
 

 
 
 

รายงานผลการวจิัยในช้ันเรียน 
การแก้ไขปัญหานักศึกษาระดบัช้ัน ปวส.2 แผนกวชิาคอมพพวิเตอร์ 
ที่ไม่สามารถอธิบายเกีย่วกบัคุณสมบัติของอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 

นายวชัิย    ทิง้เสน 
 
 
 
 
 
 

วทิยาลยัการอาชีพพล 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

สรุปผลการวจิยั 
การวจิัยเร่ือง    การแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่น าเคร่ืองมือมาปฏิบัติงานในรายวชิางานจักรยานยนต์ 

  กลุ่มเป้าหมาย   นกัศึกษาชั้น ปวช. 1 / 1-2  สาขาวชิาช่างยนต ์ จ านวน  5  คน 

 เคร่ืองมอืในการวจิัยคร้ังนี้ ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี 1.  สมุดบนัทึกการตรวจเช็คเคร่ืองมือ  

 ตอนท่ี 2  แบบทดสอบหลงัการเรียน  คร้ังท่ี 2  

 การรวบรวมข้อมูล ใหน้กัศึกษา ศึกษาเก่ียวกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากหนงัสือเรียนและจาก
อินเตอร์เน็ตแลว้อาจารยเ์ป็นผูค้อยแนะน าโดยแยกเป็นการศึกษารายบุคคล แลว้ใหท้ าแบบทดสอบรายบุคคล     
คร้ังท่ี 1 ใหน้กัศึกษา ศึกษาเก่ียวกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นกลุ่มจากอุปกรณ์จริงโดยครูผูส้อนคอยแนะน าและให้
นกัศึกษาสรุปอุปกรณ์เป็นช้ิน แลว้ท าแบบทดสอบรายบุคคลคร้ังท่ี 2  

 การวเิคราะห์ข้อมูล  เป็นการประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( SPSS) ส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูล 
ทางสถิติ  
 ตอนที ่1  จากแบบทดสอบหลงัการเรียนคร้ังท่ี 1 จ านวน 50 คะแนน ใชใ้นการวเิคราะห์ ดว้ยค่าร้อยละ  
 ตอนที ่2 จากแบบทดสอบหลงัการเรียนคร้ังท่ี 2 จ านวน 50 คะแนน ใชใ้นการวเิคราะห์ ดว้ยค่าร้อยละ  
 

จากการวจิัยพบว่า นกัศึกษาระดบัชั้น ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปี 2 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์สาย ม.6 ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวชิาปฏิบติัการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนท่ี 2/2548 นั้น ควรมีการปรับรูปแบบ
วธีิการสอนใหม่เน่ืองจากทกัษะของนกัศึกษายงัไม่ดีพอท่ีจะศึกษาดว้ยตวัเอง การใหน้กัศึกษาแยกกนัศึกษานั้นท า
ใหเ้ม่ือเจอปัญหาแลว้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้และเม่ือไม่เขา้ใจมกัไม่กลา้ท่ีจะถาม จากการทดลองวธีิการเรียน
ทั้ง 2 คร้ัง จะเห็นไดว้า่เม่ือนกัศึกษาไดล้งมือปฏิบติัหรือไดส้ัมผสักบัส่ือการสอนท่ีเป็นของจริง ท าใหน้กัศึกษาเกิด
ความกระต้ือร้ือร้นท่ีอยากจะคน้ควา้ อีกทั้งมีเพื่อนไวค้อยปรึกษาเม่ือไม่เขา้ใจ ท าใหท้  าคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละคร้ัง
ต่างกนัมาก ดงันั้นการเรียนเป็นกลุ่มนอกจากจะท าใหค้ะแนนดีแลว้ยงัท าใหเ้ขา้ใจในเน้ือหาไดม้ากข้ึนอีกดว้ย จะ
เห็นไดจ้ากการเปรียบเทียบคะแนนทั้ง 2 คร้ังท่ีท าการทดสอบ โดยคร้ังท่ี 1 นกัศึกษาสามารถท าคะแนนไดสู้งสุด
เพียง ร้อยละ 58  และคะแนนต ่าสุดท าได ้ ร้อยละ 44 ซ่ึงพอเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอน นกัศึกษาสามารถท า
คะแนนไดสู้งสุดถึง ร้อยละ 87  และคะแนนต ่าสุดยงัดีกวา่คะแนนสูงสุดในรอบแรกถึง ร้อยละ 75  ซ่ึงจากการ
ทดสอบน้ีเป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนใหเ้ขา้กบัผูเ้รียนสามารถเขา้ใจในเน้ือหาเป็นผลดี
ต่อผูเ้รียนและง่ายต่อการจดัการเรียนการสอนของครูอีกดว้ย  
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โครงร่าง 
โครงการวจิัยในช้ันเรียน 

เร่ือง  การแก้ไขปัญหานักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ 
ทีไ่ม่สามารถอธิบายเกีย่วกบัคุณสมบัติของอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ได้ 

