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การพัฒนาสือ่การเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง  

วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสัง่ SQL 

DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS ON MOBILE LEARNING  

OF DATABASE SYSTEM TECHNOLOGY ON SQL COMMANDS 
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1   

 

บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบ

ฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL (Structure Query Language) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป ท่ี 1 

(ทล.บ.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1      

ปการศึกษา 2564  2) หาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใช

คำสั่ง SQL ในดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อ 3) หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชา  

เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 (ทล.บ.1) สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

โดยประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 (ทล.บ.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัย

อาชีวศึกษารอยเอ็ด ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 สูงกวาเกณฑ 80/80 

กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 (ทล.บ.1) ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 

1 ปการศึกษา 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด จำนวน 17 

คน  

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL มี

วิธีการดำเนินการดังนี้ คือ การคัดเลือกเนื้อหา ผูวิจัยไดนำวิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล มาสรางเปนสื่อการเรียนการ

สอนโมบายเลิรนนิ่ง โดยนำเนื้อหาท่ีไดมาวิเคราะหเปนหนวยยอยและกำหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเพ่ือให

ครอบคลุมเนื้อหา ซ่ึงแบงเนื้อหาออกเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 คำสั่ง SQL ตอนท่ี 2 การประยุกตใชคำสั่ง SQL กับ

ระบบงาน โดยสรางแบบทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยนำเนื้อหาท่ีไดมา

สรางเปนสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง หาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง ในดานเนื้อหาและ

 
1 ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
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ดานเทคนิคการผลิตสื่อ และผานการแกไขปรับปรุงมาดำเนินการทดลองหาประสิทธิภาพและวิเคราะหขอมูลกับ

นักศึกษากลุมเปาหมาย จำนวน 17 คน 

ผลการวิจัยปรากฏวา สื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชา  เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใช

คำสั่ง SQL ท่ีสรางขึ้นมีคุณภาพทางดานเนื้อหาอยูในระดับดี  มีคุณภาพทางดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูใน

ระดับดี  และมีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 82.65/81.46 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว 

คำสำคัญ: สื่อการเรียนการสอน, โมบายเลิรนนิ่ง, เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล, การใชคำสั่ง SQL 

 

Abstract  

The purposes of this research were 1) to develop of teaching materials on Mobile Learning 

of database system technology on SQL Commands for the first year student of academic year 2021 

of undergraduate program (Bachelor of Technology program) in Business Administration of Roiet 

Vocational College 2) to find the quality of teaching materials on Mobile Learning of database 

system technology on SQL Commands in Content and media production. 3) to determine the 

effectiveness of teaching and learning on Mobile Learning of database system technology on SQL 

Commands for the first year student of academic year 2021 of undergraduate program (Bachelor of 

Technology program) in Business Administration of Roiet Vocational College. By determining of the 

effectiveness is higher than the prior established criteria of 80/80 

The samples were 17 people of the first year student of academic year 2021 of 

undergraduate program (Bachelor of Technology program) in Business Administration of Roiet 

Vocational College, which was purposive sampling. 

Development of teaching materials on Mobile Learning was first selected a lesson content. 

In this case the lesson of SQL commands was selected, it was devided into sub-topics. Behavioral 

objectives were defined to discovered all sub-topics and the lesson were devided into two parts, 

including during the learning test and after the learning test. The complete program was taken to 

test the sampling groups of 17 students. 

The results of research revealed that the mobile learning  in the lesson of SQL commands 

met the good level contents quality , the good level media production 

technique  and the efficiency E1/E2 at 82.65/81.46 level of criterial standard, which was 

higher than the standard criteria of 80/80 and responded to the hypothesis. 

