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ปีการศึกษา : 2565 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่กำลังศึกษาในวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเลือกมาแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็น
ห้องเรียนที่นักศึกษามีความพร้อมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จำนวน 38 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แบบ Blockcourse 
10 วัน เวลาเรียน 70 ชั่วโมง (2) สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 10 หน่วย (3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื ่องานอาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 30 ข้อ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า
ทีแบบ Dependent Samples t-test 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น บันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนก่อนเรียน   
(2) เก็บคะแนนระหว่างเรียนจากใบงานหลังการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู ้ ว ิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ครั้งละ 1 ใบงาน จำนวน 10 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 10 ใบงาน บันทึกคะแนนที่ได้เป็นคะแนน



(ข) 

 

 

ระหว่างเรียนเพื่อดูพัฒนาการ (3) ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื ่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปีที ่ 2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน บันทึก
คะแนนที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนหลังเรียน (4) นำคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink มี

นัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียน (�̅� = 20.11 , S.D. = 3.49) สูงกว่าคะแนน

ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน  (�̅� = 12.45 , S.D. = 3.06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



(ค) 

 

 

คำนำ 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ 
Thinglink ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 การวิจัยในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ได้ด้วยความร่วมมือของนักศึกษา
และคณะผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ช่วยประเมินคุณภาพสื่อประสมบนเว็บไชต์ Thinglink ตลอดจนคณะ
ผู้บริหาร คณะอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ 

ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้คำปรึกษา
และคำแนะนำ ตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งจนงานวิจัย
ฉบบันี้สำเร็จสมบูรณ์ลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์  

 
       พิไลวรรณ  จันทรวัฒนกิจ 

                                                                                            ผู้วิจัย 
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 บทท่ี 1  
บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ คือ สื่อการสอน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อการสอนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยต้องคำนึงถึงการ
พัฒนาประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (หฤทัย อรุณศิริ , 2558) สอดคล้องกับ สิทธิชัย ลาย
เสมา (2557) ที่อธิบายว่า องค์ประกอบของกระบวนการจัดการการเรียนรู้ มีความจำเป็นต้องใช้ระบบ
สารสนเทศเข้ามาคัดกรอง เพื่อช่วยตกผลึกความรู้ ความคิดและเก็บรักษาในคลังสารสนเทศ ดังนั้น 
สถานศึกษาในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ จึงนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
 การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื ่องานอาชีพ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปัญหาที่พบ
ได้บ่อยครั้งคือ จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้
นักศึกษาเข้าใจเนื้อหารายวิชาไม่ครบถ้วนจึงทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานที่กำหนดไว้คือ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 

การนำสื่อประสมมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ เนื่องจากสื่อเป็นตัวกลางที่ช่วยให้สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดำเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของเนื้อหาบทเรียนได้ตรงกับผู้สอนต้องการ ซึ่งจำเป็น
จะต้องใช้สื่อหลาย ๆ อย่างมาช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink คือการ
เปลี่ยนภาพธรรมดาให้เป็นสื่อประสมเชิงโต้ตอบ (Interactive) ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
ผ่านทางรูปภาพ เสียง วีดีโอ ผู้สอนสามารถบรรจุเนื้อหาข้อมูลจำนวนมากลงไปในรูปภาพที่มีขนาด
เล็กได้ และสามารถแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้อีกด้วย  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจำเป็นต้องจัดทำสื่อการสอนที่มีความเหมาะสมไปใช้ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื ่องานอาชีพ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงเกิดเป็นแนวทางจัดทำสื่อประสมบน
เว็บไซต์ Thinglink ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ผ่านทางรูปภาพ เสียง วีดีโอ อีกท้ังยังสามารถ
เรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน
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ในชั้นเรียนมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้อย่างครบถ้วนทำให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทีด่ีขึ้น 

 

คำถามการวิจัย 
 การใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพได้หรือไม่ และผลเป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้สื่อ
ประสมบนเว็บไซต์ Thinglink ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หลังเรียนโดยใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink สูงกว่าก่อนเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่กำลังศึกษาในวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพ่ืองานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 75 คน 

2. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที ่กำลังศึกษาในวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเลือกมาแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก
เป็นห้องเรียนที่นักศึกษามีความพร้อมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จำนวน 38 คน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink 
3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ 
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4. ขอบเขตด้านเนื ้อหาที ่ใช้ในวิจัยตามเนื้อหาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  
 5. การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินการวิจัย 10 วัน วันละ 7 ชั่วโมง รวม 70 ชั่วโมง โดยใช้ช่วงเวลาตามกำหนดการสอนปกติของ
ผู้วิจัย ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Blockcourse 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักศึกษาที่ได้จากการประเมินผลก่อนเรียน

และหลังเรียนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้ตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว 

2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักศึกษาที ่ได ้จากการ
ประเมินผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
มีคะแนนหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink เพ่ิมข้ึนจากคะแนนก่อนเรียน 

3. สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink หมายถึง สื่อการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเนื้อหาที่สอน
สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน  ใบงาน กระดานเตือนความจำ และแบบทดสอบหลังเรียน 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานเพ่ิมข้ึน 
 2. ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจการใช้สื่อบนเว็บไซต์ Thinglink และสามารถนำไปใช้ให้เกิด
ทักษะเทคนิคต่างๆ และสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ โดยใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้วิจัยได้ทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องสำหรับใช้เป็นแนวทางการในการศึกษา ดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือ
งานอาชีพ  

2. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. แนวคิดเก่ียวกับสื่อประสมและ Thinglink 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ 

1.1 หลักการของหลักสูตร 
 1.1.1 เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพ่ื อผลิต
และพัฒนากําลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 

 1.1.2 เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะ
ด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่ง
วิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ 

 1.1.3 เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกีย่วข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 1.1.4 เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการโดยยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ และสอดคล้อง
กับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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1.2 จุดหมายของหลักสูตร 
 1.2.1 เพ่ือให้มีความรู ้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐาน

วิชาชีพ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดํารงชีวิต 
และการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่ นและ
ประเทศชาติ 

 1.2.2 เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการประกอบอาชีพ มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัย ตลอดจนทักษะการ
จัดการ สามารถสร้างอาชีพและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

 1.2.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน 
รักหน่วยงาน สามารถทํางานเปน็หมู่คณะได้ดีโดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 

 1.2.4 เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยู่ร่วมกัน การ
ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่ นและ
ประเทศชาติดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีจิตสาธารณะและจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 1.2.5 เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มี
สุขภาพอนามัย ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ 

 1.2.6 เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ
ประเทศและโลก มีความรักชาติสํานึกในความเป็นไทย เสียสละเพ่ือส่วนรวม ดํารงรักษาไว้ซึ่งความ
มั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข 

1.3 คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช้
ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรม
ตารางทำการเพื ่อคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน หรือการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศใน
งานอาชีพ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ  
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1.4 จุดประสงค์รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
 1.4.1 เข้าใจหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองาน

อาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ 
 1.4.2 สามารถใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูและเทคโนโลยี

สารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
 1.4.3 มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบ

สารสนเทศในงานอาชีพ 
1.5 สมรรถนะรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
 1.5.1 แสดงความรู้เกี ่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 

ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานอาชีพ 
 1.5.2 ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
 1.5.3 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน 
 1.5.4 สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต 
จากการทบทวนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 วิชาคอมพิวเตอร์ และ

สารสนเทศเพื่องานอาชีพ สรุปได้ว่า รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ผู้วิจัยศึกษา
ถึงหลักการของหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา รวมถึง
สมรรถนะรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ผู้วิจัยได้นำมาปรับใช้ในการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 เพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียน

ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและ

ประเมินผล การสร้างเครื่องมือวัดให้มีคุณภาพนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้

ดังนี้ 

สมพร เชื้อพันธ์ (2547) สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี หมายถึงความสามารถ 

ความสำเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน 

การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ 
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พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ พเยาว์  ยินดีสุข (2548) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง

ขนาดของความสำเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน 

ปราณี กองจินดา (2549) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ

ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้

ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จำแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตามลักษณะของ

วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546) ให้ความหมายว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เป็นการวัดความสำเร็จทางการเรียน หรือวัดประสบการณ์ทางการเรียนที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนการ

สอน โดยวัดตามจุดมุ่งหมายของการสอนหรือวัดผลสำเร็จจากการศึกษาอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ 

ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556) ให้คำจำกัดความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า คือคุณลักษณะ 

รวมถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณ์ทั้งปวง

ที ่บุคคลได้รับจากการเรียนการสอน ทำให้บุคคลเกิดการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ของ

สมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลว่าเรียน

แล้วรู้อะไรบ้าง และมีความสามารถด้านใดมากน้อยเท่าไร  ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการฝึกฝน

หรือประสบการณ์ต่างๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ รวมทั้งความรู้สึก ค่านิยม จริยธรรม

ต่างๆ ก็เป็นผลมาจากการฝึกฝนด้วย 

2.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความจำเป็นต่อการเรียนการสอน หรือการตัดสินผลการ

เรียน เพราะเป็นการวัดระดับความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลหลังจากที่ได้รับการฝึกฝน โดยอาศัย

เครื่องมือประเภทแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมมากที่สุด 

การวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามแนวคิดของ Bloom (1982) ถือว่าสิ ่งใดก็ตาม ที ่มี

ปริมาณอยู่จริงสิ่งนั้นสามารถวัดได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว ซึ่งผลการวัด

จะเป็นประโยชน์ในลักษณะทราบและประเมินระดับความรู้ ทักษะและเจตคติของนักเรียน และระดับ

ความรู้ความสามารถตามแนวคิดของ Bloom มี 6 ระดับ ดังนี้ 

 1) ความจำ คือ สามารถจำเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น คำจำกัดความสูตรต่าง ๆ วิธีการ เช่น 

นักเรียนสามารถบอกชื่อสารอาหาร 5 ชนิดได้ นักเรียนสามารถบอกชื่อธาตุที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีน

ได้ครบถ้วน 

 2) ความเข้าใจ คือ สามารถแปลความ ขยายความ และสรุปใจความสำคัญได้  

 3) การนำไปใช้ คือ สามารถนำความรู้ ซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ไปใช้ในสภาพการณ์

ที่ต่างออกไปได้  
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 4) การวิเคราะห์ คือ สามารถแยกแยะข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อยเช่น 

วิเคราะห์องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ หลักการดำเนินการ  

 5) การสังเคราะห์ คือ สามารถนำองค์ประกอบ หรือส่วนต่าง ๆ เข้ามารวมกันเป็น

หมวดหมู่อย่างมีความหมาย  

 6) การประเมินค่า คือ สามารถพิจารณาและตัดสินจากข้อมูล คุณค่าของ หลักการโดย

ใช้มาตรการที่ผู้อ่ืนกำหนดไว้หรือตัวเองกำหนดขึ้น 

เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540) ได้กล่าวถึงข้อตกลงเบื้องต้นที่ควรคำนึงถึงในการสร้างแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ไว้ดังนี้ 

 1) เนื้อหา หรือทักษะภายในขอบเขตที่ครอบคลุมในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นั้น 
จะต้องสามารถจำกัดอยู่ในรูปของพฤติกรรม ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงในลักษณะที่จะสื่อสารไปยัง
บุคคลอื่นได้ ถ้าเป้าหมายทางการศึกษาไม่สามารถจำกัดอยู่ในรูปของพฤติกรรมแล้ว ย่อมไม่สามารถที่
จะวัดได้ในลักษณะของผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจน 

 2) ผลิตผลที่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วัดนั้น จะต้องเป็นผลิตผลเฉพาะที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการเท่านั้น จะวัดผลผลิตผลอย่างอ่ืนไม่ได้ 

 3) ผลสัมฤทธิ์หรือความรู้ต่าง ๆ ที่แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์วัดได้นั ้น ถ้าจะนำไป
เปรียบเทียบกันแล้ว ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องมีโอกาสได้เรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ เท่าเทียมกัน    

2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สมบูรณ์ ตันยะ (2545) ได้ให้ความหมายว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเป็น

แบบทดสอบที่ใช้สำหรับวัดพฤติกรรมทางสมองของผู้เรียนว่ามีความรู้ ความสามารถใน เรื่องที่เรียนรู้

มาแล้ว หรือได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วมากน้อยเพียงใด   

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น แบบทดสอบที่

ใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่ผู ้เรียนได้เรียนรู้มาแล้ว ว่า บรรลุผลสำเร็จตาม

จุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้เพียงใด 

สิริพร ทิพย์คง (2545) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงชุดคำถาม

ที่มุ่งวัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนว่ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านสมองด้านต่างๆ ในเรื่องที่

เรียนรู้ไปแล้วมากน้อยเพียงใด 

สมพร เชื ้อพันธ์ (2547) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง

แบบทดสอบหรือชุดของข้อสอบที่ใช้วัดความสำเร็จหรือความสามารถในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ของ

นักเรียนที่เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่าผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้ง

ไว้เพียงใด 



9 

 

2.4 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556) ได้จัดประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง (Teacher made tests) และแบบทดสอบมาตรฐาน 

(Standardized tests) ซึ่งทั้ง 2 ประเภทจะถามเนื้อหาเหมือนกัน คือถามสิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียน

การสอนซึ่งจัดกลุ่มพฤติกรรมได้ 6 ประเภท คือ ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ 

การสังเคราะห์ และการประเมิน 

 1) แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเองเพื่อใช้ในการทดสอบ

ผู้เรียนในชั้นเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

   1.1 แบบทดสอบปรนัย (Objective tests) ได้แก่ แบบถูก – ผิด (True-false) 

แบบจับคู่ (Matching) แบบเติมคำให้สมบูรณ์ (Completion) หรือแบบคำตอบสั้น (Short answer) และ

แบบเลือกตอบ (Multiple choice) 

   1.2 แบบอัตนัย (Essay tests) ได้แก่ แบบจำกัดคำตอบ (Restricted response 

items) และแบบไม่จำกัดความตอบ หรือ ตอบอย่างเสรี (Extended response items) 

 2) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) เป ็นแบบทดสอบที ่สร ้าง โดย

ผู ้เชี ่ยวชาญที่มีความรู ้ในเนื้อหา และมีทักษะการสร้างแบบทดสอบ มี การวิเคราะห์หาคุณภาพของ

แบบทดสอบ มีคำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการสอบ การให้คะแนนและการแปลผล มีความเป็นปรนัย 

(Objective) มีความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) แบบทดสอบมาตรฐาน ได้แก่ 

California Achievement Test, Iowa Test of Basic Skills, Standford Achievement Test และ the 

Metropolitan Achievement tests เป็นต้น 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543)  ได้จัดประเภทแบบทดสอบไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

 1) แบบปากเปล่า เป็นการทดสอบที่อาศัยการซักถามเป็นรายบุคคล ใช้ได้ผลดีถ้ามีผู้เข้า

สอบจำนวนน้อย เพราะต้องใช้เวลามาก ถามได้ละเอียด เพราะสามารถโต้ตอบกันได้ 

 2) แบบเขียนตอบ เป็นการทดสอบที ่เปลี ่ยนแปลงมาจากการสอบแบบปากเปล่า 
เนื่องจากจำนวนผู้เข้าสอบมากและมีจำนวนจำกัด แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 

   2.1 แบบความเรียง หรืออัตนัย เป็นการสอบที่ให้ผู้ตอบได้รวบรวมเรียบเรียงคำ
พูดของตนเองในการแสดงทัศนคติ ความรู้สึก และความคิดได้อย่างอิสระภายใต้หัวเรื่องที่กำหนดให้ เป็น
ข้อสอบที่สามารถ วัดพฤติกรรมด้านการสังเคราะห์ได้อย่างดี แต่มีข้อเสียที่การให้คะแนน ซึ่งอาจไม่
เที่ยงตรง ทำให้มีความเป็นปรนัยได้ยาก 

