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บทคัดย่ อ
วิจยั ในชั้นเรี ยนเรื่ อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่ อง มารู ้จกั กับ
โปรแกรม Numbers กันเถอะ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5A โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ในรายวิชาเทคโนโลยี 5 โดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่ อง มา
รู ้จกั กับโปรแกรม Numbers กันเถอะ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 A จานวน 18 คน โดย
ได้มาจากการเลือก โดยดูจากคะแนนการสอบ Pretest ของนักเรี ยนในห้อง ซึ่งนักเรี ยนจานวน
ดังกล่าวนี้มีคะแนนสอบน้อยกว่ามาตรฐาน ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะเลือกนักเรี ยนกลุ่มดังกล่าวมา
ทาการวิจยั ในครั้งนี้

ระยะเวลาที่ทาการวิจยั 5 สัปดาห์ เริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 4 พฤศจิกายน ถึง 2

ธันวาคม พ.ศ. 2557
เครื่ องมือที่ใช้ในการทาวิจยั ประกอบด้วย 1) สื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม
Numbers กันเถอะ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 2) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
เรื่ อง การใช้โปรแกรมตารางงานนาเสนอข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า โดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม

Numbers กันเถอะ สาหรับ

นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5A โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา สามารถช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนนั้นดีข้ ึน

ประกาศคุณูปการ
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม

Numbers

กันเถอะ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5AB จัดทาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชา
เทคโนโลยี 5 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5AB โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา หลังจากที่ได้สื่อ
การเรี ยนการสอนแล้ว ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนนั้นดีข้ ึน และอีกทั้งยังสามารถช่วยให้
ผูเ้ รี ยนนั้นมีความสุ ขในระหว่างการเรี ยนการสอน และมีความสนใจเรี ยนมากขึ้นอีกด้วย
รายงายการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงได้โดยการสนับสนุนจากท่าน
อธิ การ โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา ภราดาชานาญ เหล่ารักผล และขอขอบคุณนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5AB ที่ให้ความร่ วมมืออย่างดีในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน เรื่ อง
เรี ยนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการ

Numbers กันเถอะ สาหรับนักเรี ยนชั้น

ประถมศึกษาปี ที่ 5AB จะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน เพื่อนาวิธีการไปใช้เป็ นแนวทางเพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางด้านการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น งานวิจยั ฉบันนี้หากมี
ข้อบกพร่ องประการใดผูว้ จิ ยั ขออภัยมา ณ ที่น้ ี

ผูว้ จิ ยั
นายปรัชญา วิชา
ครู ผสู ้ อนระดับชั้นประถมศึกษา
แผนก MLP
โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา

ชื่อเรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม
Numbers กันเถอะ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5AB โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากภายนอก
เข้ามาแทรกซึ มเข้าไปในท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้สังคมไทย
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านการศึกษานั้น ได้มีการใช้
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แทนหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ที่เป็ นหลักสู ตรเก่า ซึ่ งเป็ นเรื่ องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จะเห็นได้ชดั เจน
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผูผ้ ลิต
และผูใ้ ช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้ความรู ้ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ และ ในการปฏิรูปการศึกษาตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้มากที่สุด ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามศักยภาพ ตามความ
ถนัดและความสนใจของแต่ละคน (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 3)
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดารงชีวติ ในประจาวันเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เทคโนโลยีเข้ามีส่วนช่วยพัฒนาหรื อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี และการที่เทคโนโลยีจะสามารถช่วย
พัฒนาผูเ้ รี ยนรวมทั้งผูส้ อนได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การนาเทคโนโลยีไปผสมผสานประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด (ถวัลย์ มาศจรัส 2546 : 2) และการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้สร้างสื่ อ
เสริ มประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอน (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และคณะ , 2554) จึงกล่าวได้วา่ สื่ อที่
สร้างโดยคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญได้เป็ นอย่างดี
สื่ อมัลติมีเดียเพื่อการเรี ยนรู้ เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ผสมผสานรู ปแบบการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารเพื่อก่อให้เกิดการรับรู ้ที่หลากหลายต่อกลุ่ม ไม่วา่ จะป็ นการมองเห็น การได้ยนิ เสี ยง รวมถึง

