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บทคัดยอ  
 

                ในงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการ
เรียน ของนักศึกษาท่ีไดรับการสอนผานส่ือการสอนแบบฝกหัดจําลอง (แบบฝกหัดจําลอง  คือแบบฝกหัด
ท่ีมีคําถามใกลเคียงกับแบบฝกหัดท่ีนักศึกษาจะตองทําเองในหองเรียน พรอมเฉลย)  ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตการศึกษาเฉพาะ ใชเปนส่ือการสอนในการเรียนภาคปฏิบัติ วิชาระบบฐานขอมูล คณะเทคโนโลยี
สารสรเทศ หลักสูตร 4 ป และเลือกกลุมตัวอยาง 2 กลุมจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาฐานขอมูลใน 
ภาคการเรียนท่ี 1 / 2553 โดยพิจารณาจากผลการทําแบบทดสอบเปนเกณฑ และกําหนดใหกลุมหนึ่งเปน
กลุมทดลอง อีกกลุมเปนกลุมท่ีใชวิธีการเรียนปกติ   
   ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปรากฎวานักศึกษากลุมทดลองจํานวน 32 คน ได
คะแนนเฉล่ีย 7.76 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.84  และกลุมเรียนปกติ จํานวน 35 คนไดคะแนนเฉล่ีย 
7.74 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.11 ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาท้ังสองกลุมไมมีความ
แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียน
กลุมทดลองจากแบบสอบถามพบวา ผูเรียนมีภาพรวมความพึงพอใจ อยูในระดับมาก ดวยคาเฉล่ีย 4.05 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79  และมีความพึงพอใจตอส่ือแบบฝกหัดจําลองมากท่ีสุดในสวนเนื้อหาใน
แบบฝกหัดจําลองท่ีมีความสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียน ดวยคาเฉล่ีย 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 
และมีความพึงพอใจดานพฤติกรรมเม่ือไดอานส่ือแบบฝกหัดจําลองกอนลงมือปฏิบัต ิมากท่ีสุดในสวนท่ี
ส่ือชวยทําใหเขาใจคําส่ัง SQL เพ่ิมมากขึ้น ดวยคาเฉล่ีย 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86     
 

 
 
 
 
 
 

ก 

DPU



 
 

Title : Efficiency of Using Reproductive Practices in Database System Subject  
Researcher : Mr. Prawat Preamteerasomboon Institution : Dhurakij Pundit University 
Year of  Publication :            2010   Publisher : Dhurakij Pundit University 
Sources : Library at Dhurakij Pundit University No.of page :              33    page  
Keyword :learning , Reproductive Practices   Copy right : Dhurakij Pundit University       

Database System   
 

Abstract 
 
 The purpose of this study was to explore learning achievement and satisfaction of students who were 
educated via reproductive practices (reproductive practices contained questions similar to practices 
assigned to students in classroom including answer key). The researcher specified the scope of the study 
to be teaching materials for the practical part of 4-year Database System Subject at the Faculty of 
Information Technology, and selected 2 sample groups from students enrolling in Database System 
Subject for the first semester in B.E. 2553 based on results of practice tests. One group was the 
experimental group and another group was the normal group.      
   According to the learning achievement analysis, 32 students in the experimental group earned 
7.76 points averagely with a 1.84 standard deviation whereas 35 students in the normal group got 7.74 
points averagely with a 2.11 standard deviation. Learning achievement of both groups was not different 
with a 0.05 level of statistical significance. Regarding the analysis of satisfaction of the experimental 
group, their overall satisfaction was at a high level (mean = 4.05, standard deviation = 0.79), and they 
were most satisfied with reproductive practices.  The content of reproductive practices was consistent 
with learning content (mean = 4.13, standard deviation = 0.75). Students were most behaviorally 
satisfied with reproductive practices in terms of its contribution to their better understanding about SQL 
(mean = 4.13, standard deviation = 0.86).      
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   บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1. ความเปนมาของปญหา 
เนื่องดวยวิชาระบบฐานขอมูล (Database System) ถือเปนวิชาท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงถูกกําหนดให

เปนวิชาแกนในแทบทุกสาขาท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาวิชาวาดวย 
ความหมายของระบบฐานขอมูล การออกแบบและบริหารระบบฐานขอมูล และการใชคําส่ังในการ
บริหารจัดการฐานขอมูล (ภาษา SQL)    
 ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดเปด
สอนวิชาระบบฐานขอมูล โดยแบงการเรียนออกเปน 15 สัปดาห เรียนท้ังภาคบรรยาย และภาคปฎิบัติ ใน
สวนปฏิบัติจะเรียนในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดยเนื้อหาในสวนภาคปฏิบัติจะเปนการเรียนใชคําส่ัง
ภาษา SQL ในการเรียนภาคปฏิบัติ ใชเวลาเรียน 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยในแตละครั้งจะแบงการสอน
ออกเปน 2 สวน คือ 30 นาทีแรก จะบรรยายการใชงานคําส่ังภาษา SQL สวนเวลาท่ีเหลือจะปลอยให
นักศึกษาทําแบบฝกหัดท่ีเตรียมไวประมาณ 10-15 ขอ เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
สําหรับแบบฝกหัดท่ีใหทําไดถูกออกแบบใหใกลเคียงกับสถานการณการทํางานจริง ถานักศึกษาคนใดทํา
เสร็จแลวใหสงในหองเรียน เพ่ือใหอาจารยผูสอนตรวจและอธิบายขอผิดพลาด ถาทําไมเสร็จในคาบ ก็จะ
ไมไดรับการตรวจ เสียคะแนนในวันนั้นไป สวนการวัดผลการเรียนจะจัดสอบวัดตามจุดประสงค 2 ครั้ง 
กอนสอบกลางภาค และปลายภาค แตปญหาในการเรียนเกิดจากความซับซอนและเง่ือนไงตางๆ ในการ
ใชคําส่ังภาษา SQL และโจทยปญหาท่ีตองอาศัยทักษะในการตีความปญหา ทําใหนักศึกษาบางสวนไม
เขาใจการใชคําส่ัง และบางสวนเขาใจการใชคําส่ัง แตไมสามารถนําไปประยุกตเพ่ือตอบคําถามได ทําให
นักศึกษาท่ีทําแบบฝกหัดไมได ไมสนใจทําแบบฝกหัดนั่งเลนคอมพิวเตอร บางคนก็คุยกันเสียงดังในหอง
รบกวนเพ่ือนคนอ่ืน พอใกลหมดคาบเรียนนักศึกษากลุมนี้ก็จะยืมแบบฝกหัดเพ่ือนท่ีทําเสร็จแลวมาลอก 
ทําใหนักศึกษากลุมนี้ทําแบบทดสอบไมได 
 ปญหาเหลานี้สวนหนึ่งเกิดจากการขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะชวยสราง
ความรูความเขาใจ เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูอยางแทจริง มีเจตคติท่ีดีตอวิชา และนําไปสูการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น เพ่ือแกปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีวิธีการ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  โดยการผลิตส่ือการเรียนเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูแบบ
ลอกเลียนแบบ โดยผลิตส่ือการเรียนท่ีผูวิจัยเรียกวา “แบบฝกหัดจําลอง” ซ่ึงเปนแบบฝกหัดท่ีมีคําถาม
ใกลเคียงกับแบบฝกหัดท่ีนักศึกษาจะตองทําเองในหองเรียน พรอมเฉลย มาใหนักศึกษาไดศึกษากอน
ปฏิบัติจริง ผูวิจัยคาดหมายวา แบบฝกหัดจําลองนี้นาจะเปนประโยชนตอนักศึกษาในการทําความเขาใจ
คําส่ังภาษา SQL และการชวยเปนแนวทางในการตีความโจทยปญหาได 
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1.2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนผานส่ือการสอนแบบฝกหัด

จําลอง 
1.2.2 เพ่ือศึกษาผลความพึงพอใจในการเรียน โดยใชส่ือแบบฝกหัดจําลองประกอบการเรียน  

 
1.3 สมมติฐานของงานวิจัย 
1.3.1 ผลคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบภาคปฏิบัติในวิชาระบบฐานขอมูลของนักศึกษากลุมท่ีใช

แบบฝกหัดจําลอง  ประกอบการเรียน มีคามากกวา กลุมท่ีไมไดใชแบบฝกหัดจําลอง 
ประกอบการเรียน   

1.3.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีผลตอการใชแบบฝกหัดจําลอง ประกอบการสอน มีคาเฉล่ียความ
พึงพอใจรวมตั้งแต 3.5 ขึ้นไป 

 
1.4 นิยามศัพท 
    แบบฝกหัดจําลอง หมายถึง แบบฝกหัดท่ีมีคําถามใกลเคียงกับแบบฝกหัดท่ีนักศึกษาจะตองทําเองใน
หองเรียน พรอมเฉลย 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะ การใชแบบฝกหัดจําลองเปนเครื่องมือใชสอนใน 
การเรียนภาคปฏิบัติ วิชาระบบฐานขอมูล คณะเทคโนโลยีสารสรเทศ หลักสูตร 4 ป โดยเลือกกลุม
ตัวอยางจากนักศึกษา 2 กลุม ท่ีลงทะเบียนในภาคการเรียนท่ี 1/2553 และมีผูวิจัยเปนสอน โดยจะ
ทําการศึกษาในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการใชแบบฝกหัดจําลองเปนส่ือ
ประกอบการสอน 
 
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
   สําหรับผูเรียน 
1.6.1   ชวยใหผูเรียน สามารถทําความเขาใจการใชคําส่ังภาษา SQL และการประยุกตใชงานคําส่ังได ดี
ยิ่งขึ้น  
   สําหรับผูสอน 
1.6.2   ไดส่ือการเรียนท่ีกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ในการทําความเขาใจการใชคําส่ัง
ภาษา SQL และสามารถนําไปประยุกตใชกับวิชาท่ีมีลักษณะเดียวกัน  
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             บทท่ี 2 
ทฤษฎี  เอกสาร งานวิจัย ท่ีเกี่ยวของ 

