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บทเรียนสำเร็จรูป วิชำโปรแกรจัดกำรฐำนข้อมูล เรื่องกำรสร้ำงและใช้งำนตำรำง
นำงสำวกัลยำ คำยอด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 2
2/2560

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อเพิ่มผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชำโปรแกรม
จั ด กำรฐำนข้ อ มู ล เรื่ อ งกำรสร้ ำ งและใช้ ง ำนตำรำง กลุ่ ม ตั ว อย่ ำงที่ ใช้ ในกำรวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น นั ก เรี ย นระดั บ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2560 จำนวน 60 คน
พบว่ำผลกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน เปรียบเทียบระหว่ำงเรียนและหลังเรียนจำก
บทเรียนสำเร็จรูป สำเร็จรูป วิชำโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูล เรื่องกำรสร้ำงและใช้งำนตำรำง ผลปรำกฏดังนี้
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชำโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูล เรื่องกำรสร้ำง
และใช้ งำนตำรำง เท่ ำกับ 4.04 คะแนน คะแนนเฉลี่ ยหลั งเรีย นของนั กเรียนที่ เรียนด้ ว ยบทเรียนส ำเร็จ รูป
วิชำกำรใช้โปรแกรมฐำนข้อมูล เรื่องกำรสร้ำงตำรำง เท่ำกับ 7.93 คะแนน จำกกำรทดสอบนี้แสดงว่ำบทเรียน
สำเร็จรูปที่ใช้ในกำรทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีค่ำสูงกว่ำก่อนเรียน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ปัญญา จิตใจและสังคม เป็นผู้รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีเจตคติ มีวินัย และมีความรับผิดชอบ โดยมี
เป้าหมายให้มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (อ้างใน นิธิวรรณ รุ่งรังษี.2545 : 1)
ในรายวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา 2204-2008 เป็นวิชาหนึ่งที่จัดให้มีการสอนใน
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหลักสูตรการ
เรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล มีเนื้อหารายวิชาที่ว่าด้วย
เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง ซึ่งตารางเป็นส่วนที่แอคเซสใช้ในการเก็บข้อมูล และเป็ นเรื่องที่นักเรียน
จะต้องเข้าใจหลักการในการสร้างตารางในแอคเซส การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างตาราง การ
กาหนดคีย์หลักให้แต่ละตาราง ซึ่งอาจจะมีความยุ่งยากและซับซ้อน ทาให้นักเรียนไม่เข้าใจหลักการสร้าง
เท่าที่ควร ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์แ ละระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแทบทุกวงการ โดยเฉพาะในวงการทางการศึกษา
ดังนั้นครูผู้สอนจึงสนใจที่จะทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป
วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
เพื่อศึกษาว่าบทเรียนสาเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีหรือไม่ อย่างไร ซึ่งผล
การศึกษาค้นคว้าจะเป็นแนวทางสาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปใน
เนื้อหาสาระอื่น ๆ ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. ได้บทเรียนสาเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง ที่มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป สาหรับครูผู้สอน เนื้อหารายวิชาอื่น ๆ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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3. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
11. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2
สาขางานคอมพิ ว เตอร์ธุร กิจ วิท ยาลั ย เทคนิ ค ประจวบคีรีขัน ธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี ก ารศึ กษา 2560
ทั้งหมดจานวน 60 คน
2. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เนื้ อ หาที่ น ามาพั ฒ นาบทเรีย นส าเร็จ รูป ที่ ใช้ ในการศึ กษาค้ น คว้าในครั้งนี้ เป็ น บทเรียนที่
ครูผู้สอนสร้างขึ้น เองโดยยึดตามเนื้ อหา/จุดประสงค์การเรียนรู้ /ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิช า
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างตาราง
3. วิธีการศึกษาค้นคว้า
ในการวิจัยครั้งนีค้ รูผู้สอนใช้วิธีการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้ระยะเวลา 72 ชั่วโมง

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. บทเรียนสาเร็จรูป หมายถึง บทเรียนสาเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่อง
การสร้ า งและใช้ ง านตาราง ที่ อ อกแบบให้ มี ลั ก ษณะการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตั ว เอง ผู้ เรี ย นเรี ย นได้ ต าม
ความสามารถและความสนใจของตน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การเพิ่ ม ผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย น โดยใช้
บทเรียนสาเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง สาหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาตารา เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนาเสนอเนื้อหาแยกตามลาดับ ดังรายละเอียดนี้
1. ความหมายของบทเรียนสาเร็จรูป
2. ลักษณะของบทเรียนสาเร็จรูป
3. ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความหมายของบทเรียนสาเร็จรูป
บทเรียนสาเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที่ผู้สอนจัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในแต่ละบทเรียน โดยเริ่มจาก
เนื้อหาสาระที่ง่าย ๆ ไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้นไปตามลาดับ เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นโดยกาหนดวัตถุประสงค์
เนื้อหา วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า และประเมินผลการ
เรียนด้วยตนเองตามขั้นตอนที่กาหนดไว้

