห้ความหมายวา่ของ แบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนไปแลว้ ซ่ึงมกัจะเป็น

คาํถามใหผู้เ้รียนตอบดว้ยกระดาษ และดินสอ (Paper and Pencil Test)    

 บุญชม ศรีสะอาด (2532, หนา้ 52) ไดใ้ห้ความหมายวา่ของแบบทดสอบวดัผล สัมฤทธ์ิวา่ 

หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชค้วามรู้ความสามารถของบุคคลในดา้นวิชาการซ่ึงเป็นผล จากการเรียนรู้

ในเน้ือหาสาระและตามจุดประสงค์ของวิชาหรือเน้ือหาท่ีสอบนั้น จากความหมายผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนขา้งตน้ พอสรุปคาํจาํกดัความ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดว้า่ หมายถึง คุณลกัษณะและ

ความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝากอบรม หรือจากการสอน การ วดัผลสัมฤทธ์ิจึงเป็นการ

ตรวจสอบความสามารถ หรือความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวา่เรียนรู้แลว้

เท่าไร  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นผลมาจากองคป์ระกอบทางดา้นสติปัญญา (Intellectual Factor) 

และองค์ประกอบทางดา้นท่ีไม่ใช่สติปัญญา (Non-intellectual Factor) การ ท่ีบุคคลจะประสบ

ผลสําเร็จทางการศึกษามากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทั้งสองน้ี องคป์ระกอบทางดา้น

สติปัญญาเป็นปัจจยัสําคญัส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อการเรียนรู้หรือสัมฤทธ์ิผล ทางการเรียน เป็น

ความสามารถในการคิดของบุคคล อนัเป็นผลมาจากการสะสมของ ประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึง

ความสามารถท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด ซ่ึงความสามารถเหล่าน้ีวดัได ้หลายทางเป็นตน้ วา่วดัสมรรถภาพ

ทางสมอง วดัความถนัดทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการแก้ปัญหาส่วน

องคป์ระกอบดา้นท่ีไม่ใช่สติปัญญา ก็มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่นอ้ยซ่ึงไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมี

ต่อวชิาท่ีเรียน รูปแบบการสอน สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา คุณภาพการสอนของผูส้อน ลกัษณะการ

คบเพื่อน การศึกษาของ บิดามารดา เป็นตน้ (อารมณ์ สนานภู่, 2539, หนา้ 17-18) 

1.2 ลกัษณะการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 ไพศาล หวงัพาณิช(2523, หนา้137) ไดแ้บ่งการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม จุดมุ่งหมาย

และลกัษณะวชิาท่ีสอน ซ่ึงสามารถวดัได ้2 แบบ คือ      

 1. การวดัดา้นปฏิบติัการ เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบติั หรือทกัษะ

ของผูเ้รียน โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถดงักล่าว ในรูปการกระทาจริงให้ ออกเป็น
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ผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็นตน้ การวดัแบบน้ีจึงตอ้งใชข้อ้สอบ ภาคปฏิบติั

(Performance Test)         

 2. การวดัด้านเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกับเน้ือหาวิชาซ่ึงเป็น 

ประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมถึงพฤติกรรม ความสามารถในดา้นต่าง ๆ สามารถวดัได ้

โดยใช ้“ ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ”  

1.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2531, หนา้ 146-147) ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดั ผลสัมฤทธ์ิ

ไดเ้ป็น 2 พวก คือ           

 1. แบบทดสอบของผูส้อน หมายถึง ชุดคาํถามท่ีผูส้อนเป็นผูส้ร้างข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้คาํถาม

เก่ียวกบัความรู้ท่ีผูเ้รียนได้เรียนในห้องเรียนว่า ผูเ้รียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่องท่ีตรงไหน     

จะได้สอนซ้อมเสริม หรือเป็นการวดัดูความพร้อมท่ีจะเรียนบทเรียนใหม่ ซ่ึงข้ึนอยู่กบั ความ

ตอ้งการของผูส้อน     

 2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทน้ีสร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ ละ

สาขาวิชา หรือจากผูส้อนท่ีสอนวิชานั้น แต่ผา่นการทดลองคุณภาพหลายคร้ัง จนกระทัง่ คุณภาพดี

พอ จึงสร้างเกณฑป์กติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเ้ป็นหลกัเปรียบเทียบผลเพื่อ ประเมินค่าของ

