
 

 
รายงานผลการวิจัย 

การพัฒนาความสามารถทางการเรียนส าหรับเด็กเรียนอ่อน 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เร่ือง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานการตลาด   
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
นางสาวปิยมาส  แก้วอนิตา 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕9 



 

การพัฒนาความสามารถทางการเรียนส าหรับเด็กเรียนอ่อน 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เร่ือง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานการตลาด   
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น 

 
๑.  ความส าคัญและที่มา 
 จากการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่  2 สาขางานการตลาด  พบว่า  มีนักเรียนจ านวน ๑๐ คน  
ขาดทักษะการปฏิบัติงานในแต่ละเนื้อหาที่ถูกต้องและบางคนไม่สามารถปฏิบัติได้เลย เป็นผลท าให้ไม่มีงานส่งครู
หรือบางคนมีงานส่ง แต่ผลงานอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง เมื่อครูซักถามในประเด็นหรือเนื้อหาที่ส าคัญของการเรียน
แต่ละครั้ง นักเรียนไม่สามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง 
 จากปัญหาที่พบ  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ไขปัญหาโดยการสร้างเอกสารประกอบการเรียนขึ้นมา  เพ่ือให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ จากเนื้อหาที่จัดล าดับความง่ายไปยากและเพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้ค าสั่ง  
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใช้ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อไปในอนาคต 
 
๒.  วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 ๑.  เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนให้ถูกต้องตามวิธีการและขั้นตอนยิ่งขึ้น 
 ๒.  เพ่ือให้ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานการตลาด ที่เรียนอ่อนมี 
ผลการเรียนทีดีขึ้น 
 
๓.  สมมติฐานส าหรับการวิจัย 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 
๔.  ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑ . ในการวิจัยพัฒนาครั้งนี้ เป็นการสร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 
สาขางานการตลาด 
 ๒.  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  สาขางาน
การตลาด  ที่เรียนอ่อน จ านวน ๑๐ คน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕9 
 
๕.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  สามารถใช้เอกสารประกอบการเรียนในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานการตลาดได ้
 ๒.  นักเรียนมีพัฒนาการในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามวิธีการและขึ้นตอนดีขึ้นหลังการฝึก 
 



 

๖.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๑.  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานการตลาด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕9  จ านวน ๑๐ คน 

๒. ตัวแปรที่ศึกษา 
๒.๑ ตัวแปรต้น ได้แก่   เอกสารประกอบการเรียน 
๒.๒ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 

เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
๓. วิธีการน าไปใช้ ใช้เอกสารประกอบการเรียนในการฝึก ๑ ภาคเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๕9  โดยมีการ

ทดสอบทักษะความสามารถทางการเรียน  ดังนี้ 
๓.๑ ทดสอบวัดความสามารถในการเรียนก่อนการฝึก ๑ ครั้ง 
๓.๒ ทดสอบความสามารถในการฝึกปฏิบัติเป็นระยะ ๆ เมื่อจบขึ้นตอนการฝึกแต่ละเนื้อหา 
๓.๓ ทดสอบวัดความสามารถในการเรียนหลังการฝึก ๑ ครั้ง 

๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูล/ผลที่จะเก็บ วิธีการ เครื่องมือ 
จ านวนครั้ง/
ระยะเวลาที่เก็บ 

คะแนนความสามารถ 
ในการเรียน วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ
อาชีพ เรื่องการประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

การทดสอบ แบบทดสอบ 
จ านวน ๑ 
ฉบับ 

ทดสอบ ๒ ครั้ง 
ก่อนการฝึก ๑ ครั้ง 
หลังการฝึก ๑ ครั้ง 

คะแนนทักษะการปฏิบัติงาน การตรวจผลงาน แบบฝึก
ปฏิบัติ 

ตรวจผลงาน ๔ ครั้ง 
เมื่อจบแต่ละเนื้อหา 

๓. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑. หาค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  

เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ก่อนและหลังการฝึก   
๒. เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนฝึกและหลังฝึกเป็นรายบุคคล 
๓. หาค่าร้อยละจ านวนนักเรียนที่มีข้อบกพร่องในการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านต่าง ๆ  

๔. สถิติที่ใช้ ได้แก่   ค่าร้อยละ  และค่าเฉลี่ย 
 
๗.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๗.๑ คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าทางด้านการเรียน เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของนักเรียน   
ตารางที่   ๑ ค่าสถิติพ้ืนฐานคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียน เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ของนักเรียน   

จ ำนวนนกัเรียน ค่ำเฉล่ีย
(N) (X)

ทดสอบก่อนฝึก ๑๐ ๓.๙๓

ทดสอบหลงัฝึก ๑๐ 9.00

รำยกำร

 



 

 จากตารางที่  ๑ พบว่า ความสามารถในการเรียน เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ของนักเรียน
ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานการตลาด  จากการทดสอบ   ๒   ครั้ง   เท่ากับ
๓.๙๓ และ ๙.๐๐ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนสูงขึ้น 
 
๗.๒   คะแนนความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่อง การประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ก่อนและหลังการฝึก 
ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  
เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางาน
การตลาด  ก่อนและหลังการฝึก จ านวน ๑๐  คน   