   2.2 แบบจำกัดคำตอบ เป็นข้อสอบ ที่มีคำตอบถูกใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้อย่าง
จำกัด ข้อสอบแบบนี้แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ แบบถูกผิด แบบเติมคำ แบบจับคู่ และแบบเลือกตอบ 
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 3) แบบปฏิบัติ เป็นการทดสอบที่ผู้สอบได้แสดงพฤติกรรมออกมาโดยการกระทำหรือลง
มือปฏิบัติจริงๆ เช่น การทดสอบทางดนตรี ช่างกล พลศึกษา เป็นต้น 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน สรุปได้ว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทำให้นักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิต
พิสัย และด้านทักษะพิสัย และต้องมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ือตัดสินผลการเรียน 

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อประสมและ Thinglink 
3.1 ความหมายของสื่อประสม 

 มีผูใหความหมายในทํานองเดียวกันหลายทาน กล่าวคือ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ไดบัญญัติศัพทคําวา “multimedia” เปนศัพทบัญญัติ

เทคโนโลยีสารสนเทศไววา 1. สื่อประสม 2 สื่อหลายแบบ 
 กิดานันท มลิทอง (2544) อธิบายวาสื่อประสม หมายถึง การนําสื่อหลาย ๆ ประเภท

มาใชรวมกันทั้งวัสดุ อุปกรณและวิธีการเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช
สื่อแตละอยางตามลําดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมาใชรวมดวยเพ่ือ
ผลิตหรือการควบคุมการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ในการเสนอขอมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟกภาพ
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว แบบวีดีทัศนและเสียง 

 กิดานันท มลิทอง (2548) กล่าวว่า คำว่า “สื่อประสม” มีความหมายในลักษณะวิธีการที่
เรียกวา “วิธีการสื่อประสม”(MultimediaApproach) หรือ“วิธีการใชสื่อขามกัน” (Cross-media 
approach) ซึ่งขึ้นอยูกับหลักการนําสื่อโสตทัศนและประสบการณหลากหลายมาใชรวมกับสื่อการ
สอนอ่ืนๆเพื่อเสริมคาซึ่งกันและกันโดยสามารถแบ่งลักษณะการใชสื่อประสมออกเปน 2 รูปแบบไดแก  

 1) สื่อประสม 1 (Multimedia1) เปนสื่อที่ใชโดยการนําสื่อหลายประเภทมาใช   
รวมกันในลักษณะสื่อประสมแบบดั้งเดิม เชน นําวีดีทัศนมาสอนประกอบการบรรยายของผูสอน โดยมี
สื่อสิ่งพิมพประกอบดวย นําแผนวีซีดีมาฉายภาพยนตรใหชมภายหลังการบรรยายเนื้อหาบทเรียน การ
ใชภาพติดกระดานแมเหล็กประกอบการเลานิทาน หรือใหผูเรียนเลนเกมเพื่อฝกทักษะภายหลังการ   
อานเนื้อหาจากหนังสือเรียน 

 2) สื่อประสม 2 (Multimedia2) เปนสื่อประสมที่ใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณใน
การเสนอสารสนเทศหรือการผลิตสารสนเทศในรูปแบบของขอความหรือภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวแบบ
วีดีทัศน ภาพกราฟก ภาพแอนิเมชั่นและเสียงโดยที่ผูใชมีการโตตอบกับสื่อโดยตรง 
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3.2 ประเภทของสื่อประสม 

 สุแพรวพรรณ ตันติผลาผล (2560) ได้จำแนกสื่อประสมไว้ 3 ประเภทดังนี้ 
 1) ประสมสื่อที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการเข้าร่วมกัน นำมาใช้ สำหรับ

การเรียนการสอนปกติทั ่วๆ ไป เช่น ชุดอุปกรณ์ ชุดการเรียนการสอน บทเรียนแบบ โปรแกรม 
โปรแกรมสไลด์ ศูนย์การเรียน สามารถให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการกระทำ 
หรือปฏิบัติกิจกรรม เป็นการเร้าใจแก่ผู้เรียน สามารถให้ผู้เรียน ใช้เรียนด้วยตนเองหรือใช้เมื่อขาด
ครูผู้สอนได้ สามารถให้ผู้เรียนรับผลตอบกลับทันที และได้รับความรู้สึกภาคภูมิใจ ในความสำเร็จ 
สามารถใช้ประกอบการศึกษาทางไกล ให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 

 2) ประสมสื่อประเภทฉาย  เป็นการประสมโดยมีข้อจำกัด ที่ความสามารถ  
และคุณสมบัติเฉพาะตัวของอุปกรณ์เครื่องฉายเป็นสำคัญ เช่น สไลด์ประกอบเสียงและวีดีทัศน์3 
ประกอบเสียง สไลด์และแผ่นโปร่งใส วีดีโออิมเมจ เป็นต้น และฉายบนจอตั้งแต่ 2 จอขึ้นไป เป็นการ
ใช้การฉาย ใช้ประกอบการศึกษาและการเรียนการสอน โดยเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่ชอบ การเรียนรู้
จากการอ่านภาพ แม้ว่าในการบางครั้ง ราคาการผลิตอาจจะสูงและมีความซับซ้อน ในการผลิต แต่ผล
ที่ได้รับจากการเสนอด้วยสื่อประเภทนี้คือ การได้รับผลโดยตรง ซึ่งเป็น คุณสมบัติเฉพาะตัวที่สื่ออ่ืนไม่
สามารถทำได้ คือผลในความรู้สึก อารมณ์และสุนทรียภาพแก่ ผู้ชม ทั้งยังช่วยดึงดูดความสนใจให้ผู้ชม
ได้ติดตามอย่างตื่นตาตื่นใจและมีประสิทธิภาพ เป็น การช่วยในการเรียนการสอน 

                      3) ประสมระบบการส ื ่ อสารก ับ เทคโน โลย ี ส ารสน เทศ โดยการ ใช ้
คอมพิวเตอร์ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน เช่น เครื่องเล่นซีดี-รอม เครื่องเสียงระบบดิจิตอล เครื่องเล่นแผ่นวีดี
ทัศน์ เป็นต้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานคำนวณ ค้นหาข้อมูล แสดงภาพวีดีทัศน์และมี เสียง
ต่างๆ การทำงานของสื่อหลายๆ อย่างในสื่อประสมประกอบด้วยการทำงานของระบบเสียง (Sound) 
ภาพเคล ื ่อนไหล (Animation) ภาพนิ ่ง (Still Image) ว ีด ีท ัศน ์  (Video) และ ไฮเปอร ์ เท ็กซ์  
(Hypertext) ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในไฮเปอร์เท็กซ์จะแสดงเนื้อหาหลักของเรื่องราวที่ กำลังอ่านขณะนั้น โดย
เน้นเนื้อหาถ้าคำใดสามารถเชื่อมจากจุดหนึ่งในเนื้อหาไปยังเนื้อหาอื่น ได้ ก็จะทำเป็นตัวหนาหรือขีด
เส้นใต้ไว้ เมื่อผู้ใช้หรือผู้อ่านต้องการจะดูเนื้อหาก็สามารถใช้ เมาส์คลิกไปยังข้อมูลหรือคำเหล่านั้นเพ่ือ
เรียกมาดูรายละเอียดของเนื้อหาได้ 
 3.3 หลักการและทฤษฎีสื่อประสม 

 ในการสรางสื่อประสมใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน จําเปนตองคํานึงถึงหลักการและทฤษฎี 
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (พิชัย วัฒนศิริ, 2541) 
 1) หลักการเกี่ยวกับสื่อประสม หมายถึง การใชสื่อหลายๆ อยางสนับสนุนและสง 

เสริมซึ่งกันและกันมาใชรวมกันอยางมีระบบ พรอมทั้งจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมสอด 