    
ผู้วจิัยและรับผดิชอบโครงการวจิัย 
 นายวชิยั    ท้ิงเสน 
 

ความเป็นมาของการวจิัย 
 จากการท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าการสอนนกัศึกษาระดบัชั้น ปวส .2 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์พบวา่ในภาค
เรียนท่ี 2/2548 นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่านหนงัสือล่วงหนา้และไม่ค่อยเตรียมตวัก่อนเขา้เรียนรายวชิา
ปฏิบติัการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้เหตุใหน้กัศึกษาไม่สามารถเขา้ใจถึงเน้ือหาท่ีเรียนและอธิบาย
ส่วนประกอบท่ีส าคญัของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ได ้ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการท าแบบทดสอบตอนเขา้สู่บทเรียนและ
การตอบปัญหาก่อนการเรียนในเน้ือหารายวชิาท่ีเรียน จึงท าใหก้ารสอนไม่เป็นไปตามแผนการสอนท่ีวางไว ้
เน่ืองจากตอ้งสอนแบบทบทวนเน้ือหาเดิมหลายคร้ัง ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดท่ีจะปรับเปล่ียนวธีิการสอนพร้อมทั้งศึกษา
ปัญหาท่ีเป็นตน้เหตุท่ีท าใหน้กัศึกษาเรียนไม่เขา้ใจพร้อมกบัการน ามาซ่ึงการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยจะแบ่งกลุ่ม
นกัศึกษากลุ่มละ 2 คน เพื่อใหช่้วยกนัศึกษาคน้ควา้เน่ือหาในรายวชิา ก่อนท าการเรียนและสร้างแรงจูงใจโดยถือวา่
การตอบปัญหาหรือการท าแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นส่วนหน่ึงของการวดัและประเมินผล  
ค าถามวจิัย 
 ท าไมนกัศึกษาระดบัชั้น ปวส. 2 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ จึงไม่สามารถอธิบายเก่ียวกบัคุณสมบติัของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได ้และมีวธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 

 วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการท าวจิัย 
 วตัถุประสงค์การวจัิย 
  เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจเน้ือหาการสอนไดง่้ายข้ึนและมีการเตรียมตวัก่อนเขา้เรียน เกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนวชิานั้นๆ 

ประโยชน์และเป้าหมายการวจัิย 
1. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจเน้ือหาการสอนไดง่้ายข้ึน 
2. สามารถอธิบายคุณสมบติัของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ 
3.  เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนวชิานั้นๆ  

วธิีการด าเนินการวจิัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
  นกัศึกษาระดบัชั้น ปวส. 2  แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ทั้งสาย  ม.6 จ านวน 6  คน 
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 เคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหา  
  การเรียนรู้จากต าราเรียนและจากอินเตอร์เน็ต  

CD ช่วยสอน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ   
  การเรียนรู้แบบเป็นคู่โดยใชกิ้จกรรมแบบเพื่อนสอนเพื่อน  
 เคร่ืองมือในการวจัิย 
  ตอนท่ี 1  แบบทดสอบหลงัการเรียนคร้ังท่ี 1 
  ตอนท่ี 2  แบบทดสอบหลงัการเรียนคร้ังท่ี 2 
 การรวบรวมข้อมูล 
  การทดลองคร้ังที ่1 ใหน้กัศึกษาแยกกนัศึกษาคน้ควา้เร่ืองการท างานและคุณสมบติัของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์จากต าราเรียน จาก CD ช่วยสอน และจากอินเตอร์เน็ต โดยใหส้รุปเน้ือหาท่ีส าคญั ครูผูส้อนคอย
แนะน าและสรุปผลการศึกษาคน้ควา้ และแจกแบบทดสอบหลงัการเรียนคร้ังท่ี 1  การทดลองคร้ังที ่2  ใหน้กัศึกษา
จบักลุ่ม ๆ ละ 2 คน แลว้ใหศึ้กษาคน้ควา้จากอุปกรณ์จริงโดยใหศึ้กษาจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์กลุ่มละ 1 เคร่ือง 
พร้อมกบัต าราเรียนและส่ือการสอน CD ช่วยสอนประกอบการบรรยาย ครูผูส้อนตั้งค  าถามและช่วยกนัสรุปเน้ือหา 
ท าแบบทดสอบหลงัการเรียนคร้ังท่ี 2   
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  1.  แบบทดสอบหลงัการเรียนคร้ังท่ี 1 ใชใ้นการวเิคราะห์ดว้ยค่าร้อยละ 
  2.  แบบทดสอบหลงัการเรียนคร้ังท่ี 2 ใชใ้นการวเิคราะห์ดว้ยค่าร้อยละ 
 

ระยะเวลาด าเนินการวจัิย 
 เวลาท าการวจิยั ระหวา่งวนัท่ี  10 ธนัวาคม 2548 – 23 มกราคม 2549 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงาน 10-12 ธ.ค.48 13-14 ธ.ค.48 15-22 ธ.ค.48 23-30 ธ.ค.48 31-23 ม.ค.49 
1.  เขียนโครงการวจิยัพร้อมศีกษา
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั      
3.  สร้างเคร่ืองมือ      
4.  ทดสอบเคร่ืองมือ      
5.  เก็บรวบรวมขอ้มูล      
6.  วเิคราะห์ขอ้มูล      
7.  พิมพแ์ละเผยแพร่งานวจิยั      
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การวเิคราะห์ข้อมูล  สรุปผลได้ดงันี ้
คร้ังที่ 1  ใหน้กัศึกษาแยกกนัศึกษาคน้ควา้เร่ืองการท างานและคุณสมบติัของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จาก