Keywords: Teaching materials, Mobile learning, Database technology, Using SQL commands 
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ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันสังคมโลกอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมไปสูสังคมของสารสนเทศ 

(Information Society) สิ่งสำคัญท่ีนำไปสูสังคมของสารสนเทศ คือ คอมพิวเตอร  ซ่ึงไดเขามามีบทบาทสำคัญใน

ชีวิตประจำวันของมนุษยมากมายแทบทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการธุรกิจ การแพทย การศึกษา ทหาร ตำรวจ เปนตน 

คุณสมบัติสำคัญท่ีทำใหคอมพิวเตอรไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน คือ มีขนาดเล็ก ราคาถูก สามารถจัดเก็บ

ขอมูลไดในปริมาณมาก  มีการประมวลผลท่ีถูกตอง สามารถคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว และโตตอบกับผูใชไดเปน

อยางดี  

วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด เปนสถานศึกษาหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเปดหลักสูตรการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) โดยมีการจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน   

นั่นคือไดเปดหลักสูตร ปวช. ปวส. และ ทล.บ. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยในปการศึกษา 2565 ไดมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีใหม จากสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ซ่ึงจะเร่ิมใช

หลักสูตรในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 ท้ังนี้เพ่ือผลิตกำลังคนท่ีมีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลใน

ระดับทักษะอาชีพ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการตางๆ ท่ีมีอยูในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูและทักษะ

ความชำนาญในการใชคอมพิวเตอร การออกแบบฐานขอมูล การเขียนโปรแกรม การใชโปรแกรมสำเร็จรูป และพรอมท่ี

จะนำความรูท่ีไดไปใชการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันไดเปนอยางดี 

วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล รหัสวิชา 26-4204-9002 เปนวิชาหนึ่งท่ีจัดใหมีการสอนในระดับปริญญาตรี 

(ทล.บ.) ของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยมีหลักสูตรการเรียนท่ีเนนใหผูเรียนไดมีความรูทางดานฐานขอมูล ท้ังนี้เนื้อหารายวิชา

ดังกลาวเปนความรูเกี่ยวกับการออกแบบและใชงานฐานขอมูล ท่ีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 (ทล.บ.1) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สมควรท่ีจะไดเรียนรูเพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น และสามารถนำความรู

ท่ีไดไปใชในการทำงานได 

ในรายวิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล รหัสวิชา 26-4204-9002 มีเนื้อหาวิชาท่ีวาดวยเรื่อง การศึกษาและ

ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) จากประสบการณของผูวิจัย ซ่ึงไดสอนรายวิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล 

และสอนเนื้อหาเรื่องการใชคำสั่ง SQL ดังกลาวพบวา นักศึกษาเรียนรูและเขาใจเรื่องดังกลาวคอนขางชา สวนหนึ่งมี

สาเหตุมาจากนักศึกษามีพ้ืนฐานแตกตางกัน และเนื้อหาเรื่องการใชคำสั่ง SQL มีเนื้อหาคอนขางยาก สวนหนึ่งอาจมี

สาเหตุมาจากนักศึกษาจำคำสั่งไมได จากปญหาดังกลาวถาหากมีสื่อท่ีเหมาะสม จะชวยพัฒนาประสบการณการเรียน

ของนักศึกษา ในเรื่องดังกลาวใหดีขึ้น ประกอบกับในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปน

เทคโนโลยีท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลายในแทบทุกวงการ โดยเฉพาะในวงการทางการศึกษา สถานศึกษาตางๆ    

ไมวาจะเปนในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา มัธยมศึกษา ตลอดจนระดับประถมศึกษา ไดนำคอมพิวเตอร 
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โทรศัพทเคลื่อนท่ีมาใชประกอบการเรียนการสอนอยางแพรหลาย เนื่องจากสถานศึกษาตางๆ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของคอมพิวเตอรและโทรศัพทเคลื่อนท่ีดังกลาว 

โมบายเลิรนนิ่ง (Mobile learning) คือ รูปแบบการเรียนรูผานอุปกรณมือถือแบบพกพา ซ่ึงปจจุบันมีการ

นำมาใชงานกันอยางกวางขวาง และมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปเนื่องจากพฤติกรรม การใชงานของผูเรียนมีการเขาถึง

เครือขายอินเทอรเน็ตกันไดงาย และสะดวกโดยเฉพาะอยางย่ิงการเขาถึงโดยใชอุปกรณมือถือ และสมารทโฟน (ธงชัย  

แกวกิริยา, 2560) 

โมบายเลิรนนิ่งเปนการพัฒนาอีกข้ันของ e-Learning เปนการผสมผสานท่ีลงตัวของการพัฒนาการศึกษา

เรียนรู โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวย เรียกการเรียนแบบนี้วา Wireless Learning, Mobile Learning หรือ 

