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กลุ่ม ที่ลงทะเบียนเรยีนในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 39 คน ผลจากการศึกษา

พบว่า คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศึกษา กลุ่มทดลอง หรอืนักศึกษาในปี 2554 มี
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มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  ในระดบัมากทีสุ่ด  ซึง่มี

ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่เทา่กบั 4.26 จากคะแนนเตม็ 5.00  
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Abstract 

 This research report describes The Study of Learning Achievement in Microsoft 

Office Excel 2007 Topic in Electronic Office Course by using CAI-Added method. The 

research was conducted to evaluate the learning achievement of the students in 

Electronic office course through CAI-Added method in the academic year 2011, compared 

with learning with a lecturer alone in the academic year 2010. In addition, this research 

also evaluated the students’ satisfactions on learning with CAI supporting materials. The 

samples include a selected group of 39 students in radio and television major, faculty of 

communication arts who enrolled in the second semester of the academic year 2011. The 

study revealed that the learning achievement scores of the selected group that used the 

CAI-Added method in the year 2011 were higher than those of the group that was taught 

by a lecturer alone in the year 2010. As a result, using CAI-Added method has helped the 

students’ increase their scores. Furthermore, the CAI-Added method has received very 

high students’ satisfaction of 4.26 out of 5.00, which is regarded as at the highest level. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาของปัญหา 

 วชิาสํานักงานอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นรายวชิาทีเ่กอืบทุกคณะในมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์

ตอ้งลงทะเบยีนเรยีน  การเรยีนการสอนในวชิาน้ีมทีัง้การสอนในภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิโดย

เน้ือหาของวชิาดงักล่าวเกี่ยวกบัการใชชุ้ดโปรแกรม Microsoft Office 2007 ทีป่ระกอบดว้ย 

Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excelและ Microsoft  

Access  ทัง้น้ีการเรยีนการสอนวชิาน้ีจะสอนในนักศกึษาเขา้ใจในชุดคําสัง่ก่อนประกอบกบัการ

ทาํแบบฝึกหดั โดยแบบฝึกหดัดงักล่าวจะออกแบบใหน้ักศกึษาไดฝึ้กใชค้าํสัง่จากการเรยีนในชัน้

เรยีนของคาบนัน้ๆ  และจากการสงัเกตของผูว้จิยัทีไ่ดส้อนวชิาดงักล่าวมามากกวา่10 ปี  พบวา่มี

นกัเรยีนบางสว่นไมเ่ขา้ใจในการเรยีนของชุดMicrosoft Excel มากทีส่ดุ โดยเฉพาะชุด Microsoft 

Excel ที่เป็นฟงัก์ชนัการทํางานที่ซบัซ้อนและมเีงื่อนไขโดยนักศึกษาจะไม่สามารถนําไป

ประยุกต์ใช้งานได้ นอกจากน้ียังพบว่านักศึกษายังไม่มีความสนใจที่จะฝึกฝนในการทํา

แบบฝึกหดั  อกีทัง้ยงัไมต่ัง้ใจเรยีน จงึทาํใหน้กัศกึษากลุ่มดงักล่าวทาํแบบทดสอบไมไ่ด ้

 จากปญัหาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึทาํการพฒันาบทเรยีนบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน (CAI) 

ชุด Microsoft Excel 2007 ขึน้ เพื่อใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัเป็น

การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และกระตุ้นใหน้ักศกึษาเกดิการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิ ตลอดจนเป็น

การสรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอวชิาดงักล่าว  ทัง้น้ีผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาแนวคดิวธิกีารกระตุน้ใหน้กัศกึษา

เกิดการเรียนรู้ด้วยตนอง  โดยผลิตสื่อบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ชุด 

Microsoft Excel 2007   ซึง่จะใชก้บันกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนในวชิาดงักล่าว โดยใหน้กัศกึษา

(ไดใ้ชส้ือ่บทเรยีนดงักล่าว)เรยีนรูจ้ากอาจารยผ์ูส้อนในหอ้งปฏบิตักิารตามปกตแิละทาํการศกึษา

เพิม่เติมจากสื่อบทเรยีนบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) จํานวน 3 สปัดาห์ (9 ชัว่โมง) 

เพือ่ใหน้กัศกึษาเขา้ใจบทเรยีนมากยิง่ขึน้ ตลอดจนเป็นการฝึกตคีวามโจทยป์ญัหาไดอ้กีดว้ย 
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1.2 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพื่อวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสาํนักงานอเิลก็ทรอนิกส ์ ของนักศกึษาทีไ่ดร้บั

การเรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (CAI) 

 2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิจ์ากวธิกีารสอนแบบปกตจิากปีการศกึษา 2/2553 กบัวธิ ี  

การสอนแบบปกตแิละใหเ้รยีนรูเ้พิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน (CAI) ปีการศกึษา 

2/2554 

 3. เพือ่วดัระดบัความพงึพอใจในการเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (CAI)  

 

1.3  สมมติุฐานการวิจยั 

 คะแนนแบบทดสอบภาคปฏบิตัิในวชิาสํานักงานอเิล็กทรอนิกส์ของนักศกึษาที่ใช้วธิี

เรยีนรูเ้พิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน (CAI) จะมคีะแนนมากกว่านกัศกึษาทีเ่รยีน

แบบปกต ิ

 

1.4  นิยามศพัท ์

 Computer Assisted Instruction (CAI) คอื บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน หมายถงึ 

