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บทคัดย่อ 

 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูป วิชำโปรแกรม

จัดกำรฐำนข้อมูล เรื่องกำรสร้ำงและใช้งำนตำรำง  กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 60 คน  

พบว่ำผลกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน เปรียบเทียบระหว่ำงเรียนและหลังเรียนจำก
บทเรียนส ำเร็จรูป  ส ำเร็จรูป วิชำโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูล เรื่องกำรสร้ำงและใช้งำนตำรำง  ผลปรำกฏดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส ำเร็จรูป วิชำโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูล เรื่องกำรสร้ำง
และใช้งำนตำรำง  เท่ำกับ 4.04 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส ำเร็จรูป  
วิชำกำรใช้โปรแกรมฐำนข้อมูล  เรื่องกำรสร้ำงตำรำง  เท่ำกับ 7.93 คะแนน จำกกำรทดสอบนี้แสดงว่ำบทเรียน
ส ำเร็จรูปที่ใช้ในกำรทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีค่ำสูงกว่ำก่อนเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 
 กำรวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจำกผู้บริหำร คณะครู และนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง ท ำ
ให้งำนวิจัยฉบับนี้มีควำมสมบรูณ์  และบังเกิดควำมรู้แก่ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ตำมกระบวนกำรเรียนกำรสอนได้นั้น 
ซึ่งผู้จัดท ำขอบคุณทุกท่ำนด้วยควำมเคำรพอย่ำงสูง   
 ท้ ำยสุดนี้  ประโยชน์ และควำมดี อันมีคุณ ค่ ำอัน เกิดจำกกำรท ำกำรวิจัย ในชั้ น เรียนครั้ งนี้                 
ผู้วิจัยขอบูชำแด่ บิดำ มำรดำ ครูอำจำรย์ทุกท่ำนที่กรุณำประสิทธิ์ประสำทวิชำควำมรู้ จนส่งผลให้กำรวิจัยฉนับนี้
ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจต่อไป 
  
 
 

กัลยำ ค ำยอด 
                      ครูผู้สอน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาขีดความสามารถของ

ตนได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ปัญญา จิตใจและสังคม เป็นผู้รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีเจตคติ มีวินัย และมีความรับผิดชอบ โดยมี
เป้าหมายให้มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (อ้างใน นิธิวรรณ รุ่งรังษี.2545 : 1) 

ในรายวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา 2204-2008 เป็นวิชาหนึ่งที่จัดให้มีการสอนใน
ระดับชั้น ปวช.2   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหลักสูตรการ
เรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล   มีเนื้อหารายวิชาที่ว่าด้วย
เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง ซึ่งตารางเป็นส่วนที่แอคเซสใช้ในการเก็บข้อมูล และเป็นเรื่องที่นักเรียน
จะต้องเข้าใจหลักการในการสร้างตารางในแอคเซส การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างตาราง การ
ก าหนดคีย์หลักให้แต่ละตาราง ซึ่งอาจจะมีความยุ่งยากและซับซ้อน ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจหลักการสร้าง
เท่าที่ควร ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแทบทุกวงการ  โดยเฉพาะในวงการทางการศึกษา 
 ดังนั้นครูผู้สอนจึงสนใจที่จะท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง  มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
เพ่ือศึกษาว่าบทเรียนส าเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีหรือไม่  อย่างไร ซึ่งผล
การศึกษาค้นคว้าจะเป็นแนวทางส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปใน
เนื้อหาสาระอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. ได้บทเรียนส าเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง ที่มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง 
 2. เป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปส าหรับครูผู้สอน  เนื้อหารายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



2 
 

 3. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป   เพ่ือสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 11.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2  
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  
ทั้งหมดจ านวน  60 คน 
 2.  เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 เนื้อหาที่น ามาพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  เป็นบทเรียนที่
ครูผู้สอนสร้างขึ้นเองโดยยึดตามเนื้อหา/จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างตาราง 
 3.  วิธีการศึกษาค้นคว้า 
  ในการวิจัยครั้งนีค้รูผู้สอนใช้วิธีการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ใช้ระยะเวลา 72 ชั่วโมง 
 

