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บทคดัย่อ 

          การศึกษาคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพือ่พฒันาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน Program 
Microsoft   Excel 2007  เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วทิยาลยั
เทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ จงัหวดัระยอง โดยใชชุ้ดการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์คอมพวิเตอร์ ซ่ึง
กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการศึกษา คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 วทิยาลยัเทคโนโลยี
อกัษรบริหารธุรกิจ ต  าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 7 
คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยคดัเลือกจากนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ความน่าจะ
เป็นต ่ากวา่ร้อยละ 70 ของเกณฑท์ี่ตั้งไว ้ผูว้จิยัไดใ้ชชุ้ดการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์คอมพวิเตอร์จดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในหอ้งเรียนใหก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งในการเรียนการสอน และท าการทดสอบหลงัจบ
บทเรียน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 
จากนั้นน าผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบมาวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน มาวเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ค่าความกา้วหนา้ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. ผลการใชชุ้ดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program  Microsoft   Excel  2007  เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ จงัหวดัระยอง ที่ผูว้จิยั
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.90/85.71แสดงวา่คุณภาพของเคร่ืองมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program   Microsoft Excel  
2007  เร่ือง การใชสู้ตรค านวณของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษร
บริหารธุรกิจ จงัหวดัระยอง ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นสูงกวา่ก่อนเรียน 
*ต าแหน่ง  ครูผูส้อน 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มหาวทิยาลยับูรพา  จงัหวดัชลบรีุ 
สถานที่ติดต่อ วทิยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจจงัหวดัระยอง 
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ปีที่วิจัย  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2556 
ประเภทวิจัย วจิยัชั้นเรียน 



1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
                  จากประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วทิยาลยัฯ มีการจดัการ
เรียนการสอนในสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 จ  านวน 2 หอ้งเรียน ผลการ
ปฏิบติัการสอนที่ผา่นมาพบวา่การจดัการเรียนการสอนวชิาการใชโ้ปรแกรมตารางงาน หรือ Program 
Microsoft  Excel รหสัวิชา 22101-2404 ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 กิจกรรมการเรียนการ
สอนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว ้พบวา่นกัเรียนจ านวนมากขาดความรู้ความ
เขา้ใจทางดา้นเน้ือหาและทกัษะกระบวนการคิด จึงท าใหน้กัเรียนไม่เขา้ใจเน้ือหาที่เรียนและไม่ทบทวน
เน้ือหาตามที่ครูสอน ส่งผลใหมี้ผลสมัฤทธ์ิการเรียนต ่า ซ่ึงพบปัญหามากที่สุดในบทเรียน เร่ือง การใชสู้ตร
ค านวณ โดยจะเห็นไดจ้ากผลการสอบกลางภาคคะแนนสอบของนกัเรียนในบทเรียนน้ี นกัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนออกมาต ่ากวา่เกณฑ ์จึงจ าเป็นที่จะตอ้งรีบแกไ้ขหรือพฒันาใหน้กัเรียนกลุ่มน้ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยตอ้งมีวธีิที่ใหน้กัเรียนสามารถฝึกฝนดว้ยตนเองได ้
            ชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียนเป็นวิธีหน่ึงที่เหมาะสมที่จะช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะการจ า 
เป็นส่ือช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองมีการจดัการเรียนรู้ไวอ้ยา่งเป็นระบบ มีทั้งแบบฝึก
ทกัษะทั้งทฤษฎีและปฏิบติั เนน้การช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง เรียนรู้อยา่งอิสระ 
เร้าความสนใจไม่ก่อใหเ้กิดความเบื่อหน่าย ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เพือ่ให้เกิด
กระบวนการพฒันาในทุกๆดา้น  (เน้ือทอง นาย.ี2544 : 22) 
            จากการศึกษาสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจที่จะสร้างชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Microsoft 
Excel เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ใหเ้ป็นนวตักรรม หรือเป็นส่ือการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาการใชโ้ปรแกรมตารางงานของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 
โดยมุ่งให้ผูเ้รียนไดฝึ้กกระบวนการเรียนรู้การคน้ควา้ดว้ยตนเอง เกิดการพฒันาความรู้ และสร้างองคค์วามรู้ได้
ดว้ยตนเอง สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนวิชาอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ได้
อยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           1. เพือ่ศึกษาผลการใชชุ้ดสอนซ่อมเสริมการเรียน Program  Microsoft  Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตร
ค านวณ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
           2. เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัการเรียนโดยใชชุ้ดการสอนซ่อมเสริม
การเรียน Program   Microsoft   Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณของนกัเรียนระดบั 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 
 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
           1. ประชากรคือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพวิเตอร์ วทิยาลยั
เทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ อ าเภอ บา้นฉาง จงัหวดั ระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 129 
คน  