ต าราเรียน จาก CD ช่วยสอน และจากอินเตอร์เน็ต โดยใหส้รุปเน้ือหาท่ีส าคญั ครูผูส้อนคอยแนะน าและสรุปผล
การศึกษาคน้ควา้ นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัการเรียนคร้ังท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ปรากฏดงัน้ี 

ค าถามข้อที ่1  เมนบอร์ดท าหนา้ท่ีอะไร และมีส่วนประกอบท่ีส าคญัอะไรบา้ง ( 10 คะแนน ) 
ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ ค่าร้อยละ 

 นายประเสริฐ            หลุ่งเป้า 10 6 60 
 นายรังสรรค ์             สืบส าราญ 10 4 40 
 นายพรานทะเล          เชิดนอก 10 4 40 
 นางสาวกนกวรรณ    ประวนัจะ 10 4 40 
 นางสาวสุภาพร         บุญค า  10 5 50 
 นางสาวสุปราณี         รุ่งโชติ 10 4.5 45 

 สรุปจากค าถามข้อที ่1  พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถท าแบบทดสอบขอ้ท่ี 1 ได ้โดยท าคะแนนได้
สูงสุดเพียง 1 คน  คือ ร้อยละ 60 และท าคะแนนไดต้ ่าสุดถึง 3 คน คือ ร้อยละ 40 เท่านั้น ซ่ึงถือวา่ไม่ผา่นเกณฑก์าร
ประเมิน  
 

ค าถามข้อที ่2  จงบอกความแต่ต่างระหวา่งเมนบอร์ด แบบ  ON Board และเมนบอร์ดแบบ NO Board 
พร้อมกบับอกขอ้ดีและขอ้เสียของเมนบอร์ดแต่ละประเภท  ( 10 คะแนน ) 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ ค่าร้อยละ 

 นายประเสริฐ            หลุ่งเป้า 10 5.5 55 
 นายรังสรรค ์             สืบส าราญ 10 4 40 
 นายพรานทะเล          เชิดนอก 10 4 40 
 นางสาวกนกวรรณ    ประวนัจะ 10 4.5 45 
 นางสาวสุภาพร         บุญค า  10 5 50 
 นางสาวสุปราณี         รุ่งโชติ 10 4.5 4.5 

 สรุปค าถามข้อที ่2  นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถท าแบบทดสอบขอ้ท่ี 2 ได ้โดยท าคะแนนสูงสุดไดเ้พียง      
1 คน  คือ ร้อยละ 55 และท าคะแนนไดต้ ่าสุดถึง 2 คน คือ ร้อยละ 40 เท่านั้น ซ่ึงถือวา่ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  
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ค าถามข้อที ่3 RAM ท าหนา้ท่ีอะไร มีก่ี ประเภท อะไรบา้ง และแต่ละประเภทมีความแต่ต่างกนัอยา่งไร             
( 10 คะแนน ) 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ ค่าร้อยละ 

 นายประเสริฐ            หลุ่งเป้า 10 6.5 65 
 นายรังสรรค ์             สืบส าราญ 10 5 50 
 นายพรานทะเล          เชิดนอก 10 5 50 
 นางสาวกนกวรรณ    ประวนัจะ 10 5.5 55 
 นางสาวสุภาพร         บุญค า  10 6 60 
 นางสาวสุปราณี         รุ่งโชติ 10 5.5 55 

 สรุปค าถามข้อที ่3  นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถท าแบบทดสอบขอ้ท่ี 3 ได ้โดยท าคะแนนสูงสุดไดเ้พียง  
1 คน  คือ ร้อยละ 65 และท าคะแนนไดต้ ่าสุดถึง 2 คน คือ ร้อยละ 50 เท่านั้น ซ่ึงถือวา่ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  
 

ค าถามข้อที ่4 อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีประมวลผลขอ้มูลคืออุปกรณ์ชนิดใด และปัจจุบนัมีรุ่นอะไรบา้ง    
(10 คะแนน) 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ ค่าร้อยละ 

 นายประเสริฐ            หลุ่งเป้า 10 4.5 45 
 นายรังสรรค ์             สืบส าราญ 10 4 40 
 นายพรานทะเล          เชิดนอก 10 4 40 
 นางสาวกนกวรรณ    ประวนัจะ 10 4.5 45 
 นางสาวสุภาพร         บุญค า  10 4.5 45 
 นางสาวสุปราณี         รุ่งโชติ 10 4.5 45 

 สรุปค าถามข้อที ่4  นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถท าแบบทดสอบขอ้ท่ี 4ได ้โดยท าคะแนนสูงสุดไดเ้พียง  
4 คน  คือ ร้อยละ 45 และท าคะแนนไดต้ ่าสุดถึง 2 คน คือ ร้อยละ 40 เท่านั้น ซ่ึงถือวา่ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  
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ค าถามข้อที ่5 ใหน้กัศึกษาบอกอุปกรณ์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 1 เคร่ืองวา่มีอะไรบา้ง              
(10 คะแนน) 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ ค่าร้อยละ 