คลองกับวัตถุประสงค เนื้อหา เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
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 2) หลักการวิเคราะหระบบชุดสื ่อประสมไดถูกผลิตขึ้นมาดวยวิธีของระบบซึ่ง

คํานึงถึงวัตถุประสงคของเนื้อหาบทเรียน ลักษณะผูเรียน  และกิจกรรมการเรียนที่สอดคลองกับวัตถุ

ประสงคของการสอนและตัวผูเรียน และมีการนําชุดสื่อประสมที่ไดผลิตนั้น ไปหาประสิทธิภาพใหได

ตามเกณฑแล้วจึงไดนําออกเผยแพร 

 3) ทฤษฎีการเรียนรูสื ่อและกิจกรรมที่ไดจัดเตรียมไวในชุดสื่อประสมนั้นมุงที่

จะใหผู้เรียนไดมีส่วนรวมในการเรียนดวยตนเองตามลําดับขั้น ตามความสามารถของตนและการได   

รวมกิจกรรมกับผูอื่น เพื่อใหเกิดประสบการณในการเรียนรูอยางกวางขวาง โดยที่ผูเรียนจะไดรับ      

ขอมูลย้อนกลับทันทีในขณะที่เรียน ทําใหผูเรียนเกิดความพยายามมากยิ่งขึ้นและเปนการเสริมแรง

จากความสําเร็จที่เกิดจากตัวของผูเรียนเอง 

 4) ทฤษฎีที่เกี่ยวของ กับความแตกตางระหวางบุคคล ชุดสื่อประสมประกอบไปดวย

สื่อการสอนหลาย ๆ อยางและวิธีการสอนหลาย ๆ แบบ โดยคํานึงถึงผู เรียนซึ่งมีความแตกตางกันใน

ด้านความรู ความสามารถ ความตองการและความสนใจ 

 5) ทฤษฎีแรงจูงใจ  เนื่องจากความสําเร็จในการเรียนเกิดขึ้นจากการที่ผูเรียนไดลงมือ

กระทําโดยตรง ยอมมีความหมายตอตัวผูเรียนทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนและการไดรวมกิจกรรม

กับผูอื่นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็จะเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหเกิดแรงจูงใจซึ่งกันและกันในการ

เรียนรู 

 3.4 บทบาทและคุณคาของสื่อประสม 

 ชัยยงค พรหมวงศ (2523) ไดสรุปความจําเปนและบทบาทของสื่อประสมในทางการ
เรียนการสอนไวดังนี้ 

1) ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาตาง ๆ  ไดดีเกือบทุกเรื่อง จากแหลงหลาย 

แหลงโดยถือวาสื่อแตละอยางมีเนื้อหาตางกัน 

2) ชวยประหยัดเวลาทั้งผูสอนและผูเรียน 

  3) ชวยนักเรียนทั้งเกงและออนให ไดรับความรู  ตามความสามารถและความพรอมของ 

แตละบุคคล 

 ประหยัด จิรวรพงศ (2530) ไดกลาวถึงคุณคาของสื่อประสมวา สื่อประสมที่ผานการ
ทดลองและปรับปรุงแลว จะใหคุณคาที่นาเชื่อถือไดหลายประการ ดังนี้ 

1) ผูเรียนมีโอกาสศึกษาตามความสามารถและความสนใจจากสื่อหลายประเภท 

และไดรับประสบการณที่มีคุณคา 

2) ชวยลดเวลาการเรียนและการสอนทั้งผูเรียนและผูสอน แตประสิทธิภาพการ 

เรียนไมลดลง 
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3) ชวยเพิ่มพูนกระบวนการเรียนเพื่อรอบรูและลดปญหาการสอบตก 

4) ชวยในการประเมินผลการสอน และปรับปรุงการสอน 

 3.5 ความหมายของ Thinglink 
 ThingLink คือเครื ่องมือที ่จะเปลี ่ยนภาพธรรมดา ให้เป็นสื ่อประสมเชิงโต้ตอบ 
(Interactive) โดยจะมีฟีเจอร์สำหรับเพิ่มภาพประกอบ คำอธิบาย บทความ และลิงก์วีดีโออื่นๆ เป็น
ต้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ อย่างมีความหมายและก่อให้เกิดประกายแห่งความคิด สร้างสรรค์ สร้างแรง
บันดาลใจในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านทางรูปภาพ ซึ่งผู้ใช้สามารถบรรจุเนื้อหาข้อมูลจำนวนมาก
ลงในรูปภาพที่มีขนาดเล็กได้ นอกจากนี้ผู้ใช้สามามารถนำ embed ไปใส่ไว้ในเว็บไซด์ บล็อก (Blog) 
หรือแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้อีกด้วย (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพิบูลสงคราม, 2563) 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสมและ Thinglink สรุปได้ว่า สื่อ
ประสมเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ จากภาพ เสียง 
วีดีโอ อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาและนำมาปรับใช้ใน
การจัดทำสื่อนวัตกรรม  
  

4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เบ็ญจพรรณ ดวงเดน (2550) ได้ศึกษาการใชสื่อประสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 มีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพสื่อประสม (2) เพื่อวิเคราะหดัชนีประสิทธิผลของสื่อประสม (3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการใชสื่อประสม (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริหาร 
ครูผู้สอนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 ที่มีตอการใชสื่อประสม 
ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแกนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 ป
การศึกษา 2550 จํานวน 25 คน ผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 จํานวน 10 คน 
เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจ ัย คือ สื ่อประสมประกอบการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 ประกอบดวย (1) สื่อหนังสืออิเลคทรอนิกส (E-book) 
(2) สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) (3) สื่อสไลดอิเลคทรอนิกส (4) สื่อแบบฝกทักษะแบบทดสอบ(5) 
แบบสอบถาม สถิติที ่ใช ในการวิเคราะหขอมูลคือ การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) การหาคาดัชนี
ประสิทธิผล (E.I) การหาคาที (t-test) คาเฉลี่ยคารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรม SPSS และ Microsoft Excel ผลการศึกษาพบวา (1) สื่อประสมที่ใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  ชั ้นประถมศึกษาที่ 5 โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 มีประสิทธิภาพ 
83.48/83.12 (2) สื่อประสมที่ใชในการจัดกิจรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.82 ซึ่งแสดงวา สื่อประสมที่ใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น รอยละ 82 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 หลังเรียนโดยใชสื่อประสมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2549 และปีการศึกษา 2550 จากการทดสอบ
ด้วย t-test พบวา ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมใหผลแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2550 สูงกว่าปการศึกษา 
2549 (4) ความพึงพอใจของผูบริหารและครูที่มีตอสื่อประสมที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก และ
ความพึงพอใจของนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

สุลักขณา คุ้มทรัพย์ (2555) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงกับเกณฑ์ และเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื ่อประสมเชื ่อมโยงกับสถานการณ์จริง กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัยค รั ้งนี ้คือ นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 จำนวน 1 ห้องเรียน 47 คน ได้มาโดยสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ (1) 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง จำนวน 6 แผน (2) สื่อประสม
เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง (3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื ่องวิธีเรียง
สับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ จำนวน 6 ข้อ (4) แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ จำนวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ t-test one group และ t-test for 
Dependent Samples ผลการศึกษาพบวา (1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยสื่อประสมเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง เรื่อง วิธี
เรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 (2) 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  รับการจัดการ
เรียนรู้โดยสื่อประสมเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ หลังทดลองสูง
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญสถิติที่ .01 

 ชนิกา บัวเผียน (2556) ได้ศึกษาการสร้างสื่อประสมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ (1) เพ่ือสร้าง
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สื่อประสมกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์เรื่ อง “สารในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6” ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อประสมที่สร้าง (3) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเรียนด้วยสื่อประสมที่สร้าง โดยมี
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ จํานวน 26 คน ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) สื่อประสม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (3) แผนการจัดการเรียนรู้  สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยและ T– test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า (1) สื่อประสมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ประสิทธิภาพ 84.89/88.07 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน
ด้วยสื่อประสมที่สร้าง สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญที่  0.01 (3) นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ความพึงพอใจในการเรียนด้วยสื่อประสมที่สร้าง ในระดับดีมาก 

