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บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือ
ดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ 80/80 ศกึษาดชัน ีประสทิธผิลของการใช้เอกสารประกอบการเรยีนโดยบรูณาการ
สื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) 
ศึกษาผลสัมฤทธิ์เอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอน 
แบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือ
ปฏิบัติโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 2 กลุ่ม 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ  
(2204-2103) ภาคเรียนที ่2 ปีการศกึษา 2560 จ�านวน 30 คน โดยการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t-test Dependent) 
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 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือดิจิทัลด้วยการจัด 
การเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เท่ากับ 83.53/88.78 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ดัชนีประสิทธิผล
ของเอกสารประกอบการเรียนโดยบรูณาการสือ่ดจิทิลัด้วยการจดัการเรยีนการสอนแบบลงมอืปฏบิตัิ
วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) มีค่าเท่ากับ .8863 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 
หลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.63 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอน 
แบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01 ส่วนความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรม 
ตารางค�านวณ (2204-2103) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ:  เอกสารประกอบการเรยีน, โปรแกรมตารางค�านวณ, สือ่ดจิทิลั, การเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตัิ 

Abstract
 The purpose of this research were to development the learning materials by  
using integrated on digital media Active Learning management in the course of  
calculation program (2204 -2103), which was affect 80/80 standard efficiency, study the 
effectiveness index of the use of learning material by using the integrated digital media 
on Active Learning calculation program course (2204-2103), study the achievement  
of learning materials by using the integrated digital media on Active Learning  
calculation program course (2204-2103), and study students’ satisfaction toward 
learning materials by using the integrated digital media on Active Learning program 
course (2204-2103).  There were 30 purposive samples, who were the diploma  
degree in business computer, the 2nd year students’ registered the calculation 
course of 2/2017 term. The research tools include: students handbook, students’  
achievement test, and student satisfaction questionnaire.  The statistics was analyzed 
by percentage, mean, and standard deviation.  The hypothesis was analyzed by t-test.
The research result were : the development of learning materials by using the  
integrated digital media on Active Learning.  In calculation program course (2204-2103) 
was the efficiency criteria of 83.53/88.78, the effectiveness index of the learning 
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materials by using the integrated digital media on Active Learning in calculation 
program course (2204-2103) was equal to .88 indicated that students were increased 
knowledge after studying with the integrated digital media on Active Learning were 
comprised 88.63%, the learning achievement of the students by using the learning  
materials integrated digital media Active Learning calculation program course  
(2204-2103) affected the average score after the study, significantly level .01, and 
the students satisfaction on learning by using digital media Active Learning in the 
calculation program course (2204-2103), at the average level of 4.75, mean that most 
of students were satisfied this course in highest level. 

Keywords:  Learning material, Calculation program, Digital media, Active Learning