 นายประเสริฐ            หลุ่งเป้า 10 6.5 65 
 นายรังสรรค ์             สืบส าราญ 10 5 50 
 นายพรานทะเล          เชิดนอก 10 5.5 55 
 นางสาวกนกวรรณ    ประวนัจะ 10 5 50 
 นางสาวสุภาพร         บุญค า  10 5.5 55 
 นางสาวสุปราณี         รุ่งโชติ 10 5 5 

 สรุปค าถามข้อที ่5 นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถท าแบบทดสอบขอ้ท่ี 5 ได ้โดยท าคะแนนสูงสุดไดเ้พียง  
1 คน  คือ ร้อยละ 65 และท าคะแนนไดต้ ่าสุดถึง 2 คน คือ ร้อยละ 50 เท่านั้น ซ่ึงถือวา่ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  
 

 สรุปการทดสอบคร้ังที ่1   จากการทดลองคร้ังท่ี 1 คือใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองโดยครูผูส้อน
คอยแนะน านั้นสามารถสรุปผลการทดสอบ โดยเอาคะแนนทั้งหมดมารวมกนั จากคะแนนเตม็ทั้งหมด 50 คะแนน 
ไดด้งัน้ี 
 
ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 
คะแนน
รวม 

ค่าร้อย
ละ 

  10 10 10 10 10  100% 
 นายประเสริฐ       หลุ่งเป้า      29 58 

 นายรังสรรค ์        สืบส าราญ      22 44 
 นายพรานทะเล    เชิดนอก      22.5 45 
 นางสาวกนกวรรณ ประวนัจะ      23.5 47 
 นางสาวสุภาพร   บุญค า       26 52 
 นางสาวสุปราณี   รุ่งโชติ      24 48 

สรุปจากการเอาคะแนนทั้งหมดมารวมกนั พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถท าแบบทดสอบทั้ง 5 ขอ้ได ้โดยท า
คะแนนสูงสุดไดเ้พียง  1 คน  คือ ร้อยละ 58 และท าคะแนนไดต้ ่าสุด 1 คน คือ ร้อยละ 44 เท่านั้น ซ่ึงถือวา่ไม่ผา่น
เกณฑก์ารประเมิน ร้อยละ 60 ตามท่ีตั้งเกณฑเ์อาไว ้
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คร้ังที่ 2  ใหน้กัศึกษาจบักลุ่ม ๆ ละ 2 คน แลว้ใหศึ้กษาคน้ควา้จากอุปกรณ์จริงโดยใหศึ้กษาจากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กลุ่มละ 1 เคร่ือง พร้อมกบัต าราเรียนและส่ือการสอน CD ช่วยสอนประกอบการบรรยาย ครูผูส้อนตั้ง
ค  าถามและช่วยกนัสรุปเน้ือหา ท าแบบทดสอบหลงัการเรียนคร้ังท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ปรากฏดงัน้ี 

ค าถามข้อที ่1  เมนบอร์ดท าหนา้ท่ีอะไร และมีส่วนประกอบท่ีส าคญัอะไรบา้ง ( 10 คะแนน ) 
ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ ค่าร้อยละ 

 นายประเสริฐ            หลุ่งเป้า 10 9 90 
 นายรังสรรค ์             สืบส าราญ 10 7 70 
 นายพรานทะเล          เชิดนอก 10 7 70 
 นางสาวกนกวรรณ    ประวนัจะ 10 7.5 75 
 นางสาวสุภาพร         บุญค า  10 8 80 
 นางสาวสุปราณี         รุ่งโชติ 10 7.5 75 

 สรุปจากค าถามข้อที ่1  พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่สามารถท าแบบทดสอบขอ้ท่ี 1 ได ้โดยท าคะแนนได้
สูงสุดเพียง 1 คน  คือ ร้อยละ 80 และท าคะแนนไดต้ ่าสุด 2 คน คือ ร้อยละ 70 เท่านั้น ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑก์าร
ประเมิน ทุกคน 
 

ค าถามข้อที ่2  จงบอกความแต่ต่างระหวา่งเมนบอร์ด แบบ  ON Board และเมนบอร์ดแบบ NO Board 
พร้อมกบับอกขอ้ดีและขอ้เสียของเมนบอร์ดแต่ละประเภท  ( 10 คะแนน ) 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ ค่าร้อยละ 

 นายประเสริฐ            หลุ่งเป้า 10 8.5 85 
 นายรังสรรค ์             สืบส าราญ 10 7.5 75 
 นายพรานทะเล          เชิดนอก 10 7.5 75 
 นางสาวกนกวรรณ    ประวนัจะ 10 7.5 75 
 นางสาวสุภาพร         บุญค า  10 8 80 
 นางสาวสุปราณี         รุ่งโชติ 10 8 80 

 สรุปค าถามข้อที ่2  นกัศึกษาส่วนใหญ่สามารถท าแบบทดสอบขอ้ท่ี 2 ได ้โดยคะแนนสูงสุดได ้ 1 คน  คือ 
ร้อยละ 85 และท าคะแนนไดต้ ่าสุด 3 คน คือ ร้อยละ 75 เท่านั้น ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  
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ค าถามข้อที ่3 RAM ท าหนา้ท่ีอะไร มีก่ี ประเภท อะไรบา้ง และแต่ละประเภทมีความแต่ต่างกนัอยา่งไร             

