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บทคดัย่อ 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ี สรุปผลการวิจยัค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

คะแนนก่อนเรียน คือ ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 11.20 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.81 (X = 11.20 , 

SD = 3.41) และคะแนนหลงัเรียน คือ ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 16.32 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

3.41 (X = 16.32 , SD = 3.41) และการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนน

หลงัเรียน มีค่า t – test เท่ากบั -12.225 และมีค่า Sig เท่ากบั .000 พบวา่ คะแนนหนงัเรียนสูงกว่า

คะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01  แสดงว่า  จากการสอนโดยใช้

ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาํใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กติตกิรรมประกาศ 
  

งานวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จไดอ้ยา่งดีดว้ยความอนุเคราะห์จาก ดร.สมศกัด์ิ  รุ่งเร่ือง ผูอ้าํนวยการ

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ท่ีไดก้รุณาให้คาํปรึกษา ความช่วยเหลือ ตรวจสอบ และ

คาํแนะนาํต่างๆ ช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องของงานวิจยั ตลอดจนปรับปรุงขอ้บกพร่องต่างๆจนงานวจิยั

สาํเร็จไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาให้ความช่วยเหลือประเมินคุณภาพ

ทางดา้นเน้ือหา และดา้นเทคนิคผลิตส่ือ ต่อการทาํวจิยัฉบบัน้ี 

 ขอขอบคุณครอบครัว และเพื่อนๆ รวมทั้งบุคคลท่ีผูว้จิยัไม่ไดก้ล่าวถึงมาไวใ้นท่ีน้ี ท่ีให้การ

ช่วยเหลือ เป็นกาํลงัใจ พร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํในดา้นต่างๆ 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

เน่ืองจากในวิชาระบบปฏิบติัการเบ้ืองต้นมีความสําคญัสําหรับนักศึกษาท่ีเรียนในทุก

สาขาวชิา เพราะสามารถนาํไปใชต่้อระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน สามารถสร้างช้ินงาน การเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี

และยงัสามารถนาํมาใชใ้นการสร้างรายไดอี้กดว้ย จากการสอนวิชาระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้ พบวา่

นกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.2/7 จาํนวน 49 คน และ ปวช. 2/8 จาํนวน 50 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ไม่มีพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์มาก่อน จึงทาํให้นักเรียนมีความเข้าใจใน

เน้ือหาความเขา้ใจกบัระบบคอมพิวเตอร์นอ้ยมาก 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของประชากรกลุ่มตวัอย่างในการจดัการเรียนการสอน

วชิาคอมพิวเตอร์และสารสารเทศเพื่องานอาชีพโดยการใชส่ื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 

ระบบคอมพิวเตอร์ 

ผูว้ิจยัจึงมีแนวทางในการจดัการเรียนการสอนโดยการนาํส่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนเร่ืองระบบคอมพิวเตอร์ มาให้นักศึกษาดูและปฏิบติัตามจึงทาํให้นกัศึกษา มีความเขา้ใจใน

เน้ือหาวชิาท่ีเรียนสามารถรู้จกัเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์มากข้ึน 

 

1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการเบ้ืองต้น เร่ืองระบบ

คอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึน 

 

1.3 สมมติฐานการวจัิย 

นกัศึกษาชั้น ระดบัชั้น ปวช.2/7 จาํนวน 49 คน และ ปวช. 2/8 จาํนวน 50 คน สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้ เม่ือการใชส่ื้อโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึน 

 

1.4 ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดบัชั้น 

ปวช.2 /7  จํานวน 49 คน และ ปวช.  2 /8  จํานวน 50  คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                



 

 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนวิชาระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้ใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ระดับชั้น ปวช.2/7 

จาํนวน 50 คน และ ปวช. 2/8 จาํนวน 51 คน สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  

2. ส่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ วิชาระบบปฏิบติัการเบ้ืองต้น เร่ือง ระบบ

คอมพิวเตอร์ 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจ ในเร่ืองระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงวดั

จากคะแนนการทดสอบวดัผลการเรียน 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

นักศึกษามีนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้ เร่ืองระบบ

คอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึน 

 

1.7 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
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ตัวแปรอสิระ 

- แบบทดสอบก่อนเรียน

และแบบทดสอบหลงั

เรียนจากส่ือคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 

ตัวแปรตาม 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในการใช้

ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 



 

 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วิชาระบบปฏิบติัการเบ้ืองต้น เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ระดบัชั้น ระดบัชั้น ปวช.2/7 จาํนวน 49 คน และ ปวช. 2/8 จาํนวน 50 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ในการศึกษาคน้ควา้

คร้ังน้ี ไดน้าํหลกัการทฤษฎีและงานเคา้โครงวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.2 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2.3 วจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ  หมายถึง  ความสาํเร็จท่ีไดรั้บจากความพยายาม  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ี 

ตอ้งการ    หรือระดบัของความสาํเร็จท่ีไดรั้บในแต่ละดา้น  โดยเฉพาะหรือโดยทัว่ไป  ( เดโช   

สวนานนท.์   2512 : 3-4 ) 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ระดบัความสาํเร็จท่ีไดรั้บจากการเรียน ซ่ึงไดป้ระเมิน 

ผลจากหลายวธีิ  ดงัต่อไปน้ี  ( อจัฉรา  สุขารมณ์  และอรพินทร์   ชูชม.  2530 : 3 ) 

1. กระบวนการท่ีไดจ้ากแบบทดสอบ  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

โดยทัว่ไป 

2. กระบวนการท่ีไดจ้าก  เกรดเฉล่ียของโรงเรียน  ซ่ึงตอ้งอาศยักรรมวธีิท่ีซบัซอ้นและ 

ช่วงเวลาท่ียาวนาน 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีนิยมใช้กันทั่วไป  มักอยู่ในรูปของเกรดท่ีได้จากโรงเรียน  

