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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ 1) พั ฒ นาสื่ อ การเรีย นการสอนโมบายเลิ รน นิ่ ง วิช าเทคโนโลยี ระบบ
ฐานข อ มู ล เรื่ อ ง การใช ค ำสั่ ง SQL (Structure Query Language) สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 1
(ทล.บ.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2564 2) หาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใช
คำสั่ง SQL ในดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อ 3) หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชา
เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 (ทล.บ.1) สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
โดยประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 (ทล.บ.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษารอยเอ็ด ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 สูงกวาเกณฑ 80/80
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 (ทล.บ.1) ที่ศึกษาในภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด จำนวน 17
คน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL มี
วิธีการดำเนินการดังนี้ คือ การคัดเลือกเนื้อหา ผูวิจัยไดนำวิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล มาสรางเปนสื่อการเรียนการ
สอนโมบายเลิ ร น นิ่ ง โดยนำเนื้ อ หาที่ ได ม าวิ เคราะห เป น หน วยย อ ยและกำหนดจุ ด ประสงค เชิ ง พฤติ ก รรมเพื่ อ ให
ครอบคลุมเนื้อหา ซึ่งแบงเนื้อหาออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 คำสั่ง SQL ตอนที่ 2 การประยุกตใชคำสั่ง SQL กับ
ระบบงาน โดยสรางแบบทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยนำเนื้อหาที่ไดมา
สรางเปนสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง หาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง ในดานเนื้อหาและ
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ดานเทคนิคการผลิตสื่อ และผ านการแกไขปรับ ปรุงมาดำเนิน การทดลองหาประสิทธิภาพและวิเคราะห ขอมูลกับ
นักศึกษากลุมเปาหมาย จำนวน 17 คน
ผลการวิจัยปรากฏวา สื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชา เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใช
คำสั่ง SQL ที่สรางขึ้นมีคุณภาพทางดานเนื้อหาอยูในระดับดี
มีคุณภาพทางดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูใน
ระดับดี
และมีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 82.65/81.46 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
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
and the efficiency E1/E2 at 82.65/81.46 level of criterial standard, which was
technique
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
ป จ จุ บั น สั ง คมโลกอยู ใ นช ว งของการเปลี่ ย นแปลงจากสั ง คมอุ ต สาหกรรมไปสู สั ง คมของสารสนเทศ
(Information Society) สิ่งสำคั ญ ที่ นำไปสูสังคมของสารสนเทศ คือ คอมพิวเตอร ซึ่งได เขามามีบทบาทสำคัญ ใน
ชีวิตประจำวันของมนุษยมากมายแทบทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการธุรกิจ การแพทย การศึกษา ทหาร ตำรวจ เปนตน
คุณ สมบัติสำคัญที่ทำใหคอมพิวเตอรไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน คือ มีขนาดเล็ก ราคาถูก สามารถจัดเก็บ
ขอมูลไดในปริมาณมาก มีการประมวลผลที่ถูกตอง สามารถคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว และโตตอบกับผูใชไดเปน
อยางดี
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาร อ ยเอ็ ด เป น สถานศึ ก ษาหนึ่ ง ในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เปดหลักสูตรการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) โดยมีการจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน
นั่ น คือไดเปดหลัก สูตร ปวช. ปวส. และ ทล.บ. ในสาขาวิชาคอมพิ วเตอรธุรกิจ โดยในป การศึ กษา 2565 ไดมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีใหม จากสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ซึ่งจะเริ่มใช
หลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 ทั้งนี้เพื่อผลิตกำลังคนที่มีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลใน
ระดับทักษะอาชีพ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดรับความรูและทักษะ
ความชำนาญในการใชคอมพิวเตอร การออกแบบฐานขอมูล การเขียนโปรแกรม การใชโปรแกรมสำเร็จรูป และพรอมที่
จะนำความรูที่ไดไปใชการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันไดเปนอยางดี
วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล รหัสวิชา 26-4204-9002 เปนวิชาหนึ่งที่จัดใหมีการสอนในระดับปริญญาตรี
(ทล.บ.) ของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตร
ปรับ ปรุง พ.ศ. 2561) โดยมีห ลั ก สูตรการเรียนที่ เน น ให ผู เรียนไดมี ค วามรูท างด านฐานขอมู ล ทั้ งนี้ เนื้ อหารายวิช า
ดังกลาวเปนความรูเกี่ยวกับการออกแบบและใชงานฐานขอมูล ที่นักศึกษาในระดับปริญ ญาตรี ชั้นปที่ 1 (ทล.บ.1)
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สมควรที่จะไดเรียนรูเพื่อใชเปนพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำความรู
ที่ไดไปใชในการทำงานได
ในรายวิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล รหัสวิชา 26-4204-9002 มีเนื้อหาวิชาที่วาดวยเรื่อง การศึกษาและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ ฑิ ต สาขาวิชาคอมพิ วเตอรธุรกิจ
(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) จากประสบการณของผูวิจัย ซึ่งไดสอนรายวิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล
และสอนเนื้อหาเรื่องการใชคำสั่ง SQL ดังกลาวพบวา นักศึกษาเรียนรูและเขาใจเรื่องดังกลาวคอนขางชา สวนหนึ่งมี
สาเหตุมาจากนักศึกษามีพื้นฐานแตกตางกัน และเนื้อหาเรื่องการใชคำสั่ง SQL มีเนื้อหาคอนขางยาก สวนหนึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากนักศึกษาจำคำสั่งไมได จากปญหาดังกลาวถาหากมีสื่อที่เหมาะสม จะชวยพัฒนาประสบการณการเรียน
ของนักศึกษา ในเรื่องดังกลาวใหดีขึ้น ประกอบกับในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและโทรศัพทเคลื่อนที่เปน
เทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในแทบทุกวงการ โดยเฉพาะในวงการทางการศึกษา สถานศึกษาตางๆ
ไม ว า จะเป น ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา ตลอดจนระดั บ ประถมศึ ก ษา ได น ำคอมพิ ว เตอร
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โทรศัพทเคลื่อนที่มาใชประกอบการเรียนการสอนอยางแพรหลาย เนื่องจากสถานศึกษาตางๆ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของคอมพิวเตอรและโทรศัพทเคลื่อนที่ดังกลาว
โมบายเลิรนนิ่ง (Mobile learning) คือ รูปแบบการเรียนรูผานอุปกรณมือถือแบบพกพา ซึ่งปจจุบันมีการ
นำมาใชงานกันอยางกวางขวาง และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปเนื่องจากพฤติกรรม การใชงานของผูเรียนมีการเขาถึง
เครือขายอินเทอรเน็ตกันไดงาย และสะดวกโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงโดยใชอุปกรณมือถือ และสมารทโฟน (ธงชัย
แกวกิริยา, 2560)
โมบายเลิรนนิ่งเปนการพัฒ นาอีกขั้นของ e-Learning เปนการผสมผสานที่ลงตัวของการพัฒ นาการศึกษา
เรียนรู โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวย เรียกการเรียนแบบนี้วา Wireless Learning, Mobile Learning หรือ
M-Learning ดังนั้น M-learning คือ การศึกษาทางไกลผานทางอุปกรณเคลื่อนที่แบบไรสายตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ
PDA และแล็ปทอป โดยมีแอปพลิเคชั่นที่สำคัญตางๆ เชน มีเดียบอรดเปนการเรียนรูผานระบบ M-Learning โดยเนนที่
การทำกิจกรรมเปนกลุมเพื่อสงและรับขอมูลแลกเปลี่ยนความรูระหวางเพื่อนรวมชั้นและครูผูสอน โดยสามารถสงขอมูล
ที่ เป น ภาพ เสี ยง มั ล ติ มี เดี ย เว็ บ ไซต เพื่ อใช ในการแก ไขป ญ หาหรือ ที่ เรีย กวา Problem-Based Learning ได เป น
อยางดี (ภัฑรกิจ นุไชยถา, 2554)
ระบบเครือขายอิน เทอรเน็ ต เป น กลุมเครือขายยอยคอมพิ วเตอรที่ ตอเชื่อมเขาดวยกัน ภายใตมาตรฐาน
การสื่อสาร (โปรโตคอล) เดียวกัน ภายในอินเทอรเน็ตมีบริการมากมายหลายรูปแบบ อาทิ จดหมายอิเล็กทรอนิกส
การถายโอนแฟมขอมูล บริการคนหาขอมูลและเอกสารตางๆ จำนวนมาก ขาวสารในอินเทอรเน็ตนับเปนแหลงขอมูล
ขนาดใหญที่สุดเทาที่มีปรากฎอยู (สมนึก คีรีโต, 2538)
ในป จจุบั น ระบบเครือขายอิ น เทอรเน็ตเป น ระบบที่มีค วามสำคั ญ ในดานตางๆ มากมาย ทั้งในดานธุรกิ จ