( 10 คะแนน ) 
ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ ค่าร้อยละ 

 นายประเสริฐ            หลุ่งเป้า 10 9 90 
 นายรังสรรค ์             สืบส าราญ 10 8 80 
 นายพรานทะเล          เชิดนอก 10 8 80 
 นางสาวกนกวรรณ    ประวนัจะ 10 8 80 
 นางสาวสุภาพร         บุญค า  10 9 9 
 นางสาวสุปราณี         รุ่งโชติ 10 8 80 

 สรุปค าถามข้อที ่3  นกัศึกษาส่วนใหญ่สามารถท าแบบทดสอบขอ้ท่ี 3 ได ้โดยท าคะแนนสูงสุดได ้ 2 คน  
คือ ร้อยละ 90 และท าคะแนนไดต้ ่าสุด 4 คน คือ ร้อยละ 80 เท่านั้น ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  
 

ค าถามข้อที ่4 อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีประมวลผลขอ้มูลคืออุปกรณ์ชนิดใด และปัจจุบนัมีรุ่นอะไรบา้ง    
(10 คะแนน) 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ ค่าร้อยละ 

 นายประเสริฐ            หลุ่งเป้า 10 8 80 
 นายรังสรรค ์             สืบส าราญ 10 7.5 75 
 นายพรานทะเล          เชิดนอก 10 7 70 
 นางสาวกนกวรรณ    ประวนัจะ 10 7 70 
 นางสาวสุภาพร         บุญค า  10 8 80 
 นางสาวสุปราณี         รุ่งโชติ 10 7.5 75 

 สรุปค าถามข้อที ่4  นกัศึกษาส่วนใหญ่สามารถท าแบบทดสอบขอ้ท่ี 4ได ้โดยท าคะแนนสูงสุดได ้2 คน  
คือ ร้อยละ 80 และท าคะแนนไดต้ ่าสุด 2 คน คือ ร้อยละ 70 เท่านั้น ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  
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ค าถามข้อที ่5 ใหน้กัศึกษาบอกอุปกรณ์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 1 เคร่ืองวา่มีอะไรบา้ง              
(10 คะแนน) 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ ค่าร้อยละ 

 นายประเสริฐ            หลุ่งเป้า 10 9 90 
 นายรังสรรค ์             สืบส าราญ 10 8 80 
 นายพรานทะเล          เชิดนอก 10 8 80 
 นางสาวกนกวรรณ    ประวนัจะ 10 8 80 
 นางสาวสุภาพร         บุญค า  10 8.5 85 
 นางสาวสุปราณี         รุ่งโชติ 10 8 80 

 สรุปค าถามข้อที ่5 นกัศึกษาส่วนใหญ่สามารถท าแบบทดสอบขอ้ท่ี 5 ได ้โดยท าคะแนนสูงสุดได ้ 1 คน  
คือ ร้อยละ 90 และท าคะแนนไดต้ ่าสุด 4 คน คือ ร้อยละ 80 เท่านั้น ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  

 
สรุปการทดสอบคร้ังที2่   จากการทดลองคร้ังท่ี 2 คือใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จากส่ือการสอน

จริงคือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ต าราเรียน  ส่ือการสอน CD ช่วยสอนประกอบการบรรยาย และตั้งค  าถามสรุปการเรียน
จากครูผูส้อน นั้นสามารถสรุปผลการทดสอบ โดยเอาคะแนนทั้งหมดมารวมกนั จากคะแนนเตม็ทั้งหมด 50 
คะแนน ไดด้งัน้ี 
 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ ค่าร้อยละ 

 นายประเสริฐ            หลุ่งเป้า 50 43.5 87 
 นายรังสรรค ์             สืบส าราญ 50 38 76 
 นายพรานทะเล          เชิดนอก 50 37.5 75 
 นางสาวกนกวรรณ    ประวนัจะ 50 38 76 
 นางสาวสุภาพร         บุญค า  50 41.5 83 
 นางสาวสุปราณี         รุ่งโชติ 50 39 78 

สรุปจากการเอาคะแนนทั้งหมดมารวมกนั พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่สามารถท าแบบทดสอบทั้ง 5 ขอ้ได ้โดยท า
คะแนนสูงสุดได ้ 1 คน  คือ ร้อยละ 87 และท าคะแนนไดต้ ่าสุด 1 คน คือ ร้อยละ 75 เท่านั้น ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑก์าร
ประเมิน ร้อยละ 60 ตามท่ีตั้งเกณฑเ์อาไว ้และคะแนนท่ีออกมานั้นดีกวา่คะแนนการทดสอบคร้ังท่ี 1  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาและการทดลองรูปแบบการเรียนทั้ง 2 คร้ัง พบวา่นกัศึกษา ระดบัชั้น ปวส.2 สาย ม.6 แผนก
วชิาคอมพิวเตอร์ จ  านวน 6 คน ท่ีเรียนรายวชิาปฏิบติัการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์  มีปัญหาเก่ียวกบัการศึกษา
คน้ควา้และการท าความเขา้ใจกบัเน้ือหารายวชิาท่ีเรียน จากการทดลองคร้ังที ่1 ใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง
คะแนนนกัศึกษาอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก จะเห็นไดว้า่นกัศึกษาท่ีท าคะแนนไดดี้ท่ีสุดมีเพียง 1 คน เท่านั้น คือ ร้อยละ 
58 และมี 1 คนท่ีท าคะแนนไดต้ ่าสุด คือ ร้อยละ 44  ซ่ึงไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีตั้งไว ้ร้อยละ 60 แต่พอ
ปรับเปล่ียนวธีิการสอนใหม่ โดยการทดลองคร้ังท่ี 2 ใหน้กัศึกษาศึกษาจากอุปกรณ์จริงและส่ือการเรียนท่ีทนัสมยั
ครูเป็นผูส้รุปแนะน า ปรากฏวา่คะแนนนกัศึกษาท่ีออกมานั้น ไดค้ะแนนท่ีสูงข้ึนจากเดิมมาก จะเห็นไดว้า่นกัศึกษา
ท่ีท าคะแนนสูงสุดสามารถท าคะแนนไดถึ้ง ร้อยละ 87  และนกัศึกษาท่ีท าคะแนนไดต้ ่าสุดสามารถท าไดถึ้ง ร้อยละ 
75 ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมินคือ ร้อย 60 ตามท่ีตั้งเอาไว ้ 