การนําคอมพวิเตอร์มาใช้ในการนําเสนอบทเรยีนที่นํามาสอนเสรมิในชัน้เรยีนหรอืสอนแทน

ครผููส้อน และผูเ้รยีนสามารถนําไปใชท้บทวนเน้ือหาทีเ่รยีนมาแลว้ในชัน้เรยีน 

 

1.5  ขอบเขตของการวิจยั 

 ในการศึกษาวิจยัน้ีมขีอบเขตการศึกษาเฉพาะการใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน

(CAI) เป็นเครื่องมอืเสรมิในการเรยีนการสอนวชิาสาํนักงานอเิลก็ทรอนิกส ์คณะนิเทศศาสตร ์

สาขาวิทยุกระจายเสยีงและโทรทศัน์ ปรญิญาตร ีหลกัสูตร 4 ปี โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจาก

นักศกึษา 1 กลุ่ม ทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 และมผีูว้จิยัเป็นผูส้อน 

โดยจะทําการศกึษาในดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจในการเรยีนเพิม่เตมิจาก

บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (CAI)  
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1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

 1. ผลการวจิยัครัง้น้ีจะช่วยพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสาํนักงานอเิลก็ทรอนิกส์
ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 และเป็นแนวทางแก่อาจารยผ์ูส้อนในการพฒันา และ

ปรบัปรุงการเรยีนการสอนวชิาสาํนักงานอเิลก็ทรอนิกสข์องนักศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 

ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 2. เป็นแนวทางในการกระตุน้และส่งเสรมิใหน้ักศกึษามคีวามกระตอืรอืรน้ในการศกึษา

แสวงหาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 การวจิยัเรื่อง “การศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสํานักงานอเิล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

Microsoft Office Excel 2007 โดยใชว้ธิเีรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน” ผูว้จิยั

ไดศ้กึษาจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยนําเสนอตามลาํดบัหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. การวจิยัในชัน้เรยีน 

2. คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน 

3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2.1 วิจยัในชัน้เรียน 

ความหมาย 

 การวจิยัในชัน้เรยีน เป็น การวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รยีน เป็นวจิยัทีท่ํา

ควบคูก่บัการเรยีนการสอน  เพือ่แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีน หรอืเป็นการพฒันาการเรยีนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนําผลมาใช้ในการปรบัปรุงการเรียนการสอน  ส่งเสริม

พฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบัผูเ้รยีน  เป็นการวจิยัที่

ตอ้งทาํอยา่งรวดเรว็และนําผลไปใชท้นัท ี 

  

ความสาํคญัของวิจยัในชัน้เรียน 

 ในการเรยีนการสอนของแต่ละชัน้เรยีนยอ่มมปีญัหาเกดิขึน้ได ้ดงันัน้ทางแกไ้ขปญัหาวธิี

หน่ึงทีนํ่ามาใชก้ค็อื  การทาํวจิยัในชัน้เรยีนจะเป็นการช่วยใหอ้าจารยผ์ูส้อนสามารถแกไ้ขปญัหา

ของการเรยีนการสอนที่เกดิขึน้ในหอ้งเรยีน อกีทัง้ยงัเป็นฐานความคดิที่จะนํามาพฒันางานที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน  ขอบเขตการวิจัยในชัน้เรียนนัน้จะให้

ความสําคญักบัการคดิค้นพฒันา นวตักรรมเพื่อแก้ปญัหาหรอืพฒันาการเรยีนการสอนอย่าง

เหมาะสม  
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 การวจิยัในชัน้เรยีน  มลีกัษณะ คอื 

1. เป็นการวจิยัทีเ่กดิขึน้จากปญัหาในชัน้เรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน 

2. เป็นการวจิยัที่ทําควบคู่ไปกบัการเรยีนการสอน และนําผลวจิยัที่ได้ทํามาใช้

แกป้ญัหาในชัน้เรยีน 

3. เป็นการวจิยัเพือ่นําผลวจิยัไปพฒันาการเรยีนการสอน 

 เมื่อทําการวจิยัในชัน้เรยีนควบคู่ไปกบัการปฏบิตังิานสอนแลว้จะก่อใหเ้กดิผลดต่ีอการ

เรยีนการสอน คอื 

1. นกัศกึษาจะมกีารเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

2. อาจารยม์กีารพฒันารปูแบบในการจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

3. วงการศกึษาจะมขีอ้มูลความรูใ้หม่ ๆ เพื่อแก้ไขปญัหาในการเรยีนการสอน อนัจะ

เป็นประโยชน์ต่อตวัอาจารยแ์ละเพือ่นอาจารยท์ีส่อนในวชิาทีเ่หมอืนกนัได ้

 
2.2 คอมพิวเตอรช่์วยสอน 

1. ความหมายของคอมพิวเตอรช่์วยสอน 

 คอมพวิเตอรช์่วยสอนหรอื CAI เป็นคําย่อมาจาก Computer Assisted Instructions  

CAI เป็นซอฟแวรท์างการศกึษา (Educational Software)  ชนิดหน่ึงนักการศกึษาและ

ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้วามหมายคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี 

 1. บุปผชาต ิ ทฬัหกิรณ์ (2540:2) กล่าวว่า คอมพวิเตอรช์่วยสอนหมายถงึ การใช้

คอมพวิเตอรเ์ป็นเครื่องมอืและเป็นสื่อกลางในการนําเสนอ เน้ือหาและบทเรยีน โดยนํามาจดั

