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การศึกษาผลการใช้ชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007 

เร่ือง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง 

 

นางสาวพรทิพย์   ทองมาก* 
 

บทคัดย่อ 

          การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Program 
Microsoft Excel 2007  เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง โดยใช้ชุดการสอน
ซ่อมเสริมคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 7 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดย
คัดเลือกจากนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ 
ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ผู้วิจัยได้ใช้ชุดการสอนซ่อมเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการเรียนการสอน และท าการทดสอบหลังจบบทเรียน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้น
น าผลท่ีได้จากการทดสอบมาวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความก้าวหน้า ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ผลการใช้ชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007  เรื่อง การสร้าง
สูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.90/85.71แสดงว่า
คุณภาพของเครื่องมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft 
Excel 2007  เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน  
 

*ต าแหน่ง   ครูผู้สอน 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

สถานท่ีติดต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง 

   เบอร์ติดต่อ 038-604741-2  E-mail : akbanchang.aksorn.ac.th 

ปีท่ีวิจัย   2556 

ประเภทงานวิจัย วิจัยในช้ันเรียน 



-2- 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  จากประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 จ านวน 2 
ห้องเรียน ผลการปฏิบัติการสอนท่ีผ่านมาพบว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน 
หรือ Program Microsoft Excel รหัสวิชา 22101-2404 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 
กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ พบว่านักเรียนจ านวน
มากขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านเนื้อหาและทักษะกระบวนการคิด จึงท าให้นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหา
ท่ีเรียนและไม่ทบทวนเนื้อหาตามท่ีครูสอน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ า ซึ่งพบปัญหามากท่ีสุดใน
บทเรียน เรื่อง การใช้สูตรค านวณ โดยจะเห็นได้จากผลการสอบกลางภาคคะแนนสอบของนักเรียนใน
บทเรียนนี้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออกมาต่ ากว่าเกณฑ์ จึงจ าเป็นที่จะต้องรีบแก้ไขหรือ
พัฒนาให้นักเรียนกลุ่มนี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น โดยต้องมีวิธีท่ีให้นักเรียนสามารถฝึกฝนด้วย
ตนเองได้ 

  ชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียนเป็นวิธีหนึ่งท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการ
จ า เป็นส่ือช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ มีท้ังแบบ
ฝึกทักษะท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้อย่าง
อิสระ เร้าความสนใจไม่ก่อให้เกิดความเบ่ือหน่าย ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิด
กระบวนการพฒันาในทุกๆด้าน (เนื้อทอง นายี.2544 : 22) 

  จากการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะสร้างชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน 
Microsoft Excel เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ ให้เป็นนวัตกรรม หรือเป็นส่ือ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมตารางงานของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้การ
ค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดการพัฒนาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง 
การใช้สูตรค านวณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดการสอน
ซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการ
ค านวณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 
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3. ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ประชากรคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ าเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 105 คน  

 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ ท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การใช้สูตรค านวณ ต่ ากว่าเกณฑ์ 
70% จ านวน 7 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft 
Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ 

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Program Microsoft Excel 
2007 เรื่องการสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 

 4. เนื้อหาวิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน (Program Microsoft Excel 2007) เรื่อง การ
สร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษาวิจัย 
 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1. ชุดการสอน คือ การน าเอาระบบส่ือประสม (Multi-media) ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและ
ประสบการณ์ของแต่ละหน่วย มาช่วยในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ชุดการสอนนิยมจัดไว้ในกล่อง หรือซองเป็นหมวด ๆ  ภายในชุดการสอน ประกอบด้วยคู่มือการใช้ชุดการ
สอน ส่ือการสอนท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา และประสบการณ์ อาทิ เช่น รูปภาพ สไลด์ เทป แผ่นค าบรรยาย ฯลฯ 

  2. Program Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ท่ีจัดอยู่ในชุด Microsoft Office 
โปรแกรม MS Excel มีช่ือเสียงในด้าน การค านวณเกี่ยวกับตัวเลข และการท าบัญชี ต่าง ๆ การท างาน
ของโปรแกรม ใช้ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวตั้ง (columns) เป็นหลัก ซึ่งเราเรียกโปรแกรม
ในลักษณะนี้ว่าเป็น Spread Sheet บางคนใช้โปรแกรม MS Excel ส าหรับการพิมพ์ตาราง การพิมพ์

ชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน 
Program Microsoft Excel 

2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการ
ใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
Program Microsoft Excel 2007  

เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 
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รายการส่ิงของต่าง ๆ ท่ีมีการรวมเงิน หรือตัวเลข หรือมีการค านวนอย่างง่าย บางคนใช้โปรแกรมนี้ 
เพื่อวิเคราะห์แบบสอบถาม หาค่าเฉล่ีย และค่าสถิติต่าง ๆ เป็นต้น  

  3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หมายถึง แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 10 ข้อ จัดท าโดยผู้วิจัยและผู้วิจัยได้ปรับตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาซึ่งเป็นครูผู้มี
ประสบการณ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งครอบคลุมความรู้ความสามารถตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

 5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ท่ี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ าเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 

  6. วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจต้ังอยู่ท่ี ต าบล บ้านฉาง 

อ าเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง 21130 
 

6. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ในด้านของการพัฒนาชุดกิจกรรมใช้หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับชุดการเรียนการสอน  

(ชุดกิจกรรม) แนวคิดพื้นฐานท่ีน ามาใช้ในการสร้างชุดกิจกรรม ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 5 ประการ 
ดังนี้ (Gotoknow, 2557: ออนไลน์) 

แนวคิดท่ี 1 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้น าหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนโดยค านึงถึงความถนัดความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีหลายด้านคือ สติปัญญาความสามารถความสนใจความต้องการร่างกายอารมณ์เป็น
ต้นในการจัดการเรียนการสอนวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การจัดการสอนเป็นรายบุคคลหรือการสอน
ตามเอกัตภาพการศึกษาโดยเสรีการศึกษาด้วยตนเอง 

แนวคิดท่ี 2 ความพยายามท่ีจะเปล่ียนการสอนจากเดิม ท่ียึดครูเป็นแหล่งความรู้ มาเป็นการจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนด้วยการใช้ความรู้จากส่ือการสอนแบบต่างๆซึ่งได้จัดให้ตรงกับเนื้อหาและ
ประสบการณ์ตามหน่วยการสอน การเรียนด้วยวิธีนี้ครูจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนเพียงหนึ่งในสามของ
เนื้อหาท้ังหมดอีกสองส่วนผู้เรียนจะศึกษาด้วยตนเองจากส่ิงท่ีผู้สอนได้เตรียมไว้ในรูปของชุดกิจกรรม 

 แนวคิดท่ี 3 การใช้โสตทัศน์อุปกรณ์ ในรูปของการจัดระบบการใช้ส่ือการสอนมาช่วยสอน 
และใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน จึงเป็นการผลิตส่ือการสอนแบบประสมให้เป็นชุดกิจกรรม 
เพื่อเปล่ียนจากการใช้ส่ือเพื่อช่วยครูสอนมาเป็นการช่วยผู้เรียน 

 แนวคิดท่ี 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนจากสภาพแวดล้อม เดิมเด็กนักเรียน
เป็นฝายรับความรู้จากครู ไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อน  ๆและครู จึงขาดทักษะการแสดงออก
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และการท างานเป็นกลุ่ม จึงได้มีการน ากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ประกอบกิจกรรมด้วยกัน จึงน ามาสู่การผลิตส่ือออกมาในรูปของชุดกิจกรรม 

 แนวคิดท่ี 5 การจัดสภาพส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้โดย
จัดสภาพการณ์อกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม คือ ระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน 

   - ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง 

   - ได้ทราบว่าการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานของตนเองถูกหรือผิดอย่างไร 

   - ได้รับการเสริมแรงท่ีท าให้นักเรียนภาคภูมิใจ 

   - ได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตชุดกิจกรรมนี้จะเป็นแนวในการผลิตชุดกิจกรรมท่ีมีคุณภาพ
เป็นมาตรฐานท้ังทางด้านเนื้อหากิจกรรม การจัดสภาพแวดล้อม และเป็นแนวคิดท่ีค านึงถึงผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