 สุนันทา ยินดีรมย์, บุญเรือง ศรีเหรัญ และชาตรี เกิดธรรม (2557) ได้ศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้วยสื ่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (2) 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยสื่อประสม ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น (3) เพ่ือศึกษาเจตคติ
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมสื่อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) อำเภอ ลาดบัวหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 60 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) และใช้การ
สุ่มอย่างง่ายเพื่อเลือกห้องหนึ่งเป็นห้องทดลอง อีกห้องหนึ่งเป็นห้องควบคุม เรียนโดยใช้วิธีการสอน
เมื่อใช้สื่อประสม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 แผน (2) 
สื่อประสมประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึก และเกม จำนวน 4 เรื่อง (3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 ค่าอำนาจจำแนก
ระหว่าง 0.27 – 0.80 และค่าความยากระหว่าง 0.27 – 0.80 (4) แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนที่สอนโดยใช้สื่อประสมแบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (5) แบบประเมินคุณภาพของสื่อ
ประสม สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้สื ่อประสม ซึ่งใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ำ (Repeated 
measure two ways ANOVA) ผลวิจัยพบว่า (1) สื่อประสมท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.03/89.00 
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ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยสื่อประสมและมีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์เป็นไป
ในทางท่ีเพ่ิมข้ึนตามลำดับขั้นของการทดลอง (3) เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่สอนโดยใช้
สื่อประสมหลังการเรียนด้วยสื่อประสมอยู่ในระดับดีมาก 

 สมคิด มาวงศ์ และ ชษาพิมพ์ สัมมา (2562) ได้ศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม ชุด รู้
ป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ (1) พัฒนาบทเรียนสื่อประสม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
(2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม (3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม (4) ศึกษาความคงทนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสื่อประสมผ่านไป 4 สัปดาห์ ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ชั้นปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561 จำนวน 
28 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือ บทเรียนสื่อประสม ชุด รู้ป้องกันและเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต ค่าความเที่ยง 0.86แบบสอบถามความพึงพอใจ ค่าความเที่ยง 0.85วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย ความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test Dependent ผลการศึกษาพบว่า 
(1) บทเรียนสื่อประสม ชุด รู้ป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2= 82.08/82.14ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด 80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และบทเรียนสื่อประสมมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.59 (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนสื่อประสม ชุด รู้ป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก     

(𝑥̅ = 4.15, S.D. = 0.25) (4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียน ไม่แตกต่างกัน 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า สื่อประสมสามารถช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ เนื่องจากทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น ผู้วิจัยได้นำวิธีการ
ดำเนินการวิจัยมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเลือกกลุ่มเป้าหมาย แบบแผนการวิจัย การสร้างเครื่องมือ
และการหาคุณภาพ รวมไปถึงการใช้สถิติในการวิจัยในครั้งนี้ 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้สื ่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink ผู ้ว ิจัยได้กำหนด
วิธีดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. แบบแผนการวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การสร้างเครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพ 
5. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงทดลองแบบ 

One-Group Pretest-Posttest Design (ชวลิต ชูกำแพง, 2559: 103) โดยมีรูปแบบดังนี้ 
 
 

 
 
 
O1 หมายถึง  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   

เพ่ืองานอาชีพก่อนใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink 
X หมายถึง  การใช้แบบฝึกทักษะโฟนิกส์ 
O2 หมายถึง  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   

เพ่ืองานอาชีพหลังใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink 
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ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่กำลังศึกษาในวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพ่ืองานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ห้องเรียน 75 คน 

2. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที ่กำลังศึกษาในวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเลือกมาแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก
เป็นห้องเรียนที่นักเรียนมีความพร้อมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จำนวน 38 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. แผนการจ ัดการเร ียนร ู ้  ว ิชาคอมพิวเตอร ์และสารสนเทศเพื ่องานอาช ีพ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แบบ Blockcourse 10 วัน เวลาเรียน 70 
ชั่วโมง 

2. สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 10 หน่วย  

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 30 ข้อ 
 

การสร้างเครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพ 
การสร้างเครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพ ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรู ้ ว ิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื ่องานอาชีพ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื ่องานอาชีพ ได้

ดำเนินการดังนี้ 
 1.1.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของรายวิชา โดยจำแนกออกเป็น 3 ส่วน คือ กิจกรรม 

เนื้อหา และผลการเรียนรู้ 
 1.1.2 วิเคราะห์กิจกรรมรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดย

นำเอากิจกรรมที่กำหนดในรายวิชามาวิเคราะห์รูปแบบการสอน 
 1.1.3 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

โดยนำเอาเนื้อหาหลักของรายวิชามาวิเคราะห์เนื้อหาย่อย 
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 1.1.4 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ โดยนำเอาผลการเรียนรู้แต่ละข้อมาจำแนกด้าน คือ 
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ 

1.2 นำข้อมูลจากการวิเคราะห์หลักสูตรมาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แบบ 
Blockcourse 10 วัน เวลาเรียน 70 ชั่วโมง ดังแสดงในภาคผนวก ก ซึ่งประกอบด้วย 

 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ระบบปฏิบัติการ 
3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 
4) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การประยุกต์ ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 
5) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การใช้โปรแกรมตารางงาน 
6) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงาน 
7) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล 
8) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล 
9) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต 
10) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่ในงานอาชีพ 

1.3 นำแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพ่ือ
พิจารณาความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ (IOC) 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

 +1   เมือ่เห็นว่า แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
   0 เมื่อไม่แน่ใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  -1 เมื่อเห็นว่า แผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 

ขึ้นไปซึ่งได้ผล IOC = 0.67 - 1.00 
1.4  นำข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาปรับปรุงให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นแบบ

แผนในการทดลองกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
2. สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.1 ศึกษาเนื้อหาจากแบบเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการจัดสื่อประสมบน

เว็บไซต์ Thinglink  
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2.2 กำหนดโครงสร้างเนื ้อหา กิจกรรม และรายละเอียดของสื ่อประสมบนเว็บไซต์ 
Thinglink วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2.3 ดำเนินการสร้างสื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 10 หน่วย ซึ่ง
ประกอบด้วย  

1) หน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) หน่วยที่ 2 ระบบปฏิบัติการ 
3) หน่วยที่ 3 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 
4) หน่วยที่ 4 การประยุกต์ ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 
5) หน่วยที่ 5 การใช้โปรแกรมตารางงาน 
6) หน่วยที่ 6 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงาน 
7) หน่วยที่ 7 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล 
8) หน่วยที่ 8 การประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล 
9) หน่วยที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต 
10) หน่วยที่ 10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่ในงานอาชีพ 

2.4 นำสื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับองค์ประกอบของสื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink (IOC) 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา  

 สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคือ สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink ที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปซึ่งได้ผล IOC = 0.67 - 1.00 

2.5 แก้ไขและปรับปรุงตามข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 30 ข้อ 
3.1 ศึกษาหลักสูตร เนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ รวมถึงการวัดและประเมินผล 
3.2 กำหนดโครงสร้างสำหรับใช้ในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.3 ดำเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
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3.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบกับตัวชี้วัด  

3.5 เลือกข้อสอบจากผลการประเมิน IOC ของผู้เชี่ยวชาญที่มีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป ถือ
ว่าผ่านเกณฑ์สามารถนำไปใช้ได้ มีจำนวน 30 ข้อ นำมาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื ่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั ้นปีที ่ 2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

3.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปใช้ทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนกับกลุ่มเป้าหมาย 

 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองตามลำดับขั้นตอน ดังตารางที่ 3.1  

ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดการดำเนินการวิจัย 
ครั้ง
ที ่

เนื้อหา กิจกรรมการวิจัย เครื่องมือวิจัย 
การเก็บ 

รวบรวมข้อมูล 
เวลา 

1 คอมพิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ชี้แจงรายละเอียด 
/ปฐมนิเทศ 

- - 7 ชั่วโมง 
 

ทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 

ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1 

-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 1 
-สื่อประสมบน
เว็บไซต์ Thinglink  
หน่วยที่ 1 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
ครั้ง
ที ่

เนื้อหา กิจกรรมการวิจัย เครื่องมือวิจัย 
การเก็บ 

รวบรวมข้อมูล 
เวลา 

2 ระบบ 
ปฏิบัติการ 

ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 2 

-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 2 
-สื่อประสมบน
เว็บไซต์ Thinglink 
หน่วยที่ 2 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

7 ชั่วโมง 
 

3 การใช้
โปรแกรม
ประมวลผลคำ 

ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 3 

-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 3 
-สื่อประสมบน
เว็บไซต์ Thinglink 
หน่วยที่ 3 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

7 ชั่วโมง 
 

4 การประยุกต์ 
ใช้โปรแกรม
ประมวลผลคำ 

ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 4 

-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 4 
-สื่อประสมบน
เว็บไซต์ Thinglink 
หน่วยที่ 4 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

7 ชั่วโมง 
 

5 การใช้
โปรแกรม
ตารางงาน 

ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 5 

-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 5 
-สื่อประสมบน
เว็บไซต์ Thinglink 
หน่วยที่ 5 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

7 ชั่วโมง 
 

6 การ
ประยุกต์ใช้
โปรแกรม
ตารางงาน 

ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 6 

-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 6 
-สื่อประสมบน
เว็บไซต์ Thinglink 
หน่วยที่ 6 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

7 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
ครั้ง
ที ่

เนื้อหา กิจกรรมการวิจัย เครื่องมือวิจัย 
การเก็บ 

รวบรวมข้อมูล 
เวลา 

7 การใช้
โปรแกรม
นำเสนอข้อมูล 

ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 7 

-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 7 
-สื่อประสมบน
เว็บไซต์ Thinglink 
หน่วยที่ 7 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

7 ชั่วโมง 

 

8 การประยุกต์ 
ใช้โปรแกรม
นำเสนอข้อมูล 

ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 8 

-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 8 
-สื่อประสมบน
เว็บไซต์ Thinglink 
หน่วยที่ 8 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

7 ชั่วโมง 
 

9 ความรู้
เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
อินเตอร์เน็ต 

ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 9 

-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 9 
-สื่อประสมบน
เว็บไซต์ Thinglink 
หน่วยที่ 9 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

7 ชั่วโมง 
 

10 การประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยี
อุบัติใหม่ใน
งานอาชีพ 

ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 
10 

-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 10 
-สื่อประสมบน
เว็บไซต์ Thinglink 
หน่วยที่ 10 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

7 ชั่วโมง 
 

ทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ 

คะแนน 
หลังเรียน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน บันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนก่อนเรียน 
 2. เก็บคะแนนระหว่างเรียนจากใบงานหลังการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ครั้งละ 1 ใบงาน จำนวน 10 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 10 ใบงาน บันทึกคะแนนที่ได้เป็นคะแนน
ระหว่างเรียนเพื่อดูพัฒนาการ 
 3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน บันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
ครั้งนี้เป็นคะแนนหลังเรียน 
 4. นำคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดนี้ 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน คำนวณหาค่าสถิติพื ้นฐานด้วย
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นทดสอบสมมุติฐาน
ของการวิจัยโดยการหาค่าทีแบบ Dependent Samples t-test  
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้ 

1. สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ  

𝐼𝑂𝐶 =
∑𝑅

𝑛
 

   ∑𝑅 แทน ผลรวมคะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

   𝑛 แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
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2. สถิติพ้ืนฐาน 
2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน 

𝑥̅ =  
∑ 𝑥̅

𝑁
 

  เมื่อ 𝑥̅  แทน ค่าเฉลี่ย 

  ∑𝑥̅ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

  𝑁 แทน จำนวนคนในกลุ่ม 

2.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

S. D. =
√𝑛∑𝑥̅2 − (∑𝑥̅)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

  เมื่อ S. D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   𝑥̅ คือ ข้อมูล (ตัวที่ 1,2,3,…,n) 

   𝑥̅  คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

   𝑛 คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด 

3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สถิติใช้ทดสอบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้การทดสอบ

แบบ Dependent Samples t-test  

𝑡 =

∑𝐷
𝑛∑𝐷2 − (∑𝐷)2

𝑛 − 1
 

 เมื่อ 𝑡 แทน ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบกับค่าวิกฤต 

  𝐷 แทน ค่าผลต่างระหว่างคะแนน 

  𝑛 แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่างหรือจำนวนคู่คะแนน 

   ∑𝐷 แทน ผลรวมความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

   ∑𝐷2 แทน ผลรวมความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ยกกำลังสอง 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้สื่อประสม
บนเว็บไซต์ Thinglink โดยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  

ตารางที่ 4.1 ผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink 

นักเรียนคนที่ 
ก่อนเรียน  

(30 คะแนน) 
หลังเรียน  

(30 คะแนน) 𝑫 𝑫𝟐 

1 16 23 7 49 
2 10 15 5 25 
3 10 18 8 64 
4 14 22 8 64 
5 9 16 7 49 
6 13 21 8 64 
7 12 17 5 25 
8 13 19 6 36 
9 11 19 8 64 
10 10 19 9 81 
11 8 18 10 100 
12 18 27 9 81 
13 13 20 7 49 
14 13 19 6 36 
15 14 20 6 36 
16 12 21 9 81 
17 10 18 8 64 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

นักเรียนคนที่ 
ก่อนเรียน  

(30 คะแนน) 
หลังเรียน  

(30 คะแนน) 𝑫 𝑫𝟐 

18 10 18 8 64 
19 12 18 6 36 
20 14 26 12 144 
21 18 29 11 121 
22 8 16 8 64 
23 7 18 11 121 
24 13 17 4 16 
25 11 18 7 49 
26 14 23 9 81 
27 13 19 6 36 
28 10 17 7 49 
29 14 21 7 49 
30 13 20 7 49 
31 18 26 8 64 
32 11 20 9 81 
33 10 18 8 64 
34 11 19 8 64 
35 11 20 9 81 
36 13 19 6 36 
37 14 20 6 36 
38 22 30 8 64 

ผลรวม 473 764 291 2337 
Mean 12.45 20.11 (∑𝑫)𝟐 84681 

S.D. 3.06 3.49   
 

จากตาราง 4.1 แสดงผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือ
งานอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
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การอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์ โดยใช้สื ่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชุดเดียวกัน 
จำนวน 30 ข้อที่ผ่านการประเมินค่าความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว พบว่า หลังเรียนโดยใช้ สื่อ
ประสมบนเว็บไซต์ Thinglink มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลัง
เรียน 20.11 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.49 และค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน 12.45 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.06  

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื ่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้ว ิจัยได้กำหนด

สัญลักษณ์ท่ีใช้ ดังนี้ 

𝑥̅  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

∑𝐷 แทน ผลรวมความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

∑𝐷2 แทน ผลรวมความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ยกกำลังสอง 
t แทน ค่าท่ีใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบ t 
 * แทน ความนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจ ัยนำคะแนนที ่ได ้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ

กลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์ โดยการทดสอบหาค่าทีแบบกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent 
Samples t-test) ปรากฏผลดังตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การทดสอบ �̅� S.D. ∑𝑫 ∑𝑫𝟐 t Sig. 