เรยีงลาํดบัอยา่งต่อเน่ืองเพือ่กระตุน้การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และเป็นเครือ่งมอืในการสรา้งบทเรยีน 

 2. ประไพ พงษ์จวิานิช (2541: 25) กล่าววา่ คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน หมายถงึการนําเอา

คอมพวิเตอรม์าใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้หรอืทบทวนบทเรยีนซํ้า โดยผูเ้รยีนสามารถเรยีนเน้ือหาจาก

บทเรยีนตามขัน้ตอนของบทเรยีนคอมพวิเตอรท์ีส่รา้งขึน้อยา่งเป็นขัน้ตอน และ เมือ่ผูเ้รยีนทาํ

ผดิขัน้ตอนของโปรแกรม คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนชว่ยบอกขอ้บกพรอ่งของผูเ้รยีนได ้

 3. ถนอม (ตนัพพิฒัน์) เลาหจรสัแสง (2541:7) ไดใ้หค้วามหมายของคอมพวิเตอรช์่วย

สอนไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึง การนํา ข้อความ ภาพน่ิง แผนภูมิ กราฟิก 

ภาพเคลื่อนไหวและเสยีงมาผสมผสาน ดว้ยความสามารถของคอมพวิเตอรเ์พื่อถ่ายทอดเน้ือหา

บทเรยีนใหใ้กลเ้คยีงกบัการสอนจรงิในหอ้งเรยีนมากทีส่ดุ  
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 4. วุฒชิยั ประสารสอย (2543:10)   ไดก้ล่าวถงึ บทเรยีนคอมพวิเตอรห์รอืบทเรยีนซเีอ

ไอ (Computer-Assisted Instruction; Computer Aid Instruction :CAI)  ว่าคอมพวิเตอรเ์ป็น

สือ่กลางชว่ยถ่ายโยงเน้ือหาความรูไ้ปสูผู่เ้รยีน โดยเป็นการจดัโปรแกรมเพือ่การเรยีนการสอน 

5. กนก จนัทรท์อง (2544:67) ไดใ้หค้วามหมายของคอมพวิเตอรช์่วยสอนว่า 

คอมพวิเตอรช์่วยสอนคอืการนําคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการสอนเสรมิเพิม่เตมิจากการสอนในชัน้

เรยีนของครูผูส้อน หรอืสอนแทนครผููส้อน นอกจากน้ีผูเ้รยีนยงัสามารถนําไปใชใ้นการทบทวน

เน้ือหาทีเ่รยีนมาแลว้ได ้

6. ไพศาล หุ่นแก้ว (2544:37) ได้ใหค้วามหมายของคอมพวิเตอร์ช่วยสอนว่า 

คอมพวิเตอรช์่วยสอน เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีถู่กสรา้งขึน้ เพื่อใหผู้เ้รยีน มปีฏสิมัพนัธ์

ระหวา่งผูเ้รยีนกบับทเรยีน เสมอืนผูเ้รยีนไดส้มัพนัธก์บัผูส้อนจรงิ  

 โดยสรุปคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์ชนิดหน่ึง ซึ่งใช้เป็นสื่อการ

สอนระหว่างคอมพวิเตอรก์บัผูเ้รยีน โดยจะมลีําดบัขัน้ตอนและเน้ือหา ของการสอนทีเ่หมาะสม

ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง สามารถทบทวนบทเรยีนและหาความรูเ้พิม่เตมิ ดงันัน้

คอมพวิเตอรช์่วยสอนจะทําหน้าที่เปรยีบเสมอืนผูช้่วยอาจารย ์ ในการนําเสนอขอ้มูลที่เป็น

ประโยชน์ในการเรยีนใหก้บันกัศกึษา 

 

2. คณุลกัษณะของคอมพิวเตอรช่์วยสอน 

 คุณลกัษณะทีเ่ป็นองคป์ระกอบสาํคญัของคอมพวิเตอรช์่วยสอน 4 ประการ (ถนอมพร 

เลาหจรสัแสง) ( 2541 : 8) ไดแ้ก่ 

1. สารสนเทศ (Information) หมายถึง เน้ือหาของบทเรยีน (Content) ที่ได้เรยีบเรยีง

และจดัรูปแบบแล้วเป็นอย่างดี ซึ่งจะทําให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้หรอืได้รบัทกัษะเป็นอย่างดี

ตามที่ไดก้ําหนดใวใ้นวตัถุประสงคข์องผูส้อน มกีารนําเสนอเน้ือหาน้ีในรูปแบบต่างๆ เช่นการ

อา่น การจาํ การทาํความเขา้ใจ การฝึกฝนหรอืการเล่นกม 

 2. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individualization) หมายถงึ บุคคลแต่ละบุคคลมคีวาม

แตกต่างกนัทางการเรยีนรู ้(Individualization) คอมพวิเตอร์ช่วยสอนจงึต้องออกแบบใหม้ี

ลกัษณะทีต่อบสนองต่อความแตกต่างสว่นบุคคลใหม้ากทีสุ่ด คอืจะตอ้งมคีวามยดืหยุน่มากพอที่

ผูเ้รยีนจะมอีสิรภาพในการควบคุมการเรยีนของตน รวมทัง้เลอืกรปูแบบการเรยีนทีเ่หมาะสมกบั

ตนได ้ 
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3. โตต้อบ (Interaction) หมายถงึ การปฏสิมัพนัธก์นัระหว่างผูเ้รยีนกบัคอมพวิเตอร์