2.2 ลักษณะของบทเรียนสาเร็จรูป
ลักษณะสาคัญของบทเรียนสาเร็จรูป คือ การออกแบบการบรรจุเนื้อหาและสาระการเรียนรู้
ออกเป็น กรอบ (Frame) ซึ่งเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ดังกล่าวนั้นจะนามาจัดทาเป็นหน่วยการเรียนรู้
ย่ อ ย ๆ แล้ ว บรรจุ เนื้ อ หาสาระการเรี ย นรู้ ห น่ ว ยย่ อ ย ๆ ดั ง กล่ า วลงไปในกรอบแต่ ล ะกรอบให้ มี
ความสัมพันธ์และเรียงลาดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก กรอบสาระการเรียนรู้ (Frame) ในแต่ละกรอบของ
บทเรียนสาเร็จรูปประกอบด้วย
1. การอธิบายเนื้อหา
2. แบบประเมินผลก่อนเรียน
3. เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้
4. คาถาม
5. เฉลยคาตอบ
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6. แบบประเมินผลหลังเรียน

2.3 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Benjamin S. Bloom (อ้างในคงฤทธิ์ นันทบุตร.2552 : 6) กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ด้านความรู้ ความคิด (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านนี้
เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆทางด้านสติปัญญาและสมอง ประกอบด้วยพฤติกรรม 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความรู้ความจา หมายถึงความสามารถระลึกถึงเรื่องราวประสบการณ์ที่ผ่าน
มา
2. ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจับใจความ การแปลความ การ
ตีความ การขยายความของเรื่องได้
3. การนาไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการนาความรู้หรือหลักวิชาที่เรียนมาแล้ว
ในการสร้างสถานการณ์จริงๆ หรือสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
4. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวต่างๆ หรือวัตถุ
สิ่งของเพื่อต้องการค้นหาสาเหตุเบื้องต้น หาความสัมพันธ์ระหว่างใจความ ระหว่างส่วนรวม ระหว่าง
ตอน ตลอดจนหาหลักการที่แฝงอยู่ในเรื่อง
5. การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการนาความรู้มาจัดระบบใหม่เป็นเรื่อง
ใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมมีความหมาย และประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม
6. การประเมินค่า หมายถึง การวินิจฉัยคุณค่าของบุคคลเรื่องราว วัสดุสิ่งของอย่าง
มีหลักเกณฑ์

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พิกุล โสนะโชติ (2544 : 107-114) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นต่ างกั น ต่ อการปฏิ บั ติ ต ามองค์ ป ระกอบประสิ ท ธิภ าพการสอนของครูค ณิ ต ศาสตร์ในโรงเรีย น
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 ผลการศึกษาพบว่า
1. นั กเรี ย นโดยรวม นั กเรียนที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนกลุ่ ม สู ง และนั กเรียนที่ มี
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ่ ม ปานกลาง เห็ น ว่ า ครู ค ณิ ต ศาสตร์ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามองค์ ป ระกอบ
ประสิทธิภาพการสอน โดยรวมและยกเป็นรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก และมีการปฏิบัติด้านการ
ดาเนินการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ มสูงเห็นว่ามีการ
ปฏิบัติด้านการดาเนินการสอนอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มต่า เห็นว่า
ครูคณิตศาสตร์มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนโดยรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง และเห็นว่ามีการปฏิบัติด้านบุคลิกภาพของครูคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก
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2. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน เห็นว่า ครูคณิตศาสตร์มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ
ประสิทธิภาพการสอนโดยรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
อภิชาติ จันทร์สรวย (2542 : 114-118) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยวิธี
แบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียนและการสอนแบบวิทยาศาสตร์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ ttest independent Samples ผลการศึกษาพบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยวิธี
แบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียนและที่เรียนโดยวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ได้รับการสอนโดนวิธีการแบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิผล
ทางการเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ดีกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบวิทยาศาสตร์

บทที่ 3
วิธีดำเนินงำนวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
สาขางานคอมพิ ว เตอร์ธุร กิจ วิท ยาลั ย เทคนิ ค ประจวบคีรีขัน ธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปี ก ารศึ กษา 2561
ทั้งหมดจานวน 37 คน

