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บทคัดย่อ 
 

          การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการค้าปลีก
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ โดยการใช้วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” ซึ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาการตลาด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 จ านวน 15 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง โดยคัดเลือกจากนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบกลาง
ภาควิชาการค้าปลีกต่ ากว่าร้อยละ 70 ของเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ผู้วิจัยได้ใช้วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตี
แตก” ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการเรียนการสอน และท าการทดสอบหลังจบบทเรียน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จากนั้นน า
ผลท่ีได้จากการทดสอบมาวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติ t-test  
   ผลการศึกษาพบว่า 

1. วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.31/80.22 แสดงว่า
คุณภาพของเครื่องมือมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” ของมีผล
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” ส าหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาการตลาด อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
ระดับ 5 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” มีประสิทธิภาพท าให้นักเรียนมี
คะแนนสูงขึ้น  
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ก าลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือและระดับผู้ช านาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ ( ระดับเทคนิค ) ให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม สามารถเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเน้นการแก้ปัญหา 
สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติท่ี ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นข้อก าหนดคุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้จัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลสังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการ
แข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก   

   ในการศึกษาทางสายอาชีพด้านพาณิชยกรรมนั้น ส่ิงท่ีผู้เรียนจะต้องถูกฝึกฝนนั้นจะเป็นวิชาท่ี
ผู้เรียนต้องน าไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตท าให้ผู้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพนั้น
จะต้องวางแนวทางในการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถตามแนวโน้มของภาวะ
ตลาดแรงงานในปัจจุบันการที่ผู้เรียนเลือกเรียนทางสายอาชีพนั้นก็แสดงว่าผู้เรียนต้องเตรียมความ
พร้อมท่ีจะเริ่มท างานในสายอาชีพที่ผู้เรียนเลือกตามท่ีต้องการเพื่อจะได้พัฒนาตนเองให้รองรับและเป็น
ท่ีต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันได้ดังนั้นผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีศักยภาพเพื่อแข่งขันในการ
ประกอบอาชีพที่ตนได้เลือกเรียนตามสาขาวิชาต่างๆตามท่ีถนัดท าให้ทางสถานบันการศึกษาต้องเตรียม
ความพร้อมในทุก ๆ ด้านให้กับผู้เรียน    
  จากประสบการณ์การสอนนักเรียนในสายวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด 
นั้นเป็นวิชาท่ีมีความส าคัญโดยเฉพาะในสาขาวิชาการขาย เนื่องจากเป็นวิชาท่ีผู้เรียนต้องใช้ข้อมูลทาง
การตลาดจากส่ือต่างๆ ในโลกโลกาภิวัฒน์ซึ่งมีอยูม่ากมายในชีวิตประจ าวัน แต่จากการที่ได้ท าการสอน
นักเรียนมักจะพบว่า ผู้เรียนมีปญัหาการเรียนวิชานี้ โดยเฉพาะการหาข้อมูลทางการตลาดจากส่ือต่างๆ 
นักเรียนมีความรู้ค่อนข้างแคบ ซึ่งท าให้เป็นจุดอ่อนของผู้เรียน ส่งผลให้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ า ดังนั้นจึง
ท าให้ผู้วิจัยเกิดแนวความคิดท่ีจะพัฒนาความรู้รอบตัวของนักเรียนให้กว้างไกลขึ้น เพื่อท่ีจะช่วยให้
ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีในการเรียนวิชานี้ และยังช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาการขายผู้เรียนจะได้เกิด
ความรู้ ความจ า และน าไปใช้ ตลอดจนเกิดความช านาญเป็นทักษะเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน
และเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีช่ือเสียงได้ประกอบกับการแก้ปัญหาท้ังในบทเรียนและการท างานท่ีจะ
เกดิขึ้นต่อไปในอนาคต  ซึ่งการใช้ช่วยสอนเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีนิยมมาก โดยท่ัวไปเรียกว่า 
“วิดีโอช่วยสอน” หรือ VAI (Video Assisted Instruction) เพราะมีความส าคัญและมีส่วนช่วยในการ
ฝึกทักษะให้เกิดความช านาญ โดยการฝึกหลาย ๆ ครั้ง หลาย ๆ รูปแบบ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอนและนักเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนได้  
   

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1.  เพื่อหาความมีประสิทธิภาพของวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” วิชาการค้าปลีก
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาการขาย มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการค้าปลีก ของ
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาการขาย วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตี
แตก” 



 3.  เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิดีโอช่วยสอน “ศัพท์สอนรวย” ส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2/1 สาขาการขาย 
 