การน าชุดกิจกรรมมาใช้ในระบบการศึกษาพอท่ีจะกล่าวได้ 5 ประการดังนี้ 
1. ต้องน าทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยจะต้องค านึงถึงความต้องการความถนัด

และความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ต้องเปล่ียนวิธีการสอนจากครูเป็นส าคัญให้นักเรียนเป็นส าคัญ 

3. ใช้ส่ือการสอนท่ีท้ังครูและนักเรียนร่วมกนัผลิตขึ้นมาโดยมีแนวคิดว่าเปล่ียนจากส่ือเพื่อ
ช่วยครูสอนเป็นส่ือเพื่อช่วยผู้เรียน 

4. เพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเปล่ียนแนวการสอนจากทิศทางเดียวเป็น
หลากหลายทิศทางรวมท้ังมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนท้องถิ่นเข้ามาใช้ในกิจกรรมมาช่วยในการ
ท ากิจกรรมและพยายามจัดกิจกรรมให้ออกนอกห้องเรียน 

5. เปิดโอกาสให้นักเรียนก าหนดแนวทางในการเรียนการประเมินผลโดยใช้จุดมุ่งหมาย 

ปลายทางท่ีต้องการพัฒนาเป็นหลัก   
 ชุดกิจกรรมหรือชุดการสอน  

ชุดกิจกรรมคืออะไร (Gotoknow, 2557: ออนไลน์) ใช้ช่ือเรียกต่างกัน เช่น ชุดการสอน หรือ
ชุดการเรียนส าเร็จรูป ชุดกิจกรรม ซึ่งเป็นชุดทางส่ือประสม ใช้ส่ือต่างๆ หลายชนิดเป็นองค์ประกอบ 
เพื่อก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตนเองท่ีจัดขึ้นประกอบส าหรับหน่วยการเรียน ซึ่งมีนักการศึกษาหลาย
ท่านได้ให้ความหมายไว้ต่างๆ กันดังนี ้

บุญเกื้อ  ควรหาเวช  ได้ให้ความหมายของชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม ว่าเป็นส่ือการสอน
ชนิดหนึ่งของส่ือประสม (Multi-media) ท่ีจัดขึ้นส าหรับหน่วยการเรียน ตามหัวข้อ เนื้อหา และ
ประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ โดยจัดเอาไว้ เป็นชุดๆ แล้วแต่ผู้สร้างจะท าขึ้น 
ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้สอน เกิดความมั่นใจท่ีพร้อมจะสอน 
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วิชัย วงษ์ใหญ่ ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ว่าชุดกิจกรรมเป็นระบบการผลิตและการ
น าส่ือการเรียนหลายอย่างมาสัมพันธ์กันและมีคุณค่าส่งเสริมซึ่งกันและกัน  ส่ืออย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อ
เร้าความสนใจ ส่ืออีกอย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหาและส่ืออีกอย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อ
ก่อให้เกิดการเสาะแสวงหา อันน าไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งและป้องกันการเข้าใจความหมายผิด ส่ือ
การสอนเหล่านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ส่ือประสม น ามาใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากการที่นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายชุดกิจกรรมท่ีกล่าวมานั้น สรุปได้ว่า 
ชุดกิจกรรม คือ ชุดของส่ือประสมท่ีมีการน าส่ือและกิจกรรมหลายๆอย่างมาประกอบกันเพื่อ

ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตนเอง 
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีการเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท าให้ประสบความส าเร็จในการสอน 