ราชการ ตลอดจนการศึกษา โดยเฉพาะในดานการศึกษา มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผานระบบอินเทอรเน็ต ผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ ทำใหนักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนผานอินเทอรเน็ตไดในทันที ซึ่งจะทำใหมีความรูเพิ่มขึ้นจาก
การศึกษาดวยตนเอง
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาร อ ยเอ็ ด เป น สถานศึ ก ษาแห ง หนึ่ ง ที่ เล็ ง เห็ น ความสำคั ญ ของคอมพิ วเตอร ระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต และการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส จึงไดพยายามสงเสริมใหครู-อาจารย นักเรียน นักศึกษา
ไดพยายามศึกษาคนควา ฝกอบรม เกี่ยวกับการใชงานอินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูล ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา
สามารถเขาใจวิธีการใชอินเทอรเน็ตเบื้องตน ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยในระบบอินเทอรเน็ตดังกลาวดวย
ดวยเหตุที่วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชา เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล ระบบ
เครือข า ยอิ น เทอร เน็ ต ตลอดจนการเรี ย นการสอนผ า นระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ดั งกล า ว ผนวกกั บ ผู วิจั ย ได ส อนวิ ช า
เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL ซึ่งการสอนแบบเดิมจะใชสื่อเพาเวอรพอยน ทำใหผูเรียนที่เรียน
ในหอง กลับไปทบทวนเนื้อหาคอนขางนอย เนื่องจากไมมีแรงดึงดูดใจ และประกอบกับเนื้อหาของบทเรียน เปนเรื่องที่
ยากแก การทำความเขาใจ หากนักศึกษาไม มีความเข าใจในการเรียนในห องเรียนแลว จะเป น การยากที่ ผูเรียนจะ
ยอนกลับไปศึกษาและทำความเขาใจได ตลอดจนนักศึกษาทุกคนมีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย นั่นคือโทรศัพทเคลื่อนที่
ซึ่งนั กศึ กษามี การใชป ระจำแมในขณะที่ เรียน ผูวิจั ยเล็งเห็ น ถึ งป ญ หาที่ เกิดขึ้น ในการเรียนการสอน และมองเห็ น
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ความสำคัญของสื่อการเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกสโดยใชโทรศัพทเคลื่อนที่ดังกลาว จึงไดจัดทำสื่อการเรียนการ
สอนโมบายเลิรนนิ่งขึ้น โดยใชเปนสื่อเสริม เพื่อใหนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
(ทล.บ.1) สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาร อ ยเอ็ ด หรื อ สถานศึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ เรี ย นวิ ช าเทคโนโลยี ร ะบบฐานข อ มู ล ใช
ประกอบการเรี ย นการสอนผ า นโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ไ ด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สนองนโยบายสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมากที่สุด
วัตถุประสงคการวิจัย
1. พั ฒ นาสื่ อ การเรียนการสอนโมบายเลิร น นิ่ ง วิช าเทคโนโลยี ระบบฐานข อมู ล เรื่อ ง การใช ค ำสั่ ง SQL
(Structure Query Language) สำหรับนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี ชั้นปที่ 1 (ทล.บ.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
2. หาคุณ ภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง
SQL ในดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อ
3. หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใช
คำสั่ ง SQL สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 1 (ทล.บ.1) สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ ประเภทวิ ช า
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
สมมติฐานการวิจัย
1. สื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL มีคุณภาพใน
ระดับดีขึ้นไป
2. สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพไมต่ำกวาเกณฑ 80/80
วิธีดำเนินการวิจัย
การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนของวิธีดำเนินการวิจัยออกเปนลำดับขั้นตามหัวขอดังตอไปนี้
1. กลุมเปาหมายในการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
1. กลุมเปาหมายในการวิจัย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 (ทล.บ.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จำนวน 17 คน
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น มีทั้งหมด 3 ชนิด คือ
