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Abstract  

The purpose of this study was to investigate the result of students’ academic 

achievement in subject 2001 -2001: Computer and Information for Vocational Work between 

Integrating Testing with Teaching. The data was collected from 27 students of 1
st
 year 

vocational certificate in Business Computer enrolling the Charinrat Technology College in 

the first semester of 2014. The research tool were the method of integrating testing with 

teaching and achievement test that included the write-up examination about 3 – 10 items 

depending on the topic of each chapter and the multiple choice examination 60 items for 

evaluating the academic achievement after learning. The data was analyzed by using the 

statistics : average, standard deviation and one sample t-test 

  The finding indicated that the score of academic achievement after using the method 

of integrating testing with teaching was higher. The average score was 48.96 that was 

statistically significant at 0.01 level. 23 students (85%) of 1
st
 year vocational certificate in 

Business Computer got the average score higher than 70 percentage of criterion and 4 

students (15%)  did not pass the test.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ช่ือเร่ือง   การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาคอมพวิเตอร์และสาระสนเทศเพือ่งานอาชีพ
โดยใชว้ธีิการสอนแลว้สอบ  ของนกัเรียนระดบัระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

ผู้วิจัย     นายพพิฒัน์  สมตุ่น       ต  าแหน่ง อาจารย์  
ประชากรที่ศึกษา นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  
ระยะเวลา   เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 
                ภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2557 
 

บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใน วชิา 2001 –2001 
คอมพวิเตอร์และสาระสนเทศเพือ่งานอาชีพ หลงัการเรียนโดยใชว้ธีิการสอนแลว้สอบกบัเกณฑท์ี่ก  าหนด   
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี
ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2557 จ านวน 27 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั คือวธีิการสอนแลว้
สอบ และ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดว้ย ขอ้สอบยอ่ยระหวา่งเรียนแต่ละหวัขอ้  ซ่ึง
เป็นขอ้สอบแบบอตันยั  หวัขอ้ละ 3 - 10 ขอ้ ขึ้นอยูก่บัเน้ือหา  และขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก 
จ านวน 60 ขอ้ ส าหรับวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ค่ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (One sample t-test)  ผลการวจิยัมีดงัน้ี 

นกัเรียนที่เรียนใชว้ธีิการสอนแลว้สอบ  มีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ( 96.48X ) 
สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  นกัเรียนที่เรียนใชว้ธีิการสอนแลว้สอบ   มี
คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70  จ  านวน 2 3 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ไม่
ผา่นเกณฑ ์4 คน คิดเป็นร้อยละ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