ความสามารถในการโต้ตอบกับสื่ อ ทาให้มีการนาสื่ อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการ
สอนอย่างแพร่ หลาย เนื่องจากเป็ นสื่ อที่สามารถสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ และ
เข้าใจเนื้อหาได้ดี สื่ อสามารถต็ตอบกับปฏิสัมพันธ์ของผูเ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนรับทราบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนได้ทนั ที นอกจากนี้การใช้สื่อมัลติมีเดียยังประหยัดกาลังคน เวลา และงบประมาณ โดย
ลดความจาเป็ นในการใช้ผสู ้ อน หรื อเครื่ องมือที่มีราคาแพงหรื อนั ตราย และเมื่อนาสื่ อมัลติมีเดียนี้ไป
ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนผ่านเว็บทาให้สื่อสามารถเข้าถึงผูเ้ รี ยนได้ในวงกว้างมากขึ้น (ณัฐกร
สงคราม, 2553)
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีและเทคโนโลยี รายวิชา
เทคโนโลยี 5 เรื่ อง การใช้โปรแกรมตารางงานนาเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5AB ผูว้ จิ ยั ได้พบ
ปั ญหาจากการเรี ยนการสอน สรุ ปประเด็นได้ดงั นี้
1) จานวนเวลาที่ใช้ในการเรี ยนมีอยูจ่ ากัด ขณะที่เนื้อหาของวิชานั้นมีมาก ทั้งนี้สาเหตุมา
จากวันหยุดในเทศกาลหรื อวันสาคัญต่าง ๆ หรื อตรงกับกิจกรรมของโรงเรี ยที่จดั ขึ้น ทาให้ผวู ้ จิ ยั ต้อง
เร่ งสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนเนื้อหาครอบในแต่ละภาคเรี ยน
2) ปั ญหาจากครู เนื่องจากโรงเรี ยนมีกิจกรรมมาก ครู มีหน้าที่รับผิดชอบงานหลายด้าน และ
ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน ทาให้บางครั้งจะต้องจัดครู ท่านอื่นสอนแทน
3) ปั ญหาจากตัวผูเ้ รี ยน นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีปัญหาในการใช้โปรแกรม Numbers เพราะเป็ น
โปรแกรมที่ทาเกี่ยวกับตารางข้อมูลต่าง ๆ ซึ่ งข้อมูลส่ วนใหญ่ก็จะมีแต่ตวั อักษรและตัวเลขทาให้
นักเรี ยนเกิดความน่าเบื่อ ไม่อยากเรี ยน รวมถึงตัวโปรแกรมมีเครื่ องมือหรื อคาสั่งที่จะต้องใช้ในการ
ทางานนั้นมีมาก ทาให้นกั เรี ยนนั้น ไม่สามารถทางานออกมาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงส่ งผลให้ผล
สัมฤทธิ์ หรื อคะแนนในเรื่ องนี้ต่ากว่ามาตรฐาน
4) ปัญหาจากสื่ อการเรี ยนการสอนที่มีในปัจจุบนั ในเรื่ องของการใช้เครื่ องโปรแกรม
Numbers นั้นยังมีนอ้ ย โดยเฉพาะโปรแกรม Numbers ซึ่งทางานบนระบบ iOS ซึ่งหาได้ยาก
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาค้นคว้าเพื่อทาสื่ อที่จะสามารถนามาช่วย
แก้ปัญหาเหล่านี้ โดยผูว้ จิ ยั พบว่า แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจและนามาใช้ คือ สื่ อมัลติมีเดีย ซึ่ งเป็ นสื่ อ
การเรี ยนการสอนที่มีท้ งั ภาพ แสง สี เสี ยง ภาพเคลื่อน ตัวอกษร ลายเส้น ทาให้นกั เรี ยนนั้นไม่น่าเบื่อ

แต่กลับทาให้นกั เรี ยนนั้นสนใจเรี ยนมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังสามารถนากลับไปศึกษาต่อบ้านก็ได้ ทาให้
นักเรี ยนนั้นเข้าใจเนื้อหามากยิง่ ขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึนและเพื่อปรับปรุ งการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ของผูว้ จิ ยั เอง จึงได้สร้างสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อง มารู้จกั โปรแกรม