3. สมมติฐานของการศึกษา 
 1. วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก”มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
 2. การใช้วิดีโอช่วยสอน”รายการ SME ตีแตก” สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาวิชาการตลาด จ านวน 15 คน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ต่ ากว่าเกณฑ์ 70% ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 3. นักเรียนเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาวิชาการตลาด จ านวน 15 
คน มีความพึงพอใจต่อวิดีโอชุดช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” 
 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตในเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิดีโอช่วย
สอน “รายการ SME ตีแตก” ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาการตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ท่ีมีผลการเรียนวิชาการค้าปลีกต่ ากว่า 70% 
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     2.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3/1  
สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ าเภอ 
บ้านฉาง จังหวัด ระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 จ านวน 40 คน 
      2.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาการตลาด 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระยอง เขต 1 จังหวัดระยอง ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการหาข้อมูลทางการตลาดต่ ากว่า
เกณฑ์ 70% จ านวน 15 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษาวิจัย 
 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
     ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี ้
  1. “วิดีโอช่วยสอน” หรือ VAI (Video Assisted Instruction)  คือ ส่ือมัลติมีเดีย หรือ
ส่ือผสมท่ีใช้น าเสนอรายละเอียดแต่ละบทเรียนตามแผนการสอน สามารถใช้เป็นส่ือประกอบการสอน
ให้ผู้เรียนศึกษาได้ด้วยตนเอง สามารถใช้ประกอบการบรรยายท้ังก่อนบรรยายแล้วจับประเด็นส าคัญมา
ขยายความในช้ันเรียน หรือหลังบรรยายในกรณีท่ีนักเรียนตามบทเรียนไม่ทัน แล้วยังช่วยให้นักเรียนได้
กลับไปทบทวนด้วยตนเอง หรือช่วยนักเรียนท่ีไม่มีโอกาสเข้าเรียนในช่ัวโมงบรรยายปกติ    

 
วิดีโอช่วยสอน 

“รายการ SME ตีแตก” 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาการค้าปลีก 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีวิดีโอช่วยสอน 
“รายการ SME ตีแตก” 



  2. แบบทดสอบ คือ ชุดของค าถาม ปัญหาสถานการณ์ กลุ่มของงานหรือกิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งท่ีใช้เป็นส่ิงเร้า กระตุ้นยั่วยุ หรือชักน าให้ผู้ถูกทดสอบแสดงพฤติกรรมหรือ ปฏิกิริยา
ตอบสนองตามแนวทางท่ีต้องการแบบทดสอบเป็นเครื่องมือวัดสมรรถภาพ ทางสมองได้ดีท่ีสุด 
 3. ประสิทธิภาพของวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” ตามเกณฑ์ 80/80 
    80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการ
เรียนระหว่างเรียน ซึ่งวัดระหว่างการทดลองใช้วิดีโอช่วยสอน “ค าศัพท์สอนรวย” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
    80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน ซึ่งวัดหลังจากการทดลองใช้วิดีโอช่วยสอน “ศัพท์สอนรวย” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
     4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนท่ีได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนซึ่งครอบคลุมความรู้ความสามารถตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
            5. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ค่าเฉล่ียจากการบอกความรู้สึกในการเรียนด้วย
วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” จากการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจท่ีมีระดับความพึงพอใจ 
5 ระดับ คือ ระดับ 1 พึงพอใจน้อยสุด, ระดับ 2 ความพึงพอใจน้อย, ระดับ 3 ความพึงพอใจปานกลาง, 
ระดับ 4 ความพึงพอใจมาก และระดับ 5 ความพึงพอใจมากท่ีสุด   
  6. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3/1 สาขาการตลาด ท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
  7. วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ต้ังอยู่ท่ี 111/7 ม.3 ต.บ้านฉาง 
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130  
 

7. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการค้าปลีกของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาวิชาการตลาด โดยใช้วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” 
มีแนวคิดมาจากแนวคิดของบิลล์ เกตส์ (Bill Gate) เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา 
  รุ่ง แก้วแดง (2543, หน้า 14-18) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ บิล์ เกตส์ (Bill Gate) เกี่ยวกับ
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาไว้ว่า 
               1. การเรียนไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียน ในโลกยุคปัจจุบัน คนสามารถท่ีจะเรียนได้จาก
แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะทางด่วนข้อมูล (Information Superhighway) ซึ่งก าลังจะมี
บทบาท และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของมนุษย์ 
               2. ผู้เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล บิลล์ เกตส์ ได้อ้างทฤษฎีอาจารย์วิชาการศึกษา
ท่ีว่า เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันจึงจ าเป็นจะต้องจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ และการมองโลก
แตกต่างกันออกไป 
                 3. การเรียนท่ีตอบสนองความต้องการรายคน การศึกษาท่ีสอนเด็กจ านวนมาก โดย
รูปแบบท่ีจัดเป็นรายช้ันเรียน ในปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายคนได้ 
แต่ด้วยอ านาจ และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเรียนตามความต้องการของแต่ละ
คน ซึ่งเป็นความฝันของนักการศึกษามานานแล้วนั้น สามารถจะเป็นจริงได้โดยมีครูคอยให้การดูแล
ช่วยเหลือ และแนะน า 
                4. การเรียนโดยใช้ส่ือประสม  ในอนาคตห้องเรียนทุกห้องจะมีส่ือประสมจากเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีเด็กสามารถเลือกเรียนเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ 