บทน�า
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตคินไทยทกุคนจะได้รบัการศกึษาเท่าเทยีมกนั  มคีวามสามารถ 
ในทักษะกระบวนการเรียนรู้ สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ปัจจุบันการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการเรียนอีเลิร์นน่ิง ท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่จ�ากัดสถานที่  
และเวลา เทคโนโลยีเครือข่ายเป็นการศึกษาที่ผู ้เรียนมีความสะดวก รวดเร็ว ด้วยการเรียน 
ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู ้สอน สามารถขับเคลื่อนการศึกษาท้ังระบบได้อย่างมีคุณภาพ การศึกษา 
มคีวามส�าคญัต่อการพฒันาประเทศในฐานะทีเ่ป็นกระบวนการหนึง่ทีม่บีทบาทโดยตรงต่อการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
การศึกษาจึงหมายถึงการเจริญงอกงามเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลทุกด้าน คือ  
สติปัญญา อารมณ์และสังคม การจัดการศึกษาที่ดีจะต้องค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ความถนัดทางการเรียนของแต่ละบุคคล รวมทั้งองค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาด้วย เช่น 
สถานภาพทางสังคม บุคลิกภาพ ความสนใจ ความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ตลอดจน
การปรับตัวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (นรินทร์  สังข์รักษา, 2557)
 การจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะความคิดระดับสูง
อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลได้ดีจะช่วยให้ผู้เรียน 
เกิดแรงจูงใจจนสามารถชี้น�าตลอดชีวิตในฐานะผู ้ฝักใฝ่การเรียนรู ้ ธรรมชาติของการเรียนรู ้ 
ประกอบด้วยลักษณะส�าคัญต่อไปนี้
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 1. เป็นการเรียนการสอนทีพ่ฒันาศกัยภาพทางสมอง ได้แก่การคิดการแก้ปัญหา และการน�า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
 2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
 3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 4. ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการเรยีนการสอนทัง้ในด้านการสร้างองค์ความรูก้ารสร้างปฏสิมัพนัธ์ 
และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
 5. ผูเ้รยีนเรยีนรูค้วามรบัผดิชอบร่วมกนัการมวีนิยัในการท�างานการแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
 6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผูเ้รยีนอ่านพดูฟังคดิอย่างลุม่ลกึผูเ้รยีนจะเป็นผูจ้ดั
ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง
 8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ และหลัก
การความคิดรวบยอด
 9. ผูส้อนจะเป็นผูอ้�านวยความสะดวกในการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ให้ผูเ้รยีนเป็นผูป้ฏบิตัด้ิวยตนเอง 
 10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผู้เรียน