ลักษณะส าคัญของชุดกิจกรรม 
 ผศ.ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี ได้กล่าวถึงความส าคัญของชุดกิจกรรมท่ีมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
                    1. มีจุดประสงค์ปลายทางท่ีชัดเจน ท่ีระบุท้ังเนื้อหา ความรู้ และระดับทักษะ การ
เรียนรู้ที่ชัดเจนนั่นคือ จะต้องมีจุดประสงค์ประจ าชุดกิจกรรมท่ีระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อผ่านการเรียนรู้                 
จบชุดกิจกรรมนั้นแล้วนักเรียนต้องท าอะไรเป็นระดับใด 
                    2. ระบุกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่า ชุดกิจกรรมดังกล่าว สร้างขึ้นส าหรับใคร 
                    3. มีองค์ประกอบของจุดประสงค์ท่ีเป็นระบบเป็นเหตุและผล เช่ือมโยงกันระหว่าง            
จุดประสงค์ประจ าหน่วยและจุดประสงค์ย่อย 
                    4. ต้องมีค าช้ีแจง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลท่ีสอดคล้อง
กับจุดประสงค์แต่ละระดับ 
                    5. กรณีท าเป็นชุดการสอน ต้องมีคู่มือครูที่อธิบายวิธีการ เงื่อนไขการใช้ชุดและ               
การเฉลยข้อค าถามท้ังหมดในกิจกรรม ประเมินผล 

สรุปแล้วองค์ประกอบของชุดกิจกรรม ควรประกอบด้วย 
                    1. คู่มือครูซึ่งเป็นคู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ในการใช้ชุดกิจกรรม 
                    2. วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรม 
                    3. ค าช้ีแจงเนื้อหากิจกรรมการสอน 
                    4. เนื้อหาสาระและส่ือ 
                    5. การประเมินท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การตรวจสอบดูว่านักเรียนได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาท่ีหลักสูตรได้ก าหนดไว้เพียงใด ท้ังนี้ยกเว้นในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและการปรับตน 
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นอกจากนี้แล้วยังหมายรวมถึงการประเมินผลความส าเร็จต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นการวัดโดยใช้แบบทดสอบแบบให้
ปฏิบัติและแบบท่ีไม่ใช้แบบทดสอบด้วยจุดมุ่งหมายปลายทางของการวัดดังกล่าวนี้ก็เพื่อท่ีจะตรวจวัดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนภายหลังจากเรียนไปแล้วฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีขอบเขตกว้างขวางและสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับจุดหมายทางการศึกษา ถ้าต้ังจุดหมายให้ชัดเจนก็จะ
ท าให้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในตัวเด็กก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

    ประเภทของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สามารถกระท าได้ 2 ลักษณะ 
   1) การทดสอบแบบอิงกลุ่ม  2) การทดสอบแบบอิงเกณฑ์ 
 เกณฑ์ หมายถึง กลุ่มของพฤติกรรมท่ีได้ก าหนดไวใ้นแต่ละรายวิชา ตามจุดมุ่งหมายของการ
สอนแต่ละบทหรือแต่ละหน่วยการเรียนของวิชานัน้ซึ่งอาจเป็นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมหรือกลุ่มของ
พฤติกรรมก็ได้ จุดมุ่งหมายของการทดสอบแบบนี้จึงเป็นการตรวจสอบดูว่าใครเรียนได้ถึงเกณฑ์ควร
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขต่อไป เช่น อาจให้มีการเรียนซ่อมเสริม เป็นต้น 
 

7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
นุสรา เอี่ยมนวรัตน์ (2542: บทคัดย่อ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อ

ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืนกับการสอนโดย
ครูเป็นผู้สอน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่ิงแวดล้อมของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเป็นผู้สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และเจตคติต่อส่ิงแวดล้อมของนักเรียนท่ีได้รับการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมส่ิงแวดล้อม
แบบยั่งยืนกับการสอน โดยครูเป็นผู้สอนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สุมาลี โชติชุ่ม (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และเชาว์
อารมณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมเชาว์อารมณ์
กับการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ ท่ี
ส่งเสริมเชาว์อารมณ์กับการสอนตามคู่มือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

อรทัย น้อยญาโณ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 3/8 โรง
เรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีการศึกษา 2554 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “แรงและการเคล่ือนท่ี” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

รีนา, นวลจิตตและจุฬารัตน์ ได้ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปี ท่ี 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ
ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมวทิยาศาสตร์ที่
เน้น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และ 
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คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

8. วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi ExperimentalResearch) ผู้วิจัยได้ใช้
แผนการทดลองแบบกลุ่มเด่ียวสอบก่อนและหลัง (One Group Pre-test Post-test Design) ดังตาราง 
         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 หมายถึงการทดลองใช้ชุดการสอน 
T2 หมายถึงทดสอบหลังการทดลอง (Post-test)  
 