1.4  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.   บทเรียนส าเร็จรูป  หมายถึง บทเรียนส าเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่อง
การสร้างและใช้งานตาราง ที่ออกแบบให้มีลักษณะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้ เรียนเรียนได้ตาม
ความสามารถและความสนใจของตน  
      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง  ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง ส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาต ารา เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอเนื้อหาแยกตามล าดับ ดังรายละเอียดนี้ 
  1.  ความหมายของบทเรียนส าเร็จรูป 
  2.  ลักษณะของบทเรียนส าเร็จรูป 
  3.  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  ความหมายของบทเรียนส าเร็จรูป 
บทเรียนส าเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที่ผู้สอนจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละบทเรียน โดยเริ่มจาก
เนื้อหาสาระที่ง่าย ๆ ไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้นไปตามล าดับ เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นโดยก าหนดวัตถุประสงค์ 
เนื้อหา วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า และประเมินผลการ
เรียนด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

 
2.2  ลักษณะของบทเรียนส าเร็จรูป 
 ลักษณะส าคัญของบทเรียนส าเร็จรูป คือ การออกแบบการบรรจุเนื้อหาและสาระการเรียนรู้
ออกเป็น กรอบ (Frame) ซึ่งเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ดังกล่าวนั้นจะน ามาจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้
ย่อย ๆ แล้วบรรจุเนื้อหาสาระการเรียนรู้หน่วยย่อย ๆ ดังกล่าวลงไปในกรอบแต่ละกรอบให้มี
ความสัมพันธ์และเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก กรอบสาระการเรียนรู้ (Frame) ในแต่ละกรอบของ
บทเรียนส าเร็จรูปประกอบด้วย 

1. การอธิบายเนื้อหา 
2. แบบประเมินผลก่อนเรียน 
3. เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ค าถาม 
5. เฉลยค าตอบ   
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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. ด้านความรู้ความจ า หมายถึงความสามารถระลึกถึงเรื่องราวประสบการณ์ที่ผ่าน
มา 
  2. ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจับใจความ การแปลความ การ
ตีความ การขยายความของเรื่องได้ 
  3. การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้หรือหลักวิชาที่เรียนมาแล้ว 
ในการสร้างสถานการณ์จริงๆ หรือสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน 
  4. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวต่างๆ หรือวัตถุ
สิ่งของเพ่ือต้องการค้นหาสาเหตุเบื้องต้น หาความสัมพันธ์ระหว่างใจความ ระหว่างส่วนรวม ระหว่าง
ตอน ตลอดจนหาหลักการที่แฝงอยู่ในเรื่อง 
  5. การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้มาจัดระบบใหม่เป็นเรื่อง
ใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมมีความหมาย และประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม 
  6. การประเมินค่า หมายถึง การวินิจฉัยคุณค่าของบุคคลเรื่องราว วัสดุสิ่งของอย่าง
มีหลักเกณฑ ์
 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พิกุล โสนะโชติ (2544 : 107-114) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่างกันต่อการปฏิบัติตามองค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 ผลการศึกษาพบว่า 
  1. นักเรียนโดยรวม นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสูง และนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มปานกลาง  เห็นว่า ครูคณิตศาสตร์มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ
ประสิทธิภาพการสอน โดยรวมและยกเป็นรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก และมีการปฏิบัติด้านการ
ด าเนินการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสูงเห็นว่ามีการ
ปฏิบัติด้านการด าเนินการสอนอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มต่ า เห็นว่า 
ครูคณิตศาสตร์มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนโดยรวมและเป็นรายด้าน  4 ด้าน    
อยู่ในระดับปานกลาง และเห็นว่ามีการปฏิบัติด้านบุคลิกภาพของครูคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
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  2. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน เห็นว่า ครูคณิตศาสตร์มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ
ประสิทธิภาพการสอนโดยรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 อภิชาติ จันทร์สรวย (2542 : 114-118) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยวิธี
แบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียนและการสอนแบบวิทยาศาสตร์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ t-
test independent Samples ผลการศึกษาพบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยวิธี
แบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียนและที่เรียนโดยวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ได้รับการสอนโดนวิธีการแบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิผล
ทางการเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ดีกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบวิทยาศาสตร์ 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินงำนวิจัย 

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

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 1  
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  
ทั้งหมดจ านวน  37  คน 
 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 - แบบสอบถาม 
 

3.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ท าตามขั้นตอนดังนี้ 

1. น าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ตามก าหนดของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่  1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  ทั้งหมดจ านวน  37  คน เพ่ือหาสาเหตุของการไม่
ส่งงานตามก าหนด และท าการบันทึกคะแนน 

2. ด าเนินการหาค่าร้อยละของแต่ละข้อสาเหตุ 
 

3.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 - วิเคราะห์จากคะแนนที่ได้จากการท าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรม   
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3.5  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 - ร้อยละ (Percentage) 
 

