Veridian E-Journal, SU Vol.5 No. 2 May - August 2012

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่อง
การใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา*
Studying learning outcomes by computer assisted instruction Lesson, the use under
subject on formula and function in spreadsheet subject of matayomsuksa 5
students, Sriwichaiwithaya school
โสภิดา ชีพรับสุข **
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ
เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณ
และฟังก์ชัน 3) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการ
ใช้สู ตรคานวณและฟังก์ชัน กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2554 จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจานวน 30 คน โดยการสุ่มแบบยกชั้น
เครือ่ งมือที่ใช้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน 4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน 5) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิ ทธิภ าพของบทเรี ยนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน วิช าตารางคานวณ เรื่อ งการใช้ส ูต ร
คานวณและฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีประสิทธิภาพเท่ากับ
80.89/82.8 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80

*
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2. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน อยู่ในระดับดี
4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน อยู่ในระดับดี
Abstract
This purposes of this research were to : 1) to develop the computer assisted
instruction lesson, Subject on formula and Function in spreadsheet subject by students
in matayomsuksa 5 students Sriwichaiwithaya school. The standard efficiency : 80/80 2)
to compare before and after learning of the matayomsuksa 5 students by using
Computer Assisted Instruction Lesson, Subject on formula and Function in spreadsheet
subject. 3) to study the performance of the matayomsuksa 5 students by using
Computer Assisted Instruction Lesson, Subject on formula and Function in spreadsheet
subject. 4) to study about the opinions of the matayomsuksa 5 students which study by
using Computer Assisted Instruction Lesson, Subject on formula and Function in
spreadsheet subject. The sample of this research, selected by using cluster sampling
were the 30 students of one class in matayomsuksa 5 students of Sriwichaiwithaya
school , Amphur Muang, Nakhon pathom in the first semester of 2011 academic year.
The research instruments were : 1) Lesson plan 2) Computer Assisted
Instruction Lesson. 3) learning outcomes achievement test. 4) The evaluation of working
by matayomsuksa 5 students 5) Questionnaire about opinions of the students who study
by using Computer Assisted Instruction Lesson. Data analysis and the statistics used in
this research were mean ( x ) and standard deviation (S.D) t-test for dependent.
This research were as follows:
1) The standard efficiency of the Computer Assisted Instruction lesson, Subject
on formula and Function in spreadsheet subject of the matayomsuksa 5 students of
80.89/82.83 which were the standard efficiency criterion of 80/80.
2) The learning outcomes of the matayomsuksa 5 students which study by
using the Computer Assisted Instruction Lesson, Subject on formula and Function in
spreadsheet subject after learning higher than before learning at the significant level of
0.01.
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3) The performance of the matayomsuksa 5 students by using Computer
Assisted Instruction Lesson, Subject on formula and Function in spreadsheet subject was
at good level.
4) The opinions of the matayomsuksa 5 students by using Computer Assisted
Instruction Lesson, Subject on formula and Function in spreadsheet subject was at good
level.
บทนา

ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาสู่ความเจริญก้าวหน้าเป็นอันมากโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจึงถูกเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์และส่งผลให้เกิดการแข่งขันในแต่ละประเทศ ระหว่างประเทศ ไม่
ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นทาให้ประเทศต่าง ๆ
ต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสของสังคมโลก ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่หนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงและ
การแข่งขันดังกล่ าว จึ งจ าเป็นที่จะต้องพัฒ นาความรู้ ให้ กับประชาชน เพื่อที่จะสามารถปรับตัว และ
ดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์นี้ได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้การศึกษาถือได้ว่าเป็นกลไกสาคัญส่วน
หนึ่งในการพัฒนาสังคมและเป็นกระบวนการสาคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสามารถปรับตัวได้
เท่าทัน กับ การเปลี่ ยนแปลงต่า ง ๆ ที่เกิดขึ้นการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 จึงมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็น
สาคัญ ส่ งเสริ มให้ นั กเรี ย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพอย่างแท้จริง ยึดหลั ก
นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่านักเรียนมีความสาคัญที่สุด ซึ่งเป็นหัวใจของ
การปฏิรูปการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543 : 2-14)
ดังนั้น แนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนในอนาคตจะต้องก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอและต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและวิธีการสอนให้ยืดหยุ่นสอดคล้อง
กับพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงควรใช้รูปแบบ หรือกลวิธีที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยคานึงถึงความต้องการ ความสนใจ ความถนัด วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนและการให้
ผู้เรียนได้ร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด พฤติกรรมการสอนของครูต้องเปลี่ยนไปจาก
เดิมที่เคยสอนแบบบรรยาย บอก สั่ง ประเมิน มาเป็นครูมีบทบาทในการเป็นผู้อานวยการ ชี้แนะ ร่วม
วางแผน ให้คาปรึกษา และประเมินแบบมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน ได้ตัดสินใจ ได้สะท้อนความคิดเห็น ได้ให้เหตุผลเพื่อยืนยันความคิด
ของตน และได้แก้ปัญหา ครูควรใช้แหล่งความรู้ที่หลากหลาย เช่น วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไม่
ควรใช้ ห นั ง สื อ เรี ย นเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ครู จ ะมี ฐ านะเป็ น ผู้ ชี้ แ นวทาง ครู ต้ อ งช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ ส ร้ า ง
ความหมาย และอธิบายด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน กิจกรรมทีจ่ ัดนั้นควรมีความหลากหลาย (วรรณทิพา รอดแรงค้า 2541 : 40-53)
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การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาหนดให้ มี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีลักษณะเป็นกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรี ยนให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร โดยจัดการเรียนการสอนให้ส อดคล้องกับแนวทางของ
หลักสูตรและพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบันของชุมชนและสังคมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพจริงของแต่ละสถานศึกษา มุ่งเน้นให้ความสาคัญทั้งด้านความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้ บูรณาการตามความเหมาะสมทั้งด้านความรู้ทักษะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการ
การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543 : 16)
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางในการจัดการเรียนการสอน กาหนดให้
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะในการทางาน ทักษะการจัดการ สามารถนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการทางานอย่างถูกต้องเหมาะสม คุ้มค่าและมีคุณธรรม สร้าง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ สามารถทางานเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรักการทางาน เห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่องาน ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เป็นพื้นฐานได้แก่ ความขยัน ซื่อสั ตย์
ประหยั ด และอดทน อั น จะน าไปสู่ ก ารให้ ผู้ เ รี ย นสามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองและพึ่ ง ตนเองได้ ตาม
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุข ร่วมมือแข่งขันในระดับ