เน่ืองจากใหผ้ลท่ีน่าเช่ือถือมากกวา่  เพราะการประเมินผลการเรียนของนกัเรียน  ครูจะตอ้งพิจารณา

องค์ประกอบอ่ืน ๆ  หลายด้านจึงย่อมดีกว่าการแสดงขนาดของความล้มเหลว  หรือความสําเร็จ

ทางการเรียนจากการทดสอบนกัเรียนดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ ๆ ไป  เพียงคร้ังเดียว 

 การแบ่งความสามารถในการเรียนของนกัเรียนตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยพิจารณา

จากเกรดท่ีไดรั้บ  ดงัต่อไปน้ี 

0      หมายถึง  ผลการเรียนตํ่ากวา่เกณฑ์ขั้นตํ่า                  ไดค้ะแนนตํ่ากวา่  50  คะแนน 

1      หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่าท่ีกาํหนด    ไดค้ะแนน  50-54  คะแนน 



 

 

1.5   หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้                                ไดค้ะแนน  55-59  คะแนน 

2      หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ                              ไดค้ะแนน  60-64  คะแนน 

2.5   หมายถึง  ผลการเรียนค่อนขา้งดี                           ไดค้ะแนน  65-69  คะแนน 

3      หมายถึง  ผลการเรียนดี                                        ไดค้ะแนน  70-74  คะแนน 

3.5   หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก                                 ไดค้ะแนน  75-79  คะแนน 

4      หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม                                ไดค้ะแนนตั้งแต่  80  คะแนน ข้ึนไป

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง คะแนนเฉล่ียสะสมของนกัเรียน  และแบ่งระดบั

ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว ้ ดงัน้ี 

 คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่า  หมายถึง  ไดค้ะแนนเฉล่ียตํ่ากวา่  2.00   

 คะแนนเฉล่ียสะสมปานกลาง  หมายถึงไดค้ะแนนเฉล่ียตั้งแต่  2.00 – 2.50 

 คะแนนเฉล่ียสะสมสูง   หมายถึง   ไดค้ะแนนเฉล่ียตั้งแต่  2.50  ข้ึนไป 

 จากเอกสารดงักล่าว  สรุปไดว้่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า  หมายถึง  ผลการเรียนเฉล่ีย

สะสมของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการสอบและวธีิการวดัผลของโรงเรียนตํ่ากวา่  2.00 

2.1.1 การวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  การวดัและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วา่ การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการพิจารณาผลท่ีเกิดจากการวดั การเรียนรู้ในภาพรวม การประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์จึงประกอบดว้ย การประเมินความเขา้ใจกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

เจตคติวิทยาศาสตร์ ทกัษะการใช้ห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และความรับผิดชอบในการ

ปฏิบติังานวิทยาศาสตร์ซ่ึงความกา้วหนา้ดา้นต่างๆ ของผูเ้รียนจะส่งผลต่อจุดประสงค์ของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษากาํหนดไว ้การวดัและประเมินผล ตวั

ผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์จึงวดัและประเมิน 2 แนวทางคือการวดัและประเมินผลตาม

คู่มือ Taxonomy of educational objectives ของ Bloom และ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic 

assessment) 

พฤติกรรมท่ีตอ้งการทาํการวดัประเมินผูเ้รียนดงัน้ี  

     1. ด้านความรู้ความจาํ หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงท่ีเคยเรียนรู้มาแล้วเก่ียวกบั

ขอ้เท็จจริง ศพัทนิ์ยาม มโนทศัน์ ขอ้ตกลง การจดัประเภท เทคนิควิธีการ หลกัการ กฎ ทฤษฎี และ

แนวคิดท่ีสาํคญัทางดา้นวิทยาศาสตร์ นกัเรียนท่ีมีความสามารถในดา้นน้ี จะแสดงออกโดยสามารถ

ให้คาํจาํกดัความหรือนิยาม เล่าเหตุการณ์ จดบนัทึก เรียกช่ือ อ่านสัญลกัษณ์ และระลึกขอ้สรุปได ้



 

 

การวดัพฤติกรรมดา้นความรู้ความจาํลกัษณะของขอ้สอบจะถามเก่ียวกบัความรู้ความจาํไม่เกินร้อย

ละยีสิ่บของขอ้สอบทั้งหมด 

     2.  ดา้นการนาํไปใช้ เป็นการวดัความสามารถดา้นการนาํเอาความรู้ความเขา้ใจ มาประยุกตใ์ช ้

หรือแกปั้ญหาในเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม การเขียนคาํถามในระดบัน้ีอาจ

เขียนคาํถามความสอดคลอ้งระหวา่งวิชาและการปฏิบติั ถามให้อธิบาย หลกัวิชา ถามให้แกปั้ญหา 

ถามเหตุผลของภาคปฏิบติั 

     3.  ดา้นการวิเคราะห์ เป็นการวดัความสามารถในการแยกแยะหรือแจกแจง รายละเอียดของ

เร่ืองราว ความคิด การปฏิบติัออกเป็นระดบัยอ่ยๆ โดยอาศยัหลกัการหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อคน้พบ

ขอ้เท็จจริงและคุณสมบติับางประการ คาํถามระดบัการวิเคราะห์ แบ่งออก 3 ประเภท คือ การ

วเิคราะห์ความสาํคญั การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ และการวเิคราะห์หลกัการ 

     4.  ด้านการสังเคราะห์ เป็นการวดัความสามารถในการรวบรวมและผสมผสานในด้าน

รายละเอียดหรือเร่ืองราวปลีกย่อย ของขอ้มูลสร้างเป็นส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม ความสามารถ

ดงักล่าวเป็นพื้นฐานของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คาํถามระดบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การ