เนื้อหาทีใ่ช้ในการทดลอง 

  เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ เนื้อหาในวิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน ระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

  ผู้วิจัยได้ค้นคว้าท าการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 รวมท้ังส้ิน
3 ช่ัวโมงระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ดังตาราง 

          ตารางที่ 2 วันเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program 
Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ 

วันเดือนปี เวลา แผนการจัดการเรียนรู้/เรื่อง เวลา (ชั่วโมง) 

15 ก.ย.57 08.30 - 09.00 แบบทดสอบก่อนเรียน 30 นาที 
 09.00 - 10.00 บัตรเน้ือหา 1 ช่ัวโมง 
 10.00 - 11.00  แบบทดสอบระหว่างเรียน 1 ช่ัวโมง 
 11.00 - 11.30 แบบทดสอบหลังเรียน 30 นาที 

 รวม 3 ชั่วโมง 
  

  วิธีการเก็บข้อมูล  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองดังนี้ 
  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันใน
การค านวณ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จ านวน 20 ข้อ 
(20 คะแนน) ใช้เวลาทดสอบก่อนเรียน 30 นาที ทดสอบก่อนท่ีจะท าการทดลองในคาบแรก เพื่อศึกษา
ความรู้เดิมของนักเรียน แล้วท าการเก็บข้อมูลท่ีได้ไว้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต่อไป 
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  2. ด าเนินการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนซ่อมการเรียน Program 
Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ในส่วน
ของบัตรเนื้อหา และแบบทดสอบระหว่างเรียน ใช้เวลารวม 2 ช่ัวโมง ในการทดสอบระหว่างเรียนจะใช้
แบบทดสอบจ านวน 3 ชุด (60 คะแนน) แล้วท าการเก็บข้อมูลท่ีได้ไว้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต่อไป 
  3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อส้ินสุดการด าเนินการทดลอง ท าการทดสอบหลัง 
เรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตร
และการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ (20 คะแนน) 
ใช้เวลาทดสอบหลังเรียน 30 นาที แล้วน าไปวิเคราะห์ค่าความความก้าวหน้าของคะแนนท่ีนักเรียนท าได้ 
 

9. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 105 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ ท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการ
ค านวณต่ ากว่าเกณฑ์ 70% จ านวน 7 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 

10. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ชุดได้แก่ 
 1. ชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและ
การใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าโดย
ปรึกษากับผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ในจังหวัดระยอง ได้แก่ หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ อาจารย์อนุสรณ์ บุญ
ยืน ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ อาจารย์พรทิพย์ ทองมาก และหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี อาจารย์
สมฤดี คชสาร โดยตรวจสอบชุดการสอน  และให้ข้อแนะน า ซึ่งผู้วิจัยน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์  
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้าง
สูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 โดยสร้างขึ้น
เป็นข้อสอบแบบ เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบทดสอบหลังจาก
การศึกษาซึ่งออกตามวัตถุประสงค์ และเนื้อหาสาระ Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การ
สร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบมาให้ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้เฉพาะใน
เนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์จ านวน 3 คน 
 

11. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  การสร้างชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft 

Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ ส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ตามเนื้อหาท่ีใช้ทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft 
Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 
1 ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาพุทธศักราช 2556 วิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน 
มาตรฐานการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 
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  2. ศึกษาโครงสร้างเนื้อหาและรายละเอียดวิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน (Program Microsoft 
Excel 2007) เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ เพื่อท่ีจะน ามาสร้างชุดการสอนซ่อมเสริม 
  3. ก าหนดจุดประสงค์ในชุดการสอน กรอบเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ กิจกรรม จุดประสงค์
การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
  4. ก าหนดโครงสร้างชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง 
การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ โดยยึดเนื้อหามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยแทรกกิจกรรมเรื่อง การใช้สูตรค านวณ ลงในชุดการสอน โดย
ก าหนดให้ 1 ชุดการสอน ใช้เวลาท้ังหมด 3 ช่ัวโมง ดังนี้  
  แบบทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลา 30 นาที, บัตรเนื้อหาใช้เวลา 1 ช่ัวโมง,  แบบทดสอบระหว่าง
เรียนใช้เวลา 1 ช่ัวโมง,  แบบทดสอบหลังเรียน ใช้เวลา 30 นาที 
  5. สร้างชุดการสอนซ่อมเสริม Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ัน
ในการค านวณ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้  
      5.1. ช่ือชุดการสอน หมายถึง ส่วนท่ีระบุช่ือชุดการสอน 
      5.2. ค าช้ีแจง หมายถึง ส่วนท่ีอธิบายแนวทางการใช้ชุดการสอน และค าแนะน าในการใช้
แบบฝึกทักษะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
       5.3. แบบทดสอบก่อนเรียน หมายถึง การทดสอบก่อนการใช้ชุดการสอนซ่อมเสริมการ 
เรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ 
       5.4. จุดประสงค์การเรียนรู้ หมายถึง ส่วนท่ีระบุเป้าหมายท่ีผู้เรียนต้องบรรลุในการสอน 
       5.5. เวลา หมายถึง ส่วนท่ีระบุเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมในชุดการสอน 
       5.6. กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ส่วนท่ีให้ผู้เรียนปฏิบัติโดยผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของชุดการสอน 
       5.7. แบบทดสอบหลังเรียน หมายถึง การทดสอบหลังการใช้ชุดการสอน 
       5.8. เฉลยทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หมายถึง การเฉลยแบบทดสอบก่อนและหลัง
การใช้ชุดการสอน 
  6. น าชุดการสอนท่ีสร้างเสร็จแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการปรับปรุงชุดการ
สอน พิจารณาจากการท าแบบทดสอบในชุดกิจกรรมและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน ท้ายแบบฝึกทักษะในเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย 80/80  
  80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียของนักเรียนท้ังหมดท่ีท าแบบทดสอบระหว่างเรียนด้วยชุด
การสอนซ่อมเสริมได้คะแนนไม่ต่ ากว่า80%  
  80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉล่ียของนักเรียนท้ังหมดท่ีท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนซ่อมเสริมได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 80% 
 

12. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
  1. การหาคะแนนความก้าวหน้า โดยใช้สูตร (X2- X1) 
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   X1 แทน คะแนนก่อนการใช้ชุดการสอนซ่อมเสริม 
   X2 แทน คะแนนหลังการใช้ชุดการสอนซ่อมเสริม 

2. หาค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากสูตร (พวงรัตน์  ทวีรัตน.์ 2543:143) 
 
 

เมื่อ   แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 
แทน ผลรวมของคะแนน 
แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

 3. หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543:143) 

 

 

  เมื่อ   แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

     แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

     แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 
 

ผู้วิจัยใช้สถิติในการคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ดังนี้ 

   1. ค านวณหาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program 
Microsoft Excel 2007 เรื่อง การใช้สูตรค านวณ  โดยใช้สูตร E1/E2 (คณาภรณ์ รัศมีมารีย์.2548 :53) 

 
 

     

 

 

   เมื่อ  E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในชุดการสอนคิดเป็นร้อยละ 

       ของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท า แบบทดสอบระหว่างเรียน 

    E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบ 

      วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้ชุดการสอน 

    ΣX  แทน  คะแนนรวมของผู้เรียนจากแบบทดสอบที่ปฏิบัติระหว่างเรียน 

    ΣY  แทน  คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

      ทางการเรียนหลังการใช้ชุดการสอน 

    N  แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

    A  แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรียน 

    B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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13. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program 
Microsoft Excel 2007 เร่ือง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ 

ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของคะแนนการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน 
Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ 

คะแนนเต็ม 
 

 

(E1) 

60 49.14 81.90 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program 
Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณมีค่าเท่ากับ 49.14 คิด
เป็นร้อยละ 81.90 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 หลังการเรียนรู้ด้วยด้วยชุดการสอนซ่อมเสริมการ
เรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ 

คะแนนเต็ม 
 

 