M-Learning ดังนั้น M-learning คือ การศึกษาทางไกลผานทางอุปกรณเคลื่อนท่ีแบบไรสายตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ 

PDA และแล็ปทอป โดยมีแอปพลิเคชั่นท่ีสำคัญตางๆ เชน มีเดียบอรดเปนการเรียนรูผานระบบ M-Learning โดยเนนท่ี

การทำกิจกรรมเปนกลุมเพ่ือสงและรับขอมูลแลกเปลี่ยนความรูระหวางเพ่ือนรวมชั้นและครูผูสอน โดยสามารถสงขอมูล

ท่ีเปนภาพ เสียง มัลติมีเดีย เว็บไซต เพ่ือใชในการแกไขปญหาหรือท่ีเรียกวา Problem-Based Learning ไดเปน  

อยางดี (ภัฑรกิจ นุไชยถา, 2554) 

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เปนกลุมเครือขายยอยคอมพิวเตอรท่ีตอเชื่อมเขาดวยกันภายใตมาตรฐาน    

การสื่อสาร (โปรโตคอล) เดียวกัน ภายในอินเทอรเน็ตมีบริการมากมายหลายรูปแบบ อาทิ จดหมายอิเล็กทรอนิกส  

การถายโอนแฟมขอมูล บริการคนหาขอมูลและเอกสารตางๆ จำนวนมาก ขาวสารในอินเทอรเน็ตนับเปนแหลงขอมูล

ขนาดใหญท่ีสุดเทาท่ีมีปรากฎอยู (สมนึก คีรีโต, 2538) 

ในปจจุบันระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนระบบท่ีมีความสำคัญในดานตางๆ มากมาย ท้ังในดานธุรกิจ 

ราชการ ตลอดจนการศึกษา โดยเฉพาะในดานการศึกษา มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผานระบบอินเทอรเน็ต ผาน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ทำใหนักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนผานอินเทอรเน็ตไดในทันที ซ่ึงจะทำใหมีความรูเพ่ิมขึ้นจาก

การศึกษาดวยตนเอง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด เปนสถานศึกษาแหงหนึ่งท่ีเล็งเห็นความสำคัญของคอมพิวเตอร  ระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต และการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส จึงไดพยายามสงเสริมใหครู-อาจารย นักเรียน นักศึกษา 

ไดพยายามศึกษาคนควา ฝกอบรม เกี่ยวกับการใชงานอินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูล ท้ังนี้เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา

สามารถเขาใจวิธีการใชอินเทอรเน็ตเบื้องตน ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยในระบบอินเทอรเน็ตดังกลาวดวย 

ดวยเหตุท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชา เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล ระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต ตลอดจนการเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ผนวกกับผูวิจัยไดสอนวิชา 

เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL ซ่ึงการสอนแบบเดิมจะใชสื่อเพาเวอรพอยน ทำใหผูเรียนท่ีเรียน  

ในหอง กลับไปทบทวนเนื้อหาคอนขางนอย เนื่องจากไมมีแรงดึงดูดใจ และประกอบกับเนื้อหาของบทเรียน เปนเรื่องท่ี

ยากแกการทำความเขาใจ หากนักศึกษาไมมีความเขาใจในการเรียนในหองเรียนแลว จะเปนการยากท่ีผูเรียนจะ

ยอนกลับไปศึกษาและทำความเขาใจได ตลอดจนนักศึกษาทุกคนมีเคร่ืองมือสื่อสารท่ีทันสมัย นั่นคือโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ซ่ึงนักศึกษามีการใชประจำแมในขณะท่ีเรียน ผูวิจัยเล็งเห็นถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นในการเรียนการสอน และมองเห็น
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ความสำคัญของสื่อการเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกสโดยใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีดังกลาว จึงไดจัดทำสื่อการเรียนการ

สอนโมบายเลิรนนิ่งขึ้น โดยใชเปนสื่อเสริม เพ่ือใหนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

(ทล.บ.1) สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หรือสถานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล ใช  

ประกอบการเรียนการสอนผ าน โทรศัพท เคลื่ อน ท่ี ได  ท้ั งนี้ เพ่ื อสนองนโยบายสถาบั นการอาชี วศึ กษา  

กระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมากท่ีสุด 

  

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL 

(Structure Query Language) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 (ทล.บ.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

2. หาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง 

SQL ในดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อ 

3. หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใช

คำสั่ง SQL สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป ท่ี 1 (ทล.บ.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. สื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เร่ือง การใชคำสั่ง SQL มีคุณภาพใน

ระดับดีขึ้นไป 

2. สื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพไมต่ำกวาเกณฑ 80/80 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนของวิธีดำเนินการวิจัยออกเปนลำดับขั้นตามหัวขอดังตอไปนี ้

1. กลุมเปาหมายในการวิจัย 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

1. กลุมเปาหมายในการวิจัย 

    กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 (ทล.บ.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 จำนวน 17 คน 
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2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

 2.1 ลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

                 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้น มีท้ังหมด 3 ชนิด คือ 

1) สื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL  

เปนสื่อการเรียนการสอนท่ีสรางขึ้นเพ่ือใชเปนสื่อเสริม ประกอบวิชา เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล 

เรื่อง การใชคำสั่ง SQL สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ท่ีเรียนวิชานี้ ในภาคเรียนท่ี 

1/2564 ท่ีสรางดวยโปรแกรม Adobe Captivate ใชกับโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยจัดทำ

เฉพาะเนื้อหาเรื่อง การใชคำสั่ง SQL เทานั้น  

                 2) แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง 

การใชคำสั่ง SQL ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อ 

    เปนแบบประเมินท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง ใน

ดานเนื้อหาวิชาท่ีนำมาสราง และดานเทคนิคการผลิตสื่อ โดยเปนแบบมาตราสวน 5 ระดับ ดังนี้ 5 หมายถึง ระดับ     

ดีมาก 4 หมายถึง ระดับดี 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 2 หมายถึง ระดับพอใช และ 1 หมายถึง ระดับควรปรับปรุง  

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชา เทคโนโลยี

ระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก 

2.2 ขั้นตอนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง 

เพ่ือใหการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม ผูวิจัยไดทำการพัฒนาสื่อ     

การเรียนการสอนโมบายเลรินนิ่ง โดยใชแนวคิดของกาเย ซ่ึงแบงขั้นตอนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง 

วิชา เทคโนโลยีระบบจัดการฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL ดังนี้ 

1)  เลือกเนื้อหา 

    เนื้อหาท่ีนำมาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง คือเรื่อง การใชคำสั่ง SQL ซ่ึงเปน

เนื้อหาในรายวิชา เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล แบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 คำสั่ง SQL  ตอนท่ี 2 การประยุกตใช

คำสั่ง SQL กับระบบงาน  

2) วิเคราะหเนื้อหาแตละหนวย 

 เปนการศึกษาเนื้อหาของบทเรียนอยางละเอียด ท้ังนี้เพ่ือใหงายตอการนำบทเรียนท่ีศึกษามา

จัดทำสคริปต เพ่ือท่ีจะนำไปสรางเปนสื่อการเรียนการสอน 

3) กำหนดจุดประสงคการเรียนรู 

 เปนการกำหนดจุดประสงคการเรียนรูเม่ือนักศึกษา ศึกษาจากสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง

เรียบรอยแลว  

4) ออกแบบสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง 

 นำเนื้อหาท่ีไดจากการวิเคราะหแตละหนวยในขอ 2 มาเขียนสคริปตสื่อการเรียนการสอนโมบาย

เลิรนนิ่ง เพ่ือกำหนดรูปแบบของการนำเสนอและเพ่ือใหงายตอการปรับปรุงแกไข 
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5) ตรวจสอบและแกไขสคริปตสื่อการเรียนการสอน 

 นำสคริปตสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค

การผลิตสื่อ ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และนำขอบกพรอง มาทำการแกไข จนกวาจะไดสคริปตสื่อการเรียนการ

สอนท่ีถูกตอง 

6) สรางสื่อการเรียนการสอน 

 นำสคริปตสื่อการเรียนการสอนท่ีเขียนเสร็จและผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

ผูเชี่ยวชาญดานเทคนคิการผลิตสื่อ นำมาสรางเปนสื่อการเรียนการสอน 

7) ตรวจสอบและแกไขสื่อการเรียนการสอน 

 นำสื่อการเรียนการสอนท่ีสรางเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค

การผลิตสื่อ ทำการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และความเหมาะสมของสื่อ เพ่ือทำการตรวจสอบสื่อการเรียน

การสอนท่ีสรางขึ้น แลวนำขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ  

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

   ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทำ ดังนี้ 

   1) ทำหนังสือขอความรวมมือในการทำวิจัย ไปยังผูอำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด เพ่ือขออนุญาต

และประสานงานในการทำวิจัย 

   2) นำสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง ไปใชกับกลุมเปาหมายในการวิจัย ซ่ึงเปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ชั้นปท่ี 1 (ทล.บ.1) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 จำนวน 17 คน  

4. การวิเคราะหขอมูล 

   1) การหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          2) การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ใชสูตร E1/E2 

 

   4.1 สถิติและสูตรท่ีใชในการวิจัย 

4.1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2540) ใชสูตร  

   =         

     เม่ือ   =   คาเฉลี่ยเลขคณิต 

       =   ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 

                =   จำนวนขอมูลท้ังหมด 

4.1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2540) 

               

 เม่ือ S.D.  =    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

X

X
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      =    ผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง 

      ( ) =    ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกำลังสอง 

        n =    จำนวนขอมูลท้ังหมด 
 

4.1.3 สูตรหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ตามเกณฑท่ีต้ังไว 80/80 (ชัยยงค พรหมวงศ

และคณะ, 2534) ใชสูตร 

  E1  =         

E2  =                        

เม่ือ E1   =  หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ซ่ึงเปนคารอยละของคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู

ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 (ทล.บ.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ท่ีไดจากการทำแบบฝกหัดทายหนวย

การเรียนแตละหนวย 

เม่ือ E2  =  หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ ซ่ึงเปนคารอยละของคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรูของ

นักศึกษาในระดับระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 (ทล.บ.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ท่ีไดจากการทำแบบทดสอบ

หลังจากการเรียนจากสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง 

      =   คะแนนรวมของผูเรียนจากการทำแบบทดสอบทายบทเรียนในหนวยยอย 

     =   คะแนนรวมของผูเรียนจากการทำแบบทดสอบรวมหลังเรียน 

                     N =   จำนวนผูเรียน 

                        A =   คะแนนเต็มของแบบทดสอบในหนวยยอย 

                        B  =   คะแนนเต็มของแบบทดสอบรวมหลังเรียน 

 

4.2 สูตรท่ีใชในการหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน 

             4.2.1 การหาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (บุญเชิด ภิญโญอนันต

พงษ, 2538) โดยใชสูตร  

IOC   =         

  เม่ือ   IOC  =   ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 

              =   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

  N      =   จำนวนผูเชี่ยวชาญ 
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H

LH

N
ffr −

=

4.2.2 หาความยากและคาอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2540) ใชสูตร 

     

          

 

        (7)  

   

 เม่ือ     p    =   ดัชนีความยากของแบบทดสอบ 

    r =   คาอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ 

                fH   =   จำนวนผูท่ีตอบถูกในกลุมสูง 

   fL =   จำนวนผูท่ีตอบถูกในกลุมต่ำ 

    NH  =   จำนวนนักศึกษาท้ังหมดในกลุมสูง 

   NL =   จำนวนนักศึกษาท้ังหมดในกลุมต่ำ 

 4.2.3 หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ ใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร-ลิชารดสัน (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 

2540) 

   

    =      

 

  เม่ือ     =   คาความเชื่อม่ัน 

     K =   จำนวนขอของแบบทดสอบท้ังหมด 

     P =   สัดสวนของผูท่ีตอบถูกในแตละขอ 

     q =   สัดสวนของผูท่ีตอบผิดในแตละขอ (1-p) 

     S2 =   ความแปรปรวนของคะแนนท้ังหมด 
 

 4.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง 

   4.3.1 ผลการวิเคราะหคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน 

  ผลการวิเคราะหคุณภาพสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง 

การใชคำสั่ง SQL แบงออกเปน  2 ดาน ไดแกดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 และ

ตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพดานเนื้อหาของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชา 

เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL 

รายการประเมิน  S.D. ระดับคุณภาพ 

เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4.59 0.49 ดีมาก 

ความถูกตองของเนื้อหา 4.47 0.50 ดี 

เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 4.24 0.42 ด ี

ความถูกตองของรูปภาพตามเนื้อหา 4.35 0.48 ด ี

ความถูกตองของภาษาท่ีใช 4.41 0.49 ด ี

ความชัดเจนของคำถามของแบบทดสอบระหวางเรียน 4.35 0.48 ด ี

ความสอดคลองกับเนื้อหาของแบบทดสอบระหวางเรียน 4.24 0.42 ดี 

รวมเฉลี่ย 4.38 0.47 ดี 

 

จากตารางท่ี 1 คุณภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง ดานเนื้อหา พบวา ภาพรวมอยูในระดับดี    

(    = 4.38) เม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา มี 1 รายการ มีคุณภาพในระดับดีมาก คือ เนื้อหามีความสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรู (     = 4.59)  และมี 6 รายการมีคุณภาพอยูในระดับดี เรียงลำดับดังนี้ ความถูกตองของเนื้อหา 

(     = 4.47) ความถูกตองของภาษาท่ีใช (     = 4.41) ความถูกตองของรูปภาพตามเนื้อหา และความชัดเจนของ

คำถามของแบบทดสอบระหวางเรียน (    = 4.35) เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูเรียน และความสอดคลองกับเนื้อหา

ของแบบทดสอบระหวางเรียน (    = 4.24) 
  

ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง 

วิชา เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL 

รายการประเมิน  S.D. ระดับคุณภาพ 

การวางรปูแบบของหนาจอ 4.47 0.50 ด ี

ความเหมาะสมในการนำเขาสูเนื้อหา 4.18 0.38 ด ี

ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรโดยภาพรวม 4.24 0.42 ดี 

ความเหมาะสมของสีตัวอักษรท่ีใชโดยภาพรวม 4.35 0.48 ด ี

ความเหมาะสมของสีภาพกราฟกโดยภาพรวม 4.41 0.49 ด ี

สื่อมีลักษณะจงูใจ นาสนใจในการเรียน 4.12 0.32 ด ี

การปอนกลับตอการตอบสนองของผูเรียนมีความเหมาะสม 4.29 0.46 ด ี

ความเหมาะสมของภาพกราฟกในดานการสื่อความหมาย 4.29 0.46 ด ี

ความสะดวกตอการใชงาน 4.12 0.32 ดี 

รวมเฉลี่ย 4.27 0.43 ดี 

X

X

X

X X

X

X

X



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

223 

จากตารางท่ี 2 คุณภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง ดานเทคนิคการผลิตสื่อ พบวาภาพรวมอยูใน

ระดับดี (    = 4.27) เม่ือพิจารณาแตละรายการ พบวาทุกรายการมีคุณภาพในระดับดี เรียงลำดับดังนี้ การวางรูปแบบ 

ของหนาจอ (    = 4.47) ความเหมาะสมของสีภาพกราฟกโดยภาพรวม (    = 4.41) ความเหมาะสมของสีตัวอักษรท่ี

ใชโดยภาพรวม (    = 4.35) การปอนกลับตอการตอบสนองของผูเรียนมีความเหมาะสม (    = 4.29) ความเหมาะสม

ของภาพกราฟกในดานการสื่อความหมาย (    = 4.29) ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรโดยภาพรวม (    = 4.24) 

ความเหมาะสมในการนำเขาสูเนื้อหา (    = 4.18) สื่อมีลักษณะจูงใจ นาสนใจในการเรียน (    = 4.12) ความสะดวก

ตอการใชงาน (    = 4.12)  

 

ตารางที่ 3  ประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL 

รายการ จำนวนผูเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย รอยละ เกณฑรอยละ 

คะแนนทดสอบระหวางบทเรียน 17 40 33.06 82.65 80 

คะแนนทดสอบหลังบทเรียน 17 40 32.58 81.46 80 

 

จากตารางท่ี 3 ผลปรากฏวาสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยรีะบบฐานขอมูล เรื่อง การ

ใชคำส่ัง SQL ท่ีสรางข้ึน นักศึกษาทำแบบทดสอบระหวางเรียนเฉลี่ยได 33.06 คะแนน จากคะแนนเต็มท้ังหมด 40 