สังเคราะห์ขอ้ความ การสังเคราะห์แผนงาน การสังเคราะห์ความสัมพนัธ์  

     5.   ดา้นการวดัและประเมินค่า เป็นการวดัความสามารถในดา้นการสรุปค่าหรือตีราคา เก่ียวกบั

เร่ืองราว ความคิด พฤติกรรมวา่ดี-เลว เหมาะสม-ไม่เหมาะสม เพื่อหาจุดประสงคบ์างประการมาอา้ง

โดยใชเ้กณฑภ์ายในและการประเมินโดยใชเ้กณฑภ์ายนอก 

     ดงันั้นการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จะเป็นไปตามแนวคิดของ Bloom โดยเป็น

การวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด  6 ดา้น คือความรู้ความจาํ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการนาํไปใช ้

ดา้นการวิเคราะห์ ดา้นการประเมินค่า ซ่ึงผูว้ิจยัใช้เป็นแนวทางในการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวชิาชีววทิยาในการวจิยัคร้ังน้ี 

 

2.1.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประเภทท่ีครูสร้างมีหลายแบบ แต่ท่ีนิยมใช้มี 6 

แบบดงัน้ี 

               1. ขอ้สอบอตันยัหรือความเรียง (Subjective or Essey test) เป็นขอ้สอบท่ีมีเฉพาะคาํถาม 

แล้วให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรีเขียนบรรยายตามความรู้และเขียนข้อคิดเห็นของแต่ละคน 

               2.  ขอ้สอบแบบกาถูก-ผิด (True-false test) คือขอ้สอบแบบเลือกตอบท่ีมี 2 ตวัเลือกแต่

ตวัเลือกดังกล่าวเป็นแบบคงท่ีและมีความหมายตรงกันขา้ม เช่น ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง 

เหมือนกนั-ต่างกนั เป็นตน้ 
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               3.  ขอ้สอบแบบเติมคาํ (Completion test) เป็นขอ้สอบท่ีประกอบด้วยประโยค หรือ

ขอ้ความท่ียงัไม่สมบูรณ์แล้วให้ตอบเติมคาํหรือประโยคหรือขอ้ความลงในช่องว่างท่ีเวน้ไวน้ั้น

เพื่อใหมี้ใจความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 

               4.  ขอ้สอบแบบตอบสั้นๆ (Short answer test) เป็นขอ้สอบท่ีคลา้ยกบัขอ้สอบ แบบเติมคาํ แต่แตกต่าง

กนัท่ีขอ้สอบแบบตอบสั้นๆเขียนเป็นประโยคคาํถามสมบูรณ์ (ขอ้สอบเติมคาํเป็นประโยคหรือขอ้ความท่ียงัไม่

สมบูรณ์) แลว้ใหผู้ต้อบเขียนตอบ คาํตอบท่ีตอ้งการจะสั้นและกะทดัรัดไดใ้จความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยาย

แบบขอ้สอบอตันยัหรือความเรียง 

               5. ขอ้สอบแบบจบัคู่ (Matching test) เป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบชนิดหน่ึงโดยมีค่าหรือขอ้ความแยก

ออกจากกนัเป็น 2 แลว้ใหผู้ต้อบเลือกจบัคู่วา่แต่ละขอ้ความในชุดหน่ึงจะคู่กบัคาํหรือขอ้ความใดในอีกชุดหน่ึงซ่ึง

มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีผูอ้อกขอ้สอบกาํหนดไว ้

               6. ขอ้สอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) คาํถามแบบเลือกตอบโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 2 

ตอน คือ ตอนนาํหรือคาํถาม (Stem) กบัตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกนั้นจะประกอบดว้ยตวัเลือกท่ีเป็น

คาํตอบถูกและตวัเลือกลวง ปกติจะมีคาํถามท่ีกาํหนดใหพิ้จารณา แลว้หาตวัเลือกท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดเพียงตวัเลือก

เดียวจากตวัเลือกอ่ืนๆและคาํถามแบบเลือกตอบท่ีดีนิยมใชต้วัเลือกท่ีใกลเ้คียงกนั 

              ดงันั้นในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงเป็นวิธีการวดัประเมินผล

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซ่ึงมีการสร้างแบบทดสอบหลากหลายไดแ้ก่ ขอ้สอบอตันยัหรือความเรียง

ขอ้สอบแบบกาถูกกาผดิ ขอ้สอบแบบเติมคาํ ขอ้สอบแบบตอบสั้นๆ ขอ้สอบแบบจบัคู่ และขอ้สอบ

แบบเลือกตอบ ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบเลือกตอบ

เน่ืองจากเป็นแบบทดสอบท่ีสามารถวดัพฤติกรรมทั้ง 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นความเขา้ใจ ดา้น

การนาํไปใช ้ดา้นการวเิคราะห์ ดา้นการสังเคราะห์และดา้นการประเมินค่า 

2.1.3 ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทีด่ี 

นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ท่ี ดี   

(สิริพร ทิพย์คง. 2545 : 195 ; พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2545 : 135 – 161)  

         1. ความเท่ียงตรง เป็นแบบทดสอบท่ีสามารถนาํไปวดัในส่ิงท่ีเราตอ้งการวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ครบถว้น ตรงตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

          2. ความเช่ือมัน่ แบบทดสอบท่ีมีความเช่ือมัน่ คือ สามารถวดัไดค้งท่ีไม่ว่าจะวดัก่ีคร้ังก็ตาม 

เช่น ถา้นาํแบบทดสอบไปวดักบันกัเรียนคนเดิมคะแนนจากการสอบทั้งสองคร้ังควรมีความสัมพนัธ์

