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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  คอมพิวเตอร์ 
เป็นเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในระบบการศึกษา  เพ่ือใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนในลักษณะสื่อ
ประสม  ท าให้การเรียนการสอนมีการโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์  เช่นเดียวกับการ
เรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนปกติ   สื่อประสม  จะประกอบด้วยตัวอักษร  
ภาพกราฟฟิก  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหวและเสียงในลักษณะของสื่อหลายมิติ (Hypermedia) เพ่ือ
ถ่ายทอดเนื้อหา  บทเรียน  หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด  
ท าให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง 

 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้องเรียน วิชาการใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูล ซึ่งรายวิชาดังกล่าวมีเนื้อหา เรื่องการสร้างฐานข้อมูล ในการจัดการเรียนการสอน ไม่มีสื่อ
การสอนที่ทันสมัยในห้องเรียน ผู้สอนใช้วิธีการสอนโดยการเขียนอธิบายขั้นตอนการท างานบน
กระดาน จากนั้นจึงนักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามใบงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียน  
วิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น นักเรียนไม่สนใจในการฟังค าอธิบาย นักเรียนเสียเวลาไป
กับการจดบันทึกจากกระดาน นักเรียนไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน ผู้สอนต้องอธิบายซ้ า
หลาย ๆ ครั้ง นักเรียนจึงจะปฏิบัติได้ เนื่องจากความแตกต่างในการรับรู้ของนักเรียน  

 แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาคือ  การสร้างสื่อประสมด้วยโปรแกรมน าเสนอข้อมูล โดยแทรก
วีดีโอขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล  มาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง
ตามความสามารถท่ีมอียู่  ตอบสนองเรื่องของความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เรื่องการสร้างฐานข้อมูล เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นอันจะท าให้ 
การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ได้ผลตามจุดมุ่งหมายต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เรื่องการสร้างฐานข้อมูล โดยใช้สื่อ

ประสมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง
บริหารธุรกิจ 

 

3. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 3.1 สร้างสื่อประสม วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล  
 3.2 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 สามารถสร้างฐานข้อมูลได้ 

3.3 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เรื่องการสร้างฐานข้อมูล ของนักเรียนสูงขึ้น 
 

4. สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 ที่เรียนวิชาการใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูล เรื่องการสร้างฐานข้อมูล โดยใช้สื่อประสม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน 
 

5. ขอบเขตกำรวิจัย 

 5.1 ประชำกร 
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชย

การ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
5.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558 วิทยาลัยเทคโนโลยี
พัทลุงบริหารธุรกิจ จ านวน 10 คน โดยใช้วิธีเลือกจากผลการเรียนที่ต่ า 

5.3 กรอบแนวคิด 
 
 
 

 
 
5.4  ตัวแปรที่ศึกษำ  
     ตัวแปรต้น  คือ สื่อประสม เรื่อง การสร้างฐานข้อมูล วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 
     ตัวแปรตำม คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสร้างฐานข้อมูล 

  
5.5 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

เรื่อง การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง การจัดการข้อมูล และการเชื่อมความสัมพันธ์  
 
 
 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   ส่ือประสม 
วชิาการใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูล  

เร่ืองการสร้างฐานขอ้มูล 
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5.6 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการทดลองการท าวิจัย เรื่องการศึกษาผลสมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เรื่องการสร้างฐานข้อมูล ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ โดยใช้สื่อประสม  

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 จ านวน 20 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และสอบผ่านเกณฑ์  
 
7. นิยำมศัพท์เฉพำะ  

สื่อประสม  หมายถึง  การน าเอาสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามล าดับขั้นตอนของ
เนื้อหา  การน าสื่อประสมโดยใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูลและวีดีโอแสดงขั้นตอนการท างาน รวมทั้งการสร้าง
แบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการผสมผสานในการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ในวิชาการใช้
โปรแกรมฐานข้อมูล  

นักเรียน  หมายถึง  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง  2 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
  โปแกรมฐำนข้อมูล  หมายถึง รายวิชาศึกษาเฉพาะหมวดวิชาชีพส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจาก
เรียนด้วยสื่อประสม ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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บทที่  2 
ทฤษฏีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยในครั้งนี้ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็นพื้นฐานของการศึกษา ในการใช้

สื่อประสม เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เรื่องการสร้างฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับโปรแกรมฐานข้อมูล 
 2.1.1 ความหมายและความส าคัญของโปรแกรมฐานข้อมูล 
 2.1.2 สาระส าคัญของวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 
2.2 ทฤษฏีเกี่ยวกับสื่อประสม 

  2.2.1 ความหมายของความหมายของสื่อประสม 
  2.2.2 องค์ประกอบของสื่อประสม 
 2.2.3 ประโยชน์ของสื่อประสม 
 2.2.4 สื่อประสมในอนาคต 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.3.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 

2.1 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับโปรแกรมฐำนข้อมูล 
 2.1.1 ความหมายและความส าคัญของโปรแกรมฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่าง

มีระบบและข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้น ต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานขององค์กรด้วยเช่นกัน 
เช่น ในส านักงานก็รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่มาติดต่อจนถึงการเก็บเอกสารทุกอย่างของ
ส านักงาน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีส่วนที่สัมพันธ์กันและเป็นที่ต้องการน าออกมาใช้ประโยชน์ต่อไปภายหลัง ข้อมูล
นั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของสถานที่ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ได้ที่เราสนใจศึกษา  หรืออาจได้มาจากการ
สังเกต การนับหรือการวัดก็เป็นได้ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลข  ข้อความ  และรูปภาพต่าง ๆ ก็สามารถน ามา
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้ และที่ส าคัญข้อมูลทุกอย่างต้องมีความสัมพันธ์กัน เพราะเราต้องการน ามาใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง การรวมตัวกันของฐานข้อมูลตั้งแต่ 2 ฐานข้อมูลเป็นต้น
ไปที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และท าให้การบ ารุงรักษาตัว
โปรแกรมง่ายมากข้ึน โดยผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล หรือ  เรียกย่อ ๆ ว่า DBMS 

ความส าคัญของระบบฐานข้อมูล การน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานเพ่ือประมวลผลข้อมูล นอกจาก
อ านวยความสะดวกในการท างานได้รวดเร็วแล้ว ยังมีความถูกต้องแม่นย าในการประมวลผล นอกจากนี้ระบบ
ฐานข้อมูลยังมีความส าคัญในด้านต่าง ๆ อีก ดังนี้ 

- ความมีประสิทธิภาพ 
- การสอบถามข้อมูล 
- การเข้าถึงข้อมูล 
- ลดข้อมูลที่ขัดแย้ง 
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2.1.2 สาระส าคัญของวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 

                  2.1.2.1 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ ในยุคข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีค าพูด
เปรียบเปรยค าหนึ่งว่า “ผู้ใดมีข้อมูลข่าวสารในมือผู้นั้นครองโลก” เป็นค ากล่าวที่แสดงให้ถึงความส าคัญของ
ข้อมูลและสารสนเทศได้ตรงประเด็นที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ในร้านค้าขายส่งขนาดใหญ่จะน าข้อมูลสินค้าเข้ามา
จัดเก็บในฐานข้อมูล  เมื่อมีผู้ซื้อมาซื้อสินค้าฐานข้อมูลจะตัดยอดสินค้าที่ถูกซื้อออกจากคลังสินค้าทันที  หาก
เราใช้ค าสั่งให้นับจ านวนสินค้าแต่ละชนิดที่ขายได้ในแต่ละวัน หรือแต่ละสัปดาห์จะท าให้เราทราบว่าสินค้าชนิด
ใดขายได้มาก สมควรสั่งมาเพ่ิมหรือสินค้าใดขายได้น้อย   หรือให้แสดงผลลัพธ์ที่เป็นรูปกราฟแสดงยอดขาย
สินคา้ในแต่ละเดือน หรือแต่ละไตรมาสเพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ เพื่อให้เข้าใจในเรื่อง
นี้ได้ดียิ่งข้ึน จึงควรท าความเข้าใจกับความหมายของข้อมูลกับสารสนเทศให้ถูกต้องเสียก่อน 
                           2.1.2.1.1 ข้อมูล    
                                       ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลดิบ หรือข้อเท็จจริงของบุคคล สถานที่ สิ่งของต่าง ๆ 
หรือเหตุการณ์ท่ัว ๆ ไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หรือเงินเดือนของพนักงาน เป็นต้น ในอดีตเรามัก
นิยมเก็บข้อมูลในรูปแบบตัวอักษรหรือตัวเลข แต่ในปัจจุบันเราสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
ได้แก่ ข้อมูลเสียงจากไมโครโฟน ข้อมูลเพลงจากอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลที่เป็นภาพถ่าย
จากกล้องดิจิตัล ภาพวิดีโอจากกล้องถ่ายวิดีโอ เป็นต้น 
                           2.1.2.1.2 สารสนเทศ 
                                       สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลเปรียบเทียบหรือได้
เรียงล าดับมาแล้ว เช่น กรณีการป้อนข้อมูลของนักศึกษาจ านวนหนึ่ง เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และเมื่อเขียน
ค าสั่งให้นับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ป้อนว่ามีจ านวนเท่าไร  ค าตอบที่ได้จากการประมวลผลของค าสั่งนั้น 
เรียกว่า สารสนเทศ  หรือกรณีท่ีป้อนวันเดือนปีเกิด แล้วเขียนค าสั่งให้คอมพิวเตอร์แสดงผลของอายุออกมา  
ซึ่งเป็นการประมวลผล โดยให้คอมพิวเตอร์เอาข้อมูลวันเดือนปีปัจจุบันจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวตั้งและ
ลบด้วยข้อมูลวันเดือนปีเกิดจากการป้อน  ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอายุ   ตัวเลขของอายุที่ได้นั้นจัดเป็นสารสนเทศ  
บางครั้งสารสนเทศที่ได้ กลับไปใช้เป็นข้อมูลน าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ได้    สารสนเทศท่ีได้มักนิยม
น าไปใช้ในการตัดสินใจ  การวางแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กร 
 
                 2.1.2.2 ชนิดของควำมสัมพันธ์ 
                          ความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูล ซึ่งมี 3 ชนิด ดังนี้ 
                         2.1.2.2.1 แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
                                     ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งที่มี
เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เช่น อธิการบดีมีหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยเพียงมหาวิทยาลัยเดียวและในมหาวิทยาลัย
นั้น ๆ จะมีอธิการบดีบริหารงานในขณะนั้น ๆ เพียงคนเดียวเช่นกัน สามารถเขียนเป็นไดอะแกรมได้ดังนี้ 
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                         2.1.2.2.1.2 แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 
                                      ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งที่มี
เพียงหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งเป็นกลุ่ม เช่น สมาชิกผู้บริจาคโลหิตสามารถบริจาคโลหิตได้หลาย ๆ ครั้งและการ
บริจาคนั้นบริจาคโดยสมาชิกคนเดียว สามารถเขียนเป็นไดอะแกรมได้ดังนี้ 

 
 

                          2.1.2.2.1.3 แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 
                                      ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งที่มี
ได้หลาย ๆ อย่าง เช่น นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลาย ๆ รายวิชาและในแต่ละรายวิชามีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนได้หลาย ๆ คน สามารถเขียนเป็นไดอะแกรมได้ดังนี้ 

 
 
2.2 ทฤษฏีเกี่ยวกับสื่อประสม 
  2.2.1 ความหมายของความหมายของสื่อประสม 
                ค าว่า สื่อประสม มีผู้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้ (พัลลภ พิริยสุรวงศ์, 2540)   
                สื่อประสม คือระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิดโดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพ เสียง และวีดิทัศน์หรือวีดิโอ (video)  (Jeffcoate, 
1995, 107) 
                สื่อประสม คือการใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ 
กราฟิก ภาพศิลป์ (graphic art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว (animation) และวีดิทัศน์ เป็นต้น ถ้าผู้ใช้สามารถ
ควบคุมสื่อเหล่านี้ให้แสดงออกมาตามต้องการได้ ระบบนี้จะเรียกว่า สื่อประสมเชิงโต้ตอบ (interactive 
multimedia) (Vaughan, 1998, 99) 
                สื่อประสม คือ โปรแกรมประยุกต์ที่อาศัยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการน าเสนอซึ่งเป็นการน าเสนอ
ข้อความ สีสัน ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพยนตร์วีดิทัศน์ ส่วนสื่อประสมเชิงโต้ตอบจะเป็น
โปรแกรมประยุกต์ท่ียอมรับการตอบสนองจากผู้ใช้ด้วยแผงแป้นอักขระ(keyboard) เมาส์ (mouse) หรือตัวชี้ 
(pointer) เป็นต้น (Hall, 1996, 67) 
                สว่น ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ ได้กล่าวถึงความหมายของสื่อประสมไว้ดังนี้ (ทวีศักดิ์กาญจน
สุวรรณ, 2546, 2) เมื่อกล่าวถึงค าว่าสื่อประสม มักจะมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างไกล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมอง
ของผู้ที่จะน าสื่อประสมไปใช้งานตามความต้องการของตนเอง ตัวอย่างเช่น มุมมองของนักการศึกษาอาจ
หมายถึงการน าสื่อหลากหลายประเภทมาใช้จัดท าเป็นสื่อการเรียนการสอน มุมมองของผู้เยี่ยมชมอาจหมายถึง 
การน าเสนอสิ่งที่น่าสนใจ ท าให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น มุมมองของผู้พัฒนาสื่ออาจหมายถึงการโต้ตอบระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามความหมายที่กล่าวมาท้ังหมดนั้นเป็นเพียงแนวความคิดในแต่ละ
มุมมองเท่านั้น 
                สื่อประสม มาจากภาษาอังกฤษว่า มัลติมีเดีย (multimedia) ค าว่า มัลติ (multi) หมายถึง 
หลายๆ อย่างผสมรวมกัน ซึ่งมีศัพท์ที่ใกล้เคียงกัน เช่น many, much และ multiple 2 เป็นต้น ส่วนค าว่า 
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มีเดีย (media) หมายถึง สื่อ ข่าวสาร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เมื่อน ามารวมกันเป็นค าว่ามัลติมีเดียหรือสื่อ
ประสม จึงหมายถึงการน าองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือสื่อความหมายกับ
ผู้ใช้อย่างมีการโต้ตอบและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
                โดยทั่วไปมักจะกล่าวถึงความหมายของค าว่าสื่อประสม โดยมุ่งเน้นไปที่สื่อที่ใช้งานบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้ว สื่อประเภทอ่ืนๆ เช่น โทรทัศน์และวิทยุก็จัดได้ว่าเป็นสื่อ
ประสมเช่นกัน อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์ก็ยังจัดเป็นอุปกรณ์ท่ีได้รับความนิยมที่ใช้ส าหรับการผลิตสื่อ การ
น าเสนอและติดต่อสื่อสารมากท่ีสุด เนื่องจากมีขีดความสามารถ 
และรองรับการท างานได้หลากหลาย จึงท าให้ค าจ ากัดความของสื่อประสมมักจะมุ่งเน้นไปที่คอมพิวเตอร์เป็น
ส่วนใหญ่ (Hofstetter, 2001, 2) 
                สรุปความหมายของสื่อประสมได้ว่า สื่อประสมคือการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์
ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิ
ทัศน์ เป็นต้น และถ้าผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อให้น าเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่าสื่อประสมเชิงโต้ตอบ 
การโต้ตอบของผู้ใช้สามารถจะกระท าได้โดยผ่านทาง 
แผงแป้นอักขระ เมาส์ หรือตัวชี้ เป็นต้น การใช้สื่อประสมในลักษณะเชิงโต้ตอบก็เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้
หรือท ากิจกรรม รวมถึงดูสื่อต่างๆ ด้วยตัวเองได้ สื่อต่างๆ ที่น ามารวมไว้ในสื่อประสม เช่น ภาพ เสียง วีดิทัศน์ 
จะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใช้คอมพิวเตอร์อันเป็นเทคโนโลยีในแนวทางใหม่ที่ท าให้การใช้
คอมพิวเตอร์น่าสนใจ และเร้าความสนใจ เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน  
 
