
 

 

 

 

วิจัยในช้ันเรียน 

เร่ือง 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นป

ท่ี ๒ โดยการใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms  

เร่ือง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel   

 

 

 

นางสาวพรภิรมย สุยะ 

ผูทําวิจัย 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 



บทคัดยอ 

ชื่อเร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นปที ่๒ โดยการใชสื่อการเรียนการสอนจาก 

Google class room  เร่ือง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel   

ผูวิจัย             นางสาวพรภิรมย สยุะ 

สาขาวิชา            คอมพิวเตอรธุรกิจ 

ปที่ศึกษา              ๒๕๖๐ 

                การวิจัย คร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๒ โดยการใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google class room   เร่ือง 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด ๘๐ และเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนจากใชสื่อการเรียนการสอนจาก 

Google class room   สําหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๒ 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๒ วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชการ  ภาคเรียนที่  ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๙๙ คน  ๒ หองเรียน ไดมาโดยวิธีการ

สุมอยางงายแบบจับสลาก (Simple Random Sampling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

๑. ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย 

            จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและไดทําการสอบในหนวยท่ี ๑-๙ ในรายวิชาโปรแกรม

ตารางคํานวณ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี ๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ภาค

เรียนท่ี ๑ พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนรูในรายวิชาโปรแกรมตารางคํานวณของนักเรียนใน 

รูปแบบตาง ๆ อยูในระดับต่ํา ทางผูจัดทําวิจัยไดศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูป Google Forms เปนบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน และจะนํามาใชกับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี ๒  วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ เนื่องจากเปนการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาและสามารถนําไป 

ศึกษาหาความรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดนอกเหนือจากเวลาเรียนในหองเรียนของนักเรียน 

และไดเปดโอกาสทางความคิดในการการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนสามารถใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนไดทุกเวลาท่ีนักเรียนตองการ ท้ังนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชการ นั้นยังไมมีสื่อการ

สอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียน ไดเรียนรูดวยตนเอง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะทําใหนักเรียนไดเกิด

การใฝรูใฝเรียนและสามารถประเมินผลการเรียนของตนเองได  เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู สามารถฝก

ปฏิบัติ  เรียนรูอยางมีความสุข จากปญหาดังกลาวเปนเครื่องชี้ใหเห็นวาสภาพการเรียนการสอนใน

รายวิชาโปรแกรมตารางคํานวณ จําเปนตองมีการปรับปรุงสื่อการเรียนรู  ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  จึงมีแนวคิดในการพัฒนาสื่อ ประกอบการ

จัดการเรียนรูวิชาโปรแกรมตารางคํานวณ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปท่ี ๒   วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชการ  ซ่ึงเปนการใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google forms ท่ีสามารถใช

ประกอบการเรียนการสอนได  เปนสื่อท่ีนักศึกษาสามารถนํากลับไปทบทวนท่ีบานไดงาย ยังสามารถเปน

แนวคิดใหนักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติออกแบบผลงานของตนเองได มีการประเมินผลการเรียนของตนเอง 

ทดสอบความรูท้ังกอนเรียนและหลังเรียน ทําใหทราบพัฒนาการของตนเองได   เปนการสงเสริมการ

เรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องดังกลาวและเรียนรูอยางมี

ความสุข 

 ผูวิจัยเห็นวาการใชบทเรียนสําเร็จรูปจะสามารถสรางความสนใจของผูเรียนไดมากกวาการ

จัดการเรียนการสอนดวยวิธีการสอนแบบปกติ ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา



โปรแกรมตารางคํานวณสูงข้ึน และสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอนใน

รายวิชาอ่ืน ๆ และใชในชีวิตประจําวันได ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดทําสื่อการเรียนการสอนจาก Google 

forms ในรายวิชาโปรแกรมตารางคํานวณ  สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปท่ี ๒   วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชการ  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการของนักศึกษา 

๓. วัตถุประสงคของการวิจัย 

    1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน จาก Google forms เปน

บทเรียนชวยสอน รายวิชาโปรแกรมตารางคํานวณ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปท่ี ๒   วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชการ  ตามเกณฑท่ีกําหนด   ๘๐/๘๐ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชสื่อการเรียนการ

สอนจาก Google forms นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปท่ี ๒   วิทยาลัยเทคโนโลยอีรรถวิทยพณิช

การ   

๔. ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี ๒  ท่ี

กําลังศึกษาอยูใน ปการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชการ  จํานวน  ๙๙  คน  ๒ 

หองเรียน 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี ๒  

ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชการ จํานวน ๙๙ 

คน   ๒  หองเรียน 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

- ลักษณะและพ้ืนฐานของโปรแกรมตารางคํานวณ 

- การปอนขอมูล การจัดเก็บขอมูล การแกไขขอมูล และการตกแตงขอมูล 

- การสรางตารางขอมูล 

- การใชสูตรคํานวณ  

- การใชฟงกชันในการคํานวณและการพยากรณขอมูล 

- การเรียงลําดับและการกรองขอมูล 

- การสรุปและนําเสนอขอมูลในรูปแบบแผนภูมิหรือกราฟ 

- การสรุปและนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางและแผนภูมิวิเคราะหขอมูล 



- การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

   ตัวแปรอิสระ ไดแก สื่อการเรียนการสอนจาก Google forms รายวิชาโปรแกรม

ตารางคํานวณ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี ๒   วิทยาลัยอรรถวิทยพณิชการ

  ตัวแปรตาม  ไดแกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีใชสื่อการเรียนการสอนจาก 

Google forms รายวิชาโปแกรมตารางคํานวณ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี ๒ 

วิทยาลัยอรรถวิทยพณิชการ 

๕. กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดไวดังนี้ 

         ตัวแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

ภาพท่ี ๑ กรอบความคิดการวิจัย 

๖. คํานิยามศัพทเฉพาะ 

 ๑.  บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง นวัตกรรมการศึกษาท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูดวย

ตนเอง สอดคลองกับจุดประสงคและลักษณะเนื้อหาของสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี ๒  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายวิชาโปรแกรมตารางคํานวณ สําหรับ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 ๒. ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง คุณภาพของบทเรียนสําเร็จรูป บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาโปรแกรมตารางคํานวณ  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สําหรับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชการ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยคํานึงถึงวา การเรียนรูเปน

กระบวนการท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

๓. ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปท่ีกําหนด ๘๐ 

       ๘๐  ตัวแรก หมายถึง คาประสิทธิภาพกระบวนการจัดเปนรอยละของคะแนนจากการทํา

กิจกรรมระหวางเรียนและทดสอบยอย 

การใชสื่อการเรียนการสอนจาก  

Google forms 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 



       ๘๐ ตัวหลัง หมายถึง คาประสิทธิภาพของผลลัพธ คิดเปนรอยละของคะแนนจากการทํา

แบบทดสอบหลังเรียน  

 ๔. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือวัดความรูความสามารถของ

นักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบทดสอบในบทเรียนสําเร็จรูป ซ่ึงผูจัดทําสรางข้ึน    เปน

แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยวัดความสามารถดานตาง ๆ คือ 

        ๔.๑  ความรู ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกสิ่งท่ีเคยเรียนมาแลวเก่ียวกับ

ขอเท็จจริง ขอตกลง แนวคิด และทฤษฎี 

        ๔.๒  ความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการแปลความ ตีความและสรุปความ

เก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ท่ีไดเห็นหรือเรื่องราวและเหตุการณตาง ๆ ท่ีไดรับอยางถูกตอง 

        ๔.๓  การนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู ทฤษฎี หลักการและวิธีการ

ตาง ๆ ไปใชในสถานการณใหม ท่ีคลายคลึงกันไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๗.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑. ผูเรียนไดใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google forms รายวิชาโปรแกรมตารงคํานวณ สาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจ  สําหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี ๒ วิทยาลัยอรรถวิทยพณิชการ อยางมีคุณภาพ 

๒. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

๓. ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยตาง ๆ เพื่อนํามาประกอบการศึกษา ดังน้ี  

๑. มาตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

๒. บทเรียนสําเร็จรูป 

๓. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

๔. นวัตกรรมทางการศึกษา 

๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๖. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

มาตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

สมรรถนะรายวิชา โปรแกรมตารางคํานวณ 

 เมื่อผูเรียนเรียนจบหลักสูตรในรายวิชา โปรแกรมตารางคํานวณ น้ีแลว ผูเรียนสามารถปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆ ดังน้ีได 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ การใชเคร่ืองของโปรแกรมตารางคํานวณ 

2. ใชคําสั่ง เคร่ืองมือเพื่อจัดการขอมูล 

3. สรุปจัดทํารายงาน และแสดงผลขอมูลในรูปตารางและแผนภูมิตามลักษณะงาน 

การวัดและการประเมินผลการเรียน 

1.  วิธีการ  

 การดําเนินการวัดผลการเรียนวิชาน้ี จะแบงการประเมินออกเปน 2 สวนคือ  

 1. การทดสอบกลางภาค กับการสอบปลายภาคเรียน   

 2. การกําหนดคะแนนระหวางภาค กับ คะแนนปลายภาค ดังน้ี 

  2.1 งานที่มอบหมายในระหวางเรียน  30  คะแนน 

  2.2 จิตพิสัยและการรวมกิจกรรม   20  คะแนน 

  2.3 สอบปฏิบัติกลางภาคเรียน   10  คะแนน 

  2.4 สอบปฏิบัติปลายภาคเรียน   10  คะแนน   

  2.3 ทดสอบกลางภาคเรียน   10  คะแนน 



  2.4 ทดสอบปลายภาคเรียน   20  คะแนน 

2.   เกณฑการผาน 

 ผูที่สอบผานรายวิชาน้ี จะตองผานเกณฑดังน้ี 

 2.1  มีเวลาเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ตอ 1 ภาคเรียน 

 2.2  งานที่มอบหมายจะตองผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนที่มอบหมาย  

 2.3  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ตองไมตํ่ากวารอยละ 60 

3.  เกณฑการใหเกรดตามคาระดับคะแนน  

 รอยละ 80 – 100  ไดเกรด  4.00 

 รอยละ 75 – 79  ไดเกรด  3.50 

 รอยละ 70 – 74 ไดเกรด  3.00 

 รอยละ 65 – 69 ไดเกรด 2.50 

 รอยละ 60 – 64 ไดเกรด 2.00 

 รอยละ 55 -59 ไดเกรด 1.50 

 รอยละ 50 – 54 ไดเกรด 1.00 

 รอยละ  0 – 49 ไดเกรด 0.00 

 

9ารางวิเคราะหหลักสูตร 

รหัส ………………………………………………….. วิชา 

…………....................................…………..…… 

ชั้น ………………………………….. สาขาวิชา / กลุมวิชา 

……………………….………………………… 

                           พฤติกรรม 
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1. รูจักกับโปรแกรม Microsoft Excel 2010 1 1 1    2 3 8 2 4 

2. ความรูเกี่ยวกับแฟมขอมูลตารางคํานวณ 2 1 1    3 3 10 1 8 

3. การจัดรูปแบบของขอมูลในแผนงาน 1 2 1    4 2 10 1 8 

2204-2103     โปรแกรมตารางคํานวณ 

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2                                          คอมพิวเตอรธุรกิจ 



4. การควบคุมการทํางานของชีต (Sheet) 1 1 1    3 2 8 2 4 

5. การคํานวณในโปรแกรม   Microsoft Office Excel 2010 1 1 1    3 2 8 2 4 

6. การสรางและตกแตงกราฟ  1  1 1 1 2 2 8 2 4 

7. การพิมพตารางคํานวณ  1  1 1 1 2 2 8 2 4 

8. การบริหารขอมูลที่มีปริมาณมาก  1 1 1 1 1 2 1 8 2 4 

9. การใชแมโคร 1 1 1 1 1 1 2  8 2 4 

10. การวิเคราะหฐานขอมูลขั้นสูง 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 4 

11. การจัดการฐานขอมูลและเชื่อมโยงกับฐานขอมูลอ่ืน 1 1 1 1   3 1 8 2 4 

12. การประยุกตตารางทํางานในงานดานตาง ๆ 1 1 1 1   3 1 8 2 4 

            