กนัดี เม่ือสอบไดค้ะแนนสูงในคร้ังแรกก็ควรไดค้ะแนนสูงในการสอบคร้ังท่ีสอง 

         3. ความเป็นปรนยั เป็นแบบทดสอบท่ีมีคาํถามชดัเจน เฉพาะเจาะจง ความถูกตอ้งตามหลกั

วชิา และเขา้ใจตรงกนั เม่ือนกัเรียนอ่านคาํถามจะเขา้ใจตรงกนั ขอ้คาํถามตอ้งชดัเจนอ่านแลว้เขา้ใจ

ตรงกนั 
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         4. การถามลึก หมายถึง ไม่ถามเพียงพฤติกรรมขั้นความรู้ความจาํ โดยถามตามตาํราหรือถาม

ตามท่ีครูสอน แต่พยายามถามพฤติกรรมขั้นสูงกวา่ขั้นความรู้ความจาํไดแ้ก่ ความเขา้ใจการนาํไปใช ้

การวเิคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า 

         5. ความยากง่ายพอเหมาะ หมายถึง ขอ้สอบท่ีบอกให้ทราบวา่ขอ้สอบขอ้นั้นมีคนตอบถูกมาก

หรือตอบถูกน้อย ถา้มีคนตอบถูกมากขอ้สอบขอ้นั้นก็ง่ายและถา้มีคนตอบถูกน้อยขอ้สอบขอ้นั้นก็

ยาก ขอ้สอบท่ียากเกินความสามารถของนกัเรียนจะตอบไดน้ั้นก็ไม่มีความหมาย เพราะไม่สามารถ

จาํแนกนกัเรียนไดว้า่ใครเก่งใครอ่อน ในทางตรงกนัขา้มถา้ขอ้สอบง่ายเกินไปนกัเรียนตอบไดห้มด 

ก็ไม่สามารถจาํแนกไดเ้ช่นกนั ฉะนั้นขอ้สอบท่ีดีควรมีความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยากเกินไปไม่ง่าย

เกินไป 

         6. อาํนาจจาํแนก หมายถึง แบบทดสอบน้ีสามารถแยกนักเรียนได้ว่าใครเก่งใครอ่อนโดย

สามารถจาํแนกนกัเรียนออกเป็นประเภทๆ ไดทุ้กระดบัอยา่งละเอียดตัง่แต่อ่อนสุดจนถึงเก่งสุด 

        7. ความยุติธรรม คาํถามของแบบทดสอบตอ้งไม่มีช่องทางช้ีแนะให้นกัเรียนท่ีฉลาดใช้ไหว

พริบในการเดาไดถู้กตอ้งและไม่เปิดโอกาสให้นกัเรียนท่ีเกียจคร้านซ่ึงดูตาํราอยา่งคร่าวๆตอบได ้

และตอ้งเป็นแบบทดสอบท่ีไม่ลาํเอียงต่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

        สรุปไดว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีดี ตอ้งเป็นแบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงความเช่ือมัน่ 

ความเป็นปรนยั ถามลึก มีความยากง่ายพอเหมาะ มีค่าอาํนาจจาํแนก และมีความยติุธรรม 

2.1.4 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

       ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า พึงพอใจ 

หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ดิเรก  (2528) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง

หน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีทาํของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุขของ

บุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจ ทาํให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มี

ความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน มีขวญัและมีกาํลงัใจ มีความผกูพนักบัหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจ

ในความสาํเร็จของงานท่ีทาํ และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน

ส่งผลต่อถึงความกา้วหนา้และความสาํเร็จขององคก์ารอีกดว้ย 

กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมีต่อ

องคป์ระกอบและ 

ส่ิงจูงใจในดา้นต่างๆเม่ือไดรั้บการตอบสนอง 



 

 

กาญจนา  (2546) กล่าววา่ ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็น

นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ 

สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อนและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการ

ของบุคคล จึงจะทาํให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้

เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

นภารัตน์  (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและ

ความสุขท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้สึกทางบวก

มากกวา่ทางลบ 

เทพพนม และสวิง (2540) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะท่ีมี

อารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหน่ึง ส่ิงท่ีขาดหายไป

ระหวา่งการเสนอใหก้บัส่ิงท่ีไดรั้บจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได ้

สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลสําเร็จตาม

ความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

จากการตรวจเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติ

ท่ีดีของบุคคล ซ่ึงมกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิง

นั้น ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

  

2.2 คอมพวิเตอร์ช่วยสอน  

          การนาํคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือสร้างให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผูเ้รียนนาํไป

เรียนด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ ในโปรแกรมประกอบไปด้วย เน้ือหาวิชา แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบ ลกัษณะของการนาํเสนอ อาจมีทั้งตวัหนงัสือ ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว สีหรือเสียง 

เพื่อดึงดูดใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการแสดงผลการเรียนให้ทราบทนัทีดว้ยขอ้มูล

ยอ้นกลับ (Feedback) แก่ผูเ้รียน และยงัมีการจดัลาํดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้

เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละคน ทั้งน้ีจะตอ้งมีการวางแผนการในการผลิตอย่างเป็นระบบในการ

นาํเสนอเน้ือหาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั  

คาํภาษาองักฤษท่ีใช้เรียก คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดแ้ก่ Computer Assisted Instruction (CAI), 

Computer Aided Instruction (CAI) 

  

 



 

 

 2.2.1 ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 1. ช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความสามารถของตนเอง โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล 

 2. นกัเรียนไดเ้รียนเป็นขั้นตอนจากง่ายไปหายากอยา่งเป็นระบบ 

 3. มีความสะดวกในการทบทวนบทเรียน 

  4. ไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาเรียน นักเรียนสามารถศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอน ขณะท่ีอยูท่ี่บา้นหรืออยูท่ี่โรงเรียน 