  2.2.2 องค์ประกอบของสื่อประสม 
       จากที่ได้กล่าวแล้วว่า สิ่งประดิษฐ์และผลงานต่างๆ ทางด้านสื่อประสม สามารถจ าแนก
องค์ประกอบของสื่อต่างๆ ได้เป็น 5 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย ข้อความหรือตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง และภาพวีดิทัศน์ แล้วน ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือใช้ส าหรับการโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถเลือกกระท าต่อสื่อประสมได้ 
ตามความต้องการ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ได้ท าการเลือกรายการและตอบค าถามผ่านทางจอภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์ก็จะท าการประมวลผล แล้วแสดงผลลัพธ์ย้อนกลับผ่านทางจอภาพให้
ผู้ใช้เห็นอีกครั้ง เป็นต้น 
                นอกจากนี้ ยังมีการโต้ตอบในรูปแบบอ่ืนๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือและรูปแบบที่จะ
น ามาประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างเช่น การสร้างปุ่มหรือข้อความท่ีมีสีแตกต่างจากข้อความปกติ เมื่อผู้ใช้มีการ
โต้ตอบกับส่วนนี้ ระบบก็จะเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงหรือวีดิทัศน์ ตามท่ีได้มีการออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นจึงถือได้ว่าการโต้ตอบในสื่อ
ประสมเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่นๆ 
                ดังนั้นสื่อประสมที่สมบูรณ์ควรจะต้องประกอบด้วยสื่อมากกว่าสองสื่อตามองค์ประกอบ คือ
ตัวอักษร ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยงเชิงโต้ตอบและวีดิทัศน์ เป็นต้น โดยที่องค์ประกอบ
เหล่านี้มีความส าคัญแตกต่างกันออกไป 
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ส าหรับรายละเอียดขององค์ประกอบของสื่อประสมต่างๆ และเรื่องที่เก่ียวข้อง มีดังต่อไปนี้ 
                2.2.2.1 ข้อความหรือตัวอักษร 
                          ถือว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของสื่อประสม ระบบสื่อประสม (multimedia 
system) ที่น าเสนอผ่านจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมากจะมีตัวอักษรให้เลือกได้หลายแบบ และ
สามารถที่จะเลือกสีของตัวอักษรได้ตามต้องการ นอกจากนั้นยังสามารถก าหนดขนาดของตัวอักษรได้ การ
โต้ตอบกับผู้ใช้ก็ยังนิยมใช้ตัวอักษร รวมถึงการใช้ตัวอักษรในการเชื่อมโยงเชิงโต้ตอบได้ เช่น การคลิกไปที่
ตัวอักษรเพ่ือเชื่อมโยงไปยังการน าเสนอในรูปของเสียง ภาพกราฟิกหรือเล่นวีดิทัศน์ เป็นต้น นอกจากนี้
ตัวอักษรยังสามารถน ามาจัดเป็นลักษณะของรายการเลือก (menu) เพ่ือให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลที่จะศึกษาได้ โดย
คลิกไปที่บริเวณกรอบสี่เหลี่ยมของสื่อประสมแบบการโต้ตอบ (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ, 
2541)  
                 2.2.2.2 ภาพนิ่ง 
                           เป็นภาพกราฟิกที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย หรือภาพวาด เป็นต้น ภาพนิ่งมี
บทบาทส าคัญต่อสื่อประสมมาก ทั้งนี้เนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิงของการเรียนรู้ด้วยการมองเห็น เช่น การชม
โทรทัศน์ อ่านหนังสือพิมพ์ หรือวารสารต่างๆ เป็นต้น จะมีภาพเป็นองค์ประกอบเสมอ ดังค ากล่าวที่ว่าภาพ
หนึ่งภาพมีคุณค่าเท่ากับค าถึงพันค า ดังนั้นภาพนิ่งจึงมีบทบาทมากในการออกแบบสื่อประสมที่มีตัวอักษรและ
ภาพนิ่งเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่า กุย (GUI ย่อมาจากค าว่า graphical user interface) หรือ
ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ภาพนิ่งสามารถผลิตได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น จากการวาด (drawing) การกราด
ภาพ (scanning) เป็นต้น  
                2.2.2.3 ภาพเคลื่อนไหว 
                          หมายถึง การเคลื่อนไหวของภาพกราฟิก อาทิ การเคลื่อนไหวของลูกสูบและลิ้นในระบบ
การท างานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้สามารถเข้าใจระบบการท างานของเครื่องยนต์ได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นภาพเคลื่อนไหวจึงมีขอบข่ายตั้งแต่การสร้างภาพด้วยกราฟิกอย่างง่ายพร้อมทั้งการเคลื่อนไหว
ภาพกราฟิกนั้น จนถึงกราฟิกที่มีรายละเอียดแสดงการเคลื่อนไหว โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวใน
วงการธุรกิจมีหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมออโตเดสก์อะนิเมเตอร์ (Autodesk Animator) หรือมาโครมีเดีย
แฟลช (Macromedia Flash) เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้มีคุณสมบัติในด้านของการออกแบบกราฟิกส าหรับ
ใช้ในสื่อประสมได้ตามต้องการ  
               2.2.2.4 เสียง 
                         ในสื่อประสมจะจัดเก็บอยู่ในรูปของข้อมูลดิจิทัล และสามารถเล่นซ้ า (replay) ได้จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี (PC ย่อมาจากค าว่า personal computer) การใช้เสียงในสื่อประสมก็
เพ่ือน าเสนอข้อมูลหรือสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น เสียงน้ าไหล เสียงหัวใจเต้น เป็นต้น เสียง
สามารถใช้ประกอบตัวอักษรหรือน าเสนอวัตถุที่ปรากฏบนจอภาพได้เป็น 
อย่างดี เสียงที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์สามารถบันทึกเป็นข้อมูลแบบดิจิทัลได้จากหลายแหล่ง เช่น 
ไมโครโฟน แผ่นซีดีเสียง แถบบันทึกเสียง และวิทยุ เป็นต้น  
               2.2.2.5 วีดิทัศน์ 
                         การใช้สือ่ประสมในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับการน าเอาภาพยนตร์วีดิทัศน์ ซึ่งอยู่ในรูปของ
ดิจิทัลรวมเข้ากับโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนขึ้น โดยทั่วไปวีดิทัศน์จะน าเสนอด้วยเวลาจริงที่จ านวน 30 ภาพต่อ
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วินาที ในลักษณะนี้จะเรียกว่าวีดิทัศน์ดิจิทัล (digital video) คุณภาพของวีดิทัศน์ดิจิทัลจะทัดเทียมกับคุณภาพ
ที่เห็นจากจอโทรทัศน์ ดังนั้นทั้งวีดิทัศน์ดิจิทัลและเสียงจึงเป็น 
ส่วนที่ผนวกเข้าไปสู่การน าเสนอได้ทันทีด้วยจอคอมพิวเตอร์ ในขณะที่เสียงสามารถเล่นออกยังล าโพงภายนอก
ได้โดยผ่านแผ่นวงจรเสียง ภาพที่ 1.6 แสดงวีดิทัศน์ที่น าเสนอด้วยโปรแกรมควิกไทม์ (QuickTime) 
              2.2.2.6 การเชื่อมโยงเชิงโต้ตอบ 
                        หมายถึงการที่ผู้ใช้สื่อประสมสามารถเลือกข้อมูลได้ตามต้องการโดยคลิกเมาส์ที่ตัวอักษร
หรือปุ่มท่ีก าหนดให้เป็นตัวน าทาง (navigation) การเชื่อมโยงส าหรับตัวอักษรที่จะสามารถเชื่อมโยงได้จะเป็น
ตัวอักษรที่ออกแบบให้มีสีแตกต่างจากอักษรตัวอ่ืนๆ ส่วนปุ่มก็จะมีลักษณะคล้ายกับปุ่มเพ่ือชมภาพยนตร์ หรือ
คลิกลงบนปุ่มเพ่ือเข้าหาข้อมูลที่ต้องการ หรือเปลี่ยนหน้าต่างไปยังข้อมูลถัดไป (Dastbaz, 2002, 110)  
               2.2.2.7 การรวมองค์ประกอบของสื่อประสม 
                         ตามท่ีได้กล่าวแล้วว่า พื้นฐานของสื่อประสมจะต้องมีองค์ประกอบมากกว่าสอง
องค์ประกอบเป็นอย่างน้อย เช่น ใช้ตัวอักษรร่วมกับการใช้สีที่แตกต่างกัน 2-3 สี ภาพศิลป์ ภาพนิ่งจากการวาด
หรือการกราดภาพ นอกจากนั้นก็อาจมีเสียงและวีดิทัศน์รวมอยู่ด้วย การใช้สื่อประสมที่นิยมกันมีสองแบบ 
แบบแรกคือการใช้สื่อประสมเพ่ือการน าเสนอ ซึ่งนิยมใช้โปรแกรมส าเร็จชุดน าเสนอ (presentation 
package) และแบบที่สองคือการใช้สื่อประสมเพ่ือการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ ซึ่งนิยมใช้โปรแกรมส าเร็จชุด
ประพันธ์ (authoring package) 
                          โปรแกรมส าเร็จชุดน าเสนอ เป็นโปรแกรมท่ีพัฒนาจากแนวคิดของการใช้เครื่องฉายภาพ
ข้ามศีรษะมาเป็นการน าเสนอโดยคอมพิวเตอร์และเครื่องฉาย (projector) แทน ชุดน าเสนอท่ีสามารถสร้าง
ข้อความที่มีสีสัน ภาพกราฟิก แผนภูมิ แผนภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์  
                          เหล่านีส้ามารถสร้างจากโปรแกรมส าเร็จชุดน าเสนอ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์
พอยต์ (Microsoft PowerPoint) หรืออะซิมเมตรีคอมเพล (Asymmetry’s Compel) เป็นต้น 
                          โปรแกรมส าเร็จชุดประพันธ์เป็นชุดที่ใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมด้านสื่อประสม มีฟังก์ชั่น 
(function) ต่างๆ ให้ผู้ใช้สามารถออกแบบโปรแกรมการสอนในห้องเรียนได้ตามความต้องการ ทั้งการใช้
ข้อความ ภาพ กราฟิก เสียง และวีดิทัศน์ ในการฝึกอบรมหรือการฝึกทบทวน โปรแกรมส าเร็จชุดประพันธ์ที่ใช้
กันมีหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมมัลติมีเดียทูลบุ๊ก (Multimedia Toolbook) มาโครมีเดียออเธอร์แวร์ 
(Macromedia Authorware) เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเขียนเป็นโปรแกรมฝึกอบรมหรือการสอนแล้วยังสามารถ
น าโปรแกรมส าเร็จชุดประพันธ์มาใช้เขียนแบบโปรแกรมส าเร็จชุดการน าเสนอได้อีกด้วย 
 
 2.2.3 ประโยชน์ของสื่อประสม 
                  แนวทางการน า สื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอยู่หลากหลายรูปแบบ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น สื่อประสมท่ีผลิตเป็นบทเรียนส าเร็จรูปส าหรับ
กลุ่มผู้ใช้ในแวดวงการศึกษาและฝึกอบรม สื่อประสมที่ผลิตขึ้นเพ่ือน าเสนอสินค้าและบริการส าหรับการโฆษณา
ในแวดวงธุรกิจ เป็นต้น นอกจากจะช่วยสนับสนุน 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานแล้วยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิผลให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนอีกด้วย โดย
สามารถแยกแยะประโยชน์ที่จะได้รับจากการน าสื่อประสมมาประยุกต์ใช้ ได้ดังนี้(ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 
2546, 8) 
                  2.2.3.1 ง่ายต่อการใช้งาน โดยส่วนใหญ่เป็นการน าสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ดังนั้นผู้พัฒนาจึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าให้มีรูปลักษณ์ที่เหมาะสม และ
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ง่ายต่อการใช้งานตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น การ
ใช้งานสื่อประสมในบทเรียนวิธีวิจัยทางธุรกิจ  
                  2.2.3.2 สัมผัสได้ถึงความรู้สึก สิ่งส าคัญของการน าสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานคือเพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกจากการสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนจอภาพ อันได้แก่ รูปภาพ สัญรูป (icon) 
ปุ่ม และตัวอักษร เป็นต้น ท าให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ  
                  2.2.3.3 สร้างเสริมประสบการณ์  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านสื่อ
ประสม แม้ว่าจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันตามแต่ละวิธีการ 
                  2.2.3.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้  สืบเนื่องจากระดับขีดความสามารถของผู้ใช้แต่ละ
คนมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้อยู่กับระดับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับและสั่งสมมา 
                  2.2.3.5 เข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน  ด้วยคุณลักษณะขององค์ประกอบของสื่อประสม ทั้งข้อความ
หรือตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดิทัศน์ สามารถท่ีจะสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ ได้
แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการน าเสนอ 
                  2.2.3.6 คุ้มค่าในการลงทุน การใช้โปรแกรมด้านสื่อประสมจะช่วยลดระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการเดินทาง การจัดหาวิทยากร การจัดหาสถานที่ การบริหารตารางเวลา และการเผยแพร่ช่องทาง
เพ่ือน าเสนอสื่อ เป็นต้น  
                  2.2.3.7 เพ่ิมประสิทธิผลในการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้านสื่อประสมจ าเป็นต้องถ่ายทอด
จินตนาการจากสิง่ที่ยากให้เป็นสิ่งที่ง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจด้วยกรรมวิธีต่างๆ นอกจากจะช่วยอ านวยความ
สะดวกในการท างานแล้ว ผู้ใช้ยังได้รับประโยชน์และเพลิดเพลินในการเรียนรู้อีกด้วย 
  