ชว่ยสอน   การเรยีนการสอนรปูแบบทีด่จีะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัผูส้อนได ้

มาก ดงันัน้คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนทีไ่ดร้บัการออกแบบมาอยา่งดจีะตอ้งอาํนวยใหเ้กดิการโตต้อบ 

ระหวา่งผูเ้รยีนกบัคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนอยา่งต่อเน่ืองและตลอดทัง้บทเรยีน 

 4.  ผลป้อนกลบัโดยทนัท ี(Immediate Feedback) หมายถงึการใหผ้ลป้อนกลบัโดย

ทนัทตีามแนวคดิของสกนิเนอร ์ (Skinner)  แลว้ผลป้อนกลบัหรอืการใหค้ําตอบถอืเป็นการ

เสรมิแรงอยา่งหน่ึง คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนทีส่มบรูณ์จะตอ้งมกีารทดสอบหรอืประเมนิความเขา้ใจ

ของผูเ้รยีนในเน้ือหาหรอืทกัษะต่างๆ ตามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไวด้ว้ย  การใหผ้ลป้อนกลบัแก่

ผูเ้รยีนจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนไดเ้ป็นอยา่ง 

 

3. ประเภทของคอมพิวเตอรช่์วยสอน 

 ถนอมพร (ตนัพพิฒัน์) เลาหจรสัแสง (2541:11) ยงัได้แบ่งประเภทของคอมพวิเตอร์

ชว่ยสอนออกไดเ้ป็น 5 ประเภทดงัน้ี 

 1. คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนประเภทตวิเตอร ์(Tutorial)คอืบทเรยีนคอมพวิเตอรท์ีจ่ะมแีบบ 

ทดสอบหรอืแบบฝึกหดั เพื่อทดสอบความเขา้ใจของผูเ้รยีนและผูเ้รยีนจะมอีสิระทีจ่ะตดัสนิใจว่า

จะทาํแบบฝึกหดั หรอืจะเลอืกเรยีนสว่นไหนหรอืไม ่เพราะเป็นเลอืกเรยีนตามความตอ้งการของ

ผูเ้รยีน 

 2. คอมพวิเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหดั (Drill and Practice) คอืบทเรยีน

คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนซึง่เสนอขอ้คาํถามโดยใชร้ปูแบบต่างๆ เช่นการจบัคู่ เตมิคาํ ปรนยั ถูกผดิ 

แลว้ผูส้อนจะกําหนดจดัทาํขึน้  เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฝนปฏบิตัจินสามารถเขา้ใจและจดจาํเน้ือหานัน้ 

ได ้ 

3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเหตุการณ์จําลอง (Simulation) คือ การจําลอง

สถานการณ์ โดยใหผู้เ้รยีนสมัผสักบัเหตุการณ์ ในลกัษณะทีใ่กล้เคยีงกบัของจรงิ ซึ่งส่วนใหญ่

คอมพวิเตอรช์่วยสอนประเภทน้ีจะประยุกต์เขา้กบัเกม  เพราะนอกจากจะไดค้วามรูต่้างๆ แลว้

ยงัเป็นการสรา้งแรงจูงใจในการเรยีนของผูเ้รยีนเป็นอย่างมาก เสมอืนคลา้ยกบัว่าผูเ้รยีนเขา้ไป

อยูใ่นสถานการณ์นัน้และตอ้งแกป้ญัหาทีต่ ัง้ขึน้ได ้

DPU



8 
 

 4. คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนประเภทแบบเกม (Games) คอืบทเรยีนคอมพวิเตอรท์ีต่อ้งการ

กระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิดความสนใจในการเรยีนให้การเรยีนเป็นเรื่องสนุก โดยมุ่งเน้นการสร้าง

บรรยากาศจากแรงจงูใจในการเรยีน ซึง่เน้นความสขุเพลดิเพลนิ  

 5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ (Test) คือเป็นการใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอรใ์นการสรา้งแบบทดสอบ การจดัการสอบ การตรวจใหค้ะแนน  การคาํนวณผลสอบ 

ซึง่มขีอ้ดคีอื  การทีผู่เ้รยีนไดร้บัผลป้อนกลบัโดยทนัทแีละผลสอบทีไ่ดก้ย็งัใหค้วามแม่นยาํและ

รวดเรว็อกี 

 

4. ประโยชน์ของคอมพิวเตอรช่์วยสอน 

นกัวชิาการและนกัการศกึษาไดท้าํการวจิยัศกึษาคน้ควา้  เกีย่วกบัประโยชน์ของบท 

เรยีนเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เชน่ 

กติตนินัท ์ หอมฟุ้ง (2543)  ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนไวด้งัน้ี  

 ประโยชน์ท่ีมีต่อผูเ้รียน 

1. ผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดด้ว้ยตนเอง และเป็นอสิระจากผูอ้ื่น 

2. ผูเ้รยีนจะเรยีนรูเ้น้ือหาอยา่งมลีาํดบัขัน้ตอนและมกีารทดสอบทีผู่เ้รยีนไมส่ามารถ 

เหน็คาํตอบก่อนได ้

3. มกีารใหผ้ลยอ้นกลบั ซึง่จะทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ สนุกสนานกบัการเรยีน 