สอบกลางภาค           8 

สอบปลายภาค           8 

รวม 10 13 10 7 5 5 30 20 100  72 

ลําดับความสําคัญ 3 2 3 4 5 5 1     

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ตารางวิเคราะหมาตรฐานสมรรถนะรายวิชา (Standard of Competency) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม  สาขาวิชา พณิชยการ สาขาการจัดการวิชาบัญชีและสาขาวิชาการตลาด 
 

วิชา โปรแกรมตารางคํานวณ  รหัสวิชา  2204-2103 หนวยกิต 3 หนวยกิต 

ความมุงหมายหลัก 

(Key Purpose) 

บทบาทหลัก 

(Key Roles) 

หนาที่หลัก 

(Key Functions) 

หนวยสมรรถนะ 

(Units of Competency) 

สมรรถนะยอย 

(Elements of Competency) 

จุดประสงค 

K S A 

1. เพ่ือใหสามรถ

ปฏิบัติงานดาน

คอมพิวเตอรธุรกิจใน

สถานประกอบการ

และประกอบอาชีพ

อิสระใชความรูและ

ทักษะพ้ืนฐานใน

การศึกษาตอระดับสูง 

  

  

1. ใชโปรแกรม

สําเร็จรูปในงาน

ธุรกิจ 

  

  

1. แสดงความรูเกี่ยวกับ

หลักการ การใชเคร่ือง

ของโปรแกรมตาราง

คํานวณ 

1. รูจักกับโปรแกรม 

Microsoft Excel 2010 

อธิบายความหมายของโปรแกรมตารางคํานวณได  
  

อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม ตารางคํานวณได    

บอกสวนประกอบของโปรแกรมตารางคํานวณได    

2. ความรูเกี่ยวกับแฟมขอมูล

ตารางคํานวณ 

อธิบายโครงสรางแฟมขอมูลตารางคํานวณได    

สามารถเลื่อนเซลลและเซลลพอยเตอรได    

สามารถกําหนดความกวาง/ความสูงของเซลลได    

สามารถบันทึกแฟมขอมูล Excel ได    

สามารถเปด แฟมขอมูล Excel ได    

สามารถปด แฟมขอมูล Excel ได    

3. การบริหารขอมูลที่มี

ปริมาณมาก 

สามารถเรียงลําดับขอมุลได    

สามารถคัดเลือกขอมูลได    

สามารถคัดเลือกขอมูลดวย AutoFilter ได    

สามารถกําหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกขอมูลได    



สามารถสราง Group  ของขอมูลได    

4. การใชแมโคร สามารถอธิบายใชใชงานของแมโครได    

สามารถบอกขั้นตอนการสรางแมโครได    

สามารถบอกขั้นตอนการเรียกใชแมโครได    

สามารถอธิบายวิธีลัดในการเลือกใชแมโครได    

สามารถอธิบายขั้นตอนการลบแมโครได      

อธิบายวิธีการคํานวณและสามารถคํานวณได    

2. ใชคําสั่ง เคร่ืองมือเพ่ือ

จัดการขอมูล 
1. การจัดรูปแบบของขอมูลใน

แผนงาน 

อธิบายสัญลักษณที่ใชในการคํานวณได  
  

อธิบายขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการกําหนดฟงกชันและ

สูตรได 
   

อธิบายประเภทของฟงกชันและฟงกชนัที่ใชงานได    

สามารถอธิบายวิธีการอางอิงเซลลได    

สามารถตรวจสอบงานกอนพิมพดวย Print Previewได    

2. การพิมพตารางคํานวณ สามารถสั่งพิมพงานทั้งเวิรกชีตและสั่งพิมพงานเฉพาะ

บางสวนได 
   

สามารถกําหนดอัตรายอขยายขนาดการพิมพได      

สามารถกําหนดการจัดวางขอมูลบนกระดาษได 

สามารถกําหนดขอความหวักระดาษ / ทายกระดาษในแตละ

หนาได 
   

สามารถบอกความหมายและประโยชนของ Pivot Table ได    

3. การวิเคราะหฐานขอมูลขั้น

สูง 
สามารถสราง Pivot Table ได    

สามารถบอกขั้นตอนการเรียกใชแมโครได    



สามารถเพ่ิมสูตรคํานวณเขาไปใน Pivot Table ได    

สามารถสรางแผนภูมิโดยใชขอมูลจาก Pivot Table ได    

สามารถอธิบายและพิมพตารางฐานขอมูลได    

4. การจัดการฐานขอมูลและ

เชื่อมโยงกับฐานขอมูลอ่ืน 

สามารถอธิบายและจัดการฐานขอมูลได    

สามารถอธิบายและเชื่อมโยงกับฐานขอมูลอ่ืนได    

มีความรูความสามารถเลือกชีตได    

3. สรุปจัดทํารายงาน 

และแสดงผลขอมูลใน

รูปตารางและแผนภูมิ

ตามลักษณะงาน 

1. การควบคุมการทํางานของ

ชีต (Sheet) 

มีความรูความสามารถควบคุมการทํางานของชีตได  

 
 

มีความรูความสามารถกําหนดคุณสมบัติของชีตใหกับ

แฟมขอมูลใหมได  
  

 

มีความรูความสามารถกําหนดพ้ืนหลังของชีตได 

 
 

 

มีความรูความสามารถในการทําสําเนาหรือคัดลอกชีตบน

แฟมขอมูลเดิม 
  

 

มีความรูความสามารถในการเลือกชีตหลายๆ ชีต เพ่ือกําหนด

รูปแบบที่คลายกัน  
 
 

อธิบายวิธีการคํานวณและสามารถคํานวณได 

 
 

 

2. การคํานวณในโปรแกรม   

Microsoft Office Excel 

2010 

อธิบายสัญลักษณที่ใชในการคํานวณได    

อธิบายขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการกําหนดฟงกชันและ

สูตรได 
  

 

อธิบายประเภทของฟงกชันและฟงกชนัที่ใชงานได    

  อธิบายวิธีการอางอิงเซลลได    



คํานวณโดยใชฟงกชันได    

คํานวณขามแผนงานได    

คํานวณโดยใชฟงกชัน IF ได    

สามารถอธิบายสวนประกอบของกราฟได    

3. การสรางและตกแตงกราฟ สามารถสรางกราฟจากขอมูลในตาราง และจากตัววิเศษสราง

กราฟ ได 
 
 

 

สามารถเปลี่ยนขนาด, เคลื่อนยาย, ลบรูปกราฟ, แกไข และ

ปรับแตงรายละเอียดของกราฟได   
 
 

 

สามารถปรับแตงสวนประกอบยอย และเลือกกราฟให

เหมาะสมกับขอมูลได 
 
 

 

สามารถประยุกตตารางทํางานในงานดานคณิตศาสตร    

4. การประยุกตตารางทํางาน

ในงานดานตาง ๆ 
สามารถประยุกตตารางทํางานในงานดานการเงิน    

สามารถประยุกตตารางทํางานในงานดานการทําคะแนน

นักเรียน 
 

 

 

 



 

 

บทเรียนสําเร็จรูป 

ความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป 

 พรรณี  บัญชรหัตถกิจ (๒๕๔๓, หนา ๑๐) ไดกลาวถึง บทเรียนสําเร็จรูป ก็คือ บทเรียน

แบบโปรแกรมหลาย ๆ บทเรียนที่มีเน้ือหาเกี่ยวเน่ืองรวมกันเขาเปนบทเรียนสําเร็จรูป มักเรียกวา 

“Programmed Instruction” หรือ “Programmed Text” หรือ “Programmed Book” ปจจุบันบทเรียน

สําเร็จรูป ไดพัฒนามาใชคอมพิวเตอรที่เรียกวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted 

Instruction) ซึ่งก็เหมาะกับสถานศึกษาที่มีคอมพิวเตอรจํานวนมากเพียงพอกับผูเรียน แตสําหรับ

ชุมชนในเมืองหรือนอกเมืองยังนิยมใชบทเรียนสําเร็จรูปที่เปนเอกสาร  เพราะสะดวกตอผูเรียนอาจ

ใหผูเรียนนําไปเรียนที่บานก็ได 

 สุวิทย มูลคําและอรทัย  มูลคํา (๒๕๕๑, หนา ๓๕) ไดกลาวถึง การจัดการเรียนรูโดยใช

บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสําเร็จรูป  เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่มีการสรางบทเรียน

โปรแกรมหรือบทเรียนสําเร็จรูปไวลวงหนา ที่จะใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเอง จะเรียนรูไดเร็วหรือชา

ตามความสามารถของแตละบุคคล โดยบทเรียนดังกลาวจะเปนบทเรียนที่นําเน้ือหาสาระที่จะให

ผูเรียนไดเรียนรูมาแบงเปนหนวยยอยหลาย ๆ กรอบ (frames) เพื่อใหงายตอการเรียนรู ในแตละ

กรอบจะมีเน้ือหา   คําอธิบาย และคําถามที่เรียบเรียงไว ตอเน่ืองกันโดยเร่ิมจากงายไปหายาก  เพื่อ

มุงใหเกิดการเรียนรูตามลําดับบทเรียนโปรแกรมที่สมบูรณจะมีแบบทดสอบความกาวหนาของการ

เรียน         โดยผูเรียนสามารถทําการทดสอบกอนและหลังเรียนเพื่อตรวจสอบการเรียนรูของตนเอง

ไดทันที  

 กลาวโดยสรุปไดวา  บทเรียนสําเร็จรูป เปนการจัดการเรียนรูที่มีการสรางขึ้นโดย

ครูผูสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง โดยในบทเรียนจะมีเน้ือหา วัตถุประสงค 

วิธีการตาง ๆ รวมทั้งมีคําถาม มีแบบทดสอบกอนและหลังการเรียนรู นอกจากน้ีผูเรียนยังสามารถ

วัดผลประเมินผลไดดวยตนเอง ซึ่งจะแบงเน้ือหาออกเปนเร่ือง ๆ โดยเร่ิมจากงายไปหายากอยาง

ตอเน่ือง 

ประเภทของบทเรียนสําเร็จรูป 

 ถวัลย มาศจรัสและคณะ (๒๕๔๖, หนา ๒๐- ๒๑) ไดกลาวถึง  การแบงบทเรียนสําเร็จรูป

หรือบทเรียนโปรแกรมตามรูปแบบใน ๔ ประเภท คือ 

 ๑. บทเรียนประเภทเปนเลม มีหลายลักษณะโดยมีขอปลีกยอยแตกตางกันเพียงเล็กนอย 

เชน แบบการตูน แบบบัตรตอเน่ือง แบบมีขอความอยางเดียว แบบมีขอความและมีภาพประกอบ 



     บทเรียนประเภทเปนเลม เหมาะสําหรับทุกสถานที่และทุกโอกาสเพราะใชสะดวก

ประหยัดและไมจําเปนตองใชประกอบกับสื่ออ่ืน ใชศึกษาเปนรายบุคคล 

 ๒. บทเรียนที่ใชกับเคร่ืองชวยสอน 

 เคร่ืองชวยสอน (Teaching Machine) เปนเคร่ืองมือที่สรางขึ้นเพื่อใชในการเรียนการสอน

โดยตรง    และมีโปรแกรมเฉพาะของเคร่ืองชวยสอนแตละเคร่ือง  เชน เคร่ืองชวยสอนของเพรสซี่ 

ที่เรียกวา ดรัม ติวเตอร (Drum Tutor) 

 ๓. บทเรียนสําเร็จรูปสื่อประสม ประกอบดวยสื่อต้ังแต ๒ ชนิดขึ้นไป เชน ขอความกับ

เทปเสียง ขอความกับเทปเสียงและสไลด ขอความกับภาพยนตร ขอความกับโทรทัศน 

     การใชบทเรียนสําเร็จรูปสื่อประสม ทั้งศึกษาเปนรายบุคคลและเปนกลุม อาจจัดเปน

กลุม ๗-๘ คน จนกระทั่งกลุมใหญ ๓๐-๔๐ คน 

 ๔. คอมพิวเตอรชวยสอน 

    คอมพิวเตอร (Computer) เปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงที่ประกอบดวย เคร่ืองกลไก

อิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ จํานวนมาก สามารถรับและสงผานขอมูลหรือโปรแกรมขาวสารใน

รูปแบบตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง ภารกิจของคอมพิวเตอรจะขึ้นอยูกับโครงสรางและรูปแบบของ