Numbers กันเถอะ ชั้น

ประถมศึกษาปี ที่ 5AB เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน โดยผูว้ จิ ยั เห็นว่าสื่ อมัลติมีเดียที่สร้างขึ้น สามารถ
ลดปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้ รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนรู ้ให้สูงขึ้นอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาเทคโนโลยี 5 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

AB

โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา จังหวัดชลลุรี
3. สมมิตฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาเทคโนโลยี 5 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

AB โรง

เรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา หลังเรี ยนด้วยสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม Numbers กันแถอะ
สู งกว่าก่อนเรี ยน
4. กรอบแนวคิด
สื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม
Numbers กันเถอะ สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5AB

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ในรายวิชา เทคโนโลยี
5 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5AB

5. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับของการวิจัย
5.1 ได้สื่อมัลติมีเดีย เรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม Numbers กันเถอะ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 AB
โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา
5.2 สื่ อมัลติมีเดียที่สร้างขึ้น สามารถนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ศรี ราชาและสถาบันอื่นที่มีขอบเขตเนื้อหาวิชาคล้ายคลึงกับเนื้อหาของสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อ มารู ้จกั กับ
โปรแกรม Numbers กันเถอะ

5.3 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนในรายวิชา เทคโนโลยี 5 ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5AB นั้นเพิม่ ขึ้น
5.4 นักเรี ยนรู ้สึกสนใจในบทเรี ยนมากขึ้น ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรี ยนการสอน ใน
รายวิชาเทคโนโลยี 5
6. ขอบเขตของการวิจัย
6.1 สื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม

Numbers กันเถอะ สาหรับนักเรี ยนชั้น

ประถมศึกษาปี ที่ 5
6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
6.2.1 ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

AB แผนก MLP โรงเรี ยน

อัสสัมชัญศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จานวน 2 ห้อง รวม 54 คน
6.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

AB

แผนก MLP โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ได้มาโดยใช้
วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) โดยได้เลือกชั้นป.5 A จานวน 18 คน จาก
54 คน
6.3 ตัวแปรที่ใช้
6.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรี ยนด้วยสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม
Numbers กันเถอะ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5AB
6.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ในรายวิชา เทคโนโลยี 5 เรื่ อง
การใช้โปรแกรมตารางงานนาเสนอข้อมูล ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนด้วยสื่ อ
มัลติมีเดีย เรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม Numbers กันเถอะ
7. นิยามศัพท์เฉพาะ
7.1 สื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม Numbers กันเถอะ หมายถึง สื่ อที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนา
ขึ้นตามขั้นตอนและกระบวนการ โดยใช้เนื้อหาของรายวิชาเทคโนโลยี 5 เรื่ อง การใช้โปรแกรม
ตารางงานนาเสนอข้อมูล ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5AB

7.2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง คะแนนที่วดั และประเมินผลจากการตอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จากการ
เรี ยนด้วยสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อง มารู ้กบั โปรแกรม Numbers กันเถอะ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5AB
8. วิธีดาเนินการวิจัย
8.1 กาหนดกลุ่มทีจ่ ะศึกษา
กลุ่มที่จะศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

AB แผนก

MLP โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ได้มาโดยใช้วธิ ีเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยได้เลือกชั้นป.5A จานวน 18 คน จาก 54 คน
8.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้เครื่ องมือในการทาวิจยั ประกอบด้วย
8.2.1 สื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม

Numbers กันเถอะ สาหรับนักเรี ยน

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
8.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรมตารางงาน
นาเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
8.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
8.3.1 จากการรวบรวมข้อมูลแบบบันทึกสรุ ปประจาสัปดาห์ของครู มาเสนอเป็ น
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อแสดงถึงการสอนโดยใช้สื่อการสอนควบคู่ในการเรี ยนการสอน ส่ งผลต่อ
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
นาเสนอเป็ นผลแต่ละสัปดาห์ให้ครอบคลุมในหัวข้อประเด็นดังนี้
1) การสนทนาซักถามในภาพรวมและเป็ นรายบุคคล
2) บรรยากาศในการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
3)