2.2.4 สื่อประสมในอนาคต 
       เป็นที่คาดกันว่า ในอนาคตสื่อประสมจะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มีการเติบโตทั้งด้านซอฟต์แวร์ 

(software) และฮาร์ดแวร์ (hardware) ราคาของสื่อประสมจะถูกลงอย่างมาก ในขณะที่ประสิทธิภาพในด้าน
ภาพ เสียง และวีดิทัศน์จะพัฒนาขึ้นจนมีคุณภาพสูง การเพ่ิมศักยภาพของคอมพิวเตอร์ด้านสื่อประสมจะ
กระท าได้ง่าย ส่วนในด้านซอฟต์แวร์จะสามารถใช้ได้ง่ายขึ้น และมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านต่างๆ 
มากมายและผู้ใช้สามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการน าสื่อประสมเข้าไปประยุกต์ใช้ในวงการต่างๆ อย่าง
แพร่หลาย (Dastbaz, 2002, 17) 
 
2.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
 นางสาวศิรินทร์   สุดเจริญ (2555: บทคัดย่อ)     การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างและหา
ประสิทธิภาพของสื่อประสม   พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ตามเกณฑ์  80/80   เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อประสมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้สื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าปางเขต 1 ปีการศึกษา
2550 จ านวน 41 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมีอที่ใช้ได้แก่แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือความเข้าใจจ านวน 5 แผน สื่อประสม
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พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ จ านวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จ านวน30ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.35 ถึง 0.96 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 และแบบทดสอบวัด
ความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ สถิติท่ีใช้ คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยวเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐาน
t-test (Dependent Sample)  ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
โดยใช้สื่อประสมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสทธิภาพ 83.02/ 80.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว้ มีค่าดัชนีประสิทธิผล 
เท่ากับ 0.88 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70. 89 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับที่มากท่ีสุด 
 นายสากล  คุณมาศ  (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง “ยาเสพติด”โดยใช้สื่อ
ประสม    กลุ่มสาระการเรียนรู้    สุขศึกษาและพลศึกษา  ของนัก เรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีที่  5 
โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง 
“ยาเสพติด”โดยใช้สื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระ ดับ .01  
ประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง “ยาเสพติด” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 86.88 / 85.47 และค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อประสม เรื่อง    “ยาเสพติด” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา มีค่าเท่ากับ .7024 แสดงว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้      สื่อประสม  
เรื่อง “ยาเสพติด”  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส่งผล
ให้นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 70.24  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อประสม เรื่อง   “ยาเสพติด” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก   การมีวินัยในการเรียน 
เรื่อง “ยาเสพติด” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับดีมาก 
 นายประสงค์  สกุลซ้ง   (2555: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อ
ประสม สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้าน
แกวิทยาคม  ผลการวิจัยพบว่า   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม  สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ   83.22 / 82.11  สูงกว่า
เกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม  สาระชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีค่าเท่ากับ  0.7124  หมายความว่า  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสมท าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ  0.7124  หรือ คิดเป็นร้อย
ละ  71.24  นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสมมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   นักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียน รู้โดยใช้ชุดสื่อประสมมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่แตกต่างจากจาก
คะแนนเฉลี่ยหลังจากเรียนไปแล้ว  2  สัปดาห์  ดังนั้นนักเรียนสามารถคงทนความรู้ได้ทั้งหมด  นั ก เ รี ย น มี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสมสาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6โดยรวมและรายด้านทั้ง 4  ด้าน คือ  ด้านค าแนะน าใน
การใช้ชุดสื่อประสม  ด้านเนื้อหา  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล  อยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
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 จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวข้างต้นพบว่า การเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมจะท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ด้วยสื่อประสมและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 

2.3.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
กิลเบอร์ท (Gilbert. 1974 : 5589-A) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา โดยใช้วิธีสอนสาม 
แบบ คือ กลุ่มทดลองใช้การสอนแบบสื่อประสม ที่สร้างขึ้นโดยให้นักเรียนเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล กลุ่ม 
ควบคุมอีกสองกลุ่มใช้การสอนแบบให้สังเกตพร้อมกับค าแนะน าจากผู้สอน กับการสอนแบบกลุ่มเล็กๆ โดยใช้
สื่อการเรียนร่วมกัน เนื้อหาที่ใช้ทดลองคือ การบวกเลขสองหลัก ใช้เวลาท าการทดลองเท่ากัน ผลการทดสอบ
ปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 

บรอว์เลย์(Brawley. 1975 : 4280-A) ได้ทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ระหว่างการสอนด้วยบทเรียนสื่อประสมกับการสอนแบบปกติในเด็กเรียนช้า กลุ่มทดลองใช้บทเรียนสื่อประสม
ที่มีอุปกรณ์และสื่อการเรียน 12 ชุด กลุ่มควบคุมใช้การสอนแบบปกติ ปรากฏว่านักเรียนในกลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ฮิรามัทสุ (Hiramatsu. 1982 : 386-A) ได้ท าการวิจัยเรื่องการท าชุดการเรียนรายบุคคล แบบใช้สื่อ 
ประสมกับนักเรียนวิทยาลัยชุมชนฟุตฮิลด์(Foothill) ในประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาเรียนโดยใช้ ตารางเรียนเทป 
10โทรทัศน์เทปวิทยุและเทปแม่เหล็ก ผลปรากฏว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นที่น่าพอใจ และการใช้ชุด
การเรียนรายบุคคล แบบใช้สื่อประสมท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อโปรแกรมการเรียน 
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บทที ่ 3 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยชั้นเรียนเชิงปฏิบัติการ   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลังเรียนด้วยสื่อประสม 
วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล  เรื่องการสร้างฐานข้อมูล  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ มี
วิธีด าเนินการดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การเคราะห์ข้อมูล 

 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย
เทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ มีนักเรียนทั้งหมด จ านวน 89 คน   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ จ านวน 1 ห้อง ได้มา
โดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการสุ่ม มีนักเรียนทั้งหมด 20 คน 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
  3.2.1.1 สื่อประสม วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล  เรื่องการสร้างฐานข้อมูล   
  3.2.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล  เรื่องการสร้างฐานข้อมูล  ชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.2.1.3 แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
 
 3.2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.2.2.1 บทเรียนวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล  มีข้ันตอนด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
   1) ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 
   2) จัดแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยการเรียนรู้ย่อยทั้งหมด 8 หน่วย ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1 หน่วยการเรียนรู้ 8 หน่วย 
 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ขอบเขต/เนื้อหำ 

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 1. รูปแบบและลักษณะของระบบสารสนเทศ 
2. ชนิดของข้อมูล  (Type of Data) 
3. รูปแบบและลักษณะของโครงสร้างแฟ้มข้อมูล 
(Structure of Data File) 
4. การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล 
5. ระบบแฟ้มข้อมูล (Data file System) 
6. ความหมายของฐานข้อมูล 
7. บุคลากรที่เก่ียวข้องกับระบบฐานข้อมูล 
8. ประเภทของฐานข้อมูล 
9. ความส าคัญของระบบฐานข้อมูล 
10. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database  
Management  System = DBMS) 
11. ข้อดีและข้อเสียของการใช้ฐานข้อมูล 

2 การออกแบบระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  1. ค าศัพท์ที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(Relational Database) 
2. ค าศัพท์ที่ใช้ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(Relational Database) 
3. ชนิดของความสัมพันธ์ระหว่าง Entity 
(Relationships of Type) 
4. ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล 

3 ท าความรู้จักกับโปรแกรมฐานข้อมูล  1. น าเข้าสู่โปรแกรม 
2. การออกจากโปรแกรม Microsoft Access 
2007 
3. การเปิดใช้งานโปรแกรมครั้งแรกหลังการ
ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
4. หน้าตาและส่วนต่างๆ ของการเริ่มต้นใช้งาน
โปรแกรม Microsoft  Access 2007  
5. เริ่มเปิดใช้งานฐานข้อมูลเปล่า 
6. เปิดใช้งานฐานข้อมูลด้วยแม่แบบคุณลักษณะ
ที่ใช้ออนไลน์ 
7. ปิดไฟล์ฐานข้อมูล 
8. ปิดโปรแกรม Microsoft Access 2007 
9. เปิดใช้งานไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างไว้แล้ว 
10. ก าหนดจ านวนไฟล์ล่าสุดที่ให้แสดง 
11. หน้าตาของ Ribbon 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ขอบเขต/เนื้อหำ 
4 เริ่มสร้างงานฐานข้อมูล 1. การสร้างฐานข้อมูลใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล 

(Datasheet View)  
2. การสร้างฐานข้อมูลใหม่ในมุมมองออกแบบ
ตาราง (Design view)  
3. การจัดการกับโครงสร้างของฐานข้อมูล 

5 การจัดข้อมูลในตารางด้วยมุมมอง Datasheet 
และการเชื่อมความสัมพันธ์ของตาราง 
(Relationships) 

1. การเลื่อนต าแหน่งเคอร์เซอร์ให้กับแถว 
2. การปรับรูปแบบของข้อมูลในตารางให้มี
รูปแบบของตัวอักษรในมุมมองของ   
Datasheet 
3. การใช้ค าสั่งที่มีผลกับระเบียน 
4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของเขตข้อมูลใน
มุมมองของ Datasheet 
5. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางหลายๆ 
ตาราง  (Relationships) 

6 การสร้างแบบสอบถามคัดเลือกข้อมูล (Select 
Query) 

1. ชนิดของแบบสอบถาม 
2. มุมมองหน้าต่างแบบสอบถาม 
3. เริ่มสร้างแบบสอบถาม (Query)  ด้วยมุมมอง
ออกแบบ (Design View) 
4. จัดการเขตข้อมูลในแบบสอบถาม 
5. การก าหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขของการ
คัดเลือกเขตข้อมูลในการแสดงผล 
6. การสร้างแบบสอบถามก าหนดพารามิเตอร์ 
7. การสร้างแบบสอบถามจัดการข้อมูล 
8. การสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายด้วยค าถามวิ
ซาร์ด (Simple Query Wizard) 
9. การสร้างแบบสอบถามแบบตารางไขว้ 

7 การสร้างฟอร์มขึ้นด้วยตนเอง (Form) 1. การสร้างฟอร์มข้ึนใช้งานด้วยตัวเอง 
2. มุมมองแบบต่างๆ ของฟอร์ม 
3. สร้างฟอร์มในรูปแบบต่างๆ จากปุ่มบนแท็บ 
Ribbon 
4. ปุ่ม Control และความหมายต่างๆ  ที่
น ามาใช้ในการสร้างฟอร์ม 
5. การใช้งานของปุ่ม Control 

8 การสร้างรายงาน  1. ประโยชน์ของรายงาน 
2. มุมมองแบบต่างๆ ของรายงาน 
3. วิธีสร้างรายงานอย่างง่าย 
4. วิธีสร้างรายงานด้วยตัวเองในมุมมองออกแบบ 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ขอบเขต/เนื้อหำ 
8 การสร้างรายงาน (ต่อ) 5. วิธีการท ารายงานฉลากจ่าหน้าซองจดหมาย