              5. บทบาทของทางด่วนข้อมูล กับการสอนของครู ด้วยระบบเครือข่ายทางด่วนข้อมูล จะท า
ให้ได้ครูที่สอนเก่ง จากท่ีต่าง ๆ มากมายมาเป็นต้นแบบ และส่ิงท่ีครูสอนนั้นแทนท่ีจะใช้กับเด็กเพียงกลุ่ม
เดียว ก็สามารถสร้าง Web Site ของตนขึ้นมาเพื่อเผยแผ่ จะช่วยในการปฏิวัติการเรียนการสอนได้มาก 
              6. บทบาทของครูจะเปล่ียนไป ครูจะมีหลายบทบาทหน้าท่ี เช่น ท าหน้าท่ีเหมือนกับครู
ฝึกของนักศึกษาคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน า เป็นเพื่อนของผู้เรียน เป็นทางออกที่สร้างสรรค์ให้กับ
เด็ก และเป็นสะพานการส่ือสารที่เช่ือมโยงระหว่างเด็กกับโลก ซึ่งอันนี้ก็คือบทบาทท่ียิ่งใหญ่ของครู 
         7.  ความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน ครู และผู้ปกครอง  จะใช้ระบบทางด่วน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ช่วยเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน ครู และผู้ปกครอง เช่น  การส่ง E-
mail จากครู ไปถึงผู้ปกครอง 
          ความคิดของบิลล์ เกตส์นับเป็นการเปิดโลกใหม่ด้านการศึกษาด้วยการน าระบบ
คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ และทางด่วนข้อมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได้ท่ัวโลกเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นการ
ปฏิวัติระบบการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม ถึงแม้ว่าเขาจะย้ าว่าห้องเรียนยังคงมีอยู่เหมือนเดิม เพื่อลด
การต่อต้านด้านเทคโนโลยี  แต่จากรายละเอียดท่ีเขาน าเสนอ จะพบว่าการเรียนการสอนในอนาคต
จะต้องเปล่ียนไปมาก  ความหวังของนักศึกษาทุกคนก็คือ การเปิดโอกาสให้เด็กสามารถเรียนได้เป็น
รายบุคคลโดยมีการวางแผนร่วมกับครู ถ้าคนในวงการศึกษาไม่ปรับเปล่ียนจะล้าหลังกว่าวงการอื่น ๆ 
อย่างแน่นอน  
 

8. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  งานวิจัยภายในประเทศ 
  อ านวยพร ภูกุดแก้ว (2551)   ได้ท าการวิจัยการใช้ส่ือของจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นกลุ่มทดลอง  จ านวน  24  
คน  และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง  เป็นกลุ่มควบคุม  จ านวน  19  คน  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. นักเรียนท่ีใช้ใช้ส่ือของจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในทักษะด้านการแก้โจทย์ปัญหาสูงกว่านักเรียนท่ีใช้หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ  .05 
  2. นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีใช้ใช้ส่ือของจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ  มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนร้อยละ 28.97 ของคะแนนเต็ม ในขณะท่ีกลุ่มควบคุม
เพิ่มข้ึนร้อยละ  19.44  ของคะแนนก่อนเรียน  หรือร้อยละ  7.38  ของคะแนนเต็ม   
  จากผลการศึกษาและแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้อง พบว่าแบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วย
เพิ่มพูนความรู้ในกลุ่มวิชาท่ีต้องฝึกทักษะ ผู้ศึกษาจึงสนใจและศึกษาแนวทางท่ีจะใช้แบบฝึกทักษะให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแปล
ความหมายของพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ในวิชา ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป 
 นารีนารถ ห่อไธสง (2553) ได้ท าการวิจัยโดยใช้ภาพยนตร์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ: 
การวิจัยปฏิบัติการรูปแบบวงจรล าดับเวลาของเจมส์ แมคเคอร์แนน (James McKernan) 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนบ้านผือ พิทยาสรรค์ อ าา
เภอบ้านผือ สังกัดส าานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 
ผลการวิจัยพบว่า 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภาพยนตร์ช่วยพัฒนาทักษะการฟงั พูด อ่านและเขียน 



ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภาพยนตร์นั้นท าให้
นักเรียนเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย แหวกแนวจากการเรียนแบบเดิม ๆ เป็นกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้า
แสดงออกทั้งทางด้านความคิดการพูดและการเขียน ท าให้นักเรียนเปิดใจรับส่ิงใหม่ ๆ ประสิทธิภาพ
การท างานของสมองเพิ่มข้ึนเป็นผลให้การจัดการเรียนสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้เรียนมีความสุข
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนเข้าใจและสามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้อย่างถูกต้องและ
สามารถจ าได้นานเนื่องจากนักเรียนได้ดูเรื่องราว ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อัศวพร แสงอรุณ
เลิศ (2551 : 46) พบว่า ภาพยนตร์ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และเมื่อน ามาใช้
ประกอบกับค าถามปลายเปิด เช่น why กับ how ซึ่งช่วยกระตุ้นความคิด ตลอดจนปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ถ่ายทอดความคิดเห็นและเรียบเรียงความคิดก่อนท่ีจะเขียนบรรยายออกมาก่อน เมื่อนักเรียนคิดเป็นก็
สามารถใช้ผลจากการคิดมาเป็นข้อมูลในการเขียนได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Wendt และ Butts ท่ี
กล่าวว่าความสามารถในการเรียนจากภาพยนตร์ ถ้าได้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มอีก จะท าาให้ผลการเรียนรู้
ได้ดีขึ้นและผู้เรียนหรือผู้รับการฝึกจะเรียนรู้ได้ดีขึ้น ถ้าหากว่าได้มีคู่มือใช้ก่อนและหลังการฝึก  
          3. การศึกษาผลการประเมินทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ีี 2/3 ในครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการวงจรปฏิบัติการช่วงเวลา
เวลาในขั้นพัฒนาแผนปฏิบัติและขั้นการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกิจกรรมการพัฒนาเป็น 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและขั้นท่ี 3 กิจกรรมความคิด
รวบยอด ผลปรากฏว่านักเรียนมีพัฒนาการมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น จ านวนนักเรียนท่ีอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมากมีเพิ่มขึ้นจากวงจรท่ี 1 ถึงวงจรท่ี 3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีถึงระดับดีมาก ส่วน
นักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพระดับปรับปรุงมีจ านวนน้อยลงจนถึงไม่มีเลยในวงจรสุดท้าย ผลการทดสอบหลัง
เรียนท้ัง 3 วงจรสูงกว่าก่อนเรียนท้ังนี้เป็นผลจากกระบวนการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของเจมส์ แมค
เคอร์แนน (James McKernan) และการใช้ภาพยนตร์เป็นส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้น ามาใช้ในขั้น
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  ซึ่งการน าภาพยนตร์มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนแล้วการใช้ภาพยนตร์ยังท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด  
 เพชรรัตน์ สุริยา (2550) ได้ท าการวิจัยโดยใช้นวัตกรรมชุดฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
English Pronunciation Sets นี้มีวัตถุประสงค์ คือ สร้างและพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยชุดฝึก
การออกเสียง English Pronunciation Sets ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 80 / 80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยชุดฝึกการออกเสียง English Pronunciation Sets และ
ศึกษาความเช่ือมั่นในการพูดภาษาอังกฤษของตนเอง ประชากรส าหรับการทดลองครั้งนี้ คือนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 40 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม วิชาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
             ผลการใช้ชุดฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation Sets พบว่า 
             1. ชุดฝึกการออกเสียง English Pronunciation Sets สามารถพัฒนาการออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด คือ 80 / 80 โดยประสิทธิภาพของชุดฝึกการออก
เสียงภาษาอังกฤษเท่ากับ 85.41 และประสิทธิภาพของการท าแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน
ท้ังหมดเท่ากับ 86.33                                                                                                           
             2. ผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยชุดฝึกการออกเสียง English 
Pronunciation Sets มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมท้ัง 6 ชุดอยู่ในระดับดี และความเช่ือมั่นในการพูดภาษาอังกฤษ
ของตนเองหลังการใช้ชุดฝึกการออกเสียง English Pronunciation Sets มีระดับความเช่ือมั่นมาก การ
สัมภาษณ์หลังการใช้ชุดฝึกและการพูดภาษาอังกฤษตามหัวข้อท่ีก าหนดไว้มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดี 