การทางานของนักเรี ยน

4) การทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

AB โดยผลการวิเคราะห์จะ

8.3.2 จากการตรวจแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรม
ตารางงานนาเสนอข้อมูล
8.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
8.4.1 กาหนดระยะเวลาการทาวิจยั ระยะเวลาที่ทาการวิจยั ทั้งหมด 5 สัปดาห์
สัปดาห์ละครั้ง (50 นาที) รวมเป็ นระยะเวลาทาการวิจยั 5 ครั้ง ซึ่ งในแต่ละสัปดาห์น้ ี ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สื่อ
การเรี ยนการสอนควบคู่กบั การสอนทุกครั้ง ได้สังเกตุพฤติกรรมการเรี ยนและการปฏิบตั ิของ
นักเรี ยน เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 5 สัปดาห์ เริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 4 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557
8.4.2 ตารางดาเนินการวิจยั ในการวิจยั ครั้งนี้ได้ดาเนินการวิจยั ตามแผนการสอน
วิชา เทคโนโลยี 5 เรื่ อง การใช้โปรแกรมตารางงานนาเสนอข้อมูล สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 5 โดย
ครอบคลุมเนื้อหาดังปรากฎในตารางการดาเนินงานวิจยั ดังนี้
กาหนดตารางการวิจัยในชั้นเรียนประถมศึกษาปี ที่ 5A มีดังนี้
ครั้งที/่ คาบ

วัน เดือน ปี

เนือ้ หา

สัปดาห์ที่ 1

4 พ.ย. 57

การใช้โปรแกรม
ตารางงานนาเสนอ
ข้อมูล

สัปดาห์ที่ 2

11 พ.ย. 57

การใช้โปรแกรม
ตารางงานนาเสนอ
ข้อมูล

สัปดาห์ที่ 3

18 พ.ย. 57

การใช้โปรแกรม
ตารางงานนาเสนอ
ข้อมูล

สัปดาห์ที่ 4

25 พ.ย. 57

สัปดาห์ที่ 5

2 ธ.ค. 57

การใช้โปรแกรม
ตารางงานนาเสนอ
ข้อมูล
การใช้โปรแกรม
ตารางงานนาเสนอ
ข้อมูล

กิจกรรม

หมายเหตุ

- ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนใช้เวลา 30 นาที
- ครู ได้อธิบายภาพรวม เรื่ อง
การใช้โปรแกรมตารางงาน
นาเสนอข้อมูล
- ครู ได้อธิบาย เรื่ อง การใช้
โปรแกรมตารางงานนาเสนอ
ข้อมูล โดยใช้สื่อควบคู่กบั การ
เรี ยนการสอน
- ครู ได้อธิบาย เรื่ อง การใช้
เครื่ องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม
Numbers โดยใช้สื่อควบคู่กบั
การเรี ยนการสอน
- ให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิกบั
เครื่ องคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบก่อน
เรี ยน

- ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบ
หลังเรี ยน

แบบทดสอบหลัง
เรี ยน

ปฏิบตั ิกบั เครื่ อง
คอมพิวเตอร์

ปฏิบตั ิกบั เครื่ อง
คอมพิวเตอร์

ปฏิบตั ิกบั เครื่ อง
คอมพิวเตอร์

8.4.3 วิธีการสอน ในการดาเนินการวิจยั ใช้วธิ ี การโดยใช้สื่อช่วยในการเรี ยนการ
สอน ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินตามแผนการสอนดังต่อไปนี้
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. บอกถึงความสาคัญของการเรี ยนเรื่ อง การใช้โปรแกรมตารางงานนาเสนอข้อมูล
ขั้นสอน
ขั้นสอน
1. ครู อธิ บายเรื่ อง การใช้โปรแกรมตารางงานนาเสนอข้อมูล โดยใช้สื่อควบคู่ในการเรี ยน
การสอน
2. ให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิกบั เครื่ องคอมพิวเตอร์
ขั้นสรุ ป
1. อภิปรายสรุ ปเนื้อหาที่เรี ยนทั้งหมด
2. บันทึกสรุ ปประจาคาบเรี ยน
9. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
9.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ผูว้ จิ ยั ได้นาผลจากการบันทึกพฤติกรรมการสอน
ของครู และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนรวม 5 สัปดาห์ มาเสนอในแต่ละสัปดาห์ เพื่อสรุ ป
ปั ญหาและแนวทางแก้ไขให้เห็นภาพรวมของกานสอนและการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ซึ่ งผลการ
วิเคราะห์มีดงั ต่อไปนี้

