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บทคัดย่อ 
 

หัวข้อเร่ือง :  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร  
    วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค  
    กันทรารมย์ ในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 30101-  
    0001  ท่ีเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 
ผูร้ายงาน  :  นายเดช  ทองแก้ว   
สถานศึกษา     :  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ปีการศึกษา    :  1/2564 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ท่ีเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ ในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ 
รหัสวิชา 30101-0001 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 
แบบทดสอบ เรื่อง โครงสร้าง และหลักการอ่านค่าไมโครมเิตอร ์และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
ที่เรียนด้วยสื่อประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ กลุ่ม มอย.๑๑ ท่ีลงทะเบียนเรียน 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 14 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
1.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค

กันทรารมย์ กลุ่ม มอย.๑๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในรายวิชางานวัดละเอียด
ช่างยนต์ รหัสวิชา 30101-0001 ท่ีเรียนด้วยเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
กันทรารมย์ กลุ่ม มอย.๑๑ . มีความพึงพอใจในการเรียนด้วยเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54, S = 0.675) 

คำสำคัญ : ส่ือประสม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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       กับแบบทดสอบของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก 
ก-7  แบบแสดงความเหมาะสมของข้อคำถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  37 
       ท่ีมีต่อส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์   
ข-1  แสดงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหวา่งการกำหนดจุดประสงค์   39 
       เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ เรื่อง โครงสร้างและหลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ 
ข-2  แสดงผลคะแนนการทดสอบ เรื่อง โครงสร้างและหลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์   40 
       ของนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง สำหรับกลุ่มคนเก่ง ( Ru ) 
ข-3  แสดงผลคะแนนการทดสอบ เรื่อง โครงสร้างและหลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์  40 
       ของนักศึกษาท่ีไม่ใช่ กลุ่มทดลอง สำหรับกลุ่มคนอ่อน ( Rl ) 
ข-4  แสดงผลการวิเคราะหค่์าความยากง่ายของแบบทดสอบ ( p ) และค่าอำนาจ  41 
       จำแนกของแบบทดสอบ ( r ) เรื่อง โครงสร้างและหลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ 
ข-5  แสดงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อคำถาม ในการหาความพึงพอใจ  42 
       ของผู้เรียนท่ีมีต่อส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี                     หน้า 
ค-1  แสดงผลคะแนนท่ีได้จากการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  45 
       ของส่ือประสม เรื่อง โครงสร้างและหลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ ทดลอง 
      กับกลุ่มตัวอย่าง (Field Testing) 
ค-2  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยส่ือประสม   45 
       เรื่อง โครงสร้างและหลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ โดยใช้การทดสอบค่าที  
      (Independent-Samples t-test ) ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Field Testing) 
ค-3  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 47 
ค-4  ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S ) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน 48 
       ท่ีมีต่อส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 
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สารบญัภาพ 
 

ภาพท่ี                     หน้า 
2-1  แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของไมโครมิเตอร์วัดนอก     6 
2-2  แสดงสเกลหลัก และสเกลเล่ือนระบบเมตริกค่าความละเอียด 0.01 มม.  5 
2.3  แสดงการแบ่งขีดสเกลไมโครมิเตอร์วัดนอกค่าความละเอียด 0.001 นิ้ว  6 

   ง      ตัวอย่างส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์       50 -56 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1  ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ พบว่า 
นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษาบางส่วน
ขาดความรู้ ขาดทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัญหาของสาขาวิชาช่างยนต์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ใน งานวัดละเอียดช่างยนต์ มีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน การเรียนขาดส่ือการเรียน
การสอนท่ี เร้าความสนใจ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาขาดความสนในใฝ่ศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนขาด
ทักษะการปฏิบัติงาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้นำวิธีสอนและนวัตกรรมมาทดลองใช้ในการปรับปรุง กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน ในฐานะครูผู้สอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ จึงได้นำส่ือ
ประสม (Multi – Media) เรื่อง ไมโครมิเตอร์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการสอนให้กับผู้สอน และช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่ายและรวดเร็วขึ้น  

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ 
รหัสวิชา 30101-0001  ท่ีเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 

1.2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางาน
เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ท่ีเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ ในรายวิชา
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 30101-0001   

1.3  สมมติฐานการศึกษา 
1.3.1  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัย 

เทคนิคกันทรารมย์ กลุ่ม มอย.๑๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในรายวิชา
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 30101-0001  ท่ีเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์  
 1.3.2  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัย 
เทคนิคกันทรารมย ์กลุ่ม มอย.๑๑ ท่ีเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ มีความพึงพอใจ ในระดับมาก 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา  
1.4.1  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

1.4.1.1  ประชากร 
  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ท่ีลงทะเบยีนเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 119 คน 
1.4.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 1 สาขางานเทคนิค
ยานยนต์ กลุ่ม มอย.11 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ท่ีลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 14 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

1.4.2  เนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 

30101-0001  ท่ีเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ ประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังนี้ 
 เรื่องท่ี 1  ไมโครมิเตอร์วัดนอก 
 เรื่องท่ี 2  ไมโครมิเตอร์วัดใน 
 เรื่องท่ี 3  ไมโครมิเตอร์วัดลึก 

1.4.3  ตัวแปร 
  1.4.3.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 
  1.4.3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 30101-0001 

1.4.4  ระยะเวลาท่ีทำการศึกษา ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 ตุลาคม 2564 

1.5  ข้อตกลงเบือ้งต้น   
1.5.1  ในการศึกษาครั้งนี้ถือว่าผู้เรียนมีความต้ังใจเท่าเทียมกัน ผู้เรียนท่ีใช้ ส่ือประสม เรื่อง 

ไมโครมิเตอร์ ต้องเป็นผู้มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในขั้นพื้นฐานได้ 
1.5.2  ส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบขั้นต่ำ  คือ CPU 

Pentium ขนาดความเร็ว 500 MHz หน่วยความจำ 512 MB ซีดีรอม 40x ขึ้นไป การ์ดเสียงพร้อม 
Wavetable โดยทำงานภายใต้ระบบปฏิบติัการ Window xp,vista หรือสูงกว่า 

1.5.3  เอกสารประกอบการทดสอบ เช่น แบบประเมิน ข้อสอบ แบบทดสอบได้ผ่านการ
ประเมินจากผู้เช่ียวชาญ และวิธีการทางสถิติก่อนนำไปใช้งาน 

1.6  นิยามคำศัพท์ 
 1.6.1  ส่ือประสมหรือส่ือหลายแบบ (Multimedia) เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้คอมพิวเตอร์

สามารถผสมผสานระหว่างข้อความ ข้อมูล ตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ตลอดจนระบบ
โต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน 

 1.6.2  แบบทดสอบหมายถึง แบบทดสอบระหว่างเรียน เพื่อนำไปวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 30101-0001 ท่ีเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 
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1.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.7.1  ผู้สอนและผู้ท่ีสนใจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้าง และพัฒนาส่ือการเรียนการสอน

ในรายวิชาสาขาวิชาช่างยนต์ได้ 
1.7.2  นำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษา การฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนการ

สอนในช้ันเรียนปกติ การสอนเสริม การเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน และการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียนสำเร็จรูปได้ 



 

 

 

 

 

 
 

บทที่ 2 
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 30101-

0001  ท่ีเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ ผู้รายงานได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามลำดับข้ันต่อไปนี้ 

2.1  โครงสร้าง และหลักการอ่านค่าไมโครมเิตอร ์
2.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือประสม 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1  โครงสร้าง และหลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ 
 ไมโครมิเตอร์วัดนอก (Outside Micrometer caliper) เป็นอุปกรณ์วัดละเอียดอีกชนิดหนึ่ง
ท่ีนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ไมโครมิเตอร์ถือกำเนิดขึ้นมาต้ังแต่ประมาณ
ปี ค.ศ. 1848 โดยชาวฝรั่งเศส หลังจากได้รับความนิยมก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถใช้งาน
ได้สะดวกและละเอียดมากขึ้นตามลำดับ ไมโครมิเตอร์มีหน่วยการวัดอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบเมตริก 
และระบบอังกฤษ สามารถวัดละเอียดได้ 0.01 มม., 0.001 มม., 0.001 นิ้ว และ 0.0001 นิ้ว 
       2.1.1  ส่วนประกอบ ของไมโครมิเตอร์วัดนอก  

 
 
 

 
1.  โครง  4.  แหวนยึด  7.  ปลอกหมุนกระทบเล่ือน 
2.  แกนรับ  5.  ปลอกสเกลหลัก 
3.  แกนวัด  6.   ปลอกหมุนวัด 

ภาพท่ี 2-1  แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของไมโครมิเตอร์วัดนอก 
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       2.1.2  หลักการของไมโครมิเตอร์ 
    การทำงานของไมโครมิเตอร์ ได้พัฒนามาจากการหมุนเคล่ือนท่ีของชุดเกลียว ซึ่งประกอบด้วย 

สกรู และนัต เหมือนหลักการเคล่ือนท่ีของซีแคล็มป์ โดยเอาหลักการของการเคล่ือนท่ีของเกลียวท่ีถูกหมุน
เคล่ือนท่ีไปหนึ่งรอบของเกลียวปากเดียว การเคล่ือนท่ีของเส้นขอบเกลียว 1 รอบ (Lead) จะเท่ากับ 
1 ระยะพิตซ์ของเกลียว (Pitch)   
          เกลียวของไมโครมิเตอร์ระบบเมตริกมีระยะพิตช์เท่ากับ 0.5 มม. เมื่อหมุนเกลียวตาม
เข็มนาฬิกา 1 รอบ แกนของไมโครมิเตอร์ (Spindle) จนเคล่ือนท่ีออกไปเท่ากับ 0.5 มม. เท่ากับ
ระยะพิตซ์ การเคล่ือนท่ีของเส้นรอบเกลียวก็จะเคล่ือนท่ี 0.5 มม. ท้ังนี้เพราะเกลียวเป็นเกลียวปากเดียว  
ระยะพิตช์ของเกลียวจะเท่ากับระยะเส้นรอบเกลียว 
       2.1.3  หลักการแบ่งสเกลและการอ่านไมโครมิเตอร์วัดนอกระบบเมตริก 

    ไมโครมิเตอร์วัดนอกระบบเมตริกจะแบ่งขีดสเกลท่ีก้านปลอกมีขีดสเกลอยู่ท่ีด้านบน 
และด้านล่างเส้นอ้างอิง ( Index line) ตามแนวยาว โดยขีดสเกลด้านบนมี 25 ช่อง ๆ ละ 1 มม. 
โดยมีตัวเลขกำกับท่ีขีด 0, 5, 10, 15, 25 มม. ส่วนขีดสเกลด้านล่าง ทำหน้าท่ีแบ่งครึ่งสเกล 1 มม.  
ด้านบนให้มีขนาด 0.5 มม. ที่ปลอกหมุนวัดจะแบ่งขีดสเกลที่เส้นรอบวงตามความละเอียด เช่น 
ค่าความละเอียด 0.01 มม. จะแบ่งออกเป็น 50 ช่อง ดังภาพท่ี 2.2 

 
 
 

 Index line 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-2  แสดงสเกลหลัก และสเกลเล่ือนระบบเมตริกค่าความละเอียด 0.01 มม. 
 