 

9. วิธีการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาการค้าปลีกของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นท่ีปีท่ี 3/1 สาขาการตลาด โดยใช้วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการสอนรวม 8 ช่ัวโมง โดยด าเนินการดังนี ้
    1. ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนรู้ด้วยวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” 
        2. เก็บบันทึกข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 
    3. ด าเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และใช้วิดีโอช่วยสอน 
“รายการ SME ตีแตก” โดยผู้ศึกษาด าเนินการสอนด้วยตนเอง  
               4. หลังส้ินสุดการทดลองสอนด้วยวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก”  ผู้ศึกษาท าการ
ทดสอบหลังเรียนด้วยการทดสอบจากแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ
กลุ่มเป้าหมายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งใช้บทแบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน 
       5. เก็บรวบรวมคะแนนจากการท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มเป้าหมายท้ังสองครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
       6. เก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้วิวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” โดย
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ระดับ 1 พึงพอใจน้อยสุด,  ระดับ 2 ความพึง
พอใจน้อย,  ระดับ 3 ความพึงพอใจปานกลาง, ระดับ 4 ความพึงพอใจมาก และระดับ 5 ความพึงพอใจมากท่ีสุด   
 

10. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
    1. ประชากร  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาการตลาด ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 40 คน 
    2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาการตลาด 
ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ
กลางภาควิชาการค้าปลีก ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ 70%   จ านวน 15 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) 
 

11. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
         เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” 
 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน – หลังเรียน วิชาการค้าปลีก 
 2. แบบประเมินระดับความพึงพอใจในการใช้วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” 
 

12. การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  การสร้างเคร่ืองมือ  
  วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” 
    1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัย และดาวน์โหลดส่ือออนไลน์ท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตท่ี
เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างวิดีโอ 



 2. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศึกราช 2556 วิชา การค้าปลีก 
             3. วิเคราะห์เนื้อหา สาระส าคัญ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของวิชาการค้าปลีก และ
ก าหนดรูปแบบเพื่อน ามาค้นหาวีดีโอท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับเนื้อหาสาระท่ีผู้วิจัยได้สร้างเนื้อหาเป็นวีดีโอมี
ขั้นตอนดังนี ้

3.1. ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 วิเคราะห์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิชา การค้าปลีก 
3.3 ก าหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมวิชาการค้าปลีก ก าหนดเกณฑ์ใน

การทดสอบให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ 
3.4 ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียน ก าหนดเนื้อหา รูปแบบของ

บทเรียนวิดีโอและเกณฑ์การทดสอบ 
3.5 ออกแบบการน าเสนอบทเรียน เพื่อเป็นการสร้างแนวทางและรูปแบบในการ

สร้าง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
3.6 น าโครงร่างบทเรียนท่ีได้สร้างขึ้นไปปรึกษากับผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมในการออกแบบโปรแกรมเพื่อน าข้อสรุปมาใช้ในการพัฒนา
บทเรียนวีดีโอฝึกทักษะด้วยตนเองต่อไป 

3.7  ดาวน์โหลดวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” ให้ครอบคลุมเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ 

3.8. น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
   +1 =   แน่ใจว่าข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อนั้น 
    0  =    ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อนั้น 
   -1 =   แน่ใจว่าข้อสอบไม่ได้วัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อนั้น  

และคัดเลือกข้อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) หรือค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป  
  3.9. น าแบบทดสอบท่ีได้ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3/1 
สาขาการขาย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต 1 จ านวน 10 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย แล้วน าผลมาตรวจให้ 
คะแนนหาความยากง่ายของข้อสอบ  
  3.10. น าแบบทดสอบ ท้ัง 20 ข้อ ไปใช้กับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 
 3/1 สาขาการตลาด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 จ านวน 15 คน ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แล้วน าผลมาตรวจให้
คะแนน 
  3.11. รวบรวมและจัดท าเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับสมบูรณ์
เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
   การหาคุณภาพแบบทดสอบในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น การหาความเท่ียงตรง การทดสอบ
ค่าอ านาจจ าแนกและความเช่ือมั่น 
  1. การหาความเท่ียงตรง  (Validity)  ของแบบทดสอบ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 