การเรียนการสอนในเร่ืองใด ๆ ก็ไดแ้บบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือดาํเนินการสอบ บอกวิธีสอบ

และมีมาตรฐานในดา้นการแปลคะแนนดว้ย อาํนวยรุ่งรัศมี (2525, หนา้ 19-111) ไดใ้ห้ความหมาย

วา่การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 3 ดา้น คือ  

 ดา้นความรู้ความคิด (Cognitive Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบั กระบวนการต่างๆ 

ทางดา้นสติปัญญาและสมอง เช่น การจดจาํขอ้เท็จจริง ความเขา้ใจ ความคิด การตั้งสมมติฐาน และ

ปัญหา   

 ดา้นความรู้สึก (Affective Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัการ เจริญเติบโตและ

พฒันาการในดา้นความสนใจ คุณค่า ความซาบซ้ึงและทศันคติหรือเจตคติต่าง ๆ ของผูเ้รียน  

 ดา้นปฏิบติัการ (Psycho-Moto Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัการ พฒันาทกัษะใน

การปฏิบติัและการดาํเนินการ เช่น การทดลอง เป็นตน้  

2. ส่ือ PowerPoint          

 2.1 ความหมายของส่ือการสอน PowerPoint     

  เป็นช่ือโปรแกรมหน่ึงท่ีอยูใ่นชุดของ Microsoft Office โปรแกรมน้ีเน้นในเร่ือง

การแสดง ภาพประกอบคาํอธิบาย ใชเ้พื่อการนาํเสนองาน (Presentation) โดยทาํเป็นหนา้ ๆ อาจทาํ

ให้มีเสียง บรรยายประกอบดว้ยก็ได ้หรือจะสั่งพิมพอ์อกทางเคร่ืองพิมพเ์พื่อแจกผูฟั้งก็ไดน้อกจาก
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การสร้าง งานนพรีเซนเทชัน่ออกทางจอภาพแลว้ยงัสามารถสร้างเอกสารประกอบการบรรยาย เช่น 

เอกสาร แจก ผูฟั้ง บนัทึกยอ่ สําหรับผูบ้รรยาย เป็นตน้ รวมทั้งการนาํเสนอ งานในรูปแบบของเวบ็

เพจ และ ใน Microsoft PowerPoint 2010 ยงัสามารถบนัทึกผลงานลงในซีดีรอมเพื่อนา ไปแสดงบน 

คอมพิวเตอร์ ท่ีไดติ้ดตั้งโปรแกรม Microsoft PowerPoint ไดด้ว้ย การนาํเสนอขอ้มูล(Presentation) 

หมายถึง การบรรยายหรือการนา เสนอผลงานให้แก่ ผูฟั้งหรือการถ่ายทอดความคิดในเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึง ท่ีมีวตัถุประสงค์แน่ชัดให้ผูฟั้งเขา้ใจภายในเวลา ท่ีจาํกดัดงันั้น การนาํเสนอจะตอ้งทราบ

วตัถุประสงค์ให้แน่ชดัเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความคิด ได ตรงตามความตอ้งการครบถว้นและ

กระชับโดยทั่วไปมักใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ปัจจุบันการนําเสนอผลงานหรือสินค้า              

เป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อให้สินค้าเป็นท่ีรู้จกัของตลาดผูซ้ื้อรวมไปถึงเร่ืองการเรียนการสอน      

ส่ือท่ีใช้นาํเสนอให้นักเรียนเขา้ใจเน้ือหาได้ง่ายข้ึน จนบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนการสอนนั้น       

มีหลายชนิดให้เลือกใช้ในการนาํเสนอตามความถนดัและความเหมาะสมของเน้ือหาการเรียนการ

สอน เช่น วีดิทศัน์  แผ่นใส  สไลด์  แผนภาพ แผนภูมิ ฯลฯ แลว้แต่ผูใ้ช้จะเลือกให้เหมาะสมกบั

เน้ือหา  โปรแกรมนําเสนอท่ีได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่  โปรแกรม PowerPoint                

 ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่าย  ไม่ยุ่งยาก  รูปแบบการนําเสนอมีสีสันสวยงามความ

น่าสนใจ  สามารถทาํให้ตวัอกัษร  และภาพ   เคล่ือนไหวได ้ ทาํให้งานท่ีนาํเสนอดูมีชีวิตชีวายิ่งข้ึน  

เหมาะสําหรับการนําเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้ดี  PowerPoint เป็นโปรแกรมหน่ึงท่ีมี

ประสิทธิภาพในการนาํเสนอ  เป็นเคร่ืองมือส่ือสารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็น

การเตรียมความพร้อมอยา่งดีของผูส้อน เปรียบเสมือนเข็มทิศนาํทาง  ให้ผูส้อนสามารถส่ือสารกบั

ผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนัมีการนําเสนอผลงานด้วยส่ือท่ีหลากหลายโปรแกรม 

PowerPoint  เป็นอีกทางเลือกหน่ึง  ในการผลิตส่ือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สินคา้รวมไปถึงการ

ใช้โปรแกรม PowerPoint ผลิตส่ือประกอบการบรรยายเน้ือหาต่างๆ จนไดรั้บความนิยมอย่างมาก  

ในหมู่วทิยากรอาชีพ  ท่ีตอ้งเดินทางไปบรรยายในสถานท่ีต่างๆ  อยูเ่ป็นประจาํ แมก้ระทัง่ในแวดวง

การศึกษา คณาจารย ์ครู นักวิชาการศึกษาก็นิยมใช้โปรแกรมน้ีในการผลิตส่ือการเรียนการสอน  

เพราะเป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่าย   สะดวก ประหยดัเวลา และค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพในการ

นาํเสนอ      

2.2 ความสําคัญด้านการศึกษาของส่ือ PowerPoint      

 1. ช่วยเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอนท่ีผลิตด้วยโปรแกรม  

PowerPoint สามารถนาํไปประยกุตก์บัส่ืออ่ืนๆ ไดห้ลายประเภท  ทั้งส่ือภาพน่ิง  ส่ือภาพเคล่ือนไหว 

ส่ือเสียง  หรือท่ีเรียกวา่ “ส่ือประสม”  (Multimedia) ทาํใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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 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 

ความสาํคญัสาํหรับผูส่้งสาร        

 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



 15 

ตอ้งการ ทาํให้ผูส่้งและผูรั้บสารหันหน้าเขา้หากนัไดต้ลอดเวลา และผูส่้งสารสามารถประเมินผล

การส่งสารดว้ยการสังเกต  หรือดูปฏิกิริยายอ้นกลบัไดต้ลอดเวลา 

ความสาํคญัสาํหรับผูรั้บสาร        

 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 ้

 สรุปได้ว่า PowerPoint ถึงจะเป็นโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพในการนาํเสนอ ก็ย่อมมี

ข้อจาํกัดบ้างเป็นธรรมดา  จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเน้ือหา จึงจะเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุดในการส่ือสาร  ส่ิงสําคญั คือ ผูใ้ชต้อ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีจะบรรยาย

เป็นอยา่งดี  จึงจะสามารถส่งสารไปถึงผูรั้บสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โปรแกรม PowerPoint เป็น

เพียงเคร่ืองมืออย่างหน่ึง  ท่ีให้มนุษย์ใช้ติดต่อส่ือสาร  รวมถึงความตั้งใจจริงของผูส่้งสารท่ีจะ

ถ่ายทอดความรู้  และผูรั้บสารก็มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้จากสาร การส่ือสารนั้นจึงจะประสบ

ผลสาํเร็จ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง         

 3.1 งานวจัิยในประเทศ        

  อภิรดี  สังขพนัธ์  (2556) ศึกษางานวจิยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

กฎหมายพาณิชย ์โดยใชส่ื้อ Power Point ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.ปี ท่ี 2 โดยวตัถุประสงคข์อง

การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชากฎหมายพาณิชย ์โดยใชส่ื้อ Power Point 

ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.ปี ท่ี 2 (แผนกวิชาธุรกิจคา้ปลีก) วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ 

จาํนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ส่ือ Power Point แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั เรียน

นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาหาค่าเฉล่ีย (x)ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียนดว้ยการทดสอบ

ค่าที (t-test) ผลการวิจยั พบวา่สรุปผลความคิดเห็นเก่ียวกบั ส่ือการสอน Power Point รายวิชา

กฎหมายพาณิชย ์ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
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46.67 เป็นเพศหญิง จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 เรียงลาํดบั จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ความ

คิดเห็นเร่ืองตวัอกัษรและสีท่ีใชส่ื้อความหมายเขา้ใจง่าย เฉล่ียอยูร่ะดบัท่ี 4.40 หมายถึงความพึง