       2.1.4  หลักการแบ่งสเกลและการอ่านไมโครมิเตอร์วัดนอกระบบอังกฤษ 

    ไมโครมิเตอร์ระบบอังกฤษแบ่งขีดสเกลท่ีก้านปลอก มีขีดสเกลอยู่ท่ีด้านบน และด้านล่าง
เส้นอ้างอิง (Index line) ตามแนวยาว โดยขีดสเกลด้านบนมีความยาว 1 นิ้ว และแบ่งออกเป็น 10 
ช่อง ๆ ละ 0.1 นิ้ว โดยมีตัวเลขกำท่ีขีด 0, 1, 2, 3 ….  นิ้ว ส่วนขีดสเกลด้านล่าง ทำหน้าท่ีแบ่งสเกล 
0.1 นิ้ว ออกเป็น 4 ช่อง เท่า ๆ กัน ได้ช่องละ 0.025 นิ้ว ท่ีปลอกหมุนวัดจะแบ่งขีดสเกลท่ีเส้นรอบวง
ตามความละเอียด เช่น ค่าความละเอียด 0.001 นิ้ว จะแบ่งออกเป็น 25 ช่อง ๆ ละ 0.001  นิ้ว 

1.0  มม. 

0.5  มม. 
25  มม. 

ช่องละ  0.01  มม. 
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     แกนเกลียวนำเล่ือนของแกนวัด จะเป็นเกลียวขนาด 40 เกลียวต่อนิ้ว หรือมีระยะพิตซ์
เท่ากับ 

40

1  นิ้ว หรือเท่ากับ 0.025 นิ้ว และเมื่อปลอกหมุนวัด หมุน 1 รอบ แกนวัดก็จะเคล่ือนท่ีไป 

0.025 นิ้ว เท่ากับระยะ 1 ขีดบนปลอกสเกลหลัก โดยจะแบ่งระยะ 1 นิ้ว ออกเป็น 40 ช่อง หรือ 
40 ขีด ทุก ๆ 4 ขีดจะมีตัวเลขกำหนดไว้คือ 1, 2, 3, 4 …… ตามลำดับ โดยมีระยะ 0.100, 0.200 
และ 0.300 นิ้ว  ตามลำดับ และท่ีปลอกหมุนวัดจะมีสเกลแบ่งโดยรอบ 25 ช่อง ดังนั้นแต่ละช่อง
จะมีค่าเท่ากับ 

25

025.0  นิ้ว เท่ากับ 0.001 นิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-3  แสดงการแบ่งขีดสเกลไมโครมิเตอร์วัดนอกค่าความละเอียด 0.001 นิ้ว 

 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสื่อประสม 
       2.2.1  ความหมายและองค์ประกอบของส่ือประสม 

ส่ือประสมหรือส่ือหลายแบบ  (Multimedia) เป็นเทคโนโลยี ท่ีช่วยให้คอมพิวเตอร์
สามารถผสมผสานระหว่างข้อความ ข้อมูล ตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ตลอดจนระบบ
โต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน 

ส่ือประสมหรือมัลติมีเดีย หมายถึงการนำเอาสื่อหลาย ๆ อย่าง เช่น รูปภาพ เทป 
แผ่นโปร่งใส มาใช้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน ต่อมาเมื่อมีการ
นำคอมพิวเตอร์มาใช้มากขึ้น และสามารถใช้งาน ได้ท้ังภาพนิ่ง เสียง ข้อความและภาพเคล่ือนไหว  
ทำให้ความหมายของส่ือประสมเปล่ียนแปลงไป ซึ่งส่วนประกอบหลัก ท่ีมีใช้ท่ัวไปของคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียจะมี CD-ROM sound card และลำโพง เพิ่มเข้ามาในคอมพิวเตอร์ หรืออาจมีส่วนประกอบ
ท่ีเกี่ยวกับการใช้งานวิดีโอด้วย นอกจากนี้ยังมีความหมายรวมถึงการใช้การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องวิดีโอเทปเสียง ซีดีรอม กล้องดิจิตอล โทรทัศน์  ฯลฯ ให้ทำงานร่วมกัน 
การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์หลาย ๆ อย่างดังกล่าวจะต้องอาศัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Software) และอุปกรณ์ (Hardware) ต่าง ๆ ประกอบกัน บางครั้งจึงเรียกว่าสถานีปฏิบัติการมัลติมีเดีย 
(Multimedia workstation) 

ช่องละ 0.001 นิ้ว 
 

1  นิ้ว 
0.025  นิ้ว 

0.100  นิ้ว 
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ไฮเปอร์มีเดีย หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย นำเสนอสารสนเทศต่าง ๆ 
ในรูปของ ตัวอักษร ภาพ เสียง และการเคล่ือนไหว โดยผู้ใช้สามารถเช่ือมโยง เลือกหรือเปล่ียนแปลง
วิธีการ ตลอดจนขั้นตอนการเรียนรู้ได้ตามท่ีกำหนด ไว้ในโปรแกรม 

2.2.2  องค์ประกอบของส่ือประสม 
2.2.2.1  ข้อความ (Text) เป็นส่วนท่ีมีความเกี่ยวข้องในเนื้อหาของส่ือประสมเสมอ

และเป็นหนทางการนำเสนอได้ง่ายท่ีสุด และมีการพัฒนามาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ ลักษณะของ
ข้อความท่ีปรากฏในส่ือประสม ประกอบด้วย 

- ข้อความท่ีพิมพ์ เป็นข้อความเอกสารท่ีพิมพ์ออกมาในรูปกระดาษซึ่งเป็น
ผลงานของงานพิมพ์เอกสารท่ัวไป เช่น งานเวิร์ดโปรเซสเซอร์ตัวอักษรแต่ละตัวเก็บในรูปแบบรหัส 
เช่น รหัส ASCII 

- ข้อความสแกน เป็นเอกสารท่ีได้รับจากการสแกนและเป็นข้อความท่ีเก็บ
ในรูปแบบรูปภาพ หรือ Image 

- ข้อความอิเล็กทรอนิกส์  เป็นการแทนข้อความให้อยู่ในรูปที่แทนในส่ือ
ท่ีใช้ประมวลผลได้ 

- ข้อความหลายมิติ (Hypertext) มีบทบาทสำคัญมากในยุคหลังนี้เพราะว่า
เป็นข้อความท่ีเก็บในรูปข้อความอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเช่ือมโยงกันสามารถนำมาประมวลผลและ
แสดงผลในลักษณะเช่ือมโยงกันได้จึงเหมาะกับผู้ใช้ 

2.2.2.2  ภาพ (Graphics) เป็นส่วนของส่ือประสมท่ีใช้ประโยชน์ในการส่ือความหมาย
ได้ดี มีสีสรรและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง เพราะดึงดูดความสนใจได้ภาพประกอบด้วย 

- บิตแมพ (Bitmaps) เป็นการเก็บรูปภาพเป็นพิกเซล แต่ละพิกเซลก็คือ
จุดเล็ก ๆ ท่ีแสดงเป็นสี การเก็บข้อมูลจะเก็บเป็นพิกเซล ดังนั้นรูปภาพแต่ละรูปจึงต้องเก็บข้อมูลได้
จำนวนมาก ในการจัดเก็บจึงมีเทคนิคการบีบอัดข้อมูล เพื่อให้เล็กลง ผู้พัฒนาได้สร้างมาตรฐานการเก็บ
ข้อมูลและบีบอัด เช่น .jpg .gif .tif .fax เป็นต้น 

- คลิปอาร์ต ในการสร้างส่ือประสมจำเป็นต้องมีรูปภาพประกอบเพื่อความ
สวยงามและดึงดูความสนใจ เพื่อให้การสร้างส่ือประสมทำได้เร็วจึงมีการเก็บรูปภาพเป็นห้องสมุดภาพ 
ท่ีเรียกมาใช้ได้ง่าย ภาพท่ีเก็บอาจเป็นภาพส่วนหลัง (Background) ภาพขอบ ภาพพื้น ท่ีใช้ประกอบ
ฉากหรือนำมาตกแต่ง ตลอดจนภาพท่ีใช้เสริมรูปภาพต่าง ๆ 

- ภาพจากอุปกรณ์อินพุตต่าง ๆ เป็นภาพท่ีได้จากกล้องถ่ายภาพดิจิตอลจาก 
วีดิทัศน์ จากสแกนเนอร์ ฯลฯ 

- ไฮเปอร์พิกเจอร์ (Hyperpictures) เป็นภาพท่ีปรากฏในส่ือประสมท่ีสามารถ
เช่ือมโยงหรือกระตุ้นให้เกิดการทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อคลิกแล้วจะกลายเป็นวีดิทัศน์ 

2.2.2.3  เสียง (Sound) เสียงเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบการนำเสนอแบบส่ือ
ประสมเสียงทำให้บรรยากาศการรับรู้น่าสนใจ เช่น ในเกม ภาพยนตร์ ซีดีจะมีการบันทึกเสียงเป็นส่วนหลัง
เพื่อสร้างอารมณ์ต่าง ๆ ร่วมด้วยลักษณะของเสียงประกอบด้วย 
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- คล่ืนเสียงแบบออดิโอ มีการบันทึกเป็น .WAV .AU การบันทึกจะบนัทึกตาม
ลูกคล่ืนเสียงโดยมีการแปลงเป็นสัญญาณให้เป็นดิจิตอลเก็บในรูปแบบการบีบอัดเสียงเพื่อให้เล็กลง 

- เสียง CD เป็นรูปแบบบันทึกท่ีมีคุณภาพสำหรับการบันทึกลงบนแผ่น CD เพลง
ท่ีวางขายท่ัวไป บันทึกตามมาตรฐานนี้ 

- MIDI เป็นเสียงท่ีใช้แทนเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ สามารถเก็บข้อมูลและให้
วงจรอิเล็กทรอนิกส์สร้างเสียงตามตัวโน้ตเสมือนการเล่นของเครื่องดนตรีนั้น ๆ 

- ไฮเปอร์ออดิโอ เป็นการนำสัญญาณเสียงไปกระตุ้นหรือผสมกับการทำงาน
เพื่อการนำเสนอท่ีสลับซับซ้อนขึ้น 

2.2.2.4  วีดิทัศน์ (Video)  วีดิทัศน์เป็นภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวประกอบเสียงวีดิทัศน์
เป็นรูปแบบการนำเสนอท่ีให้รายละเอียดการเคล่ือนไหวเหมือนจริงส่วนของวีดิทัศน์ประกอบด้วย 

- ดิจิทัลวีดิทัศน์ เป็นการนำสัญญาณวีดิทัศน์ เก็บในรูปการบีบอัดเพื่อให้เก็บ
ได้เล็กลง มีการสร้างมาตรฐาน เช่น MPEG, AVI, MOV 

- สัญญาณถ่ายทอดสด เป็นการนำเอาสัญญาณวีดิทัศน์จากการถ่ายทอด
รายการจริงเช่ือมโยงการกระจายส่งไปยังปลายทางท่ีต้องการในส่วนของวีดิทัศน์มีอุปกรณ์การ
ประมวลผลหลายอย่างท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) เป็นสมรรถภาพทางสมอง
ในด้านต่าง ๆ ท่ีนักเรียนได้รับจากประสบการณ์ท้ังทางตรง และทางอ้อมจากครู สำหรับความหมาย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

   สุนทรี  สัตยพันธ์ (2538 : 22) ให้ความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
พฤติกรรมหรือความสามารถของบุคคลในด้านความรู้ และทักษะซึ่งได้พัฒนามาจากการเรียนการสอน 
การฝึกฝน และอบรม 

   สว่าง  หลักเพชร (2541 : 56) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ 
และความสามารถของบุคคลท่ีพัฒนาการดีขึ้น อันเกิดจากการเรียนการสอน การฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย
ความสามารถทางสมอง ความรู้ ความรู้สึก ค่านิยมต่าง ๆ 

   ชัยพล  สุขเอี่ยม (2542 : 9) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความสามารถ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านความรู้ ความจำ ความเข้าใจ ซึ่งได้จากการวัดเป็นคะแนนของกลุ่มประชากร
ท่ีทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน 

   จิตติมา  พุทธเจริญ (2543 : 19) ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า ผลของ
ความสามารถทางสมองด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียน การสอน การฝึกฝน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ 
ท้ังทางตรงและทางอ้อม ซึ่งวัดได้โดยการนับเป็นคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ภายหลังจากท่ีเรียนจบเนื้อหาท่ีกำหนดไว้ 