คอมพิวเตอรน้ัน ๆ การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการเรียนการสอน ตองศึกษารูปแบบโปรแกรม

ของคอมพิวเตอรใหเขาใจกอนตัดสินใจใช  

 สุวิทย มูลคําและอรทัย  มูลคํา (๒๕๕๑, หนา ๓๖- ๓๘) ไดกลาวถึง บทเรียนโปรแกรม

หรือบทเรียนสําเร็จรูปแบงออกได ๒ ชนิด ดังน้ี 

 ๑. บทเรียนแบบเสนตรง (Linear program)  

     บทเรียนชนิดน้ีจะบรรจุเน้ือหายอย ลงในกรอบตามลําดับจากกรอบแรกไปจนถึง

กรอบสุดทาย ผูเรียนจะตองศึกษาเรียงตามลําดับตอเน่ืองกันไปต้ังแตกรอบแรกไปจนถึงกรอบ

สุดทาย ไมควรเรียนขามกรอบใดกรอบหน่ึงไมวาจะเปนคนเรียนเกงหรือเรียนออนก็ตาม ซึ่งอาจใช

เวลาเรียนไมเทากัน  

 ๒.  บทเรียนแบบแตกสาขาหรือแตกกิ่ง (Branching program)  

      บทเรียนชนิดน้ีจะมีการจัดเน้ือหายอยลงเปนกรอบเชนเดียวกับบทเรียนแบบเสนตรง 

แตจะมีกรอบยอย ๆ เรียกวา กรอบหรือกิ่งสาขาแตกออกมาจากกรอบหลักหรือกรอบยืน มีประโยชน

สําหรับใหความรูพื้นฐานเพิ่มเติมแกผูเรียนที่ยังมีความรูพื้นฐานไมเพียงพอที่จะเรียนในกรอบตอไป 

ผูเรียนทุกคนไมจําเปนตองเรียนครบทุกกรอบ คนเกงอาจเรียนจบเร็วกวาคนออนเพราะไมตอง

เสียเวลาแวะเรียนตามกรอบสาขา 



 กิตติพิชญ คุปตะวาณิช ไดกลาววา Google Form  เปนบริการจากบริษัท Google ที่ใช

สรางแบบสอบถามหรือรวบรวมขอมูล อ่ืนๆ Online ได อยางรวดเร็ว สามารถนํามา ประยุกตใชได 

หลายกรณี เชน การวางแผนการจัดงาน (Event) ตาง  การสํารวจความพึงพอใจหรือความเห็น  การ

เก็บขอมูลแทนการกรอกแบบฟอรมกระดาษ การทําแบบทดสอบ  การลงคะแนนเสียง เปนตน 

 กลาวโดยสรุปไดวา ประเภทของบทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรมที่ครูผูสอน

สรางขึ้นเพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน ขึ้นอยูกับเน้ือหาของแตละรายวิชา วามีการตอเน่ือง 

หรือสามารถแตกกิ่งสาขาได  และตองคํานึงถึงวัสดุอุปกรณ   สื่อทางเทคโนโลยี วาทางโรงเรียนมี

ความพรอมที่จะใหผูเรียนใชไดครบทุกคนหรือไม  

สวนประกอบของบทเรียนสําเร็จรูป 

 ถวัลย มาศจรัสและคณะ(๒๕๔๓, หนา ๒๑-๒๒) ไดกลาวถึง สวนประกอบของบทเรียน

สําเร็จรูป ในที่น้ีจะเสนอเพียง ๑ ประเภท คือ 

 บทเรียนประเภทเปนเลม ประกอบดวย 

     - คําชี้แจง / คําแนะนําในการศึกษาบทเรียนฉบับน้ัน 

     - แนวคิด วัตถุประสงคที่ตองการจากการศึกษา 

     - เน้ือหา เรียงลําดับจากงายไปยาก 

     - แบบฝกหัด / คําถาม เพื่อบททวนความเขาใจในเน้ือหาที่ไดศึกษาพรอมเฉลย 

     - แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

     - เฉลยแบบทดสอบ 

ขั้นตอนการสรางและการใชบทเรียนสําเร็จรูป 

 ถวัลย มาศจรัสและคณะ (๒๕๔๖, หนา ๒๒-๒๖) ไดกลาวถึง การสรางบทเรียน

สําเร็จรูป มีขั้นตอนหลักที่สําคัญใน ๔ ขั้นตอน ตามวงจรของกระบวนการบริหารแบบ PDCA 

ไดแก  

 ๑. ขั้นวางแผน (P = Plan) 

 ๒. ขั้นปฏิบัติ (D = Do) 

 ๓.  ขั้นตรวจสอบ (C = Check) 

 ๔. ขั้นปรับปรุงแกไข (A = Action)  

ขอดีและขอจํากัดในการใชบทเรียนสําเร็จรูป 

 ถวัลย มาศจรัสและคณะ (๒๕๔๖, หนา ๕๐) ไดกลาวถึง ขอดีและขอจํากัดของบทเรียน

สําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม ดังน้ี  

ขอดี 



 ๑.  เปนนวัตกรรมที่ใชไดทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 ๒.  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๓.  ตอบสนองหลักการความแตกตางของแตละบุคคล 

     - ผูเรียนที่เรียนดี สามารถเรียนรูเน้ือหาสาระไดเร็วขึ้นโดยไมตองรอสรุปพรอมกับ

ผูเรียนที่เรียนชา สามารถนําเวลาที่เหลือไปเรียนรูเร่ืองอ่ืน ๆ ไดมากยิ่งขึ้น 

     - ผูเรียนที่เรียนชา ผอนคลายความเครียดจากการที่ตองเรงเรียนรูใหทันผูเรียนที่เรียน

เร็ว ทําใหมองเห็นขอบกพรองในการเรียนรูของตนและนําไปพัฒนาการเรียนรูของตนเอง 

     - ลดเวลาสอนของครูลง 

     - ฝกนิสัยรักการอาน รักการคนควาของผูเรียน 

     - ฝกความมีวินัย และทักษะของชีวิต 

ขอจํากัด 

 แมบทเรียนสําเร็จรูปจะมีขอดีที่เดนชัด แตในขณะเดียวกันก็มีขอจํากัดอยูบาง ดังน้ี 

 ๑. ผูสอนไมนิยมสรางบทเรียนสําเร็จรูป เพราะคิดวามีความยุงยาก 

 ๒. ผูเรียนที่อานไมออก อานไมคลอง จะเรียนรูไดชา 

 สุวิทย มูลคํา และ อรทัย  มูลคํา (๒๕๕๑, หนา ๔๑) ไดกลาวถึง ขอดีและขอจํากัดของ

การจัด    การเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม มีดังน้ี 

ขอดี 

 ๑. สงเสริมใหผูเรียนศึกษาเรียนรูไดดวยตนเองตามความสามารถและความสนใจ 

 ๒. ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

 ๓. สงเสริมใหผูเรียนสามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมหรือทบทวนความรูไดดวยตนเอง 

 ๔. ลดภาระการสอน ทําใหครูมีเวลาพบเด็กเปนรายบุคคล 

 ๕. แกปญหาการขาดแคลนครู หรือครูไมครบชั้นเรียน 

ขอจํากัด 

 ๑. กรณีที่บทเรียนแบบโปรแกรมมีคุณภาพไมดีพอ เชนกิจกรรมไมนาสนใจ ขอมูลหรือ

เน้ือหาสาระผิดจากขอเท็จจริง สื่อไมทันสมัย ไมดึงดูดใจผูเรียน การวัดประเมินผลไมครอบคลุม 

หรือใชวิธีการไมถูกตอง อาจทําใหผูเรียนเบื่อหนายได 

 ๒. การสรางบทเรียนแบบโปรแกรมจําเปนตองใชเวลาในการจัดทํามากพอสมควรและ

ตองอาศัยความรูความสามารถของผูเชี่ยวชาญ 

 ๓. ผูเรียนที่อานหนังสือไมคอยออกจะเปนอุปสรรคตอวิธีสอนแบบโปรแกรม 

 กลาวโดยสรุปไดวาขอดีและขอจํากัดของบทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม ดังน้ี 



ขอดี  

 บทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม เปนนวัตกรรมที่ใชไดทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ไมวาสาระเน้ือหาการเรียนรูจะเปนทฤษฎี หรือ การปฏิบัติ สามารถนําความรูตาง ๆ ลงไปบรรจุ 

รวมทั้งมีกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนคําถาม แบบฝกหัด หรือแมแตแบบทดสอบ และยังตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคลได ไมวาผูเรียนจะเรียนเกง เรียนออน ก็สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

และยังสนับสนุนการนําบทเรียนไปเรียนนอกหองเรียน หรือที่บานไดดวย และยังมีสวนสงเสริม

นิสัยรักการอานของผูเรียน สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากความรูที่ใหในบทเรียนดวย 

ขอจํากัด 

 บทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม จะมีขอจํากัดกับผูเรียนที่อานไมคลอง และถา

คุณภาพของบทเรียนไมดีพอ อาจทําใหผูเรียนเบื่อ สับสน หรืออาจไมสนใจที่จะศึกษาดวยตนเอง 

และในปจจุบันผูสอนสวนใหญไมคอยมีเวลาในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม 

และเห็นวายุงยาก เพราะมีสวนประกอบคอนขางมาก  

การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป 

 ชัยยงค  พรหมวงศ(๒๕๓๗, หนา ๔๙๔-๔๙๕ )ไดกลาววา เกณฑประสิทธิผล หมายถึง 

ระดับประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนระดับที่ผูผลิต

บทเรียนสําเร็จรูปจะพึงพอใจวาหากบทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพถึงระดับน้ันแลวบทเรียน

สําเร็จรูปน้ันก็มีคุณคาที่จะนําไปสอนนักเรียนและคุมแกการลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก 

 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียนสอง

ประเภท คือ พฤติกรรมตอเน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคา

ประสิทธิภาพเปน E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)  

E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) ดังน้ี  

 ๑. ประเมินพฤติกรรมตอเน่ือง คือ ประเมินผลตอเน่ืองซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมยอย

หลายๆ พฤติกรรม เรียกวา “ กระบวนการ” (Process) ของผูเรียนที่สังเกตจากการประกอบกิจกรรม

กลุม (รายงานของกลุม) และรายงานบุคคลไดแกงานที่มอบหมาย และกิจกรรมอ่ืนใดที่ผูสอน

กําหนดไว 

 ๒. ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทาย คือ ประเมินผลลัพธ (Products) ของผูเรียนโดย

พิจารณาจากการสอบหลังเรียนและการสอบไล ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปจะกําหนดเปน

เกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นต

ของผลเฉลี่ยของคะแนนการทําการและการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมดตอเปอรเซ็นตของ



ผลการทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมดน้ันคือ E1/E2 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/

ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

 ตัวอยาง ๘๐/๘๐ หมายความวา เมื่อเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปแลว ผูเรียนจะสามารถทํา

แบบฝกหัดหรืองานไดผลเฉลี่ย  ๘๐ % และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดผลเฉลี่ย  ๘๐ %  

 การที่จะกําหนดเกณฑ E1/E2 ใหมีคาเทาใดน้ันใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความพอใจ

โดยปกติเน้ือหาที่เปนความรูความจํามักจะต้ังไว  ๘๐/๘๐ , ๘๕/๘๕ หรือ ๙๐/๙๐ สวนเน้ือหาที่เปน

ทักษะหรือเจตนาศึกษาอาจต้ังไวกวาน้ี เชน  ๗๕/๗๕ เปนตน อยางไรก็ตาม ไมควรต้ังเกณฑไวตํ่า

เพราะต้ังเกณฑเทาใดก็มักไดผลเทาน้ัน เชน ในแผนการสอนของไทยปจจุบันไดกําหนดเกณฑโดย

ไมต้ังใจไว  ๐/๕๐ น้ันคือ  กระบวนการมีคา ๐ เพราะครูมักไมมีเกณฑเวลาใหงานหรือ แบบฝกหัด

แกนักเรียน สวนคะแนนผาน คือ ๘๐ %  ผลจึงปรากฏวา คะแนนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ ๔ โดยเฉลี่ยแตละปเพียง  ๕๑ % เทาน้ัน 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (๒๕๔๓, หนา ๑๘-๑๙) ไดกลาววา การจัด