หรือป้ายติดพัสดุ 
    
   3) ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมเป็นข้อๆ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สามารถ
ตรวจสอบและวัดได ้
   4) วิเคราะห์เนื้อหา โดยการแตกเนื้อหาในแต่ละบทเป็นเนื้อหาย่อย ๆ และให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแต่ละข้อ และเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก 
   5) น าเนื้อหาที่วิเคราะห์แยกเป็นหน่วยย่อยๆมาเขียนสคริปต์ 
   6) น าสคริปต์ที่เขียนขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของบทเรียนแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
   7) น าสคริปต์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาสร้างสื่อประสม วิชาการใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูล เรื่องการสร้างฐานข้อมูล โดยก าหนดรายละเอียดของภาพที่ปรากฏ รูปแบบตัวอักษร สีที่ใช้ ให้เกิด
ความเหมาะสมสวยงาม แล้วบรรจุลงในแผ่น CD–ROM โดยออกแบบผังงาน เขียนบทด าเนินเรื่อง และคู่มือ
การใช้การเรียนเรื่องการสร้างฐานข้อมูล และจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหา  
   8) น าบทเรียนการสร้างสื่อประสม เรื่องการสร้างฐานข้อมูล ที่ได้แก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพบทเรียน  จ านวน 3 คน จาก
กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 1 คน กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 1 คน กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า 1 คน หลังจากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับภาษา และค าถูกผิด 
   9) น าบทเรียนการสร้างสื่อประสม วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลทดลองกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพบทเรียน เพ่ือหาแนวโน้มของประสิทธิภาพและค่าเฉลี่ยของเวลา
ในการเสนอบทเรียนการสร้างสื่อประสม เรื่องการสร้างฐานข้อมูล 
  3.2.2.2 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสร้างสื่อประสม วิชาการใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูล เรื่องการสร้างฐานข้อมูลกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการสร้างดังนี้ 
   1) ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน
วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ใช้ในการ
ทดลอง 
   2) ศึกษารายละเอียดของสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนแต่ละหน่วย
จากมาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสื่อประสม วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล กับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม จ านวน 8 ชั่วโมง ซึ่งเวลาเรียนจะเท่ากันท้ังสองกลุ่ม 
   3) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการสร้างสื่อประสม วิชาการใช้
โปรแกรมฐานข้อมูล กับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระส าคัญผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการสร้างสื่อ
ประสม วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ได้ปรับปรุงมาจาก 9 ขั้นของกาเย่ มีล าดับขั้น ดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 ขั้นความสนใจ ครูน านักเรียนนั่งประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องละ 1 คน และ
ทบทวนขั้นตอนการเรียนบทเรียนการสร้างสื่อประสม วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 
  ขั้นที ่2 ขั้นแจ้งจุดประสงค์ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบว่าวันนี้นักเรียนจะ
เรียนเรื่องประโยคอะไร โดยให้นักเรียนคลิกดูจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องนั้นๆ 
  ขั้นที ่3 ขั้นกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงข้อมูลความรู้เดิมที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ใหม่ นักเรียนคลิก 
Link แบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
  ขั้นที ่4 ขั้นเสนอบทเรียนใหม่ นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียนโดยคลิกที่เนื้อหาบทเรียน 
  ขั้นที่ 5 ขั้นให้แนวทางในการเรียนรู้ ให้นักเรียนคลิกที่โครงสร้างประโยค 
  ขั้นที ่6 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติลงมือท า ให้นักเรียนทดลองปฏิบัติตามแบบ จากบทเรียนวิชาการ
ใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 
  ขั้นที่ 7 ขั้นให้ข้อมูลป้อนกลับให้แก่นักเรียน นักเรียนคลิก ลองท าแบบฝึกดู จะพบค าชี้แจง
ของการลองท าแบบฝึกด ู 
  ขั้นที ่8 ขั้นประเมินผลการเรียน นักเรียนคลิก แบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 10 ข้อเวลา 10 
นาทจีากนั้นส่งคะแนนให้กับครูผู้จัดการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 9 ขั้นส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้และการถ่ายโอน ส่งเสริมความแม่นย า และการ
ถ่ายทอดความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองเพ่ือน าไปประยุกต์ในการเรียนความรู้
ใหม่ต่อไป หรือการไปประยุกต์ใช้ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มมีล าดับขั้น 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน โดยครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบว่าจะเรียนเรื่องใดขั้นสอน  โดย
ประยุกต์ขั้นตอนของ (จันทิมา ลิมปิเจริญ. 2522 : 45-47) มี 6 ขั้นตอนมาใช้ ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน 
  ขั้นที่ 2 ขั้นลงมือปฏิบัติ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นค้นพบ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ 
  ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป 
  ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล 
 ขั้นสรุปและทบทวน โดยครูและนักเรียนทั้งชั้นร่วมกันสรุปความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 
  3.2.2.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน ามาพิจารณาความตรงเชิงโครงสร้างจากค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC และ
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  3.2.2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้สอนจริงกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล มีขั้นตอนในการสร้าง
และหาประสิทธิภาพดังนี้ 
  3.2.3.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มาตรฐานและสาระการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
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  3.2.3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ชั้น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
ทั้งหมด 8 หน่วย เป็นข้อสอบ 3 ส่วน คือ 1. วัดความรู้ความจ า 2. วัดการน าไปใช้ และ 3. วัดการวิเคราะห์ ให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและพฤติกรรม แล้วน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
  3.2.3.3 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณลักษณะ
ของแบบทดสอบในด้านความสอดคล้องของเนื้อหา ภาษาท่ีใช้ ความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด และ
ความเหมาะสมของตัวเลือก ซึ่งใช้วิธีการตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง(Index of item - Objective 
Congruence หรือ IOC) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2544 : 272-273) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนความคิดเห็นในการ
พิจารณา ดังนี้ 
 คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ระบุไว้จริง 
 คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ระบุไว้ 
 คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ระบุไว้ 
  3.2.3.4 บันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนในแต่ละข้อ เพ่ือน ามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นรายข้อจากผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
5 ท่าน เมื่อน ามาหาค่าเฉลี่ยมีข้อสอบที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1 ซึ่งสรุปผลได้ว่าข้อสอบมีความสอดคล้อง
ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทุกข้อ โดยถือเกณฑ์ว่าข้อสอบที่มีค่าเฉลี่ยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมากกว่า
หรือเท่ากับ 0.5 เป็นข้อสอบที่ใช้ได้ น ามาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจพิจารณาอีกครั้ง 
  3.2.3.5 คัดเลือกข้อสอบเฉพาะที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - .70 และมีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง .36 - .78 ที่ครอบคลุมวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล จ านวน 80 ข้อ 
  3.2.3.6 น าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ที่ผ่านการ
คัดเลือกและหาคุณภาพทุกขั้นตอนไปจัดพิมพ์ เพ่ือน าไปใช้ทดสอบ 
 
3.3 ขั้นตอนด ำเนินกำรวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสาร ต ารา หนังสือต่างๆและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้น าผลการศึกษามาเป็นแนวทาง
ในการก าหนดขั้นตอนด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอนคือ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
สร้างเครื่องมือ ทดลองใช้เครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล สรปุผลและอภิปรายผล ซึ่งสามารถสรุปดังตาราง 3.2  
 
ตารางที่ 3.2 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอน/กิจกรรมย่อย แหล่งข้อมูล วิธีกำร/เครื่องมือที่ใช้ ผลที่ต้องกำรได้ 
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เอกสารและ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์เนื้อหา - กรอบความคิดในการวิจัย 

2. สร้างเครื่องมือ เอกสารวิชาการต่างๆ สร้างเครื่องมือให้ 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

- แบบทดสอบก่อนเรียนหลัง
เรียนวิชาการใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูล 
- บทเรียนการสร้างสื่อ
ประสม  
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ขั้นตอน/กิจกรรมย่อย แหล่งข้อมูล วิธีกำร/เครื่องมือที่ใช้ ผลที่ต้องกำรได้ 
   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

วิชาการใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูล 

3. ทดลองใช้เครื่องมือ  นักเรียนที่ไม่ใช่ 
กลุ่มตัวอย่าง 

- บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครื่องมือที่มีคุณภาพ 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง แบบทดสอบ,แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ 

5. สรุปและ 
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล ผลสรุปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 

 
 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้ 
 3.4.1 จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจให้พอดีกับ
จ านวนนักเรียน 20 คนต่อคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง 
 3.4.2 ท าการทดสอบวัดก่อนการทดลอง (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 
 3.4.3 ด าเนินการทดลอง เวลาในการเรียนเท่ากันคือใช้เวลาการเรียน 8 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นสัปดาห์  
 3.4.4 ท าการทดสอบวัดหลังการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน วิชาการใช้
โปรแกรมฐานข้อมูลหลังจากเรียนไปแล้ว  
 3.4.7 ตรวจนับคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลของ
นักเรียนเพื่อน าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน และสรุปผลการวิจัย 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.5.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ได้แก่ อัตราส่วนความเที่ยงตรง 
ตามเนื้อหาค่าความยาก – ง่าย ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาหา
ประสิทธิภาพ วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เรื่องการสร้างฐานข้อมูล 
  3.5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือบรรยายข้อมูลวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
  3.5.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบนัยส าคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้
โปรแกรมฐานข้อมูล หลังการทดลอง 
 3.5.2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.5.2.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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   3.5.2.1.1 ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) หรอืความสอดคล้องระหว่าง 
ข้อความที่เขียนขึ้นในแบบทดสอบกับค านิยามศัพท์เฉพาะที่ก าหนดไว้ โดยใช้วิธีหาค่า IOC (Index of item- 
Objective cogruence) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2544 : 272 – 273) โดยการใช้สูตรดังนี้ 

  IOC =  

 เมื่อ IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยาม ศัพท์เฉพาะ 
   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  N แทน จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 
   3.5.2.1.2 ค่าความยาก – ง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบรายข้อ ค่าความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาและความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ 
  3.5.2.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบรรยายข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ทาง
สถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS เพ่ือหาค่าสถิติดังนี้ ( ล้วน สายยศและอังคณาสายยศ. 2538 : 
73-80) 
   3.5.2.2.1 หาค่าเฉลี่ย ( ) 
   3.5.2.2.2 หาค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3.5.2.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 
  3.5.2.4 หาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ค่า t-test  
 

t=  

    

    = ผลเรียนของหลัง-ก่อนเรียน 
    = ผลรวมของหลัง-ก่อนเรียนยกก าลังสอบ 
   N = จ านวนคนสอบ 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่  2  ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยการใช้สื่อประสม วิชาโปรแกรมฐานข้อมูล และศึกษา
ผลความพึงพอใจ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน  
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง โดยผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติ ทดสอบ  
t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางประกอบการอธิบายด้วยความเรียง โดยมีสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอ ดังนี้ 
  หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
 S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาหาประสิทธิภาพของการใช้สื่อประสม วิชาโปรแกรมฐานข้อมูล ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 
 ตอนที่ 2 ผลความพึงพอใจในการเรียนวิชาโปรแกรมฐานข้อมูล โดยการใช้สื่อประสม 
 
ตอนที่ 1 ผลกำรพัฒนำหำประสิทธิภำพของกำรใช้สื่อประสม วิชำโปรแกรมฐำนข้อมูล ระดับชั้น
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี 2 
 ผลการพัฒนาหาประสิทธิภาพของการใช้สื่อประสม วิชาโปรแกรมฐานข้อมูล ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ดังปรากฏในตาราง 4-1 
 
 
 

ตำรำงที ่4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมฐานข้อมูล 
 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
 

S.D. 
1 33 69 51.00 25.46 
2 32 66 49.00 24.04 
3 33 66 49.50 23.33 
4 29 65 47.00 25.46 
5 31 66 48.50 24.75 
6 35 68 51.50 23.33 
7 34 67 50.50 23.33 
8 33 68 50.50 24.75 
9 33 68 50.50 24.75 
10 29 70 49.50 28.99 
11 32 65 48.50 23.33 
12 33 69 51.00 25.46 
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คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
 

S.D. 
13 32 69 50.50 26.16 
14 32 66 49.00 24.04 
15 27 69 48.00 29.70 
16 32 65 48.50 23.33 
17 36 65 50.50 20.51 
18 32 68 50.00 25.46 
19 34 67 50.50 23.33 
20 36 68 52.00 22.63 

 

32.40 67.20 49.80 24.61 
S.D. 2.23 1.61 1.28 2.07 

ร้อยละ 40.5 84 
 

  
จากตารางที่ 4-1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมฐานข้อมูล โดยการ

ทดสอบก่อนเรียน ภาพรวม  = 32.40  S.D.= 2.23 การทดสอบหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมภาพรวม  = 
67.20 S.D.= 1.61  และนักเรียนที่ได้คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนสูงสุด  = 52.00 S.D.= 22.63 ผลการ
ทดสอบหลังเรียนนักเรียนสอบได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 84 
 
ตำรำงที ่4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมฐานข้อมูล โดยใช้ค่า t-test 
 

กลุ่ม n  S.D. t 
ก่อนเรียน 20 32.40 2.23 50.52 
หลังเรียน 20 67.20 1.61 

ค่า sig = .000** 
 จากตารางที่ 4-2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมฐานข้อมูล โดยใช้
ค่า t-test  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1  
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ตอนที่ 2 ผลควำมพึงพอใจในกำรเรียนวิชำโปรแกรมฐำนข้อมูล โดยกำรใช้สื่อประสม  
ตำรำงท่ี 4.3 ผลความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้การใช้สื่อประสม 

ข้อควำม 
 

S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 
1. มีความทันสมัย 3.60 .98 มาก 
2. มีความสะดวกในการใช้งาน 3.77 .86 มาก 
3. สีตัวหนังสือมีความเหมาะสม 3.83 .79 มาก 
4. จัดสีสันในเว็บไซต์เหมาะสม ดูสบายตา 3.80 .61 มาก 
5. เนื้อหามีความน่าสนใจ 4.55 .97 มากที่สุด 
6. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน 3.87 .68 มาก 
7. ขนาดของตัวหนังสือชัดเจนอ่านง่าย 3.80 .71 มาก 
8. ท าให้เข้าใจเนื้อหาข้อเท็จจริงมากขึ้น 3.87 .73 มาก 
9. สามารถศึกษาค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเองการ 3.87 .68 มาก 
10. ข้อมูลมีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 4.52 .93 มากที่สุด 

รวม 3.95 .80 มำก 

  
จากตารางที่ 4-3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อประสม สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจโดยภาพรวมพบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์มาก ( =3.95)เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการประเมิน ข้อที่ 5 เนื้อหามีความน่าสนใจ มีระดับ
ความพึงพอใจเป็นล าดับที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด ( =4.55) รองลงมา คือ ข้อที่ 10 ข้อมูลมีสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนโดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด ( =4.52) และพบว่ามีรายการประเมิน 
จ านวน 8 ข้อ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ มาก คือ ข้อที่ 6 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน ( = 
3.87) ข้อที่ 9 สามารถศึกษาค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเองการ ( =3.87) ข้อที่ 8 ท าให้เข้าใจเนื้อหาข้อเท็จจริง
มากขึ้น ( =3.87) ข้อที่ 3 สีตัวหนังสือมีความเหมาะสม  ( =3.83) ข้อที่ 7 ขนาดของตัวหนังสือชัดเจนอ่าน
ง่าย ( =3.80) ข้อที่ 4 จัดสีสันในเว็บไซต์เหมาะสม ดูสบายตา ( =3.80) ข้อที่ 2 มีความสะดวกในการใช้งาน 
( =3.77) และข้อที่ 1 มีความทันสมัย ( =3.60) เป็นล าดับสุดท้าย 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง  ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2  ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยการใช้สื่อประสม  วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เรื่อง
การสร้างฐานข้อมูล และศึกษาระดับความพึงพอใจ ของนักเรียน โดยมีสมมติฐานการวิจัยว่านักเรียนที่เรียน
โดยการใช้สื่อประสม  เรื่องการสร้างฐานข้อมูล มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นร้อยละ 80 นักเรียนมีระดับความพึงพอใจใน
การวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลโดยการใช้สื่อประสม  อยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ อ าเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน หลัง
เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติทดสอบ  t-test ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สรุปผลกำรวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2  ผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทุกคนสูงขึ้นร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2.ความพึงพอใจในการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2  โดยการใช้สื่อประสม นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
อภิปรำยผล 