 5. ลดเวลาในการเรียนการสอน เน่ืองจากเป็นการเรียนการสอนแบบเอกัตบุคคล ซ่ึง

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการวดัผลและประเมินผลไปพร้อม ๆ กัน และยงัช่วย

นกัเรียนท่ีมีปัญหาใน  การเรียน โดยการจดัโปรแกรมเสริมในส่วนท่ีเป็นปัญหาหรือใชเ้สริมความรู้

ใหก้บันกัเรียน ท่ีเรียนรู้ไดเ้ร็ว โดย ไม่ตอ้งคอยเพื่อนในชั้นเรียน 

 6. สร้างทศันคติท่ีดีให้แก่นกัเรียน โดยนกัเรียนตอ้งฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ในการ

เรียนและสร้างทศันคติท่ีดีในการเรียนดว้ย 

 7. ทาํในส่ิงท่ีส่ืออ่ืน ๆ ทาํไม่ได้ เช่น การตดัสินใจเสนอเน้ือหาใหม่ ๆ หรือการตดัสินใจ 

เรียนซํ้ าในเน้ือหาเดิม 

 8. ลดเวลาในการสอนของครู ในการเรียนวิชาท่ีมีการฝึกทกัษะ ครูจะเสียเวลาในช่วงน้ีมาก 

เพราะแต่ละคน มี ความสามารถแตกต่างกัน ครูสามารถให้นักเรียนแต่ละคนได้ฝึกทกัษะจาก

คอมพิวเตอร์แทน 

 9. ทาํให้ครูได้มีการพฒันาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และมีการนําสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ 

ข้ึนมาใช ้ในการเรียน การสอนมากข้ึน 

 10. สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดเ้หมาะสม สะดวก รวดเร็วยิง่ข้ึน 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแม้จะมีประโยชน์หลาย ๆ ด้านก็ตาม แต่ในการนําเอา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาใช้ในการ เรียนการสอนนั้น จะตอ้งคาํนึงถึงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน

ดว้ย เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่สามารถ ท่ีจะแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้เน่ือง จาก คอมพิวเตอร์เป็น

เพียงอุปกรณ์ชนิดหน่ึงท่ีช่วยในการเรียนการสอนเท่านั้ น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มี

ประสิทธิภาพสูงนั้นจะตอ้งอาศยั บุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น 

  



 

 

 2.2.2 คุณค่าของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 การนําคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการเรียนการสอนพบว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี

คุณค่า 

ทางการสอน คือ 

 1. ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัอยา่งรวดเร็ว เม่ือนกัเรียนมีปัญหา หรือไม่เขา้ใจในบทเรียนหรือเม่ือ

นกัเรียนตอบคาํถาม ไดถู้กตอ้งเคร่ืองจะรายงาน ผลให้ทราบทนัที ซ่ึงเป็นการกระตุน้ ให้ผูเ้รียนมี

ความตอ้งการ ท่ีจะเรียนต่อไป 

 2. ลดปัญหาระหวา่งครูกบันกัเรียน และระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียน เพราะเป็นการเรียน 

แบบเอกตับุคคล  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ทนักนัได ้

 3. ผูเ้รียนท่ีเรียนดี จะเรียนไดเ้ร็วกวา่การสอนปกติ และช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหา โดยการจดั 

โปรแกรมเสริมในส่วนท่ียงัไม่เขา้ใจและยงัเป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับนกัเรียนท่ี เรียนเก่งให้สามารถ

ศึกษาไดด้ว้ยตนเอง 

 4. เป็นส่ือการสอนท่ีดี เพราะส่ือการสอนชนิดอ่ืนไม่สามารถทําได้ เช่น การสร้าง

สถานการณ์จาํลอง การเลียนแบบของจริง ตลอดจนการช่วยตดัสินใจการเสนอเน้ือหาใหม่ ๆ หรือ

จะใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาเดิมอีก  ก็ได ้

 5. ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการปรับปรุงเน้ือหาบทเรียนสามารถทาํ

ไดร้วดเร็ว 

 6. ความทนัสมยัของคอมพิวเตอร์จะช่วยใหส่ื้อน่าสนใจยิง่ข้ึน 

 7. สามารถใชส่ื้ออ่ืน ๆ ร่วมกนัได ้เช่น เสียง ภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

 8. สามารถส่ือสาร และถ่ายโอนขอ้มูลในระบบสารสนเทศไดดี้ 

              การสร้างส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ตวัผูเ้ขียนเองได้รับความรู้จาการศึกษาจาก

ห้องเรียน การศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือตาํราการสร้างส่ือการสอนด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น 

Power Point ,Adobe Captivate,Macromedia Flash และ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ฯลฯ การอบรม

หลกัสูตรระยะสั้นจากหน่วยงานต่างๆ เช่นสํานกังานกรมฝีมือแรงงาน เป็นตน้ จากคุณลกัษณะของ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนดงักล่าว ทาํให้แตกต่างไปจากส่ือการสอนอ่ืน ๆ คือ สามารถโตต้อบ และ

แสดงผลลพัธ์ บางอย่างให้ผูเ้รียนดูไดท้นัที ทาํให้น่าต่ืนเตน้ สนุกสนาน เร้าความสนใจให้ อยาก

เรียน ด้วยเหตุน้ี จึงมีการศึกษาผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงพอสรุปได้ว่า การใช้



 

 

คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีส่วนเสริมให้มีการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ดีกวา่การสอนแบบอ่ืน 

2.2.3 ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ส อ น 

ปี ค.ศ. 1950 ศูนยว์ิจยัของ IBM ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยงาน ดา้นจิตวิทยา นบัเป็น

จุดเร่ิมตน้ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนปี ค.ศ. 1958 มหาวิทยาลยัฟลอริดา สหรัฐอเมริกา พฒันา 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยทบทวนวิชาฟิสิกส์ และสถิติ พร้อมๆ กบัมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ได้

นําคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาปี ค.ศ. 1960 มหาวิทยาลยัอิลินอย จดัทาํ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดา้นจิตวิทยาการศึกษา 

และวิศวกรรมศาสตร์ ภายใตช่ื้อ PLATA CAI – Programmed Learning for Automated Teaching 

Operations CAI ปี ค.ศ. 1970 มีการนาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาใชใ้นทวีปยุโรป โดยฝร่ังเศส และ

องักฤษ เป็นผูเ้ร่ิมตน้ปี ค.ศ. 1671 มหาวิทยาลยั Taxasและ Brigcam Young ร่วมกนัพฒันา 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กบัมินิคอมพิวเตอร์ โดยผสมผสานคอมพิวเตอร์กบัโทรทศัน์ ช่วยสอนวิชา

ภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ ภายใตโ้ครงการ TICCIT – Time-shared Interactive Computer 

Controlled Information Televisionปัจจุบนั คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึน เพราะ

เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

2.2.4 ลกัษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการเรียนการสอนแบบ

รายบุคคลท่ีนําเอาหลักการของบทเรียนโปรแกรมและเคร่ืองช่วยสอนมาผสมผสานกัน โดยมี

จุดมุ่งหมายท่ีจะตอบสนองในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู ้เ รียนเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคท์างการศึกษาเป็นรายบุคคล 

2.2.5 องค์ประกอบสําคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน1. เสนอส่ิงเร้าให้กบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

เน้ือหา ภาพน่ิง คาํถาม ภาพเคล่ือนไหว2. ประเมินการตอบสนองของผูเ้รียน ได้แก่ การตดัสิน

คาํตอบ3. ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อการเสริมแรง ไดแ้ก่ การให้รางวลั หรือ คะแนน 4. ให้ผูเ้รียนเลือก

ส่ิงเร้าในลาํดบัต่อไป 

2.2.6 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรมี

ลกัษณะการนาํเสนอเป็นตอน ตอนสั้ นๆ ท่ีเรียกว่า เฟรม หรือ กรอบ เรียงลาํดบัไปเร่ือยๆ เพื่อให้

ผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง (Self Learning) และควรจดัทาํปุ่มควบคุม หรือรายการควบคุม

การทาํงาน เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถโตต้อบกบัคอมพิวเตอร์ได ้เช่น มีส่วนท่ีเป็นบททบทวน หรือแบบ

ฝึกปฏิบติั แบบทดสอบ หลงัจากท่ีมีการนาํเสนอไปแต่ละตอน หรือแต่ละช่วง ควรตั้งคาํถาม เพื่อ



 

 

เป็นการทบทวน หรือเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ ในเน้ือหาใหม่ท่ีนาํเสนอแก่ผูเ้รียน สําหรับการ

ตอบสนองต่อการตอบคาํถาม ควรใช้เสียง หรือคาํบรรยาย หรือภาพกราฟิก เพื่อสร้างแรงจูงใจ 

ความมัน่ใจในการเรียนรู้ โดยเฉพาะเน้ือหาสําหรับเด็กเล็ก นอกจากน้ีควรมีส่วนท่ีเสริมความเขา้ใจ 

ในกรณีท่ีผูเ้รียนตอบคาํถามผดิ ไม่ควรขา้มเน้ือหา โดยไม่ช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง เก่ียวกบัเร่ืองเวลา

ในการเรียน ควรใหอิ้สระต่อผูเ้รียน ไม่ควรจาํกดัเวลา เพื่อเปิดโอกาสให้เรียนตามความตอ้งการของ

ผูเ้รียนเอง เน้ือหาบทเรียนควรมีทางเลือกหลากหลาย เช่น ถา้ผูเ้รียนรับรู้ไดเ้ร็ว ก็สามารถขา้มเน้ือหา

บางช่วงได ้เป็นตน้ 

2 . 2 . 7  ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ใ น ก า ร จั ด ทํ า บ ท เ รี ย น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ส อ น 

การจดัทาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะตอ้งมีการวางแผน โดยคาํนึงถึงส่วนประกอบในการ

จดัทาํ ดงัน้ี 1. บทนาํเร่ือง (Title) เป็นส่วนแรกของบทเรียน ช่วยกระตุน้ เร้าความสนใจ ให้ผูเ้รียน

อยากติดต่อเน้ือหาต่อไป 2. คาํช้ีแจงบทเรียน (Instruction) ส่วนน้ีจะอธิบายเก่ียวกบัการใชบ้ทเรียน 

การทาํงานของบทเรียน เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูเ้รียน 3. วตัถุประสงค์บทเรียน (Objective) 

แนะนาํ อธิบายความคาดหวงัของบทเรียน 4. รายการเมนูหลกั (Main Menu) แสดงหวัเร่ืองยอ่ยของ

บทเรียนท่ีจะให้ผูเ้รียนศึกษา 5. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test) ส่วนประเมินความรู้ขั้นตน้ของ

ผูเ้รียน เพื่อดูวา่ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานในระดบัใด 6. เน้ือหาบทเรียน (Information) ส่วนสําคญัท่ีสุด

ของบทเรียน โดยนาํเสนอเน้ือหาท่ีจะนาํเสนอ 7. แบบทดสอบทา้ยบทเรียน (Post Test) ส่วนน้ีจะ

นาํเสนอเพื่อตรวจผลวดัสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผูเ้รียน 8. บทสรุป และการนาํไปใชง้าน (Summary – 

Application) ส่วนน้ีจะสรุปประเด็นต่างๆ ท่ีจาํเป็น และยกตวัอยา่งการนาํไปใชง้าน 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อสัยา แสนสม. 2552. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุด

กิจกรรมพฒันากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์. สารนิพนธ์กศ.ม (การ

มธัยมศึกษา). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.อาจารยท่ี์ปรึกษาสาร