คะแนน คิดเปนรอยละ 82.65 และทำแบบทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยได 32.58 คะแนน จากคะแนนเต็มท้ังหมด 40 

คะแนน คิดเปนรอยละ 81.46 สื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง มีประสิทธิภาพเทากับ 82.65/81.46 สูงกวาเกณฑ

ท่ีกำหนดไว (80/80) 

 

สรุปผลการวิจัย  

ในการดำเนินการวิจัยดังกลาว สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

จากการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชา เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เร่ือง  การใชคำสั่ง SQL 

โดยจัดทำสื่อเปน 2 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อ และนำสื่อท่ีพัฒนาขึ้นไปหาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ พบวาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชา เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เร่ือง การใช

คำสั่ง SQL ดานเนื้อหาในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับดี (    = 4.38) และคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนดาน

เทคนิคการผลิตสื่อ ในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับดี (    = 4.27) 

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เร่ือง  

การใชคำสั่ง SQL ท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 82.65/81.46 สูงกวาเกณฑท่ีกำหนด 80/80 และเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว 

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X
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อภิปรายผล  

จากการวิจัยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง 

SQL สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. คุณภาพของสื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นดานเนื้อหา มีคุณภาพในระดับดี เนื่องจากผูวิจัยไดนำ

คำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สถาบันการอาชีวศึกษา      

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราชการ 2560    

มาวิเคราะห และเนื้อหาไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ดังนั้น จึงทำใหผลการวิเคราะหคุณภาพดานเนื้อหา       

มีคุณภาพในระดับดี  

 2. จากผลการวิเคราะหคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เร่ือง การใชคำสั่ง 

SQL ดานเทคนิคการผลิตสื่อ พบวามีคุณภาพอยูในระดับดี เนื่องจากผูวิจัยไดทำการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดย

พัฒนาตามสคริปตท่ีวางไว และนำสื่อท่ีพัฒนาไปใหผูเชี่ยวชาญทำการประเมินและแกไขขอผิดพลาด กอนนำไปใชกับ

กลุมตัวอยาง จึงทำใหผลการวิเคราะหคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพในระดับดี 

 3. จากการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง 

การใชคำสั่ง SQL พบวา จากการนำสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชา เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เร่ือง การใช

คำสั่ง SQL ไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักศึกษากลุมตัวอยางจำนวน 17 คน ไดผลการเรียนรูของนักศึกษาคือ 

82.65/81.46 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกำหนด 80/80 ท้ังนี้เนื่องมาจากสื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนไดมีการออกแบบ

เพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียน และยังไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ และนำขอบกพรองท่ีไดรับการจากการประเมิน

มาทำการแกไขปรับปรุง เพ่ือหาขอผิดพลาดของสื่อการเรียนการสอนกอนท่ีจะนำไปใชเพ่ือหาประสิทธิภาพกับกลุม

ตัวอยาง ทำใหประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ (ณัฐพงศ  

สนองคุณ, 2556) ไดทำการพัฒนาสื่อการเรียนผานระบบเครือขายเคลื่อนท่ี เรื่อง การออกแบบโปรแกรมและการเขียน

ผังงาน พบวามีประสิทธิภาพตามเกณฑ (E1/E2) ซ่ึงกำหนดไวท่ี 70/70 ไดผล 72.33/71.67 และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ (วิวัฒน  มีสุวรรณ, 2551) ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานเครือขายไรสายบนเครื่อง

ชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA) โดยผลการวิจัยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ (E1/E2) ซ่ึงกำหนดไวท่ี 85/85 ไดผล 

86.12/85.75 ผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยัไปใช  

(1) สื่อการเรียนการสอนท่ีสรางขึ้นใชไดกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android)  

(2) สื่อการเรียนการสอนใชกับเบราวเซอร Microsoft Edge, Chrome และ Firefox 

(3) ผูสอนท่ีนำสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่งมาใช ควรมีอินเทอรเน็ตรองรับระบบเปนอยางดี 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

(1) ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรูในหลายๆ รูปแบบ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูแบบ 

ผสมผสาน และเพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น 

(2) ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหรองรับกับระบบปฏิบัติการหลายระบบ  
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