1) สื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL
เปนสื่อการเรียนการสอนที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนสื่อเสริม ประกอบวิชา เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล
เรื่อง การใชคำสั่ง SQL สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่เรียนวิชานี้ ในภาคเรียนที่
1/2564 ที่สรางดวยโปรแกรม Adobe Captivate ใชกับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยจัดทำ
เฉพาะเนื้อหาเรื่อง การใชคำสั่ง SQL เทานั้น
2) แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง
การใชคำสั่ง SQL ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อ
เปนแบบประเมินที่สรางขึ้นมาเพื่อประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง ใน
ดานเนื้อหาวิชาที่นำมาสราง และดานเทคนิคการผลิตสื่อ โดยเปนแบบมาตราสวน 5 ระดับ ดังนี้ 5 หมายถึง ระดับ
ดีมาก 4 หมายถึง ระดับดี 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 2 หมายถึง ระดับพอใช และ 1 หมายถึง ระดับควรปรับปรุง
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชา เทคโนโลยี
ระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก
2.2 ขั้นตอนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง
เพื่ อให ก ารพั ฒ นาสื่อการเรียนการสอนมี ป ระสิท ธิภ าพ และเหมาะสม ผู วิจัยได ท ำการพั ฒ นาสื่ อ
การเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง โดยใชแนวคิดของกาเย ซึ่งแบงขั้นตอนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง
วิชา เทคโนโลยีระบบจัดการฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL ดังนี้
1) เลือกเนื้อหา
เนื้ อหาที่ น ำมาพั ฒ นาสื่ อการเรียนการสอนโมบายเลิ รน นิ่ ง คือเรื่อง การใชค ำสั่ง SQL ซึ่งเป น
เนื้อหาในรายวิชา เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล แบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 คำสั่ง SQL ตอนที่ 2 การประยุกตใช
คำสั่ง SQL กับระบบงาน
2) วิเคราะหเนื้อหาแตละหนวย
เปน การศึกษาเนื้อหาของบทเรียนอยางละเอียด ทั้งนี้เพื่อใหงายตอการนำบทเรียนที่ศึกษามา
จัดทำสคริปต เพื่อที่จะนำไปสรางเปนสื่อการเรียนการสอน
3) กำหนดจุดประสงคการเรียนรู
เปนการกำหนดจุดประสงคการเรียนรูเมื่อนักศึกษา ศึกษาจากสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง
เรียบรอยแลว
4) ออกแบบสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง
นำเนื้อหาที่ไดจากการวิเคราะหแตละหนวยในขอ 2 มาเขียนสคริปตสื่อการเรียนการสอนโมบาย
เลิรนนิ่ง เพื่อกำหนดรูปแบบของการนำเสนอและเพื่อใหงายตอการปรับปรุงแกไข
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5) ตรวจสอบและแกไขสคริปตสื่อการเรียนการสอน
นำสคริปตสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค
การผลิตสื่อ ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และนำขอบกพรอง มาทำการแกไข จนกวาจะไดสคริปตสื่อการเรียนการ
สอนที่ถูกตอง
6) สรางสื่อการเรียนการสอน
นำสคริปตสื่อการเรียนการสอนที่เขียนเสร็จและผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการผลิตสื่อ นำมาสรางเปนสื่อการเรียนการสอน
7) ตรวจสอบและแกไขสื่อการเรียนการสอน
นำสื่อการเรียนการสอนที่สรางเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค
การผลิตสื่อ ทำการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และความเหมาะสมของสื่อ เพื่อทำการตรวจสอบสื่อการเรียน
การสอนที่สรางขึ้น แลวนำขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทำ ดังนี้
1) ทำหนังสือขอความรวมมือในการทำวิจัย ไปยังผูอำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด เพื่อขออนุญาต
และประสานงานในการทำวิจัย
2) นำสื่ อ การเรียนการสอนโมบายเลิรน นิ่ ง ไปใชกั บ กลุ ม เป า หมายในการวิ จัย ซึ่ งเป น นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ชั้นปที่ 1 (ทล.บ.1) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จำนวน 17 คน
4. การวิเคราะหขอมูล
1) การหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ใชสูตร E1/E2
4.1 สถิติและสูตรที่ใชในการวิจัย
4.1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2540) ใชสูตร
=
X
เมื่อ X