 สือ่ดจิทิลัคอืรปูแบบการสอนทีม่ปีฏสิมัพนัธ์ ผูเ้รยีนจะได้รบัประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากการ 
มปีฏสิมัพนัธ์กบัเนือ้หาโดยน�าลกัษณะของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มาประยกุต์ใช้เป็นการสอน 
แบบออนไลน์ทีเ่น้นการมปีฏสิมัพนัธ์ มกีารให้ค�าแนะน�า การปฏบิตั ิการให้ผลย้อนกลับ ดงึดดูความสนใจ 
บทเรียนสื่อดิจิทัลในลักษณะสื่อหลายมิติที่ประกอบ ด้วยภาพ กราฟิกภาพเคลื่อนไหวแบบวิดิทัศน์ 
และเสียงนอกเหนือไปจากเนื้อหาตัวอักษรจะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยใน
การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยการสืบค้นเชื่อมโยงฉับไวด้วยสมรรถนะของการเช่ือมโยง 
หลายมติทิ�าให้ผูเ้รียนสามารถเรยีนรูใ้นสิง่ต่าง ๆ  ได้กว้างขวางและหลากหลายได้อย่างรวดเรว็ ซึง่เป็น 
ไปตามล�าดับเนื้อหา 
 โปรแกรม Padlet ที่ผู้วิจัยพัฒนาเป็นสื่อดิจิทัล Padlet เป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่อยู่ 
ในแพลตฟอร์มของบอร์ดส�าหรับการระดมความคิด การแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนความ
รู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยการแสดงความคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด 
ของผู้เข้าใช้จะอยู่ในรูปแบบของกระดาษโน้ตที่ติดบนบอร์ด รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ระบบจะแสดงผลทุกอย่างเป็นแบบการตอบสนองการท�างานทันทีทันใด 
 ทฤษฎตีามแนวคดิของกาเย่ ทีน่�ามาบรูณาการสือ่ดจิทิลั โดยยดึหลกัการสอน 9 ประการ ได้แก่  
1. เร่งเร้าความสนใจ 2. บอกวตัถปุระสงค์ 3. ทบทวนความรูเ้ดมิ 4. น�าเสนอเนือ้หาใหม่  5. ช้ีแนะแนวทาง 
การเรยีนรู ้6. กระตุน้การตอบสนอง 7. ให้ข้อมลูย้อนกลบั 8. ทดสอบความรูใ้หม่ 9. สรปุและน�าไปใช้  
(รุจโรจน์ แก้วอุไร, 2561)
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ปัญหาในการเรียนวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) เป็นการเรียนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ 
การค�านวณ การใช้ฟังก์ชันส�าเร็จรูปจากโปรแกรมมาใช้งานซึ่งเนื้อหาค่อนข้างยาก และจ�านวน
ฟังก์ชันมีมาก ท�าให้นักเรียนขาดความสนใจท่ีจะเรียน ไม่สามารถที่จะค�านวณและเรียกใช้ฟังก์ชัน
ให้ตรงกับความต้องการ นักเรียนจ�าฟังก์ชันไม่ได้ ไม่สามารถที่จะน�าฟังก์ชันมาพัฒนางานได้  
ผู ้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในเนื้อหาวิชา และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้ง 
จะมีนักเรียนขาดเรียนท�าให้เรียนไม่ทัน ไม่สามารถจะใช้งานโปรแกรมตารางค�านวณได้อย่างถูกต้อง  
ระยะเวลาไม่เพียงพอ ท�าให้ผู้เรียนเกิดปัญหาในการเรียนไม่ต่อเนื่อง และไม่สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์รายวิชา
 จากสภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส�าคัญที่จะน�า
กระบวนการแก้ปัญหามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนหลายรูปแบบโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนบรูณาการสือ่ดจิทิลัด้วยการสอนบน Padlet เพือ่ศกึษาความสามารถในการเรยีนรู้ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้มีความกระตือรือร้น 
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก้ปัญหา รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องสมรรถนะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่าง
บคุคล ครอบคลมุจดุประสงค์เชงิพฤตกิรรม ทัง้ทางด้านพทุธพสัิย ทกัษะพสิยั คณุธรรมและจรยิธรรม 
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอน
แบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 
 2. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการ
จัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) 
 3. ศกึษาผลสมัฤทธิเ์อกสารประกอบการเรยีนโดยบรูณาการสือ่ดจิทิลัด้วยการจดัการเรยีน
การสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103)  
 4. ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอเอกสารประกอบการเรยีนโดยบรูณาการสือ่ดจิทิลั
ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103)  
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สมมุติฐานของการวิจัย
 1. เอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ 
ลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
ที่ก�าหนด 80/80 
 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือดิจิทัลด้วยการจัด 
การเรยีนการสอนแบบลงมอืปฏบิตัวิชิาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) มค่ีาดชันปีระสทิธผิล 
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเอกสารประกอบการเรียน
โดยบรูณาการ สือ่ดจิทิลัด้วยการจดัการเรยีนการสอนแบบลงมอืปฏบิตัวิชิาโปรแกรมตารางค�านวณ  
(2204-2103 ) มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือ
ดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103)  
อยู่ในระดับมากขึ้นไป

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 ทองสุข เอี่ยมศิริ (2549) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดและทฤษฎี
ของโรเบิร์ต กาเย่ เรื่อง “การใช้ CAI และการเสริมแรงในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์” ผลการวิจัย
พบว่า การสร้างสื่อซีเอไอร่วมกับแบบฝึกทักษะ การใช้โปรแกรม Power Point ใช้ได้กับนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เป็นอย่างดโีดยดจูากผลคะแนนของนกัเรยีนทีค่่อนข้างสงู จงึสรปุว่าการเสรมิแรง 
ด้วยการให้ค�าชมเชยท�าให้นักเรียนมีก�าลังใจและท�าคะแนนได้ดีขึ้น ผู้เรียนมีความสนใจและเรียนรู้
ได้ดีขึ้น
 เศรษฐาพันธ์ สุกใส (2558) รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาพื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204–2006 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า 
1. เอกสารประกอบการเรียน วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รหัสวิชา 2204–2006 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีประสิทธิภาพ 81.51/81.17 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก�าหนดไว้  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาพื้นฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์รหัสวิชา 2204–2006 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด
ร้อยละ 80 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 3. ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอเอกสารประกอบ
การเรียนวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รหัสวิชา 2204–2006 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68
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ขอบเขตของการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชัน้ปีที ่2 ประเภทวชิาพาณชิยการ สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ วทิยาลยัอาชวีศกึษาอดุรธาน ีทีล่งทะเบยีน 
เรียนวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 59 คน
  1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 2ประเภทวิชาพาณิชยการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ�านวน 30 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
 2. ตัวแปรที่ศึกษาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
  2.1  ตัวแปรต้น คือ เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
  2.2  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียน
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
  3.1  เอกสารประกอบการเรียนและสื่อดิจิทัล
  3.2  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณภาพของเอกสารประกอบ
การเรียน 
  3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  3.4  แบบสอบถามความพึงพอใจ