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด ควรคํานึงถึงประเด็นดังตอไปน้ี 

 ๑. สมองของมนุษยมีศักยภาพในการเรียนสูงสุด มนุษยสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดตอง

อาศัยสมองและระบบประสาทสัมผัส ซึ่งเปนพื้นฐานของการรับรู ผูสอนจะตองสนใจ 

 ๒. ความหลากหลายของสติปญญาแตละคนจะมีความสามารถแตกตางกันและมีรูปแบบ

การพัฒนาความสัมพันธระหวางสมอง จิตใจ และสุขภาพองครวม 

 ๓. การเรียนรูเกิดจากประสบการณตรง สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติได

รวบรวมแนวคิดทางทฤษฎีการเรียนรู และเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ดังน้ี 

     ๓.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 

     ๓.๒ ลดการถายทอดเน้ือหาวิชาลง 

     ๓.๓ กระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการทดลองปฏิบัติดวยตนเอง 

   สมศักด์ิ   ภูวิภาดาวรรธน(๒๕๔๔, หนา ๑-๒)  ไดกลาววา   การจัดการศึกษาในปจจุบัน

เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  กลาวคือ  เปลี่ยนจากการเรียนการสอนแบบด้ังเดิมที่ยึดครูเปน

ศูนยกลางและใชการทดสอบ โดยใชแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู  ซึ่งโดยทั่วไปมักใช

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  เปลี่ยนเปนการยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและใชการประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic Assessment) มากขึ้น  ทั้งน้ีเพื่อใหการเรียนมีความหมายสําหรับผูเรียนใหมากที่สุด  

หลักสําคัญของการยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึง  

   ๑. ความตองการและความสนใจของผูเรียน (Learners  Needs & Interests)   



   ๒. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม (Participation) ในการเรียนรูใหมากที่สุด   

   ๓. เนนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตัวเอง (Constructionism)  กลาวคือ ให

สามารถเรียนรูจากประสบการณในสภาพความเปนจริง (Experiential  Learning)  สามารถวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (Action  Research)  และสืบคนหาความรูไดดวยตนเอง (Inquiry)   

  ๔. เปนการพึ่งพาตนเอง (Autonamy) เพื่อใหเกิดทักษะที่จะนําสิ่งที่เรียนรูไปใชไดจริงใน

ชีวิตประจําวันและสามารถเขาใจวิธีการเรียนรูของตนได (Metacognition)  กลาวคือรูวิธีคิดของ

ตนเองและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดไดอยางเหมาะสมไมเนนที่การจดจําเพียงเน้ือหา   

  ๕. เนนการประเมินตนเอง (Self – Evaluation)   ซึ่งแตเดิมครูผูสอนจะเปนผูประเมินผล  

การเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  จะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเอง

ไดชัดเจนขึ้น    รูจุดเดนจุดดอย  และพรอมที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น     

การประเมินในสวนน้ีเปนการประเมินตามสภาพจริงและใชแฟมสะสมงานเขาชวย   

  ๖. เนนความรวมมือ (Cooperation)  ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวัน  

ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  วิธีการหน่ึงที่ควรใชก็คือ 

TGT,Jigsaw,STAD  เปนตน   

  ๗. เนนรูปแบบการเรียนรู (Learning Styles)  ซึ่งอาจจัดไดทั้งในรูปเปนกลุมหรือเปน

รายบุคคล 

 สุวิทย  มูลคําและคณะ(๒๕๕๑, หนา ๑-๗, อางอิงมาจาก วัฒนพร  ระงับทุกข, ๒๕๔๒, 

หนา ๔๙)         ไดกลาวถึงลกัษณะวิธีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ี 

 ๑.  สงเสริมใหผูเรียนไดคนพบและสรางองคความรูดวยตนเองดวยวิธีการศึกษาหา

ความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ จนสามารถสรางความเขาใจในสาระขอความรูเหลาน้ัน 

 ๒. สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสคิด   ลงมือปฏิบัติและกลาแสดงออก เพื่อการเรียนรู 

แกปญหา สรางหรือพัฒนาผลงานของตนเอง 

 ๓.  สงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนหรือกลุม โดยเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูทั้งในสวนของความรู ความคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน 

 ๔.  สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนอยางมีขั้นตอน (Process) 

 ๕.  สงเสริมใหผูเรียนมีผลงานจากการปฏิบัติ (Product) 

 ๖.  สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพื่อน (Assessment) 

 ๗.  สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสนําความรู ประสบการณไปใชประโยชน (Application) 

 กลาวโดยสรุป   การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ันเปนการจัด

กระบวนการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนไดคิดแกไขปญหาดวยตนเอง การประเมินผลการเรียนรูก็จะ



ประเมินตามสภาพจริงตามที่นักเรียนไดปฏิบัติทุกขั้นตอน และสามารถประเมินไดหลากหลาย

รูปแบบ เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดกลาคิด กลาทําในสิ่งที่ตนเองคิด ครูเปนเพียงผูจัดประสบการณ 

และคอยใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ควรและที่สําคัญในกระบวนการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนได

คิดแกไขปญหาดวยตนเองน้ันจําเปนตองมีสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตรง

ความตองการ เพื่อกระตุนใหผูเรียนอยากที่จะศึกษา คนควา ดวยตนเองได 

นวัตกรรมทางการศึกษา 

 ถวัลย  มาศจรัส และ คณะ (๒๕๔๖, หนา  ๓-๑๑) ไดกลาววา  นวัตกรรมทางการศึกษา 

คือ ความคิดใหม รูปแบบใหม วิธีการใหม เทคนิคใหม แนวทางใหม ผลผลิตใหม ที่ไดปรับ

ประยุกต สรางสรรค และพัฒนา  ทั้งจากการตอยอดภูมิปญญาเดิม  หรือจากการคิดคนขึ้นมาใหม

ดวยภูมิปญญาใหมใหเกิดสิ่งที่เปนประโยชนตอการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  

  ทิศนา  แขมมณี (๒๕๕๐, หนา ๔๑๘-๔๑๙) ไดกลาววา นวัตกรรม หรือ นวกรรม 

ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ แปลวา “การกอสราง” วงการศึกษานําคําน้ีมาใช

ในความหมายของ “การทําขึ้นใหม” หรือ “สิ่งที่ทําขึ้นใหม” ซึ่งไดแก  แนวคิด แนวทาง ระบบ 

รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อและเทคนิคตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งไดรับการคิดคนและ

จัดทําขึ้นใหม      เพื่อชวยแกปญหาตาง ๆ ทางการศึกษา 

 เน่ืองจากสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอเปนธรรมดา ธรรมชาติ   

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจุดใดจุดหน่ึงยอมมีผลกระทบตอจุดอ่ืน ๆ  ที่เชื่อมโยงกัน การ

เปลี่ยนแปลง ทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ยอมสงผลตอการศึกษาอยาง

หลีกเลี่ยงไมได การศึกษาจึงจําเปนตองปฏิรูปปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับภาพของปญหาและความ

ตองการ มนุษยจําเปนตองด้ินรนเสาะแสวงหาแนวคิด แนวทาง และวิธีการใหม ๆ เพื่อชวยใหสภาพ

ปญหาน้ันหมดไป และทําใหเกิดสภาพที่ตองการขึ้น ศักยภาพของมนุษยน้ันดูเหมือนจะไมมีที่สิ้นสุด 

สิ่งใหม ๆ การคิดใหม ๆ จึงเกิดขึ้นตลอดเวลา 

 นวัตกรรมเปนสิ่งใหมที่ทําขึ้น ซึ่งอาจจะอยูในรูปของความคิดหรือการกระทําหรือ

สิ่งประดิษฐตาง ๆ ดังน้ัน นวัตกรรมดานการเรียนการสอนจึงอาจมีลักษณะเปนเปนแนวคิด หรือ

วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน อยางไรก็ตาม   

“ความใหม” มิใชเปนคุณสมบัติประการเดียวของนวัตกรรม ถาเปนเชนน้ัน ของทุกอยางที่เขามา

ใหม ๆ ก็จะเปนนวัตกรรมทั้งสิ้น นวัตกรรมไมวาจะเปนดานใด จําเปนตองมีคุณสมบัติที่สําคัญดังน้ี 

 ๑. เปนสิ่งใหม ซึ่งมีความหมายในหลายลักษณะดวยกัน ไดแก 

     ๑.๑ เปนสิ่งใหมทั้งหมดหรือใหมเพียงบางสวน 



     ๑.๒ เปนสิ่งใหมที่ยังไมเคยมีการนํามาใชในที่น้ัน กลาวคือ เปนสิ่งใหมในบริบทหน่ึง 

แตอาจเปนของเกาในอีกบริบทหน่ึง ไดแก การนําสิ่งที่ใชหรือปฏิบัติกันในสังคมหน่ึงมาปรับใชใน

อีกสังคมหน่ึง นับเปนนวัตกรรมในสังคมน้ัน 

     ๑.๓ เปนสิ่งใหมในชวงเวลาหน่ึง แตอาจเปนของเกาในอีกชวงเวลาหน่ึง เชน อาจเปน

สิ่งที่เคยปฏิบัติมาแลว แตไมไดผล เน่ืองจากขาดปจจัยสนับสนุน ตอมาเมื่อปจจัยและสถานการณ

อํานวย จึงนํามาเผยแพรและทดลองใชใหม ถือวาเปนนวัตกรรมได 

 ๒. เปนสิ่งใหมที่กําลังอยูในกระบวนการพิสูจนทดสอบวาจะใชไดผลมากนอยเพียงใด

ในบริบทน้ัน 

 ๓. เปนสิ่งใหมที่ไดรับการยอมรับนําไปใชแตยังไมเปนสวนหน่ึงของระบบงานปกติ 

หากการยอมรับนําไปใชน้ัน ไดกลายเปนการใชอยางเปนปกติในระบบงานของที่น้ันแลว ก็ไมถือวา

เปนนวัตกรรมอีกตอไป 

 ๔. เปนสิ่งใหมที่ไดรับการยอมรับนําไปใชบางแลว แตยังไมแพรหลาย คือยังไมเปนที่

รูจักกันอยางกวางขวาง 

  กลาวโดยสรุป    นวัตกรรมทางการศึกษา เปนสิ่งที่ทําขึ้นใหม โดยการพัฒนาความคิด 

การพัฒนารูปแบบ  การพัฒนาวิธีการ  การพัฒนาเทคนิค  การพัฒนาแนวทางใหม การพัฒนา

ผลผลิตใหม   ซึ่งเปนสิ่งแปลกใหมยังไมเคยนํามาใชในวงการศึกษามากอน  ที่สามารถนํามาใชใน

การจัดการเรียนการสอน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 สาคร  ธรรมศักด์ิ (๒๕๔๑, หนา ๑๓๕) ไดกลาววา  ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน หมายถึงคุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปน

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ การเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรม หรือจากการสอบ 

การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการตรวจสอบความสามารถ หรือความสัมฤทธิผลของบุคคลวาเรียนรูแลว

เทาไร ซึ่งสามารถวัดได ๒ แบบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะวิชาที่สอน คือ 

 ๑. การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ หรือทักษะ 

ของผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปของการกระทําจริงให

ออกเปนผลงาน เชน วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบน้ีจึงตองใชขอสอบ

ภาคปฏิบัติ 



 ๒. การวัดดานเน้ือหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา อันเปน

ประสบการณเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดไดโดยใช

ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

 กลาวโดยสรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเปนคุณลักษณะความสามารถของบุคคลอันเกิด

จากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรู ที่เกิดจากการ

ฝกอบรมหรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธิ์

ผลของบุคคลซึ่งแสดงออกในลักษณะพฤติกรรมตาง ๆ ที่สามารถวัดได 2 แบบตามจุดมุงหมายและ

ลักษณะวิชาสอน คือ การวัดดานเน้ือหา จึงกลาวไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ก็

หมายถึง คุณลักษณะความรู ความสามารถในการจัดทําเอกสารในรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดจากการเรียน

การสอน หรือประสบการณจากการเรียนรูบทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 พวงรัตน  ทวีรัตน (๒๕๒๙, หนา  ๒๙-๓๒) ไดกลาววา จุดมุงหมายของการวัดผล