  ค่าร้อยละ =
𝑋 × 100

N
 

 
  เมื่อ X = คะแนนที่ได้ 
        N = จ านวนนักเรียนทั้งหมด 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการพัฒนาหาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของบทเรียนส าเร็จรูป  วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง 
โดยทดลองกับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์โดยหลักการทางสถิติและได้น าเสนอผลการวิจัยตามหัวข้อ ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป  วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งาน
ตาราง 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เร่ืองการสร้างและใช้
งานตาราง 
 ผลการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป  วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งาน
ตาราง ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม Captivate ในการผลิตสื่อ โดยหน้า
หลักประกอบไปด้วย สาระส าคัญ เรื่องที่จะศึกษา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เมนูเกี่ยวกับบทเรียน เมนู
แบบทดสอบก่อนเรียน ผู้เรียนจะต้องท าแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน จ านวน 10 ข้อ ผู้เรียนจะทราบผล
คะแนนได้ทันทีที่ผู้เรียนส่งค าตอบเสร็จแล้วจึงเข้าไปศึกษาในส่วนของบทเรียน โดยหลังจากผู้เรียนเรียน
ครบแล้ว จะมีแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ ผู้เรียนจะทราบผลคะแนนได้ทันทีที่ผู้เรียนส่ง
ค าตอบ  

 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป  วิชาโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง โดยการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
เรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 รายการแสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเปรียบเทียบจากคะแนนจาก   
                แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
 

รายการ N x  S.D. 

ก่อนเรียนบทเรียนส าเร็จรูป  วิชาโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง 

67 4.04 2.08 

หลังเรียนบทเรียนส าเร็จรูป  วิชาโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง 

67 7.93 2.51 

  

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เปรียบเทียบ
ระหว่างเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนส าเร็จรูป  วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้
งานตารางผลปรากฏดังนี้ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เท่ากับ 4.04 
คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป  เท่ากับ 7.93 คะแนน จาก
การทดสอบนี้แสดงว่าบทเรียนส าเร็จรูปที่ใช้ในการทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน  
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป  วิชาโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ   วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยมีสาระส าคัญพอสรุปได้ดังนี้ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 2 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  พบว่าผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน เปรียบเทียบระหว่างเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนส าเร็จรูป  วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง ผลปรากฏดังนี้ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
ส าเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง  เท่ากับ 4.04 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป  เท่ากับ 7.93 คะแนน จากการทดสอบ
นี้แสดงว่าบทเรียนส าเร็จรูปที่ใช้ในการทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่า
ก่อนเรียน 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 1. การเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป  วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งาน
ตาราง นักเรียนควรศึกษาวิธีการใช้บทเรียนให้เข้าใจและปฏิบัติตาม เพ่ือผู้เรียนจะได้ประสิทธิภาพการ
เรียนสูงสุด 
 2. บทเรียนส าเร็จรูป  วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง นักเรียน
สามารถเรียนรู้และทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนครูผู้สอนต้องเป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
อธิบายเพิ่มเติมเม่ือผู้เรียนไม่เข้าใจบทเรียนนั้น 
 3. การเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป  วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งาน
ตาราง ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ควรจ ากัดด้านเวลาและขอบเขต
ความรู้ เพื่อตอบสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
 5. ควรพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป  วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งาน
ตาราง ให้ครบเนื้อหารายวิชาเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ ตลอดจนรายวิชาอ่ืนๆ ในทุกระดับการศึกษา 
ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสะดวกในการเรียนและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากข้ึน 
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 6. ควรศึกษาวิจัยเพ่ือหารูปแบบของบทเรียนส าเร็จรูป  วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่อง
การสร้างและใช้งานตาราง ตลอดจนเทคนิควิธีการในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปที่เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ของระดับนักเรียน ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการน ามาสร้างและพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป
อนาคต 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
คงฤทธิ์ นันทบุตร.2552. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถการคิด   
             วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินดิ 
             เคท. สารนิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  
              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.จันทร์เกษม 
เตือนใจ ทองดี. (2549). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา 
    วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
            ออนไลน์ (e-Learning) กับการเรียนรู้แบบปกติ. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราช 
             นครินทร์. 
พิกุล โสนะโชติ. (2544). ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันต่อการ    
           ปฏิบัติตามองค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียน 
           มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย 
            มหาสารคาม. 

 
 
 
 
 
 
 