นิยามศัพท์
 เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัล
ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103)  
ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
 โปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) หมายถึง โปรแกรม Microsoft Excel 2016  
เป็นโปรแกรมตารางข้อมลู มลีกัษณะเป็นตารางเหมาะส�าหรบัเกบ็ข้อมลูทีเ่ป็นตวัเลขลงในแต่ละช่อง 
ของตาราง โดยอ้างอิงจากต�าแหน่งของเซลล์และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาค�านวณหา
ผลลัพธ์ได้โดยอัตโนมัติ 
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 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารประกอบการเรียน
โดยบรูณาการสือ่ดจิทิลัด้วยการจดัการเรยีนการสอนแบบลงมอืปฏบิตั ิวชิาโปรแกรมตารางค�านวณ 
(2204-2103) ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80
 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ คะแนนทีน่กัเรยีนท�าได้จากการตอบแบบทดสอบก่อนเรยีน 
และหลังเรียน  .
 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถึง แบบทดสอบวชิาโปรแกรมตารางค�านวณ 
(2204-2103) เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�านวน 60 ข้อ 30 คะแนน
 ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใช้เอกสารประกอบการเรยีน 
วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
 สื่อดิจิทัล หมายถึง รูปแบบการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้
โดยตรง มีรายละเอียดเนื้อหา กิจกรรม แบบทดสอบวัดผลประเมินผล
 Padlet หมายถึง เว็บไซต์ที่แสดงรายละเอียดเนื้อหาวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ  
(2204-2103) เว็บไซต์ที่ให้บริการกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ สามารถเข้ามาอภิปราย 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เขียนค�าถาม ค�าตอบ หรือสรุปเน้ือหา เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็น
ของนักเรียนและครูในชั้นเรียน 
 การเรียนในรูปแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นพัฒนากระบวน การเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะ และเช่ือมโยงองค์ความรู้ 
น�าไปปฏบิตัเิพือ่แก้ไขปัญหาผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในชัน้เรยีนส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน 

วิธีการศึกษา
 วิธีการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือดิจิทัลด้วยการจัด 
การเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ด�าเนินตามล�าดับดังต่อไปนี้
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการสร้างมีดังนี้
  1.1  ศกึษาหลกัสูตรประกาศนยีบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2556 ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการเรียน
  1.2  ศกึษาหลกัการและแนวคดิของการเรยีนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรยีน            
  1.3  ศกึษาผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัและเนือ้หาแล้วน�าผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัมาวเิคราะห์
เพื่อก�าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้  
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  1.4  พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน จ�านวน 10 แผนการเรียน
  1.5  น�าเอกสารประกอบการเรียนเสนอต่อผู ้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความถูกต้อง 
ความเหมาะสมของเนื้อหา และให้ข้อเสนอแนะแล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขจนเป็นเอกสารประกอบ
การเรียนฉบับสมบูรณ์
 2. ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ มีดังนี้
  2.1  ศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2556 ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารประกอบการเรียน
  2.2  ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในรายละเอียดของความหมายเกี่ยวกับเอกสาร 
ประกอบการเรียน 
  2.3  ศึกษาวิธีการจัดท�าเอกสารประกอบการเรียนจากหนังสือข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  2.4  วิเคราะห์เนื้อหาและก�าหนดขอบเขต กรอบเน้ือหาแต่ละเรื่องที่เรียงล�าดับจาก 
ง่ายไปยาก
  2.5  ก�าหนดจุดประสงค์ทั่วไป จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ต้องการ 
  2.6  ก�าหนดโครงสร้างและเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
  2.7  ด�าเนินการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ตามล�าดับจุดประสงค์การเรียน  
ล�าดับเนื้อหา และโครงสร้างที่ก�าหนดไว้ จ�านวน 10 หน่วยการเรียนดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ก�าหนดหน่วยการเรียนเอกสารประกอบการเรียน