สัมฤทธิ์ เปน  การตรวจสอบระดับความสามารถของสมรรถภาพสมองของบุคคลวา เรียนแลวรู

อะไรบาง และมีความสามารถดานใดมากนอยเทาไร เชน มีพฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ การ

นําไปใช   การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา มากนอยอยูในระดับใด น่ันคือ การวัด

ผลสัมฤทธิ์เปนการตรวจสอบพฤติกรรมของผูเรียนในดานพุทธิพิสัยน่ันเอง โดยแบงการวัด

ออกเปน 2 องคประกอบตามจุดหมายและลักษณะของวิชาที่เรียน คือ  

 ๑. การวัดดานการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางการปฏิบัติ โดยให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมา ใหทําการสังเกตและวัดได การวัดแบบ

น้ีตองวัดโดยใช ขอสอบภาคปฏิบัติ (ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาที่วิธีปฏิบัติและผลงานที่ปฏิบัติ) 

 ๒. การวัดดานเน้ือหา เปนการตรวจสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา รวมถึง

พฤติกรรมความสามารถในดานตาง ๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน มีวิธีวัดได 2 ลักษณะ คือ 

  ๒.๑ การสอบแบบปากเปลา การสอนแบบน้ีมักกระทําเปนรายบุคคล ซึ่งเปนการ

สอบที่ตองดูผลเฉพาะอยาง 

  ๒.๒ การสอบแบบใหเขียนตอบ เปนการสอบวัดที่ใหผูสอบเขียนเปนตัวหนังสือ

ตอบ ซึ่งมีรูปแบบการตอบอยู ๒ แบบ คือ 

   ๒.๒.๑ แบบไมจํากัดคําตอบ ซึ่งไดแก การสอบวัดที่ใชขอสอบแบบ

อัตนัยหรือความเรียง 

 



 

                                         ๒.๒.๒ แบบจํากัดคําตอบ ซึ่งเปนการสอบที่กําหนดขอบเขตของคําถามที่

จะใหตอบ หรือกําหนดคําตอบมาใหเลือก ซึ่งมี ๔ รูปแบบ คือ 

    - แบบเลือกทางใดทางหน่ึง 

    - แบบจับคู 

    - แบบเติมคํา 

    - แบบเลือกตอบ 

 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานเน้ือหา โดยการเขียนตอบน้ัน เปนที่นิยมใชกันแพรหลาย

ในโรงเรียน ซึ่งเคร่ืองมือที่ใชในการสอบการวัด เรียกวาขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หรือ แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ น่ันเอง 

 กลาวโดยสรุป จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ จึงเปนการตรวจสอบการเรียนรูของแต

ละบุคคลวา หลังจากไดเรียนรูแลวมีความสามารถดานใดบาง และความสามารถดังกลาวมีมากนอย

เพียงใด ซึ่งเปนการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความเชื่อถือได 

ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (๒๕๔๕, หนา ๙๕ ) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

คือ แบบทดสอบที่ใชวัดความรู ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลววา

บรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนดไวเพียงใด  

 เยาวดี  วิบูลยศรี (๒๕๔๐, หนา ๑๖) ไดกลาววา แบบทดสอบที่สรางขึ้นเปนเคร่ืองมือที่

ใชในการวัดผลของการสอเรียนการสอน 

 กลาวโดยสรุป ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบที่สราง

ขึ้นเพื่อใชวัดผลการเรียนรูดานเน้ือหาวิชาและทักษะตาง ๆ ของแตละสาขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง สาขา

ที่จัดใหมีการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน ซึ่งมีแบบทดสอบที่เปนขอเขียนและที่เปนภาคปฏิบัติ

จริง 

 

ประเภทของแบบทดสอบ 

 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (๒๕๔๕, หนา ๙๖) ไดกลาวประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบง

ออกเปน ๒ ประเภท 

 ๑. แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง หมายถึง แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

เฉพาะกลุมที่ครูสอน เปนแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชกันทั่วไปในสถานศึกษามีลักษณะเปน

แบบทดสอบขอเขียน ซึ่งแบงออกไดอีก ๒ ชนิด คือ 



  ๑.๑ แบบทดสอบอัตนัยเปนแบบทดสอบที่กําหนดคําถาม หรือปญหาให แลวให

ผูตอบเขียนแสดงความรู ความคิด เจตคติ ไดอยางเต็มที่ 

  ๑.๒ แบบทดสอบปรนัย หรือแบบใหตอบสั้น ๆ เปนแบบทดสอบที่กําหนดให

ผูสอบเขียนตอบสั้น ๆ หรือมีคําตอบใหเลือกแบบจํากัดคําตอบผูตอบไมมีโอกาสแสดงความรู 

ความคิดไดอยางกวางขวาง เหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบแบงออกเปน ๔ แบบ คือ 

แบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบเติมคํา แบบทดสอบจับคู และแบบทดสอบเลือกตอบ 

 ๑. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุงหวังผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทั่ว ๆ ไป 

ซึ่งสรางโดยผูเชี่ยวชาญ มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กลาวคือมี

มาตรฐานในการดําเนินการสอน วิธีการใหคะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 

 ภัทรา  นิคมานนท (๒๕๔๐, หนา ๖๑-๖๘) ไดกลาววา ประเภทของแบบทดสอบดาน

พุทธิพิสัยโดยทั่วไปแบงออกเปน ๒ ประเภท  คือ แบบทดสอบอัตนัย หมายถึง แบบทดสอบที่ถาม

ใหตอบ  ยาว ๆ แสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวาง ประเภทที่สอง คือ แบบทดสอบปรนัย 

หมายถึง แบบทดสอบประเภท ถูก-ผิด จับคู เติมคํา และเลือกตอบ โดยเกณฑที่ใชในการจําแนก

ประเภทของแบบทดสอบไดแก 

 ๑. จําแนกตามกระบวนการในการสราง จําแนกไดเปน ๒ ประเภท คือ 

  ๑.๑ แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นเฉพาะคราวเพื่อใช

ทดสอบผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางวิชาการของเด็ก 

  ๑.๒ แบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นดวยกระบวนการหรือ

วิธีการที่ซับซอนมากกวาแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น เมื่อสรางขึ้นแลวมีการนําไปทดลองสอบ และ

นําผลมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ เพื่อปรับปรุงใหมีคุณภาพดี มีความเปนมาตรฐาน 

 ๒. จําแนกตามจุดมุงหมายในการใชประโยชน จําแนกไดเปน ๒ ประเภท คือ 

  ๒.๑ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดปริมาณความรู 

ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับดานวิชาการที่ไดเรียนรูวามีมากนอยเพียงใด 

  ๒.๒ แบบทดสอบความถนัด เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความสามารถที่เกิดจากการ

สะสมประสบการณที่ไดเรียนรูมาในอดีต 

 ๓. จําแนกตามรูปแบบคําถามและวิธีการตอบ จําแนกได ๒ ประเภท คือ 

  ๓.๑ แบบทดสอบอัตนัย มีจุดมุงหมายที่จะใหผูสอบไดตอบยาว ๆ แสดงความ

คิดเห็นอยางเต็มที่ 



  ๓.๒ แบบทดสอบปรนัย เปนแบบสอบถามที่ถามใหผูสอบตอบสั้น ๆ ในขอบเขต

จํากัดคําถามแตละขอวัดความสามารถเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียงเร่ืองเดียว ผูสอบไมมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นไดอยางกวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย 

 ๔. จําแนกตามลักษณะการตอบ จําแนกไดเปน ๓ ประเภท คือ 

  ๔.๑ แบบทดสอบภาคปฏิบัติ เชน ขอสอบวิชาพลศึกษา ใหแสดงทาทางประกอบ

เพลง วิชาประดิษฐ ใหประดิษฐของใชดวยเศษวัสดุ การใหคะแนนจากการทดสอบประเภทน้ีครู

ตองพิจารณาทั้งดานคุณภาพของงาน ความถูกตองของวิธีปฏิบัติ รวมทั้งความคลองแคลว ปริมาณ

ของผลงานดวย 

  ๔.๒ แบบทดสอบเขียนตอบ และเปนแบบทดสอบที่ใชการเขียนตอบทุกชนิด 

  ๔.๓ แบบทดสอบดวยวาจา เปนแบบทดสอบที่ผูทดสอบใชการโตตอบดวยวาจา 

  

 

 ๕. จําแนกตามเวลาที่กําหนดใหตอบ จําแนกได ๒ ประเภท 

  ๕.๑ แบบทดสอบวัดความเร็ว เปนแบบทดสอบที่มุงวัดทักษะความคลองแคลวใน

การคิดความแมนยําในความรูเปนสําคัญ มักมีลักษณะคอนขางงาย แตใหเวลาในการทําขอสอบนอย

ผูสอบตองแขงขันกันตอบ ใครที่ทําเสร็จกอนและถูกตองที่สุดถือวามีประสิทธิภาพสูงกวา 

  ๕.๒ แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพสูงสุด แบบทดสอบลักษณะน้ีมีลักษณะ

คอนขางยากและใหเวลาทํามาก 

 ๖. จําแนกตามลักษณะและโอกาสในการใช จําแนกได ๒ ประเภท คือ 

  ๖.๑ แบบทดสอบยอย เปนแบบทดสอบที่มีจํานวนขอคําถามไมมากนัก มักใช

สําหรับประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแตละหนวยยอย โดมีจุดประสงคหลักคือเพื่อ

ปรับปรุงการเรียนเปนสําคัญ 

  ๖.๒ แบบทดสอบรวม เปนแบบทดสอบที่ถามความรูความเขาใจรวมหลาย ๆเร่ือง 

หลาย ๆเน้ือหา หลาย ๆจุดประสงค มีจํานวนมากขอ มักใชตอนสอบปลายภาคเรียนหรือปลายป

การศึกษา จุดมุงหมายสําคัญคือใชเปรียบเทียบแขงขันระหวางผูสอบดวยกัน 

 ๗. จําแนกตามเกณฑการนําผลจากการสอบวัดไปประเมิน จําแนกได ๒ ประเภท คือ 

  ๗.๑ แบบทดสอบอิงเกณฑ มีจุดมุงหมายเพื่อวัดระดับความรูพื้นฐานและความรูที่

จําเปนในการบงบอกถึงความรอบรูของผูเรียนตามวัตถุประสงค 



  ๗.๒ แบบทดสอบอิงกลุม เปนแบบทดสอบที่มุงนําผลการสอบไปเปรียบเทียบกับ

บุคคลอ่ืนในกลุมที่ใชขอสอบเดียวกัน ถาใครมีความสามารถเหนือใครเพียงใด เหมาะสําหรับใชเพื่อ

การสอบที่มีการแขงขันกันมากกวาเพื่อการเรียนการสอน 

 ๘. จําแนกตามสิ่งเรา จําแนกไดเปน ๒ ประเภท คือ 

  ๘.๑ แบบทดสอบทางภาษา ไดแก การใชคําพูดหรือตัวหนังสือไปเราผูสอบตอบ

โดยการพูดหรือเขียนออกมา 

  ๘.๒ แบบทดสอบที่ไมใชภาษา ไดแก การใชรูปภาพ กิริยา ทาทาง หรืออุปกรณ   

ตาง ๆ ไปเราใหผูสอบตอบสนอง 

 กลาวโดยสรุป แบบทดสอบที่ใชในปจจุบันมีมากมายหลายชนิด แตละชนิดก็มี

จุดมุงหมาย และขีดความสามารถในการทดสอบแตกตางกัน ดังน้ันในการนําแบบทดสอบไปใช

ตองระมัดระวัง เลือกใชแบบทดสอบไดถูกตองเหมาะสมกับสิ่งที่เราตองการหรือไม การจําแนก

ประเภทของแบบทดสอบจึงชวยใหสามารถเขาใจและเลือกใชแบบทดสอบไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น 

การจําแนกแบบทดสอบสามารถทําไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับผูจําแนกจะยึดถืออะไรเปนเกณฑใน

การจําแนก 

 

ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (๒๕๕๔, หนา ๙๗-๙๘) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ ดังน้ี 

 ๑. วิเคราะหหลักสูตรและการสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร 

 ๒. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 

 ๓. กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธสีราง 

 ๔. เขียนขอสอบ 

 ๕. ตรวจทานขอสอบ 

 ๖. จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง 

 ๗. ทดลองและวิเคราะหขอสอบ 

 ๘. จัดทําขอสอบฉบับจริง 

 กลาวโดยสรุป การสรางแบบทดสอบ ตองมีการวางแผนใหรอบคอบ คํานึงถึงศักยภาพ

ของผูเรียน ทําการวิเคราะหหลักสูตรและการสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร กําหนดจุดประสงคการ

เรียนรู  กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง เขียนขอสอบ ตรวจทานขอสอบ จัดพิมพ

แบบทดสอบฉบับทดลอง ทดลองและวิเคราะหขอสอบและ จัดทําขอสอบฉบับจริง สิ่งที่ไมควร



มองขามคือ การพิมพคําชี้แจงในขอสอบตองชัดเจน เขาใจงาย มีรายละเอียดที่ชัดเจน เชน เวลาใน

การทําขอสอบ คะแนนในแตละตอน พิมพขอสอบในถูกตองชัดเจนดวย  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  ดร.จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย (๒๕๕๓,  บทคัดยอ)การวิจัยในชั้นเรียน  เร่ืองการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยใชวิธีการสอนแลวสอบ  ของ

นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร  หมูเรียน ๕๓/๑๙  ปการศึกษา ๒๕๕๓ จากการที่

ผูวิจัยเปนอาจารยผูสอนในวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนระยะเวลาหลายป  พบวา  

นักศึกษาขาดความสนใจและใสใจตอการเรียน  เขาหองเรียนชาและไมต้ังใจเรียน  ทําใหนักศึกษามี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาตํ่า และไมผานเกณฑ  คือ  นักศึกษาควรจะไดเกรดเฉลี่ยต้ังแต C  ขึ้น

ไป (เพราะอาจทําใหถูกไลออกได  ในชั้นปที่ ๓)  ทําใหตองมีการสอนและสอบซอม  ทําใหเสียเวลา

และไมสามารถแกไขพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาได  ซึ่งผูวิจัยเห็นวาพฤติกรรมการเรียน

ดังกลาวจะสงผลกระทบตอการศึกษาตอและการปฏิบัติงานของนักศึกษาตอไป  ดังน้ันผูจึงไดศึกษา

วิธีการแกปญหาน้ีและพบวา  การประเมินผลยอยจะชวยกระตุนใหนักศึกษาเกิดการต่ืนตัวในการ

เรียนรูไดมากขึ้น  ดังที่บลูม (Bloom and others. 1971 : 66) ไดกลาวถึงประโยชนของการทดสอบ

ยอยวากอใหเกิดประโยชนหลายอยางดังน้ี ทําใหนักเรียนตองเตรียมตัวอยูเสมอ ทําใหเรียนรูไดงาย

ขึ้น และสอดคลองกับที่ สุรชัย  ขวัญเมือง (๒๕๒๒ : ๒๑๗) กลาวถึงประโยชนของการทดสอบ

ยอย เปนเคร่ืองมือในการสังเกตดูวา นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูมากนอยเพียงใด ใชตรวจสอบ

ลําดับขั้น ปรับปรุงการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 สรุปผลการวิจัย จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยใช

วิธีการสอนแลวสอบของนักศึกวิชาชีพครูสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร  เน่ืองจากผูวิจัยเห็นวา  การ

สอนแลวสอบจะทําใหนักศึกษาเกิดการต่ืนตัว  มีความต้ังใจและความรับผิดชอบในการเรียนมาก

ขึ้น  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและเปนการปรับ

พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมของนักศึกษาตอไป 

บุญญวรรษ สุวรรณทับ (๒๕๕๗,บทคัดยอ) เร่ือง การพัฒนาทักษะการการออกแบบ

โปรแกรมกราฟก โดยใชชุดฝกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขา คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

บริหารธุรกิจ การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ  

1) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะทางดานออกแบบโปรแกรมกราฟกมากขึ้น 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ของวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพระดับชั้น ปวช.3 สาขา คอมพิวเตอรธุรกิจ 3) เพื่อเปรียบเทียบ



ทักษะการทํางานของโปรแกรมการออกแบบกราฟกโดยใชแบบฝกทักษะการออกแบบดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนชั้นป ที่ 3 ปวช.3 สาขางานคอมพิวเตอร

ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ สังกัดสํานัก

บริหารงาน คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม จํานวน 32 คนโดยใชวิธีเลือก

จากนักเรียนที่ มีผลการทดสอบกอนเรียนตํ่า (หรือโดยใชวิธีเลือกสุมอยางงาย) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  

1. สื่อประสมการออกแบบโปรแกรมกราฟก ชั้นป ที่ 3 สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ ภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยสื่อประสมการออกแบบโปรแกรมกราฟก  

3. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนซึ่งเปนชุดเดียวกัน  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย  

1. การศึกษากลุมตัวอยางของนักศึกษาจํานวน 32 คนพบวาเมื่อผูเรียนไดเรียนโดยใชแบบ

ฝกทักษะการเขียนโปรแกรมแลว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 12.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 

คะแนน พัฒนาการเรียนรูเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 5.34 คะแนน  

2. ในการออกแบบโปรแกรมกราฟกน้ันจําเปนตองอาศัยทักษะและประสบการณใน

การทํางานรวมกับโปรแกรม ซึ่งถือเปนหัวใจที่สําคัญของการออกแบบโปรแกรมกราฟก 

นอกเหนือไปจากการใชความรูพื้นฐานดานการเรียนวิชาศิลปะ จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะได

เรียนรูทักษะการออกแบบผานโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก (Adobe Photoshop) และโปรแกรม

กราฟกอ่ืนๆที่เกี่ยวเน่ืองกัน 

พรชัย มูลแกว(๒๕๕๙,บทคัดยอ) การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบ

การเรียนเพื่อเอ่ือตอการเรียนรู ความเขาใจของ นักศึกษา ของนักศึกษาหอง TC401 สาขาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร คณะชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 2) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนการเรียนและหลังการเรียน แบบเพื่อน ชวยเพื่อน ของนักศึกษา หอง 

TC401 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริหารธุรกิจ 

กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยไดแก นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะชาง

อุตสาหกรรม 



วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จํานวน 35 คน นักศึกษากลุมตัวอยางที่มีคะแนนสอบ

กอนเรียนนอย จํานวน 10 คน และนักศึกษาที"มีคะแนนสอบกอนเรียนมากจํานวน 5 คนเคร่ืองมือที่

ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบทดสอบยอยคร้ังที่ 1 เปนขอสอบอัตนัยจํานวน 5 ขอ คะแนน เต็ม 10 

คะแนน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทที่ 1-4 ใชอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการ

เรียนรู แบบเพื่อนชวยเพื่อ 2) แบบทดสอบยอยคร้ังที่ 2 เปนขอสอบอัตนัย จํานวน 5 ขอ คะแนนเต็ม 

10 คะแนน เพื่อ ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทที่ 5-9 ใชอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

การเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนสถิติที"ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๓ 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป 2 

โดยการใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   เร่ือง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการ มีขั้นตอนตามลําดับดังตอไปน้ี 

๑. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

๒. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

๓. การสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

๔. การเก็บรวบรวมขอมูล 

๕. การวิเคราะหขอมูล 

๖. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปที่ ๒   ที่กําลัง

ศึกษาอยูใน ปการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชการ  จํานวน  ๙๙  คน  ๒ 

หองเรียน 

กลุมตัวอยาง     

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรชั้นปที่ ๒   ที่กําลังศึกษาอยูใน ปการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชการ  จํานวน  ๙๙  คน  ๒ หองเรียน โดยการสุมอยางงาย 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

   ตัวแปรอิสระ ไดแก การใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   รายวิชา

โปรแกรมตารางคํานวณ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปที่ ๒   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชการ   

  ตัวแปรตาม  ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการใชสื่อการเรียน

การสอนจาก Google Forms   รายวิชาโปรแกรมตารางคํานวณ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นป

ที่ ๒   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชการ   

 

 



เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

              เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 

              ๑) สื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   รายวิชาโปรแกรมตารางคํานวณ สําหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปที่ ๒  

              ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโปรแกรมตารางคํานวณ กลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๔๐ ขอ 

การสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปที่ ๒   วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชการ  มีขั้นตอนการสราง ตามวงจรของกระบวนการบริหารแบบ PDCA 

ไดแก  

 ขั้นที่ ๑ การวางแผนเพื่อเขียนบทเรียนสําเร็จรูป (P = Plan) วางแผนการศึกษาในเร่ือง ดังน้ี 

๑. หลักสูตรเพื่อใหทราบถึงเน้ือหาสาระที่จะนํามาจัดทําเปนบทเรียน  

คอมพิวเตอรชวยสอน 

                             ๒.  กําหนดเน้ือหาสาระที่จะนํามาจัดทําเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  ๓.  กําหนดมาตรฐานการเรียนรูและองคประกอบอ่ืน ๆ อาทิ 

      ๓.๑ จุดประสงคนําทาง 

      ๓.๒  จุดประสงคปลายทาง 

      ๓.๓  ผลการเรียนรูที่คาดหวังวาเมื่อผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูจบแลว

ผูเรียนไดเรียนรูอะไรบาง 

  ๔. วิเคราะหความยาก-งายของเน้ือหาสาระการเรียนรูจากงายไปหายาก 

  ๕.  เตรียมสรางแบบทดสอบทั้งกอนและหลังเรียนในแตละกรอบสาระการเรียนรู

ใหครอบคลุมทั้ง 

       ๕.๑  ความรู (Knowledge) 

       ๕.๒  ทักษะกระบวนการ (Practice / Process) 

       ๕.๓  เจตคติ (Attitude) 

 ขั้นที่ ๒  การปฏิบัติเพื่อการเขียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และนําไปใชจัดการ

เรียนรู   (D = Do) โดยปฏิบัติการเขียนและจัดทําบทเรียนสําเร็จรูปโดยประมวลความรูทั้งหมดจาก 

P มาสูการปฏิบัติ  การเขียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย 

๑.  จุดประสงคของบทเรียน 

๒. ขอทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 



๓. กิจกรรมการเรียนรูในแตละกรอบสาระการเรียนรูหลัก และกรอบสาระการ

เรียนรูสาขา 

๔. นําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูตามที่ไดวางแผน (P) ไว 

๕. การวัดผลประเมินผล 

 ขั้นที่ ๓ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพบทเรียนสําเร็จรูป (C = Check) เปนการตรวจ 

สอบและประเมินความถูกตองสมบูรณของบทเรียนสําเร็จรูป โดยตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ

ของบทเรียนสําเร็จรูป ในเร่ือง 

   ๑.  จุดประสงคของบทเรียน 

   ๒.  ขอทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 

   ๓.  กิจกรรมการเรียนรูในแตละกรอบสาระการเรียนรูหลักและกรอบสาระ  

        การเรียนรูสาขา 

๔. การจัดกิจกรรมการเรียนรู หลังจากนําไปจัดการเรียนรู 

 ขั้นตอนน้ีไดนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ผูวิจัยไดปรับปรุง แกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และดานสื่อ ผลการประเมินมี

คาความสอดคลอง เทากับ .๘๐ -๑.๐๐  

 ขั้นที่ ๔ การปรับปรุงแกไขและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป(A = Action) เปนการนําผลจาก

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ C (Check) ที่ตรวจพบมาปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน ใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงและพัฒนาในเร่ืองตาง ๆ ดังน้ีความถูกตอง สมบูรณ

ของบทเรียนสําเร็จรูป ในเร่ือง 

   ๑. จุดประสงคของบทเรียน 

   ๒. ขอทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 

๓. กิจกรรมการเรียนรูในแตละกรอบสาระการเรียนรูหลัก และกรอบสาระการ

เรียนรูสาขา 

๔. เคร่ืองมือการวัดผลประเมินผล 

 ขั้นตอนน้ีโดยการใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   หาประสิทธิภาพโดย

นําไปทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปที่ ๒   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชการ  

ปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังน้ี  

(๑) นําบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดปรับปรุงแลวไปใชภาคสนาม (Field Testing) กับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔  โรงเรียนราชานุบาล ซึ่งเปนกลุมตัวแทนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๙ 