= คาเฉลี่ยเลขคณิต
= ผลรวมของขอมูลทั้งหมด
= จำนวนขอมูลทั้งหมด

4.1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2540)

เมื่อ S.D.

= สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
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= ผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง
(

)
n

= ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง
= จำนวนขอมูลทั้งหมด

4.1.3 สูตรหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80 (ชัยยงค พรหมวงศ
และคณะ, 2534) ใชสูตร
=
E1
E2

=

เมื่อ E1 = หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ซึ่งเปนคารอยละของคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู
ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 (ทล.บ.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่ไดจากการทำแบบฝกหัดทายหนวย
การเรียนแตละหนวย
เมื่อ E2 = หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ ซึ่งเปน คารอยละของคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรูของ
นักศึ กษาในระดับ ระดับ ปริญ ญาตรี ชั้น ปที่ 1 (ทล.บ.1) สาขาวิชาคอมพิ วเตอรธุรกิจ ที่ไดจากการทำแบบทดสอบ
หลังจากการเรียนจากสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง
= คะแนนรวมของผูเรียนจากการทำแบบทดสอบทายบทเรียนในหนวยยอย
= คะแนนรวมของผูเรียนจากการทำแบบทดสอบรวมหลังเรียน
N
A
B

= จำนวนผูเรียน
= คะแนนเต็มของแบบทดสอบในหนวยยอย
= คะแนนเต็มของแบบทดสอบรวมหลังเรียน

4.2 สูตรที่ใชในการหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน
4.2.1 การหาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (บุญเชิด ภิญโญอนันต
พงษ, 2538) โดยใชสูตร
IOC
=
เมื่อ IOC
N

= ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
= ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
= จำนวนผูเ ชี่ยวชาญ
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4.2.2 หาความยากและคาอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2540) ใชสูตร

เมื่อ

p=

fH + fL
NH + NL

r=

fH − fL
NH

(7)

p

= ดัชนีความยากของแบบทดสอบ

r

= คาอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ

fH

= จำนวนผูที่ตอบถูกในกลุมสูง

fL

= จำนวนผูท ี่ตอบถูกในกลุมต่ำ

NH

= จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในกลุมสูง

NL

= จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในกลุมต่ำ

4.2.3 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร-ลิชารดสัน (รวีวรรณ ชินะตระกูล,
2540)

rtt
เมื่อ

rtt
K
P
q
S2

=
=
=
=
=
=

 K  1 − ∑ pq 
 K − 1  
S 2 

คาความเชื่อมั่น
จำนวนขอของแบบทดสอบทั้งหมด
สัดสวนของผูที่ตอบถูกในแตละขอ
สัดสวนของผูที่ตอบผิดในแตละขอ (1-p)
ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด

4.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง
4.3.1 ผลการวิเคราะหคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน
ผลการวิเคราะหคุณภาพสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง
การใชคำสั่ง SQL แบงออกเปน 2 ดาน ไดแกดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพดานเนื้อหาของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชา
เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL
รายการประเมิน
S.D.
ระดับคุณภาพ
X
เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
4.59
0.49
ดีมาก
ความถูกตองของเนื้อหา
4.47
0.50
ดี
เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูเรียน
4.24
0.42
ดี
ความถูกตองของรูปภาพตามเนื้อหา
4.35
0.48
ดี
ความถูกตองของภาษาที่ใช
4.41
0.49
ดี
ความชัดเจนของคำถามของแบบทดสอบระหวางเรียน
4.35
0.48
ดี
ความสอดคลองกับเนื้อหาของแบบทดสอบระหวางเรียน
4.24
0.42
ดี
รวมเฉลี่ย
4.38
0.47
ดี
จากตารางที่ 1 คุณภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง ดานเนื้อหา พบวา ภาพรวมอยูในระดับดี
( X = 4.38) เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา มี 1 รายการ มีคุณภาพในระดับดีมาก คือ เนื้อหามีความสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู ( X = 4.59) และมี 6 รายการมีคุณภาพอยูในระดับดี เรียงลำดับดังนี้ ความถูกตองของเนื้อหา
( X = 4.47) ความถูกตองของภาษาที่ใช ( X = 4.41) ความถูกตองของรูปภาพตามเนื้อหา และความชัดเจนของ
คำถามของแบบทดสอบระหวางเรียน ( X = 4.35) เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูเรียน และความสอดคลองกับเนื้อหา
ของแบบทดสอบระหวางเรียน ( X = 4.24)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง
วิชา เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL
รายการประเมิน
S.D. ระดับคุณภาพ
X
การวางรูปแบบของหนาจอ
4.47
0.50
ดี
ความเหมาะสมในการนำเขาสูเนื้อหา
4.18
0.38
ดี
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรโดยภาพรวม
4.24
0.42
ดี
ความเหมาะสมของสีตัวอักษรที่ใชโดยภาพรวม
4.35
0.48
ดี
ความเหมาะสมของสีภาพกราฟกโดยภาพรวม
4.41
0.49
ดี
สื่อมีลักษณะจูงใจ นาสนใจในการเรียน
4.12
0.32
ดี
การปอนกลับตอการตอบสนองของผูเรียนมีความเหมาะสม
4.29
0.46
ดี
ความเหมาะสมของภาพกราฟกในดานการสื่อความหมาย
4.29
0.46
ดี
ความสะดวกตอการใชงาน
4.12
0.32
ดี
รวมเฉลี่ย
4.27
0.43
ดี
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จากตารางที่ 2 คุณภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง ดานเทคนิคการผลิตสื่อ พบวาภาพรวมอยูใน
ระดับดี ( X = 4.27) เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวาทุกรายการมีคุณภาพในระดับดี เรียงลำดับดังนี้ การวางรูปแบบ
ของหนาจอ ( X = 4.47) ความเหมาะสมของสีภาพกราฟกโดยภาพรวม ( X = 4.41) ความเหมาะสมของสีตัวอักษรที่
ใชโดยภาพรวม ( X = 4.35) การปอนกลับตอการตอบสนองของผูเรียนมีความเหมาะสม ( X = 4.29) ความเหมาะสม
ของภาพกราฟกในดานการสื่อความหมาย ( X = 4.29) ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรโดยภาพรวม ( X = 4.24)
ความเหมาะสมในการนำเขาสูเนื้อหา ( X = 4.18) สื่อมีลักษณะจูงใจ นาสนใจในการเรียน ( X = 4.12) ความสะดวก
ตอการใชงาน ( X = 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