นิพนธ์: รองศาสตราจารยด์ร.ชุติมา วฒันะคีรีการวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ย

ชุดกิจกรรมพฒันากระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง

น้ีเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี

กรุงเทพมหานครจ านวน50 คน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย) Simple Random Sampling) (โดยวิธีการ

จบัฉลากซ่ึงเรียนด้วยชุดกิจกรรมพฒันากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยใช้แบบแผนการ



 

 

ทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์

ขอ้มูล ใชว้ิธีการทางสถิติt-test Dependent Samples or Correlated Samples ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยชุด

กิจกรรมพฒันากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงข้ึนอย่างมีนยัสาคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 2. ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมพฒันากระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงข้ึนอย่างมีนยัสาคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 

วิรัตน์ ร่ืนเริง , รัชตา ธรรมเจริญ ,และจุไรศิริ ชูรักษ์  (บทคดัย่อ) การวิจยัคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียน

และหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง หลกัการทาํงานเบ้ืองตน้ของคอมพิวเตอร์

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2จ านวน2,956 คน จาก 157 ห้องจากจาํนวน 134 โรงเรียน กลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนบา้นโปะหมอจาํนวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียน

รวมทั้งส้ิน 30 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัย พบว่า

นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง หลกัการท างานเบ้ืองตน้ของคอมพิวเตอร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 

 องัสนา  จ่ันแดง(บทคดัยอ่) การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความ

พึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ฟังก์ชันหลายตวัแปร 

อนุพนัธ์ย่อย และการประยุกต์ ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (มจธ.) 

จากผลการวิจัยพบว่า1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ประกอบการเรียนวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัดี (=3.46) 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนจากการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 3. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐานมีสหสัมพนัธ์ทางลบกบัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีไม่สะดวกในการใชส่ื้อ 

 

 



 

 

บทที ่3 
วธีิการดําเนินการวจัิย 

 

 ในการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองระบบคอมพิวเตอร์ 

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดบัชั้น ระดบัชั้น ปวช.2/7 จาํนวน 49 คน และ ปวช. 2/8 

จาํนวน 50 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการในการศึกษา

คน้ควา้คร้ังน้ี ไดน้าํหลกัการทฤษฎีและงานเคา้โครงวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ระดับชั้น ปวช.2/7 จาํนวน 49 คน และ ปวช. 2/8 จาํนวน 50 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนวิชาระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้ใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 รวม 99 คน 

 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการทาํวจิยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 

  
3.3 การรวบรวมข้อมูล  
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ระดบัชั้น ปวช.2/7 จาํนวน 49 คน และ ปวช. 2/8 จาํนวน 50 

คน สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัใชค้่าร้อยละในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการใช้ส่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา

ระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร์ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดบัชั้น 

ระดับชั้น ปวช.2/7 จาํนวน 49 คน และ ปวช. 2/8 จาํนวน 50 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  ปรากฏว่าไดรั้บความร่วมมือ

จากนกัศึกษาเป็นอยา่งดี จึงทาํให้นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตารางสรุปผลการวิจยัค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรียนและหลงั

เรียน 

โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเปรียบเทียบความตากต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนก่อน

เรียนและหลงัเรียนโดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

คะแนนโดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน 
N X SD. t Sig. 

ก่อนเรียน 99 11.20 3.81 -12.225 .000 

หลงัเรียน 99 16.32 3.41   

 

จากตาราง สรุปผลการวิจยัค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรียน คือ 

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 11.20 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.81 (X = 11.20 , SD = 3.41) และ

คะแนนหลงัเรียน คือ ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 16.32 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.41 (X = 16.32 , 

SD = 3.41) และการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียน มีค่า t – 

test เท่ากบั -12.225 และมีค่า Sig เท่ากบั .000 พบว่า คะแนนหนงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่า จากการสอนโดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาํให้

นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

จากการวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใชส่ื้อคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนโดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้ เร่ืองระบบคอมพิวเตอร์ 

สําหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดบัชั้น ปวช.2/7 จาํนวน 49 คน และ ปวช. 2/8 

จาํนวน 50 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ซ่ึงมี ผลสรุป

การวจิยัเป็นดงัน้ี  
 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

สรุป   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากคะแนนคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้

ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้ เร่ืองระบบ

คอมพิวเตอร์ พบว่า  คะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 แสดงวา่ จากการสอนโดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาํให้นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึน 
 

5.2 อภิปรายผล 

วตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการใช้ส่ือโปรแกรม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร์   

สมมติฐานการวิจยัตั้ งไวว้่า นักศึกษาระดบัชั้น ปวช.2/7 จาํนวน 49 คน และ ปวช. 2/8 

จาํนวน 50 คน สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้

เม่ือการใชส่ื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึน 

ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใชส่ื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน วิชาระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้ เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

(.01) เน่ืองจากนกัศึกษาทาํคะแนนทดสอบหลงัเรียนไดสู้งกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

ผลการวจิยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิรัตน์ ร่ืนเริง , รัชตา ธรรมเจริญ ,และจุไรศิริ ชู

รักษ์พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง หลกัการทาํงานเบ้ืองตน้ของ

คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ข้อเสนอแนะ 



 

 

1. ควรหาวธีิการสอนท่ีใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนานทาํให้จดทาํเน้ือหาได ้

2. ควรใหน้กัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก กคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

นกัศึกษา ปวช.2/7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นกัศึกษา 
คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 
นกัศึกษา 

คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 

คนท่ี 1 8 17 คนท่ี 27 9 13 

คนท่ี 2 7 14 คนท่ี 28 9 18 

คนท่ี 3 10 14 คนท่ี 29 8 16 

คนท่ี 4 14 20 คนท่ี 30 8 16 

คนท่ี 5 14 17 คนท่ี 31 10 17 

คนท่ี 6 11 16 คนท่ี 32 9 13 

คนท่ี 7 0 12 คนท่ี 33 10 20 

คนท่ี 8 14 19 คนท่ี 34 15 16 

คนท่ี 9 11 20 คนท่ี 35 9 14 

คนท่ี 10 9 13 คนท่ี 36 17 20 

คนท่ี 11 7 18 คนท่ี 37 16 18 

คนท่ี 12 10 11 คนท่ี 38 12 19 

คนท่ี 13 10 14 คนท่ี 39 13 14 

คนท่ี 14 0 17 คนท่ี 40 11 16 

คนท่ี 15 10 19 คนท่ี 41 9 10 

คนท่ี 16 11 18 คนท่ี 42 16 20 

คนท่ี 17 15 15 คนท่ี 43 9 16 

คนท่ี 18 14 14 คนท่ี 44 10 11 

คนท่ี 19 17 20 คนท่ี 45 10 18 

คนท่ี 20 12 18 คนท่ี 46 7 12 

คนท่ี 21 7 14 คนท่ี 47 10 10 

คนท่ี 22 13 17 คนท่ี 48 12 14 

คนท่ี 23 8 15 คนท่ี 49 12 16 

คนท่ี 24 5 13    

คนท่ี 25 10 12    

คนท่ี 26 8 19    



 

 

คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

นกัศึกษา ปวช.2/8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นกัศึกษา 
คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 
นกัศึกษา 

คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 

คนท่ี 1 12 16 คนท่ี 27 11 13 

คนท่ี 2 11 13 คนท่ี 28 14 15 

คนท่ี 3 17 19 คนท่ี 29 13 13 

คนท่ี 4 14 20 คนท่ี 30 20 20 

คนท่ี 5 11 20 คนท่ี 31 12 18 

คนท่ี 6 15 20 คนท่ี 32 12 20 

คนท่ี 7 15 20 คนท่ี 33 11 16 

คนท่ี 8 10 16 คนท่ี 34 12 0 

คนท่ี 9 14 20 คนท่ี 35 14 20 

คนท่ี 10 11 17 คนท่ี 36 10 20 

คนท่ี 11 11 15 คนท่ี 37 11 13 

คนท่ี 12 8 17 คนท่ี 38 9 16 

คนท่ี 13 7 19 คนท่ี 39 7 12 

คนท่ี 14 15 20 คนท่ี 40 15 20 

คนท่ี 15 13 20 คนท่ี 41 16 18 

คนท่ี 16 15 20 คนท่ี 42 14 20 

คนท่ี 17 11 14 คนท่ี 43 0 17 

คนท่ี 18 8 10 คนท่ี 44 20 17 

คนท่ี 19 14 20 คนท่ี 45 15 20 

คนท่ี 20 12 18 คนท่ี 46 7 17 

คนท่ี 21 0 20 คนท่ี 47 11 14 

คนท่ี 22 19 20 คนท่ี 48 11 12 

คนท่ี 23 15 20 คนท่ี 49 10 11 

คนท่ี 24 15 16 คนท่ี 50 13 20 

คนท่ี 25 10 16    

คนท่ี 26 12 15    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ตัวอย่างบทเรียนผ่านส่ือการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.1 หนา้หลกั 

 

 
รูปท่ี ค.2 หนา้LogIn 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.3 หนา้บทเรียน 

 

 
รูปท่ี ค.4 หนา้เน้ือหา 



 

 

 
รูปท่ี ค.5 หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 
รูปท่ี ค.6หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 1 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.7หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 2 

 

 
รูปท่ี ค.8หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 3 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.9หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 4 

 

 
รูปท่ี ค.10หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 5 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.11หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 6 

 

 
รูปท่ี ค.12หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 7 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.13หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 8 

 

 
รูปท่ี ค.14หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 9 

 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.15 หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 10 

 

 
รูปท่ี ค.16หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 11 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.17หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 12 

 

 
รูปท่ี ค.18หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 13 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.19หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 14 

 

 
รูปท่ี ค.20หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 15 

 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.21หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 16 

 

 
รูปท่ี ค.22หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 17 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.23หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 18 

 

 
รูปท่ี ค.24หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 19 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.25หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ 20 

 

 
รูปท่ี ค.26หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน  

 



 

 

 
รูปท่ี ค.27หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 1 

 

 
รูปท่ี ค.28หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 2 

 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.29หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 3 

 

 
รูปท่ี ค.30หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 4 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.31หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 5 

 

 
รูปท่ี ค.32หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 6 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.33หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 7 

 

 
รูปท่ี ค.34หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 8 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.35หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 9 

 

 

 
รูปท่ี ค.36หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 10 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.37หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 11 

 

 
รูปท่ี ค.38หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 12 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.39หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 13 

 

 
รูปท่ี ค.40หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 14 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.41หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 15 

 

 
รูปท่ี ค.42หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 16 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.43หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 17 

 

 
รูปท่ี ค.44หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 18 

 



 

 

 
รูปท่ี ค.45 หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 19 

 

 
รูปท่ี ค.46หนา้แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้ 20 

 

 



 

 

ประวตัิผู้เขยีน 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวสุมลฑา  สุขสวสัด์ิ 

วนั-เดือน-ปี-เกิด 24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2527 

สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยู ่ 15/33 หมู่ท่ี 7 ต.บางหญา้แพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

สถานท่ีทาํงาน วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ตาํแหน่ง อาจารยป์ระจาํสาํนกัวชิาการ 

ประวติัการศึกษา ปีการศึกษา 2550สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 คณะบริหารธุรกิจ 

 วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก 
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