   ไพศาล  หวังพานิช (2526) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงคุณลักษณะ และความสามารถ
ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้
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ท่ีเกิดจากการศึกษาฝึกฝน อบรม หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ จึงเป็นการตรวจสอบระดับ
ความสามารถ หรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลว่าเรียนรู้เท่าไร มีความสามารถชนิดใด 

จากความหมายท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
ในการเรียน ซึ่งวัดได้จากการตอบแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนท่ีใช้ทดสอบ
วัดผลของความรู้ ความเข้าใจ การนำความรู้ไปใช้ 

2.3.2  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ชวาล  แพรัตกุล ( 2517 : 61) ได้ให้ความหมาย การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 

การตรวจสอบความรู้ ทักษะ และความสามารถ และสมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ ท่ีได้รับการอบรม
ส่ังสอนจากครู การประเมินผลส่วนใหญ่จะให้นักเรียนขีดเขียนคำตอบในกระดาษเรียกว่า การทดสอบ
ด้วยกระดาษ และดินสอ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะทำหน้าท่ีวัดว่า นักเรียนรู้มากน้อย
เท่าใด นักเรียนได้งอกงามตรงตามความมุ่งหมายตามหลักสูตรได้มากน้อยเพียงใด โดยใช้เครื่องมือ
ท่ีเรียกว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วัดปริมาณความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ เกี่ยวกับด้านวิชาการท่ีนักเรียนได้เรียนรู้มาในอดีต ว่ารับได้มากน้อยเพียงใด  

  ณรงค์  บุญมี (2529 : 62) ได้กล่าวถึงลักษณะข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ว่าแบ่งออกเป็น สองประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1)  แบบอัตนัย หรือแบบความเรียง หมายถึง แบบทดสอบท่ีกำหนดปัญหา หรือคำถาม
ให้โดยให้ผู้สอบเขียนตอบยาว ๆ ผู้เข้าสอบต้องมีความรู้ในปัญหานั้นมากน้อยเพียงใดก็เขียนออกมา
ให้หมดภายในเวลาท่ีกำหนด การใช้ภาษาในการเขียนตอบแล้วแต่ผู้เข้าสอบจะถนัด 

2)  แบบปรนัย หรือ ตอบแบบส้ัน ๆ หมายถึง แบบทดสอบท่ีกำหนดให้ตอบส้ัน ๆ 
หรือแบบกำหนดให้เลือกตอบ ได้แก ่แบบถูก–ผิด แบบเติมคำ แบบจับคู่ แบบเลือกตอบ 

2.3.3  การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.2.3.1  การแบ่งจุดประสงค์การเรียน  

    ประทุม  อัตชู (2535 : 15-18) ได้แบ่งจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้ระบบ
การแบ่งประเภทออกเป็น 3 ด้าน คือ 

1)  ด้ านพุ ทธิพิ สัย  (Cognitive Domains) เป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ทางสมอง 

2)  ด้านจ ิตพ ิส ัย  (Affective Domains) เป ็นว ัตถ ุประสงค ์การเร ียนรู ้
เกี่ยวกับความรู้สึก เช่น ทัศนคติ ค่านิยม การปรับตัว ความสนใจ และพฤติกรรมต่าง ๆ 

3)  ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domains) เป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้
เกี่ยวกับการกระทำ อย่างมีทักษะ 

    อุทุมพร  จามรมาน (2532: 71-78) ได้อธิบายขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า 

ขั้นท่ี 1 ขอบเขต ผู้สร้างต้องตอบคำถามให้ได้ว่า จะสร้างเครื่องมือวัดอะไร 
และผู้ถูกวัดมีลักษณะอย่างไร กระบวนการวัดจะทำอย่างไร 

ขั้นท่ี 2 จุดมุ่งหมายในการวัด ต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการเรียน
การสอน ตามหลักสูตร และมีความชัดเจนมากพอท่ีจะวัดได้ 
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2.3.3.2  ลักษณะของแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  จำนง  พรายแย้มแข (2531 : 29 - 30) และพวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2538 : 41 

- 45) ได้สรุปว่าแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรประกอบด้วยลักษณะสำคัญ ต่อไปนี้ 
1)  มีความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง แบบทดสอบท่ีสามารถทำหน้าท่ีวัด

ส่ิงท่ีเขาต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง ตรงตามจุดมุ่งหมาย สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และครอบคลุมพฤติกรรม
ตรงตามท่ีกำหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร หรือจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมท่ีกำหนดไว้ในเนื้อหา 
แต่ละหน่วยได้อย่างครบถ้วน 

2)  มีความเช่ือมั่น (Reliability) หมายถึง แบบทดสอบท่ีสามารถให้ผลคงท่ี
ไม่ว่าจะนำไปสอบวัดกี่ครั้งก็ตาม 

3)  มีความเป็นปรนัย (Objectivity) คือ มีคุณสมบัติ 3 ประการ ต่อไปนี้ 
(1)  คำถามมีความชัดเจน เข้าใจตรงกัน 
(2)  ต้องตรวจให้คะแนนตรงกัน คือมีมาตรฐานการให้คะแนนชัดเจน 

ทำให้ผู้ตรวจไม่ว่าใครก็ตาม ตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน 
(3)  การแปลความหมายแบบตรงกัน กล่าวคือ คะแนนท่ีได้บอกสถานภาพ

ของผู้สอบได้ตรงกัน 
4)  มีการถามลึก (Searching) หมายถึง คำถามจะไม่ถามแต่เพียงความรู ้ความจำ 

ตามตำรา หรือตามท่ีครูสอน แต่ต้องให้เด็กนำความรู้ไปวิเคราะห์ วิจารณ์ และใช้ในสถานการณ์จริง ๆ 
5)  มีความยุติธรรม (Fair) หมายถึง ข้อคำถามของข้อสอบนั้น จะต้องไม่มีช่องทาง

แนะให้เด็กฉลาดใช้ไหวพริบในการเดาได้ถูก และไม่เปิดโอกาสให้เด็กเกียจคร้านตอบได้นั่นคือ ข้อสอบ
ต้องครอบคลุมท้ังเนื้อหาวิชา และสมรรถภาพสมอง 

6)  มีลักษณะกระตุ้น เป็นแบบอย่างท่ีดี (Exemplary) หมายถึง ข้อสอบจะต้อง
ประกอบด้วยคำถาม ท่ีจะสร้างเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้เรียน ไม่ควรถามส่ิงท่ีเป็นตัวอย่างท่ีไม่เหมาะสม
ไม่ควรปฏิบัติ 

7)  มีอำนาจจำแนก (Discrimination) หมายถึง ข้อสอบนั้นสามารถแยกเด็กเก่ง
และเด็กอ่อนออกจากกันได้จริง 

8)  มีความยาก (Difficulty) พอเหมาะคือ ข้อสอบนั้นจะต้องไม่ยากเกินไป
และง่ายเกินไปผลการทดสอบโดยเฉล่ียควรเท่ากับ หรือสูงกว่า 50% ของคะแนนเต็มเล็กน้อย 

9)  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Definite) คือ ต้ังคำถาม และคำตอบท่ีมุ่งถาม
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจน ไม่กำกวม ไม่ถามแบบครอบจักรวาล 

10)  มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือสามารถให้คะแนนเท่ียงตรง และเช่ือถือ
ได้มากท่ีสุดภายในเวลาท่ีสอบน้อยท่ีสุด ใช้แรงงาน และเงินทุนน้อยท่ีสุดด้วย 

นอกจากนี้ ได้กล่าวไว้ว่าผู้เขียนข้อสอบท่ีดี จำเป็นจะต้องมีคุณลักษณะต่าง ๆ คือ 
มีความรู้ในเนื้อหา รู้จุดมุ่งหมายของวิชา รู้เทคนิคการถาม มีทักษะในการใช้ภาษา และมีทักษะในการเขียน
ข้อสอบ และวิจารณ์ จากหลักการ และกระบวนการสร้างและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีกล่าวมา 
โดยสรุปจะช่วยให้การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบทักษะ 
และความรู้ของนักเรียนได้ตามท่ีต้องการจากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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เป็นการวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียน โดยการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการทดสอบ เครื่องมือท่ีว่านี้
เรียกว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะมีแบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้นเองโดยเฉพาะ และแบบทดสอบ
มาตรฐานที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนวิธีการท่ีซับซ้อน เครื่องมือท้ัง 2 แบบท่ีสร้างขึ้นมามีวัตถุประสงค์
ท่ีเหมือนกัน คือ ต้องการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.4  แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 
   2.4.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
     สเตราส์ และเซเลย์ (Strauss and Sales. 1960 : 119 - 121) กล่าวว่า ความรู้สึก
พอใจในงานท่ีทำ และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คนท่ีจะพอใจในงาน
ท่ีทำเมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งสามารถสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของเขาได้ 
     แอปเปิลไวท์ (Apple white. 1965 : 6) ได้ให้ความหมายว่าของความพึงพอใจว่าเป็น
ความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมไปถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ด้วยการมีความสุขท่ีทำงานร่วมกับคนอื่นท่ีเข้ากันได้มีทัศนคติท่ีดีต่องานด้วย 
     กู๊ด (Good. 1973 : 161) ได้ให้ความหมายว่าของความพึงพอใจว่าสภาพ หรือระดับ
ความพึงพอใจท่ีเป็นผลมาจากความสนใจ และเจตคติของบุคคลท่ีมีต่องาน 

      โวแมน (Wolman. 1973 : 95) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ 
คือ ความรู้สึกมีความสุข เมือ่ได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ต้องการ หรือแรงจูงใจ  
      นฤมล  มีชัย (2535 : 15) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก หรือเจตคติท่ีดีต่อการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบนั้น ๆ ด้วยใจรัก มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
พยายามต้ังใจทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุขกับงานท่ีทำ และมีความพอใจ
เมื่องานนั้นได้ผลประโยชน์ตอบแทน 
     จากความหมายของความพึงพอใจของนักวิชาการ และนักการศึกษาท่ีกล่าวมาแล้วนั้น 
พอจะสรุปได้ว่า ความหมายของความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติท่ีดี ของบุคคลท่ีมีต่อ
การทำงาน หรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก และต้องการดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลสำเร็จ 
   2.4.2  แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
     แคทซ์ (Katz. 1983 : 163) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ
จากส่ือเป็นทฤษฎีท่ีให้ความสำคัญกับผู้บริโภค (Consumer) หรือผู้รับสาร (Receiver) โดยผู้รับสาร
จะอยู่ในฐานะเป็นผู้กระทำการเลือกใช้ส่ือ (Active Selector of Media Communication) ซึ่งนับได้ว่า
เป็นมุมมองท่ีแตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมท่ีไม่ให้ความสำคัญกับผู้รับสาร เพราะแต่เดิมผู้รับสารถูกมองว่า
เป็นผู้ถูกกระทำดังนั้นสมมุติฐานของทฤษฎีการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการส่ือสาร ผู้ส่งสาร
จึงไม่อาจคาดหมายความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารกับประสิทธิผลของการสื่อสาร เพราะท่ามกลาง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรท้ังสอง มีปัจจัยด้านการใช้ส่ือของผู้รับสารเข้ามาเป็นตัวแปรแทรกซ้อน
ของกระบวนการส่ือสาร 
     เฮอร์เบอร์ก (Herzberg. 1959 : 113 - 115) ได้ทำการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีท่ีเป็นมูลเหตุ
ท่ีทำให้เกิดความพึงพอใจ ว่า The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีทำให้
เกิดความพึงพอใจในการทำงาน 2 ปัจจัย คือ 
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  1)  ปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factor) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการงาน ซึ่งมีผลก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการทำงาน 
  2)  ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในการทำงาน
และมีหน้าที่ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทำงาน ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ความพึงพอใจเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียนทำงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือต้องการปฏิบัติให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ครูผู้สอน ซึ่งในสภาพปัจจุบันเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก หรือให้คำแนะนำปรึกษา
จึงต้องคำนึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู้ การทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้   
     จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของนักวิชาการ และนักการศึกษาท่ีกล่าว
มาแล้วนั้น พอจะสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการเรียน และผลการเรียน จะมีความสัมพันธ์กันในทางบวก
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัตินั้น ทำให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย
และจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญท่ีจะทำให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตมากน้อยเพียงใด นั่นคือส่ิงท่ีครูผู้สอน
จะคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
   2.4.3  การวัดความพึงพอใจ  
    หทัยรัตน์  ประทุมสูตร (2542 : 14) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจ เป็นเรื่องท่ีเปรียบเทียบ
ได้กับความเข้าใจท่ัว ๆ  ไป ซึ่งปกติจะวัดได้โดยการสอบถามจากบุคคลท่ีต้องการจะถาม มีเครื่องมือ
ท่ีต้องการจะใช้ในการวิจัยหลาย ๆ อย่าง อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะมีการวัดอยู่หลายแนวทาง แต่การศึกษา
ความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัดได้สองแนวคิดตามความคิดเห็นของ ซาลีซนิคค์ คริสเทนส์ 
กล่าวคือ 
  1)  วัดจากสภาพท้ังหมดของแต่ละบุคคล เช่น ท่ีทำงาน ท่ีบ้านและทุก ๆ  อย่างท่ีเกี่ยวข้อง
กับชีวิต การศึกษาตามแนวทางนี้จะได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ แต่ทำให้เกิดความยุ่งยากกับการท่ีจะวัด
และเปรียบเทียบ  
  2)  วัดได้โดยแยกออกเป็นองค์ประกอบ เช่น องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับงาน การนิเทศงาน
เกี่ยวกับนายจ้าง คุณลักษณะของบุคลากรท่ีพึงประสงค์ของนายจ้าง  