จากตารางที่ 3 ผลปรากฏวาสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การ
ใชคำสั่ง SQL ที่สรางขึ้น นักศึกษาทำแบบทดสอบระหวางเรียนเฉลี่ยได 33.06 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 40
คะแนน คิ ดเป น รอยละ 82.65 และทำแบบทดสอบหลั งเรียนเฉลี่ยได 32.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม ทั้งหมด 40
คะแนน คิดเปนรอยละ 81.46 สื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง มีประสิทธิภาพเทากับ 82.65/81.46 สูงกวาเกณฑ
ที่กำหนดไว (80/80)
สรุปผลการวิจัย
ในการดำเนินการวิจัยดังกลาว สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
จากการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชา เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง SQL
โดยจัด ทำสื่อเปน 2 ดาน ได แก ด านเนื้อหาและดานเทคนิค การผลิตสื่อ และนำสื่อที่ พัฒ นาขึ้น ไปหาคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ พบวาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชา เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใช
คำสั่ง SQL ดานเนื้อหาในภาพรวมมีคุณ ภาพอยูในระดับดี ( X = 4.38) และคุณ ภาพของสื่อการเรียนการสอนดาน
เทคนิคการผลิตสื่อ ในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับดี ( X = 4.27)
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง
การใช ค ำสั่ ง SQL ที่ ส ร างขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ 82.65/81.46 สู งกว าเกณฑ ที่ ก ำหนด 80/80 และเป น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
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อภิปรายผล
จากการวิจัยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง
SQL สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. คุณ ภาพของสื่อการเรียนการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น ดานเนื้ อ หา มีคุ ณ ภาพในระดับ ดี เนื่ องจากผู วิจัยได น ำ
คำอธิบ ายรายวิช าตามหลัก สูต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต (ทล.บ.) สาขาวิช าคอมพิ ว เตอรธุรกิจ สถาบั น การอาชีว ศึก ษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราชการ 2560
มาวิเคราะห และเนื้อหาไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ดังนั้น จึงทำใหผลการวิเคราะหคุณ ภาพดานเนื้อหา
มีคุณภาพในระดับดี
2. จากผลการวิเคราะหคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใชคำสั่ง
SQL ดานเทคนิคการผลิตสื่อ พบวามีคุณภาพอยูในระดับดี เนื่องจากผูวิจัยไดทำการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดย
พัฒนาตามสคริปตที่วางไว และนำสื่อที่พัฒนาไปใหผูเชี่ยวชาญทำการประเมินและแกไขขอผิดพลาด กอนนำไปใชกับ
กลุมตัวอยาง จึงทำใหผลการวิเคราะหคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพในระดับดี
3. จากการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง
การใชคำสั่ง SQL พบวา จากการนำสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่ง วิชา เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล เรื่อง การใช
คำสั่ง SQL ไปทดลองหาประสิทธิภาพกับ นักศึกษากลุมตัวอยางจำนวน 17 คน ไดผ ลการเรียนรูของนักศึกษาคือ
82.65/81.46 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนด 80/80 ทั้งนี้เนื่องมาจากสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไดมีการออกแบบ
เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน และยังไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ และนำขอบกพรองที่ไดรับการจากการประเมิน
มาทำการแกไขปรับปรุง เพื่อหาขอผิดพลาดของสื่อการเรียนการสอนกอนที่จะนำไปใชเพื่อหาประสิทธิภาพกับกลุม
ตัวอยาง ทำใหประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑที่กำหนด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ณัฐพงศ
สนองคุณ, 2556) ไดทำการพัฒนาสื่อการเรียนผานระบบเครือขายเคลื่อนที่ เรื่อง การออกแบบโปรแกรมและการเขียน
ผังงาน พบวามีประสิทธิภาพตามเกณฑ (E1/E2) ซึ่งกำหนดไวที่ 70/70 ไดผล 72.33/71.67 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ (วิวัฒ น มีสุวรรณ , 2551) ไดวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอนผานเครือขายไรสายบนเครื่อง
ชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA) โดยผลการวิจัยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ (E1/E2) ซึ่งกำหนดไวที่ 85/85 ไดผล
86.12/85.75 ผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยั ไปใช
(1) สื่อการเรียนการสอนที่สรางขึ้นใชไดกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android)
(2) สื่อการเรียนการสอนใชกับเบราวเซอร Microsoft Edge, Chrome และ Firefox
(3) ผูสอนที่นำสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิรนนิ่งมาใช ควรมีอินเทอรเน็ตรองรับระบบเปนอยางดี
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรูในหลายๆ รูปแบบ เพื่อใหเกิดการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน และเพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น
(2) ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหรองรับกับระบบปฏิบัติการหลายระบบ
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