แบบบันทึกสาหรับครู ผ้ สู อนเรื่อง การใช้ โปรแกรมตารางงานนาเสนอข้ อมูล
กิจกรรม : การทาแบบทดสอบก่อนเรียน
สั ปดาห์ ที่ 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1. สิ่ งทีส่ ั งเกตเห็นในชั้นเรียน
สัปดาห์น้ ีให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรมตารางงานนาเสนอ
ข้อมูล ผลปรากฎว่า คะแนนสอบได้มาเฉลี่ยแล้ว คะแนนนั้นต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2. การสนทนาซักถาม
หลังจากได้ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนแล้ว ครู ได้ทาการซักถาม เกี่ยวกับเรื่ องที่นกั เรี ยน
ทดสอบไป ผลปรากฎว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 80 นั้นไม่เข้าใจในเรื่ อง การใช้โปรแกรมตาราง
งานนาเสนอข้อมูล
3. สรุ ปปัญหาและแนวทางแก้ ไข
สัปดาห์น้ ียงั เป็ นการทดสอบก่อนเรี ยน ดังนั้นครู จึงไม่แปลกใจว่าทาไมคะแนนของนักเรี ยน
ถึงได้ต่ากว่าเกณฑ์ เพราะหลังจากที่ได้ซกั ถามนักเรี ยนในห้องเรี ยนแล้ว นักเรี ยนไม่เข้าใจในสิ่ งที่
ตนเองทาแบบทดสอบ จึงไม่รู้วา่ จะเลือกตอบข้อไหน ซึ่ งจะต้องดูต่อไปว่าสัปดาห์หน้าที่จะเริ่ มเรี ยน
โดยใช้สื่อการสอนควบคู่ไปด้วยนั้นจะเกิดผลอะไรบ้าง

..........................................
(........................................)
ครู ผสู้ อน

แบบบันทึกสาหรับครู ผ้ สู อนเรื่อง การใช้ โปรแกรมตารางงานนาเสนอข้ อมูล
กิจกรรม : การใช้ โปรแกรมตารางงานนาเสนอเบือ้ งต้ น
สั ปดาห์ ที่ 2 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1. สิ่ งทีส่ ั งเกตเห็นในชั้นเรียน
ในสัปดาห์น้ ีครู ได้อธิ บายการใช้โปรแกรมตารางงานนาเสนอข้อมูล โดยใช้สื่อการสอน
เรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม Numbers กันเถอะ ควบคู่กบั การเรี ยนการสอน ซึ่ งสื่ อการสอนนั้นเป็ นสื่ อ
มัลติมีเดีย สามารถทาให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจเนื้อหาที่ครู อธิ บายมากขึ้น
2. การสนทนาซักถาม
ในช่วงสนทนาซักถาม หลังจากที่ครู อธิ บายเสร็ จ ครู ได้สุ่มนักเรี ยนตอบคาถามเกี่ยวกับการ
ใช้งานโปรแกรมตารางงานนาเสนอข้อมูล ผลปรากฎว่า นักเรี ยนร้อยละ 95 สามารถตอบคาถามที่ครู
ถามได้ ส่ วนนักเรี ยนที่เหลือ ร้อยละ 5 นั้น ไม่สามารถตอบคาถามที่ครู ถามได้
3. สรุ ปปัญหาและแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาที่พบคือ นักเรี ยนส่ วนน้อย ที่ไม่สามารถตอบคาถามของครู ได้น้ นั เกิดจากการที่
นักเรี ยนนั้นคุยกันหรื อขาดสมาธิ ในขณะที่ครู กาลังอธิ บายเนื้อหา
แนวทางแก้ไขก็คือ ครู ได้อธิ บายเพิ่มเติมโดยใช้สื่อการสอนประกอบอีกครั้ง พอครู ถามอีก
ครั้งนักเรี ยนก็สามารถตอบคาถามได้