2.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
เบ็ญจพรรณ  ดวงเด่น (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การใชสื่อประสมในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 ปการศึกษา 2550 
จํานวน 25 คน ผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียน หมูบานสหกรณ 2 จํานวน 10คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ ส่ือประสมประกอบการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 ประกอบดวย ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน 
(CAI) ส่ือสไลดอิเล็กทรอนิกส ส่ือแบบฝกทักษะแบบทดสอบ และแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ การหาประสิทธิภาพ (E1 /E2 ) การหาคาดัชนีประสิทธิผล (E.I) การหาคาที (t-test) 
คาเฉล่ียคารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม SPSS และ Microsoft 
Excel ผลการศึกษาพบวา ส่ือประสมท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 มีประสิทธิภาพ 83.48/83.12  ส่ือประสมท่ีใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 มีคาดัชนี
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ประสิทธิผลเทากับ 0.82 ซึ่งแสดงวา ส่ือประสมท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร 
ทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มข้ึนรอยละ 82 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร ของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 หลังเรียนโดยใชส่ือประสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปการศึกษา 2549 และปการศึกษา2550 จากการทดสอบดวย t-test พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมใหผลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2550 สูงกวาปการศึกษา 2549 ความพึงพอใจของผูบริหาร
และครูท่ีมีตอส่ือประสมท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอรช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก และความพึงพอใจของนักเรียน โดยรวม 
อยูในระดับมากท่ีสุด 

สมชาย แก้วเจริญ (2556 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การใช้ส่ือประสมเพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านทำนองเสนาะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 
จำนวน 20 คน ท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้เวลาในการทดลอง 12 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพของส่ือประสมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านทำนองเสนาะของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 80.90/81.30 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์80/80 คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อประสมสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 
และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อส่ือประสมประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากับ 4.46 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .59 

สุนันทา ยินดีรมย์ และคณะ (2557 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยส่ือประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 60 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random 
sampling) และใช้การสุ่มอย่างง่ายเพื่อเลือกห้องหนึ่งเป็นห้องทดลอง อีกห้องหนึ่งเป็น ห้องควบคุม 
เรียนโดยใช้วิธีการสอนเมื่อใช้ส่ือประสม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้จำนวน 4 แผน ๆ ละ 2 ช่ัวโมง 2) ส่ือประสม ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบฝึก และเกม จำนวน 4 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ ท่ีมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.80 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.27 – 0.80 และค่าความยาก
ระหว่าง 0.27 – 0.80 4) แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีสอนโดยใช้ส่ือประสม
แบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 5) แบบประเมินคุณภาพของส่ือประสม สถิติพรรณนาที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบ  
สมมุติฐานความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
ส่ือประสม ซึ่งใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ำ (Repeated measure two ways 
ANOVA) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ส่ือประสมท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.03/89.00 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยส่ือประสม สูงกว่าผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยสื่อประสมและมีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์เป็นไปในทาง
ท่ีเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นของการทดลอง 3) เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่สอนโดยใช้
ส่ือประสมหลังการเรียนด้วยส่ือประสมอยู่ในระดับดีมาก 

ศิริกันยา  วงษ์สุรียะ (2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาส่ือประสม วิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่อง ตัวแปรชนิดข้อมูล โอเปอร์เรเตอร์และคาคงท่ี ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Power Point กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2559 จำนวน 13 คนผลการวิจัย พบว่า ส่ือประสม วิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องตัวแปรชนิดข้อมูลโอเปอร์เรเตอร์และค่าคงท่ี ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Power Point มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 80/87.69 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ส่ือประสมวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง ตัวแปรชนิดข้อมูลโอเปอร์เรเตอร์และค่าคงท่ี ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point พบว่า
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หลังการใช้สื่อประสมวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องตัวแปร
ชนิด 3 ข้อมูลโอเปอร์เรเตอร์และค่าคงท่ี ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point มีค่าเฉล่ียสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้อยู่ 0.77 คะแนน และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
ประสมวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องตัวแปร ชนิดข้อมูลโอเปอร์เรเตอร์และค่าคงที่ 
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point อยู่ในระดับดี 

ปรเมศวร์ สิริสุรภักด์ิ และคณะ (2561 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ จำนวน 30 คน 
ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ส่ือมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ 
เรื ่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 2) แบบประเมินคุณภาพ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า ส่ือมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์
ท่ีพัฒนามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.18 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83 2) นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.14 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 



 

 

 
 

บทที่  3 
วิธีดำเนินการ 

 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 

30101-0001  ที่เรียนด้วยสื่อประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ ผู้รายงานได้ศึกษา และดำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี ้

3.1  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
3.2  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการศกึษา 
3.4  การสร้างและพัฒนาเครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.5  วิธีดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6  สถิติที่ใชว้ิเคราะห์ข้อมูล 

3.1  ศึกษาขอ้มูลเบื้องต้น 
 3.1.1  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของไมโครมิเตอร์ โดยศึกษาจากเอกสาร ตำรา คู่มือการซ่อม และ

จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการออกแบบบทดสอบ 
 3.1.2  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา

งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 30101-0001  ที่เรียนด้วยสื่อประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร ์
 3.1.3  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อประสม 

เรื่อง ไมโครมิเตอร ์

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1  ประชากร 

  3.2.1.1  ประชากร 
     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต ์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย ์ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 119 คน 
  3.2.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

         นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขางาน
เทคนิคยานยนต์ กลุ่ม มอย.11 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 14 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 
3.3  เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

3.3.1  สื่อประสม เรื่อง เวอร์เนียร์ 
3.3.2  แบบทดสอบ เรื่อง โครงสร้าง และหลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ 
3.3.3  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อสื่อประสม เรือ่ง ไมโครมิเตอร ์
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3.4  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.4.1  แบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดำเนินการตามลำดับ 

ดังนี ้ 
3.4.1.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนจากเอกสาร และตำราเทคนิคการเขยีนข้อสอบ  
3.4.1.2  วิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดเอาไว้ นำมาใช้เป็น

แนวทางในการสร้างแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
3.4.1.3  สร้างแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โดยแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกโดย ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน  
3.4.1.4  นำแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จำนวน 5 ท่าน ตรวจคุณลักษณะและความสอดคล้องกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบ โดยใช้เกณฑ์กำหนดคะแนนความคิดเห็น (พวงรัตน ์ ทวีรัตน,์ 2538 : 
117) ดังนี ้ 

คะแนน +1 หมายถึง สำหรบัข้อคำถามที่แน่ใจว่าวัดตรงจุดประสงค์ข้อนั้น 
คะแนน 0 หมายถึง สำหรับข้อคำถามที่ไม่แน่ใจว่าตรงจุดประสงค์ข้อนั้นหรือไม่ 
คะแนน -1 หมายถึง สำหรบัข้อคำถามที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อน้ัน  

3.4.1.5  บันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อ แล้วนำไปคำนวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 เก็บไว้ และปรับปรุง
ข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ำกว่า 0.5 ให้มีความถูกต้องตามเกณฑ์ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2532 
: 58 – 68 ) นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินอีกครั้งเพ่ือให้เป็นข้อสอบที่สมบูรณ์  

3.4.1.6  นำแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบกับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง จำนวน 20 คน ซึ่งแบ่งเป็น
กลุ่มคนเก่ง 10 คน และกลุ่มคนอ่อน 10 คน  

3.4.1.7  ทำการวิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบ 
เพื่อคัดเลือกข้อสอบให้ได้จำนวน 10 ข้อโดยพิจารณาจากค่าความยากที่อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.8 และ
ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป หลังจากนั้นนำแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ไปหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR. – 20  ของ Kuder – Richardson เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

3.4.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน  
  3.4.2.1  ศึกษาเอกสาร วิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท จากหนังสือการวิจัยเบื้องต้นของ (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2545: 82 - 84) 

  3.4.2.2  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ที่เรียนด้วยสื่อประสม เรื่อง 
ไมโครมิเตอร์ โดยการกำหนดค่าระดับความพึงพอใจแต่ละช่วงคะแนน และความหมาย ตามแนวคิด
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ของลิเคอร์ท จำนวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด โดยกำหนดข้อความให้มีความหมายทางบวกทั้งหมด ดังนี้ 

5  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อสื่อประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ ในระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อสื่อประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร ์ในระดับมาก 
3  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อสื่อประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อสื่อประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร ์ในระดับน้อย 
1  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อสื่อประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ ในระดับน้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลความหมายของผลความพึงพอใจใช้เกณฑ ์ดังนี ้ 
4.51 – 5.00 หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร ์

โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร ์

โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร ์

โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร ์

โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถงึ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร ์

โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  3.4.2.3  นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นจำนวน 10 ข้อ เสนอผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม ความถูกต้อง และตรวจแกไ้ขภาษาให้ชดัเจนขึ้น  
  3.4.2.4  นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำไปแปล

ความหมายค่าระดับตามเกณฑ ์

3.5  วิธีดำเนนิการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 นำสื่อประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ ไปใช้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ชั้นปีที่ 1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ กลุ่ม มอย.11 หลังจากนั้นให้นักศึกษาทำแบบทดสอบ และประเมิน
ความพึงพอใจ แล้วนำผลการทดลองมาวิเคราะหห์าผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ 

3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.6.1  สถิตทิี่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  

   3.6.1.1  การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (Leve of Difficulty : p )  จากสูตร 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2553 : 97)                 
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  เมื่อ p  แทน ค่าระดับความยาก 
   Ru  แทน จำนวนคนกลุ่มสูงที่ตอบถูก 
   Rl  แทน จำนวนคนกลุ่มต่ำทีต่อบถูก 
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   f  แทน จำนวนคนในกลุ่มสูงและต่ำ (ซึ่งเท่ากัน) 
ขอบเขตของ p  (ระบบสัดส่วน) และความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553 : 96) 