คน  



(๒) นําบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดคาประสิทธิภาพตามเกณฑ ๘๐ไปใชทดลองกับกลุม

ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ จํานวน ๓๙ คน ๑ ไดคาประสิทธิภาพ เทากับ ๘๘.๖   

        แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

มีขั้นตอนการสรางแบบทดสอบกอนเรียน , ระหวางเรียน และหลังเรียน ดังน้ี 

  ๑.  วิเคราะหเน้ือหา 

  ๒.  สรางแบบทดสอบ 

  ๓.  นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความความเที่ยงตรงดานเน้ือหา หา

คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) ไดขอสอบที่มีคา IOC เทากับ 

.๘๐ – ๑.๐๐  

  ๔.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผานการเรียนรูเน้ือหาน้ีมาแลว  เพื่อหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)  

     ๕. วิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบเปนรายขอ โดยตรวจใหคะแนนถาคําตอบ

ถูกได ๑ คะแนน และถาคําตอบผิด ไมตอบหรือตอบมากกวา ๐ แหง ให ๐ คะแนน ไดคาระดับ

ความยากงาย อยูระหวาง ๐.๔ – ๐.๖๕  คาอํานาจอยูระหวาง ๐.๒๕ – ๐.๔   

  ๖. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น ไดคา

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เทากับ .๙๕  

  ๗.  ปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิมพใหเปนฉบับ

จริงนําไปทดลอง  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

           ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

           ๑) นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  ซึ่งเปนแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๔๐ ขอ 

           ๒) นักเรียนศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปดวยตนเอง   

           ๓) เมื่อจบบทเรียนใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบ

เดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน  

การวิเคราะหขอมูล 

ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 

             ๑) ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ดําเนินการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E๑) 

และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E๒) โดยการวิเคราะหจากคะแนนแบบฝกหัดของผูเรียน และ

คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ โดยกําหนดเกณฑ ๘๐   
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            ๒) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป วิเคราะห

ขอมูลโดยใชการทดสอบคาที (t-test) 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

๑.  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ใชสถิติคารอยละ ( E๑/ E๒) 

(ชัยยงค  พรหมวงศ, ๒๕๓๗,หนา ๔๙๐-๔๙๑)   

 

  สูตร  E1 =              

   เมื่อ   E1   คือ   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  ∑ X   คือ ผลรวมของคะแนนที่ไดระหวางเรียน 

  A   คือ คะแนนเต็มระหวางเรียน 

  N   คือ จํานวนผูเรียน 

 

  สูตร  E2 =             

   เมื่อ   E2   คือ   ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

  ∑Y   คือ ผลรวมของคะแนนที่ไดหลังเรียน 

  B   คือ คะแนนเต็มหลังเรียน 

  N   คือ จํานวนผูเรียน 

  ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังใชบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง เอกสาร

หรรษา รายวิชาคอมพิวเตอรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนราชานุบาล อําเภอเมือง จังหวัดนาน     ใชสถิติคาที ( t-test Dependent) 

 สูตร     t  =  

1
)( 22

−
−∑ ∑

∑

n
ddn

d
 

 เมื่อ   t   คือ คาความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

  ∑d  คือ ผลรวมของผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

  ∑ 2d  คือ ผลรวมของผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนยก  

                                          กําลังสอง 

  N คือ กลุมตัวอยาง 

 ๓. หาคาความเที่ยงตรง (Validity) ดัชนีความสอดคลองของเน้ือหาในขอคําถามกับ

วัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence : IOC) (สมบูรณ  สุรยวงศ, บุญมี  พันธุไทย, 

สุรศักด์ิ  อมรรัตนศักด์ิ และสมจิตรา เรืองศรี, ๒๕๕๓, หนา ๒๘๘) 



สูตร IOC = 
N

R∑  

 เมื่อ   IOC คือ  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 

  ∑R  คือ  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 

  N คือ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 หมายเหตุ คา   IOC   อยูระหวาง ๐.๕ – ๑.๐ แสดงวาคําถามน้ันใชได 

 ๔.  หาคาความยากงาย (Difficulty) ของแบบทดสอบใชสถิติคา  p (ศุภนิต  อารีหทัยรัตน, 

๒๕๕๓, หนา ๗๖) 

 สูตร P    =   
N
R

  

 เมื่อ P คือ คาความยากงายของแบบทดสอบ 

  R คือ จํานวนผูตอบถูกทั้งหมด 

  N คือ จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

 หมายเหตุ  คาความยากงายที่เปนไปไดต้ังแต  ๐  ถึง  ๑  และความยากงายที่เหมาะสมของ

แบบทดสอบที่ใชไดอยูระหวาง ๐.๒ –  ๐.๘ 

 ๕.  หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของขอสอบที่ใชสถิติคา r  

(ศุภนิต  อารีหทัยรัตน, ๒๕๕๓, หนา ๗๗) 

 สูตร r  =  
n

PP LH −
 

 เมื่อ    r      คือ  ดัชนีอํานาจจําแนก(คาความยากงายของแบบทดสอบ) 

         HP     คือ  จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง 

        LP       คือ  จํานวนผูตอบถูกในกลุมตํ่า 

         n       คือ   จํานวนผูตอบทั้งหมดของกลุมสูงหรือกลุมตํ่า 

 หมายเหตุ  คาอํานาจจําแนกที่เปนไปไดต้ังแต  - ๑  ถึง ๑ และคาอํานาจจําแนกที่เหมาะสม

ของแบบทดสอบที่ใชไดอยูระหวาง  ๐.๒  ขึ้นไป ถึง  ๑.๐ 

 ๖. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability)   ของแบบทดสอบใหคะแนนถูกได ๑ คะแนน  ผิดได 

๐ คะแนน ใชสถิติ KR ๒๐ ของคูเดอรริชารทสัน (Kuder-Richardson)  

(ศุภนิต  อารีหทัยรัตน, ๒๕๕๓, หนา ๗๔) 

 สูตร rt t  =   
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เมื่อ rt t   คือ คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

 k    คือ จํานวนขอสอบ 



 Pi    คือ คาความยากของขอสอบที่ i  

 qi   คือ 1-pi    

 sx

2
 คือ ความแปรปรวนของคะแนนสอบ 

 sx

2
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1
)( 2

−

−∑
N

XX
 

 หมายเหตุ   คาความเชื่อมั่นที่ใชไดควรมีคาต้ังแต  ๐.๖๐ – ๑.๐๐ 

   คาความเชื่อมั่นที่เปนไปไดมีคาต้ังแต  ๐.๐๐ – ๑.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  ๔ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาการวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi esperimenttal research) เพื่อสราง

และหาประสิทธิภาพของการใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   เร่ือง การใชงาน

โปรแกรม Microsoft Excel  ตามเกณฑ ๗๐ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

กอนและหลังเรียนโดยการใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   เร่ือง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel  สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๒ ซึ่ง ผูวิจัยไดดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปน ๒ ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพขอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ตอนที่ ๒ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน 

ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป 

 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการหาประสิทธิภาพการใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google 

Forms   เร่ือง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel ไวเทากับ ๗๐ และไดนําไปทําการทดลองหา

ประสิทธิภาพของการใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms เร่ือง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel   

 ผูวิจัยการใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   เร่ือง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel  ไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง และนําคะแนนการทําแบบฝกหัดและ

คะแนนแบบทดสอบมาคํานวณหาประสิทธิภาพไดผลการทดลอง ดังน้ี 

ตาราง ๑ ปวช. ๒ หอง ๗ 

 

เลขท่ี 

 

ชื่อ – สกุล 

คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กอนเรียน - หลังเรียน 

กอนเรียน 

(  ๔๐ คะแนน ) 

หลังเรียน 

(  ๔๐ คะแนน ) 

 

๑.  นาย จตุรวัฒน พวงทอง 16 26 

๒.  นางสาว ธิดารัตน ตระกูลกาญจน 8 30 

๓.  นาย ณัฎฐากร รัตนสาเรือง 20 20 

๔.  นางสาว กัญญารัตน บุญมานิตย 24 28 

http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&modfunc=list&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&program_id=1022&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&student_id=15159
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15164
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15181
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15198


๕.  นางสาว สุนทรี ครุฑทุง 16 26 

๖.  นางสาว จุติภรณ บุญทองขาว 16 24 

๗.  นาย ภควา ปาละนันทน 12 22 

๘.  นาย นฤเบศร มีบุญ 28 30 

๙.  นางสาว สุนิสา เทาไมสน 20 24 

๑๐.  นางสาว ทิพยเกษร มวงคุ 24 28 

๑๑.  นาย เอกสิทธิ์ การสาลี 24 30 

๑๒.  นางสาว นันทพรรณ พงศสุขถวิล 12 28 

๑๓.  นางสาว ฑิตฐิตา ชวาสิทธิ์ 20 24 

๑๔.  นางสาว อารียา สาระสุข 8 26 

๑๕.  นาย ชัชนันท พลเวียง 12 20 

๑๖.  นางสาว สรสวรรค นิลบท 20 20 

๑๗.  นางสาว สุกัญญา บุญภาค 16 28 

๑๘.  นางสาว ธิติยา พลเสนา 12 26 

๑๙.  นาย เกียรติพัฒชัย ชุมทรวง 16 26 

๒๐.  นาย วุฒิชัย จิตตสิงห 16 26 

๒๑.  นาย ชัยภัทร อวมอินทร 8 24 

๒๒.  นางสาว ชนิดา อยูเย็น 16 26 

๒๓.  นางสาว บุษยมาศ เฮงและ 12 24 

๒๔.  นาย ทศภาคย ฉิมพานิช 8 28 

๒๕.  นางสาว ชนิกา แกวขวานอย 12 30 

๒๖.  นาย พิชญะ พึ่งพักตร 8 18 

๒๗.  นาย นันทวัฒน สาวาป 16 24 

๒๘.  นางสาว กัญญารัตน เอ่ียมวิจิตร 20 28 

๒๙.  นาย ทักษิน นุชบุษบา 8 24 

๓๐.  นางสาว อรพรรณ แกวจินดา 16 26 

๓๑.  นาย กีรติ กิจธนะเสรี 20 18 

๓๒.  นาย ศุภโชค สุวรรณฉัตร 28 24 

๓๓.  นางสาว ภภัสสร เชิดรัมย 24 30 

http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15215
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15219
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15220
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15223
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15064
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15261
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15131
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15277
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=14875
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15285
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15284
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15160
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15290
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=14831
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15009
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15299
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15304
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15308
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15317
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15318
http://sisa.atc.ac.th/sisa2/Modules.php?modname=Students/Student.php&top_back=Grades/Gradebook.php?teacher=true&modlist=list&opt=&kpi_type=1&tab=internal&faculty_id=102&gradelevel_id=169&course_id=42675&section_id=4311&semester_id=1137&teacher=true&plan=normal&subject_id=13533&staff_id=%7B37556%7D&program_id=1022&student_id=15007
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๓๔.  นาย ธนณัฏฐ เปรมสมบัติ 24 26 

๓๕.  นาย ศิรสิทธิ์ พลหาญ 20 24 

๓๖.  นาย พีรภัทร เมืองมูล 24 20 

๓๗.  นาย นครินทร ศิลปชัย 20 20 

๓๘.  นาย ธนากร ออนตา 8 22 

๓๙.  นาย สหัสวรรษ ตูจินดา 20 26 

๔๐.  นาย เอกทวีป ไชยกูล 12 24 

๔๑.  นางสาว กุลกันยา จุนเจริญ 16 26 

๔๒.  นาย เอกพจน สีกวนชา 16 26 

๔๓.  นาย ณัฐพล ออดกัน 12 24 

๔๔.  นางสาว สกุลตา คงนิล 12 26 

๔๕.  นาย ณัฐรัตน พูลสวัสด์ิ 16 20 

๔๖.  นางสาว นํ้าฝน มาลา 12 26 

๔๗.  นางสาว ยุภาดา กองชา 16 18 

๔๘.  นาย สมบูลย สมัยกลาง 12 24 

๔๙.  นางสาว ศุภลักษณ เทพจันทร 16 20 

 รวม ๗๙๒ ๑๒๐๘ 

 เฉลี่ย ๑๖.๑๖ ๒๔.๗ 

 รอยละ ๖๓.๓๖ ๙๖.๖ 

 จากตาราง ๑ ผูวิจัยโดยการใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   เร่ือง การใชงาน