                       
                    ในบทนี้ผูวจิัยไดนําเสนอผลการศึกษาคนควาทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย เพ่ือ
เปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
       2.1 เนื้อหาวิชาระบบฐานขอมูล ภาคปฏิบัต ิ
       2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
       2.3 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  
 
2.1 เนื้อหาวิชาระบบฐานขอมูล ภาคปฏิบัต ิ
        เนื้อหาวิชาระบบฐานขอมูล ภาคปฏิบัติจะแบงการเรียนออกเปน 12 บท ใชเวลาเรียน 15 สัปดาห 
โดยแบงเนื้อหาในแตละบทดังนี ้
 

 
 

บทที ่ เร่ือง 
 

 
1 การใชระบบฐานขอมูล Oracle เบ้ืองตน  
2 การจัดการโครงสรางของตาราง   
3 การจัดการแกไขและควบคุมขอมูลในตาราง  
4 คําส่ังการเรียกขอมูล(SELECT) แบบ Single-Row   
5 ตัวดําเนินการ (OPERATOR) และ การกําหนดเง่ือนไข (CONDITION)  
6 คําส่ังการเรียกขอมูล(SELECT) แบบ Multi-Row   
7  SQL FUNCTION (Build-In Function)  
8 รูปแบบความสัมพันธ (JOIN)   
9 ตัวดําเนินการแบบชุดขอมูล (Set Operator)  
10 การเรียกขอมูลแบบ Sub-Query   
11 การสรางวิว (VIEW)     
12 การเขียนโปรแกรมภาษา PL/SQL เบ้ืองตน  
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
1.การใชแบบฝกทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (นาย

เกรียงไกร บุญเชื้อ, 2553) 
          ผูวจิัยไดผลิตส่ือการสอน เพ่ือปรับปรุงวิธีการสอนในแตละคาบเวลาสอนใหเปนท่ีสนใจและเกิด
ความสนุกสนานระหวาง การเรียนและการฝก วอลเลยบอลช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยเนนการใชแบบฝก
ทักษะ โดยสรางแบบฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอลเกี่ยวกับทักษะเบ้ืองตน คือ การอันเดอร การเซต การ
เสิรฟลูก การตบ และการสกัดกั้น มาใชเปนแบบฝกกีฬาวอลเลยบอลของนักเรียน และทําการทดสอบ
กอนใชแบบฝกทักษะและหลังการใชแบบฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอล จากนั้นตอบแบบสอบถามและแบบ
แสดงความคิดเห็นของนักเรียนในแตละแบบฝกทักษะ 

ผลการวิจัยพบวา แผนการสอนวิชาพลศึกษวอลเลยบอล พ 026 จากการใหผูเช่ียวชาญและ
ผูบริหารตรวจสอบ ปรากฏวาใชไดเหมาะสม ผลการทดสอบตามแบบทดสอบวิชา พ 026 ใน 5 รายการ 
คือ การเลนลูกมือลาง การเลนลูกมือบน การเสิรฟ การตบ และการสกัดกั้น กอนใชแบบฝกทักษะ และ
หลังการใชแบบฝกทักษะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ P* < 0.05 ความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการใชแบบฝกทักษะ เห็นวาการสอนโดยใชแบบฝกทักษะชวยใหการเรียน
และการฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอลดีขึ้น 

 

             2.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาเจตคติ ตอวิชาคณิตศาสตรโดยใชชุดการสอน 
เร่ืองเซต (นางศิริพร วงษเสนา ,2544) 

ผูวิจัยไดพบขอสํารวจของศูนยพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร จังหวัดขอนแกน 
เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบปญหาตาง ๆ เชน 
นักเรียนไมชอบทองสูตร และจําสูตรไมได เนื้อหายากเกินไป นักเรียนมีพ้ืนฐานการคํานวณต่ํา ครูเปน
ผูบรรยายเพียงคนเดียว นักเรียนตีโจทยปญหาไมเปน นักเรียนไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร ไมชอบสง
งานและไมทําการบาน เปนตน ปญหาเหลานี้สวนหนึ่งเกิดจากการขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ สรางความรูความเขาใจชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ชวยใหบรรยายการเรียน
ไมนาเบ่ือหนาย มีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร และนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
จากรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร ค 011 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จากงานทะเบียน
วัดผล เม่ือวิเคราะหสภาพปญหาเพ่ือคนหาขอบกพรองในการเรียนการสอน  พบสาเหตุปญหาเกิดจาก 
ผูสอนใชการบรรยายเปนหลัก ใชส่ือประกอบการสอนนอย ขาดการเตรียมสอน การผลิตส่ือท่ีมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนขาดพ้ืนฐานการคํานวณ นักเรียนมีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาคณิตศาสตร 
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ผูวิจัยไดผลิตชุดการสอนประกอบคําบรรยายเรื่อง เซต โดยใชเวลา 12 คาบ คาบละ 50 นาที รวม
เวลาประมาณ 2 สัปดาหครึ่ง จากการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุม
ตัวอยาง พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียของทุกหนวยการเรียน และชุดการสอนเซตสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
ของคะแนนเต็มในแตละหนวยการเรียนและชุดการสอน  แสดงใหเห็นวาชุดการสอนเรื่องเซตท่ี
ประกอบดวย 3 หนวยการเรียน มีประสิทธิภาพดีและเหมาะสมกับเนื้อหาและความสามารถของนักเรียน 
สวนดานเจตคติของนักเรียนตอวิชาคณิตศาสตร นักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร เพราะมีความรู
ความเขาใจในเรื่องท่ีเรียน อันเกิดจากการมีส่ือประสมท่ีเราความสนใจ ทําใหตั้งใจเรียนมีความสุขกับการ
เรียน การทําแบบฝกหัดท่ีไมยากเกินไป และไมมากเกินไป จะสามารถทําไดดี มีความภาคภูมิใจในตัวเอง 
และไมเกิดความรูสึกท่ีเบ่ือหนายตอการเรียนการสอนของครู และกิจกรรมการสอนนั้นครูควรเอาใจใส 
สนใจเปนกันเอง ใหความรัก ความเขาใจในตัวนักเรียน มีการสอนท่ีสนุกและแทรกเนื้อหามีส่ือ
ประกอบการสอน การท่ีนักเรียนมองเห็นประโยชนของวิชาคณิตศาสตรท้ังในดานการเรียน และการใช
ชีวิตประจําวันทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและใฝหา  

ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร ค 011 ช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 ของนักเรียนท้ังระดับ และนักเรียนท่ีผูวิจัยรับผิดชอบสอน   ไดพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น โดยมีนักเรียนท่ีไดรับระดับผลการเรียน “1” และ “0” นอยลง และมีเกรดเฉล่ียสูงขึ้น และนักเรียน
สอบผานเกินรอยละ 95  

  
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

การจัดการเรียนการสอนตามแนว Constructivism 

        สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2538) ไดกลาวถึง การเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรวาเนนกระบวนการท่ีนักเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองเปนสําคัญครูผูสอนจะเปนเพียงผูทํา
หนาท่ีจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเองมากกวาท่ีจะเปนผูบอกเลาใหนักเรียนจดจํา ท้ังนี ้ตอง
คํานึงถึงวุฒิภาวะประสบการณเดิมและส่ิงแวดลอมท่ีนักเรียนไดรับมาแลวกอนเขาสูหองเรียน การพัฒนา
แนวคิดหลักของเด็ก  จะเกิดขึ้นในสมองของนักเรียน ซ่ึงอาจสอดคลองหรือขัดแยงกับความเขาใจและ
ขอเท็จจริงได 
          ในการพัฒนานั้น เด็กจะสรางแนวคิดอยูตลอดเวลาโดยไมจําเปนตองมีการสอนในหองเรียน ดังนั้น 
การเรียนรูตามแนวคิดของ Constructivism จะเกิดขึ้นไดตามเง่ือนไขตอไปนี ้

1. การเรียนรูเปน Active Process ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคล การสอนโดยวิธีบอกเลาเปนแบบ Passive 
Process ไมชวยใหเกิดการพัฒนาแนวคิดหลักมากนัก 
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2. ความรูตางๆ จะถูกสรางขึ้นดวยตัวของนักเรียนเอง โดยใชขอมูลท่ีไดรับมาใหมกับขอมูลเกาหรือ
ความรูท่ีมีอยูแลวจากแหลงตางๆ มาเปนเกณฑชวยในการตัดสินใจ 

3. ความรูและความเช่ือของแตละคนจะตางกันขึ้นอยูกับส่ิงแวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณี และส่ิงท่ี
นักเรียนไดพบเห็น ซ่ึงจะถูกใชเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจ และใชเปนขอมูลในการสรางแนวคิดใหม 

4. ความเขาใจจะแตกตางจากความเช่ือโดยส้ินเชิง และความเช่ือจะมีผลโดยตรงตอการสรางแนวคิดหรือ
การเรียนรู 

5. การเรียนรูทางวิทยาศาสตรจะเกี่ยวของกับการพัฒนาแนวคิดหลักของนักเรียนในลักษณะตาง  ๆ

            เนื่องจาก Constructivism ไมมีแนวปฏิบัติหรือวิธีการสอนอยางเหมาะสม ดังนั้น  นักการศึกษา
โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตรศึกษา ซ่ึงเปนกลุมแรกท่ีนําแนวคิดนี้มาประยุกตใช พบวา มีวิธีสอน 2 วิธีท่ีใช
ประกอบกันแลวชวยใหแนวคิดของ Constructivism ประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอนไดเปนอยาง
ดี   ตามแนวทางของ Constructivism ไดเนนการเรียนรูของนักเรียนเกิดขึ้นดวยตัวของนักเรียนเอง วิธีการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสม คือ การเรียนรูแบบคนพบ (Discovery Learning) ประกอบการเรียนรูจากกลุม 
(Cooperative Learning) ซ่ึงการเรียนรูท้ัง 2  ลักษณะ มีดังนี้ 