 2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพวิเตอร์ ที่มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ต ่ากวา่เกณฑ ์70% 
จ านวน 7 คน ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 3. ตวัแปรที่ศึกษา 
   3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 
2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ 
  3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เร่ือง 
การใชสู้ตรค านวณ ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 
 4. เน้ือหาวชิาการใชโ้ปรแกรมตารางงาน (Program Microsoft Excel 2007) เร่ือง การใชสู้ตร
ค านวณ 
 

4. กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

  

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงความสมัพนัธข์องตวัแปรที่ศึกษาวจิยั 
 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

    ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะไวด้งัน้ี 
  1. ชุดการสอน คือ การน าเอาระบบส่ือประสม (Multi-media) ที่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาและ
ประสบการณ์ของแต่ละหน่วย มาช่วยในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ชุดการสอนนิยมจดัไวใ้นกล่อง หรือซองเป็นหมวด ๆ ภายในชุดการสอน ประกอบดว้ย
คู่มือการใชชุ้ดการสอน ส่ือการสอนที่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา และประสบการณ์ อาทิ เช่น รูปภาพ สไลด ์เทป 
แผน่ค  าบรรยาย ฯลฯ 
  2. Program  Microsoft  Excel เป็นโปรแกรมหน่ึง ที่จดัอยูใ่นชุด Microsoft Office โปรแกรม MS 
Excel มีช่ือเสียงในดา้น การค านวณเก่ียวกบัตวัเลข และการท าบญัชี ต่าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช้
ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวตั้ง (columns) เป็นหลกั ซ่ึงเราเรียกโปรแกรมในลกัษณะน้ีวา่เป็น 
Spread Sheet บางคนใชโ้ปรแกรม MS Excel ส าหรับการพมิพต์าราง การพมิพร์ายการส่ิงของต่าง ๆ ที่มีการ

ชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน 
Program Microsoft Excel 2007 

เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน Program Microsoft 
Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ 

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 



รวมเงิน หรือตวัเลข หรือมีการค านวณอยา่งง่าย บางคนใชโ้ปรแกรมน้ี เพือ่วเิคราะห์แบบสอบถาม หา
ค่าเฉล่ีย และค่าสถิติต่าง ๆ เป็นตน้  
  3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน หมายถึง แบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 10 
ขอ้ จดัท าโดยผูว้ิจยัและผูว้จิยัไดป้รับตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาซ่ึงเป็นครูผูมี้ประสบการณ์
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 
  4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนกัเรียนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงครอบคลุมความรู้ความสามารถตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัในหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2556 
 5. นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ก  าลงัศึกษาอยูท่ี่วทิยาลยั
เทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ อ าเภอ บา้นฉาง จงัหวดั ระยอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
  6. วทิยาลยั หมายถึง วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจตั้งอยูท่ี่ ต  าบล บา้นฉาง 
อ าเภอ บา้นฉาง จงัหวดั ระยอง 21130 

 

6. แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ในดา้นของการพฒันาชุดกิจกรรมใชห้ลกัการและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัชุดการเรียนการสอน  (ชุด

กิจกรรม) แนวคิดพื้นฐานที่น ามาใชใ้นการสร้างชุดกิจกรรม ประกอบดว้ยแนวคิดหลกั 5 ประการ ดงัน้ี 
(Gotoknow, 2557: ออนไลน์) 

แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล ไดน้ าหลกัจิตวทิยามาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการ
สอนโดยค านึงถึงความถนดัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญัความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลมีหลายดา้นคือ สติปัญญาความสามารถความสนใจความตอ้งการร่างกายอารมณ์เป็นตน้ในการ
จดัการเรียนการสอนวธีิการที่เหมาะสมที่สุด คือ การจดัการสอนเป็นรายบุคคลหรือการสอนตามเอกตัภาพ
การศึกษาโดยเสรีการศึกษาดว้ยตนเอง 

แนวคิดที่ 2 ความพยายามที่จะเปล่ียนการสอนจากเดิม ที่ยดึครูเป็นแหล่งความรู้ มาเป็นการจดั
ประสบการณ์ใหผู้เ้รียนดว้ยการใชค้วามรู้จากส่ือการสอนแบบต่างๆซ่ึงไดจ้ดัใหต้รงกบัเน้ือหาและ
ประสบการณ์ตามหน่วยการสอน การเรียนดว้ยวิธีน้ีครูจะถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนเพียงหน่ึงในสามของ
เน้ือหาทั้งหมดอีกสองส่วนผูเ้รียนจะศึกษาดว้ยตนเองจากส่ิงที่ผูส้อนไดเ้ตรียมไวใ้นรูปของชุดกิจกรรม 

 แนวคิดที่ 3 การใชโ้สตทศัน์อุปกรณ์ ในรูปของการจดัระบบการใชส่ื้อการสอนมาช่วยสอน และ
ใชเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียน จึงเป็นการผลิตส่ือการสอนแบบประสมใหเ้ป็นชุดกิจกรรม เพือ่
เปล่ียนจากการใชส่ื้อเพือ่ช่วยครูสอนมาเป็นการช่วยผูเ้รียน 

 แนวคิดที่ 4 ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งครูกบันกัเรียน และนกัเรียนจากสภาพแวดลอ้ม เดิมเด็กนกัเรียน
เป็นฝายรับความรู้จากครู ไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อเพือ่น ๆ และครู จึงขาดทกัษะการ
แสดงออกและการท างานเป็นกลุ่ม จึงไดมี้การน ากระบวนการกลุ่มสมัพนัธม์าใชใ้นการจดัการเรียนการ



สอน เพือ่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้ระกอบกิจกรรมดว้ยกนั จึงน ามาสู่การผลิตส่ือออกมาในรูปของชุด
กิจกรรม 

 แนวคิดที่ 5 การจดัสภาพส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ โดยยดึหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้มาใชโ้ดยจดั
สภาพการณ์อกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม คือ ระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสใหน้กัเรียน 

   - ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยตนเอง 
   - ไดท้ราบวา่การตดัสินใจหรือการปฏิบติังานของตนเองถูกหรือผดิอยา่งไร 
   - ไดรั้บการเสริมแรงที่ท  าใหน้กัเรียนภาคภูมิใจ 
   - ไดเ้รียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
จากแนวคิดเก่ียวกบัการผลิตชุดกิจกรรมน้ีจะเป็นแนวในการผลิตชุดกิจกรรมที่มีคุณภาพเป็น 

มาตรฐานทั้งทางดา้นเน้ือหากิจกรรม การจดัสภาพแวดลอ้ม และเป็นแนวคิดที่ค  านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั 
และสนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 

การน าชุดกิจกรรมมาใชใ้นระบบการศึกษาพอที่จะกล่าวได ้5 ประการดงัน้ี 
1. ตอ้งน าทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยจะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการความถนดัและ

ความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2. ตอ้งเปล่ียนวิธีการสอนจากครูเป็นส าคญัใหน้กัเรียนเป็นส าคญั 
3. ใชส่ื้อการสอนที่ทั้งครูและนกัเรียนร่วมกนัผลิตขึ้นมาโดยมีแนวคิดวา่เปล่ียนจากส่ือเพือ่ช่วยครู

สอนเป็นส่ือเพือ่ช่วยผูเ้รียน 
4. เพิม่การปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งครูกบันกัเรียนเปล่ียนแนวการสอนจากทิศทางเดียวเป็น

หลากหลายทิศทางรวมทั้งมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มาใชใ้นกิจกรรมมาช่วยในการท า
กิจกรรมและพยายามจดักิจกรรมใหอ้อกนอกหอ้งเรียน 

5. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนก าหนดแนวทางในการเรียนการประเมินผลโดยใชจุ้ดมุ่งหมาย 
ปลายทางที่ตอ้งการพฒันาเป็นหลกั   
 ชุดกิจกรรมหรือชุดการสอน  

ชุดกิจกรรม (Gotoknow, 2557: ออนไลน)์ ใชช่ื้อเรียกต่างกนั เช่น ชุดการสอน หรือชุดการเรียน
ส าเร็จรูป ชุดกิจกรรม ซ่ึงเป็นชุดทางส่ือประสม ใชส่ื้อต่างๆ หลายชนิดเป็นองคป์ระกอบ เพือ่ก่อใหเ้กิด
ความสมบูรณ์ในตนเองที่จดัขึ้นประกอบส าหรับหน่วยการเรียน ซ่ึงมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายไวต่้างๆ กนัดงัน้ี 

บุญเก้ือ  ควรหาเวช  ไดใ้หค้วามหมายของชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม วา่เป็นส่ือการสอนชนิด
หน่ึงของส่ือประสม (Multi-media) ที่จดัขึ้นส าหรับหน่วยการเรียน ตามหัวขอ้ เน้ือหา และประสบการณ์
ของแต่ละหน่วยที่ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดรั้บ โดยจดัเอาไว ้เป็นชุดๆ แลว้แต่ผูส้ร้างจะท าขึ้น ช่วยให้ผูเ้รียน
ไดรั้บความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และผูส้อน เกิดความมัน่ใจที่พร้อมจะสอน 

 



ลักษณะส าคญัของชุดกิจกรรม 
 ผศ.ดร.ระพนิทร์  โพธ์ิศรี ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของชุดกิจกรรมที่มีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 
                    1. มีจุดประสงคป์ลายทางที่ชดัเจน ที่ระบุทั้งเน้ือหา ความรู้ และระดบัทกัษะ การเรียนรู้ที่
ชดัเจนนัน่คือ จะตอ้งมีจุดประสงคป์ระจ าชุดกิจกรรมที่ระบุไวช้ดัเจนวา่เม่ือผา่นการเรียนรู้                 จบชุด
กิจกรรมนั้นแลว้นกัเรียนตอ้งท าอะไรเป็นระดบัใด 
                    2. ระบุกลุ่มเป้าหมายชดัเจนวา่ ชุดกิจกรรมดงักล่าว สร้างขึ้นส าหรับใคร 
                    3. มีองคป์ระกอบของจุดประสงคท์ี่เป็นระบบเป็นเหตุและผล เช่ือมโยงกนัระหวา่ง            
จุดประสงคป์ระจ าหน่วยและจุดประสงคย์อ่ย 
                    4. ตอ้งมีค  าช้ีแจง เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลที่สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคแ์ต่ละระดบั 
                    5. กรณีท าเป็นชุดการสอน ตอ้งมีคู่มือครูที่อธิบายวธีิการ เงื่อนไขการใชชุ้ดและ               การ
เฉลยขอ้ค  าถามทั้งหมดในกิจกรรม ประเมินผล 
 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สุมาลี โชติชุ่ม (2544: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ และเชาวอ์ารมณ์

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใชชุ้ดการเรียนวทิยาศาสตร์ที่ส่งเสริมเชาวอ์ารมณ์กบัการสอน
ตามคู่มือครู ผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดการเรียนวทิยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมเชาว์
อารมณ์กบัการสอนตามคู่มือครู มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 

อรทยั นอ้ยญาโณ (2554 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาวจิยันกัเรียนประถมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนอสัสมัชญั
แผนกประถม ปีการศึกษา 2554 ที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
เร่ือง “แรงและการเคล่ือนที”่ ผลการวจิยัพบวา่ นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน 

 

8. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรคือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพวิเตอร์ วทิยาลยั
เทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ อ าเภอ บา้นฉาง จงัหวดั ระยอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 129  
คน  
 2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพวิเตอร์ ที่มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ต ่ากวา่เกณฑ ์70% 
จ านวน 7 คน ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 



9. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัมี 2 ชุดไดแ้ก่ 
 1. ชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน  Program  Microsoft  Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ชั้น
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัท าโดยปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ในจงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ 
หวัหนา้แผนกคอมพวิเตอร์ อาจารยอ์นุสรณ์ บุญยนื ครูผูส้อนวชิาคอมพวิเตอร์ อาจารยพ์รทิพย ์ทองมาก 
และหวัหนา้แผนกวชิาการบญัชี อาจารยส์มฤดี คชสาร โดยตรวจสอบชุดการสอน  และใหข้อ้แนะน า ซ่ึง
ผูว้จิยัน ามาปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์  
  2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน Program  Microsoft  Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตร
ค านวณ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 โดยสร้างขึ้นเป็นขอ้สอบแบบ เลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก 
จ านวน 20 ขอ้ซ่ึงผูว้จิยัปรับปรุงจากแบบทดสอบหลงัจากการศึกษาซ่ึงออกตามวตัถุประสงค ์และเน้ือหา
สาระ Microsoft Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ผูว้จิยัน าแบบทดสอบมาใหผู้เ้ช่ียวชาญที่มีความรู้
เฉพาะในเน้ือหาวชิาคอมพวิเตอร์จ านวน 3 คน 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  

  1. ศึกษาเอกสารงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 
2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ไดแ้ก่ หลกัสูตรการศึกษาระดบั
อาชีวะศึกษาพทุธศกัราช 2556 วชิาการใชโ้ปรแกรมตารางงาน มาตรฐานการเรียนรู้และจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ ชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
 2. ศึกษาโครงสร้างเน้ือหาและรายละเอียดวชิาการใชโ้ปรแกรมตารางงาน (Program Microsoft Excel 
2007) เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ เพือ่ที่จะน ามาสร้างชุดการสอนซ่อมเสริม 
 3. ก าหนดจุดประสงคใ์นชุดการสอน กรอบเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ กิจกรรม จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
 4. ก าหนดโครงสร้างชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เร่ือง การใช้
สูตรค านวณ โดยยดึเน้ือหามาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ โดยแทรก
กิจกรรมเร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ลงในชุดการสอน โดยก าหนดให ้1 ชุดการสอน ใชเ้วลาทั้งหมด 3 ชัว่โมง 
ดงัน้ี  
  แบบทดสอบก่อนเรียน ใชเ้วลา 30 นาที  
  บตัรเน้ือหาใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
  แบบทดสอบระหวา่งเรียนใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
   แบบทดสอบหลงัเรียน ใชเ้วลา 30 นาที 
 5. สร้างชุดการสอนซ่อมเสริม Microsoft Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ซ่ึงประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี  



    5.1. ช่ือชุดการสอน หมายถึง ส่วนที่ระบุช่ือชุดการสอน 
    5.2. ค าช้ีแจง หมายถึง ส่วนที่อธิบายแนวทางการใชชุ้ดการสอน และค าแนะน าในการใชแ้บบฝึก
ทกัษะเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย  
     5.3. แบบทดสอบก่อนเรียน หมายถึง การทดสอบก่อนการใชชุ้ดการสอนซ่อมเสริมการเรียน 
Program Microsoft Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ 
     5.4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ หมายถึง ส่วนที่ระบุเป้าหมายที่ผูเ้รียนตอ้งบรรลุในการสอน 
     5.5. เวลา หมายถึง ส่วนที่ระบุเวลาที่ใชใ้นการปฏิบติักิจกรรมในชุดการสอน 
     5.6. กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ส่วนที่ใหผู้เ้รียนปฏิบติัโดยผูเ้รียนศึกษาและปฏิบติัตามขั้นตอน
ของชุดการสอน 
     5.7. แบบทดสอบหลงัเรียน หมายถึง การทดสอบหลงัการใชชุ้ดการสอน 
     5.8. เฉลยทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน หมายถึง การเฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัการใชชุ้ด
การสอน 
 6. น าชุดการสอนที่สร้างเสร็จแลว้ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย โดยเกณฑท์ี่ใชใ้นการปรับปรุงชุดการสอน 
พจิารณาจากการท าแบบทดสอบในชุดกิจกรรมและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการใช้
โปรแกรมตารางงาน ทา้ยแบบฝึกทกัษะในเกณฑม์าตรฐานอยา่งนอ้ย 80/80  
  80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดที่ท  าแบบทดสอบระหวา่งเรียนดว้ยชุดการ
สอนซ่อมเสริมไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่80%  
  80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดที่ท  าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนดว้ยชุดการสอนซ่อมเสริมไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ 80% 
 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลวธีิการสร้างแบบทดสอบและการเขียนขอ้สอบ 
Program Microsoft Excel 2007 เร่ือง การสร้างสูตรและการใชฟั้งคช์ัน่ในการค านวณ 
 2. ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระการเรียนรู้วชิาการใชโ้ปรแกรมตารางงานจากหลกัสูตรคู่มือ
ครู เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งของกบัระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีชั้นปีที่ 1 เพือ่สร้างแบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ดา้น คือดา้นความรู้-ความจ า ดา้นความเขา้ใจดา้น
การน าความรู้ไปใช ้และดา้นทกัษะการคิด  
 3. สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตร
ค านวณ จ านวน 20 ขอ้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้จะมีตวัเลือกที่เป็นค าตอบที่