สากลในบริบทของสังคมไทย (กรมวิชาการ 2544 : 17) วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี คือ ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยยึดงานและการแก้ปัญหาเป็นสาคัญ บนพื้นฐานของการใช้
หลักการและทฤษฎีเป็นหลักในการทางานและการแก้ปัญหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551 : 1) ได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 4
สาระ ดังนี้ สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี สาระที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาระที่ 4 การอาชีพ โดยโรงเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้กาหนดให้
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์อยู่ในสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีมาตรฐานการเรียนรู้
คือ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม โดยให้
นั ก เรี ย นทุ ก คนต้ อ งเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ทุ ก ชั้ น ปี เพื่ อ ต้ อ งการให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ท างด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้คอมพิว เตอร์ สามารถนาไปแก้ปัญหา และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กาหนดให้เรียนวิชาตารางคานวณ รหัสวิชา ง30203 ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการสร้างตารางและคานวณโดยใช้สูตรและฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และสามารถ
นาไปใช้งานได้จริงเมื่อจบการศึกษา
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ในการสอนวิชาตารางคานวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า บทเรียนเรื่องการใช้
สูตรคานวณและฟังก์ชัน มีความยากเพราะนักเรียนต้องมีความเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมตารางคานวณ เพื่อคานวณหาคาตอบตัวเลขออกมาให้ได้ สามารถใช้สูตรและ
ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น Sum, Average, Min, Max, IF ได้ โดยเฉพาะการใช้ฟังก์ชัน IF ที่โจทย์จะมีหลาย
รูปแบบนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์และนาฟังก์ชัน IF เข้าไปแก้ปัญหาเพื่อหาคาตอบมาให้ได้ จากลักษณะ
ความยากของบทเรียนดังกล่าวทาให้นักเรียนไม่เข้าใจ เพราะจารูปแบบฟังก์ชันไม่ได้ และถ้านักเรียนไม่
ตั้งใจเรียนจะตามเนื้อหาไม่ทันจึงขาดความเข้าใจในเรื่องการใช้สูตรฟังก์ชันคานวณ เมื่อนาไปแก้ปัญหาใน
โจทย์ต่าง ๆ นักเรียนจึงไม่สามารถปฏิบัติได้ โดยสังเกตได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากผลสอบ O-NET ประจาปีการศึกษา 2551, 2552 และ
2553 จากแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของฝ่ายวัดผลการศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พบว่า
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนอยู่ที่ 41.37, 34.17 และ 43.50 ตามลาดับ จากผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวในปี 2551,
2552 และ 2553 ยังค่อนข้างต่า ไม่เป็นที่พอใจในเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งโรงเรียนได้กาหนดเกณฑ์ของนักเรียน
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้จึงต้องมีการปรั บรูปแบบการเรียนการสอน โดย
คานึงถึงผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยนาสื่ออุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน นอกจากนี้
ยังพบปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนทั้งในเรื่องระดับสติปัญญา ความสามารถ ทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ การไม่แสดงออก นิ่งเฉย เมื่อไม่เข้าใจบทเรียนหรือตามไม่ทัน
และนักเรียนมีจานวนมากทาให้ครูไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงประกอบกับจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่
เพียงพอแก่จ านวนนักเรี ยน และจากการสังเกตพบว่า นักเรียนที่นั่งดูเพื่อนปฏิบัติมักจะตอบคาถาม
หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่กาหนดให้ได้ และในการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน ทางโรงเรียนมักมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งทาให้เวลาเรียนในรายวิชามีจานวน
คาบน้อยลง ไม่ทันตามแผนที่กาหนดไว้ จากปัญหาเหล่านี้และการสอบถามนักเรียน สรุปได้ว่าปั ญหาที่
สาคัญที่สุ ดคือ นั กเรี ย นไม่เข้าใจบทเรียน เรื่องการใช้สู ตรคานวณและฟังก์ชันเป็นพื้นฐาน ทาให้ ไม่
สามารถเข้าใจ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมตารางคานวณ โดยเฉพาะการหาค่าสูตรและฟังก์ชันต่าง ๆ
จึงไม่สามารถนาไปแก้โจทย์ปัญหาได้
การแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนการสอน จึงควรใช้สื่อการสอนที่สามารถ
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถ
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี ด้วยมีข้อได้เปรียบสื่อการสอนประเภทอื่นๆ หลายประการ คือ