พอใจอยูใ่นระดบั มาก รองลงมาความคิดเห็นเร่ือง เน้ือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เฉล่ียอยูร่ะดบัท่ี 4.26 หมายถึง มีความพอพอใจอยู่ในระดบัมาก มาก รองมา เร่ืองเขา้ใจเน้ือหา

บทเรียนชดัเจนเฉล่ียอยูร่ะดบั ท่ี 4.16 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก รองมาเร่ือง เน้ือหา

น่าสนใจและมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัเฉล่ียอยูร่ะดบัท่ี 4.13 หมายถึงมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มาก และอนัดบัสุดทา้ยความคิดเห็น เร่ือง สไลด์ในการนาํเสนอมีความเหมาะสม เฉล่ียอยูร่ะดบั ท่ี 

4.03 ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนดา้นประสิทธิภาพบทเรียน ผ่านส่ือ Power Point รายวิชา

กฎหมายพาณิชย์ เฉล่ียอยู่ระดับท่ี 4.21 ทั้งน้ีสามารถสรุปความพึงพอใจของผูเ้รียนด้าน

ประสิทธิภาพบทเรียน ผา่นส่ือ Power Point รายวชิากฎหมายพาณิชย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 หมายถึง

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

นิตยา ฉตัรเมืองปัก   (2550)  ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือ

การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวชิานิทรรศการงานห้องสมุด รหสัวิชา ง 40213 เร่ือง

การจดันิทรรศการห้องสมุด ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมธัยมราชวินิต  การดาํเนินการคร้ังน้ีมี

จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา และหาประสิทธิภาพและของ ส่ือคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ชุดส่ือการสอน

โปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห้องสมุด รหสัวิชา ง 40213 เร่ือง การจดั

นิทรรศการห้องสมุด ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 และหาความพึง

พอใจในการเรียนของผูเ้รียนท่ีมีต่อ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอนโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราชวินิต 

มธัยม ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รายวิชา นิทรรศการงานห้องสมุด รหสัวิชา ง 40213 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 25 คน 

โดยได ้ มาจากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดาํเนินการ 

ไดแ้ก่ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ืองการจดั

นิทรรศการ ห้องสมุด แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาํนวน 50 ขอ้เป็นแบบปรนัย

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก ซ่ึงมี ค่าความยากง่ายค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่ 0.43 ถึง 0.76 คาํความ

เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.79 แบบประเมินคุณภาพของ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอน

โปรแกรม Microsoft PowerPoint สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญมีคุณภาพดา้นเน้ือหามีค่าเฉล่ีย 4.53 ในระดบัดี

มากและดา้นเทคโนโลยีการศึกษา มีค่าเฉล่ีย 4.44 ในระดบัดี และแบบสอบถามความพึงพอใจใน

การเรียนของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ชุดส่ือการสอนโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 10 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย 4.02 ในระดบัมาก สถิติท่ี
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ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test 

dependent) ผลการดาํเนินการคร้ังน้ี พบว่า ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอนโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 86.73/88.33 มีความพึงพอใจในการเรียนของ

ผูเ้รียนเท่ากบั 4.02 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือ

การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็น ส่ือการสอนท่ีมีความเหมาะสมมีประโยชน์ สามารถ

นาํไปใชส้อนไดผ้ลดี และนกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนต่อส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือ

การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ืองการจดันิทรรศการหอ้งสมุดท่ีพฒันาอยูใ่นระดบัมาก 

และ ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใช้ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอน โปรแกรม Microsoft 

PowerPoint รายวิชานิทรรศการ 10 งานห้องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เร่ือง การจดันิทรรศการ

หอ้งสมุด ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน ราชวนิิต มธัยม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียน โดยสรุป ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

รายวิชา นิทรรศการงานห้องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เร่ือง การจดันิทรรศการห้องสมุด ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนาํส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการ

สอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ท่ีสร้างข้ึนไปประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนรายวิชาอ่ืน ๆ ไดต้าม ความเหมาะสม และพฒันาส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอน

โปรแกรม Microsoft PowerPoint ท่ีมีคุณภาพต่อไป 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษาวจิยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช ้โปรแกรม Power Point  

กบัการบรรยายวิชากฎหมายพาณิชยข์องนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบวิธีการ

สอนดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป Power Point กบั การบรรยาย มีผลสัมฤทธ์ิต่างกนัหรือไม่ ผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการตามขั้นตอนของการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.  รูปแบบการวจิยั 

4.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

5.  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

6.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

7.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

8.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 5 หอ้ง รวม 315 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัในคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หอ้ง 5 และหอ้ง 7  จาํนวน 107 คน สุ่มโดยการจบัฉลาก จากนกัศึกษา 

5 หอ้ง 

2. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 2.1 ตวัแปรอิสระ  คือวธีิการสอน  2  วธีิ  ไดแ้ก่   

-การสอนโดยใชโ้ปรแกรม Power Point 

-การสอนแบบบรรยาย 

 

    2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิากฎหมายพาณิชยข์องกลุ่มท่ีใช้

โปรแกรม Power Point   และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิากฎหมายพาณิชยข์องกลุ่มท่ีใชก้าร

บรรยาย ของผูเ้รียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาววชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
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3. รูปแบบการวจัิย 

      การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัดาํเนินการตามรูปแบบการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ 

 ( Nonrandomized  Two  Group  Pretest-Posttest Design )   ซ่ึงการดาํเนินการดงัน้ี 

 1. หลงัจากการสอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ผูว้จิยัไดน้าํคะแนนสอบ

ภาคทฤษฎีของนกัศึกษาท่ีเรียนวชิา กฎหมายพาณิชย ์ทั้ง 5 หอ้งเรียนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนจากคะแนนเตม็ 20 คะแนน แต่ละห้องไดค้ะแนนเฉล่ียใกลเ้คียงกนัโดยไดค้ะแนน

ตํ่าสุด 5 คะแนน สูงสุด 16 คะแนน 

 2. เลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีเรียนวิชากฎหมายพาณิชยท์ั้ง 5 หอ้ง

ดว้ยการจบัฉลากข้ึนมา 2 ห้อง ไดแ้ก่หอ้ง ช.1/5 และ ช.1/7  

 3. นาํคะแนนสอบทฤษฎีกลางภาคของนกัศึกษาทั้ง 2 หอ้งมาจดัลาํดบัจากนอ้ยไปหามาก

เพื่อเปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่างกนัระหวา่งคะแนนทั้ง 2 หอ้ง 

         4. ดาํเนินการสอนดงัน้ี 

      5.1 กลุ่มทดลอง จดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรม Power Point 

      5.2 กลุ่มควบคุม จดัการเรียนการสอนดว้ยการบรรยาย 

            5. ดาํเนินการสอนตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย ์เร่ือง 

สัญญาจาํนาํ จาํนวน 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 

           6. ทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยแบบทดสอบปรนยั

เลือกตอบ ถูก ผิด จาํนวน 10 ขอ้ และปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ รวมแบบทดสอบ

ทั้งส้ิน จาํนวน 30 ขอ้ 

         7. เก็บรวบรวมขอ้มูลหลงัการทดลอง ตรวจใหค้ะแนน 

          8. วเิคราะห์ขอ้มูล 

4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี มี 2 ชนิด คือ 

       1. แผนการจดัการเรียนรู้วชิากฎหมายพาณิชยเ์ร่ือง สัญญาจาํนาํ จาํนวน 2 แบบ คือ 

 1.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ปรแกรม Power Point จาํนวน 1 แผน 2 คาบเรียน ๆ ละ 

50 นาที 

 1.2 แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยายวิชากฎหมายพาณิชยเ์ร่ือง สัญญาจาํนาํ จาํนวน 1 

แผน 2 คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที 
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       2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์ เร่ือง สัญญาจาํนําเป็น

แบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพื่อใช้ทดสอบวดัความสามารถหลงัการทดลอง  เป็นแบบทดสอบ

เลือกตอบชนิด ถูก-ผดิ จาํนวน 10 ขอ้ และชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ รวม 30 ขอ้ 

5. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัโดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 

1. จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 2 แบบ คือ แผนการจดัการเรียนรู้แบบใชโ้ปรแกรม Power 

Point และแผนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1.1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบใชโ้ปรแกรม Power Point  มีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 

1) ศึกษาทฤษฎีหลกัการและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช ้Power Point                    

       2) ศึกษาหลกัสูตร จุดมุ่งหมายหลกัสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ประจาํหน่วย