ถูกตอ้งที่สุดเพยีงค  าตอบเดียวโดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนแต่ละขอ้คอืถา้ตอบถูกให ้1 คะแนนถา้ตอบผดิ 0 
คะแนน 
 4. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดไ้ปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 

10. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวจิยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) ผูว้จิยัไดใ้ช้

แผนการทดลองแบบกลุ่มเด่ียวสอบก่อนและหลงั (One Group Pre-test Post-test Design) ดงัตาราง 

            ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design   

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 

T1 หมายถึงการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test)    
X หมายถึงการทดลองใชชุ้ดการสอน 
T2 หมายถึงทดสอบหลงัการทดลอง (Post-test)  
 

เนื้อหาทีใ่ช้ในการทดลอง 
  เน้ือหาที่ใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี คือ เน้ือหาในวชิาการใชโ้ปรแกรมตารางงาน ระดบัชั้น
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 
2556 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

  ผูว้จิยัไดค้น้ควา้ท าการทดลองกบักลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งส้ิน 3 
ชัว่โมงระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลองในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ดงัตาราง 
 

  ตารางที ่2 วนัเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program  
Microsoft Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ 

วนัเดือนปี เวลา แผนการจัดการเรียนรู้/เร่ือง เวลา (ช่ัวโมง) 
18 มกราคม 57 08.30 - 09.00 แบบทดสอบก่อนเรียน 30 นาที 

 09.00 - 10.00 บตัรเน้ือหา 1 ชัว่โมง 
 10.00 - 11.00  แบบทดสอบระหว่างเรียน 1 ชัว่โมง 
 11.00 - 11.30  แบบทดสอบหลงัเรียน 30 นาที 

 รวม 3 ช่ัวโมง 
  

   



  วิธีการเก็บข้อมูล 

  ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองดงัน้ี 
   1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายดว้ยแบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา  Program  Microsoft  Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ จ  านวน 10 ขอ้ (ขอ้ละ 2 คะแนน) ทดสอบ
ก่อนที่จะท าการทดลองในคาบแรก เพือ่ศึกษาความรู้เดิมของนกัเรียน แลว้ท าการเก็บขอ้มูลที่ไดจ้ากการท า
แบบทดสอบไวเ้พือ่วเิคราะห์ขอ้มูลขั้นต่อไป 
   2. ด าเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนซ่อมการเรียน Program  
Microsoft Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นจ านวน 1 ชุด ซ่ึง 1 ชุดประกอบดว้ยส่วน
ของบตัรเน้ือหา แบบทดสอบระหวา่งเรียน และแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน รวม 3 ชัว่โมง 
   3. ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เม่ือส้ินสุดการด าเนินการทดลอง ท าการทดสอบหลงั 
เรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน Program  Microsoft  Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตร
ค านวณ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ซ่ึงเป็นฉบบัเดียวกนักบัที่ใชท้ดสอบก่อนเรียน แลว้น าไป
วเิคราะห์ค่าความความกา้วหนา้ของคะแนนที่นกัเรียนท าได ้
 

11. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

  ผูว้จิยัใชส้ถิติและด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกระดบัชั้นประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
  1. การหาคะแนนความกา้วหนา้ โดยใชสู้ตร (X2- X1) 
   X1 แทน คะแนนก่อนการใชชุ้ดการสอนซ่อมเสริม 
   X2 แทน คะแนนหลงัการใชชุ้ดการสอนซ่อมเสริม 
 

2. หาค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจากสูตร (พวงรัตน์  ทวรัีตน์. 2543:143) 
 

 
เม่ือ   แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 

แทน ผลรวมของคะแนน 
แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 3. หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสูตร (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543:143) 
 

 



 

  เม่ือ   แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
     แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 
 

ผู้วิจัยใช้สถิติในการคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ดังนี้ 
   1. ค านวณหาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Microsoft Excel 2007 
เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ  โดยใชสู้ตร E1/E2 (คณาภรณ์  รัศมีมารีย.์2548 : 53) 

 

 

 

 

   เม่ือ  E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จดัไวใ้นชุดการสอน 
       คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียที่ไดจ้ากการท า 
      แบบทดสอบระหวา่งเรียน 
    E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลพัธค์ิดเป็นร้อยละจากการท า 
      แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใช้ 
      ชุดการสอน 
    ΣX  แทน  คะแนนรวมของผูเ้รียนจากแบบทดสอบที่ปฏิบติัระหวา่ง 
      เรียน 
    ΣY  แทน  คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการท าแบบทดสอบวดั 
      ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชชุ้ดการสอน 
    N  แทน  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
    A  แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
    B  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

12. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน Program  
Microsoft  Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีผล
การเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์ผูว้จิยัไดเ้ก็บน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 



1. ผลการวเิคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program  Microsoft 
Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ  

2. ผลการวเิคราะห์ค่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน และค่าคะแนนความ
กวา้หนา้ ของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรู้ดว้ยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน 
Program  Microsoft  Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ 

 

ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Microsoft Excel 2007 
เร่ือง การใช้สูตรค านวณ 

 

ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของคะแนนการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program  Microsoft  
Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ  

คะแนนเตม็ 
 

(E1) 

60 49.14 81.90 

  จากตารางที่ 3 พบวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program  Microsoft  
Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณมีค่าเท่ากบั 49.14 คิดเป็นร้อยละ 81.90 
 

ตารางที ่4 ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 หลงัการเรียนรู้ดว้ยดว้ยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน 
Program  Microsoft  Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ 

คะแนนเตม็ 
 

(E2) 

20 17.14 85.71 
จากตารางที่ 4 พบวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการ

เรียนรู้ดว้ยดว้ยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program  Microsoft  Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ มี
ค่าเท่ากบั 17.14 คิดเป็นร้อยละ 85.71 

 

  ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน  Program  Microsoft  
Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ  

จ านวนนักเรียน ประสิทธิภาพระหว่างเรียน(E1) ประสิทธิภาพหลงัเรียน(E2) 

7 81.90  85.71 

  จากตารางที่ 5 พบวา่ค่าประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Microsoft 
Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ มีค่าเท่ากบั 81.90/85.71 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้คือ 80/80 
 



  ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และค่าคะแนนความกว้า
หน้า ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 ที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน 
Program  Microsoft  Excel  2007 เร่ือง การใช้สูตรค านวณ 
 

  ตารางที่ 6 ผลการวเิคราะห์ค่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน และค่า
คะแนนความกา้วหนา้ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรู้ชุดการสอนซ่อมเสริมการ
เรียน Program  Microsoft  Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ 
 

N X1 X2 X2- X1 
คนที่ (คะแนนก่อนเรียน) (คะแนนหลงัเรียน) (ค่าความก้าวหน้า) 

1 12 19 7 
2 6 17 11 
3 7 16 9 
4 9 17 8 
5 8 18 10 
6 9 18 9 
7 5 15 10 

 

  