  1.1 เสนอแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นต่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจแก้ความถูกต้องเชิง
เนื้อหา  (Content Validity) 
  1.2 น าเสนอแบบทดสอบออกเสียงภาษาอังกฤษผ่านการแก้ไขและปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา ตรวจสอบความเท่ียงตรง  และความถูกต้องเชิงเนื้อหา  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 
      1) อาจารย์อุทุมพร บุญญา ผู้อ านวยการ 
       วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
      2) ดร.อังคณา กุลนภาดล อาจารย์ประจ าวิชาการวิจัยการศึกษา/วิจัยในช้ันเรียน 
       มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  
               3) อาจารย์สมฤดี  คชสาร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี  
       วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
         เป็นผู้ตรวจความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบท่ีใช้ในการทดสอบ โดยใช้สูตร IOC ดังนี ้

        IOC    =    
N

R  
  

                    เมื่อ  IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับกลยุทธ์ 
                               R  คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
                        N      คือ จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาผ่านเกณฑ์ค่า IOC รายข้อของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ .60 -1.00         
  1.3  น าแบบทดสอบท่ีใช้ในการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ  เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจ านวน  15 คน เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2. การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
ของบทแบบทดสอบ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
  2.1 น าแบบทดสอบท่ีทดลองใช้ มาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้ค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .72 ถึง .79 ผู้วิจัยจึงน าไปหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามท้ังฉบับต่อไป 
  2.2 น าแบบทดสอบท่ีใช้ในการทดสอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ จากข้อ 2.1 มาหา
ค่าความเช่ือมั่น ท้ังฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท่ีใช้ในการทดสอบ ท้ังฉบับเท่ากับ .90   ผู้วิจัยจึงน าแบบทดสอบท่ีใช้
ในการทดสอบฉบับนี้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
 

13 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่สร้างขึ้น 
   1.1 การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) โดยการประเมินจากคะแนนการทดสอบ

ของผู้เรียนในแต่ละกรอบของบทเรียนดังนี้ 
 

               สูตร E1  = 
  

     

        เมื่อ E1  คือ ประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
               X   คือ คะแนนรวมของแบบฝึกหัดหรืองาน  

E1 = (คะแนนเฉล่ีย / คะแนนเต็ม) 100% 
คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมท้ังหมด / จ านวนนักเรียนท่ีทดลอง 

 



               N   คือ จ านวนผู้เรียน 
 

    1.2 การหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) โดยการประเมินจากคะแนนหลังเรียนดังนี้ 
 
                สูตร E2 = 
  
                   เมื่อ     E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
          X  คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์ 
          A  คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
          N  คือ จ านวนผู้เรียนท่ีทดลอง 

             จากนั้นน าค่า E1 และ E2 ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 80 / 80 
 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
              เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตร ดังนี้  

   2.1 ค่าเฉล่ีย  โดยใช้สูตร 




  

 

   แทน ค่าเฉล่ีย 
  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด  

    แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

   2.2 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร 
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DS  

 

..DS  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     แทน  คะแนนแต่ละตัว 
     แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   แทน  ผลรวมของคะแนน 

 

    2.3 ค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” โดยการทดสอบค่าที ( t-test dependent) ซึ่งใช้
สูตรดังต่อไปนี้ 
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 *df = n-1 
 D    แทน   ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 
 N    แทน   จ านวนคู่ 
    2.4 การหาค่าความยากง่าย (P) 
  การวิเคราะห์ความยากง่าย เป็นการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ (กรมวิชาการ. 2545:66) 

E2 = (คะแนนเฉล่ีย / คะแนนเต็ม) 100% 
คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมท้ังหมด / จ านวนนักเรียนท่ีทดลอง 

 



    สูตรในการค านวณ 

  
  P  คือ ดัชนีความยากของข้อสอบ 
  R  คือ จ านวนนักเรียนท่ีตอบข้อสอบนั้นได้ถูกต้อง 
  N  คือ จ านวนนักเรียนท่ีตอบข้อสอบท้ังหมด 
    2.5 การหาค่าอ านาจจ าแนก (R) 
  เป็นการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก เป็นการดูความเหมาะสมของรายข้อว่า ข้อค าถาม
สามารถจ าแนกกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้จริง หรือจ าแนกผู้ท่ีมีคุณลักษณะสูงจากผู้มีคุณลักษณะต่ าได้ 
 

 สูตรในการค านวณ 
 

 r = Ru – RL 
  N 
 ค่า  r อยู่ระหว่าง 0.20 - 1.00  ค่า  P อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 (กรมวิชาการ. 2545:68)  
 

R คือ ค่าอ านาจจ าแนก 
Ru คือ จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงท่ีตอบถูก (กลุ่มสูงใช้ประมาณร้อยละ 25 ของนักเรียนท้ังหมด) 
Rl คือ จ านวนนักเรียนในกลุ่มต่ าท่ีตอบถูก (กลุ่มต่ าใช้ประมาณร้อยละ 25 ของนักเรียนท้ังหมด) 
N  คือ จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 
 

14. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้สื่อวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” 
     การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน มีดังนี้ 
 1. ศึกษารูปแบบสอบถามความพึงพอใจและงานวจัิยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวีดีโอช่วยสอน สร้างตามวิธีการของ
ลิเกิร์ต (Likert) ด้วยวิธีการ Arbitary Method 5 ระดับ คือ ความเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้และความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปรับปรุง มีจ านวน 5 ข้อ ใช้ ค่าเฉล่ีย (    ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) โดย
น าค่าเฉล่ียท่ีค านวณได้ไปวิเคราะห์เทียบกับคะแนนเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับปรับปรุง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ 
  คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

 3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และเหมาะสมของค าถามและรูปแบบของภาษา 
 4. น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
 5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้ในการทดลองจริง 

 
 





 

15. ล าดับขั้นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนทดสอบระหว่างเรียน และ หลังเรียน  
คะแนนทดสอบระหว่างเรียน 3 คร้ัง คะแนนทดสอบระหว่างเรียน (E1) 

30 คะแนน 
คะแนนทดสอบหลังเรียน (E 2)  

30 คะแนน                  10 10 10 
1 8 8 9 25 24 
2 8 8 8 24 22 
3 9 8 8 25 23 
4 9 8 8 25 24 
5 7 8 9 24 23 
6 8 7 9 24 24 
7 9 8 9 26 25 
8 9 8 9 26 24 
9 8 9 8 25 25 
10 7 9 8 24 25 
11 9 9 8 26 24 
12 8 7 9 24 24 
13 9 8 9 26 24 
14 8 8 9 25 25 
15 9 8 8 25 25 
  125 121 128 374 361 
  8.33 8.07 8.53 24.93 24.07 

          คิดเป็นร้อยละ (374/450) x 100 = 83.11 (361/450) x 100 = 80.22 
   

 จากตารางท่ี 1 จะได้ประสิทธิภาพของวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” เท่ากับ 83.31/80.22 
แสดงว่าคุณภาพของเครื่องมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 

     ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยวิดีโอช่วยสอน 
“รายการ SME ตีแตก” ของนักเรียนชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 สาขาการตลาด 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียนท่ี
เรียนโดยใช้วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” 

นักเรียน 
คนท่ี 

คะแนนจากการทดสอบ ผลต่าง 
D 

ผลต่าง 
D2 คะแนนก่อนเรียน (30 คะแนน ) คะแนนหลังเรียน (30 คะแนน) 

1 17 24 7 49 
2 17 22 5 25 
3 18 23 5 25 
4 16 24 8 64 
5 16 23 7 49 
6 15 24 9 81 
7 18 25 7 49 
8 16 24 8 64 
9 18 25 7 49 
10 16 25 9 81 
11 15 24 9 81 
12 18 24 6 36 
13 18 24 6 36 
14 18 25 7 49 
15 18 25 7 49 

ผลรวม 254 361 107 787 
  16.93 24.07   







 

จากตารางท่ี 2   น าผลท่ีได้มาค านวณโดยใช้สูตรดังนี ้
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                            =      21.23 
                    t     ค านวณ     =           21.23      **,  t     ตาราง       =           1.7247       ** 
  

            ** เปรียบเทียบค่า  t    t ค านวณ (21.23)  >  t  ตาราง (1.7247) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังใช้วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 3/1 สาขาการตลาด ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าก่อนใช้วิดีโอ 
 

     ตอนที่ 3 ผลการวัดระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” 
 

ตารางท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน จ าแนกเป็นรายข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น  

ล าดับ 
  S.D. การแปล

ความหมาย 

1.การเรียนด้วยบทเรียนวิดีโอช่วยสอนช่วยให้เข้าใจเน้ือหาได้ง่ายขึน้ 4.49 0.50 มาก 10 

2.เน้ือหาของบทเรียนในวิดีโอช่วยสอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 4.92 0.26 มากที่สุด 5 

3.แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเน้ือหาในบทเรียน 4.97 0.19 มากที่สุด 2 

4.บรรยากาศในการเรียนด้วยวิดีโอช่วยสอนท าให้เกิดความเพลิดเพลิน 4.50 0.50 มาก 9 

5.รูปแบบการน าเสนอของบวิดีโอช่วยสอนมีความน่าสนใจ 4.88 0.31 มากที่สุด 7 

6.ขั้นตอนในการใช้บทเรียนมีความง่าย ไม่ซับซ้อน 4.96 0.19 มากที่สุด 3 

7.เน้ือหาของบทเรียนในวิดีโอช่วยสอนมีความต่อเน่ืองและชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 1 