1.0 เป็นข้อสอบที่ง่าย (ไม่ควรนำมาใช้วัด) 
0.0 เป็นข้อสอบที่ยากมาก (ไม่ควรนำมาใชว้ัด) 
0.50 เป็นข้อสอบที่ยากปานกลางหรือพอเหมาะ (เป็นข้อสอบที่มีคุณภาพดี) 
0.80 เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย (เป็นข้อสอบที่มีระดับความง่ายเข้าเกณฑ์) 
0.20 เป็นข้อสอบที่ค่อนขา้งยาก (เป็นข้อสอบที่มรีะดับความยากเข้าเกณฑ์) 

ข้อสอบที่ดีและใช้ได้ ควรมีค่า p  อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 
   3.6.1.2  การหาคา่อำนาจจำแนกของแบบทดสอบ (Discrimination Index : r ) 

จากสูตร (บุญชม  ศรสีะอาด, 2553 : 98) 

   Ru Rl
r

f

−
=    

  เมื่อ r  แทน อำนาจจำแนกของแบบทดสอบ 
ขอบเขตของ r   (ระบบสัดส่วน) และความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553 : 97) 

1.0 จำแนกกลุ่มสูงต่ำได้อย่างสมบูรณ์ (ผู้ตอบถูกเป็นกลุ่มสูง ผู้ตอบผิดเป็น
กลุ่มต่ำ เป็นข้อสอบที่มีคุณภาพดีที่สุด) 

-1.0  จำแนกทางตรงข้ามได้อย่างสมบูรณ์ (เป็นข้อสอบที่แย่ที่สุดไม่ควรนำมาใช้วัด) 
0.00 จำแนกกลุ่มสูงต่ำไม่ได้ (เป็นข้อสอบทีไ่ม่ควรนำมาใช้วัด) 
0.50 จำแนกได้ค่อนข้างสูง (เป็นข้อสอบที่มีคุณภาพดี) 
0.20 จำแนกใช้ได้ (เป็นข้อสอบที่มีอำนาจจำแนกเข้าเกณฑ์ ถ้าต่ำกว่านี้ไม่ควร

นำมาใช้วัด) 
ข้อสอบที่ดีและใช้ได้ ควรมีค่าอำนาจจำแนก r  ตั้งแต่ 0.20 ขึน้ไป 

   3.6.1.3  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability : tt
r ) ใช้วิธี Kuder 

– Richardson  สูตรหาความเช่ือมั่น KR – 20 (บุญชม  ศรสีะอาด, 2553 : 103)    
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 เมื่อ tt
r  แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

   k  แทน จำนวนขอ้สอบ 

p  แทน สัดส่วนของผู้ตอบถูกในข้อหน่ึง ๆ = R

N
 เมื่อ R  แทนจำนวนผูต้อบ

ถูกในข้อนั้น และ N  แทนจำนวนผู้เข้าสอบ          
  q   แทน สัดส่วนของผู้ตอบผิดในข้อหนึ่ง ๆ = 1 - p  
  2

S   แทน ความแปรปรวนของคะแนน   
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   3.6.1.4   ค่าดัชนีความสอดคล้อง เหมาะสมของรายการข้อคำถามกับจุดประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence : IOC ) หาได้จากสูตร (พวงรัตน ์ ทวีรัตน,์ 2538 : 
117) 

                      
R

IOC
N

=
   

เมื่อ IOC  แทน ดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค ์
R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

N  แทน จำนวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
ขอบเขตของ IOC  และความหมาย (พวงรัตน ์ ทวีรัตน,์ 2538 : 117) 

คะแนน +1 หมายถึง สำหรบัข้อคำถามที่แน่ใจว่าวัดตรงจุดประสงค์ข้อนั้น 
คะแนน  0  หมายถึง สำหรับข้อคำถามที่ไม่แน่ใจว่าตรงจุดประสงค์ข้อนั้นหรือไม่ 
คะแนน -1  หมายถึง สำหรับข้อคำถามที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อน้ัน 

ค่า IOC ตั้งแต ่0.5 ขึ้นไป ถือว่าเป็นข้อสอบที่มคีวามเที่ยงตรงสามารถนำไปใช้ได้ 
 3.6.2   สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  

  3.6.2.1  คา่เฉลี่ยเลขคณติ (Arithmetic Mean : X )  จากสูตร  (บญุชม  ศรสีะอาด, 
2553 : 124) 

X
X

N
=
  

เมื่อ X    แทน ค่าเฉลี่ย 
  X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
  N    แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม 

3.6.2.2  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S  ) จากสูตร (บุญชม  ศรี
สะอาด, 2553: 126) 
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เมื่อ S  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  X  แทน คะแนนแต่ละตัว 
  X  แทน ค่าเฉลี่ย 
  N  แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม 

 3.6.3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร ์
ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent sample ) โดยใช้ t – test (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2553: 133) 
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เมื่อ t  แทน ค่าสถิติทีจ่ะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมีนัยสำคญั 
  D  แทน ผลต่างของอันดับแต่ละคู่ 
  n  แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่างหรือจำนวนคู่ 



 

 

 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 30101-0001  ท่ีเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์
ผู้รายงานขอเสนอผลของการศึกษา ดังนี้ 

4.1  การวิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.2  การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน

ด้วยส่ือประสม 
4.3  การวิเคราะห์หาคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจ 
4.4  การวิเคราะห์หาความพึงพอใจของผู้เรียน ท่ีมีต่อส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 

4.1  การวิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผู้รายงานได้นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาจำนวน 5 ท่าน 

ตรวจการกำหนดเนื้อหา ตรวจคุณลักษณะและความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ
จากนั้นบันทึกผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อแล้วนำไปคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบกับนักศึกษา
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองจำนวน 20 คนปรากฏผล ดังนี้ 

ตารางที่ 4-1  แสดงผลคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างและหลักการอ่าน 
ไมโครมิเตอร์ 

ท่ี รายการ ผลการวิเคราะห์ เฉลี่ย เกณฑ์มาตรฐาน 
1. ค่าดัชนีความสอดคล้องเหมาะสมของ

รายการข้อคำถามกับ
จุดประสงค์(Index of Item 
Objective Congruence : IOC )   

0.90 - 1.00 0.98 0.5 ขึ้นไป  

2. ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ  
( Level of Difficulty : p  ) 

0.20 - 0.35 0.26 0.2 – 0.80 

3. ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ 
(Discrimination Index : r ) 

0.20 – 0.25 0.21 0.2 ขึ้นไป 

4. ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
(Reliability: ttr  ) 

0.64  0.5 ขึ้นไป 
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ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 5 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of Item Objective Congruence : IOC )
ซึ่งผู้เช่ียวชาญจะพิจารณาให้คะแนนโดยกำหนดคะแนน ดังนี้ 

คะแนน +1 หมายถึงสำหรับข้อคำถามท่ีแน่ใจว่าวัดตรงจุดประสงค์ข้อนั้น 
คะแนน  0  หมายถึงสำหรับข้อคำถามท่ีไม่แน่ใจว่าตรงจุดประสงค์ข้อนั้นหรือไม่ 
คะแนน -1 หมายถึงสำหรับข้อคำถามท่ีไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 

ใช้เกณฑ์พิจารณาค่า IOC  ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปถือว่าเป็นข้อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงสามารถ นำไปใช้ได้
ปรากฏว่าข้อคำถามผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดทุกข้อโดยมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.98
แสดงว่าคำถามมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกข้อถือว่า
เป็นข้อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงสามารถนำไปทดลองใช้ต่อไปได้ 

จากข้อมูลข้างต้น แบบทดสอบ 10 ข้อ ไปทดสอบกับนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง จำนวน 
20 คนผลการวิเคราะห์แบบทดสอบ พบว่า 

1)  ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ ( p ) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.35 ค่าเฉล่ีย 0.26 
2)  ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ ( r ) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.25 ค่าเฉล่ีย 0.21 
3)  ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ( ttr ) มีค่าเท่ากับ 0.64 
จึงแสดงว่าแบบทดสอบนี้มีความแม่นตรง สามารถนำไปใช้เป็นแบบทดสอบระหว่างเรียน

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร ์กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ 

4.2  การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วย 
สื่อประสม เร่ือง ไมโครมิเตอร์ 

การทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
ตารางที่ 4-2  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง 

ไมโครมิเตอร์ โดยใช้การทดสอบค่าที (Independent-Samples t-test ) ทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง (Field Testing) 

การทดสอบ คะแนน 
df  t  

N  X  S  
ก่อนเรียน 14 3.57 0.937 

14 13.717** 
หลังเรียน 14 7.50 0.519 

t**  (0.05 , 13 = 1.7709) 
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4.3  การวิเคราะห์หาคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจ 
ผู้รายงานได้นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้นจำนวน 10 ข้อ เสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อหา

ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม ความถูกต้อง และตรวจแก้ไขภาษาให้ชัดเจนขึ้น แล้วนำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ 

ตารางที่ 4-3  แสดงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อคำถาม ในการหาความพึงพอใจของผู้เรียน
ท่ีมีต่อส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 

ท่ี รายการ ผลการวิเคราะห์ เฉลี่ย เกณฑ์มาตรฐาน 
1. ค่าดัชนีความสอดคล้องเหมาะสมของ

รายการข้อคำถาม: IOC  
0.90 - 1.00 0.98 0.5 ขึ้นไป  

 
4.4  การวิเคราะห์หาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อสื่อประสม เร่ือง ไมโครมิเตอร์ 

ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ ผู้ศึกษาใช้กลุ่มตัวอย่างทดลอง
การใช้ส่ือประสม จำนวน 14 คน และทำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือประสม จำนวน 10 ข้อ 
จากนั้นนำค่าระดับท่ีได้มาหาค่าเฉล่ีย ( )X  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( )S  สรุปผลการศึกษาได้
ดังนี้ 

ตารางที่ 4-4  แสดงค่าการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อส่ือประสม 

ข้อที่ รายการ X  S  
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การเรียนด้วยสื่อประสมช่วยให้ข้าพเจา้สนใจในบทเรียน 4.64 0.633 มากท่ีสุด 
2. การเรียนด้วยสื่อประสมทำให้ข้าพเจ้าสนุกกับการเรยีน 4.79 0.406 มากท่ีสุด 
3. ข้ันตอนการใช้เครื่องงา่ยต่อการใช้งาน 4.50 0.759 มาก 
4. การเรียนด้วยสื่อประสมทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหาง่ายข้ึน 4.57 0.755 มากท่ีสุด 
5. สื่อประสมช่วยให้ข้าพเจา้เข้าใจในสิ่งที่เรียนดีข้ึน 4.64 0.633 มากท่ีสุด 
6. สื่อประสมบทนีช้่วยให้ข้าพเจา้ได้เรียนอย่างเหมาะสมตาม

ความสามารถของข้าพเจ้า 4.79 0.578 มากท่ีสุด 

7. คำอธิบายในสื่อประสมงา่ยต่อการเข้าใจ 4.29 0.726 มาก 
8. ข้าพเจา้มีความเป็นส่วนตัวและมีสมาธิในการทำ

แบบทดสอบเมื่อเรียนด้วยสื่อประสม 4.43 0.755 มาก 

9. ข้าพเจา้ชอบเรียนด้วยสื่อประสมมากกว่าเรียนกับ
ครูผูส้อนในชัน้เรียน 4.14 0.864 มาก 

10. ข้าพเจา้มีความพงึพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อประสม 4.57 0.646 มากท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 4.75 4.54 0.675 

 



  

 
 