8 17.14 - 

S.D. 2.31 1.35 - 
 

  จากตารางที่ 6 พบวา่คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 1 ที่เรียนรู้ดว้ยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program  Microsoft  Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยมีคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั 8 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.31 และ
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 17.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.35  
  เม่ือพจิารณาเป็นรายบุคคลพบวา่นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ไดค้ะแนนเพิม่ขึ้น
ทุกคนโดยมีค่าความกา้วหนา้ เพิม่ขึ้นที่ 7-11 คะแนน แสดงวา่นกัเรียนที่เรียนดว้ยชุดการสอนซ่อมเสริมการ
เรียน Program  Microsoft  Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ มีผลสมัฤทธ์ิการเรียนหลงัเรียนสูงขึ้นกวา่
ก่อนเรียน 
 

13. สรุปผลการศึกษา 
 1. ผลการใชชุ้ดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program  Microsoft  Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตร
ค านวณ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากบั 
81.90/85.71 แสดงวา่คุณภาพของเคร่ืองมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program  Microsoft  
Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นสูง
กวา่ก่อนเรียน  
 



14. อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาการใชชุ้ดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program  Microsoft  Excel 2007 เร่ือง การใช้

สูตรค านวณ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ 
อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในคร้ังน้ี มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี 

1. ชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program  Microsoft  Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่สร้างและพฒันาขึ้นใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 นั้นผูร้ายงานไดมี้แนวคิดมาจากชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ของสุพกัตรา ส าราญสุข
โรงเรียนกระแชงวทิยา  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษผูร้ายงานไดส้ร้างขึ้นอยา่งมีระบบตามหลกั
วชิาการ และหลกัเกณฑก์ารสร้างชุดการสอน และผูร้ายงานไดว้เิคราะห์ขอ้มูลเพือ่หาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 พบวา่ทั้งชุดการสอนน้ี มีคะแนนเฉล่ียโดยรวม 81.90/85.71 ซ่ึงแสดงวา่ชุดการสอนซ่อมเสริม
การเรียน Program  Microsoft  Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาคน้ควา้ 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยใชชุ้ดการสอนซ่อมการเรียน Program  Microsoft  
Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ผูร้ายงานไดส้ร้าง
และพฒันาอยา่งมีระบบ มีล าดบัขั้นตอน ฝึกจากง่ายไปหายาก ตลอดจนไดป้รับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องในการ
เรียนตลอดเวลา จึงท าใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญัสูงขึ้น และมีผลคะแนนเฉล่ีย
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรทยั  นอ้ยญาโณ (2554 : บทคดัยอ่)  และรีนา, 
นวลจิตตและจุฬารัตน์ ซ่ึงมีผลการวจิยัพบวา่ ชุดกิจกรรมพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัวชิา
ภาษาไทยมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้คือ 80/80 และพบวา่ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีคะแนนการ
ทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียน ทั้งน้ีเพราะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจดัตาม
ความตอ้งการของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และประกอบกิจกรรมดว้ยตนเอง ท างานเป็นกลุ่ม 
เพือ่ช่วยให้เขา้ใจเน้ือหา เหมาะกบัความสามารถในการรับรู้ของเด็กวยัน้ี 
 
15. ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีมีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การศึกษาคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
  1. ในการน าชุดการสอนไปใชใ้นการเรียนการสอน ผูส้อนควรท าความเขา้ใจ และทดลองท าแบบ
ปฏิบติัการทดลองทุกคร้ัง เพือ่ประสิทธิภาพสูงสุดของชุดกิจกรรม 
  2. ครูผูส้อนควรอธิบายกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนน้ีดว้ยตนเองใหน้กัเรียนเขา้ใจ
ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 

16. การน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. นกัเรียนมีผลการเรียนใน Program Microsoft Excel 2007 เร่ือง การใชสู้ตรค านวณดีขึ้น และยงั
ไดว้ธีิการเรียนที่พฒันาความรู้และทกัษะทางสงัคมของนกัศกึษาซ่ึงน ามาใชพ้ฒันาวธีิการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ 



 2. ผลของการวจิยัใชเ้ป็นแนวทางใหค้รูผูส้อนในสาขาวชิาคณิตศาสตร์คอมพวิเตอร์ และสาขาวชิา
อ่ืนๆ เพือ่พฒันาการเรียนการสอนทั้งดา้นความรู้ และทกัษะวชิาชีพใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น 
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