..........................................
(........................................)
ครู ผสู้ อน

แบบบันทึกสาหรับครู ผ้ สู อนเรื่อง การใช้ โปรแกรมตารางงานนาเสนอข้ อมูล
กิจกรรม : การใช้ เครื่องมือต่ าง ๆ ในโปรแกรมตารางงานนาเสนอ
สั ปดาห์ ที่ 3 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1. สิ่ งทีส่ ั งเกตเห็นในชั้นเรียน
ในสัปดาห์น้ ีครู ได้อธิ บายการใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ในโปรแกรมตารางงานนาเสนอ โดยใช้สื่อ
การสอน เรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม Numbers กันเถอะ ควบคู่ในการอธิ บายไปด้วย ซึ่ งสื่ อการสอนที่
เป็ นแบบมัลติมีเดีย สามารถทาให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่ครู สอนมากขึ้น
2. การสนทนาซักถาม
ในช่วงสนทนาซักถาม หลังจากที่ครู อธิ บายเสร็ จ ครู ได้สุ่มนักเรี ยนตอบคาถามเกี่ยวกับการ
ใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ในโปรแกรมตารางงานนาเสนอ ผลปรากฎว่า นักเรี ยนร้อยละ 97 สามารถตอบ
คาถามที่ครู ถามได้
3. สรุ ปปัญหาและแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาที่พบคือ นักเรี ยนบางคน ที่ไม่สามารถตอบคาถามครู ได้น้ นั เกิดจากที่นกั เรี ยนนั้นคุย
กันในขณะที่ครู อธิ บาย ทาให้ไม่สามารถตอบคาถามของครู ได้
แนวทางแก้ไขก็คือ ครู ได้อธิ บายเพิ่มเติมโดยใช้สื่อการสอนประกอบอีกครั้ง พอครู ถามอีก
ครั้งนักเรี ยนก็สามารถตอบคาถามได้

..........................................
(........................................)
ครู ผสู้ อน

แบบบันทึกสาหรับครู ผ้ สู อนเรื่อง การใช้ โปรแกรมตารางงานนาเสนอข้ อมูล
กิจกรรม : การฝึ กปฏิบัติกบั เครื่องคอมพิวเตอร์
สั ปดาห์ ที่ 4 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1. สิ่ งทีส่ ั งเกตเห็นในชั้นเรียน
ในสัปดาห์น้ ีครู ได้อธิ บายพร้อมยกตัวอย่างงานที่จะให้ทา โดยใช้สื่อการสอน เรื่ อง มารู ้จกั
กับโปรแกรม Numbers กันเถอะ ควบคู่ในการอธิ บายไปด้วย ซึ่ งสื่ อการสอนที่เป็ นแบบมัลติมีเดีย
ทาให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่ครู อธิ บายมากขึ้น
2. การสนทนาซักถาม
ในช่วงสนทนาซักถาม หลังจากที่ครู อธิ บายเสร็ จ ครู ได้สุ่มนักเรี ยนตอบคาถามเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่ครู อธิ บายไป นักเรี ยนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 98 สามารถเข้าใจเนื้อหาและตอบคาถามได้
3. สรุ ปปัญหาและแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาที่พบคือ นักเรี ยนบางคน ที่ไม่สามารถตอบคาถามของครู ได้น้ นั เกิดจากการที่
นักเรี ยนนั้นขาดสมาธิ ไป ทาให้ไม่เข้าใจเนื้อหา และไม่สามารถตอบคาถามนั้นได้
แนวทางแก้ไขก็คือ ครู ได้อธิ บายเพิ่มเติมโดยใช้สื่อการสอนประกอบอีกครั้ง พอครู ถามอีก
ครั้งนักเรี ยนก็สามารถตอบคาถามได้

..........................................
(........................................)
ครู ผสู้ อน