1. การเรียนการสอนแบบคนพบ เปนการเรียนการสอนลักษณะเดียวกับแบบการสืบเสาะหาความรู 
(Inquiry Method) ซ่ึงมีขั้นตอนในการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนคือ 

1) การนําเขาสูบทเรียน กิจกรรม ประกอบดวย การซักถามปญหา ทบทวนความรูเดิม กําหนดกิจกรรมท่ี
จะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนและเปาหมายท่ีตองการ 

2) การสํารวจ เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการทดลอง การสํารวจ การสืบคนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
นักเรียนเปนผูปฏิบัติเองโดยมีครูเปนเพียงผูแนะนําหรือผูเริ่มตน 

3) การอธิบาย กิจกรรมประกอบดวย การนําขอมูล ผลการทดลองมารวมกันอภิปราย 

4) การลงขอสรุป เปนการสรุปเนื้อหาหรือขอมูลการทดลองเพ่ือใหเห็นถึงความเขาใจ ทักษะ 
กระบวนการ และความสัมพันธระหวางความรูตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจะชวยใหนักเรียนมีโอกาสปรับ
แนวความคิดหลักของตนเองในกรณีท่ีไมสอดคลองกับความคิดของตนเอง 

5) การประเมินผล เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนตรวจสอบแนวคิดหลักท่ีตนเองไดเรียนรูมาแลว โดย
การประเมินผลดวยตนเอง ท้ังนี ้จะรวมถึงการประเมินผลของครูตอการเรียนรูของนักเรียนดวย 
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2. การเรียนการสอนแบบเรียนรูจากกลุม เปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวาง
ทักษะของการอยูรวมกันในสังกัด และทักษะในดานเนื้อหาวิชาการตาง ๆ เปนการเรียนการสอนท่ียึด
นักเรียนเปนสําคัญ โดยจัดใหนักเรียนท่ีมีความสามารถตางกันเรียนและทํางานดวยกันเปนกลุมๆ ละ 2-4 
คน โดยมีจุดหมายเดียวกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุม ผูเรียนเกงจะชวยผูเรียนออนกวา  และตอง
ยอมรับซ่ึงกันและกันเสมอ ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับสมาชิกภายในกลุม  โดยบทบาทของครูผูสอน 
จะเปนดังนี ้

1) จัดเตรียมแหลงความรูสําหรับนักเรียนคนควา หาวัสดุอุปกรณท่ีนักเรียนตองใชรวมกัน 

2) จัดเตรียมแบบฝก (Work Sheet) หรือมอบหมายงานท่ีตองทํารวมกันในกลุม 

3) จัดกลุมนักเรียนโดยเฉล่ียความรู ความสามารถใหแตละกลุมใกลเคียงกัน เชน สมาชิกในกลุมมี 4 คน 
ควรเปนนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 1 คน อีก 2 คนอาจจะเรียนออนหรือคอนขางออน และประการ
สําคัญท่ีตองคํานึงถึง คือ ดานความประพฤติของนักเรียนในกลุม ไมควรจัดใหนักเรียนท่ีมีความประพฤติ
เบ่ียงเบน หรือไมคอยสนใจในการเรียนอยูรวมกันท้ังหมด ตองเฉล่ียเขากลุมตางๆ กลุมนี้อาจจัดเปนกลุม
ท่ีถาวร หรือเปล่ียนไปตามความเหมาะสมก็ได เชน 1 เดือนสลับปรับเปล่ียนครั้งหนึ่ง 

4) ครูควรปูพ้ืนฐานทักษะเบ้ืองตนใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม เชน  จัดกลุมอยางรวดเร็ว ทํางานใน
กลุมของตนเอง ไมรบกวนกลุมอ่ืน ผลัดเปล่ียนการทําบทบาทหนาท่ี แลกเปล่ียนความคิดเห็น โตตอบ 
อภิปราย ยอมรับฟงความคิดเห็น มีน้ําใจแบงวัสดุอุปกรณใชรวมกัน 

5) วางแผนการวัดผลและประเมินผลอยางเปนระบบ เชน 
        - จากการสังเกต และการสอบถามจากผูสอน 
        - จากแบบสํารวจตนเอง 
        - จากแบบสํารวจของกลุม 
 
สําหรับวิธีการเรียนการสอนแบบการเรียนรูจากกลุมนั้น มีหลากหลาย เชน  Jigsaw, Teams-Games-
Tournament (TGT) , Student Teams-Achievement Division (STAD) , Team Assisted Individualization 
(TAI) , Learning Together (LT) , Group Investigation (GI) ,Think-Pair-Square , Think-Pair-Share Pair 
Check , Three-Step-Interview , Number Head Together ฯลฯ โดยมีวิธีท่ีนิยมใชอยู 6 วิธี คือ 
       1) Jigsaw 
       2) Teams-Games-Tournament (TGT) 
       3) Student Teams-Achievement Division (STAD) 
       4) Team Assisted Individualization (TAI) 
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       5) Learning Together (LT) 
       6) Group Investigation (GI) 
 
แบบที่ 1 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบสรางองคความรู (Constructivism) 

    แนวคิดทฤษฎีที่ใช 
    แนวคิด Constructivism เกี่ยวของกับธรรมชาติของความรูของมนุษย มีความหมายท้ังในเชิง

จิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีดานจิตวิทยา เริ่มตนจาก Jean Piaget ซ่ึงเสนอวา การเรียนรูของเด็ก
เปนกระบวนการสวนบุคคลมีความเปนอัตนัย Vyecotsky ไดขยายขอบเขตการเรียนรูของแตละบุคคลวา 
เกิดจากการส่ือสารทางภาษากับบุคคลอ่ืน สําหรับดานสังคมวิทยา Emile Durkheim และคณะ เช่ือวา
สภาพแวดลอมทางสังคมมีผลตอการเสริมสรางความรูใหม 

    ทฤษฎีการเรียนรูตามแนว Constructivism จัดเปนทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยม (cognitive 
psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของ Ausubel และ Piaget 

    ประเด็นสําคัญประการแรกของทฤษฎีการเรียนรูตาม Constructivism คือ ผูเรียนเปนผูสราง 
(Construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางส่ิงท่ีพบเห็นกับความรูความเขาใจท่ีมีอยูเดิม โดยใช
กระบวนการทางปญญา (cognitive apparatus) ของตน 

   ประเด็นสําคัญประการท่ีสองของทฤษฎี คือ การเรียนรูตามแนว Constructivism คือ โครงสราง
ทางปญญา เปนผลของความพยายามทางความคิด ผูเรียนสรางเสริมความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยา
ดวยตนเอง ผูสอนไมสามารถปรับเปล่ียนโครงสรางทางปญญาของผูเรียนได แตผูสอนสามารถชวย
ผูเรียนปรับเปล่ียนโครงสรางทางปญญาไดโดยจัดสภาพการณท่ีทําใหเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น 

        ลักษณะการพัฒนารูปแบบ 
    1.  การสอนตามแนว Constructivism เนนความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และ

ความสําคัญของความรูเดิม 
    2.  เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูแสดงความรูไดดวยตนเอง และสามารถสรางความรูดวยตนเอง

ได ผูเรียนจะเปนผูออกไปสังเกตส่ิงท่ีตนอยากรู มารวมกันอภิปราย สรุปผลการคนพบ แลวนําไปศึกษา
คนควาเพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหลงความรูท่ีหาได เพ่ือตรวจความรูท่ีไดมา และเพ่ิมเติมเปน
องคความรูท่ีสมบูรณตอไป 

    3.  การเรียนรูตองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง คนหาความรูดวยตนเอง จนคนพบความรูและ
รูจักส่ิงท่ีคนพบ เรียนรูวิเคราะหตอจนรูจริงวา ลึก ๆ แลวส่ิงนั้นคืออะไร มีความสําคัญมากนอยเพียงไร 
และศึกษาคนควาใหลึกซ้ึงลงไป จนถึงรูแจง 

    การจัดการเรียนรูผูสอนจะตอง 
    1.  เปดโอกาสใหผูเรียนสังเกต สํารวจเพ่ือใหเห็นปญญา 
    2.  มีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชนแนะนํา ถามใหคิด หรือสรางความรูไดดวยตนเอง 
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    3.  ชวยใหผูเรียนคิดคนตอ ๆ ไป ใหทํางานเปนกลุม 
    4.  ประเมินความคิดรวบยอดของผูเรียน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดตาง ๆ การ

ปฏิบัติการแกปญหาและพัฒนาใหเคารพความคิดและเหตุผลของผูอ่ืน 
     ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนสรางความรูตามแนว Constructivismไดรเวอร
และเบลล (Driver and Bell, 1986 อางถึงใน Matthews, 1994) ไดกําหนดขั้นตอนไว ดังนี้ 

1.  ขั้นนํา (orientation) เปนขั้นท่ีผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายและมีแรงจูงใจในการเรียน
บทเรียน 

2.  ขั้นทบทวนความรูเดิม (elicitation of the prior knowledge) เปนขั้นท่ีผูเรียนแสดงออก
ถึงความรูความเขาใจเดิมท่ีมีอยูเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเรียน วิธีการใหผูเรียนแสดงออก อาจทําไดโดยการ
อภิปรายกลุม การใหผูเรียนออกแบบโปสเตอร หรือการใหผูเรียนเขียนเพ่ือแสดงความรูความเขาใจท่ีเขามี
อยู ผูเรียนอาจเสนอความรูเดิมดวยเทคนิคผังกราฟฟก (graphic organizers) ขั้นนี้ทําใหเกิดความขัดแยง
ทางปญญา (cognitive conflict) หรือเกิดภาวะไมสมดุล (unequillibrium) 