สามารถเสนอเนื้อหาได้รวดเร็ว สามารถเสนอรูปภาพที่เคลื่อนไหวได้ มีเสียงประกอบ มีความสมบูรณ์ใน
การเสนอบทเรียน สามารถเก็บข้อมูลได้มาก มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน มีการโต้ตอบระหว่างบทเรียนกับ
ผู้เรียน สามารถบันทึกผลการเรียน ประเมินผลการเรียนได้ด้วยตนเอง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2541 :
7) ดังนั้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นทางเลือกที่สามารถสนองความต้องการหรือช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 243) กล่าวว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่เป็น
เทคโนโลยี ระดับ สูง เมื่อมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อการสอน จะทาให้ การเรียนการสอนมีการ
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โต้ตอบกันได้ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามลาพังหรือเรียนรู้เป็น
กลุ่ม พ้นจากการถูกดุ ถูกว่ากล่าวจากครู ไม่ต้องฟังคาวิจารณ์ หรือเรียนได้ตามความต้องการของตนเอง
หรือของกลุ่ม โดยไม่ต้องรอเพื่อนเหมือนกับการเรียนในห้องเรียนที่นักเรียนจะต้องเรียนไปพร้อม ๆ กัน
แต่ละบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถเรียนได้ตามความต้องการของตนเอง ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ข้อดีอีกประการหนึ่งของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ ทาให้ผู้เรียนได้เรียนตามอัตราการ
เรียนรู้ของตนเอง ผู้ที่เรียนรู้เร็วไม่ต้องเสียเวลารอผู้ที่เรียนช้า ซึ่งจะเกิดขึ้นเสมอ ๆ ในการเรียนการสอน
ทั่วไปที่ต้องมีการรอกัน เพราะครูจะต้องอธิบายให้ผู้ที่เรียนช้าเข้าใจก่อน ซึ่งอาจจะทาให้ผู้ที่เรียนรู้เร็ว
รู้สึกเบื่อหน่าย ส่วนผู้ที่เรียนช้าก็สามารถเรียนไปตามอัตราการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างสะดวก ไม่ต้อง
รีบเร่ง อีกทั้งยังเป็นการช่วยขจัดความรู้สึกอับอายครู และเพื่อนเมื่อผู้เรียนตอบผิดอีกด้วย แต่ถ้าหาก
ผู้เรียนตอบผิด คอมพิวเตอร์ก็จะมีคาอธิบายเพิ่มเติมให้ ซึ่งอาจจะสอนเนื้อหาในส่วนนั้นใหม่อีกครั้ง แล้ว
จะมีคาถามให้ตอบ (ฉลอง ทับศรี 2537 : 8)
นอกจากนี้พบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังช่ว ยให้ ผู้เรียนสามารถเรียนและทบทวน
เนื้ อหาได้ด้ว ยตนเอง ตามความต้องการจะช้าหรือเร็ว หรื อเรียนซ้ากี่ครั้ งก็ได้จนกว่าจะเข้าใจ มีการ
ปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบกัน พร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับอย่างสม่าเสมอกับเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ
เป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สามารถประเมินและตรวจสอบ
ความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา ช่วยประหยัดเวลาในการจัดการเรียนการสอน แบ่งเบาภาระงาน
สอนของครูผู้สอนได้ และเป็นการส่งเสริ มให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีและสนุกสนานใน
การเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนและทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น จากความต้องการแก้ปัญหาความยากของเนื้อหาบทเรียน ความไม่เข้าใจบทเรียนของ
นักเรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความไม่สนใจเรียนของนักเรียน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่า และประกอบกับข้อดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้
จึงทาให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนสนใจด้วยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่อง
การใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและ
ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน
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การดาเนินการ
1. ระเบียบวิจัย
แบบแผนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One Group Pretest – Posttest Design )
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ที่กาลังเรียนวิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชั่น ได้มา
ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบยกชั้น ด้วยวิธีการจับฉลาก 1 ห้องเรียน ได้ห้องเรียน ม.5/1 จานวนนักเรียน
30 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองได้แก่
2.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าตารางค านวณ เรื่ อ งการใช้ สู ต รค านวณและฟั ง ก์ ชั น
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.90 มีความ
สอดคล้องในการนาไปใช้
2.2 บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอน วิ ช าตารางค านวณ เรื่อ งการใช้ สู ตรค านวณและ
ฟังก์ชัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.89/82.8 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้คือ 80/80
2.3 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตร
คานวณและฟังก์ชัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ มี
ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.26 - 0.80 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.90 หาความเชื่อมั่นโดย
ใช้สูตร KR – 20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ได้ค่าความเชื่อมั่น (ru) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและ
หลังเรียนเท่ากับ 0.95
2.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน สร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค โดยกาหนด
เกณฑ์การประเมินครอบคลุมเนื้อหา 5 องค์ประกอบ คือ ผลงานถูกต้องสมบูรณ์ การทางานอย่างเป็น
ระบบ ใช้เครื่องมือและคาสั่งได้ถูกต้อง ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และกาหนดระดับคุณภาพ 4 ระดับ
คือ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
2.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
ตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชั น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบ่งเป็น 2
ส่วน คือปลายปิดที่มีลักษณะการตอบแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ระดับ ตาม
หลักการของลิเคอร์ท (Likert) คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และปรับปรุง และแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
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3. การดาเนินการ
การดาเนินการศึกษาค้นคว้ามีขั้นตอนดังนี้
3.1 ชี้แจงการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตร
คานวณและฟังก์ชัน
3.2 ขั้นดาเนินการทดลองทั้งหมด 4 คาบเรียน เป็นเวลา 2 สัปดาห์
3.2.1 คาบเรี ย นที่ 1-2 ใช้ เ วลา 1 ชั่ ว โมง 50 นาที ให้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชั น โดยเริ่มศึกษาจากส่วน
จุดประสงค์การเรียนรู้ และคาแนะนาการใช้บทเรียน
3.2.2 ทาแบบทดสอบก่อนเรียนจานวน 20 ข้อ
3.2.3 นักเรียนศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่ 1 และ 2 ถ้าเกิดข้อสงสัยให้เข้าไปดูในแหล่ง
เรียนรู้ และทาแบบฝึกปฏิบัติงานที่ 1 และ 2
3.2.4 คาบเรีย นที่ 3-4 ใช้เวลา 1 ชั่ว โมง 50 นาที ให้ นักเรียนศึกษาบทเรียนและ
สถานการณ์ปัญหาที่ 3 และ 4 ถ้าเกิดข้อสงสัยให้เข้าไปดูในแหล่งเรียนรู้ และทาแบบฝึกปฏิบัติงานที่ 3
และ 4
3.2.5 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนจานวน 20 ข้อ
3.3 นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิช า
ตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้
4.1 เตรี ย มสถานที่ใ ช้ในการทดลองบทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอน คือห้ อ งปฏิบั ติการ
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
4.2 นักเรียนทาการทดสอบก่อนเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผ่าน
การวิเคราะห์ตรวจสอบหาคุณภาพของข้อสอบแล้ว
4.3 นักเรียนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตร
คานวณและฟังก์ชัน และทาแบบฝึกปฏิบัติงาน
4.4 นักเรียนทาการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบหาคุณภาพของข้อสอบแล้ว
4.5 นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตาราง
คานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน
4.6 นาผลงานจากการปฏิบัติของนักเรียนที่ได้ไปประเมินตามสภาพจริง ด้วยแบบประเมิน
การปฏิบัติงานที่ผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพแล้ว
4.7 นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อนาเสนอในงานวิจัยต่อไป
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
5.1 หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้
จากแบบทดสอบย่อย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการ
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่อง การใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน
5.2 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการเรียนรู้ โดยใช้สูตร IOC
5.3 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร IOC
5.4 วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ทางการเรียน ด้วยการหาระดับความยากง่าย
โดยการหาค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r)
5.5 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียน โดยใช้
สูตร KR-20
5.6 ศึกษาผลการเรียนรู้ ทางการเรียนโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
5.7 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้
สถิติ t-test แบบ dependent
ผลการวิจัย
1. ประสิ ทธิ ภ าพของบทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอน วิ ช าตารางคานวณ.เรื่ องการใช้สู ต ร
คานวณและฟังก์ชัน..ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.5
การทดสอบ
กระบวนการ
ผลลัพธ์

จานวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

ค่าเฉลี่ย

30
30

60
20

48.53
16.57

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
5.07
1.68

ประสิทธิภาพ
80.89
82.83

จากตารางที่ 1 ผลปรากฏว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ.เรื่องการใช้
สูตรคานวณและฟังก์ชัน ที่นาไปทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
คะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (กระบวนการ) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.89 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของคะแนนแบบฝึ ก หั ด หลั ง เรี ย น (ผลลั พ ธ์ ) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 82.83 ผลปรากฏว่ า บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด จึงสามารถนาไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอนและมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. ผลการเรียนรู้ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
ตารางคานวณ เรื่อง การใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ..เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

จานวนนักเรียน
30
30

คะแนนเต็ม
20
20

X

10.60
16.57

S.D.
1.37
1.68

t
-31.63

p
0.00

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนผลการเรียนรู้หลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( X = 16.57, S.D.=1.68) สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 10.60, S.D.=1.37)
3. ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน
1.
2.
3.
4.
5.

รายการประเมิน
ผลงานถูกต้องสมบูรณ์
การทางานอย่างเป็นระบบ
ใช้เครื่องมือและคาสั่งได้ถูกต้อง
ความรับผิดชอบ
ตรงต่อเวลา
รวม

x
3.07
3.53
3.07
3.77
3.90
3.47

S.D.
0.37
0.51
0.58
0.43
0.31
0.29

แปลความ
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

ลาดับที่
4
3
4
2
1

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน โดยภาพรวมผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ( X = 3.47, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับจากคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความตรงต่อเวลา ( X = 3.90, S.D. = 0.31) ความรับผิดชอบในการทางาน
( X = 3.77, S.D. = 0.43) การทางานอย่างเป็นระบบ ( X = 3.53, S.D. = 0.51) ใช้เครื่องมือและคาสั่งได้
ถูกต้อง ( X = 3.07, S.D. = 0.58) และผลงานถูกต้องสมบูรณ์ ( X = 3.07, S.D. = 0.37) ตามลาดับ
4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตาราง
คานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาตารางคานวณ เรื่อง การใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน
ข้อที่

รายการประเมิน
X

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

ด้านการออกแบบ
การนาเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ
บทเรียนมีการออกแบบให้ใช้ง่ายเมนูไม่สับสน
การออกแบบหน้าจอมีความสวยงาม
รูปภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสมชัดเจนอ่านง่าย
มีส่วนชี้แนะหรือให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ
ผู้เรียนสามารถควบคุมบทเรียนสามารถย้อนกลับไปยังจุด
ต่าง ๆ ได้สะดวก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาให้บรรยากาศในห้องเรียนดีขึ้น
รวม
ด้านเนื้อหา
คาอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน
การจัดลาดับเนื้อหาในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม
ความยากง่ายของเนื้อหามีความเหมาะสม
ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน
แบบทดสอบมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา
เนื้อหาในบทเรียนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
รวม
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล

ลาดับ

3.87
4.07
4.20
3.97
3.80
4.03
4.13

0.82
0.64
0.71
0.76
0.89
0.76
0.73

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

9
5
2
7
10
6
3

4.23
4.04

0.73
0.15

ดี
ดี

1

3.80
3.87
4.10
4.13
4.23
3.93
4.01
4.03

0.81
0.94
0.71
0.73
0.68
0.74
0.17
0.15

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

10
9
4
3
1
8

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนด้ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่อง การใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน โดยภาพรวม
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ( X = 4.03, S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากสุดไปหา
น้อยสุด ได้ดังนี้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาให้บรรยากาศในห้องเรียนดีขึ้น ( X = 4.23, S.D. = 0.73)
และแบบทดสอบมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา ( X = 4.23, S.D. = 0.68) การออกแบบ
หน้าจอมีความสวยงาม ( X = 4.20, S.D. = 0.71) ผู้เรียนสามารถควบคุมบทเรียนสามารถย้อนกลับไปยัง
จุดต่างๆได้สะดวก ( X = 4.13, S.D. = 0.73) และปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน ( X = 4.13, S.D.
= 0.73) ความยากง่ายของเนื้อหามีความเหมาะสม ( X = 4.10, S.D. = 0.71) บทเรียนมีการออกแบบให้ใช้
ง่ายเมนูไม่สับสน ( X = 4.07, S.D. = 0.64) มีส่วนชี้แนะหรือให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ ( X =
4.03, S.D. = 0.76) รูปภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา ( X = 3.97, S.D. = 0.76) เนื้อหาในบทเรียน
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สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ( X = 3.93, S.D. = 0.74) การจัดลาดับเนื้อหาในแต่ละบทเรียนมีความ
เหมาะสม ( X = 3.87, S.D. = 0.94) และการนาเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ ( X = 3.87, S.D. = 0.82)
ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสมชัดเจนอ่านง่าย ( X = 3.80, S.D. = 0.89) และคาอธิบายเนื้อหามีความ
ชัดเจน ( X = 3.80, S.D. = 0.81)
และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการทาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่อง การใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน นักเรียนอยากให้ข้อคาถามที่
ใช้ในคาถามท้ายบทมีความชัดเจนง่ายต่อการทาความเข้าใจ และเพิ่มรูปภาพการ์ตูนให้มากขึ้นเพื่อดึงดูด
ความสนใจ และพักสายตาระหว่างการเรียนในบทเรียน
อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ
เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชั น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรี วิชัยวิทยา สามารถนา
ผลมาอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและ
ฟังก์ชัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.89/82.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80/80 ทั้งนี้เนื่องมาจากได้มี
การปรั บ ปรุ งบทเรีย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอนและจัดทาขึ้น อย่า งเป็น ระบบ และผ่า นการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจนมีคุณภาพ จึงเป็นเหตุให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบ
บทเรียนได้ประเมิน มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองด้านอยู่ที่ 4.02 ซึ่งถือว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนดังกล่าวมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และแบบทดสอบได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยการหา
ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา การหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก
(r) รวมทั้งหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่เหมาะสมก่อนนาไปใช้ สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทนา
บุณยาภรณ์ (2539 : 60) และสอดคล้องกับ วุฒิชัย ประสารสอย (2543 : 39) ที่กล่าวว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น ควรเริ่มจากการตรวจสอบคุณภาพและหาความเชื่อมั่นให้ได้มาตรฐาน
ก่ อ นที่ จ ะน าไปใช้ ด้ ว ยการประเมิ น ความคิ ด เห็ น จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ทางด้านเนื้อหาและสื่อการสอน เพื่อให้เป็นผู้พิจารณาให้ข้อมูลในการปรับปรุงหรือแก้ไข
ข้อบกพร่องของบทเรียน โดยสร้างเครื่องมือประเมินความเหมาะสมให้ครอบคลุมองค์ประกอบในด้านต่าง
ๆ เช่น ด้านเนื้อหา ด้านการดาเนินเรื่อง ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา ด้านการออกแบบจอภาพ และ
ด้านการจัดบทเรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี มูลประเสริฐ (2547 : 54) ได้สร้างบทเรียน
คอมพิว เตอร์ ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลั งเรียน โดยให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณ
และฟังก์ชัน พบว่า นักเรียนที่เรี ยนด้วยบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนสอบก่อนเรียน โดย E1/E2 มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.60/16.57 ซึ่งมีผลแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้โดยทาให้เห็นเป็นลาดับขั้นตอนการแก้ปัญหาจากง่ายไปหายาก
แสดงขั้นตอนเป็นลาดับที่ชัดเจนส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับประไพ พงษ์จิวานิช
(2541 : 25) ที่กล่าวว่า การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาจาก
บทเรียนตามขั้นตอนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน และคอมพิ วเตอร์ช่วย
สอนช่วยบอกข้อบกพร่องของผู้เรียนได้ เมื่อผู้เรียนทาผิดขั้นตอนของโปรแกรม จะส่งผลทาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเครื่องมือที่มีความน่าสนใจมากกว่าหนังสือเรียน