บทที่ 5  
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 30101-0001  ท่ีเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 
ผู้รายงานขอเสนอผลของการศึกษา ดังนี้ 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1  คุณภาพแบบทดสอบ เรื่อง โครงสร้างและหลักการอ่านไมโครมิเตอร์   
  1)  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of 

Item Objective Congruence : IOC ) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.90 – 1.00 ค่าเฉล่ีย 0.98 
  2)  ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (Leve of Difficulty : p ) มีค่าอยู่ระหว่าง 

0.20 - 0.35 ค่าเฉล่ีย 0.25 
  3)  ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ (Discrimination Index : r ) มีค่าอยู่ระหว่าง 

0.20 – 0.25 ค่าเฉล่ีย 0.205 
  4)  ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (Reliability : ttr )  มีค่าเท่ากับ 0.64 

 5.1.2  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กลุ่ม มอย.๑๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนใน
รายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 30101-0001 ท่ีเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 5.1.3  แบบประเมินความพึงพอใจ ค่าดัชนีความสอดคล้องเหมาะสมของรายการข้อคำถาม: 
IOC  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.90 – 1.00 ค่าเฉล่ีย 0.98 

 5.1.4  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กลุ่ม มอย.๑๑ ที่เรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ มีความพึงพอใจ
ต่อส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54, S = .675 ) 

5.2  อภิปรายผล  
 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า 

 5.2.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผู้รายงานสร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.90 – 1.00 ค่าเฉล่ีย 0.98 
ผู้เช่ียวชาญท่ีทำการประเมินเป็นครูผู้สอนทางด้านวิชาชีพช่างยนต์ และผู้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยี
ยานยนต์ มีความเข้าใจในข้อคำถาม ประกอบกับผู้รายงานก็ไม่ได้ใช้คำถามท่ีมีรายละเอียดท่ีซับซ้อนมาก 
ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.35 ค่าเฉล่ีย 0.26 ข้อคำถามส่วนใหญ่
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จะมีค่าความยากง่ายปานกลางจะมีเพียงบางข้อคำถามท่ียาก  หรือง่ายบ้าง ค่าอำนาจจำแนก
แบบทดสอบ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.25 ค่าเฉล่ีย 0.21 แม้ตัวเลขจะไม่สูงมากนักแต่ก็อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน เป็นเพราะนักศึกษาท่ีนำมาทดลองทำแบบทดสอบเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางด้าน
รถยนต์ใกล้เคียงกันมาก สามารถทำแบบทดสอบได้ใกล้เคียงกัน จึงทำให้แบบทดสอบนี้มีค่าความ
เช่ือมั่น เท่ากับ 0.64   

 5.2.2  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยสื่อประสม 
เรื่อง ไมโครมิเตอร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาที่ต้ังไว้ 
เป็นผลเนื่องมาจาก การนำส่ือประสมมาประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอยู่หลากหลาย
รูปแบบ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน ตัวอย่าง เช่น ส่ือประสมท่ีผลิตเป็นบทเรียน
สำเร็จรูปสำหรับกลุ่มผู้ใช้ในแวดวงการศึกษาและฝึกอบรม สื่อประสมที่ผลิตขึ้นเพื่อนำเสนอสินค้า
และบริการสำหรับการโฆษณาในแวดวงธุรกิจ เป็นต้น นอกจากจะช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานแล้วยังเป็นการเพิ่มประสิทธิผลให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนอีกด้วย โดยสามารถ
แยกแยะประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการนำส่ือประสมมาประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้ 

-  ง่ายต่อการใช้งาน โดยส่วนใหญ่เป็นการนำส่ือประสมมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มผลผลิต ดังนั้นผู้พัฒนาจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำให้มีรูปลักษณ์ท่ีเหมาะสม และง่าย
ต่อการใช้งานตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตัวอย่าง 
เช่น การใช้งานส่ือประสมในบทเรียนวิธีวิจัยทางธุรกิจ  

-  สัมผัสได้ถึงความรู้สึก ส่ิงสำคัญของการนำส่ือประสมมาประยุกต์ใช้งาน คือ เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกจากการสัมผัสกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่บนจอภาพ อันได้แก่ รูปภาพ สัญรูป 
(icon) ปุ่ม และตัวอักษร เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ  

-  สร้างเสริมประสบการณ์  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านส่ือประสม 
แม้ว่าจะมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันตามแต่ละวิธีการ 

-  เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้  สืบเนื่องจากระดับขีดความสามารถของผู้ใช้แต่ละคน
มีความแตกต่างกัน ท้ังนี้อยู่กับระดับความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับและส่ังสมมา 

-  เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น  ด้วยคุณลักษณะขององค์ประกอบของส่ือประสม ท้ังข้อความ
หรือตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียงและวีดิทัศน์ สามารถท่ีจะส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ 
ได้แตกต่างกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการนำเสนอ 

 -  คุ้มค่าในการลงทุน การใช้โปรแกรมด้านส่ือประสมจะช่วยลดระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการเดินทาง การจัดหาวิทยากร การจัดหาสถานท่ี การบริหารตารางเวลา และการเผยแพร่
ช่องทางเพื่อนำเสนอส่ือ เป็นต้น  

-  เพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ช้ินงานด้านส่ือประสมจำเป็นต้องถ่ายทอด
จินตนาการจากส่ิงท่ียากให้เป็นส่ิงท่ีง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ นอกจากจะช่วยอำนวย
ความสะดวกในการทำงานแล้ว ผู้ใช้ยังได้รับประโยชน์และเพลิดเพลินในการเรียนรู้อีกด้วย  

 5.2.3  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กลุ่ม มอย.๑๑ ท่ีเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ มีความพึงพอใจ
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ต่อส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54, S = .675) เป็นไปตามสมมติฐาน
การศึกษาท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ เป็นส่ือการเรียน ท่ีผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ 
ทำความเข้าใจง่าย ไม่ซับซอน รูปภาพเคล่ือนไหวดูชัดเจน มีคำอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานตามใบงานได้ ผู้เรียนจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษา 

 สอดคล้องกับ ศิริกันยา วงษ์สุรียะ (2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาส่ือประสม 
วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่อง ตัวแปรชนิดข้อมูล โอเปอร์เรเตอร์และคาคงท่ี ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Power Point กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2559 จำนวน 13 คนผลการวิจัย พบว่า ส่ือประสมวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องตัวแปรชนิดข้อมูลโอเปอร์เรเตอร์และค่าคงท่ี ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Power Point มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 80/87.69 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ส่ือประสมวิชาการเขียนโปรแกรม  
คอมพิวเตอร์ เรื่องตัวแปรชนิดข้อมูลโอเปอร์เรเตอร์และค่าคงท่ี ด้วยโปรแกรม Microsoft Power 
Point พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช้ส่ือประสมวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง
ตัวแปรชนิด 3 ข้อมูลโอเปอร์เรเตอร์และค่าคงท่ี ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point มีค่าเฉล่ีย
สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการใช้อยู่ 0.77 คะแนน และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้
ส่ือประสมวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องตัวแปร ชนิดข้อมูลโอเปอร์เรเตอร์และค่าคงท่ี ด้วย
โปรแกรม Microsoft Power Point อยู่ในระดับดี  

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

   5.3.1.1  ควรส่งเสริมให้มีการนำเอาส่ือประสม มาใช้ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น
โดยเฉพาะกับนักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนช้าหรือเร็วกว่าเพื่อน เพื่อลดปัญหาความเบ่ือหน่ายในช้ันเรียน 
และลดความแตกต่างระหว่างบุคคล 

   5.3.1.2  สำหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความต้องการท่ีจะนำเอาส่ือประสม ประเภท
ภาพเคล่ือนไหว ไปศึกษาเพิ่มเติมท่ีบ้าน ซึ่งปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์มีใช้กันมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง 
ก็สมควรท่ีจะทำสำเนาลงแผ่น CD-ROM ให้นักเรียน นักศึกษาได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
   5.3.2.1  ควรจะต้องพัฒนาส่ือประสมร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสามารถ

ตรวจนับคะแนนของผู้เข้าเรียน จากผลการทดสอบท้ังระหว่างเรียนและหลังเรียนได้ 
   5.3.2.2  ควรมีการสร้างส่ือประสมร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขึ้นบน

อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลท่ัวไป และผู้ท่ีต้องการศึกษาค้นคว้าโดยไม่คิด
มูลค่า 
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ภาคผนวก ก 
 

- การวิเคราะห์รายการหน่วยการเรียน/หัวข้อเรื่อง ในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ 
- การแบ่งหน่วยการเรียน หัวข้อหลัก/หัวข้อย่อย ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก 
- การวิเคราะห์รายการหัวข้อหลัก/หัวข้อย่อย ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก 
- การกำหนดเนื้อหากับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก 
- การวิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก 
- แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างการ

กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก 
- แบบแสดงความเหมาะสมของข้อคำถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อส่ือประสม 

เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ตารางที่ ก-1  แสดงการวิเคราะห์รายการหน่วยการเรียน/หัวข้อเรื่อง ในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ 

หน่วยการเรียน/หัวข้อเร่ือง 
แหล่งข้อมูล ประเภทของหัวข้อเร่ือง 

ก. ข. ค. ง. ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. พื้นฐานงานวัดละเอียดช่างยนต์  / / / / / 
2. บรรทัดเหล็ก  / / / / / 
3. คาลิปเปอร์  / / / / / 
4. ฟิลเลอร์เกจ  / / / / / 
5. เวอร์เนียร์  / / / / / 
6. ไมโครมิเตอร์วัดนอก  / / / / / 
7. ไดอัลเกจ  / / / / / 
8. บอร์เกจ  / / / / / 

แหล่งข้อมูล   ก. หลักสูตร   ข. เอกสาร/ตำรา   ค. สอบถามผู้เช่ียวชาญ   ง. ประสบการณ์ผู้วิเคราะห์ 

ตารางที่ ก-2  แสดงการแบ่งหน่วยการเรียน หัวข้อหลัก/หัวข้อย่อย ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 
ไมโครมิเตอร์วัดนอก 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หัวข้อหลัก/หัวข้อย่อย 
6. ไมโครมิเตอร์วัดนอก 1. ส่วนประกอบไมโครมิเตอร์วัดนอก 

2. หลักการไมโครมิเตอร์วัดนอก 
3. หลักการแบ่งสเกลและการอ่าน

ไมโครมิเตอร์วัดนอก 
4. การใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอก 
5. การตรวจสอบและปรับความเท่ียงตรง

ของไมโครมิเตอร์วัดนอก 
6. การบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์วัดนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

ตารางที่ ก-3  แสดงการวิเคราะห์รายการหัวข้อหลัก/หัวข้อย่อย ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 
ไมโครมิเตอร์วัดนอก 

แหล่งข้อมูล   ก. หลักสูตร   ข. เอกสาร/ตำรา   ค. สอบถามผู้เช่ียวชาญ   ง. ประสบการณ์ผู้วิเคราะห์ 
 

ตารางที่ ก-4  แสดงการกำหนดเนื้อหากับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 
ไมโครมิเตอร์วัดนอก 

 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อหลัก/หัวข้อย่อย 
แหล่งข้อมูล 

ก. ข. ค. ง. 
หน่วยที่ 6  ไมโครมิเตอร์วัดนอก 

1.  ส่วนประกอบไมโครมิเตอร์วัดนอก  / / / 
2.  หลักการไมโครมิเตอร์วัดนอก  / / / 
3.  หลักการแบ่งสเกลและการอ่านไมโครมิเตอร์วัดนอก  / / / 
4.  การใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอก  / / / 
5.  การตรวจสอบและปรับความเท่ียงตรงของไมโครมิเตอร์วัดนอก  / / / 
6.  การบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์วัดนอก  / / / 