1. สื่อประสม  วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปี
ที่  2  ห้อง  2  ได้พัฒนามาจากโปรแกรม Microsoft  PowerPoint   ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการน าเสนอ
ข้อมูล  และโปรแกรมในการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์  แสดงขั้นตอนการท างาน ในเรื่อง การสร้างฐานข้อมูล  
ซึ่งมีหลายขั้นตอน แบบละเอียด เพื่อให้นักเรียนสามารถ  ทบทวนให้เกิดความช านาญมากข้ึน  นอกจากนั้นยัง
มีเสียงเพลงประกอบ  ท าให้นักเรียนไม่เบื่อในการเรียน และเจตคติที่ดีต่อวิชาโปรแกรมฐานข้อมูลมากขึ้น ช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบรรลุผลทางการเรียนได้ดียิ่งขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สื่อประสม
วิชาการการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เรื่องการสร้างฐานข้อมูล ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   เป็นสื่อประสมที่สามารถ
น าไปใช้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่  2  ห้อง  2  ได้เป็นอย่างดี 
 2. จากผลในการวิจัยในครั้งนี้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนใน  วิชาการใช้
โปรแกรมฐานข้อมูล  เรื่องการสร้างฐานข้อมูล  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่  2  
ห้อง  2  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า   สื่อ
ประสม  วิชาโปรแกรมฐานข้อมูล เรื่องการสร้างฐานข้อมูลเป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับใช้ในการเรียนการ
สอน  ได้ผลในระดับที่น่าพอใจ 
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3. ส่วนตัวนักเรียนจากการที่ได้สังเกตของผู้วิจัยพบว่า นักเรียนให้ความสนใจกับการเรียนการสอนโดย
ใช้สื่อประสม  เพราะนักเรียนสามารถดูขั้นตอนการท างานด้วยไฟล์วีดีโอ  สามารถทบทวนเนื้อหาของการเรียน
ได้ด้วยตนเอง  ซึ่งสื่อประสมวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ได้จัดท าขึ้นอย่างเป็นล าดับขั้นตอน  มีสีสันสวยงาม  
มีเสียงเพลงประกอบ   ท าให้นักเรียนไม่เกิดเบื่อหน่ายกับการเรียนรู้    สังเกตได้จากการท าแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย 
การสร้างบทเรียนสื่อประสมนั้นยังสามารถพัฒนาต่อไป  โดยมีแบบฝึกหัดทบทวนหลังเรียนให้นักเรียน

ทดสอบและทราบผลในทันที    หรือพัฒนาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI นั่นเอง   จะท าให้
ผู้สอนประหยัดเวลาในการสอน  นักเรียนสามารถเรียน และทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
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 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์. 

สีห์ศกัดิ์  ชวินคณวัชร์ (2550) กำรใช้โปรแกรมฐำนข้อมูล   กรุงเทพมหานคร: พัฒนาวิชาการ(2535) 
 จ ากัด. 

ฐิติศักดิ์  รื่นฤทธิ์  และธาริน  สิทธิธรรมชารี (2549) กำรใช้โปรแกรมฐำนข้อมูล   กรุงเทพมหานคร:   

          ซัคเซส มีเดีย  จ ากัด. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างสื่อประสม 
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ภาคผนวก ข 
แผนการสอนวิชา การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

 
วิชำ กำรใช้โปรแกรมฐำนข้อมูล 

รหัสวิชำ (2201-2405) 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  

พุทธศักรำช 2557 
 

ประเภทวิชำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

  
 
 
 
 
 

 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 

วิทยำลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหำรธุรกิจ 
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หน่วยการสอนทฤษฎแีละปฏบิัติ 
รหสั  2201-2405                     วชิาการใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูล   
ทฤษฎี 18 คาบ ปฏิบติั  36 คาบ รวม 54 คาบ       จ านวน  18  สัปดาห์ 
สัปดาห์ที่ หน่วยที่ ช่ือหน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล 1 2 
2 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล 1 2 
3 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล 1 2 
4 2 การออกแบบระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 1 2 
5 2 การออกแบบระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 1 2 
6 3 ท าความรู้จกักบัโปรแกรมฐานขอ้มูล 1 2 
7 4 เร่ิมสร้างงานฐานขอ้มูล 1 2 
8 4 เร่ิมสร้างงานฐานขอ้มูล 1 2 
9 1-4 สอบกลางภาค 1 2 

10 5 การจดัขอ้มูลในตารางดว้ยมุมมอง Datasheet 
และการเช่ือมความสัมพนัธ์ของตาราง (Relationships) 

1 2 

11 5 การจดัขอ้มูลในตารางดว้ยมุมมอง Datasheet 
และการเช่ือมความสัมพนัธ์ของตาราง (Relationships) 

1 2 

12 6 การสร้างแบบสอบถามคดัเลือกขอ้มูล (Select Query) 1 2 
13 6 การสร้างแบบสอบถามคดัเลือกขอ้มูล (Select Query) 1 2 
14 6 การสร้างแบบสอบถามคดัเลือกขอ้มูล (Select Query) 1 2 
15 7 การสร้างฟอร์มข้ึนดว้ยตนเอง (Form) 1 2 
16 7 การสร้างฟอร์มข้ึนดว้ยตนเอง (Form) 1 2 
17 8 การสร้างรายงาน 1 2 
18 5-8 สอบปลายภาค 1 2 

  รวม 18 36 
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1. รูปแบบและลกัษณะของระบบสารสนเทศ 

2. ชนิดของขอ้มูล  (Type of Data) 

3. รูปแบบและลกัษณะของโครงสร้างแฟ้มขอ้มูล (Structure of Data File) 

4. การจดัโครงสร้างแฟ้มขอ้มูล 

5. ระบบแฟ้มขอ้มูล (Data file System) 
6. ความหมายของฐานขอ้มูล 
7. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบฐานขอ้มูล 
8. ประเภทของฐานขอ้มูล 
9. ความส าคญัของระบบฐานขอ้มูล 
10. ระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database  Management  System = DBMS) 
11. ขอ้ดีและขอ้เสียของการใชฐ้านขอ้มูล 

 
ศึกษาถึงรูปแบบและลกัษณะท่ีส าคญัของระบบสารสนเทศท่ีมีขอ้มูลเป็นศูนยก์ลาง  หน่วยในการ

จดัเก็บขอ้มูล   โครงสร้างของแฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูล  พร้อมทั้งความหมายของฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
จะน าไปใชใ้นการวางแผนการออกแบบฐานขอ้มูล  และพฒันาเป็นโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลต่อไป 

 
 จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. ไดรู้้ถึงรูปแบบและลกัษณะของระบบสารสนเทศ 
2. ไดรู้้ถึงชนิดของขอ้มูล (Type of Data) ต่างๆ  
3. ไดรู้้ถึงรูปแบบและลกัษณะของโครงสร้างแฟ้มขอ้มูล (Structure of Data File) 

4. ไดรู้้ถึงการจดัโครงสร้างแฟ้มขอ้มูล 
5. ไดรู้้ถึงระบบแฟ้มขอ้มูล (Data file System) 
6. ไดรู้้ถึงความหมายของฐานขอ้มูล 

สอนสัปดาห์ที ่1-3 
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7. ไดรู้้ถึงบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบฐานขอ้มูล 
8. ไดรู้้ถึงประเภทของฐานขอ้มูล 
9. ไดรู้้ถึงความส าคญัของระบบฐานขอ้มูล 
10. ไดรู้้ถึงระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database  Management  System = DBMS) 
11. ไดรู้้ถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการใชฐ้านขอ้มูล 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายถึงรูปแบบและลกัษณะของระบบสารสนเทศได ้
2. อธิบายชนิดของขอ้มูล (Type of Data) ต่าง ๆ ได ้
3. อธิบายถึงรูปแบบและลกัษณะของโครงสร้างแฟ้มขอ้มูลได ้(Structure of Data File)  
4. อธิบายลกัษณะการจดัโครงสร้างแฟ้มขอ้มูลได ้
5. อธิบายถึงระบบแฟ้มขอ้มูล (Data file System) ได ้
6. อธิบายถึงความหมายของฐานขอ้มูลได ้
7. อธิบายถึงบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบฐานขอ้มูลได ้
8. อธิบายถึงประเภทของฐานขอ้มูลได ้
9. อธิบายถึงความส าคญัของระบบฐานขอ้มูลได ้
10. อธิบายถึงระบบจดัการฐานขอ้มูลได ้(Database  Management  System = DBMS) 
11. อธิบายถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการใชฐ้านขอ้มูลได ้

 
 

 
กจิกรรมครู กจิกรรมนักศึกษา 

1. อธิบายเ ร่ือง “รูปแบบและลักษณะของ
ระบบสารสนเทศ, ชนิดของขอ้มูลต่าง ๆ , 
รูปแบบและลักษณะของโคร งส ร้ า ง
แฟ้มขอ้มูล, ลกัษณะและประเภทของระบบ
ฐานข้อมูล,ความหมายของรูปแบบและ
ลกัษณะของโครงสร้างฐานขอ้มูล” 

1. นักศึกษาแต่ละคนควรศึกษารูปแบบและ
ลักษณะของระบบสารสนเทศ, ชนิดของ
ข้อมูลต่าง ๆ , รูปแบบและลักษณะของ
โครงส ร้ างแ ฟ้มข้อ มูล ,  ลักษณะและ
ประเภทของระบบฐานขอ้มูล,ความหมาย
ของรูปแบบและลักษณะของโครงสร้าง
ฐานขอ้มูลเพื่อเป็นพื้นฐานในการน าไปใช้
สร้างฐานขอ้มูลในบทต่อไป 
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กจิกรรมครู กจิกรรมนักศึกษา 
2. ครูน า เ น้ือหา ท่ีได้ เ รี ยบ เ รียงไว้แล้วมา

น าเสนอใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นภาพ 
3. นัก ศึกษาท าความ เข้า ใจในหัว เ ร่ือง ท่ี

ครูผู ้สอนได้ส่ือความหมายของระบบ
ฐานขอ้มูลใหเ้ขา้ใจ ก่อนท่ีจะข้ึนบทใหม่ 

 
1. ให้นักศึกษาแต่ละคนหรือแบ่งเป็นกลุ่มร่วมกันหาข้อมูลในระบบการท างานทัว่ไป  แล้วน ามา

วเิคราะห์วา่การจดัการกบัขอ้มูลเป็นอยา่งไร  และจงหาวธีิการใชร้ะบบฐานขอ้มูลไดอ้ยา่งไร 
2. ฝึกใหน้กัศึกษามองถึงปัญหาในการท างานของการจดัเก็บขอ้มูลในระบบแฟ้มขอ้มูล  และหาวิธีการ

แกไ้ขโดยน าเอาระบบการจดัการฐานขอ้มูลเขา้ไปช่วย 

 
1. ตวัอยา่งเอกสารหรือรูปภาพเคา้โครงของการจดัการฐานขอ้มูลในองคก์รต่างๆ  ท่ีตรงหรือใกลเ้คียง

กบัสาระการเรียนรู้ 
2. หนงัสือประกอบการเรียน 
3. คอมพิวเตอร์ 
4. Projector 

 
1. วิธีการประเมินผล   นกัศึกษาท ากิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ เร่ือง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ

ฐานข้อมูล” 
2. เคร่ืองมือประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ เร่ือง “ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัระบบฐานข้อมูล” 
3. เกณฑก์ารประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ มี 2 ตอน  

- ตอนท่ี 1 มี 20 ขอ้ นกัศึกษาตอ้งท าใหไ้ดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 12 ขอ้ จึงจะถือวา่ “ผ่าน” 
- ตอนท่ี 2  มี 20 ขอ้  นกัศึกษาตอ้งตอบค าถามใหถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 12 ขอ้ จึงจะถือวา่ “ผ่าน” 

 
1. กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

- ตอนท่ี 1 จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
- ตอนท่ี 2  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
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1. ค าศพัทท่ี์ใชใ้นระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) 
2. ค าศพัทท่ี์ใชใ้นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) 
3. ชนิดของความสัมพนัธ์ระหวา่ง Entity (Relationships of Type) 
4. ขั้นตอนการออกแบบฐานขอ้มูล 

 
ศึกษาถึงรูปแบบและลกัษณะท่ีส าคญัของระบบสารสนเทศท่ีมีขอ้มูลเป็นศูนยก์ลาง  หน่วยในการ

จดัเก็บขอ้มูล   โครงสร้างของแฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูล  พร้อมทั้งความหมายของฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
จะน าไปใชใ้นการวางแผนการออกแบบฐานขอ้มูล  และพฒันาเป็นโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลต่อไป 
 
 จุดประสงค์ทัว่ไป 

12. ไดรู้้ถึงค าศพัทท่ี์ใชใ้นระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) 
13. ไดรู้้ถึงค าศพัทท่ี์ใชใ้นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) 
14. ไดรู้้ถึงชนิดของความสัมพนัธ์ระหวา่ง Entity (Relationships of Type)  
15. ไดรู้้ถึงขั้นตอนการออกแบบฐานขอ้มูล 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
12. อธิบายถึงค าศพัทท่ี์ใชใ้นระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) 
13. อธิบายถึงค าศพัทท่ี์ใชใ้นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) 
14. อธิบายถึงชนิดของความสัมพนัธ์ระหวา่ง Entity (Relationships of Type)  
15. อธิบายถึงขั้นตอนการออกแบบฐานขอ้มูล 

 
 
 
 
 



42 

 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักศึกษา 
4. อ ธิบ า ย เ ร่ื อ ง  “ค า ศัพท์ ท่ี ใ ช้ ใ นร ะบบ

ฐ า น ข้ อ มู ล เ ชิ ง สั ม พั น ธ์  (Relational 
Database)” 

2. นักศึกษาแต่ละคนควรศึกษาและท่องจ า
ค าศัพท์ต่ างๆ ท่ีจ  า เ ป็นต้องใช้ในระบบ
ฐานขอ้มูล  เพื่อเป็นพื้นฐานในการน าไปใช้
สร้างฐานขอ้มูลในบทต่อไป 

3. อธิบาย เ ร่ือง   “ชนิดของความสัมพัน ธ์
ระหวา่ง Entity (Relationships of Type) และ
ขั้นตอนการออกแบบฐานขอ้มูล)” 

5. นัก ศึกษาแต่ละคนควร ศึกษาช นิดของ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง Entity และขั้นตอน
การออกแบบฐานข้อมูล ให้เข้าใจเพื่อจะ
สามารถสร้างฐานขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
1. จงออกแบบสร้างระบบฐานขอ้มูลของร้านเช่าหนังสือแห่งหน่ึง  โดยมี Relation ของสมาชิก , 