สรุปผล 
 นกัศึกษาระดบัชั้น ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปี 2 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์สาย ม.6 ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวชิาปฏิบติัการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนท่ี 2/2548 นั้น ควรมีการปรับรูปแบบวธีิการสอนใหม่
เน่ืองจากทกัษะของนกัศึกษายงัไม่ดีพอท่ีจะศึกษาดว้ยตวัเอง การใหน้กัศึกษาแยกกนัศึกษานั้นท าใหเ้ม่ือเจอปัญหา
แลว้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้และเม่ือไม่เขา้ใจมกัไม่กลา้ท่ีจะถาม จากการทดลองวธีิการเรียนทั้ง 2 คร้ัง จะเห็น
ไดว้า่เม่ือนกัศึกษาไดล้งมือปฏิบติัหรือไดส้ัมผสักบัส่ือการสอนท่ีเป็นของจริง ท าใหน้กัศึกษาเกิดความกระต้ือร้ือ
ร้นท่ีอยากจะคน้ควา้ อีกทั้งมีเพื่อนไวค้อยปรึกษาเม่ือไม่เขา้ใจ ท าใหท้  าคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละคร้ังต่างกนัมาก ดงันั้น
การเรียนเป็นกลุ่มนอกจากจะท าใหค้ะแนนดีแลว้ยงัท าใหเ้ขา้ใจในเน้ือหาไดม้ากข้ึนอีกดว้ย จะเห็นไดจ้ากการ
เปรียบเทียบคะแนนทั้ง 2 คร้ังท่ีท าการทดสอบ โดยคร้ังท่ี 1 นกัศึกษาสามารถท าคะแนนไดสู้งสุดเพียง ร้อยละ 58  
และคะแนนต ่าสุดท าได ้ ร้อยละ 44 ซ่ึงพอเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอน นกัศึกษาสามารถท าคะแนนไดสู้งสุด
ถึง ร้อยละ 87  และคะแนนต ่าสุดยงัดีกวา่คะแนนสูงสุดในรอบแรกถึง ร้อยละ 75  ซ่ึงจากการทดสอบน้ีเป็นการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนใหเ้ขา้กบัผูเ้รียนสามารถเขา้ใจในเน้ือหาเป็นผลดีต่อผูเ้รียนและง่าย
ต่อการจดัการเรียนการสอนของครูอีกดว้ย  
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แบบทดสอบที่ใช้ในการวจิยั  
ค าถามข้อที ่1  เมนบอร์ดท าหน้าทีอ่ะไร และมีส่วนประกอบทีส่ าคัญอะไรบ้าง ( 10 คะแนน ) 
เมนบอร์ดเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัรองมาจากซีพีย ูเมนบอร์ดท าหนา้ท่ีควบคุม ดูแลและจดัการๆ  ท างานของ 

อุปกรณ์ชนิดต่างๆ แทบทั้งหมดในเคร่ื   องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจ าแคช หน่วยความจ า
หลกั ฮาร์ดดิกส์ ระบบบสั บนเมนบอร์ดประกอบดว้ยช้ินส่วนต่างๆ มากมายแต่ส่วนส าคญัๆ ประกอบดว้ย  
1. ชุดชิพเซ็ต 
     ชุดชิพเซ็ตเป็นเสมือนหวัใจของเมนบอร์ดอีกท่ีหน่ึง  เน่ืองจากอุปกรณ์ตวัน้ีจะมีหนา้ท่ีหลกัเป็นเหมือนทั้ง 
อุปกรณ์ แปลภาษา ใหอุ้ปกรณ์ต่างๆ ท่ีอยูบ่นเมนบอร์ดสามารถท างานร่วมกนัได ้และท าหนา้ท่ีควบคุม  อุปกรณ์
ต่างๆ ใหท้  างานไดต้ามตอ้งการ โดยชิพเซ็ตนั้นจะประกอบดว้ยชิพเซ็ตนั้นจะประกอบไปดว้ยชิพ 2 ตวั คือชิพ 
System Controller และชิพ PCI to ISA Bridge 
2. หน่วยความจ ารอมไบออส และแบตเตอรร่ีแบ็คอพั 
     ไบออส BIOS (Basic Input Output System) หรืออาจเรียกวา่ซีมอส (CMOS) เป็นชิพหน่วยความจ าชนิด หน่ึงท่ี
ใชส้ าหรับเก็บขอ้มูล และโปรแกรมขนาดเล็กท่ีจ  าเป็นต่อการบูตของระบบคอมพิวเตอร์ โดยในอดีต  ส่วนของชิพ
รอมไบออสจะประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ชิพไบออส และชิพซีมอส ซ่ึงชิพซีไปออสจะท าหนา้ท่ี เก็บขอ้มูลพื้นฐานท่ี
จ าเป็นต่อการบูตของระบบ 
3.  post อนุกรมและ post ขนาน ใชใ้นการเช่ือมต่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น  printer   scanner  mouse keyboard  
4.  สลอด เสียบ RAM  เสียบCard   
5.  IDE connector  ใชเ้ช่ือมต่อสาย ฮาร์ดดิสก ์และ CD ROM 