4. ผูเ้รยีนสามารถทบทวน หรอืฝึกปฏบิตับิทเรยีนทีเ่รยีนมาแลว้ไดบ้่อยครัง้ตามความ 

              ตอ้งการ  ชว่ยใหผู้เ้รยีนเรยีนไดด้ขีึน้ 

5. สามารถประเมนิผลความกา้วหน้าของผูเ้รยีนไดท้นัท ี

6. ชว่ยใหผู้เ้รยีนคดิอยา่งมเีหตุผล 

7. ผูเ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนไดต้ามความสะดวก ทัง้เวลาและสถานที ่

8. ปลกูฝงันิสยัความรบัผดิชอบใหก้บัผูเ้รยีน เพราะผูเ้รยีนตอ้งเขา้ไปศกึษาดว้ยตนเอง 

9. ผูเ้รยีนมทีศันคติที่ดต่ีอวชิาเรยีน  เพราะประสบความสําเรจ็ในการเรยีนได้ดดี้วย

ตนเองและ ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งเตม็ที ่
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 ประโยชน์ท่ีมีต่อผูส้อน 

1. ช่วยใหผู้ส้อนมภีาระงานน้อยลงในดา้นการสอน ทําใหส้ามารถเตรยีมบทเรยีนสอน

เพิม่เตมิไดม้ากขึน้ ทาํใหเ้กดิผลดต่ีอการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

2. ผูส้อนมเีวลาในการคดิสรา้งสรรค์และพฒันานวตักรรมการศกึษาสื่อการสอนหรอื

หลกัสตูรใหมใ่หม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

3. ผูส้อนมเีวลาทีจ่ะศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ เพือ่พฒันาความสามารถการสอนของตน

ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 

4. มเีวลาในการดแูลเอาใจใสก่ารเรยีนของผูเ้รยีนแต่ละคนไดม้ากขึน้ 

5. ชว่ยลดเวลาในการนําเสนอในบทเรยีนหน่ึงๆ เพราะผลการวจิยัสว่นมากพบวา่

บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน  สามารถสอนเน้ือหาไดม้ากกวา่การสอนแบบอื่นๆ 

เน่ืองจากสามารถศกึษาทีใ่ด เวลาใด กไ็ด ้ 

  

ประโยชน์ท่ีมีต่อการเรียนการสอน 

1. สามารถนําผลการเรยีนของผูเ้รยีนมาใชป้รบัเปลีย่นกลยุทธ์การสอน หรอืหลกัสตูร

เพือ่ใหม้คีวามกา้วหน้าและเกดิผลดต่ีอการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

2. ทําใหก้ารเรยีนการสอนเป็นมาตรฐานมากขึน้เพราะผูเ้รยีนไดเ้รยีนเหมอืนกนัหรอื

เทา่เทยีมกนั 

3. การปรบัปรงุบทเรยีนหรอืแกไ้ข ทาํไดง้า่ย สามาถแกไ้ขเฉพาะสว่นได ้

4. แก้ปญัหาการขาดแคลนผูส้อนได ้เพราะสามารถเปิดสอนไดห้ลายกลุ่มตามความ

ตอ้งการของทีจ่ะ โดยไมต่อ้งคาํนึงถงึจาํนวนผูส้อนหรอืผูเ้รยีนว่ามเีพยีงพอทีจ่ะเปิด

สอนหรอืไม ่

5. ช่วยให้การเรยีนการสอนมทีัง้ประสทิธิภาพ คอืลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายลง และ

ประสทิธผิลทีท่าํใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนบรรลุจุดมุง่หมาย 

6. สามารถฝึกอบรม หรือสอน ในลักษณะที่เสมือนจริงให้กับผู้เรียนได้ เน่ืองจาก

เน้ือหาบางอยา่งไมส่ามารถเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิได ้เชน่ การฝึกนกับนิ   
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 กนก  จนัทรท์อง  (2544:73)  ไดก้ล่าววา่ คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนมปีระโยชน์ ดงัน้ี 

1. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมกีารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Self-Pacing) 

2. เป็นสือ่การสอนทีม่กีารสือ่สารแบบสองทาง (Two-way Communication) 

3. สง่เสรมิการรว่มกจิกรรมทุกรปูแบบ (Active Learning) ทีม่กีารผสมผสานทัง้การฟงั

บรรยาย การทบทวนบทเรยีน การทําแบบฝึกหดัและการทําแบบทดสอบ ตามที่

กาํหนดไวใ้นบทเรยีนแต่ละขัน้ตอน 

4. เป็นการนําสือ่ประสม (Multimedia) ทีม่ตีวัอกัษร ภาพและเสยีงมาใชผ้สมผสานเพื่อ

สง่เสรมิการเรยีนทีม่คีวามแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual - difference)   มี

ความยดืหยุน่ (Flexibility) ซึง่สามารถสนองความตอ้งการในการเรยีนของผูเ้รยีนได้

ตลอดเวลา 

5. สง่เสรมิการเรยีนเพิม่เตมิของผูเ้รยีน (Tutorial) 

6. ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน (Information 

Technology) 

7. ลดปญัหาเน้ือหาของบทเรยีนทีม่คีวามเขา้ใจยากหรอืเน้ือหาทีซ่บัซอ้น 

8. ลดปญัหาการขาดแคลนทรพัยากรทางการศกึษา เชน่ อาจารยผ์ูส้อน 

9. ลดปญัหาการบรหิารเวลาการเรยีนการสอนของสถานศกึษา  

  

2.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 ไดม้นีกัการศกึษาหลายทา่นใหค้วามหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ดงัน้ี 