3.  ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (turning restructuring of ideas) นับเปนขั้นตอนท่ีสําคัญหรือ
เปนหัวใจสําคัญตามแนว Constructivism ขั้นนี้ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังนี้ 

3.1       ทําความกระจางและแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันและกัน (clarification and 
exchange of ideas) ผูเรียนจะเขาใจไดดีขึ้น เม่ือไดพิจารณาความแตกตางและควมขัดแยงระหวางความคิด
ของตนเองกับของคนอ่ืน ผูสอนจะมีหนาท่ีอํานวยความสะดวก เชน กําหนดประเด็กกระตุนใหคิด 

3.2       การสรางความคิดใหม (Construction of new ideas) จากการอภิปรายและการ
สาธิต ผูเรียนจะเห็นแนวทางแบบวิธีการท่ีหลากหลายในการตีความปรากฏการณ หรือเหตุการณแลว
กําหนดความคิดใหม หรือความรูใหม 

3.3       ประเมินความคิดใหม (evaluation of the new ideas) โดยการทดลองหรือการคิด
อยางลึกซ้ึง ผูเรียนควรหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการทดสอบความคิดหรือความรูในขั้นตอนนี้ผูเรียนอาจจะ
รูสึกไมพึงพอใจความคิดความเขาใจท่ีเคยมีอยู เนื่องจากหลักฐานการทดลองสนับสนุนแนวคิดใหม
มากกวา 

4.  ขั้นนําความคิดไปใช (application of ideas) เปนขั้นตอนท่ีผูเรียนมีโอกาสใชแนวคิดหรือ
ความรูความเขาใจท่ีพัฒนาขึ้นมาใหมในสถานการณตาง ๆ ท้ังท่ีคุนเคยและไมคุนเคย เปนการแสดงวา
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย การเรียนรูท่ีไมมีการนําความรูไปใชเรียกวา เรียนหนังสือไมใช
เรียนรู 

5.  ขั้นทบทวน (review) เปนขั้นตอนสุดทาย ผูเรียนจะไดทบทวนวา ความคิด ความเขาใจ
ของเขาไดเปล่ียนไป โดยการเปรียบเทียบความคิดเม่ือเริ่มตนบทเรียนกับความคิดของเขาเม่ือส้ินสุด
บทเรียน ความรูท่ีผูเรียนสรางดวยตนเองนั้นจะทําใหเกิดโครงสรางทางปญญา (cognitive structure) 

DPU



 

 

10

ปรากฏในชวงความจําระยะยาว (long-term memory) เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย ผูเรียนสามารถจํา
ไดถาวรและสามารถนําไปใชไดในสถานการณตาง ๆ เพราะโครงสรางทางปญญาคือกรอบของ
ความหมาย หรือแบบแผนท่ีบุคคลสรางขึ้น ใชเปนเครื่องมือในการตีความหมาย ใหเหตุผลแกปญหา 
ตลอดจนใชเปนพ้ืนฐานสําหรับการสรางโครงสรางทางปญญาใหม นอกจากนี้ยังทบทวนเกี่ยวกับ
ความรูสึกท่ีเกิดขึ้น ทบทวนวาจะนําความรูไปใชไดอยางไร และยังมีเรื่องใดท่ียังสงสัยอยูอีกบาง 

                ไดเวอร และเบลล เนนวา ผูเรียนควรจะเรียนเนื้อหาสาระไปพรอมกับการเรียนรูกระบวนการ
เรียนรูการสอนแบบใหผูเรียนสรางความรูเนนความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และ
ความสําคัญของความรูเดิมและยังไดสรุปแนวคิดการเรียนรูแบบสรางความรูไดดังนี ้

        1.  ผลการเรียนรูไมเพียงแตขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการเรียนรูเทานั้น แตขึ้นอยูกับความรู
และประสบการณของผูเรียนดวย 

        2.  การเรียนรูเกี่ยวกับการสรางมโนทัศนนั้น เชน การสรางคําจํากัดความ สรางความคิด
สําคัญ ผูเรียนไดจากการสรางดวยตนเองมากกวาการรับฟงจากคนอ่ืน 

        3.  การสรางมโนทัศนเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องและเปนกระบวนการท่ีผูเรียนเปนผูทํา 
เปนผูตื่นตัว 

        4.  มโนทัศนท่ีสรางขึ้น เม่ือประเมินแลวอาจเปนท่ียอมรับ หรือไมเปนท่ียอมรับก็ได 
        5.  ผูเรียนเปนผูรับผิดชอบในการเรียนรูการเปนผูสรางความรูเอง คือ การเปนผูรับผิดชอบ

ในการเรียนนั่นเอง 

การสรางสรรคองคความรูดวยปญญา (Constructivism)  

            สรางสรรคความรูดวยปญญานิยม (Constructivism) อยูบนฐานของการอางอิงหลักฐานในส่ิงท่ี
พวกเราสรางขึ้น แสดงใหปรากฏแกสายตาของเราดวยตัวของเราเอง และอยู บนฐานประสบการณ ของ
แตละบุคคล และโครงสรางองคความรูภายในแตละบุคคลอีกดวย การเรียนรูในลักษณะนี้อยูบนฐานของ
การแปลความหมายและการใหความหมายประสบการณตาง  ๆของผูเรียนเขา / เธอในแตละบุคคลวาเปน
อยางไร การท่ีผูเรียนลงมือกระทําการอยางวองไว ในกระบวนการสรางสรรค ความหมายจาก
ประสบการณตาง ๆ ของเขาหรือเธอ องคความรูจะถูกสรางขึ้นโดยผูเรียน และโดยเหตุผลท่ีทุกคนตางมี
ชุดของประสบการณตางๆ ของการเรียนรูจึงมีลักษณะเฉพาะตน และมีความแตกตางกันไปในแตละคน 
การเรียนรูจะเกิดปรากฏขึ้นในหวงแหงความคิดเม่ือไดมีการกระทําการภายในบุคคลนั้น  ๆทฤษฎีในแนว
นี้ถูกใชเพ่ือเนน การเตรียมการผูเรียนในการตัดสินใจ แบบจําลองทางจิตใจของเขา ในการจัดรวบรวม
ประสบการณใหมตางๆ และการแกปญหา สถานการณปญหาตางๆ ที่กํากวมนาสงสัย  
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กฎเกณฑของผูที่จะจัดการเรียนการสอนดวยแนวคิด Constructivism    

ผูท่ีจะจัดการเรียนการสอนควรออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือท่ีใหผูเรียนไดมีโอกาสในการแกปญหาท่ีมี
ความหมายจริง ๆ และเปนปญหาในชีวิตจริงของผูเรียน ซ่ึงผูเรียนแตละคนตางก็มีความตองการและมี
ประสบการณ ซ่ึงสามารถประยุกตนําไปใชในโลกแหงความเปนจริง และตองการสรางองคความรู
เหลานั้น ผูจัดการเรียนการสอนควรจัดเตรียมหากลุมหรือชุดกิจกรรมการเรียนรูตาง  ๆท่ีเปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีปฏิกริยาตอกันและไดคิด แกปญหาตางๆ ผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรชวยเหลือโดย
การแนะแนวทางและส่ังสอนหรือฝก (coaching)  

วิธีการจัดการเรียนการสอนเม่ือใชแนวคิดของ Consturctivism จะเปนการเรียนการสอน ดังนี้ :  
1 ) กรณีศึกษา (case studies) หรือการแกปญหาเพ่ือการเรียนรู  
2 ) การนําเสนอผลงาน/ช้ินงานใหปรากฎแกสายตาหลายดาน หลายมิติหรือการจัดทําส่ือแนะแนวทาง 
คําแนะนํา  
3 ) การกํากับดูแลหรือการฝกงาน  
4 ) การเรียนรูรวมกัน (collaborative learning)  
5 ) การเรียนรูโดยการสืบคน (Discovery learning)  
6) การเรียนรูโดยการกําหนดสถานการณ 
3.2 เม่ือใดควรใช Constructivism  
ภายใตเง่ือนไขท่ี Constructivism มีสวนสนับ สนุนทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ คือ  

 การเรียนการสอนจะ เกิดขึ้นในกระบวนการที่ไดมีการปฏิสัมพันธ ตอกัน ระหวางผูเรียนตอ
ผูเรียน  

 ผูเรียนจะ รวบรวมจัดองคความรู ปจจุบันท่ีมีอยูแลว จากความเขาใจอยางลึกซ้ึงกับความเขาใจ
ในสถานการณใหม ๆ ตาง ๆ ท่ีไดมา  

 แหลงการเรียนรูหรือทรัพยากรที่หลากหลายมีลักษณะที่แตกตางกัน จํานวนมากเทาที่สามารถ
จัดหามาได เพ่ือชวยเหลือตอการสืบคน  

 มีเวลาเพียงพอ พอจะสามารถทําผลงาน/ชิ้นงาน/การปฏิบัติการได สําหรับผูเรียนในการสืบคน
และประมวลผลองคความรู  
 

3.3 ทักษะตางๆ อะไรที่ควรไดรับการเรียนรูดวย Constructivisim  
 การประดิษฐคิดคนผลงาน ดวยความรวดเร็วจากการใชกระบวนการของ คอมพิวเตอร  
 การสราง สะพานขามแมน้ําท่ีกวางและมีน้ําไหลผาน  
 การวิจัย หาวิธีบําบัด รักษาตัวเองจากโรค  
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  จุดดอยของ Constructivism    

                  ผูเรียนมีความตองการความรูท่ีมีความหมายและมีนัยสําคัญตอผลการเรียนรูของการเรียนการ
สอน มิใชวาจะมาทํานาย วาพวกเขามีความรู ความสามารถมากนอยเพียงใด เพราะวา ผูเรียน ทั้งหลาย
ตางกําลังสรางองคความรูดวยตนเอง Constructivism มิใชเปนการทํางาน แตเม่ือผลของการทํางาน,การ
สรางผลงานตางๆ ตางก็ตองการผลงานเหมือนกันทุกครั้งไป ตัวอยางเชน การรวบรวมเสนทางของ
รถยนต การมุงท่ีจะตรวจสอบผลงานหรือการทํางาน (ดูผลผลิต ซ่ึงไมตรงกับแนวคิดของ 
Constructivism )  