แบบบันทึกสาหรับครู ผ้ สู อนเรื่อง การใช้ โปรแกรมตารางงานนาเสนอข้ อมูล
กิจกรรม : การทาแบบทดสอบหลังเรียน
สั ปดาห์ ที่ 5 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1. สิ่ งทีส่ ั งเกตเห็นในชั้นเรียน
สัปดาห์น้ ีให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง การใช้โปรแกรมตารางงานนาเสนอ
ข้อมูล ผลปรากฎว่า คะแนนเฉลี่ยนั้นสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2. การสนทนาซักถาม
หลังจากได้ทาแบบทดสอบหลังเรี ยนแล้ว ครู ได้ทาการซักถาม เกี่ยวกับเรื่ องที่นกั เรี ยน
ทดสอบไป ผลปรากฎว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 98 นั้นเข้าใจเนื้อหาในเรื่ อง การใช้โปรแกรม
ตารางงานนาเสนอข้อมูล
3. สรุ ปปัญหาและแนวทางแก้ ไข
ส่ วนนักเรี ยนที่คะแนนต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานนั้น ได้ให้นกั เรี ยนเหล่านั้นมาทาการสอน
เสริ มในช่วงพักกลางวัน และสอนแบบตัวต่อตัว

..........................................
(........................................)
ครู ผสู้ อน

9.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ผูว้ จิ ยั ได้นาคะแนนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

A จานวน จานวน 18 คน

จากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ผลปรากฎดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 A
จานวน 18 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ – นามสกุล
เด็กชายธนบดี อลงกรณ์ทกั ษิณ
เด็กชายวิริทธิ์ พล ทองบัวศรี
เด็กชายสุ วจิ กั ขณ์ สมเจริ ญ
เด็กชายภัทรพงษ์ สถาวระ
เด็กชายเมธานันท์ ผลาผล
เด็กชายณภัทร ธิติพทั ธพงศ์
เด็กชายจิรัฏพล เชาวนพานิช
เด็กชายพรกฤต เมนโดซา
เด็กชายธนิสร ลิมป์ ประภาคาร
เด็กชายอภิเวท ค้าขาย
เด็กชายแองกัส เมเยอร์
เด็กชายพลวัฒน์ โกพัฒตา
เด็กชายพรตะวัน เสาวคนธ์
เด็กชายปรี ยวัฒน์ มาทอง
เด็กชายกฤติน ศรธรรม
เด็กชายภูริพศั ร์ ด่อนแผ้ว
เด็กชายปริ นซ์ พันธ์สวัสดิ์
เด็กชายพัชรพล สถาวรัตนกุล

คะแนนก่อน
(10 คะแนน)
5
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3
4
5
5
4
3
3
4

คะแนนหลัง
(10 คะแนน)
9
9
8
6
8
8
8
7
9
9
7
8
9
10
8
8
8
9

เกณฑ์การ
ประเมิน
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก

จากภาพประกอบที่ 1 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนนั้นดีข้ ึน โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 8.22 ซึ่ งอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี

แผนภูมแท่งแสดงคะแนนก่อนสอบและหลังสอบของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 A จานวน 18
คน
10
9
8
7
6
5

คะแนนก่อนสอบ

4

คะแนนหลังสอบ

3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

10. สรุ ปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
10.1 การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั ชั้นเรี ยนที่ทาควบคู่ไปกับการเรี ยนการสอนตามแผนการ
สอนภาคเรี ยนที่ 2/2557 โดยมุ่งเน้นที่จะสรุ ปปั ญหาในการเรี ยนการสอนตามปกติ และหาแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุ ง เพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยน วิชา เทคโนโลยี 5 ของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้สื่อเรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม Numbers กันเถอะ ควบคู่กบั การเรี ยนการ
สอน โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
10.1 วางแผนวิจยั ตามเนื้อหาสาระการเรี ยนการสอนตามปกติ
10.2 การเตรี ยมสื่ อควบคู่กบั การเรี ยนการสอน
10.3 ดาเนินการวิจยั ควบคู่ไปกับการเรี ยนการสอนปกติ ที่มีการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ และใช้สื่อการสอนเรื่ อง มารู ้จกั กับโปรแกรม Numbers กันเถอะ ควบคู่กบั การเรี ยนการ
สอนไปด้วย
10.2 ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนนั้นดีข้ ึน ดังเกณฑ์ที่
ประเมินจากค่าเฉลี่ยมีผลอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี นักเรี ยนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน นักเรี ยนมี
ความสุ ขในการเรี ยน และตั้งใจเรี ยนมากขึ้น