แบบกรอกคะแนน 
ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ ค่าร้อยละ 

 นายประเสริฐ            หลุ่งเป้า    
 นายรังสรรค ์             สืบส าราญ    
 นายพรานทะเล          เชิดนอก    
 นางสาวกนกวรรณ    ประวนัจะ    
 นางสาวสุภาพร         บุญค า     
 นางสาวสุปราณี         รุ่งโชติ    
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ค าถามข้อที ่2  จงบอกความแต่ต่างระหวา่งเมนบอร์ด แบบ  ON Board และเมนบอร์ดแบบ NO Board 
พร้อมกบับอกขอ้ดีและขอ้เสียของเมนบอร์ดแต่ละประเภท  ( 10 คะแนน ) 

  เมนบอร์ดประเภท ON Board จะมีอุปกรณ์ทุกอยา่งครบถว้นในชุดเดียวรวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใชเ้ช่ือมต่อ
ภายนอกดว้ย  ส่วนเมนบอร์ดแบบ NO Board จะไม่มีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดตั้งหรือการเช่ือมต่อภายนอกเลยทุก
อุปกรณ์ตอ้งหามาเช่ือมต่อเอง 

ข้อดีของเมนบอร์ดแบบ ON Board  
1. การติดตั้งอุปกรณ์สามารถท าไดง่้าย และการดูแลรักษาท าไดง่้าย 
2. การติดตั้งโปรแกรมไดร์เวอร์ ท าไดง่้ายและรวดเร็ว  
3. การเก็บรักษาแผน่ไดร์เวอร์ท าไดง่้ายเน่ืองจากวา่มีแผน่เพียงแผน่เดียว  

ข้อเสีย 
1. เม่ือมีอุปกรณ์ตวัใดตวัหน่ึงเสียจะตอ้งส่งซ่อมทั้งหมด 
2. มีการแชร์หน่วยความจ าจากแรมในการท างานท าใหแ้รมไม่สามารถท างานไดเ้ตม็ท่ี  

ข้อดีของเมนบอร์ดแบบ  NO Board  
1. เม่ืออุปกรณ์ช้ินใดช้ินหน่ึงเสียอุปกรณ์จะไม่เสียทั้งหมด 
2. สามารถถอดอุปกรณ์ไปซ่อมไดที้ละตวั 
3. ไม่มีการแชร์หน่วยความจ าจากแรม  

ขอ้เสีย 
1. การติดตั้งอุปกรณ์ยุง่ยาก 
2. การติดตั้งไดร์เวอร์หลายขั้นตอนท าใหล้า้ชา้ 
3. อุปกรณ์บางอยา่งไม่สามารถทดแทนกนัได ้
4. การรักษาแผน่ไดร์เวอร์ยุง่ยากเน่ืองจากวา่มีหลายแผน่ 

แบบกรอกคะแนน 
ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ ค่าร้อยละ 

 นายประเสริฐ            หลุ่งเป้า    
 นายรังสรรค ์             สืบส าราญ    
 นายพรานทะเล          เชิดนอก    
 นางสาวกนกวรรณ    ประวนัจะ    



 12 

 นางสาวสุภาพร         บุญค า     
 นางสาวสุปราณี         รุ่งโชติ    

  
 
 

ค าถามข้อที ่3 RAM ท าหนา้ท่ีอะไร มีก่ี ประเภท อะไรบา้ง และแต่ละประเภทมีความแต่ต่างกนัอยา่งไร             
( 10 คะแนน ) 

คือหน่วยความจ าท่ีมีการเขา้ถึงได ้โดยไม่ตอ้งใส่ล าดบั (Sequential Access) ตอ้งการขอ้มูล ท่ี
ต าแหน่งใดก็ได ้โดยส่ง Address (ตวัเลขระบุต าแหน่ง) ใหก้บั RAM Memory Chip ท่ีใชก้นัในเคร่ืองพีซี
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่  
                1.SDRAM(Static  RAM)  
                2.DDRRAM(Dynamic RAM)  

คุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั ระหวา่ง SDRAM กบั DDRRAM คือ 
1. SDRAM มีราคาสูงกวา่ เน่ืองจาก SDRAM มี ความเร็วสูงกวา่ DDRRAM  
2. ขาของ SDRAM มีช่องเสียบแบบ 2 ขา 
3. ขาของ DDRRAM มี 1 ขา 
4. หน่วยความจ าของ DRRAM เร่ิมตั้งแต่ 128 MB ข้ึนไป ในขณะท่ี หน่วยความจ าของ 