หัวข้อหลัก/หัวข้อย่อย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
หน่วยที่ 6  ไมโครมิเตอร์วัดนอก 
1.  ส่วนประกอบไมโครมิเตอร์วัดนอก 1.  บอกส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์วัดนอกได้ 

2.  หลักการไมโครมิเตอร์วัดนอก 2.  อธิบายหลักการของไมโครมิเตอร์วัดนอกได้ 
3.  หลักการแบ่งสเกลและการอ่าน

ไมโครมิเตอร์วัดนอก 
3.  อธิบายการแบ่งสเกลและอ่านค่าไมโครมิเตอร์ 
วัดนอกได้ 

4.  การใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอก 4.  อธิบายการใช้งานของไมโครมิเตอร์วัดนอกได้ 
5.  การตรวจสอบและปรับความเท่ียงตรง

ของไมโครมิเตอร์วัดนอก 
5.  อธิบายการตรวจสอบ และการปรับความ
เท่ียงตรงของไมโครมิเตอร์วัดนอกได้ 

6.  การบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์วัดนอก 6.  บอกวิธีการบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์วัดนอกได้ 



๓๒ 
 

ตารางที่ ก-5  แสดงการวิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไมโครมิเตอร์
วัดนอก 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

พุทธิพิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

จิต
พิส

ัย 
คว

าม
สำ

คัญ
ใน

กา
รศึ

กษ
าต่

อ 

คว
าม

สำ
คัญ

ต่อ
อา

ชีพ
 

 
 
 

เร่ือง/เนื้อหา 
ที่ต้องสร้างข้อสอบ 

กา
รฟ

ื้นค
ืน 

กา
รน

ำไ
ปใ

ช ้

กา
รส

่งถ่
าย

คว
าม

รู้ 
1.  บอกส่วนประกอบของ
ไมโครมิเตอร์วัดนอกได้ 

/     / / ส่วนประกอบ
ไมโครมิเตอร์วัดนอก 

2.  อธิบายหลักการของ
ไมโครมิเตอร์วัดนอกได้ 

/     / / หลักการไมโครมิเตอร์
วัดนอก 

3.  อธิบายการแบ่งสเกล
และอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัด
นอกได้ 

/     / / หลักการแบ่งสเกลและ
การอ่านไมโครมิเตอร์
วัดนอก 

4.  อธิบายการใช้งานของ
ไมโครมิเตอร์วัดนอกได้ 

 /    / / การใช้ไมโครมิเตอร์วัด
นอก 

5.  อธิบายการตรวจสอบ 
และการปรับความเท่ียงตรง
ของไมโครมิเตอร์วัดนอกได้ 

  /   / / การตรวจสอบและปรับ
ความเท่ียงตรงของ
ไมโครมิเตอร์วัดนอก 

6.  บอกวิธีการบำรุงรักษา
ไมโครมิเตอร์วัดนอกได้ 

 /    / / การบำรุงรักษา
ไมโครมิเตอร์วัดนอก 

รวม 3 2 1   6 6    
คิดเป็น  %  50 33 17   50 50  

 

 
 

 
 

 
 



๓๓ 
 

ตารางที่ ก-6  แสดงความสอดคล้องระหว่างการกำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ
ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/ข้อคำถาม 
คะแนนพิจารณา 
+1 0 -1 

หน่วยที่ 6  ไมโครมิเตอร์วัดนอก 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1  บอกส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์วัดนอกได้ 
1)  ข้อใด เป็นส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์วัดนอก 

O  ก. ปากวัดใน 
O  ข. ปากวัดนอก 
•  ค. ปลอกหมุนกระทบเล่ือน   
O  ง. ก้านวัดลึก 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2  อธิบายหลักการของไมโครมิเตอร์วัดนอกได้  
2)  หลักการของไมโครมิเตอร์ คือข้อใด 
•  ก. การหมุนของสกรู 
O  ข. การหมุนของสกรูกับนัต 
O  ค. การหมุนของนาฬิกา 
O  ง. การหมุนของประแจ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 3  อธิบายการแบ่งสเกลและอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัดนอกได้
 3)  ข้อใดคือช่วงระยะการวัดของไมโครมิเตอร์วัดนอก 
•  ก. 0 – 25 มิลลิเมตร 
O  ข. 0 – 50 มิลลิเมตร 
O  ค. 0 – 75 มิลลิเมตร 
O  ง. 0 – 100 มิลลิเมตร 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 4  อธิบายการใช้งานของไมโครมิเตอร์วัดนอกได้ 
4)  เกลียวของไมโครมิเตอร์วัดนอกระบบอังกฤษ มีระยะพิตซ์เท่ากับข้อใด 
•  ก. 0.025 นิ้ว 
O  ข. 0.050 นิ้ว 
O  ค. 0.075 นิ้ว 
O  ง. 1.000 นิ้ว 
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๓๔ 
 

ตารางที่ ก-6  แสดงความสอดคล้องระหว่างการกำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 
ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก (ต่อ) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/ข้อคำถาม 
คะแนนพิจารณา 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 5  อธิบายการตรวจสอบ และการปรับความเท่ียงตรง
ของไมโครมิเตอร์วัดนอกได้ 

 
5)  จงอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัดนอกความละเอียด 0.01 มม. 

O  ก. 0.37 มิลลิเมตร 
•  ข. 4.37 มิลลิเมตร 
O  ค. 4.43 มิลลิเมตร 
O  ง. 0.43 มิลลิเมตร  

 
6)  จงอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัดนอกความละเอียด 0.001 มม. 

O  ก. 8.964 มิลลิเมตร 
O  ข. 9.964 มิลลิเมตร 
O  ค. 11.964 มิลลิเมตร 
•  ง. 10.964 มิลลิเมตร 
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๓๕ 
 

ตารางที่ ก-6  แสดงความสอดคล้องระหว่างการกำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 
ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก (ต่อ) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/ข้อคำถาม 
คะแนนพิจารณา 
+1 0 -1 

 

7)  จงอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัดนอกความละเอียด 0.001 นิ้ว 
O  ก. 0.108  นิ้ว 
O  ข. 1.108  นิ้ว 
O  ค. 1.118  นิ้ว 
•  ง. 0.118  นิ้ว 

 

 
 
8)  จงอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัดนอกความละเอียด 0.001 นิ้ว 

O  ก. 4.479  นิ้ว 
O  ข. 0.449  นิ้ว 
•  ค. 0.479  นิ้ว 
O  ง. 4.449  นิ้ว 
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๓๖ 
 

ตารางที่ ก-6  แสดงความสอดคล้องระหว่างการกำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 
ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก (ต่อ) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/ข้อคำถาม 
คะแนนพิจารณา 
+1 0 -1 

 

9)  จงอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัดนอกความละเอียด 0.001 มม. 
O  ก. 8.102  มม. 
O  ข. 8.112  มม. 
O  ค. 8.012  มม. 
•  ง. 8.002  มม. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 6 บอกวิธีการบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์วัดนอกได้  
10)  ข้อใดคือการบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์วัดนอก 

O  ก. ทำความสะอาดช้ินงานทุกครั้ง 
O  ข. ปรับศูนย์ไมโครมิเตอร์ก่อนการวัด 
•  ค. เก็บไมโครมิเตอร์แยกจากเครื่องมืออื่น 
O  ง. ลบคมช้ินงานก่อนวัด 
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๓๗ 
 

ตารางที่ ก-7  แบบแสดงความเหมาะสมของข้อคำถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ 
ส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์  

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. การเรียนด้วยส่ือประสมช่วยให้ข้าพเจ้าสนใจในบทเรียน      
2. การเรียนด้วยส่ือประสมทำให้ข้าพเจ้าสนุกกับการเรียน      
3. ขั้นตอนการใช้เครื่องง่ายต่อการใช้งาน      
4. การเรียนด้วยส่ือประสมทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหาง่ายข้ึน      
5. ส่ือประสมช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจในส่ิงท่ีเรียนดีขึ้น      
6. ส่ือประสมบทนี้ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนอย่างเหมาะสมตาม

ความสามารถของข้าพเจ้า 
     

7. คำอธิบายในส่ือประสมง่ายต่อการเข้าใจ      
8. ข้าพเจ้ามีความเป็นส่วนตัวและมีสมาธิในการทำแบบทดสอบ

เมื่อเรียนด้วยส่ือประสม 
     

9. ข้าพเจ้าชอบเรียนด้วยส่ือประสมมากกว่าเรียนกับครูผู้สอนใน
ช้ันเรียน 

     

10. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยส่ือประสม      

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

- แสดงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างการกำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
กับแบบทดสอบ เรื่อง โครงสร้างและหลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ 

- แสดงผลคะแนนการทดสอบเรื่อง โครงสร้างและหลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ ของนักศึกษาท่ี
ไม่ใช่กลุ่มทดลอง 

- แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ ( p ) และค่าอำนาจจำแนกของ

แบบทดสอบ ( r ) และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ( ttr ) เรื่อง โครงสร้างและหลักการ
อ่านค่าไมโครมิเตอร์ 

- แสดงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อคำถาม ในการหาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ
ส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ตารางที่ ข-1  แสดงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างการกำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  กับแบบทดสอบ เรื่อง โครงสร้างและหลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ 

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมที ่

แบบทดสอบ 
ข้อที ่

คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
R  IOC  คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2 2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
3 3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
4 4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
5 5. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
7. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
8. +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 
9. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

6 10. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
รวม 10 9 10 10 10 49 9.80 
เฉลี่ย 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 4.90 0.98 

(N=5) 
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 5 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาความสอดคล้อง

ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of Item Objective Congruence : IOC )
ซึ่งผู้เช่ียวชาญจะพิจารณาให้คะแนนโดยกำหนดคะแนนดังนี้ 

คะแนน +1 หมายถึงสำหรับข้อคำถามท่ีแน่ใจว่าวัดตรงจุดประสงค์ข้อนั้น 
คะแนน  0  หมายถึงสำหรับข้อคำถามท่ีไม่แน่ใจว่าตรงจุดประสงค์ข้อนั้นหรือไม ่
คะแนน -1 หมายถึงสำหรับข้อคำถามท่ีไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 

ใช้เกณฑ์พิจารณาค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปถือว่าเป็นข้อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงสามารถ นำไปใช้ได้
ปรากฏว่าข้อคำถามผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดทุกข้อโดยมีค่า IOC  มากกว่า 0.5 ทุกข้อมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.98
แสดงว่าคำถามมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกข้อถือว่า
เป็นข้อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงสามารถนำไปทดลองใช้ต่อไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ตารางที่ ข-2  แสดงผลคะแนนการทดสอบ เรื่อง โครงสร้างและหลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ ของ
นักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง สำหรับกลุ่มคนเก่ง ( Ru ) 

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมที ่

แบบทดสอบ 
ข้อที ่

คะแนนผู้เข้าทดสอบ (คนที่) 
Ru  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1. 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7 
2 2. 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6 
3 3. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
4 4. 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 
5 5. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

6. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
7. 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 7 
8. 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 6 
9. 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6 

6 10. 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 7 
รวม 8 5 6 7 9 7 8 7 7 8 72 
เฉลี่ย 7.20 7.20 

 
ตารางที่ ข-3  แสดงผลคะแนนการทดสอบ เรื่อง โครงสร้างและหลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ของ

นักศึกษาท่ีไม่ใช่ กลุ่มทดลอง สำหรับกลุ่มคนอ่อน ( Rl ) 

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมที ่

แบบทดสอบ 
ข้อที ่

คะแนนผู้เข้าทดสอบ (คนที่) 
Rl  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1. 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 
2 2. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
3 3. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 
4 4. 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 
5 5. 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5 

6. 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 
7. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
8. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
9. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

6 10. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 
รวม 3 4 2 3 3 4 4 3 2 3 31 
เฉลี่ย 3.10 3.10 

 
 