(E2) 
20 17.14 85.71 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การเรียนรู้ด้วยด้วยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้าง
สูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณมีค่าเท่ากับ 17.14 คิดเป็นร้อยละ 85.71 

 

  ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program 
Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ 

จ านวนนักเรียน ประสิทธิภาพระหวา่งเรียน(E1) ประสิทธิภาพหลังเรียน(E2) 

7 81.90  85.71 
 

  จากตารางท่ี 5 พบว่าค่าประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน 

Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณมีค่าเท่ากับ 
81.90/85.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก่าหนดไว้ คือ 80/80 
 

  ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และค่าคะแนน
ความกว้าหน้า ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอนซ่อมเสริม
การเรียน Program Microsoft Excel 2007 เร่ือง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ 
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  ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และค่า
คะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนรู้ชุดการสอนซ่อม
เสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ 

N X1 X2 X2- X1 
คนท่ี (คะแนนก่อนเรียน) (คะแนนหลังเรียน) (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 - 
 

  จากตารางท่ี 6 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนรู้ด้วยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง 
การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนก่อนเรียน
เท่ากับ 8 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.31 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 17.14 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ท่ี 1 ได้คะแนนเพิ่มข้ึนทุกคนโดยมีค่าความก้าวหน้า เพิ่มข้ึนท่ี 7-11 คะแนน แสดงว่านักเรียนท่ีเรียน
ด้วยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้
ฟังค์ช่ันในการค านวณมีผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 
 

14. สรุปผลการศึกษา 
 1. ผลการใช้ชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้าง
สูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.90/85.71แสดงว่าคุณภาพของเครื่องมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program 
Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน  
 

15. อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาการใช้ชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007 

เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2557 ในครั้งนี้ มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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1. ชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตร
และการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ท่ีสร้างและ
พัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นั้นผู้รายงานได้มีแนวคิดมาจากชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ของสุพักตรา ส าราญสุขโรงเรียนกระแชงวิทยา  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษผู้รายงาน
ได้สร้างขึ้นอย่างมีระบบตามหลักวิชาการ และหลักเกณฑ์การสร้างชุดการสอน และผู้รายงานได้วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่าท้ังชุดการสอนนี้ มีคะแนนเฉล่ียโดยรวม 81.90/85.71 
ซึ่งแสดงว่าชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้
ฟังค์ช่ันในการค านวณของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดการสอนซ่อมการเรียน Program 
Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ท่ีผู้รายงานได้สร้างและพัฒนาอย่างมีระบบ มีล าดับขั้นตอน ฝึกจาก
ง่ายไปหายาก ตลอดจนได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนตลอดเวลา จึงท าให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญสูงขึ้น และมีผลคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรทัย น้อยญาโณ (2554 : บทคัดย่อ) และรีนา, 
นวลจิตตและจุฬารัตน์ ซึ่งมีผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญวิชา
ภาษาไทยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 80/80 และพบว่าชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึ้นมีคะแนนการ
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน ท้ังนี้เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดตาม
ความต้องการของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรม และประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง ท างานเป็น
กลุ่ม เพื่อช่วยให้เข้าใจเนื้อหา เหมาะกับความสามารถในการรับรู้ของเด็กวัยนี้ 
 

16. ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนและการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 
  1. ในการน าชุดการสอนไปใช้ในการเรียนการสอน ผู้สอนควรท าความเข้าใจ และทดลองท า
แบบปฏิบัติการทดลองทุกครั้ง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของชุดกิจกรรม 
  2. ครูผู้สอนควรอธิบายกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนนี้ด้วยตนเองให้นักเรียน
เข้าใจก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. นักเรียนมีผลการเรียนใน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสร้างสูตรและการ
ใช้ฟังค์ช่ันในการค านวณดีขึ้น และยังได้วิธีการเรียนท่ีพัฒนาความรู้และทักษะทางสังคมของนักศึกษา
ซึ่งน ามาใช้พัฒนาวิธีการเรียนในวิชาอื่น ๆ 
 2. ผลของการวิจัยใช้เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ
สาขาวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท้ังด้านความรู้ และทักษะวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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