[ แหลงขอมูลจาก http://www.suphet.com ] 
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บทท่ี 3 

ข้ันตอนวิธีในการดําเนินงานวิจัย 
 

                ในงานวิจัยนี้เปนการวิจัยในช้ันเรียน มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการใชแบบฝกหัด
จําลอง ในวิชาระบบฐานขอมูล ภาคปฏิบัติ  
          ขั้นตอนวิธีในการดําเนินงานวิจัย ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี ้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.3 วิธีดําเนินการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

    
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
              ประชากร การวิจัยนี้จะใชกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีลงทะเบียนวิชาระบบฐานขอมูลใน ภาคการเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553  
             กลุมตัวอยาง คือ เลือกกลุมตัวอยางแบบสุม 2 กลุมจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาฐานขอมูลใน 
ภาคการเรียนท่ี 1 / 2553 โดยกําหนดใหกลุมหนึ่งเปนกลุมทดลอง อีกกลุมเปนกลุมท่ีใชเปรียบเทียบ โดย
ใชเกณฑคะแนนทดสอบภาคบรรยาย ในวิชาระบบ เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนของท้ังสอง
กลุมวามีความแตกตางกันหรือไม โดยใชการทดสอบ t-test เพ่ือใหม่ันใจวากลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุมท่ี
พิจารณา มีความสามารถในการเรียนใกลเคียงกัน และพิจารณาจากรอยละของการเขาเรียน โดยตองมีรอย
ละของการเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 
 
  3.2 เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 

- เอกสารประกอบการเรียนภาคปฏิบัติ วิชาระบบฐานขอมูล 
- แบบฝกหัดจําลอง จํานวน 8 ชุด 
- แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการเรียนผานส่ือแบบฝกหัดจําลอง 

      - แบบทดสอบ เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามจุดประสงค 2 ชุด 
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3.3 วิธีดําเนินการวิจัย 
    1.สรางส่ือแบบฝกหัดจําลอง วิชาระบบฐานขอมูล ภาคปฏิบัต ิ

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบฝกหัดจําลอง วิชาระบบฐานขอมูล ภาคปฏิบัติ จํานวน 8 ชุด 
โดยเปนเนื้อหาในบทท่ี 5 – 12 สวนบทท่ี 1 – 4 ไมไดใชส่ือเพ่ือใหนักศึกษากลุมทดลองไดเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจกอนใชและหลังใชส่ือ ในสวนของรายละเอียดของแบบฝกหัดจําลอง ผูวิจัยไดออกแบบให
มีลักษณะของโจทย ใกลเคียงกับแบบทดสอบท่ีนักศึกษาตองทําในหองปฏิบัติการ พรอมเฉลยประกอบ
คําอธิบาย เพ่ือใหนักศึกษาไดทบทวนเนื้อหาท่ีอาจารยผูสอนไดอธิบาย และกระตุนใหนักศึกษามี
จินตนาการในการตีโจทยปญหา  

 
   2. การนําส่ือแบบฝกหัดจําลองมาใชประกอบการสอน 
 ผูวิจัยไดแบงชวงการใชส่ือแบบฝกหัดจําลองประกอบการสอนในกลุมทดลอง ออกเปน 2 ชวงคือ 
ชวงแรก เนื้อหาในบทท่ี 1 – 4 ไมไดใชส่ือแบบฝกหัดจําลอง และชวงท่ีสองคือ เนื้อหาบทท่ี 5 – 12 ใชส่ือ
แบบฝกหัดจําลองประกอบการสอน เพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักศึกษากอนและหลังใชส่ือ  
 
   3. การสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแยกตามจุดประสงค จะทําการสรางแบบทดสอบเพ่ือใช
ทดสอบ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเปนการทดสอบเนื้อหาในบทเรียนท่ี 1 – 6 และครั้งท่ีสอง เปนการทดสอบใน
บทเรียนท่ี 7 – 12  
 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ทําการตรวจสอบจํานวนรอยละการเขาหองเรียนของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม โดยจะพิจาณา
เฉพาะนักศึกษาท่ีเขาเรียนเกินกวารอยละ 80  

2.ทําการวิเคราะหผลการทดสอบภาคบรรยาย ในวิชาระบบฐานขอมูล เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเรียนของท้ังสองกลุมวามีความแตกตางกันหรือไม 
  3. การวัดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคทางการเรียน จะมีการจัดสอบกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม 
จํานวน 2 ครั้ง คือ กอนสอบกลางภาค และกอนสอบปลายภาค 
 4. การวัดผลความพึงพอใจในการเรียนผานส่ือแบบฝกหัดจําลอง จะใหนักศึกษากรอก
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชส่ือแบบฝกหัดจําลอง   
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    3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 1. ในดานการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จะวัดจากผลการทดสอบ 2 ครั้ง โดยทําการวิเคราะห

หาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน และวิเคราะหหาความแตกตางคะแนนเฉล่ีย (t-test) ระหวางกลุมเรียนท่ีใชส่ือ
แบบฝกหัดจําลองและกลุมเรียนท่ีไมไดใชส่ือแบบฝกหัดจําลอง   

 2. ในดานการวิเคราะหความพึงพอใจในการเรียนโดยใชส่ือแบบฝกหัดจําลอง จะวัดความพึงพอใจ
ตอเนื้อหาในเอกสารส่ือแบบฝกหัดจําลอง และวัดความพึงพอใจในดานกระตุนใหเกิดการเรียนรูของ
นักศึกษา โดยใชแบบสอบถามท่ีใชมาตรวัดของ ลิเคิรท (Likert’s Scale) โดยกําหนดใหคาคะแนนของ
มาตรวัดเปน 5 ถึง 1 จากนั้นหาคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจในทุกหัวขอ และสรุปคะแนนดังนี้ 

    
คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.21 – 5.00  พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 พึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60 พึงพอใจนอย 
1.00 – 1.80 พึงพอใจนอยท่ีสุด 

 
      3. ในดานการวิเคราะหอ่ืนๆไดแก ในสวนขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือมุงเนนขอความคิดเห็นจากผูเรียน
เกี่ยวกับเนื้อหาในแบบฝกหัดจําลอง เพ่ือประโยชนในการนําไปใชปรับปรุงเอกสาร และ ในสวน
พฤติกรรมการทําแบบฝหัดของผูเรียน เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงกอนและหลังการใชส่ือ
แบบฝกหัดจําลอง ในชวยทําแบบฝกหัด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

จากการทดลองและวิเคราะหผล ประสิทธิภาพการใชแบบฝกหัดจําลอง เพ่ือเปนส่ือประกอบการ
เรียนใน วิชาระบบฐานขอมูล ภาคปฏิบัติ กับกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตน เปนส่ือ
การเรียนแบบฝกหัดจําลอง วิชาระบบฐานขอมูล ภาคปฏิบัติ และตัวแปรตามคือ ผลการทดสอบ วิชา
ระบบฐานขอมูล ภาคปฏิบัติ สําหรับผลการทําวิจัยในครั้งนี้ สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลได
ดังนี้   
  4.1 ผลการคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากการเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 
  จากการตรวจสอบรอยละการเขาเรียนของนักศึกษาท้ัง 2 กลุม เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ีผานการ
ทดลองอยางสมบูรณ จึงพิจารณาคัดเลือกเฉพาะนักศึกษาท่ีเขาช้ันเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 
ตารางที่ 4.1 ผลการคัดเลือกนักศึกษาในแตละกลุมโดยพิจาณาจากการเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 

กลุมตัวอยาง จํานวนท่ีลงทะเบียนเรียน จํานวนท่ีเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 
กลุมทดลอง 37 32 
กลุมเรียนปกต ิ 45 35 
  
4.2 ผลการวิเคราะหผลการทดสอบวิชาระบบฐานขอมูล ภาคบรรยาย   
 หลังจากท่ีคัดเลือกตัวอยางนักศึกษาท่ีเขาช้ันเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 แลว จากนั้นนําผลการ
ทดสอบ วิชาระบบฐานขอมูล ภาคบรรยายท่ีผูวิจัยเปนผูสอนเอง มาเปรียบเทียบวิเคราะหคะแนนเฉล่ีย 
เพ่ือม่ันใจวาความสามารถในการเรียนรูวิชาระบบฐานขอมูลของท้ังสองกลุมไมแตกตางกัน   
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะหคะแนนเฉล่ียวิชาระบบฐานขอมูล ภาคบรรยาย ระหวางกลุมทดลอง 
และกลุมเรียนปกต ิ

กลุมตัวอยาง จํานวน คาเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 25) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t-test Sig. 

กลุมทดลอง 32 14.28 3.66 
-1.863 0.067 

กลุมเรียนปกต ิ 35 16.11 4.32 
*หมายเหตุระดับความสําคัญ 0.05 
จากตาราง 4.2 พบวาไมมีความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของผูเรียนท้ังสองกลุม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นจึงสรุปไดวาคะแนนเฉล่ีย วิชาระบบฐานขอมูล ภาคบรรยาย ของท้ัง 2
กลุมไมมีความแตกตางกัน 
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 4.3 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ในการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาระบบฐานขอมูล ภาคปฏิบัติ จะมีการจัดทดสอบ
กลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม จํานวน 2 ครั้ง คือ กอนสอบกลางภาค (บทเรียนบทท่ี 1- 6 ) และกอนสอบปลาย
ภาค (บทเรียนบทท่ี 7 – 8 ) จากนั้นนําผลการทดสอบมาเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของท้ัง 2 กลุม วามี
คะแนนสอบเฉล่ียท้ัง 2 ครั้ง แตกตางกันหรือไมโดยใชคาสถิติ t-test ในการสรุป 
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะหคะแนนทดสอบ วิชาระบบฐานขอมูล ภาคปฏิบัติท้ัง 2 ครั้ง ระหวาง
กลุมทดลองและกลุมเรียนปกต ิ

กลุมตัวอยาง จํานวน คาเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 10) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t-test Sig. 