โปรแกรม Microsoft Excel  ที่สรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ผลปรากฏวา การ

ใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   เร่ือง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel  แบบหน่ึง

ตอหน่ึงมีประสิทธิภาพเทา ๙๖.๖ ซึ่งเปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ  ๘๐ ที่กําหนดไว 
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ตาราง ๒ ปวช. ๒ หอง ๘ 

 

เลขท่ี 

 

ชื่อ – สกุล 

คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กอนเรียน - หลังเรียน 

กอนเรียน 

(  ๔๐ คะแนน ) 

หลังเรียน 

(  ๔๐ คะแนน ) 

 

๑.  นาย ศุภกร อุทธิโย 20 20 

๒.  นาย ณัฐวุฒิ มวงทองหลาง 16 22 

๓.  นาย อนุชา จําชาติ 20 26 

๔.  นางสาว อัจฉราวรรณ ทวีเจริญสิน 16 24 

๕.  นาย วาริค ประชากิจกุล 16 20 

๖.  นาย สหัสวรรษ วงศประเทศ 20 22 

๗.  นาย กิตต์ิธเนศ พัชรโชคชัยหิรัญ 20 20 

๘.  นาย ดรัณภพ เซี่ยงเลี่ยว 20 24 

๙.  นาย สรศักด์ิ ธาระ 20 20 

๑๐.  นาย พันกร ปูหวยพระ 24 20 

๑๑.  นาย ศุภวัฒน ชางแกว 16 20 

๑๒.  นาย ปราการ ทวมไธสง 16 24 

๑๓.  นาย พงษศิริ วรธารทอง 8 24 

๑๔.  นาย พีรวัฒน สวางนวล 28 26 

๑๕.  นาย ฉลอง กร่ิมใจ 20 22 

๑๖.  นางสาว ธัญธร ศรีชัยสารกูร 24 28 

๑๗.  นาย อัฐชนะ แกวอาย 24 20 

๑๘.  นางสาว ศิริลักษณ จ๋ิวแหยม 16 24 

๑๙.  นาย ธนากร คิดคํานวล 28 26 

๒๐.  นาย พงศกร พิมพทรัพย 20 24 

๒๑.  นาย วีรภัทร วงคเจริญ 12 24 

๒๒.  นาย ธีรัช เมธีกรณ 20 28 

๒๓.  นาย นิติพล เพ็งเพงพิศ 20 30 

๒๔.  นางสาว ณัฐวดี พรเจริญ 20 26 
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๒๕.  นาย พรายพล เอมสรรค 12 22 

๒๖.  นางสาว เพชรสี เผานอย 20 26 

๒๗.  นาย สิทธิศักด์ิ แผลงปญญา 20 24 

๒๘.  นางสาว อาภรณ แถวเถื่อน 20 24 

๒๙.  นาย ชัยวัฒน วิลาบุตร 12 26 

๓๐.  นาย ระพีพัฒน เพ็งนวม 20 26 

๓๑.  นาย นิธิ เดชสูงเนิน 16 28 

๓๒.  นาย ธีรนันท สุระวิทย 12 20 

๓๓.  นาย กิตติพัฒน วงษเขียว 20 22 

๓๔.  นาย ชินสิทธิ์ ชูกลิ่นหอม 16 26 

๓๕.  นาย ธานัท เบี้ยวเก็บ 28 26 

๓๖.  นาย ทัศนัย คงคลาย 24 30 

๓๗.  นาย อารยะ ศิริเกษ 16 22 

๓๘.  นางสาว ปยภรณ วริสาร 24 24 

๓๙.  นาย พันธกานต โคตรศิริกัลยา 8 26 

๔๐.  นางสาว พรฉวี วิชัยวงค 20 24 

๔๑.  นางสาว ภัทรวดี สุวรรณดี 20 24 

๔๒.  นาย สุวัฒนชัย รอดสุพรรณ 24 20 

๔๓.  นาย ปยะณัฐ มาศธนานันต 8 18 

๔๔.  นาย ณัฐพล ศรีโพธิ์ชาง 16 24 

๔๕.  นาย รัตนากร ประเสริฐศรี 20 26 

๔๖.  นางสาว อรสา ศรีสิทธิ์ 16 24 

๔๗.  นาย วชิรวิชญ ลาวัน 16 26 

๔๘.  นาย แพทริค สังขทอง 16 26 

๔๙.  นางสาว ปยาภรณ เวียนเวช 16 20 

๕๐.  นางสาว ภัทรวรรณ กลิ่นหอม 12 24 

 รวม ๙๑๖ ๑,๑๙๒ 

 เฉลี่ย ๑๘.๓๒ ๒๓.๘๔ 

 รอยละ ๗๓.๒๘ ๙๕.๓๖ 
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 จากตาราง ๒ ผูวิจัยโดยการใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   เร่ือง การใชงาน

โปรแกรม Microsoft Excel  ที่สรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ผลปรากฏวา การ

ใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   เร่ือง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel  แบบหน่ึง

ตอหน่ึงมีประสิทธิภาพเทา ๙๕.๓๖ ซึ่งเปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ  ๘๐ ที่กําหนดไว 

 

ตอนท่ี ๒ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังใชบทเรียนสําเร็จรูป 

ผลการวิเคราะหขอมูล  

 ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนและหลังเรียน โดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Google Forms   และเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและคาเฉลี่ย

คะแนนหลังเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Google Forms    

คะแนน n X  S.D. t-test Sig 

กอนเรียน 99 17.25 5.23 -12.046 0.000* 

หลังเรียน 99        24.24 3.11   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05         

  จากตารางที่ 1  พบวา  จากการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Google 

Forms   พบวา คะแนนกอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.25 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.23 

 ( X =17.25, S.D.= 5.23)  และคะแนนหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 24.24 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 3.11 ( X =24.24, S.D.= 3.11)        

  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนและคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน โดย

ใชบทเรียนคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Google Forms   มีคา t-test คือ -12.046 และคา Sig. เทากับ .000 

พบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาการ

สอนดวยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Google Forms   ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น   

 

 

 

 

 



บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาผลการใช วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ ๒ โดยการใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   เร่ือง การใชงาน

โปรแกรม Microsoft Excel  สําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่๒ ตามเกณฑ ๘๐ และ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังใชบทเรียนสําเร็จรูป ประชากรที่ใช

ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่๒ วิทยาลัยอรรถวิทยพาณิชการ ที่กําลัง

ศึกษาวิชาโปรแกรมตารางคํานวณ ในปการศึกษา ๒๕๖๐  จํานวน ๙๙ คน ๒ หองเรียน  

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก การใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   

เร่ือง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่๒ แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน ๔๐ ขอ    

 วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางเรียนจากการใชสื่อการเรียนการสอนจาก 

Google Forms โดยทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน จากน้ันศึกษาเน้ือหาตามกรอบ ปฏิบัติ

ตามเกณฑการประเมินผลงาน โดยมีเน้ือหาแบงออกเปน ๙ บทเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียน ใหกลุม

ตัวอยาง ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหผล 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหผลการใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   เร่ือง การใชงาน

โปรแกรม Microsoft Excel นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่๒ รวม ๙ บท ที่ผูวิจัยสรางขึ้นคร้ัง

น้ี สรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

 ๑.  การใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   เร่ือง การใชงานโปรแกรม Microsoft 

Excel สําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่๒ ที่สรางขึ้น โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ 

(E1/E2) เทากับ หอง ๗ มีคาเฉลี่ยรอยละ ๙๖.๖ และ หอง ๘  มีคาเฉลี่ยรอยละ ๙๕.๓๖  ซึ่งสูงกวา

เกณฑที่กําหนดไว คือ ๘๐ 

 ๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ การใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   

เร่ือง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่๒ วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชการ กอนเรียนและหลังเรียน เมื่อทดสอบคาที เพื่อหาคาความแตกตาง

ของคะแนนพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ



ทางสถิติที่ระดับ .๐๑ แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เปน

จริงตามสมมุติฐาน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   เร่ือง การใชงานโปรแกรม Microsoft 

Excel สําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ ๒ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่

กําหนด ๘๐ ที่ ต้ังไว คือมีคาประสิทธิภาพเทากับ ๘๘. เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ ๑ คือ

ประสิทธิภาพการใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   เร่ือง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel สําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ ๒  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พาณิชการ สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ๘๐   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ชัยยงค  พรหมวงศ

(๒๕๓๗, หนา ๔๙๔-๔๙๕ )ไดกลาววา เกณฑประสิทธิผล หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของ

บทเรียนสําเร็จรูปที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนระดับที่ผูผลิตบทเรียนสําเร็จรูปจะพึงพอใจวา

หากบทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพถึงระดับน้ันแลวบทเรียนสําเร็จรูปน้ันก็มีคุณคาที่จะนําไป

สอนนักเรียนและคุมแกการลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก 

 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียนสอง

ประเภท คือ พฤติกรรมตอเน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคา

ประสิทธิภาพเปน E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)  

E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) ดังน้ี  

 ๑. ประเมินพฤติกรรมตอเน่ือง คือ ประเมินผลตอเน่ืองซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมยอย

หลายๆ พฤติกรรม เรียกวา “ กระบวนการ” (Process) ของผูเรียนที่สังเกตจากการประกอบกิจกรรม

กลุม (รายงานของกลุม) และรายงานบุคคลไดแกงานที่มอบหมาย และกิจกรรมอ่ืนใดที่ผูสอน

กําหนดไว 

 ๒. ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทาย คือ ประเมินผลลัพธ (Products) ของผูเรียนโดย

พิจารณาจากการสอบหลังเรียนและการสอบไล ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปจะกําหนดเปน

เกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นต

ของผลเฉลี่ยของคะแนนการทําการและการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมดตอเปอรเซ็นตของ

ผลการทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมดน้ันคือ E๑/E๒ คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/

ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่การใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms   

เร่ือง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ ๒ หลัง



เรียนสูงกวากอนเรียน  เมื่อทดสอบคา  t–test แบบ Paired Sample เพื่อหาคาความแตกตางของ

คะแนนพบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .๐๑ แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนจริง

ตามสมมุติฐานขอที่ ๒ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใชสื่อการเรียนการสอนจาก Google 

Forms   เร่ือง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ ๒ 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลอง บุญญวรรษ สุวรรณทับ (๒๕๕๗,บทคัดยอ) เร่ือง การ

พัฒนาทักษะการการออกแบบโปรแกรมกราฟก โดยใชชุดฝกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3        

  ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ีในการออกแบบกราฟกน้ัน นักออกแบบจะตองมีความรูพื้นฐาน

ในดานการออกแบบที่ดีเพื่อที่จะไดตรงกับความตองการของสถานประกอบการมากที่สุด จะตองมี

การคิดวิเคราะหและวางแผนอยางเปนระบบ แบบทดสอบน้ีสามารถเปนตัววัดประสิทธิภาพในการ

ทํางานออกแบบโปรแกรมกราฟกไดเปนอยางดี นักศึกษาที่มีความเขาใจการออกแบบดีน้ัน จะไมมี

ปญหาในดานการเรียนออกแบบ และรูสึกวาการเรียนออกแบบโปรแกรมกราฟกน้ัน เปนเร่ืองที่ตอง

อาศัยความต้ังใจในการทํางานและการฝกฝนเพื่อใหประสบผลตามเปาหมายที่วางไว 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

๑. การใช Google Forms เพื่อใชประกอบในการสอนจะใหผลดีครูตองควบคุมพฤติกรรมที่

เบี่ยงเบนของนักเรียน และใหคําปรึกษา และนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น ในเน้ือหาที่

นักเรียนสนใจไดดวย  

๒. การใช Google Forms  เปนสื่อการสอนใหมที่ชวยดึงดูดใหผูเรียนต้ังใจ สนใจ และใจจด

ใจจออยูกับบทอาน ครูจะมีเวลาวางขณะนักเรียนอานเพื่อรวบรวมความคิดรวบยอด หรือทํางาน

กลุม ทําใหครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนไดอยางทั่วถึง 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 ๑. ผูทําวิจัยควรทําการสํารวจความพึงพอใจในการใช Google Forms เพื่อที่จะสามารถรู

ความพึงพอใจตอการใช Google Forms มากนอยแคไหน 
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