ก่อนเรียน 12.45 3.06 291 84681 27.56* .000 
หลังเรียน 20.11 3.49 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตาราง 4.2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink มี

นัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียน (𝑥̅  = 20.11 , S.D. = 3.49) สูงกว่าคะแนน

ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน (𝑥̅  = 12.45 , S.D. = 3.06)  
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink ซึ่งได้ศึกษาถึง
ปัญหาในด้านการเรียนการสอนคือจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมี
ไม่เพียงพอ ส่งผลให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหารายวิชาไม่ครบถ้วนจึงทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ำ
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 38 คน โดยสรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผล และข้อเสนอแนะได้ ดังนี้    
 

สรุปผลการวิจัย 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink มีนัยสำคัญที่ระดับ 

.05 โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียน (𝑥̅  = 20.11 , S.D. = 3.49) สูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียน  

(𝑥̅  = 12.45 , S.D. = 3.06) 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยพบว่า พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื ่อประสมบนเว็บไซต์ 

Thinglink มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียน (𝑥̅  = 20.11 , S.D. = 3.49) สูง

กว่าคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียน (𝑥̅  = 12.45 , S.D. = 3.06) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้คือ 
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื ่องานอาชีพ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หลังเรียนโดยใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink สูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า
การใช้สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสื่อประสมบน
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เว็บไซต์ Thinglink คือการเปลี่ยนภาพธรรมดาให้เป็นสื่อประสมเชิงโต้ตอบ ( Interactive) ทำให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย ผ่านทางรูปภาพ เสียง วีดีโอ อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีไม่เพียงพอ 
ส่งผลให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้อย่างครบถ้วนทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ กิดานันท มลิทอง (2544) อธิบายไว้วา สื่อประสม หมายถึง การนําสื่อหลาย ๆ ประเภท
มาใชรวมกันทั้งวัสดุ อุปกรณและวิธีการเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช
สื่อแตละอยางตามลําดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมาใชรวมดวยเพ่ือ
ผลิตหรือการควบคุมการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ในการเสนอขอมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟกภาพ
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว แบบวีดีทัศนและเสียง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรชี้แจง ทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับ
กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเกี ่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เพื ่อเป็นแนวทางในการ

แก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ หรือในระดับชั้นอ่ืน ๆ 
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู ้ด้วยบทเรียนสื ่อประสมกับสื่อ

นวัตกรรมการเรียนการสอนประเภทอ่ืน ๆ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
รายวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ            ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 
เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      เวลา 7 ชั่วโมง 
ครูผู้สอน นางสาวพิไลวรรณ  จันทรวัฒนกิจ 

จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 จุดประสงค์ทั่วไป 
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในด้าน
ความหมาย การแบ่งประเภท และความรู้พ้ืนฐานต่าง ๆ ในการใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

2. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
3. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. บอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ 

2. บอกลักษณะของคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 
3. บอกปัจจัยในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
4. แสดงความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ 
5. บอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศได้ 
6. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
7. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

สมรรถนะประจำหน่วย 
 มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

เนื้อหา 
 1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 

2. ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
3. ปัจจัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
4. ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่ 1 
 1. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
 2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา 
 3. ครูแนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัดประเมินผล และจำนวนคาบที่เรียน 
 4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการวิจัย และแนวทางการจัดกิจกรรมวิจัย 

ชั่วโมงที่ 2 
 1. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 2. นักศึกษาฟังครูบรรยายเรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 

ชั่วโมงที่ 3 
 1. นักศึกษาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับครู โดยครูสุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อซักถามและแสดงความ
คิดเห็น 

ชั่วโมงที่ 4-5 
 1. ครูให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาจากสื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink ที่ครูส่งให้ โดยระหว่าง
การศึกษาเนื้อหาครูคอยอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติม 

ชั่วโมงที่ 6 
 1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1 โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

ชั่วโมงที่ 7 
 1. นักศึกษาและครูร่วมสรุปใบงานที่ 1 และแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. เอกสารประกอบการเรียน 
 2. สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 3. โปรเจคเตอร์ 
 4. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน 
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การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดผล เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

การทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

เลือกคำตอบที่ถูกต้องได้ข้อละ 
1 คะแนน 

การเก็บคะแนนระหว่างเรียน ใบงานที่ 1 ดีมาก = มากกว่า 8 คะแนน 
ดี      = 5-7 คะแนน 
พอใช้ = น้อยกว่า 5คะแนน 

บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการสอน
.............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ผลการเรียนของนักศึกษา
......................................................................... ........................................................................................  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ผลการสอนของครู
................................................................................ ................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................... ........................ 
 
 

ลงชื่อ.................................................................ผู้สอน 
                     (นางสาวพิไลวรรณ  จันทรวัฒนกิจ) 
      วันที่.............................................................. 
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สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 
คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว (30 ข้อ 30 คะแนน) 
 

1. ข้อใดไม่อยู่ในความหมายของคอมพิวเตอร์ 
ก. เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ข. ทำงานตามโปรแกรมท่ีกำหนดไว้ 
ค. ต้องอาศัยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
ง. ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว 

2. งานใดไม่เหมาะกับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 
ก. งานค้นข้อมูลราคาสินค้า 
ข. งานคำนวณเงินเดือนพนักงาน 
ค. งานสรุปยอดขายแต่ละไตรมาส 
ง. งานประเมินความสามารถด้านดนตรี 

3. ข้อใดไม่จัดอยู่ในองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
ก. Input Unit 
ข. Output Unit 
ค. CPU 
ง. Power Supply 

4. ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ใช้งาน 
ก. Word 
ข. Excel 
ค. Windows 
ง. Photoshop 

5. ข้อใดคือผู้วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ก. System Analyst 
ข. Programmer 
ค. End User 
ง. Administrator 

 



42 
 

 

6. ข้อใดไม่ใช่สารสนเทศ 
ก. ยอดขายแต่ละไตรมาส 
ข. ข้อมูลส่วนสูงและน้ำหนัก 
ค. จำนวนนักเรียนที่มีเลือดกรุ๊ป A 
ง. เกรดเฉลี่ย 

7. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 
ก. สร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 
ข. จัดสรรทรัพยากร 
ค. จัดการไฟล์และโฟลเดอร์ 
ง. กำจัดไวรัส 

8. ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ 
ก. Windows 
ข. Linux 
ค. Android 
ง. Microsoft Word 

9. Windows 10 รุ่นใดมีความสามารถสูงที่สุด 
ก. Premium 
ข. Professional 
ค. Ultimate 
ง. Enterprise 

10. แป้นพิมพ์ใดใช้ร่วมกับการคลิกเมาส์ เพื่อการเลือกไฟล์ที่มีรายการต่อเนื่องกัน 
ก. Ctrl 
ข. Shift 
ค. Alt 
ง. Space Bar 

11. แป้นพิมพ์ใดในการคัดลอกไฟล์ 
ก. Ctrl + C รว่มกับ Ctrl + D    
ข. Ctrl + C รว่มกับ Ctrl + V    
ค. Ctrl + D ร่วมกับ Ctrl + V 
ง. Ctrl + C รว่มกับ Ctrl + P    
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12. รูปแบบการแสดงไฟล์ในแถบ View แบบใดให้รายละเอียดของไฟล์ได้ดีที่สุด 
ก. Detail 
ข. List 
ค. Large Icon 
ง. Small Icon 

13. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของอินเทอร์เน็ต ? 
ก. เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ข. เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก 
ค. ใช้โปรโตคอล TCP/IP 
ง. ใช้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 

14. โปรโตคอล TCP/IP ใช้สิ่งใดในการอ้างถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ ? 
ก. TCP 
ข. IP 
ค. IP Address 
ง. Domain 

15. ข้อใดเป็น หมายเลขไอพี ที่ถูกต้อง ? 
ก. 203.198 
ข. 203.198.0 
ค. 203.198.0.12 
ง. 203.198.0.256 

16. การอ้างอิงโดยใช้ชื่อแทนหมายเลขไอพี เรียกว่าอะไร 
ก. Domain 
ข. Domain Name 
ค. DSLR 
ง. Web Browser 