 ไพศาล หวังพานิชย์ (2533:209) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

(Achievement) หมายถงึ คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอนัเกดิจากการเรยีนการสอน 

ซึง่เป็นประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการสอน หรอืจากการฝึกอบรม   สามารถวดัได ้2 แบบ 

ตามจุดมุง่หมายและลกัษณะวชิาทีส่อน คอื 

1. การวดัดว้ยปฎบิตั ิ เป็นการตรวจสอบวดัความสามารถของผูเ้รยีน โดยเน้นให้

ผูเ้รยีนไดแ้สดงความสามารถในรปูการกระทาํจรงิในทางปฎบิตัหิรอืทกัษ ใหอ้อกมา

เป็นผลงาน จงึตอ้งวดัโดยใชข้อ้สอบปฎบิตั ิ(Performance Test)    
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2. การวดัดา้นเน้ือหาเป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกบัเน้ือหาวชิา (Content) 

ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน  สามารถวัดได้โดบใช้ข้อสอบผลสัมฤทธิ ์

(Achievement Test) 

 วรรณา  โสมประยูร (2537:262) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรียนว่า 

หมายถงึพฤตกิรรมหรอืความสามารถของผูเ้รยีนทีเ่กดิจากการเรยีนรูซ้ึง่พฒันาขึน้หลงัจากไดร้บั

การอบรมสัง่สอนหรอืฝึกฝนโดยตรง 

ทศินา  แขมมณี (2548:10) กล่าวว่าผลสมัฤทธิ ์คอืการทําใหส้ําเรจ็ ส่วนผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนหมายถงึ การเขา้ถงึความรู ้มกีารพฒันาทกัษะในดา้นการเรยีน ซึง่อาจดไูดจ้ากผล

การเรยีนทีไ่ดจ้ากการทดสอบ 

โดยสรุปผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ความสาํเรจ็ของผูเ้รยีนในดา้นความรู ้ทกัษะ

และประสทิธภิาพของผูเ้รยีน ทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้การฝึกอบรมหรอืการไดร้บัสัง่สอน สามารถ

วดัไดด้ว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 

จดุมุ่งหมายของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 การวดัผลสมัฤทธิม์จุีดมุง่หมายคอื เป็นการตรวจสอบวดัระดบัความสามารถของผูเ้รยีน

ว่าเรยีนแลว้มคีวามรูค้วามสามารถดา้นใดบา้ง  ซึ่งเป็นการวดั 2 องคป์ระกอบตามจุดมุ่งหมาย

และลกัษณะของวชิาทีเ่รยีน คอื 

1. การวดัดา้นการปฏบิตั ิเป็นการวดัความรูค้วามสามารถทางปฏบิตัใิหผู้เ้รยีนใหล้งมอื

ปฏบิตังิานจรงิ ไดผ้ลลพัธอ์อกเป็นผลงาน การวดัดา้นการปฎบิตัจิงึตอ้งวดัโดยใชข้อ้สอบปฏบิตั ิ

ซึง่เป็นการประเมนิผลงานในภาคปฏบิตั ิ

2. การวดัดว้ยเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความรูค้วามสามารถทีเ่กีย่วกบัเน้ือหาวชิา อนั

เป็นผลจากการเรยีนการสอน 
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ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Achievement tests) 

 นกัการศกึษาหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไว้

ดงัน้ี 

 ภทัรา นิคมานนท ์( 2534:23 ) ไดก้ล่าวว่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้ว ัดความรู้ ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับวิชาการที่เรียนรู้มา 

โดยทัว่ไปจะใชห้ลงัจากเรยีนรูบ้ทเรยีนมาแลว้  เพือ่ประเมนิการเรยีนการสอนวา่ไดผ้ลเพยีงใด 

เยาวด ีวบิูลย�ศร ี(2540:28) ได�กล�าวว�า  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนเป�น 

แบบทดสอบวดั วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เน�นการวดัความร�ู  ความสามารถจากการ

เรยีนร�ูในอดตี หรอืในสภาพป�จจุบนัของแต�ละบุคคล 

 พชิติ ฤทธิจ์รญู (2544:98) กล�าวว�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป�

นแบบ 

ทดสอบทีใ่ช�วดัความร�ูทกัษะและความสามารถทางวชิาการทีผ่�ูเรยีนได�เรยีนร�ูมาแล

�วว�าบรรลุผล 

สาํเรจ็ตามจุดประสงค�ทีก่าํหนดไว�เพยีงใด 

สมบูรณ� ตนัยะ (2545:143) ได�ให�ความหมายว�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการ 

เรยีนเป�นแบบทดสอบที่ใช�สําหรบัวดัพฤติกรรมทางสมองของผู�เรยีน ว�าผู้เรยีนมี

ความร�ูความสามารถในเรือ่งทีเ่รยีนรูห้รอืเรือ่งทีไ่ด�รบัการฝ�กฝนอบรมมาแล�วมากน�

อยเพยีงใด 

 โดยสรุปแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึแบบทดสอบทีใ่ชว้ดัความรู้
ความสามารถทางการเรยีนดา้นเน้ือหา ดา้นวชิาการ และดา้นทกัษะทีผ่�ูเรยีนได�เรยีนร�ู
มาแล�วว�าบรรลุผลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค�ทีก่าํหนดหรอืไม ่
 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ถาวร  ทองนํา (2550) ศกึษาการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน (CAI) เรื่อง 

ไวยากรณ์  วชิาภาษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2   โรงเรยีนจอมพระประชาสรรค ์ 