เรียน 

                    3)  สร้างเน้ือหาการเรียนรู้เร่ืองสัญญาจาํนาํลงโปรแกรม  Power Point จาํนวน 1 แผน 2 

คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที รวม 2 คาบ 100 นาที 

        4)  นาํแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสัญญาจาํ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน 3 คน  

ประกอบดว้ย นายเจตน์ตวีร์ พนัธ์ุคาํ  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด นายกนัตชาติ เมธาโชติมณีกุล 

ผูช่้วยหัวหนา้สํานกัประกนัคุณภาพ และนางสาวตติยาภรณ์ นิลเหม หวัหนา้ระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 พิจารณาตรวจสอบเพื่อให้ขอ้เสนอแนะและนาํไปปรับปรุงแก้ไขก่อนท่ีจะ

นาํไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 

                     6)  นาํแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสัญญาจาํนาํท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชก้บั

กลุ่มเป้าหมาย 

             1.2  แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย โดยมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

       1) ศึกษาหลกัสูตร จุดมุ่งหมายหลกัสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ประจาํหน่วย

เรียน 

                   2)  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสัญญาจาํนาํ แบบบรรยาย จาํนวน 1 แผน 2 คาบ

เรียน ๆ ละ 50 นาที รวม 2 คาบ 100 นาที 

               3) นาํแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสัญญาจาํ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน 3 คน  

ประกอบดว้ย  นายเจตน์ตวีร์ พนัธ์ุคาํ  หัวหนา้สาขาวิชาการตลาด นายกนัตชาติ เมธาโชติมณีกุล 

ผูช่้วยหัวหนา้สํานกัประกนัคุณภาพ และนางสาวตติยาภรณ์ นิลเหม หวัหนา้ระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 พิจารณาตรวจสอบเพื่อให้ขอ้เสนอแนะและนาํไปปรับปรุงแก้ไขก่อนท่ีจะ

นาํไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 
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                  4)  นาํแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสัญญาจาํนาํท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใช้กบั

กลุ่มเป้าหมาย 

 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของ

เคร่ืองมือดงัน้ี 

                 1)  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้   คู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้    กลุ่มสาระการเรียนรู้

และคู่มือการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

      2)  วิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้   ในแผนการจดัการเรียนรู้และกาํหนดความสําคญั

ของจุดประสงค ์ เพื่อกาํหนดอตัราส่วนขอ้สอบ ตามความเหมาะสม     และสร้างแบบทดสอบในรูป

ปรนยัชนิด  2  ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้ และ 4 ตวัเลือก จาํนวน  20  ขอ้ รวม 30 ขอ้ 

      3)  นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน  เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนในแต่ละขอ้     แลว้หาคะแนน 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดเป็นรายขอ้ 

( บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2527 )               

       4)   คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC )  ตั้งแต่  0.5 ข้ึนไป  และ

ปรับปรุงขอ้สอบท่ีมีค่า   IOC  ไม่ถึง  0.5 จากนั้นนาํไปใชใ้นการสอบกบัการสอนทั้ง 2 รูปแบบ 

6.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ดําเนินการสอนด้วยตนเองทั้ งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม               

ซ่ึงมีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 

กลุ่มทดลอง 

1. ช้ีแจงนกัศึกษากลุ่มตวัยา่งเพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

ใชโ้ปรแกรม Power Point ก่อนการสอนจริง 

                2.  จากนั้นผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองสอนโดยใชโ้ปรแกรม Power Point  จาํนวน  1  แผน  2 

คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที รวม 100 นาที  และเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดย

ดาํเนินการสอนดว้ยตนเอง ตามตารางสอนของวทิยาลยั  

 3.  เม่ือเรียนจบ ให้นกัเรียนกลุ่มทดลองทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

เรียน  จาํนวน  30  ขอ้  ใชเ้วลา  50  นาที  เป็นขอ้สอบชนิดเลือกตอบ 2 ตวัเลือก และ 4 ตวัเลือก  

กลุ่มควบคุม 

              1.  จากนั้นผูว้ิจยัได้ทาํการสอนกลุ่มควบคุมโดยใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนแบบ

บรรยาย 
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              2.  เม่ือเรียนจบ ให้นกัเรียนกลุ่มควบคุมทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

เรียนจาํนวน  30  ขอ้  ใช้เวลา  50  นาที  เป็นขอ้สอบชนิดเลือกตอบ 2 ตวัเลือก และ 4 ตวัเลือกชุด