17. หน่วยงานขนาดใหญ่มักเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้อะไร 
ก. ADSL 
ข. VDSL 
ค. Leased Line 
ง. ดาวเทียม 
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18. เว็บไซด์ใดน่าจะเป็นเว็บไซด์ของสถานศึกษา 
ก. stc.org 
ข. stc.net 
ค. stc.ac.th 
ง. stc.or.th 

19. ข้อใด ไม่ใช่ โปรแกรม Web Browser 
ก. Chrome 
ข. Safari 
ค. Foxit 
ง. Firefox 

20. ถ้าต้องการตอบปัญหาลูกค้าในอินเทอร์เน็ต ควรใช้บริการประเภทใด 
ก. www 
ข. e-mail 
ค. web board 
ง. chat 

21. ข้อใดคือลักษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ 
ก. ใช้พิมพ์งานเอกสารแทนเครื่องพิมพ์ดีด 
ข. ใช้สร้างตารางคำนวณค่าอัตโนมัติ 
ค. ใช้สร้างงานนำเสนอ 
ง. ใช้ในงานจัดเก็บข้อมูล 

22. ข้อใดคือศัพท์ภาษาอังกฤษของโปรแกรมประมวลผลคำ 
ก. Word Art 
ข. Word Producer 
ค. Word Processor 
ง. Word Press 

23. ข้อใดคือไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Word รุ่นใหม ่
ก. data.doc 
ข. data.xls 
ค. data.ppt 
ง. data.docx 
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24. ข้อใดควรเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างงานเอกสาร  
ก. ตั้งค่าหน้ากระดาษ 
ข. กำหนดแบบอักษร 
ค. พิมพ์หัวเรื่อง 
ง. กำหนดระยะเยื้องของย่อหน้า 

25. หากต้องการเลือกข้อความทั้งเอกสารควรใช้วิธีใด 
ก. กดลากเมาส์คลุมทั้งย่อหน้า 
ข. คลิกเมาส์ในย่อหน้าที่ต้องการ  
ค. ดับเบิลคลิกท่ีย่อหน้านั้น 
ง. กดแป้นพิมพ์ Ctrl-A 

26. ข้อใดคือวิธีที่ถูกต้องในการกำหนดระยะเยื้องในบรรทัดแรกของย่อหน้า 
ก. เคาะแป้น Spacebar 
ข. กดแป้น Tab 
ค. ลากเข็มด้านบนของไม้บรรทัด 
ง. เลื่อนเข็มด้านล่างของไม้บรรทัด 

27. ข้อใดคือวิธีพิมพ์งานที่ถูกต้อง 
ก. พิมพ์และกดแป้น Enter เมื่อหมดบรรทัด 
ข. พิมพ์และกดแป้น Enter เมื่อหมดย่อหน้า 
ค. พิมพ์และกดแป้น Tab เมื่อหมดบรรทัด 
ง. พิมพ์และกดแป้น Tab เมื่อหมดย่อหน้า 

28. แป้นพิมพ์ใดใช้ในการคัดลอกข้อความ 
ก. [Ctrl]+[A] 
ข. [Ctrl]+[C] 
ค. [Ctrl]+[X] 
ง. [Ctrl]+[V] 

29. ใน พ.ร.บ.ฉบับใหม่ การโพสต์กล่าวหาผู้อ่ืนโดยไม่มีข้อเท็จจริง ถูกกำหนดความผิดในลักษณะใด 
ก. เป็นความผิดทางอาญา 
ข. จำคุกไม่เกิน 3 ปี 
ค. ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท 
ง. ถูกทุกข้อ 
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30. ข้อใดถือว่าเป็นความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
ก. การกดไลค์ (Like) 
ข. การโพสต์ภาพเด็กหรือเยาวชน 
ค. การส่งภาพอวยพรที่ไม่ได้สร้างเอง 
ง. การกดแชร์ (Share) ที่มีผลกระทบต่อผู้อื่น 

 
  



47 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คำชี้แจง:  โปรดพิจารณาว่า แผนการจัดการเรียนรู้นี้ มีเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ 
โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 
  +1  เมื่อเห็นว่า แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  0  เมื่อไม่แน่ใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

  -1 เมื่อเห็นว่า แผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 

ข้อ รายการพิจารณา 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
1 แผนมีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วนและสัมพันธ์กัน +1 0 +1 0.67 
2 จุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
+1 +1 +1 1 

3 เนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เป้าหมายการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1 

4 วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ 

+1 +1 0 0.67 

5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
และเป้าหมายการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1 

6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีกำหนดอย่างครบถ้วน 

+1 +1 +1 1 

7 การจัดกระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์ +1 +1 +1 1 
8 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความยากง่ายเหมาะสมกับ

ระดับชั้น 
+1 +1 +1 1 

9 สื่อ/แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1 

10 สื่อ/แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 1 
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แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของสื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink  
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คำชี้แจง:  โปรดพิจารณาว่าสื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink นี้ มีเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีระบุ
ไว้หรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 
              +1  เมื่อเห็นว่า สือ่ประสมบนเว็บไซต์ Thinglink สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
     0  เมื่อไม่แน่ใจสื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
    -1  เมื่อเห็นว่า สื่อประสมบนเว็บไซต์ Thinglink ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 

ข้อ รายการพิจารณา 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
1 การออกแบบสื่อเหมาะสมกับเนื้อหา +1 0 +1 0.67 
2 เนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และ

เป้าหมายการเรียนรู้ 
+1 +1 +1 1 

3 การใส่สีเหมาะสม +1 +1 +1 1 
4 ลักษณะตัวอักษรเหมาะสม +1 +1 0 0.67 
5 ความชัดเจนของตัวอักษรเหมาะสม +1 +1 +1 1 
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แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คำชี้แจง:  โปรดพิจารณาว่าข้อสอบต่อไปนี้ วัดตรงกับจุดประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย 
✓ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 
              +1  เมื่อเห็นว่า ข้อสอบนั้น วัดจุดประสงค์ท่ีระบุไว้ได้ 
     0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้น วัดจุดประสงค์ที่ระบุไว้ได้ 
    -1  เมื่อเห็นว่า ข้อสอบนั้น วัดจุดประสงค์ที่ระบุไว้ไม่ได้ 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวมของคะแนน ค่า IOC  
การแปลผล 
การพิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
3 0 +1 +1 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
5 0 +1 +1 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
7 0 +1 +1 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
8 +1 +1 0 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
9 0 +1 +1 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
11 0 +1 +1 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
13 0 +1 +1 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
15 0 +1 +1 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
16 +1 +1 0 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
18 +1 +1 0 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
19 0 +1 +1 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
20 +1 +1 0 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
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ข้อที่ 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวมของคะแนน ค่า IOC  
การแปลผล 
การพิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

21 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
23 +1 +1 0 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
24 +1 +1 0 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
25 0 +1 +1 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
27 +1 +1 0 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
29 +1 +1 0 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
30 +1 +1 0 2 0.67 นำไปใช้ได้ 

 
 จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลสรุปการ
ประเมินความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ผลปรากฏว่าค่า IOC ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
ถือว่าผ่านเกณฑ์สามารถนำไปใช้ได ้มีจำนวน 30 ข้อ  
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ภาคผนวก ค 
ผลการคำนวณหาค่าสถิติ 

จากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิ
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ผลการคำนวณหาค่าสถิติจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.ปกรณ์  ประจัญบาน 
อาจารย์สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล นางสาวพิไลวรรณ  จันทรวัฒนกิจ 
ที่อยู่ปัจจุบัน 101/1  หมู่  4  ตำบลร่อนทอง  อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2544 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย   
อำเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ. 2550 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จากโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย   
อำเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ. 2553 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ. 2555 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ. 2561 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิ เทคโนโลยีบัณฑิต 
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 
อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 

ประวัติการทำงาน  
พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  สถานที่ทำงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  สถานที่ทำงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง พนักงานราชการ  สถานที่ทำงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

 

 