10.3 ข้อเสนอแนะของการวิจยั ครั้งนี้ ในการเรี ยนวิชาเทคโนโลยี 5 นั้น เมื่อครู สอนโดยใช้
สื่ อควบคู่ไปด้วยทาให้นกั เรี ยนมีการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน ตั้งใจเรี ยนมากขึ้น สามารถทางานกับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ได้ดีข้ ึน และมีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยน ก็จะทาให้นกั เรี ยนมีสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
นั้นดีข้ ึนตามไปด้วย

บรรณานุกรม
_____. (2545) กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และคณะ.(2554) การนาเทคโนโลยีมาสร้างสื่ อเสริ มประสิ ทธิภาพการเรี ยน
การสอน.
ณัฐกร สงคราม.(2553) การจัดการเรี ยนการสอนผ่านเว็บไซต์
จิตตารัตน์ ตะตารนัง.(2554) การสอนซ่อมเสริ ม เรื่ องโปรแกรม Excel สาหรับนักศึกาที่มีผลการ
เรี ยนอ่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริ หารธุ รกิจ จังหวัด เชียงใหม่

ภาคผนวก

แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชา เทคโนโลยี 5 (ง 15101) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 AB
เวลาสอบ 20 นาที

คะแนนเต็ม

10 คะแนน

ผู้ออกข้ อสอบ ม. ปรัชญา

คาชี้แจง ข้ อสอบมีท้งั หมด 1 ตอน จานวน 2 หน้ า
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ จานวน 20 ข้ อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ตอนที่ 1 จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. ถ้านักเรี ยนต้องการสร้างตารางนาเสนอข้อมูล ควรเลือกใช้โปรแกรมใด
1) Numbers
2) TuxPaint
3) Safari
4) iPhoto
2. โปรแกรม Numbers มีลกั ษณะการทางานคล้ายกับโปรแกรมใด
1) Calculator
2) Microsoft Word
3) Microsoft PowerPoint
4) Microsoft Excel
3. เครื่ องมือในการหาผลรวมอัตโนมัติ คือข้อใด
1)
3)
4. การเปลี่ยนชุดตัวอักษรให้คลิกเลือกปุ่ มใด
1)

2)
4)
2)

3)
4)
5. การป้ อนข้อมูลที่เป็ นสู ตรใน Excel ต้องพิมพ์เครื่ องหมายใดก่อน
1) >
2) +
3) &
4) =
6. ไฟล์งาน Numbers ที่บนั ทึกแล้วจะมีนามสกุลใด
1) .ppt
2) .xls
3) .numbers
4) .keys
7. ผลลัพธ์ของการคูณ A3 กับ B3 หารด้วย A5 พิมพ์เป็ นสู ตรได้อย่างไร
1) =A3*B3/A5
2) =A3*B3*A5
3) =A3/B3/B5
4) =B3*A3/B5

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา เทคโนโลยี 5 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 AB

หน้ า 2

จากรู ปข้างล่างนี้ ใช้ตอบคาถามข้อที่ 8 - 10

8. จากภาพ ข้อความ Sunday อยูใ่ นช่องเซลล์ใด
1) A1
2) A2
3) B15
4) B2
9. ถ้านักเรี ยนเอาเมาส์ไปคลิกมุมล่างขวาของเซลล์ Sunday แล้วทาการแดรกส์เมาส์ลงมาในช่อง
เซลล์ B3 จะเกิดอะไรขึ้น
1) จะได้คาว่า Sunday
2) จะได้คาว่า Monday
3) จะได้คาว่า Saturday
4) ไม่มีอะไรเกิดขั้น
10. ถ้านักเรี ยนต้องการเปลี่ยนชื่อใบงาน ควรทาอย่างไร
1) ดับเบิลคลิกที่คาว่า Sheet1
2) ดับเบิลคลิกที่คาว่า Table
3) คลิกขวาที่ Sheet1 แล้วเลือก Rename
4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
**************************************

ภาพชุดสื่ อการสอน มารู้ จกั กับ
โปรแกรม Numbers กันเถอะ