8.เน้ือหาของบทเรียนตรงตามหลักสูตร 4.75 0.44 มากที่สุด 8 

9.ความรู้ที่ได้รับจากการใช้วิดีโอช่วยสอน 4.93 0.26 มากที่สุด 4 

10.บทเรียนน้ีมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอน 4.89 0.31 มากที่สุด 6 

ภาพรวม 4.85 0.14 มากท่ีสุด  
 



 
  จากตารางท่ี 3 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” ของ
นักเรียนระดับประกาศนนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาการตลาด จ านวน 15 คน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( = 4.85) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ทุกข้อ เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่
ละข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ( = 5.00) เนื้อหาของบทเรียนใน
วิดีโอช่วยสอนมีความต่อเนื่องและชัดเจน รองลงมาตามล าดับ คือ แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาใน
บทเรียนและขั้นตอนในการใช้บทเรียนมีความง่าย ไม่ซับซ้อน ส่วนความพึงพอใจสองล าดับสุดท้ายคือ 
บรรยากาศในการเรียนด้วยวิดีโอช่วยสอนท าให้เกิดความเพลิดเพลิน และการเรียนด้วยบทเรียนวิดีโอช่วยสอน
ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายข้ึน 
 

16. สรุปผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษาและหาความมีประสิทธิภาพของแบบวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” วิชา 
การค้าปลีก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.31/80.22  แสดงว่าคุณภาพของเครื่องมือมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” สูงกว่าก่อนเรียน  
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อวิดีโอท่ีระดับ 4.85 คือ พอใจมากท่ีสุด 
 

17. อภิปรายผล 
  จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการหาข้อมูลทางการตลาดของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาการตลาด โดยใช้วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก”  มีประเด็นท่ี
น ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้  
  1. วิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.31/80.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีต้ังไว้ หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.22 และ
คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.31 แสดงว่าวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตี
แตก” เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรรัตน์ สุริยา 
(2550) ท่ีใช้นวัตกรรมชุดฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronumciation Sets มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” สูงกว่า
ก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซึง่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของอัศวพร อรุณเลิศ (2546) ท่ีใช้
ภาพยนตร์ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  

  3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิดีโอชุดช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” ส าหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาการตลาด อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ระดับ 5 ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะว่าวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” มีประสิทธิภาพ  รูปแบบของการฝึก มีจุดมุ่งหมายท่ี
ชัดเจน  แบบฝึกการออกเสียงมีความยากง่ายท่ีเหมาะสม  ระยะเวลาในการฝึกพอเหมาะ ไม่มากหรือน้อย
จนเกินไป  นักเรียนได้รับการฝึกติดต่อกันสม่ าเสมอ ภาพเคล่ือนไหวและเสียงท าให้นักเรียนเกิดทักษะ การ
เรียนรู้ที่ดี  จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิดีโอช่วยสอนสูงกว่าการเรียนโดยใช้วิธีการปกติ  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของนารีนารถ ห่อไธสง (2553) ท่ีใช้ภาพยนตร์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักเรียนท าให้ 
นักเรียนมีความพึงพอใจ รู้สึกผ่อนคลาย แหวกแนวการเรียนแบบเดิมๆ และสามารถน าไปปฏิบัติด้วยตนเองได้ 
   

18. ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนในสาขาวิชาอื่น ๆ ควรให้ความส าคัญในการจัดท าส่ือการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ ท่ี 
มีส่วน ช่วยท าให้นักเรียนมีความสนใจและ เร้าความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน โดยเฉพาะหากได้รับ 



 
 
การฝึกฝนท่ีดี และมีความเหมาะสมแล้ว นักเรียนจะมีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
 2. ครูผู้สอนควรมีการสร้างส่ือหรือค้นหาส่ือประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้หลากหลาย เพื่อ
เป็นการสร้างแรงจูงใจ และลดความเบื่อหน่ายท่ีเกิดจากเรียนการสอนจากต าราเรียนอย่างเดียว  
 

19. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. เพื่อทราบถึงความมีประสิทธิภาพของการใช้วิดีโอช่วยสอน”รายการ SME ตีแตก”  
 2. เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนในสาขาวิชาการตลาดและผู้เกี่ยวข้องได้น าแนวทางการใช้ส่ือวิดีโอช่วย
สอนไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 3. นักเรียนมีความพึงพอต่อวิดีโอช่วยสอน “รายการ SME ตีแตก” และเป็นประโยชน์ส าหรับ
ครูผู้สอนในสาขาการตลาด 
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