เดียวกนั   

             3.  วิเคราะห์ขอ้มูลและเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน

ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยใชก้ารทดสอบค่าที   ( t - test)  คาํนวณเพื่อหาค่าทางสถิติ 

7.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

        ดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

           1. ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ตามแผนการการเรียนรู้โดยใชโ้ปรแกรม Power 

Point เร่ืองสัญญาจาํนํา นักศึกษาประดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้ นปีท่ี 1 ห้อง 5 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

          2.   เม่ือจบการทดลอง  จึงทดสอบหลงัการทดลอง  (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิากฎหมายพาณิชย ์เร่ืองสัญญาจาํนาํ ฉบบัท่ีตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ   

          3.  นาํคาํตอบท่ีไดจ้ากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มาตรวจให้คะแนนแลว้จึง

นาํไปเปรียบเทียบผลการสอนตามตาราง 

 8. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ (นางจิราพร หนกัแน่น,2552) 

  1.1  หาคุณภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชโ้ปรแกรม Power Point

เร่ืองสัญญาจาํนาํ นกัศึกษาประดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ห้อง 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ  นาํคะแนนประเมินท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินแล้วมาหาค่าเฉล่ียเปรียบเทียบเกณฑ์แบบ likert      

ซ่ึงมีอยู ่ 5  ระดบั  ( บุญชม ศรีสะอาด, 2545 )  ไดแ้ก่  

                             ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00   แปลความวา่  เหมาะสมมากท่ีสุด 

                             ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50   แปลความวา่  เหมาะสมมาก 

                             ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50   แปลความวา่  เหมาะสมปานกลาง 

                             ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50   แปลความวา่  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

                             ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50   แปลความวา่  ไม่เหมาะสม 

       1.2  หาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิากฎหมายพาณิชย ์เร่ือง

สัญญาจาํนาํ  นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1   ดงัน้ี 

          หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Validity)  ของแบบทดสอบ  โดยใชว้ธีิหาดชันีความ

สอดคลอ้ง  (IOC)  โดยใชสู้ตร  ดงัน้ี  (สมนึก  ภทัทิยธนี.    2549  :  220)   
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     IOC  =   
N

R∑
  

   เม่ือ     IOC     แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัผลการเรียนรู้ 

                  ท่ีคาดหวงั 

            ∑R  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

                N        แทน  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

 

  2.  สถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน        

   2.1  ร้อยละ  ( Percentage ) โดยใชสู้ตร ( บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 104) 

     p   = 
N

f
 ×   100 

   เม่ือ P    แทน  ร้อยละ 

     f   แทน  ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 

     N   แทน  จาํนวนความถ่ีทั้งหมด  

      2.2   ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใชสู้ตร(บุญชม   ศรีสะอาด.  2545  : 105) 

      x   = 
N

x∑
 

    เม่ือ X    แทน  ค่าเฉล่ีย 

     ∑X   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

     N   แทน  จาํนวนคนในกลุ่ม 

      

 3.  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน     

       เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบระหวา่งกลุ่มควบคุมท่ีเรียนดว้ยการบรรยาย กบั กลุ่ม

ทดลองท่ีใชโ้ปรแกรม Power Point  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิากฎหมาย

พาณิชย ์เร่ืองสัญญาจาํนาํ   ฉบบัท่ีตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 30 ขอ้  (สมบติั  ทา้ยเรือคาํ.   

2547  :  141) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสอนนกัศึกษา 2 ห้อง โดยกาํหนดให้นกัศึกษาห้อง ช.

1/5เรียนดว้ยโปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ ห้อง 1/7 เรียนแบบบรรยาย แล้วให้นักศึกษาทดสอบด้วย

ขอ้สอบปรนยั จาํนวน 30 ขอ้ ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 

ตารางที ่1. เปรียบเทียบคะแนนสอบวดัผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา ปวช. 1  ท่ีเรียนดว้ยการบรรยาย กบั 

เพาเวอร์พอยทแ์ละผลต่างท่ีของนกัศึกษาทั้ง 2 หอ้ง 

 

คะแนนท่ีทาํได ้ จาํนวนนกัศึกษา/หอ้ง/คน ผลต่าง 
หมายเหตุ 

จาก 30 คะแนน ปวช.1/7 (41) ปวช.1/5 (38) บรรยาย เพาเวอร์พอยท ์

27 

 