สามารถดึงดูดความสนใจทาให้ผู้เรียนมีการฝึกฝนทาบทเรียนซ้า ๆ ทาให้นักเรียนได้มีการฝึกคิด มีการ
ตัดสินใจ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในบทเรียนนั้น ๆ ได้
ซึ่งสอดคล้องกับถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542 : 7) ที่กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการ
สอนรูปแบบหนึ่งซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนาเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง
กราฟิก แผนภูมิ ฯลฯ เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงใน
ห้องเรียนมากที่สุด เพื่อดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ ผู้ เรียนเรียนรู้
จากการมีปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับข้อมูลย้อนกลับ
3. ผลการปฏิบั ติงานของนั กเรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 5 ที่เรียนด้ว ยบทเรียนคอมพิว เตอร์
ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน พบว่าผลการปฏิบัติงานของนักเรียนใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 แสดงว่าผลการปฏิบัติงานของนักเรียนอยู่ในระดับดี โดยเรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อย ความตรงต่อเวลาจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 ความรับผิดชอบในการทางานค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 การ
ทางานอย่างเป็นระบบค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 การใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง และผลงานถูกต้องสมบูรณ์ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.07 ตามลาดับ ทั้งนี้อันเนื่องมาจากนักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม ได้เรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง การลงมือปฏิบัติทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น โดยผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและประเมินตนเองว่ามีความ
เข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใด เมื่อเกิดข้อสงสัยสามารถกลับไปศึกษาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ลดความกดดันในการเรียน เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความช้าเร็วแตกต่างกัน และเป็นการประเมินผล
ตามสภาพจริงจะเน้นให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาซึ่งสอดคล้องกับ มังกร ทองสุขดี (2522:5-10 อ้างถึงใน
ปารมี สัมฤทธิ์สุทธิ์ 2551 : 40-41) ที่กล่าวว่า การแสดงการสาธิตเพื่อให้นักเรียนหาคาตอบให้ได้ โดย
แนะให้นักเรียนทากิจกรรมบางอย่าง นักเรียนที่มโี อกาสฝึกการแก้ปัญหาอยู่เสมอนั้นเป็นแนวทางช่วยได้
เป็นอย่างดีให้นักเรียนได้สร้างงานด้วยตนเองโดยสอดคล้องกับแนวคิดของบรูนเนอร์ (Jerome Bruner,
อ้างถึงกาญจนา คุณารักษ์ 2543 : 213-214) กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ (Discovery
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Learning) จะต้องเกิดจากการให้นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติ ฝึกความคิด มีความสัมพันธ์และมีหลักการ
ใหม่ ๆ เรียนจากง่ายไปยาก จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.
วิชาตารางคานวณ..เรื่องการใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.03 แสดงว่าค่าความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับดี และจากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคานวณ เรื่อง การใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน นักเรียนอยากให้ข้อ
คาถามที่ใช้ในคาถามท้ายบทมีความชัดเจนง่ายต่ อการทาความเข้าใจ และเพิ่มรูปภาพการ์ตูนให้มากขึ้น
เพื่อดึงดูดความสนใจและพักสายตาระหว่างการเรียนด้ว ยบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน วิช าตาราง
คานวณ เรื่อง การใช้สูตรคานวณและฟังก์ชัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถ
ตอบสนองความสนใจเหมาะสมกับความสามารถของวัย บทเรียนมีความท้าทายให้แสดงความสามารถ
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จัดทาขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยู่ในหนังสือแบบเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธนา เทศทอง (2545:100) ที่กล่าวว่าเมื่อผู้เรียนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
พบว่าผู้เรียนมีการตืน่ ตัวให้ความสนใจ และมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่าง
ตั้งใจ และผลการทดสอบ นักเรียนสามารถทาคะแนนได้ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวิจัยของ
วุฒิชัย ประสารสอย (2543 : 14) กล่าวว่าผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้โดยวิธีการค้นพบอย่างสมบูรณ์ ได้เมื่อมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมในบทเรียน และมีความพอใจหรือแรงจูงใจสร้างความอยากรู้อยากเห็น การกาหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ภาพและสีช่วยส่งเสริมให้เข้าใจยิ่งขึ้นทาให้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณค่าต่อการ
เรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของกันนิกา ผิวอ่อนดี (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทาวิจัยเรื่องการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนในสังกัดอาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี และยังสอดคล้องกับงานวิจัย พนิดา บัวมณี (2549 :
บทคัดย่ อ) ได้ส ร้ างและพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอนกลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อ ง
อัตราส่วนและร้อยละ สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ อยู่
ในระดับดีตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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