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียน

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel

หน่วยที่ 2 การจัดการเกี่ยวกับเซลล์

หน่วยที่ 3 การจัดการเกี่ยวกับแผ่นงาน

หน่วยที่ 4 การจัดการเกี่ยวกับสมุดงาน

หน่วยที่ 5 น�าเสนอข้อมูลด้วยกราฟ

หน่วยที่ 6 การค�านวณโดยใช้สูตร

หน่วยที่ 7 การค�านวณโดยใช้ฟังก์ชัน

หน่วยที่ 8 การจัดการกับข้อมูลและฐานข้อมูล

หน่วยที่ 9 วิเคราะห์ข้อมูลและการค�านวณข้อมูลขั้นสูง

หน่วยที่ 10 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
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 ในการพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนโดยบรูณาการสือ่ดจิทิลัด้วยการจดัการเรยีนการสอน 
แบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) เพื่อศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้มีความกระตือรือร้น  
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก้ปัญหารวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องสมรรถนะ ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้พฒันาตนเองเต็มศกัยภาพตามความแตกต่างระหว่างบคุคล  
ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ทั้งทางด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัย คุณธรรมและจริยธรรม  
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
 3. การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัด 
การเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรับนักเรียน
ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่2 สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการตามขัน้ตอนดงันี้
  3.1  น�าเอกสารประกอบการเรียนจ�านวน 10 แผนการเรียนที่สร้างขึ้นไปปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียนพิจารณา จ�านวน 3 ท่าน 
  3.2  น�าเอกสารประกอบการเรียนมาปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้เช่ียวชาญแล้วน�าไป
ทดลองหาประสทิธภิาพกบันกัเรยีนประกาศนยีบตัรวชิาชพี ซึง่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพือ่หาข้อบกพร่อง 
    น�าคะแนนประเมินเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้ววิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งลักษณะการประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
    เหมาะสมมากที่สุด  มีค่าคะแนน  5  คะแนน
    เหมาะสมมาก  มีค่าคะแนน  4  คะแนน
    เหมาะสมปานกลาง  มีค่าคะแนน  3  คะแนน
    เหมาะสมน้อย  มีค่าคะแนน  2  คะแนน
    เหมาะสมน้อยที่สุด  มีค่าคะแนน  1  คะแนน
  3.3  ผู้วิจัยได้น�าเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างข้ึนไปทดลองกับนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ
การเรียน
    3.3.1 การทดลองแบบหนึง่ต่อหนึง่ (1 : 1) ผูว้จิยัได้ท�าการทดลองเพือ่หาประสิทธภิาพ 
กบันกัเรยีนชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพี โดยใช้กบันกัเรยีน 3 คน ประกอบด้วยเดก็เก่ง ปานกลาง และ
อ่อนเพื่อหาความเหมาะสมของกิจกรรมในเอกสารประกอบการเรียน ผลการทดลองพบว่า นักเรียน
ยังไม่เข้าใจขั้นตอนของกิจกรรม และขาดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม ผลการทดลองใช้ในขั้นนี้ 
มีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากับ 66.97/66.67 แล้วน�าผลที่ได้มาปรับปรุงเพื่อให้ถูกต้องเหมาะสม 
ยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยท�าการปรับปรุง แก้ไขเอกสารประกอบการเรียนเพื่อน�าไปทดลองในครั้งต่อไป 
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    3.3.2 การทดลองกลุ ่มเล็ก (1:10) ผู ้ วิจัยได้ทดลองกับนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยน�าเอกสารประกอบการเรียนที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน 
จ�านวน 10 คน คละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน เป็นนักเรียนห้องเดิมแต่คนละกลุ่มกับ 
การทดลองครั้งที่ 1 ในการทดลองครั้งนี้เพื่อหาความเหมาะสมของเอกสาร ประกอบการเรียน  
กรอบค�าถามมคีวามเหมาะสม แต่การล�าดบัเนือ้หาไม่ชดัเจนผลการทดลองพบว่า ประสทิธภิาพ E