DPU



13 
 

อําเภอจอมพระ  จงัหวดัสุรนิทร์ ได้ศึกษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึ

พอใจในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2550 

จาํนวน 45 คน ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ผลการศกึษาพบว่าบทเรยีนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอนวชิาภาษาองักฤษ  มปีระสทิธภิาพ สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไวแ้ละมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

เพิม่ขึน้จากก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทีท่างสถติทิี ่.01  นกัเรยีน  มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรู ้

แสดงว่าบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน สามารถนําไปใช้ในการเรยีนการสอนเพื่อให้ผู้เรยีน

บรรลุผลตามจุดมุง่หมาย  

 
พทัธนันท ์ลีไ้พบูลย ์(2551)  การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่องโปรแกรม

ไมโครซอฟทเ์วริด์ (Microsoft  Word  Xp) กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี                    

(คอมพวิเตอร)์ สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  โรงเรยีนวดัศรมีหาโพธิ ์ จงัหวดันครปฐม  

ไดพ้ฒันาและหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนและสอบถามความคดิเหน็ของนักเรยีน ที่เรยีนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย

สอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6/2  จํานวน 45 คน ปี

การศกึษา 2551 ผลการวจิยัพบว่า ประสทิธภิาพของบทเรยีน มคีุณภาพในระดบัด ีผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05  นักเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อ

บทเรยีนอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุและมคีวามพงึพอใจในการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน 

 
ธนภพ สุภาษา (2552)  ได้รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                  

วชิา ง30201 คอมพวิเตอร์(เพิม่เติม)  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft 

Excel เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  และประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีน 

ต่อบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่2 โรงเรยีนธาตุศรนีคร สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสรุนิทร ์เขต2 ภาคเรยีนที1่ ปีการ 

ศกึษา 2552 จาํนวน 75 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน ไดจ้ากการสุม่อยา่งงา่ย (Simple 

Random Sampling) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสรปุผลไดว้า่ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอน มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 คอื 83.94 / 84.08 ผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนสูงกว่าก่อนใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

นกัเรยีน มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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สมใจ เพชรรตันมุณี (2552) การวจิยั เรื่อง การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 

เรือ่ง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศสาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6โรงเรยีน

บา้นควนแหวง อาํเภอปา่บอน จงัหวดัพทัลุง ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ 

ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการ

วจิยั คอื นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนบา้นควนแหวง อําเภอป่าปอน จงัหวดัพทัลุง 

ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2552 ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คอืกลุ่มนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทเรยีน

คอมพวิเตอร ์ช่วยสอน จาํนวน 24 คน (กลุ่มทดลอง) และกลุ่มนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีน

การสอนตามคูม่อืการสอนในชัน้เรยีนตามปกต ิจาํนวน 24 คน (กลุ่มควบคุม) ผลวจิยัพบวา่ผล 

สมัฤทธิก์ารเรยีนของนกัเรยีนทีใ่ชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนหลงัเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีน

ปกตอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 และนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย

สอนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

 
นพรตัน์ ไทยเจรญิ (2552)  ได้ศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องการใช้โปรแกรม

ไมโครซอฟตเ์อก็เซลโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ชัน้ปี

ที ่ 1 คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร จํานวน 41 คนไดม้าจากการเลอืก

ตวัอย่างแบบเจาะจง  ผลการวจิยัพบว่าประสทิธิภาพของสื่อบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนเรื่องการใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็เซล โดยใชบ้ทเรยีน

คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนสงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 
 นันทวดี เทียนไชย (2552) ได้ศึกษาการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเรื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน แบบเจาะจงจากนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ปี

การศกึษา 2550 ของโรงเรยีนบา้นคลอง จาํนวน 10 คน ผลการวจิยัพบว่า ประสทิธภิาพของสื่อ

บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศพื้นฐาน ช่วยให้

ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนมคีา่สงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั .01 

  
 นงลักษณ์ ชิ้นป่ินเกลียว (2553) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ

เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทีเ่รยีนโดยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนกบั

นกัเรยีนทีเ่รยีนตามปกต ิกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรเ์รื่อง  สมการและการแกส้มการ กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  โรงเรยีนเทศบาล 2 (วดัช่องลม) เทศบาลเมอืง

DPU



15 
 

ราชบุร ีจงัหวดัราชบุร ีจํานวน 2 หอ้งเรยีน มจีํานวนนักเรยีน 60 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 

จาํนวน 30 คนและกลุ่มควบคุม จาํนวน 30 คน  ผลการศกึษาพบว่า   ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของกลุ่มนักเรยีนทีเ่รยีนโดยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่า

กลุ่มทีเ่รยีนตามปกต ิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 

สายฝน แสนใจพรม (2553) ไดท้ําการวจิยัการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่อง

พฤติกรรมทางการศึกษา สําหรบันักศึกษาที่เรยีนในรายวชิาหลกัการวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรู ้มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่ เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจของ

นกัศกึษาทีเ่รยีนในรายวชิาหลกัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย

สอน มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่ในภาคเรยีนที ่2 ปี การศกึษา 2553 จาํนวน 41 คน พบว่า

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาหลงัเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนมคี่าสงูกว่า

ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ นกัศกึษามคีวามพงึพอใจในการใชบ้ทเรยีน

คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน 
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บทท่ี 3 