2 

 

2 

 26 1 3 

 

2 

 24 

 

1 

 

1 

 23 1 

 

1 

  22 1 

 

1 

  21 2 2 

   20 3 2 

 

1 

 19 1 3 

 

2 

 18 3 4 

 

1 

 17 4 3 1 

  16 3 3 

   15 3 4 

 

1 

 14 5 3 2 

  13 4 3 1 

  12 1 2 

 

1 

 11 3 

    10 2 2 
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คะแนนท่ีทาํได ้ จาํนวนนกัศึกษา/หอ้ง/คน ผลต่าง 
หมายเหตุ 

จาก 30 คะแนน ปวช.1/7 (41) ปวช.1/5 (38) บรรยาย เพาเวอร์พอยท ์

9 2 2 

   8 2 

 

2 

  

 

41 39 

                   

             จากตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบห้องเรียนท่ีเรียนดว้ยเพาเวอร์พอยท ์จะมีคะแนนสูงกวา่หอ้งท่ีเรียน 

แบบบรรยาย โดยการสอนแบบเพาเวอร์พอยทน์กัศึกษาท่ีไดค้ะแนนสูงสุดคือ 27 คะแนน ตํ่าสุด 9 คะแนน ส่วน 

การสอนแบบบรรยายนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนสูงสุดคือ 26 คะแนน ตํ่าสุด 8 คะแนน  และคะแนนโดยรวมจาก

ผลต่าง ตามตารางการสอนแบบเพาเวอร์พอยทน์กัศึกษาไดค้ะแนนมากกวา่การสอนแบบบรรยาย เกือบทุกระดบั

คะแนนท่ีได ้ปรากฏในลาํดบัคะแนนท่ี 10,12,15,18,19,20,24,26,27 ลาํดบัคะแนนท่ีเท่ากนั 9,14,16,และ 21  

แสดงวา่การท่ีผูว้ิจยัสอนดว้ยเพาเวอร์พอยทน์กัศึกษาจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีกวา่การสอนแบบบรรยาย 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย 

 ในการสอนโดยใช้รูปแบบท่ีแตกต่างกันคือการสอนแบบบรรยาย กับการสอนแบบ

โปรแกรมเพาเวอร์พอยท ์นกัศึกษาจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ี

พบวา่ 

1. นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยการบรรยาย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่านกัศึกษาท่ีเรียนดว้ย

โปรแกรมเพาเวอร์พอยท ์

 2. นักศึกษาท่ีได้คะแนนลาํดบัท่ีเท่ากนันักศึกษาท่ีเรียนด้วยเพเวอร์พอยท์จะมีจาํนวนท่ี

มากกวา่นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยการบรรยาย 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จาการวิจัยพบว่า เม่ือใช้รูปแบบการสอนด้วยเพาเวอร์พอยท์นักศึกษาจะมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดีกวา่การสอนแบบบรรยาย 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

1.ผูส้อนควรจดัการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ในการสอนวิชาอ่ืนๆ 

เพราะน่าสนใจและส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนกวา่การบรรยาย 

 2.สามมารถนาํไปใชก้บัวิชาท่ีสอนไดทุ้กรายวิชา โดยปรับปรุงเน้ือหาการจดักิจการรมการเรียน

การสอนและจดัเตรียมส่ือเพาเวอร์พอยทใ์หพ้ร้อม 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 ควรทาํวิจยัเปรียบเทียบวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจะไดพ้ฒันาองค์ความรู้ของผูส้อน

และพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบันกัศึกษามากข้ึน 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 

ช่ือ ช่ือสกุล  นายวชิยตุม ์  ศรีสะอาด 

วนั เดือน ปีเกิด  8 เมษายน 2506 

สถานท่ีเกิด  จงัหวดักาญจนบุรี 

วฒิุการศึกษา  นกัธรรมชั้นเอก สาํนกัเรียนวดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 

เปรียญธรรม 7 ประโยค สาํนกัเรียนวดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 

   ปริญญาตรีศึกษาศาตรบณัฑิต และนิติศาสตรบณัฑิต 

   จากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2531 และ 2540 

   ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสูตรและการสอน 

   จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปีการศึกษา 2545 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี  

การงานปัจจุบนั  ครูประจาํสาขาวชิาการตลาด 

   ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกัประชาสัมพนัธ์และการตลาด 
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