
ช่ือเร่ือง        รายงานการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน รายวชิา  ง21202  ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์                         
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การใชง้านโปรแกรม   
 Microsoft  Excel  2010  

ผูศึ้กษา        นางวภิารัตน์  พิมพศ์รี 
ปีท่ีศึกษา     2556 
   

บทคัดย่อ 
 
   การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาเอกสารประกอบการเรียน รายวชิา                
ง21202  ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การใชง้านโปรแกรม  
Microsoft  Excel  2010 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของ               
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน รายวชิา  ง21202  ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3 การใชง้านโปรแกรม  Microsoft  Excel  2010                  
3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนท่ีเรียน
โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน  รายวชิา  ง21202  ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การใชง้านโปรแกรม  Microsoft  Excel  2010  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ                 
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน รายวชิา  ง21202  
ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การใชง้านโปรแกรม  Microsoft  
Excel  2010      
 ใชรู้ปแบบการวิจยัแบบก่ึงทดลอง โดยใชแ้บบแผนการทดลอง  One  Group  Pre-test  
Post-test  Design  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียน
พิบูลยรั์กษพ์ิทยา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  20 ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 
2556  จ านวน 33  คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  1) เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา                      
ง21202  ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  การใชง้านโปรแกรม  
Microsoft  Excel  2010  2) แผนการจดัการเรียนรู้ รายวชิา  ง21202  ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี  1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  การใชง้านโปรแกรม  Microsoft  Excel  2010   3) แบบทดสอบวดัผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  รายวชิา  ง21202  ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 3  การใชง้านโปรแกรม  Microsoft  Excel  2010  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน รายวชิา  ง21202  ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ 



ข 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  การใชง้านโปรแกรม  Microsoft  Excel  2010  และ
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test                  
(Dependent samples) 

 ผลการศึกษาพบวา่  
               1.  เอกสารประกอบการเรียน  รายวชิา  ง21202  ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ ชั้นมธัยมศึกษา             
ปีท่ี  1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การใชง้านโปรแกรม  Microsoft  Excel  2010  มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 
85.93/83.33  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน  80/80  ท่ีตั้งไว ้
 2.  ดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน  
รายวชิา  ง21202  ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การใชง้าน
โปรแกรม  Microsoft  Excel  2010  มีค่าเท่ากบั 0.7627 ซ่ึงหมายความวา่  เอกสารประกอบการเรียน 
รายวชิา  ง21202  ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การใชง้าน
โปรแกรม  Microsoft  Excel  2010  ท  าใหน้กัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 76.27 
 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน รายวชิา  
ง21202  ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การใชง้านโปรแกรม  
Microsoft  Excel  2010  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 4.  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบ 
การเรียน  รายวชิา  ง21202  ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การใช้
งานโปรแกรม  Microsoft  Excel  2010 โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X = 4.73)  เม่ือพิจารณา 
รายดา้น  พบวา่  ดา้นเอกสารและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ( X  = 4.77)  รองลงมา  คือ  ดา้นระยะเวลาในการเรียน นกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด                  
( X  = 4.73)  และนกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  ( X  = 4.66)  ตามล าดบั   
   
 
 
 
 
 
 
 