๔๑ 
 

ตารางที่  ข-4  แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ ( p ) และค่าอำนาจจำแนก 
       ของแบบทดสอบ ( r ) เรื่อง โครงสร้างและหลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ 

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมที ่

แบบทดสอบ 
ข้อที ่

Ru  Rl  
p  r  q  p . q  

10 10 
1 1. 7 3 0.25 0.20 0.50 0.25 
2 2. 6 2 0.20 0.20 0.60 0.24 
3 3. 8 3 0.28 0.25 0.45 0.25 
4 4. 7 3 0.25 0.20 0.50 0.25 
5 5. 9 5 0.35 0.20 0.30 0.21 

6. 9 5 0.35 0.20 0.30 0.21 
7. 7 3 0.25 0.20 0.50 0.25 
8. 6 2 0.20 0.20 0.60 0.24 
9. 6 2 0.20 0.20 0.60 0.24 

6 10. 7 3 0.25 0.20 0.50 0.25 
รวม 72 31 2.58 2.05 4.85 2.39 
เฉลี่ย 7.20 3.10 0.258 0.205 0.485 0.239 

เฉลี่ยรวม 5.15     

คำนวณหาค่าความแปรปรวนได้จากสูตร 
2( )

1

X X
S

N

−
=

−

  

เมื่อ S  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   X  แทน คะแนนสอบของนักศึกษาแต่ละคน 
   X  แทน ค่าคะแนนสอบเฉล่ีย = 5.15 คะแนน 

  N  แทน จำนวนนักศึกษาท่ีทดสอบ = 20 คน 
 แทนค่าในสูตร  
  S    = 2.368 
  𝑠2  = 5.608 

คำนวณหาค่าความแปรปรวนได้เท่ากับ 5.608 และเมื่อ ∑𝑝𝑞 (ผลรวมของ p คูณ q ในแต่ละข้อ) 
ได้เท่ากับ 2.39 ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบหาได้จากสูตร 

 
  

 
𝑟𝑡𝑡 =

๑๐

(๑๐−๑)
(๑ −

๒.๓๙

๕.๖๐๘
) 

  ttr  =0.64 

2
1

1
tt

pqk
r

k S

 
= −  −  





๔๒ 
 

จากข้อมูลข้างต้น แบบทดสอบ 10 ข้อ ไปทดสอบกับนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองจำนวน 
20 คนผลการวิเคราะห์แบบทดสอบพบว่า 

1)  ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ ( p ) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.35 ค่าเฉล่ีย 0.258 
2)  ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ ( r ) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.25 ค่าเฉล่ีย 0.205 
3)  ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ( ttr ) มีค่าเท่ากับ 0.64 

ตารางที่ ข-5  แสดงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อคำถาม ในการหาความพึงพอใจของผู้เรียน
ท่ีมีต่อส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 

ข้อ รายการพิจารณา 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. การเรียนด้วยสื่อประสมช่วยให้ข้าพเจ้า
สนใจในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2. การเรียนด้วยสื่อประสมทำให้ข้าพเจ้า
สนุกกับการเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3. ข้ันตอนการใช้เครื่องง่ายต่อการใช้งาน +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
4. การเรียนด้วยสื่อประสมทำให้ข้าพเจ้า

เข้าใจเนื้อหาง่ายข้ึน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

5. สื่อประสมช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจในสิ่งท่ี
เรียนดีข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

6. สื่อประสมบทนี้ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียน
อย่างเหมาะสมตามความสามารถของ
ข้าพเจ้า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

7. คำอธิบายในสื่อประสมง่ายต่อการเข้าใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
8. ข้าพเจ้ามีความเป็นส่วนตัวและมีสมาธิ

ในการทำแบบทดสอบเมื่อเรียนด้วยสื่อ
ประสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

9. ข้าพเจ้าชอบเรียนด้วยสื่อประสม
มากกว่าเรียนกับครูผู้สอนในชัน้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

10
. 

ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยสื่อประสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

รวม 10 10 9 10 10 49 9.8 
เฉลี่ย 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 4.90 0.98 

        (N=5) 



๔๓ 
 

ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อคำถาม 
ในการหาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ ซึ่งผู้เช่ียวชาญจะพิจารณาให้
คะแนน โดยกำหนดคะแนน ดังนี้ 

คะแนน  +1  หมายถึง  ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า มี ความเหมาะสม 
               คะแนน    0  หมายถึง  ผู้เช่ียวชาญมีความ ไม่แน่ใจ  

คะแนน   -1  หมายถึง  ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า ไม่ เหมาะสม 
ใช้เกณฑ์พิจารณาค่า IOC  ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าเป็นข้อคำถามท่ีมีความเท่ียงตรงสามารถ 

นำไปใช้ได้ ปรากฏว่าข้อคำถามผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดทุกข้อโดยมีค่า IOC  มากกว่า 0.5 ทุกข้อ แสดงว่า
ข้อคำถามมีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา ถือว่าเป็นข้อคำถามท่ีมี
ความเท่ียงตรงสามารถนำไปใช้หาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

- แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วย เรื่อง โครงสร้างและหลักการ
อ่านค่าไมโครมิเตอร์โดยใช้การทดสอบค่าที (Independent-Samples t-test ) ทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง (Field Testing) 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 

ตารางที่ ค-1  แสดงผลคะแนนท่ีได้จากการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของส่ือ
ประสม เรื่อง โครงสร้างและหลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
(Field Testing) 

คนที่ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คะแนนแบบทดสอบ 

ก่อนเรียน 
10 คะแนน ( X ) 

คะแนนแบบทดสอบ 
หลังเรียน 

10 คะแนน (Y ) 

ผลต่างคะแนน 
( )D Y X= −  

2D  

1. 3 7 4 16 
2. 3 8 5 25 
3. 4 7 3 9 
4. 3 8 5 25 
5. 5 8 3 9 
6. 4 8 4 16 
7. 3 7 4 16 
8. 3 7 4 16 
9. 2 8 6 36 

10. 3 7 4 16 
11. 5 8 3 9 
12. 5 7 2 4 
13. 4 7 3 9 
14. 3 8 5 25 
รวม 50 105 55 231 
เฉลี่ย 3.57 7.50 3.93 16.50 
 
ตารางที่ ค-2  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง 

โครงสร้างและหลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ โดยใช้การทดสอบค่าที (Independent-
Samples t-test ) ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Field Testing) 

การทดสอบ คะแนน 
df  t  

N  X  S  
ก่อนเรียน 14 3.57 0.937 

14 13.717** 
หลังเรียน 14 7.50 0.519 

t**  (0.05 , 13 = 1.7709) 



๔๖ 
 

 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง โครงสร้างและหลักการ
อ่านค่าไมโครมิเตอร์ ใช้ข้อมูลจากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Field Testing) จำนวน 14 คน ท่ีไม่เป็น
อิสระต่อกัน (Dependent Sample) โดยใช้ t – test (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553 : 133) 

2 2( )

1

D
t

n D D

n

=
−

−



 
    ท่ี  df  = 1n −  

เมื่อ t    แทน  ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมีนัยสำคัญ 
   D  แทน  ผลต่างของอันดับแต่ละคู่ 
   n   แทน  จำนวนกลุ่มตัวอย่างหรือจำนวนคู่ 
จากตารางท่ี ค-1   

ผลรวมผลต่างคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียน (∑𝐷 = ๕๕) 
ผลรวมผลต่างคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียนยกกำลังสอง ((∑𝐷)๒ =

๓,๐๒๕) 
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง หรือจำนวนคู่ ( n  = 14) 

                                      
𝑡 =

๕๕

√
๑๔(๒๓๑)−๓,๐๒๕

๑๔−๑

 

         𝑡 = ๑๓.๗๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

 

ตารางที่ ค-3  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 

ข้อ รายการพิจารณา ระดับความพึงพอใจ รวม 
5 4 3 2 1 

1. การเรียนด้วยส่ือประสมช่วยให้ข้าพเจ้าสนใจใน
บทเรียน 

10 3 1   14 

2. การเรียนด้วยส่ือประสมทำให้ข้าพเจ้าสนุกกับ
การเรียน 

11 3    14 

3. ขั้นตอนการใช้เครื่องง่ายต่อการใช้งาน 9 3 2   14 
4. การเรียนด้วยส่ือประสมทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจ

เนื้อหาง่ายขึ้น 
10 2 2   14 

5. ส่ือประสมช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจในส่ิงท่ีเรียนดีขึ้น 10 3 1   14 
6. ส่ือประสมบทนี้ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนอย่าง

เหมาะสมตามความสามารถของข้าพเจ้า 
12 1 1   14 

7. คำอธิบายในส่ือประสมง่ายต่อการเข้าใจ 6 6 2   14 
8. ข้าพเจ้ามีความเป็นส่วนตัวและมีสมาธิในการทำ

แบบทดสอบเมื่อเรียนด้วยส่ือประสม 
8 4 2   14 

9. ข้าพเจ้าชอบเรียนด้วยส่ือประสมมากกว่าเรียน
กับครูผู้สอนในช้ันเรียน 

6 5 4   14 

10
. 

ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยส่ือ
ประสม 

9 4 1   14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 

 

ตารางที่ ค-4  ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S ) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ 
ส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 

ข้อ รายการพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S  แปลผล 
1. การเรียนด้วยส่ือประสมช่วยให้ข้าพเจ้าสนใจในบทเรียน 4.64 0.633 มากท่ีสุด 
2. การเรียนด้วยส่ือประสมทำให้ข้าพเจ้าสนุกกับการเรียน 4.79 0.406 มากท่ีสุด 
3. ขั้นตอนการใช้เครื่องง่ายต่อการใช้งาน 4.50 0.759 มาก 
4. การเรียนด้วยส่ือประสมทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น 4.57 0.755 มากท่ีสุด 
5. ส่ือประสมช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจในส่ิงท่ีเรียนดีขึ้น 4.64 0.633 มากท่ีสุด 
6. ส่ือประสมบทนี้ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนอย่างเหมาะสม

ตามความสามารถของข้าพเจ้า 
4.79 0.578 มากท่ีสุด 

7. คำอธิบายในส่ือประสมง่ายต่อการเข้าใจ 4.29 0.726 มาก 
8. ข้าพเจ้ามีความเป็นส่วนตัวและมีสมาธิในการทำ

แบบทดสอบเมื่อเรียนด้วยส่ือประสม 
4.43 0.755 มาก 

9. ข้าพเจ้าชอบเรียนด้วยส่ือประสมมากกว่าเรียนกับ
ครูผู้สอนในช้ันเรียน 

4.14 0.864 มาก 

10. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยส่ือประสม 4.57 0.646 มากท่ีสุด 
เฉลี่ย 4.54 0.675 มากที่สุด 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

- ตัวอย่างส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์  
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สื่อของจริง 

1. ช้ินส่วนเครื่องยนต์  

 

 

2.  เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ค่าความ
ละเอียด 0.01 มม. 

 

 

 3. แอลกอฮอล์ 70 % และช้ินส่วนเครื่องยนต์ 

 

        

4. น้ำมันหล่อล่ืน 

 

5. ถุงมือ 

 

6.  ผ้าทำความสะอาด 
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สื่อเคลื่อนไหว 
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ประวัติผู้จัดทำ 
 

 
 

ช่ือ                     :    นายเดช  ทองแก้ว 
ช่ือเรื่อง                     :    การพัฒนาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัส
วิชา 30101-0001  ท่ีเรียนด้วยส่ือประสม เรื่อง ไมโครมิเตอร์ 

สถานศึกษา                 :   วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
 
ประวัติ 
 ประวัติการศึกษา 
  ระดับปริญญาตร ี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
  ระดับปริญญาโท   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ประวัติการทำงาน 
  2535 – 2543   Chief บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 

2543 – 2551   ครู วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  2551 – 2553   ครู วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
  2553 – 2556   ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
  2556 – ปัจจุบัน  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 