1
/E

2  

เท่ากับ 72.91/70.67 ผู้วิจัยจึงได้ท�าการปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนเพื่อน�าไปทดลอง 
ในครั้งต่อไป
    3.3.3 การทดลองกลุ ่มใหญ่ (1:100) ผู้วิจัยได้ทดลองกับนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนยีบตัรวชิาชพี  ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 24 คน ผลการทดลองใช้ในขัน้นีม้ปีระสิทธภิาพ 
E

1
/E

2
 เท่ากับ 81.70/80.83 พบว่า เอกสารประกอบการเรียนมีความเหมาะสม สามารถน�าไปใช้จริง

กับกลุ่มตัวอย่างได้    
    3.3.4 น�าเอกสารประกอบการเรียนที่ได้ผ่านการทดลองทุกขั้นตอนแล้วเสนอต่อ 
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อท�าการประเมินเอกสารประกอบการเรียนด้วยแบบประเมินที่ผู้วิจัยปรับปรุงจาก 
บันลือ พฤกษะวัน (2532) โดยเปรียบเทียบเกณฑ์ ดังนี้
     1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
     1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
     2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมในระดับปานกลาง
     3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
     4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
 4. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ 
(2204-2103) มีขั้นตอนดังนี้ 
  4.1  ศึกษาคู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  4.2   ศกึษาคูม่อืการสร้างแบบทดสอบจากหนงัสอืการวจิยัเบือ้งต้นของ (บญุชม  ศรสีะอาด,  
2553)    
     4.3  ศกึษาวธิเีขยีนข้อทดสอบแบบเลอืกตอบจากต�าราเอกสาร (พวงรตัน์ ทวรีตัน์, 2551) 
     4.4  น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดย 
บูรณาการสื่อดิจิทัล ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ 
(2204-2103) ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมเพื่อพิจารณา ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา การใช้ค�าถาม ส�านวนภาษา 
ความยากง่าย และความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัดโดยพิจารณาจากค่า IOC แล้วน�าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
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  4.5  คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา คือข้อสอบที่มีความเหมาะสม
สอดคล้อง IOC มากกว่า 0.5 ไว้จ�านวน 60 ข้อ
  4.6  น�าแบบทดสอบทีผ่่านการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญ พมิพ์เป็นแบบทดสอบจรงิแล้ว 
น�าไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี แล้วน�าผลการทดลองไปหาคุณภาพของข้อสอบ 
  4.7  น�ากระดาษค�าตอบทีไ่ด้มาตรวจให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน ส�าหรบัค�าตอบทีถ่กูและ
ให้ 0 ส�าหรบัค�าตอบทีผ่ดิน�ามาวเิคราะห์หาความยากง่าย และค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบทดสอบราย
ข้อวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้เทคนิค 50 % แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่าย (P) และมีค่าอ�านาจ
จ�าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20  ขึ้นไป
  4.8  คัดเลือกเอาข้อสอบท่ีเข้าเกณฑ์ จ�านวน 60 ข้อน�าแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียน 
ระดบัชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพีปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 วทิยาลยัอาชวีศกึษาอดุรธานี 
จ�านวน 24 คน (แบบ 1 : 100)  แล้วน�ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ ได้แบบทดสอบที่มีความ 
ยากง่ายระหว่าง 0.23-0.76 และค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.21-0.78
  4.9  น�าเอาแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไว้แล้วมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร 
คูเดอร์ริชาร์ดสัน ด้วย KR-20 ของบุญชม  ศรีสะอาด (2553) ผลปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.90 สามารถน�าแบบทดสอบนี้ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้
  4.10 จดัพมิพ์แบบทดสอบทีผ่่านการตรวจสอบคณุภาพแล้ว จ�านวน 60 ข้อ คะแนนเตม็ 
30 คะแนน เพื่อน�าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจ การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอน 
แบบลงมอืปฏบิตั ิวชิาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรบันกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีขั้นตอนดังนี้
  5.1  ศึกษาเนื้อหารูปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจ
  5.2  ก�าหนดโครงสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยให้ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการ 
จะศึกษาคือความเหมาะสมของเนื้อหาการน�าเสนอภาษาที่ใช้ประโยชน์ต่อการเรียน
  5.3  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
  5.4  น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบเน้ือหา และภาษาที่ใช ้
ในแบบสอบถาม
  5.5  น�าแบบสอบถามมาพิจารณาปรับปรุง และจัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  
  5.6  น�าแบบสอบถามมาใช้กับนักเรียนเพื่อสอบถามความพึงพอใจ เมื่อเรียนจบทั้ง  
10 หน่วยการเรียน ครชูีแ้จงวตัถุประสงค์ของการตอบแบบสอบถามและตอบแบบสอบถามได้ถกูต้อง 
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  5.7  น�าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจให้คะแนนตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert)  
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550)  
 6. การพฒันาสือ่ดจิทิลั การพฒันาสือ่ดจิทิลัตามแนวคดิของกาเย่ด้วยการสอนบน Padlet 
มีขั้นตอนดังนี้
  6.1  ศึกษาคู่มือการสร้าง Padlet
  6.2  พัฒนาสื่อดิจิทัลตามเนื้อหารายวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103)  
ด้วย Padlet