การทดสอบคร้ังที่ 1 
กลุมทดลอง 
กลุมเรียนปกต ิ

  
32 
35 

 
8.20 
8.40 

 
1.55 
1.62 

-7.62 0.449 

การทดสอบคร้ังที่ 2 
กลุมทดลอง 
กลุมเรียนปกต ิ

 
32 
35 

 
7.32 
7.08  

 
2.13 
2.61  

 
0.25 

 
0.80 

*หมายเหตุระดับความสําคัญ 0.05 
 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหผลคะแนนทดสอบของท้ัง 2 กลุม ในการสอบ 2 ครั้ง จะเห็นวาผล
การวิเคราะห การทดสอบท้ังสองครั้งของท้ังสองกลุมมีคะแนนสอบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ท่ี
ระดับ 0.05 ดังนี้ 
ในการสอบครั้งท่ี 1 คา t-test เทากับ -7.62 และคา Sig. เทากับ 0.449 > 0.05 
ในการสอบครั้งท่ี 2 คา t-test เทากับ 0.25 และคา Sig. เทากับ 0.80 > 0.05 
 การทดสอบครั้งแรก นักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ีย 8.2 นอยกวาคะแนนเฉล่ียของกลุม
เรียนปกติ ท่ีไดคะแนนเฉล่ีย 8.40 สวนการทดสอบครั้งท่ีสอง นักศึกษากลุมทดลองไดคะแนนเฉล่ีย 7.32 
มากกวากลุมเรียนปกติ ท่ีไดคะแนนเฉล่ีย 7.08 ผลเฉล่ียคะแนนทดสอบท้ัง 2 ครั้ง ปรากฎวานักศึกษากลุม
ทดลองไดคะแนนเฉล่ีย 7.76 คะแนน มากกลุมเรียนปกติซ่ึงได 7.74 คะแนน 
4.4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการเรียนโดยใชส่ือแบบฝกหัดจําลอง 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในดานการกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู ในดานเนื้อหาในส่ือ
แบบฝกหัดจําลอง รวมท้ังศึกษาพฤติกรรมในการทําแบบฝกหัดกอนและหลังใชส่ือแตกตางกันอยางไร  
และขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตอไป  
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ตาราง4.4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจการใชส่ือแบบฝกหัดจําลองของผูเรียนกลุมทดลอง 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย SD. ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

1. เนื้อหาในแบบฝกหัด    
1.1 ความเขาใจในเนื้อหา 8 

(25.0) 
18 

(56.2) 
5 

(15.6) 
1 

(4.03) 
0 

(0.0) 
4.03 0.73 มาก 

1.2 ความสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียน 11 
(34.4) 

16 
(50) 

4 
(12.5) 

1 
(3.1) 

0 
(0.0) 

4.16 0.75 มาก 

1.3 ความถูกตองของเนื้อหา 10 
(31.2) 

15 
(46.9) 

6 
(18.8) 

1 
(3.1) 

0 
(0.0) 

4.06 0.79 มาก 

1.4 ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัดอาน
เสริม 

8 
(25.0) 

17 
(53.1) 

6 
(18.8) 

1 
(3.1) 

0 
(0.0) 4.00 0.75 มาก 

2.การทําแบบฝกหัดเม่ือไดอานแบบฝกหัดเสริมกอนลงมือปฏิบัต ิ    
2.1 ชวยทําใหเขาใจคําส่ัง SQL เพ่ิมมากขึ้น 11 

(34.4) 
16 

(50.0) 
4 

(12.5) 
0 

(0.0) 
1 

(3.1) 
4.13 0.86 มาก 

2.2 ชวยทําใหเขาใจโจทยปญหา เพ่ิมมากขึ้น 9 
(28.1) 

16 
(50.0) 

6 
(18.8) 

1 
(3.1) 

0 
(0.0) 

4.03 0.77 มาก 

2.3 ชวยทําใหตอบโจทยปญหา ไดถูกตองมาก
ยิ่งขึ้น 

10 
(31.3) 

14 
(43.8) 

7 
(21.9) 

0 
(0.0) 

1 
(3.1) 4.00 0.90 มาก 

2.4 ชวยทําใหตอบโจทยปญหา ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 8 
(25.0) 

16 
(50.0) 

7 
(21.9) 

1 
(3.1) 

0 
(0.0) 

3.97 0.77 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.05 0.79 มาก 
3.เปรียบเทียบพฤติกรรมกอนและหลังใชแบบฝกหัดอานเสริม 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนนักศึกษาท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการลอกแบบฝกหัดเพ่ือนกอนและหลังการใชส่ือ
แบบฝกหัดจําลอง 
 

               หลัง 
กอน          

ลอก 
(คน) 

ไมลอก 
(คน) 

ลอก 15 8 
ไมลอก 0 9 
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ตารางที่ 4.6 แสดงรอยละเฉล่ียของการลอกแบบฝกหัดเพ่ือนตอครั้ง ของนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมลอกแบบฝกหัดเพ่ือท้ัง
กอนและหลังการใชส่ือแบบฝกหัดจําลอง จํานวน 15 คน (จากตารางท่ี 4.5) 

 
 

รายการ ปริมาณที่ลอกกอนใชส่ือ ปริมาณที่ลอกหลังใชส่ือ    
รอยละเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน รอยละเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

ปริมาณการลอกแบบฝกหัด
เพ่ือนตอคน 

43.92 22.04 24.03 16.17 

 
จากตารางท่ี 4.4 วิเคราะหผลความพึงพอใจของนักศึกษากลุมทดลอง ในการใชส่ือแบบฝกหัด

จําลอง จะเห็นไดความพึงพอใจในเร่ืองเนื้อหาในแบบฝกหัด นักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน หัวขอ 
“ความสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียน” ไดคาคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.16 อยูในระดับความพึงพอใจ
ระดับมาก สวนในหัวขออ่ืนๆไดแก หัวขอ “ความเขาใจในเนื้อหา” ไดคาคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.03 
อยูในระดับความพึงพอใจระดับมาก  ในหัวขอ“ความถูกตองของเนื้อหา” ไดคาคะแนนความพึงพอใจ
เฉล่ีย 4.03 อยูในระดับความพึงพอใจระดับมาก และในหัวขอ“ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัดอาน
เสริม” ไดคาคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.00 อยูในระดับความพึงพอใจระดับมาก และในเร่ืองการทํา
แบบฝกหัดเม่ือไดอานแบบฝกหัดจําลองกอนลงมือปฏิบัต ินักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในหัวขอ 
“ชวยทําใหเขาใจคําส่ัง SQL เพ่ิมมากขึ้น” ไดคาคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.13  อยูในระดับความพึง
พอใจระดับมาก สวนหัวขออ่ืนๆ ไดแก หัวขอ “ชวยทําใหเขาใจโจทยปญหา เพ่ิมมากขึ้น” ไดคาคะแนน
ความพึงพอใจเฉล่ีย 4.03  อยูในระดับความพึงพอใจระดับมาก ในหัวขอ “ชวยทําใหเขาใจโจทยปญหา 
เพ่ิมมากขึ้น” ไดคาคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.00  อยูในระดับความพึงพอใจระดับมาก และ หัวขอ 
“ชวยทําใหตอบโจทยปญหา ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น” ไดคาคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.97  อยูในระดับความ
พึงพอใจระดับมาก สวนสรุปคะแนนความพึงใจเฉล่ียรวมทุกหัวขอไดเทากับ 4.05 อยูในชวงความพึง
พอใจมาก 
 จากตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวนนักศึกษาท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการลอกแบบฝกหัดเพ่ือน
กอนและหลังการใชส่ือแบบฝกหัดจําลอง จะเห็นวา มีนักศึกษาท่ีกอนและหลังการใชส่ือแบบฝกหัด
จําลอง ยังคงลอกการบานเพ่ือนอยู จํานวน 15 คน คิดเปน 65 % ของนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมลอกเพ่ือน 
และมีนักศึกษาท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกอนและหลังการใชส่ือแบบฝกหัดจําลอง จากเคยลอก
แบบฝกหัดเปล่ียนเปนไมลอกแบบฝกหัดเพ่ือน จํานวน 8 คนคิดเปน 35% ของนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรม
ลอกเพ่ือน สวนนักศึกษาท่ีไมเคยลอกเพ่ือน ไมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท้ังกอนและหลังการใชส่ือ
แบบฝกหัดจําลอง    
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บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
จากการทําวิจัยในช้ันเรียน เรื่องประสิทธิภาพการใชแบบฝกหัดจําลอง ในวิชาระบบ

ฐานขอมูล  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนผานส่ือการสอนแบบฝกหัด
จําลอง และศึกษาผลความพึงพอใจในการเรียน โดยใชส่ือแบบฝกหัดจําลองประกอบการเรียน โดย
แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมเรียนปกติ โดยใชรอยละการเขาเรียนไมต่ํากวา 
80 % ในการคัดเลือกตัวอยางในแตละกลุมจากนั้น ทดสอบความสามารถในการเรียนของท้ังสองกลุม 
จากผลการทดสอบวิชาระบบฐานขอมูล ภาคบรรยาย เพ่ือใหม่ันใจวาท้ังสองกลุมมีความสามารถใกลเคียง
กัน ผลการทดสอบปรากฎวาไมมีความแตกตางกันระหวาง คะแนนเฉล่ียในการสอบ อยางมีนัยสําคญั 
ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  
      5.1 สรุปผลการทดลอง 

          สรุปผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทีใ่ชส่ือแบบฝกหัดจําลอง ประกอบการ
เรียน 
  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีใชส่ือแบบฝกหัดจําลอง ประกอบการ
เรียนในวิชาระบบฐานขอมูล ภาคปฏิบัติ ท้ังสอง ครั้ง โดยการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย (t-test) 
สรุปไดวา นักศึกษาท้ังสองกลุม คือกลุมทดลอง และกลุมเรียนปกติ มีคะแนนสอบเฉล่ียไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ในการสอบท้ังสองครั้ง และผลเฉล่ียคะแนนทดสอบ ปรากฎวา
นักศึกษากลุมทดลองไดคะแนนเฉล่ีย 7.76 คะแนน มากกลุมเรียนปกติซ่ึงได 7.74 คะแนน 
 
         สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการเรียน โดยใชส่ือแบบฝกหัดจําลองประกอบการเรียน 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ ตอแบบฝกหัดจําลอง ในเรื่อง เนื้อหาในแบบฝกหัดจําลอง ผูเรียน
ใหความพึงพอใจ ในหัวขอ“ความสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียน” มากท่ีสุดไดคาคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 
4.13 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 อยูในระดับความพึงพอใจระดับมาก สวนในเรื่อง การทํา
แบบฝกหัดเม่ือไดอานแบบฝกหัดจําลองกอนลงมือปฏิบัต ิผูเรียนใหความพึงพอใจ ในหัวขอ“ชวยทําให
เขาใจคําส่ัง SQL เพ่ิมมากขึ้น” ไดคาคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.13 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86 
อยูในระดับความพึงพอใจระดับมาก สวนสรุปคะแนนความพึงใจเฉล่ียรวมทุกหัวขอไดเทากับ 4.05 อยู
ในชวงความพึงพอใจมาก สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.79 
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        สรุปผลการวิเคราะหวิเคราะหอื่นๆ 
 สรุปผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม นักศึกษาใหความเห็นวาเนื้อหาในแบบฝกหัดทําใหทํา
ความเขาใจการใชคําส่ัง SQL มากขึ้น และควรเพ่ิมคําอธิบายใหมากกวานี ้
 สรุปผลการวิเคราะหพฤติกรรมนักศึกษากอนและหลังการเรียนโดยใชส่ือแบบฝกหัดจําลอง
ประกอบการทําแบบฝกหัด ปรากฎวามีนักศึกษามีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงจากท่ีเคยลอกแบบฝกหัดเพ่ือน 
หลังจากเรียนโดยใชส่ือแบบฝกหัดจําลอง เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเปนไมลอกเพ่ือน จํานวน 8 คนคิดเปน 
รอยละ 35 ของนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมลอกเพ่ือนมากอน และมีนักศึกษาท่ียังคงมีพฤติกรรมลอก
แบบฝกหัดเพ่ือนท้ังกอนและหลังเรียนโดยใชส่ือแบบฝกหัดจําลอง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 65   
ของนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมลอกเพ่ือนมากอน แตมีพฤติกรรมลอกเพ่ือนในปริมาณท่ีลดลง คือลดลงรอยละ 
24.03 ของปริมาณแบบฝกหัดตอครั้ง 
 
     5.2 อภิปรายผลการทดลอง 

จากผลการทดลอง พบวานักศึกษากลุมทดลองและกลุมเรียนปกติ มีผลคะแนนในการทดสอบ
วิชาระบบฐานขอมูล ภาคปฏิบัติ ท้ังสองครั้งไมแตกตางตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05   

จากวัตถุประสงคท่ีตั้งไวท้ัง 2 ประการ คือ 
      1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนท่ีไดรับการสอนผานส่ือแบบฝกหัดจําลอง ผล
การทําแบบทดสอบวิชาระบบฐานขอมูล ภาคปฏิบัติ ปรากฎวา นักศึกษากลุมท่ีใชแบบฝกหัดจําลอง เปน
ส่ือประกอบการเรียนมีคาเฉล่ียคะแนนทดสอบท้ังสองครั้งมากกวา กลุมเรียนปกติท่ีไมไดใชแบบฝกหัด
จําลองประกอบการเรียน   

2. เพ่ือศึกษาผลความพึงพอใจในการเรียน โดยใชส่ือแบบฝกหัดจําลองประกอบการเรียน  
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีผลตอการใชแบบฝกหัดจําลอง ประกอบการสอน มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
รวม เทากับ 4.05 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.79 ซ่ึงมากกวาคาเฉล่ียความพึงพอใจท่ีคาดไวท่ี 3.5 จึง
สรุปวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชแบบฝกหัดจําลองประกอบการเรียน สวนผลการศึกษา
พฤติกรรมในการทําแบบฝกหัด ผลท่ีไดแสดงใหเห็นวาส่ือแบบฝกหัดจําลองมีสวนทําใหนักศึกษา
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนใหดีขึ้น คือทําใหนักศึกษารอยละ35 ของนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมลอก
เพ่ือนมากอน เปล่ียนพฤติกรรมเปนไมลอกเพ่ือน และนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมลอกแบบฝกหัด ท้ังกอน
และหลังใชส่ือแบบฝกหัดจําลองประกอบการเรียน ลอกแบบฝกหัดเพ่ือนในปริมาณท่ีนอยลง 
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     5.3 ขอเสนอแนะ 
   1.ในการออกแบบ ส่ือการเรียนแบบฝกหัดจําลอง มีสวนชวยกระตุนใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเอง 
และสนใจเรียนมากขึ้น ดังนั้นนอกจากเนื้อหาแบบฝกหัดท่ีจําลองขึ้นมาใกลเคียงกับแบบฝกหัดท่ีนักศึกษา
ตองทําในหองเรียนแลว ควรจะมีสรุปเนื้อหาบทเรียน คําอธิบายเพ่ิมเติม และแหลงคนหวาเพ่ิมเติม เพ่ือ
เปนแหลงขอมูลในการศึกษาคนควาดวยตนเอง  
   2. ในการนําส่ือการเรียนแบบฝกหัดจําลอง ประกอบการสอน อาจารยผูสอนควรบริหารเวลาในการ
สอน เพราะบอยครั้งท่ีนักศึกษาใชเวลากับการศึกษาแบบฝกหัดจําลองมากเกินไป จนทําแบบฝกหัดไม
เสร็จในคาบเรียน 
   3. จากแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรม กอนและหลังการใชส่ือการเรียนแบบฝกหัดจําลอง นักศึกษามี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น คือไมลอกแบบฝกหัดเพ่ือน และบางสวนลอกแบบฝกหัดเพ่ือน
นอยลง ผูวิจัยคิดวาสามารถนําส่ือการเรียนแบบฝกหัดจําลอง ไปประยุกตใชในการแกปญหานักศึกษา
ลอกการบานได  
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ภาคผนวก 
แบบสํารวจความเห็นของนักศึกษาที่มีตอแบบฝกหัดจําลอง    

วิชาระบบฐานขอมูล (ภาคปฏิบัต)ิ 
ขอ1 - 2 ใหนักศึกษาทําเคร่ืองหมาย   ในระดับความพึงพอใจ โดยแบงออกเปน 5 ระดับ  

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

1. เนื้อหาในแบบฝกหัด 

1.1 ความเขาใจในเนื้อหา      

1.2 ความสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียน      

1.3 ความถูกตองของเนื้อหา      

1.4 ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัดอานเสริม      

2.การทําแบบฝกหัดเม่ือไดอานแบบฝกหัดเสริมกอนลงมือปฏิบัติ 
2.1 ชวยทําใหเขาใจคําส่ัง SQL เพ่ิมมากขึ้น      

2.2 ชวยทําใหเขาใจโจทยปญหา เพ่ิมมากขึ้น      

2.3 ชวยทําใหตอบโจทยปญหา ไดถูกตองมากยิ่งขึ้น      

2.4 ชวยทําใหตอบโจทยปญหา ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น      

3.เปรียบเทียบพฤติกรรมกอนและหลังใชแบบฝกหัดอานเสริม 

3.1 กอนใชแบบฝกหัดอานเสริม 

-  คุณลอกแบบฝกหัดเพ่ือนหรือไม    
   ไมลอก                          ลอก  คิดเปนกี่เปอรเซ็นตท่ีลอกเพ่ือน……………………….  
     
3.2 หลังใชแบบฝกหัดอานเสริม 

- คุณลอกแบบฝกหัดเพ่ือนหรือไม    
   ไมลอก                          ลอก  คิดเปนกี่เปอรเซ็นตท่ีลอกเพ่ือน……………………….  
     