SDRAM มีหน่วยความจ าตั้ง แต่ 32 MB ข้ึนไป  
การใชง้าน RAM นั้น ตอ้งมีไฟเล้ียงตลอดเวลา และนอกจากไฟเล้ียงแลว้ DDRRAM ยงัตอ้งการ 

การ Refresh ขอ้มูลเป็นระยะๆ เสมือนการเตือนความทรงจ า ซ่ึง ผดิกบั SRAM ท่ีไม่ตอ้งมีการ Refresh 
เน่ืองจาก DDRRAM ซ่ึงท ามาจาก MOSใชห้ลกัการ ของตวัเก็บประจุ มาเก็บขอ้มูล เม่ือเวลาผา่นไป ประจุ
จะค่อยๆร่ัวออก ท าใหต้อ้งมีการ Refresh ประจุตลอดเวลาการใชง้าน ส่วน SRAM ซ่ึงท ามาจาก Flip-Flop 
นั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการ Refresh แต่ SDRAM จะกินไฟมากกวา่ DRAM อนัเน่ืองจากการใช้ Flip-Flop 
นัน่เอง  
 

 
แบบกรอกคะแนน 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ ค่าร้อยละ 

 นายประเสริฐ            หลุ่งเป้า    
 นายรังสรรค ์             สืบส าราญ    
 นายพรานทะเล          เชิดนอก    
 นางสาวกนกวรรณ    ประวนัจะ    
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 นางสาวสุภาพร         บุญค า     
 นางสาวสุปราณี         รุ่งโชติ    

  
 
 
ค าถามข้อที ่4 อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีประมวลผลขอ้มูลคืออุปกรณ์ชนิดใด และปัจจุบนัมีรุ่นอะไรบา้ง    (10 
คะแนน) 

 CUPหรือหน่วยประมวลผลกลาง ท าหนา้ท่ีค านวณ ประมวลผลขอ้มูล ปัจจุบนัมีบริษทัท่ีท าการผลิต CPU 
ออกมาจ าหน่าย หลายบริษทั แต่ท่ีนิยมใชก้นัมีอยู ่2 บริษทั คือ  

1.  บริษทั Intel ซ่ึง ปัจจุบนัไดท้  า CPU ออกมาจ าหน่ายอยู ่2 ประเภทคือ 
 1.1  รุ่น Celeron เป็นซีพียท่ีูมีพฒันามาจากสถาปัตยกรรมเดียวกบั  Pentium II  รุ่น Deschutes  
 1.2  รุ่น Pentium เป็นการพฒันาซีพียซ่ึูงออกมาหลายรุ่น แต่ท่ีนิยมใชม้ากในปัจจุบนั คือ 
 Pentium 4  และ Pentium M 
  
2.  บริษทั AMD ซ่ึงปัจจุบนัมีออกมาจ าหน่าย อยู ่2 รุ่น คือ  
 2.1  AMD Athlon เป็น ซีพียรุู่นแรกในตระกลู K7 
 2.2  AMD Duron เป็นซีพียใูนตระกลู K7 ของ AMD ท่ีพฒันาต่อจาก Athlon  
 
 

แบบกรอกคะแนน 
ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ ค่าร้อยละ 

 นายประเสริฐ            หลุ่งเป้า    
 นายรังสรรค ์             สืบส าราญ    
 นายพรานทะเล          เชิดนอก    
 นางสาวกนกวรรณ    ประวนัจะ    
 นางสาวสุภาพร         บุญค า     
 นางสาวสุปราณี         รุ่งโชติ    
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ค าถามข้อที ่5 ใหน้กัศึกษาบอกอุปกรณ์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 1 เคร่ืองวา่มีอะไรบา้ง              
(10 คะแนน) 

 
1. จอภาพ (moniter) ใชใ้นการแสดงผลภาพ 
2. เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูล ใชใ้นการช้ีจุดต่าง ๆ เพื่อสั่งงาน 
3. คีร์บอร์ด (Keyboard)  เป็นอุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูล ใชป้้อนค าสั่งต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ 
4. CUP  หรือ หน่วยประมวลผลกลาง ค านวณ และตรรกะ 
5. เมนบอร์ด เป็นแผนวงจรควบคุมการท างานต่างๆ ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   
6. CD-RW  เป็นหน่วยบนัทึก และน าเขา้ขอ้มูล  
7. Floppy Disk เป็นหน่วยบนัทึกขอ้มูล  
8. Harddisk (ฮาร์ดดิสก)์ เป็นหน่วยบนัทึกและจดัเก็บขอ้มูล 
9. Speakers เป็นหน่วยแสดงผลในรูปแบบของเสียง 
10. RAM (แรม) เป็นหน่วยความจ าส ารองขอ้มูล  
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แบบกรอกคะแนน 
ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ ค่าร้อยละ 

 นายประเสริฐ            หลุ่งเป้า    
 นายรังสรรค ์             สืบส าราญ    
 นายพรานทะเล          เชิดนอก    
 นางสาวกนกวรรณ    ประวนัจะ    
 นางสาวสุภาพร         บุญค า     
 นางสาวสุปราณี         รุ่งโชติ    

  
 
 
 
 