รายการหนงัสือ, ใบยืมหนงัสือ  โดยก าหนด Attribute เอง และก าหนดการเช่ือมความสัมพนัธ์ของ
แต่ละ Relation ใหค้รบถว้น 

 
5. ตวัอยา่งเอกสารหรือรูปภาพเคา้โครงของการจดัการฐานขอ้มูลในองคก์รต่างๆ  ท่ีตรงหรือใกลเ้คียง

กบัสาระการเรียนรู้ 
6. หนงัสือประกอบการเรียน 
7. คอมพิวเตอร์ 
8. Projector 

 
1. วธีิการประเมินผล   นกัศึกษาท ากิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ เร่ือง “การออกแบบระบบฐานข้อมูล

เชิงสัมพนัธ์” 
2. เคร่ืองมือประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ เร่ือง “การออกแบบระบบฐานข้อมูลเชิง

สัมพนัธ์” 
3. เกณฑก์ารประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ มี 2 ตอน  

- ตอนท่ี 1 มี 10 ขอ้ นกัศึกษาตอ้งท าใหไ้ดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 6 ขอ้ จึงจะถือวา่ “ผ่าน” 
- ตอนท่ี 2 มี 15 ขอ้ นกัศึกษาตอ้งท าใหไ้ดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 9 ขอ้ จึงจะถือวา่ “ผ่าน 
- ตอนท่ี 3 มี 1 ขอ้  นักศึกษาตอ้งออกแบบระบบฐานขอ้มูลตามโจทยท่ี์ก าหนดให้  ส่งให้

ครูผูส้อนพิจารณา จึงจะถือวา่ “ผ่าน” 
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2. กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
- ตอนท่ี 1 จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
-      ตอนท่ี 2  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
- ตอนท่ี 3  จงออกแบบระบบฐานขอ้มูลตามโจทยท่ี์ก าหนดให ้
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1. น าเขา้สู่โปรแกรม 
2. การออกจากโปรแกรม Microsoft Access 2007 
3. การเปิดใชง้านโปรแกรมคร้ังแรกหลงัการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
4. หนา้ตาและส่วนต่างๆ ของการเร่ิมตน้ใชง้านโปรแกรม Microsoft  Access 2007  
5. เร่ิมเปิดใชง้านฐานขอ้มูลเปล่า 
6. เปิดใชง้านฐานขอ้มูลดว้ยแม่แบบคุณลกัษณะท่ีใชอ้อนไลน์ 
7. ปิดไฟลฐ์านขอ้มูล 
8. ปิดโปรแกรม Microsoft Access 2007 
9. เปิดใชง้านไฟลฐ์านขอ้มูลท่ีสร้างไวแ้ลว้ 
10. ก าหนดจ านวนไฟลล่์าสุดท่ีใหแ้สดง 
11. หนา้ตาของ Ribbon 

 
ศึกษาถึงวิธีการเขา้สู่โปรแกรม Microsoft Access 2007 อยา่งถูกวิธี  และการออกจากโปรแกรม  

พร้อมทั้งแนะน าหนา้ตาและส่วนประกอบต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความคุน้เคยและพร้อมใชง้านไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
 
 จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. ไดรู้้ถึงวธีิการเขา้สู่โปรแกรมในแบบต่างๆ 
2. ไดรู้้ถึงวธีิการออกจากโปรแกรม Microsoft  Access 2007 อยา่งถูกวธีิ 
3. ไดรู้้ถึงวธีิการเปิดใชง้านโปรแกรมคร้ังแรกหลงัการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
4. ไดรู้้ถึงส่วนประกอบต่างๆ ของหนา้ต่างโปรแกรมฐานขอ้มูล วธีิการเปิดใชง้านฐานขอ้มูลเปล่า  

ฐานขอ้มูลแม่แบบต่างๆ จากการออนไลน์  และขั้นตอนการปิดฐานขอ้มูลบางงานท่ีไม่ไดใ้ช้
งาน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สามารถอธิบายถึงวธีิการเขา้สู่โปรแกรมในแบบต่างๆ ได ้
2. สามารถอธิบายถึงการออกจากโปรแกรม Microsoft  Access 2007 อยา่งถูกวธีิได ้
3. สามารถอธิบายถึงการเปิดใชง้านโปรแกรมคร้ังแรกหลงัการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแลว้

ได ้
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4. สามารถอธิบายถึงส่วนประกอบต่างๆ ของหนา้ต่างโปรแกรมฐานขอ้มูล วธีิการเปิดใชง้าน
ฐานขอ้มูลเปล่า  ฐานขอ้มูลแม่แบบต่างๆ จากการออนไลน์ และขั้นตอนการปิดฐานขอ้มูลบาง
งานท่ีไม่ไดใ้ชง้านได ้

 
 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักศึกษา 
6. อธิบายเร่ือง “วิธีการเข้าสู่โปรแกรม และ

ส่วนประกอบของโปรแกรมในส่วนท่ีใช้
บ่อยๆ และช่ือท่ีเรียกกันทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เพื่อจะท าให้นกัศึกษาไดท้ราบ
วา่ส่วนไหนเรียกวา่อะไร” 

4. นกัศึกษาแต่ละคนควรศึกษาหวัขอ้ต่างๆ ท่ี
ครูบรรยายให้เขา้ใจเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ใช้งานกับโปรแกรม Microsoft Access 
2007 ให้คล่อง  เพื่อจะไดส้ร้างฐานขอ้มูล
ใหมี้ประสิทธิภาพ 

7. ครูน า เ น้ือหา ท่ีได้ เ รี ยบ เ รียงไว้แล้วมา
น าเสนอให้นกัศึกษาไดเ้ห็นภาพหรือจะเขา้
สู่โปรแกรมแลว้ช้ีส่วนต่างๆ หรือแสดงวิธี
ท าให้นักศึกษาท าตาม  เพื่อให้เกิดความ
ช านาญ 

5. นัก ศึกษาควร ฝึกป ฏิบั ติ ถึ ง วิ ธี ก าร ใช้
โปรแกรมในส่วนต่างๆ ให้คล่องและเกิด
ความช านาญ 

 
 

 
3. ให้นักศึกษาแต่ละคนหรือแบ่งเป็นกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบติัถึงการเข้าสู่โปรแกรม  การออกจาก

โปรแกรมและการปรับแต่งเมนูให้เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษให้คล่อง  เพื่อจะไดใ้ชค้  าสั่ง
ต่างๆ ของโปรแกรมใหถู้กวธีิ 

4. ฝึกใหน้กัศึกษามองถึงปัญหาในการท างานของการเลือกค าสั่งต่างๆ บนเมนูใหค้ล่องและรวดเร็ว 
 

9. ตวัอยา่งเอกสารหรือรูปภาพเคา้โครงของการจดัการฐานขอ้มูลในองคก์รต่างๆ  ท่ีตรงหรือใกลเ้คียง
กบัสาระการเรียนรู้ 

10. หนงัสือประกอบการเรียน 
11. คอมพิวเตอร์ 
12. Projector 

 
1. วิธีการประเมินผล   นักศึกษาท ากิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ เร่ือง “ท าความรู้จักกับโปรแกรม

ฐานข้อมูล” 
2. เคร่ืองมือประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ เร่ือง “ท าความรู้จักกบัโปรแกรมฐานข้อมูล” 
3. เกณฑก์ารประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ มี 2 ตอน  
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- ตอนท่ี 1 มี 15 ขอ้ นกัศึกษาตอ้งท าใหไ้ดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 9 ขอ้ จึงจะถือวา่ “ผ่าน” 
- ตอนท่ี 2 มี 10 ขอ้ นกัศึกษาตอ้งท าใหไ้ดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 6 ขอ้ จึงจะถือวา่ “ผ่าน” 

 
3. กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

- ตอนท่ี 1 จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
-      ตอนท่ี 2  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
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………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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1. การสร้างฐานขอ้มูลใหม่ในมุมมองแผน่ขอ้มูล (Datasheet View)  
2. การสร้างฐานขอ้มูลใหม่ในมุมมองออกแบบตาราง (Design view)  
3. การจดัการกบัโครงสร้างของฐานขอ้มูล 

 
ศึกษาถึงวธีิการสร้างฐานขอ้มูลดว้ยมุมมองต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างโครงสร้างฐานขอ้มูลไดอ้ยา่ง

คล่องแคลว้  และวธีิการเช่ือมโยงตารางฐานขอ้มูลเพื่อจะไดน้ าขอ้มูลจากตารางอ่ืนมาสัมพนัธ์กนัไดอ้ยา่งถูก
วธีิ 
 
 จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. ไดรู้้ถึงการสร้างฐานขอ้มูลใหม่ในมุมมองแผน่ขอ้มูล (Datasheet View) 
2. ไดรู้้ถึงการสร้างฐานขอ้มูลใหม่ในมุมมองออกแบบตาราง (Design view) 
3. ไดรู้้ถึงการจดัการกบัโครงสร้างของฐานขอ้มูล 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายถึงการสร้างฐานขอ้มูลใหม่ในมุมมองแผน่ขอ้มูล (Datasheet View)   ได ้
2. อธิบายถึงการสร้างฐานขอ้มูลใหม่ในมุมมองออกแบบตาราง (Design view) ได ้
3. อธิบายถึงการจดัการกบัโครงสร้างของฐานขอ้มูลได ้
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กจิกรรมครู กจิกรรมนักศึกษา 
8. อธิบายเร่ือง “การสร้างงานฐานขอ้มูลด้วย

มุมมองต่างๆ พร้อมทั้ ง เปรียบเทียบให้
นักศึกษารู้ถึงวิธีการสร้างในแต่มุมมองให้
เขา้ใจ  หรืออาจจะวิเคราะห์ถึงขอ้ดีขอ้จ ากดั
ของการสร้างตารางฐานขอ้มูล” 

6. นกัศึกษาแต่ละคนควรศึกษาหวัขอ้ต่างๆ ท่ี
ครูบรรยายให้เข้าใจและปฏิบัติตามท่ีครู
สอนทุกขั้นตอน  เพื่อจะไดส้ร้างฐานขอ้มูล
ใหมี้ประสิทธิภาพ 

9. ครูน า เ น้ือหา ท่ีได้ เ รี ยบ เ รียงไว้แล้วมา
น าเสนอให้นกัศึกษาไดเ้ห็นภาพหรือจะเขา้
สู่โปรแกรมแลว้สร้างตารางฐานขอ้มูลในวิธี
และมุมมองต่างๆ เพื่อให้นกัศึกษาท าตามจะ
ไดเ้ขา้ใจและเกิดความช านาญ 

7. นักศึกษาควรฝึกปฏิบัติถึงวิ ธีการสร้าง
ตารางฐานขอ้มูลในมุมมองต่างๆ และการ
เช่ือมโยงตาราง  เพื่อใหเ้กิดความช านาญ 

 
 

 
1. จากการออกแบบฐานขอ้มูลร้านเช่าหนงัสือในกิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติบทท่ี 2 จงน ามาสร้าง

ตารางในโปรแกรม Microsoft Access ดว้ยมุมมองออกแบบ แลว้จดัเก็บไวใ้นไฟล์ช่ือ       Chapter 
4-1  และกรอกขอ้มูลลงไปสัก 5 เรคอร์ดของทุกตาราง 

2. จงสร้างตารางฐานขอ้มูลในช่ือ Chapter 4-2  ซ่ึงเป็นการท างานเก่ียวขอ้งกบัการเช่าห้องของหอพกั
แห่งหน่ึง ดงัน้ี 

 
 และเม่ือสร้างโครงสร้างของขอ้มูลแลว้เสร็จ  ให้พิมพข์อ้มูลลงไปในแต่ละตารางประมาณ 10 เร
คอร์ด  โดยสมมติข้ึนเองและใหส้ัมพนัธ์กบัฟิลดท่ี์ก าหนด 
 

13. ตวัอยา่งเอกสารหรือรูปภาพเคา้โครงของการจดัการฐานขอ้มูลในองคก์รต่างๆ  ท่ีตรงหรือใกลเ้คียง
กบัสาระการเรียนรู้ 

14. หนงัสือประกอบการเรียน 
15. คอมพิวเตอร์ 
16. Projector 

 
1. วธีิการประเมินผล   นกัศึกษาท ากิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ เร่ือง “เร่ิมสร้างงานฐานข้อมูล” 
2. เคร่ืองมือประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ เร่ือง “เร่ิมสร้างงานฐานข้อมูล” 
3. เกณฑก์ารประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ มี 3 ตอน  

- ตอนท่ี 1 มี 15 ขอ้ นกัศึกษาตอ้งท าใหไ้ดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 9 ขอ้ จึงจะถือวา่ “ผ่าน” 
- ตอนท่ี 2 มี 20 ขอ้ นกัศึกษาตอ้งท าใหไ้ดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 12 ขอ้ จึงจะถือวา่ “ผ่าน” 
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- ตอนท่ี 3 มี 2 ขอ้  นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัสร้างช้ินงานตามโจทยท่ี์ก าหนดให้ทั้ง 2 ขอ้ จึงจะถือวา่ 
“ผ่าน” 

 
4. กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

- ตอนท่ี 1 จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
- ตอนท่ี 2  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
- ตอนท่ี 3   ฝึกปฏิบติัการสร้างฐานขอ้มูลจากโจทยท่ี์ก าหนดให ้

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 
 

1. การเล่ือนต าแหน่งเคอร์เซอร์ใหก้บัแถว 
2. การปรับรูปแบบของขอ้มูลในตารางใหมี้รูปแบบของตวัอกัษรในมุมมองของ   

Datasheet 
3. การใชค้  าสั่งท่ีมีผลกบัระเบียน 
4. การปรับเปล่ียนรูปแบบของเขตขอ้มูลในมุมมองของ Datasheet 
5. การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางหลายๆ ตาราง  (Relationships) 

 
ศึกษาถึงวิธีการเล่ือนต าแหน่งของเคอร์เซอร์  การปรับแต่งรูปแบบของข้อมูลในตาราง  การ

ปรับแต่งรูปแบบความสูงและความกวา้งของฟิลด์และแถวในมุมมองต่างๆ และการสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งตารางหลายๆ ตารางไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
 
 จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. ไดรู้้ถึงการเล่ือนต าแหน่งเคอร์เซอร์ใหก้บัแถว 
2. ไดรู้้ถึงการปรับรูปแบบของขอ้มูลในตารางใหมี้รูปแบบของตวัอกัษรในมุมมองของ   

Datasheet 
3. ไดรู้้ถึงการใชค้  าสั่งท่ีมีผลกบัระเบียน 
4. ไดรู้้ถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบของเขตขอ้มูลในมุมมองของ Datasheet 
5. ไดรู้้ถึงการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางหลายๆ ตาราง  (Relationships) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายถึงการเล่ือนต าแหน่งเคอร์เซอร์ใหก้บัแถว 
2. อธิบายถึงการปรับรูปแบบของขอ้มูลในตารางใหมี้รูปแบบของตวัอกัษรในมุมมองของ   

Datasheet 
3. อธิบายถึงการใชค้  าสั่งท่ีมีผลกบัระเบียน 
4. อธิบายถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบของเขตขอ้มูลในมุมมองของ Datasheet 
5. อธิบายถึงการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางหลายๆ ตาราง  (Relationships) 
6.  
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กจิกรรมครู กจิกรรมนักศึกษา 
10. อธิบายเร่ือง “การจัดข้อมูลในตารางด้วย

มุมมอง Datasheet  พร้อมทั้งการปรับแต่ง
ฟิลด์และแถวเพื่อให้ดูสวยงามหรือตาม
ความชอบ” 

8. นกัศึกษาแต่ละคนควรศึกษาหวัขอ้ต่างๆ ท่ี
ครูบรรยายให้เข้าใจและปฏิบัติตามท่ีครู
สอนทุกขั้นตอน  เพื่อจะไดส้ร้างฐานขอ้มูล
ใหมี้ประสิทธิภาพ 

11. ครูน า เ น้ือหา ท่ีได้ เ รี ยบ เ รียงไว้แล้วมา
น าเสนอให้นกัศึกษาไดเ้ห็นภาพหรือจะเขา้
สู่โปรแกรมแล้วท าการปรับแต่งฟิลด์และ
แถว เพื่อใหน้กัศึกษาท าตามจะไดเ้ขา้ใจและ
เกิดความช านาญ 

9. นกัศึกษาควรฝึกปฏิบติัถึงวิธีการปรับแต่ง
คอลมัน์หรือฟิลด์  และแถวให้สวยงามและ
เหมาะสมกับข้อมูล  เพื่ อให้ เ กิดความ
ช านาญ 

 
 

 
1. เปิดไฟลฐ์านขอ้มูล Chapter 4-1  ข้ึนมาแลว้ท าการเช่ือมความสัมพนัธ์ของเขตขอ้มูลท่ีเหมาะสม 
2. เปิดไฟลฐ์านขอ้มูล Chapter 4-2  ข้ึนมาแลว้ท าการเช่ือมความสัมพนัธ์ของเขตขอ้มูลดงัน้ี 
 เขตขอ้มูลของรหสัผูเ้ช่าในตารางผูเ้ช่า  ใหไ้ปเช่ือมความสัมพนัธ์กบัเขตขอ้มูลรหสัผูเ้ช่าในตารางใบ

สัญญาโดยเม่ือตารางผูเ้ช่ามีการปรับปรุงแก้ไขหรือลบข้อมูลก็จะท าให้ตารางใบก ากับสัญญา
เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

 เขตขอ้มูลของหมายเลขหอ้งในตารางห้องเช่า  ให้ไปเช่ือมความสัมพนัธ์กบัเขตขอ้มูลของหมายเลข
หอ้งของตารางใบสัญญา  โดยท่ีเม่ือตารางหอ้งเช่ามีการแกไ้ขขอ้มูลก็จะไม่มีผลต่อตารางใดๆ 

 
17. ตวัอยา่งเอกสารหรือรูปภาพเคา้โครงของการจดัการฐานขอ้มูลในองคก์รต่างๆ  ท่ีตรงหรือใกลเ้คียง

กบัสาระการเรียนรู้ 
18. หนงัสือประกอบการเรียน 
19. คอมพิวเตอร์ 
20. Projector 

 
 

1. วิธีการประเมินผล   นกัศึกษาท ากิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ เร่ือง “การจัดข้อมูลในตารางด้วย
มุมมอง Datasheet และการเช่ือมความสัมพนัธ์ของตาราง (Relationships) ” 

2. เคร่ืองมือประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ เร่ือง “การจัดข้อมูลในตารางด้วยมุมมอง 
Datasheet และการเช่ือมความสัมพนัธ์ของตาราง (Relationships)” 

3. เกณฑก์ารประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ มี 3 ตอน  
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- ตอนท่ี 1 มี 20 ขอ้ นกัศึกษาตอ้งท าใหไ้ดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 12 ขอ้ จึงจะถือวา่ “ผ่าน” 
- ตอนท่ี 2 มี 10 ขอ้ นกัศึกษาตอ้งท าใหไ้ดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 6 ขอ้ จึงจะถือวา่ “ผ่าน” 
- ตอนท่ี 3 มี 2 ขอ้  นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัสร้างช้ินงานตามโจทยท่ี์ก าหนดให้ทั้ง 2 ขอ้ จึงจะถือวา่ 

“ผ่าน” 
 

5. กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
- ตอนท่ี 1 จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
- ตอนท่ี 2  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
- ตอนท่ี 3   ฝึกปฏิบติัการสร้างฐานขอ้มูลจากโจทยท่ี์ก าหนดให ้

 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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1. ชนิดของแบบสอบถาม 
2. มุมมองหนา้ต่างแบบสอบถาม 
3. เร่ิมสร้างแบบสอบถาม (Query)  ดว้ยมุมมองออกแบบ (Design View) 
4. จดัการเขตขอ้มูลในแบบสอบถาม 
5. การก าหนดเกณฑห์รือเง่ือนไขของการคดัเลือกเขตขอ้มูลในการแสดงผล 
6. การสร้างแบบสอบถามก าหนดพารามิเตอร์ 
7. การสร้างแบบสอบถามจดัการขอ้มูล 
8. การสร้างแบบสอบถามอยา่งง่ายดว้ยค าถามวซิาร์ด (Simple Query Wizard) 
9. การสร้างแบบสอบถามแบบตารางไขว ้

 
ศึกษาถึงวธีิการสร้างแบบสอบถาม (Query) ในแต่ละวิธีไดอ้ยา่งถูกวิธี และการก าหนดเง่ือนไขของ

การคดัเลือกเขตขอ้มูลในการแสดงผล  การก าหนดพารามิเตอร์  การก าหนดแท็บไขว ้ เพื่อท าให้การสร้าง
แบบสอบถามตรงตามความตอ้งการใหม้ากท่ีสุด 
 
 จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. ไดรู้้ถึงชนิดของแบบสอบถาม 
2. ไดรู้้ถึงมุมมองหนา้ต่างแบบสอบถาม 
3. ไดรู้้ถึงการเร่ิมสร้างแบบสอบถาม (Query)  ดว้ยมุมมองออกแบบ (Design View) 
4. ไดรู้้ถึงการจดัการเขตขอ้มูลในแบบสอบถาม 
5. ไดรู้้ถึงการก าหนดเง่ือนไขของการคดัเลือกเขตขอ้มูลในการแสดงผล 
6. ไดรู้้ถึงการสร้างแบบสอบถามแบบพารามิเตอร์ 
7. ไดรู้้ถึงการสร้างแบบสอบถามจดัการขอ้มูล 
8. ไดรู้้ถึงการสร้างแบบสอบถามอยา่งง่ายดว้ยค าถามวซิาร์ด (Simple Query Wizard) 
9. ไดรู้้ถึงการสร้างแบบสอบถามแบบตารางไขว ้
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายถึงชนิดของแบบสอบถาม 
2. อธิบายถึงมุมมองหนา้ต่างแบบสอบถาม 
3. อธิบายถึงการเร่ิมสร้างแบบสอบถาม (Query)  ดว้ยมุมมองออกแบบ (Design View) 
4. อธิบายถึงการจดัการเขตขอ้มูลในแบบสอบถาม 
5. อธิบายถึงการก าหนดเง่ือนไขของการคดัเลือกเขตขอ้มูลในการแสดงผล 
6. อธิบายถึงการสร้างแบบสอบถามแบบพารามิเตอร์ 
7. อธิบายถึงการสร้างแบบสอบถามจดัการขอ้มูล 
8. อธิบายถึงการสร้างแบบสอบถามอยา่งง่ายดว้ยค าถามวซิาร์ด (Simple Query Wizard) 
9. อธิบายถึงการสร้างแบบสอบถามแบบตารางไขว ้

 
กจิกรรมครู กจิกรรมนักศึกษา 

12. อธิบายเร่ือง “วิธีการสร้างแบบสอบถาม 
คดัเลือกขอ้มูล  (Select Query)” ในวิธีการ
ต่างๆ ได้อย่างเขา้ใจ  พร้อมทั้งการก าหนด
พารามิเตอร์เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการ 

10. นกัศึกษาแต่ละคนควรศึกษาถึงหวัขอ้ต่างๆ 
ท่ีครูบรรยายให้เขา้ใจและปฏิบติัตามท่ีครู
ส อ น ทุ ก ขั้ น ต อ น   เ พื่ อ จ ะ ไ ด้ ส ร้ า ง
แบบสอบถาม(Query)  ใหมี้ประสิทธิภาพ 

13. ครูน า เ น้ือหา ท่ีได้ เ รี ยบ เ รียงไว้แล้วมา
น าเสนอให้นกัศึกษาไดเ้ห็นภาพหรือจะเขา้
สู่โปรแกรมแลว้ท าการสร้างแบบสอบถาม
(Query)  เพื่อใหน้กัศึกษาท าตามจะไดเ้ขา้ใจ
และเกิดความช านาญ 

11. นักศึกษาควรฝึกปฏิบัติถึงวิ ธีการสร้าง
แบบสอบถาม  คัด เ ลื อกข้อ มู ล (Select 
Query)ให้สวยงามและเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการ   เพื่อใหเ้กิดความช านาญ 

 
 

1. เปิดไฟลฐ์านขอ้มูล Chapter 4-1 ข้ึนมาแลว้ท าการสร้างแบบสอบถามโดยให้แสดงผลของเขตขอ้มูล
ช่ือสมาชิก, เลขท่ีใบรายการเช่าหนงัสือ, รายช่ือหนงัสือ และวนัท่ียืม  และตั้งช่ือแบบสอบถามเป็น
ช่ือ “รายช่ือสมาชิกทียื่มหนังสือ” 

2. เปิดไฟล์ฐานขอ้มูล Chapter 4-2  ข้ึนมาแลว้ท าการสร้างแบบสอบถามของผูเ้ช่าหอพกัเฉพาะห้อง
แอร์  และจดัเก็บไวใ้นช่ือ “ผู้เช่าห้องแอร์” 

3. สร้างแบบสอบถามของเลขท่ีใบสัญญาทุกใบท่ีมีช่ือผูเ้ขา้พกัเป็นผูช้ายและพกัอยูใ่นห้องแอร์  แลว้
จดัเก็บไวใ้นช่ือ “เพศชายทีเ่ช่าห้องแอร์” 

4. สร้างแบบสอบถามของห้องท่ีมีเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีผูเ้ช่าทุกห้อง  แล้วจดัเก็บไวใ้นช่ือ “ผู้เช่าห้อง
เฟอร์นิเจอร์” 
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5. สร้างแบบสอบถามของห้องท่ีมีผูเ้ช่าตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป  แลว้จดัเก็บไวใ้นช่ือ “ผู้เช่าตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไป” 

 
21. ตวัอย่างเอกสารหรือรูปภาพเคา้โครงของแบบสอบถามในรูปแบบต่างๆ ให้ตรงหรือใกลเ้คียงกบั

สาระการเรียนรู้ 
22. หนงัสือประกอบการเรียน 
23. คอมพิวเตอร์ 
24. Projector 

 
1. วธีิการประเมินผล   นกัศึกษาท ากิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ เร่ือง “การสร้างแบบสอบถามคัดเลือก

ข้อมูล (Select Query)” 
2. เคร่ืองมือประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ เร่ือง “การสร้างแบบสอบถามคัดเลือกข้อมูล 

(Select Query)” 
3. เกณฑก์ารประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ มี 3 ตอน  

- ตอนท่ี 1 มี 15 ขอ้ นกัศึกษาตอ้งท าใหไ้ดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 9 ขอ้ จึงจะถือวา่ “ผ่าน” 
- ตอนท่ี 2 มี 15 ขอ้ นกัศึกษาตอ้งท าใหไ้ดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 9 ขอ้ จึงจะถือวา่ “ผ่าน” 
- ตอนท่ี 3 มี 5 ขอ้  นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัสร้างช้ินงานตามโจทยท่ี์ก าหนดให้ทั้ง 5 ขอ้ จึงจะถือวา่ 

“ผ่าน” 
 

6. กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
- ตอนท่ี 1 จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
- ตอนท่ี 2  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
- ตอนท่ี 3   ฝึกปฏิบติัการสร้างฐานขอ้มูลจากโจทยท่ี์ก าหนดให ้
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1. การสร้างฟอร์มข้ึนใชง้านดว้ยตวัเอง 
2. มุมมองแบบต่างๆ ของฟอร์ม 
3. สร้างฟอร์มในรูปแบบต่างๆ จากปุ่มบนแทบ็ Ribbon 
4. ปุ่ม Control และความหมายต่างๆ  ท่ีน ามาใชใ้นการสร้างฟอร์ม 
5. การใชง้านของปุ่ม Control  

 
ศึกษาถึงวิธีการสร้างฟอร์มข้ึนใช้งานดว้ยตวัเอง โดยการสร้างมุมมองแบบต่างๆ เพื่อให้ทราบและ

สามารถสร้างแบบฟอร์มไดต้ามตอ้งการ โดยใชเ้คร่ืองมือจากปุ่มต่างๆ บนแท็บ Ribbon และปุ่ม control ต่าง 
ๆ เพื่อจะไดส้ร้างอยา่งรวดเร็วและเหมาะกบัความตอ้งการของการใชง้าน 
 
 จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. ไดรู้้ถึงการสร้างฟอร์มข้ึนใชง้านดว้ยตวัเอง 
2. ไดรู้้ถึงมุมมองแบบต่างๆ ของฟอร์ม 
3. ไดรู้้ถึงการสร้างฟอร์มในรูปแบบต่างๆ จากปุ่มบนแทบ็ Ribbon 
4. ไดรู้้ถึงปุ่ม Control และความหมายต่างๆ  ท่ีน ามาใชใ้นการสร้างฟอร์ม 
5. ไดรู้้ถึงการใชง้านของปุ่ม Control  

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายถึงการสร้างฟอร์มข้ึนใชง้านดว้ยตวัเอง 
2. อธิบายถึงมุมมองแบบต่างๆ ของฟอร์ม 
3. อธิบายถึงการสร้างฟอร์มในรูปแบบต่างๆ จากปุ่มบนแท็บ Ribbon 
4. อธิบายถึงปุ่ม Control และความหมายต่างๆ  ท่ีน ามาใชใ้นการสร้างฟอร์ม 
5. อธิบายถึงการใชง้านของปุ่ม Control  
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กจิกรรมครู กจิกรรมนักศึกษา 
14. อธิบายเร่ือง “วิธีการสร้างฟอร์มข้ึนใช้งาน

เองได้อย่างสวยงาม โดยสามารถเลือกใช้
ค  าสั่ง และเคร่ืองมือได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว” 

12. นกัศึกษาแต่ละคนควรศึกษาหวัขอ้ต่างๆ ท่ี
ครูบรรยายให้เข้าใจและปฏิบัติตามท่ีครู
สอนทุกขั้นตอน  เพื่อจะไดส้ร้างฟอร์มข้ึน
ใชง้านเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

15. ครูน า เ น้ือหา ท่ีได้ เ รี ยบ เ รียงไว้แล้วมา
น าเสนอให้นกัศึกษาไดเ้ห็นภาพหรือจะเขา้
สู่โปรแกรมแล้วท าการสร้างฟอร์มข้ึนใช้
งานเอง ดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีโปรแกรมมีมา
ให้ไดอ้ย่างสวยงามและถูกตอ้งรวดเร็วและ
ใหน้กัศึกษาท าตามจะไดเ้ขา้ใจและเกิดความ
ช านาญ 

13. นักศึกษาควรฝึกปฏิบัติถึงวิ ธีการสร้าง
ฟอร์มข้ึนใช้งานด้วยตัวเองให้เกิดความ
ช านาญ 

 

 
1. เปิดไฟล์ฐานขอ้มูล Chapter4-1  ข้ึนมาแลว้ท าการสร้างฟอร์มของตารางสมาชิก  ให้สวยงามดว้ย

มุมมองออกแบบ (Design View)  และจดัเก็บฟอร์มในช่ือ “สมาชิก” 
2. จากไฟล์ฐานขอ้มูล Chapter 4-1  ท าการสร้างฟอร์มดว้ย Form Wizard ของตารางรายช่ือหนงัสือ  

โดยเลือกรูปแบบการแสดงผลเป็นคอลมัน์และรูปแบบพื้นหลงัของฟอร์มเป็น Windows Vista  และ
จดัเก็บฟอร์มในช่ือ “รายช่ือหนังสือ” 

3. เปิดไฟล์ฐานขอ้มูล Chapter 4-2  ข้ึนมาแล้วท าการสร้างฟอร์มของตาราง “ผูเ้ช่า” ดว้ยมุมมอง
ออกแบบ (Design View) ใหส้วยงามแลว้จดัเก็บในช่ือ “ผู้เช่า” 

4. จากไฟล์ฐานขอ้มูล Chpater 4-2  ท าการสร้างฟอร์มของตาราง “ห้องเช่า”  ดว้ยมุมมองออกแบบ 
(Design View) โดยมี “กล่องค าสั่งผสม” เพื่อใช้ในการคน้หาขนาดของห้องแลว้จดัเก็บไวใ้นช่ือ 
“ขนาดห้องพกั” 

5. จากไฟล์ฐานขอ้มูล Chapter 4-2  ท าการสร้างฟอร์มดว้ยมุมมองออกแบบ (Design View) โดยให้มี
ปุ่ม Command Button ท่ีท  าหน้าท่ี  เพิ่ม , ลบ, จดัเก็บ  และค้นหา  โดยเลือกรูปสัญลักษณ์ให้
สอดคลอ้งกบัการใชง้าน  และจดัเก็บไวใ้นช่ือ “ปุ่มควบคุม” 

 
25. ตวัอยา่งเอกสารหรือรูปภาพฟอร์มต่างๆ โดยเลือกใหต้รงหรือใกลเ้คียงกบัสาระการเรียนรู้ 
26. หนงัสือประกอบการเรียน 
27. คอมพิวเตอร์ 
28. Projector 
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1. วธีิการประเมินผล   นกัศึกษาท ากิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ เร่ือง “การสร้างฟอร์มขึน้ด้วยตนเอง 

(Form) ” 
2. เคร่ืองมือประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ เร่ือง “การสร้างฟอร์มขึน้ด้วยตนเอง (Form) ” 
3. เกณฑก์ารประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ มี 3 ตอน  

- ตอนท่ี 1 มี 10 ขอ้ นกัศึกษาตอ้งท าใหไ้ดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 6 ขอ้ จึงจะถือวา่ “ผ่าน” 
- ตอนท่ี 2 มี 10 ขอ้ นกัศึกษาตอ้งท าใหไ้ดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 6 ขอ้ จึงจะถือวา่ “ผ่าน” 
- ตอนท่ี 3 มี 5 ขอ้  นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัสร้างช้ินงานตามโจทยท่ี์ก าหนดให้ทั้ง 5 ขอ้ จึงจะถือวา่ 

“ผ่าน” 
 

7. กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
- ตอนท่ี 1 จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
- ตอนท่ี 2  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
- ตอนท่ี 3   ฝึกปฏิบติัการสร้างฐานขอ้มูลจากโจทยท่ี์ก าหนดให ้
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1. ประโยชน์ของรายงาน 
2. มุมมองแบบต่างๆ ของรายงาน 
3. วธีิสร้างรายงานอยา่งง่าย 
4. วธีิสร้างรายงานดว้ยตวัเองในมุมมองออกแบบ 
5. วธีิการท ารายงานฉลากจ่าหนา้ซองจดหมายหรือป้ายติดพสัดุ 

 
ศึกษาถึงวิธีการสร้างรายดว้ยรายงานในมุมมองต่างๆ  เพื่อน าเสนอขอ้มูลออกทางเคร่ืองพิมพ ์โดย

สามารถบอกถึงประโยชน์ และชนิดของรายงาน  เพื่อออกแบบฟอร์มตามตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 
 จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. ไดรู้้ถึงประโยชน์ของรายงาน 
2. ไดรู้้ถึงมุมมองแบบต่างๆ ของรายงาน 
3. ไดรู้้ถึงวธีิสร้างรายงานอยา่งง่าย 
4. ไดรู้้ถึงวธีิสร้างรายงานดว้ยตวัเองในมุมมองออกแบบ 
5. ไดรู้้ถึงวธีิการท ารายงานฉลากจ่าหนา้ซองจดหมายหรือป้ายติดพสัดุ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายถึงประโยชน์ของรายงาน 
2. อธิบายถึงมุมมองแบบต่างๆ ของรายงาน 
3. วธีิสร้างรายงานอยา่งง่าย 
4. อธิบายถึงวธีิสร้างรายงานดว้ยตวัเองในมุมมองออกแบบ 
5. อธิบายถึงวธีิการท ารายงานฉลากจ่าหนา้ซองจดหมายหรือป้ายติดพสัดุ 
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กจิกรรมครู กจิกรรมนักศึกษา 
16. อธิบายเร่ือง “วิธีการท ารายงาน  ประโยชน์

ของการท ารายงาน  การออกแบบให้ตรง
ตามความต้องการ  และสามารถสาธิตให้
นกัศึกษาสร้างรายงานแบบต่างๆ และแยก
ชนิดของรายงานได”้   

14. นกัศึกษาแต่ละคนควรศึกษาหวัขอ้ต่างๆ ท่ี
ครูบรรยายให้เข้าใจและปฏิบัติตามท่ีครู
สอนทุกขั้นตอน  เพื่อจะได้สร้างรายงาน 
ไดต้รงตามความตอ้งการใหมี้ประสิทธิภาพ 

17. ครูน า เ น้ือหา ท่ีได้ เ รี ยบ เ รียงไว้แล้วมา
น าเสนอให้นกัศึกษาไดเ้ห็นภาพหรือจะเขา้
สู่โปรแกรมแลว้ท าการสร้างรายงาน โดยดึง
จากขอ้มูลท่ีไดส้ร้างไวแ้ลว้มาน าเสนอ 

15. นกัศึกษาแต่ละคนควรฝึกปฏิบติัถึงวิธีการ
สร้างรายงาน  ให้ตรงตามความต้องการ   
เพื่อใหเ้กิดความช านาญ 

 
 

1. เปิดไฟล์ฐานขอ้มูล Chapter 4-1  ข้ึนมาแลว้ท าการสร้างรายงานของตารางสมาชิกดว้ยตวัช่วยสร้าง
รายงาน โดยใหร้หสัสมาชิกเป็นกลุ่มของขอ้มูล  โดยเรียงล าดบัของช่ือสมาชิกจากมากไปนอ้ย  และ
ปรับรูปแบบของฟอร์มเป็นลกัษณะ “Windows Vista” และตั้งช่ือรายงานเป็น “การเรียงล าดับ
สมาชิก” 

2. เปิดไฟล์ฐานขอ้มูล Chapter 4-2  ข้ึนมาแลว้ท าการสร้างรายงานของตาราง “เพศชายท่ีเช่าห้องแอร์” 
โดยจดัแบบฟอร์มรายงานใหส้วยงาม  และตั้งช่ือรายงานเป็น “เพศชายทีเ่ช่าห้อง” 

 
29. ตวัอยา่งเอกสารหรือรูปภาพเคา้โครงของรายงานในรูปแบบต่างๆ ให้ตรงหรือใกลเ้คียงกบัสาระการ

เรียนรู้ 
30. หนงัสือประกอบการเรียน 
31. คอมพิวเตอร์ 
32. Projector 

 
1. วธีิการประเมินผล   นกัศึกษาท ากิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ เร่ือง “การสร้างรายงาน” 
2. เคร่ืองมือประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ เร่ือง “การสร้างรายงาน” 
3. เกณฑก์ารประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ มี 3 ตอน  

- ตอนท่ี 1 มี 15 ขอ้ นกัศึกษาตอ้งท าใหไ้ดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 9 ขอ้ จึงจะถือวา่ “ผ่าน” 
- ตอนท่ี 2 มี 5 ขอ้ นกัศึกษาตอ้งท าใหไ้ดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 3 ขอ้ จึงจะถือวา่ “ผ่าน” 
- ตอนท่ี 3 มี 2 ขอ้  นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัสร้างช้ินงานตามโจทยท่ี์ก าหนดให้ทั้ง 2 ขอ้ จึงจะถือวา่ 

“ผ่าน” 
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8. กิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

- ตอนท่ี 1 จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
- ตอนท่ี 2  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
- ตอนท่ี 3   ฝึกปฏิบติัการสร้างฐานขอ้มูลจากโจทยท่ี์ก าหนดให ้
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ภาคผนวก ค 
คะแนนของนักศึกษาก่อน-หลังเรียน 
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คะแนนของนักศึกษำก่อน-หลังเรียน 

วิชำโปรแกรมฐำนข้อมูล 
 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
 

S.D. 
1 33 69 51.00 25.46 
2 32 66 49.00 24.04 
3 33 66 49.50 23.33 
4 29 65 47.00 25.46 
5 31 66 48.50 24.75 
6 35 68 51.50 23.33 
7 34 67 50.50 23.33 
8 33 68 50.50 24.75 
9 33 68 50.50 24.75 
10 29 70 49.50 28.99 
11 32 65 48.50 23.33 
12 33 69 51.00 25.46 
13 32 69 50.50 26.16 
14 32 66 49.00 24.04 
15 27 69 48.00 29.70 
16 32 65 48.50 23.33 
17 36 65 50.50 20.51 
18 32 68 50.00 25.46 
19 34 67 50.50 23.33 
20 36 68 52.00 22.63 

 

32.40 67.20 49.80 24.61 
S.D. 2.23 1.61 1.28 2.07 

ร้อยละ 40.5 84 

 
จากตารางที่ พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมฐานข้อมูล โดยการ

ทดสอบก่อนเรียน ภาพรวม  = 32.40  S.D.= 2.23 การทดสอบหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมภาพรวม  = 
67.20 S.D.= 1.61  และนักเรียนที่ได้คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนสูงสุด  = 52.00 S.D.= 22.63 ผลการ
ทดสอบหลังเรียนนักเรียนสอบได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 84 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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วิทยำลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหำรธุรกิจ 
แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรเรียนวิชำโปรแกรมฐำนข้อมูล โดยกำรใช้สื่อประสม 

 
ค ำชี้แจง  แบบประเมินนี้เป็นการสอบถามถึงความพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ เรียนในการเรียนวิชา
โปรแกรมฐานข้อมูล โดยการใช้สื่อประสม เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการด าเนินงานครั้งต่อไป โดยให้ท า
เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด 

รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด 
5 

ดีมำก 
4 

ปำนกลำง 
3 

น้อย 
2 

ปรับปรุง 
1 

1. มีความทันสมัย      

2. มีความสะดวกในการใช้งาน      

3. สีตัวหนังสือมีความเหมาะสม      

4. จัดสีสันในเว็บไซต์เหมาะสม ดูสบายตา      

5. เนื้อหามีความน่าสนใจ      

6. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน      

7. ขนาดของตัวหนังสือชัดเจนอ่านง่าย      

8. ท าให้เข้าใจเนื้อหาข้อเท็จจริงมากขึ้น      

9. สามารถศึกษาค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเองการ      

10. ข้อมูลมีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน      
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................. ................................................................ 
................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล      นายอิทธิพงษ์ ข าจีด 
วันเดือนปีเกิด      27 พฤศจิกายน 2559 
สถานที่เกิด      บ้านนาปรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ที่อยู่ปัจจุบัน      วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ต าบลคูหาสวรรค์  
      อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน    ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
สถานที่ท างานปัจจุบัน     วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ต าบลคูหาสวรรค์  
      อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
 
ประวัติกำรศึกษำ 

พ.ศ.2548     มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนสตรีพัทลุง อ าเภอเมือง  
จังหวัดพัทลุง 

พ.ศ.2552  ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
 