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ความก้าวหน้า 

ได้ รอ้ยละ ได้ ร้อยละ ได้ ร้อยละ 

1 2 20 8 80 6 30 

2 3 30 8 80 5 25 

3 4 40 8 80 4 20 

4 5 50 10 100 5 25 

5 6 60 8 80 2 10 

6 2 20 10 100 8 40 

7 4 40 10 100 6 30 

8 4 40 10 100 6 30 

9 3 30 10 100 7 35 

10 6 60 8 80 2 10 
คะแนน

รวม 39 
 

90 
 

51 
 คะแนน

เฉลี่ย 3.90 
 

9.00 
 

5.10 
  

จากตารางที ่๒ พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนเท่ากับ ๓.๙๐ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๙.๐๐    
 ดังนั้น  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย = ๙.๐๐ – ๓.๙๐ 
       = ๕.๑๐ 
 นั่นคือ  ภายหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน  นักเรียนมีความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสูงขึ้น 
 
 
 
 



 

๗.๓   จ านวนนักเรียนที่มีข้อบกพร่องในการเรียน เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านต่าง ๆ 
ตารางท่ี  ๓   แสดงจ านวนนักเรียนที่มีข้อบกพร่องในการเรียน เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านต่าง ๆ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
ด้านทกัษะการปฏิบัติ (MS EXCEL)

  1. พิมพ์ข้อควำมภำษำไทยและ 10 66.67 3 20.00
      ภำษำองักฤษได้ไม่คลอ่ง
  2. ฟังและอ่ำนค ำสัง่ภำษำองักฤษ 8 53.33 3 20.00
      ไม่ออกต้องใช้เวลำหำนำน
  3. จ ำขัน้ตอนและวธีิกำรของแตล่ะ 7 46.67 2 13.33
      เนือ้เร่ืองไม่ได้
ด้านการจัดรูปแบบของงาน (MS WORD)

  1. ไม่ปรับเค้ำโครงหน้ำกระดำษ 9 60.00 - -
  2. ไม่ตัง้คำ่แท็บ/ยอ่หน้ำ/เปลี่ยนตวัอกัษร 5 33.33 - -
  3. ใช้เคร่ืองมือในกำรออกแบบตำรำง 6 40.00 - -
      ให้มีควำมสวยงำมน้อย เช่น กำรใส่
      สตีวัอกัษร  ก ำหนดสเีส้นตำรำง
      ใสส่พืีน้ ฯลฯ

จ ำนวนนกัเรียน   10  คน
ก่อนฝึก หลงัฝึก

รำยกำร

 
 จากตารางที่  ๓    พบว่า    ก่อนฝึกจ านวนนักเรียนส่วนใหญ่มีข้อบกพร่องในการเรียน ด้านทักษะการ
ปฏิบัติ คือ พิมพ์ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ไม่คล่อง    ฟังและอ่านค าสั่งภาษาอังกฤษไม่ออกต้องใช้
เวลานาน  จ าขั้นตอนและวิธีการของแต่ละเนื้อเรื่องไม่ได้   คิดเป็นร้อยละ  ๖๖.๖๗  , ๕๓.๓๓ และ ๔๖.๖๗ 
ตามล าดับ   ส่วนด้านการจัดรูปแบบงาน คือ  ไม่ปรับเค้าโครงหน้ากระดาษ ไม่ตั้งค่าแท็บ/ย่อหน้า/เปลี่ยนตัวอักษร 
ใช้เครื่องมือในการออกแบบตารางให้มีความสวยงามน้อย คิดเป็นร้อยละ  ๖๐ .๐๐ , 33.33 และ 40.00 
ตามล าดับ  แต่ภายหลังการฝึก  พบว่า  จ านวนนักเรียนที่มีข้อบกพร่องในด้านทักษะการปฏิบัติ มีจ านวนลดลงมาก 
ส่วนในด้านการจัดรูปแบบของงานไม่มีจ านวนนักเรียนที่มีข้อบกพร่อง  นักเรียนทุกคนสามารถจัดรูปแบบของงาน  
ใช้ค าสั่งต่างๆ เพ่ือตกแต่งผลงานของตนเองได้ 
 
สรุปผล 

สรุปผล 
ภายหลังการพัฒนาความสามารถทางการเรียนส าหรับเด็กเรียนอ่อน  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  
สาขางานการตลาด  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น  ปรากฏว่า นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถ
ทางการเรียนดีขึ้น  

 
 



 

 อภิปรายผล 
 จากผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น ปรากฏว่า นักเรียนมีความสามารถในการเรียน  
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปดีขึ้น  ซึ่งเมื่อพิจารณา
ความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถพัฒนาได้ตามระยะเวลาและจ านวนกิจกรรมที่ฝึก
และเมื่อสิ้นสุดการฝึก พบว่า นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติและทักษะการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของผลงานดีขึ้น  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนามีการจัดล าดับความยากง่ายที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แสดงว่าเอกสาร
ประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นนี้ ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถทางการเรียน  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการอาชีพ เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปดีขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑.  ควรฝึกเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องในด้านทักษะการปฏิบัติ โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้
เหมาะสมกับลักษณะของข้อบกพร่องนั้นๆ  
 