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
- แบบสอบถาม

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาตามขั้นตอนดังนี้
1. น าแบบสอบถามเพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการไม่ ส่ งงาน ตามก าหนดของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ชั้ น ปี ที่ 1 สาขางานคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
ประจวบคีรีขันธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมดจานวน 37 คน เพื่อหาสาเหตุของการไม่
ส่งงานตามกาหนด และทาการบันทึกคะแนน
2. ดาเนินการหาค่าร้อยละของแต่ละข้อสาเหตุ

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
- วิเคราะห์จากคะแนนที่ได้จากการทาแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม
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3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
- ร้อยละ (Percentage)
ค่าร้อยละ =

𝑋 × 100
N

เมื่อ X = คะแนนที่ได้
N = จานวนนักเรียนทั้งหมด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจั ย ครั้ งนี้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ การพั ฒ นาหาประสิ ท ธิภ าพและเปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของบทเรียนสาเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง
โดยทดลองกับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์โดยหลักการทางสถิติและได้นาเสนอผลการวิจัยตามหัวข้อ ดังนี้
1. ผลการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งาน
ตาราง
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1. ผลการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้
งานตาราง
ผลการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งาน
ตาราง ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ที่ผู้วิจัยพัฒ นาขึ้นด้วยโปรแกรม Captivate ในการผลิตสื่อ โดยหน้า
หลักประกอบไปด้วย สาระสาคัญ เรื่องที่จะศึกษา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เมนูเกี่ยวกับบทเรียน เมนู
แบบทดสอบก่อนเรียน ผู้เรียนจะต้องทาแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน จานวน 10 ข้อ ผู้เรียนจะทราบผล
คะแนนได้ทันทีที่ผู้เรียนส่งคาตอบเสร็จแล้วจึงเข้าไปศึกษาในส่ วนของบทเรียน โดยหลังจากผู้เรียนเรียน
ครบแล้ว จะมีแบบทดสอบหลั งเรีย น จานวน 10 ข้อ ผู้ เรียนจะทราบผลคะแนนได้ทันทีที่ ผู้เรียนส่ ง
คาตอบ

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรีย นสาเร็จรูป วิชาโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง โดยการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
เรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4.1 รายการแสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเปรียบเทียบจากคะแนนจาก
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
รายการ
ก่ อ นเรี ย นบทเรี ย นส าเร็ จ รู ป วิ ช าโปรแกรมจั ด การ
ฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง
หลั ง เรี ย นบทเรี ย นส าเร็ จ รู ป วิ ช าโปรแกรมจั ด การ
ฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง

N

x

S.D.

67

4.04

2.08

67

7.93

2.51

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นของผู้ เรียน เปรียบเทีย บ
ระหว่างเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนสาเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้
งานตารางผลปรากฏดังนี้ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป เท่ากับ 4.04
คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป เท่ากับ 7.93 คะแนน จาก
การทดสอบนี้แสดงว่าบทเรียนสาเร็จรูปที่ใช้ในการทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง สาหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยมีสาระสาคัญพอสรุปได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พบว่าผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน เปรียบเทียบระหว่างเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนสาเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง ผลปรากฏดังนี้ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
ส าเร็ จ รู ป วิช าโปรแกรมจั ด การฐานข้อ มู ล เรื่อ งการสร้างและใช้ งานตาราง เท่ ากับ 4.04 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป เท่ากับ 7.93 คะแนน จากการทดสอบ
นี้แสดงว่าบทเรียนสาเร็จรูปที่ใช้ในการทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่า
ก่อนเรียน

5.2 ข้อเสนอแนะ
1. การเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งาน
ตาราง นักเรียนควรศึกษาวิธีการใช้บทเรียนให้เข้าใจและปฏิบัติตาม เพื่อผู้เรียนจะได้ประสิทธิภาพการ
เรียนสูงสุด
2. บทเรียนสาเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง นักเรียน
สามารถเรีย นรู้และทบทวนความรู้ได้ด้ว ยตนเอง ส่ วนครูผู้ สอนต้องเป็นผู้ให้ คาปรึกษา แนะนา และ
อธิบายเพิ่มเติมเมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจบทเรียนนั้น
3. การเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งาน
ตาราง ควรเปิ ดโอกาสให้ ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ควรจากัดด้านเวลาและขอบเขต
ความรู้ เพื่อตอบสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคล
5. ควรพัฒ นาบทเรีย นส าเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งาน
ตาราง ให้ ครบเนื้อหารายวิชาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ตลอดจนรายวิชาอื่นๆ ในทุกระดับการศึกษา
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความสะดวกในการเรียนและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น
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6. ควรศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบของบทเรียนสาเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่อง
การสร้างและใช้งานตาราง ตลอดจนเทคนิควิธีการในการสร้างบทเรียนสาเร็จรูปที่เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ของระดับนักเรียน ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการนามาสร้างและพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป
อนาคต
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