ผลการศึกษา
 ผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือดิจิทัลด้วยการจัด 
การเรียนการสอนแบบ ลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 5.1  ผลการหาประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนโดยบรูณาการสือ่ดจิทิลัด้วยการจดั 
การเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรับนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการ 
  จัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103)  
  ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

ผลการทดสอบ
จ�านวน
ผู้เรียน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
รวม

คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E
1
) 30 100  2,424 8.35 83.53

ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E
2
) 30 30 799 27.53 88.78

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการท�าแบบทดสอบหลังเรียนทั้ง 10 หน่วยการเรียน
และผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 83.5/88.78 ดังนั้นแสดงว่าเอกสาร
ประกอบการเรียนที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
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 5.2  ผลจากการศกึษาค่าดชันปีระสทิธผิลเอกสารประกอบการเรยีนโดยบรูณาการสือ่ดจิทิลั 
ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตารางที่ 3 ผลจากการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือดิจิทัล 
  ด้วยการจดัการเรยีนการสอนแบบลงมอืปฏบิตั ิวชิาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103)  
  ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เครื่องมือที่ใช้วัด จ�านวนผู้เรียน  X S.D. ดัชนีประสิทธิผล

แบบทดสอบก่อนเรียน 30 8.27 1.98
 0.8863

แบบทดสอบหลังเรียน  30 27.53 0.82

 จากตารางที ่3 พบว่า ค่าดชันปีระสทิธผิลทีส่ร้างขึน้มค่ีาเท่ากบั 0.8863 หรอืมคีวามก้าวหน้า
ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.63
 5.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนโดย 
บูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ 
(2204-2103) ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการ 
  สื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ  
  (2204-2103) ส�าหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้ปีที ่2 สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 

เครื่องมือที่ใช้วัด จ�านวนผู้เรียน X  S.D. t-test

แบบทดสอบก่อนเรียน 30 8.27 1.98 59.94**

 แบบทดสอบหลังเรียน  30 27.53 0.82

** นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ตารางที่ 5 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนรูโ้ดยใช้เอกสารประกอบการเรยีน 
  โดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรม 
  ตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2  
  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาพรวม 

รายการ X S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. เอกสารประกอบการเรียนด้านการจัดท�ารูปเล่ม 4.63 0.61 มากที่สุด