ขอแนะนําเพ่ือใชในการปรับปรุงเอกสาร 
  

 
 

 
 

DPU



 

 

25

                                                                         
 

  
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางดานจงเขียนคําสั่ง SQL ตอบคําถามตอไปน้ี 
ขอ 1.1 จงแสดงคาเฉลี่ยเงินเดือนพนักงาน ที่มีรหัสแผนก A1 
คําตอบ                select  avg(salary) 
      From employee   
     Where  dept = ‘A1’ 
ขอ 1.2 จงแสดง ผลรวมเงินเดือนทั้งบริษัท     
คําตอบ     select  sum(salary) 
      From employee   
    
 
 

ตารางพนักงาน (Employee)    
EmpId (pk) Ename Salary DeptID(Fk) 

11 James 10000.0 A1 
22 Jo 20000.0 B1 
33 John 15000.0 A1 
44 Jim 8000.0 A1 
55 Jack 12000.0 B1 

ตารางโครงการ (Project)               
DeptID(pk) Dname 

A1 IT 
B1 Service  

ตารางโครงการ (Department) 
ProID(pk) Proname 

01 AZ200 
02 BMCL 
03 JJ400 

ตารางการมอบหมายงาน (Assignment) 
EmpID(pk) ProID(pk) AssDate 

11 02 02/5/50 
22 03 11/2/50 
11 01 12/3/49 
55 02 19/3/50 
33 01 20/11/50 

 

ตัวอยางแบบฝกหัดจําลอง 
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ขอ 1.3 จงแสดงเงินเดือนที่นอยที่สุดในแผนกที่มีรหัสแผนกเทากับ A1    
คําตอบ                select   min(salary) 
      From employee   
     Where  deptID  = ‘A1’ 
 
ขอ 1.4 จงแสดงจํานวนพนักงานในแผนกที่มีรหัสเทากับ B1 
คําตอบ                select   count(*)   
      From employee  
     Where   deptID  = ‘B1’   
 
ขอ1.5  จงแสดงจํานวนพนักงานในแตละแผนก 
คําตอบ    select   count(*)   
      From employee   
     Group by deptID   
 
ขอ 1.6 จากตาราง Assignment จงแสดงจํานวนพนักงานในโครงการ รหัส 01  
คําตอบ     select    count(*)     
     From Assignment 
     Where  proID = ‘01’ 
 
ขอ 1.7 จากตาราง Assignment จงแสดงรหัสโครงการ และจํานวนพนักงานในแตละโครงการ 
คําตอบ    select  ProID , count(*)     
      From Assignment 
     Group by  proID   
 
ขอ 1.8 จากตาราง Assignment จงแสดงรหัสโครงการ และจํานวนพนักงานในแตละโครงการ พรอม
เรียงจํานวนพนักงานจากมากไปหานอย 
คําตอบ    select  ProID , count(*)     
      From Assignment 
     Group by  proID   
       Order by 2  desc 
 
 
 
 

แคโครงการเดียว 
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ขอ 1.9  จงแสดงคาเฉลี่ย ของผลรวมเงินเดือนในแตละแผนก 
คําตอบ       select   sum(salary)  
      From employee   
     Group by deptid   
 
 
ขอ 1.10  จากขอ 1.5 ขอ จงแสดงจํานวนพนักงานในแตละแผนก โดยแสดงเฉพาะแผนกที่มีจํานวน
มากกวา 2คน 
คําตอบ      select  count(*)   
      From employee   
     Group by deptID   
      Having  count(*)  > 2 
 
ขอ 1.11  จากขอ 1.8 ใหแสดงเฉพาะรหัสโครงการที่มีจํานวนพนักงานมากกวา 1 คน   
คําตอบ              select  ProID       
      From Assignment 
     Group by  proID   
      Having  count(*)  > 1  
       Order by 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวม
เงินเดือนใน
แตละแผนก 

select   Avg (sum(salary)) 
From employee   
Group by deptID 

DPU



 

 

28

    

 

 
 เปนการใชคําสั่งเรียกขอมูล หรือเรียกผาน Function ท่ีตองการคืนคาหรือเรียกขอมูลเปนกลุมหลายแถว ( Multi – Row )  
AGGREGATE  FUNCTION คือ ฟงกชันสําเร็จ ท่ีใชสําหรับการกระทํากับขอมูลหลายๆ แถว มีอยูดวยกัน 5 ฟงกชัน 
คือ  
 1. COUNT เปนฟงกชันสําหรับการนับจํานวนวามีกีแ่ถว 
 2. SUM  เปนฟงกชันท่ีใชหาผลรวมของขอมูล 

3. AVG  เปนฟงกชันท่ีใชหาคาเฉลี่ยของขอมูล 
4. MIN  เปนฟงกชันท่ีใชหาคาตํ่าสุดของขอมูล 
5. MAX  เปนฟงกชันท่ีใชหาคาสูงสุดของขอมูล 

ตัวอยาง 1  การใชฟงกชัน COUNT 
                 ตองการทราบจํานวนพนักงานในแผนกท่ีมีรหัสแผนกเทากับ 90 วามีกี่คน เขียนคําสั่งได ดังนี ้

 
ตัวอยาง 2 การใชฟงกชัน SUM รวมกับฟงกชัน COUNT 
 ตองการทราบจํานวนพนักงานท้ังหมดวามีกี่คน และจํานวนเงินเดือนท้ังหมดรวมกันของพนักงาน เขียนคําสั่ง
ได ดังนี้ 

 
 
ตัวอยาง 3 การใชฟงกชัน AVG, MIN, MAX 
 ตองการทราบคาเงินเดือนท่ีนอยท่ีสุด, เงินเดือนท่ีมากท่ีสุด และเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานท้ังหมด เขียนคําสั่ง
ได ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

LAB 6 คําสั่งการเรียกขอมูล (SELECT) แบบ Multi-Row 
 

ตัวอยางแบบฝกหัดที่ใหนักศึกษาทําในหองเรียนหลังจากฟงบรรยาย 
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ตัวอยางที่ 4 !! ความผิดพลาด จากการ Select Column อื่นรวมกับการใช aggregate function   

 
 
การใช GROUP BY 
 
 
 
 การใช GROUP BY 
       จากการใชงาน Aggregate Function ในหัวขอท่ีผานมา เปนการกระทํากับกลุมขอมูลอัตโนมัติ แตในกรณีท่ีมีการ
เลือกขอมูล โดยไมใช Aggregate Function  รวมกับขอมูลท่ีใช Aggregate Function จําเปนตองใชคําสั่ง GROUP BY ใน
แอตทริบิวสท่ีไมไดใช Aggregate Function เสมอ 
 
รูปแบบคําส่ังการใช GROUP BY 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 1  การใช GROUP BY  
 Column ที่ Select ได ตองเปน Column ที่ GROUP BY หรือ ฟงกชันที่ใชGROUP BY เทานั้น  

 

 

 

 

 ปกติ  aggregate function ใชรวมกับ GROUP BY  

SELECT column, group_function(column)  
FROM table  
[WHERE condition]  
[GROUP BY group_by_expression]  
[ORDER BY column]; 
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ตัวอยางที่ 2 สามารถใช GROUP BY โดยไมตอง Select Column ท่ีทํา GROUP BY  

 
 
 ความผิดพลาดของการใชคําส่ัง GROUP BY  

 

 
 
***แอตทิบิวส ท่ีไมใช Aggregate Funcyion เม่ือตองการเลือกมาแสดงผลรวมกับ Aggregate Function ตอง GROUP BY 
แอตทริบิวสนั้นเสมอ 

 *** ความผิดพลาด จากการใช where clause ในการกําหนดเง่ือนไขการจัดกลุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Error !!!!! 

Error !!!! 
 ในการกําหนดเง่ือนไขในการทํา GROUP BY เราจะ

ใช HAVING Clause  
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ใหนักศึกษาเขียนคําสั่ง SQL เพื่อตอบคําถามตอไปนี้ 
ขอ 1. จงแสดง จํานวนพนักงานท่ีอยูในแผนก ท่ีมีรหัสแผนก เทากับ 50 
ตอบ 
 
 
ขอ 2.จงแสดง จํานวนเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานท่ีสังกัดแผนก IT 
ตอบ 
 
 
ขอ 3.จงแสดง เงินเดือนท่ีมากท่ีสุดในบริษัท 
ตอบ 
 
 
ขอ 4. จงแสดง ผลรวมเงินเดือนในแตละรหัสตําแหนง 
ตอบ 
 
 
ขอ 5. จงแสดง จํานวนพนักงานท่ีสังกัดอยูในแตละรหัสแผนก 
ตอบ 
 
 
 
ขอ 6. จงแสดง รหัสแผนก และเงินเดือนนอยท่ีสุดในแตละแผนก 
ตอบ 
 
 
ขอ 7. จงแสดงรหัสตําแหนง และ คาเฉลี่ยเงินเดือนพนักงาน ในแตละตําแหนง  
ตอบ 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกหัด 
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ขอ 8.จงแสดง คามากท่ีสุด ของผลรวมเงินเดือนในแตละแผนก 
ตอบ 
 
 
 
ขอ 9.จงแสดง รหัสแผนกท่ีมีจํานวนพนักงานมากกวา 2 คน 
ตอบ 
 
 
 
ขอ 10. จงแสดงรหัสตําแหนง( jobs_id)  และ คาเฉลี่ยเงินเดือนในแตละรหัสตําแหนง(jobs_id )โดยแสดงเฉพาะตําแหนง
ท่ีมีคาเฉลี่ยเงินเดือนนอยกวาเทากับ 10000  พรอมท้ังเรียงคาเฉลี่ยเงินเดือนจากมากไปหานอย 
ตอบ 
 
 
 
 
ขอ 11. จงแสดง รหัสแผนก และเงินเดือนท่ีมากท่ีสุดในแตละแผนก โดยแสดงเฉพาะแผนกท่ีมีเงินเดือนมากท่ีสุด
มากกวา 15000 พรอมท้ังเรียงเงินเดือนมากท่ีสุดจากมากไปหานอย 
ตอบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                           

DPU



 

 

33

ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ :                       นายประวัฒน เปรมธีรสมบูรณ 
ประวัติสวนตัว :    เกิดวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 อาย ุ33 ป  
                             ภูมิลําเนา จังหวัดนนทบุร ีท่ีอยูปจจุบัน 37/131 ซอยสามัคคี 58/10 ตําบลทาทราย  
    อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ีเบอรโทรศัพท 089-792-6767 
ประวัติการศึกษา :    - ปการศึกษา 2542 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตรกอสราง  

                    คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    
                    -  ปการศึกษา 2547 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี    

ประสบการณทํางาน   
 2000 - 2001            วิศวกรโยธา ,   บ.  CD Cons Co.,Ltd   
 2001 - 2003            อาจารยพิเศษ รร.กวดวิชาศักดา     
 2003 -  2005          โปรแกรมเมอร ,บ. TJS  Consultant Co,Ltd 
 2005 - 2006           อาจารยประจํา ,วิทยาลัยรัชภาคย 

             2006 - ปจจุยบัน       อาจารยประจํา ,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