2. เอกสารประกอบการเรียนด้านเนื้อหาสาระ 4.84 0.05 มากที่สุด

3. เอกสารประกอบการเรียนด้านการประเมินผล 4.77 0.06 มากที่สุด

4. เอกสารประกอบการเรียนด้านประโยชน์และ
   การน�าไปใช้

4.78 0.04 มากที่สุด

เฉลี่ยรวม 4.76 0.19 มากที่สุด

 จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนโดย 
บูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ 
(2204-2103) ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
โดยภาพภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X=4.76) และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพงึพอใจ 
ของนักเรียนเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่าคือ 1) เอกสารประกอบการเรียนด้านเน้ือหาสาระ 
(X=4.84) 2) เอกสารประกอบการเรียนด้านประโยชน์และการน�าไปใช้ (X=4.78) 3) เอกสาร
ประกอบการเรียนด้านการประเมินผล (X=4.77) 4) เอกสารประกอบการเรียนด้านการจัดท�า 
รูปเล่ม (X=4.63) ตามล�าดับ

สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลของการวิจัย สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า
 1. การพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนโดยบรูณาการสือ่ดจิทิลัด้วยการจดัการเรยีนการสอน 
แบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพที่ 83.53/88.78 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
 2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือดิจิทัลด้วยการจัด 
การเรียนการสอนแบบ ลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) มีประสิทธิผลทาง 
การเรียนรู้ร้อยละ 88.63
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 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนโดย 
บูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ 
(2204-2103) มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01   
 4. ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือดิจิทัล 
ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103)  
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับมากที่สุด (X=4.76, S.D.=0.19)

อภิปรายผล
 จากการวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัด 
การเรยีนการสอนแบบ ลงมอืปฏบิตัวิชิาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรบันกัเรยีนระดบั
ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่2 สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ สามารถน�าผลการวจิยัมาอภิปรายผล ดงันี้ 
 1. การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือดิจิทัลด้วยการจัดการเรียน
การสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่า เอกสารประกอบการเรียน 
มปีระสทิธภิาพ 83.53/88.78 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ 80/80 แสดงว่าเอกสารประกอบการเรยีน 
ที่ผู ้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีความน่าเชื่อถือเพราะได้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เช่ียวชาญ 
โดยมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองมาจากมีการอออกแบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ท�าให้เอกสารประกอบการเรยีนมปีระสทิธภิาพและผูเ้รยีนยงัสามารถเรยีนหรอืทบทวนได้ทกุสถานที่  
และเวลา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพีรญา ดุนขุนทด (2561) เรื่องรายงานผลการใช้เอกสาร
ประกอบการเรยีนวชิาการสร้างเวบ็ไซต์ รหสัวชิา 2204-2009 1. ประสทิธภิาพของเอกสารประกอบ
การเรียนวิชาการสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา2204-2009 พบว่าประสิทธิภาพ (กระบวนการ) E

1
 เท่ากับ 

84.69 ส่วนประสิทธิภาพ (ผลลัพธ์) E
2
 เท่ากับ 83.60 ดังนั้นเอกสารประกอบการเรียนวิชาการสร้าง

เว็บไซต์รหัสวิชา 2204-2009 ที่ผู้วิจัยสร้างขี้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.69/83.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
มาตรฐาน 80/80 ทีต่ัง้ไว้ 2. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช้เอกสารประกอบการเรยีน
วิชาการสร้างเว็บไซต์รหัสวิชา 2204-2009 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 2. การเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อศึกษาด้วยเอกสาร 
ประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ 
วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01 
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
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ข้อเสนอแนะ
 1. ครูผู้สอนต้องด�าเนินการสอนตามคู่มือของเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการ 
สื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) 
ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. ในการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัล ควรให้นักเรียนเรียนด้วยตนเอง เพื่อตอบสนอง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
 3. ควรมีการพัฒนาและประยุกต์สื่อในการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยเพราะปัจจุบัน 
มีความจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากในวงการศึกษาไทย
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