วิธีการดาํเนินงานวิจยั 
 

 การวิจัยครัง้น้ี  เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาในการเรียน

ภาคปฏบิตั ิสาํหรบัวชิาสาํนกังานอเิลก็ทรอนิกส ์(IT206) ในสว่นของโปรแกรม Microsoft Office 

Excel 2007 ขัน้ตอนวธิกีารดาํเนินการวจิยั ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือนักศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ลงเรียนในวิชาสํานักงาน

อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมด  

 กลุ่มตวัอย่าง คอื นักศึกษาชัน้ปีที่ 1  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวทิยุกระจายเสยีงและ

โทรทศัน์  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาสาํนักงานอเิลก็ทรอนิกส ์ในภาค

เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 1 กลุ่ม จาํนวน 39 คน  โดยแบ่งนกัศกึษาออกเป็น 2 กลุ่ม 

ซึง่กลุ่มที ่1 คอื กลุ่มทดลอง(นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554) มนีกัศกึษา 

39 คน และกลุ่มควบคุม (นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553) ซึง่มนีกัศกึษา 

27 คน  

 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ีประกอบดว้ย 

 1. บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวิชาสํานักงานอเิล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft 

Excel 2007 

 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม 

Microsoft Excel 2007 

 3. แบบประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน 
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3.2.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน 

 1. ศกึษาเน้ือหาจากแบบเรยีน  แผนการสอน  และเอกสาร เพื่อนํามาสรา้งบทเรยีน

คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน 

 2. กําหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้  เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอร์

ชว่ยสอน  โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย  3   สปัดาห ์คอื   

สปัดาหท์ี ่1  ภาพรวมการทาํงานของโปรแกรม Microsoft Excel 2007  

 - การเรยีกใชโ้ปรแกรมและเครือ่งมอืต่างๆ  

 - การสรา้งสตูรการคาํนวณ  

 - การยา้ยและคดัลอกสตูร  

 - การใชง้านสตูรทีส่รา้งเอง (Formula) หรอื  

 - การใชส้ตูรสาํเรจ็ (Function) เชน่คาํสัง่ Sum, Max, Min, Average  

 - การทาํงานขา้มตารางทาํการ (Worksheet) และแฟ้มตารางทาํการ (Workbook)  

สปัดาหท์ี ่2  โปรแกรม Microsoft Excel 2007  

 - การใชง้านสตูรทีส่รา้งเอง (Formula)  

 - การใชส้ตูรสาํเรจ็ (Function)  

 - การเปรยีบเทยีบเงือ่นไข (IF)  

 - การหาผลรวมแบบมเีงือ่นไข (SUMIF)  

 - การนบั (COUNT, COUNTA, COUNTBLANK)  

 - การนบัแบบมเีงือ่นไข (COUNTIF)  

สปัดาหท์ี ่3  โปรแกรม Microsoft Excel 2007  

 - การใชค้าํสัง่ในการจดัเรยีงลาํดบัขอ้มลู (Sort)  

 - การใชฟ้งัชัน่ในการหาผลรวมยอ่ย (SUBTOTAL)  

 - การใช ้ Auto Filter ในการกรองขอ้มลู (Filter) โดยอตัโนมตัแิละกรองขอ้มลูโดย

กาํหนดเงือ่นไข  

 - การแยกแผน่งานออกเป็นสว่น ๆ  

 - การสรา้งกราฟ (Chart) และการแกไ้ขปรบัเปลีย่นแหล่งขอ้มลูในการสรา้งกราฟ  

 - การสรา้งรายงานสรปุผลขอ้มลูดว้ย Pivot Table  

 - การสรา้งตวักรองรายงานภายใน Pivot Table  
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 - การเชื่อมโยงแฟ้มขอ้มลูของ Microsoft Excel กบัแฟ้มขอ้มลูชนิดอื่นได ้(Hyperlink)  

 3. เน้ือหาบทเรยีนมาเขยีน Storyboard เรยีงลําดบัเน้ือหาทัง้หมด พรอ้มลงรายละเอยีด

ของภาพและคาํบรรยาย 

 4. นําบทเรยีนทีเ่ขยีน Storyboard เสรจ็เรยีบรอ้ยเสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ พจิารณาความสมดุล ของเน้ือหาของบทเรยีน และความเหมาะสมของการจดัทํา

โปรแกรมบทเรยีน คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน และนํามาปรบัปรงุแกไ้ข  

 5. นําบทเรยีนทีป่รบัปรงุแลว้มาสรา้งเป็นบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนโดยใชโ้ปรแกรม   

Abode Captivate 4 และ Moodle    

 6. นําบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่สร้างเสร็จแล้วไปทดลองใช้กบันักศึกษากลุ่ม

ทดลองและหาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน           

3.2.2 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาสํานักงานอเิล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

Microsoft Office Excel 2007 มลีาํดบัขัน้ตอนในการสรา้งดงัน้ี  

1. ศกึษาหลกัสตูร เน้ือหา และวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูจ้ากแผนการสอน 

 2. ออกขอ้สอบภาคปฏบิตั ิMicrosoft Excel 2007 ครอบคลุมผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั

และตรวจสอบความถูกตอ้งจากผูเ้ชีย่วชาญ   

 3.  นําขอ้สอบใหผู้เ้ชีย่วชาญในการสอนเรือ่ง Microsoft Excel 2007 ตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งของเน้ือหา   

 4. นําขอ้สอบทีป่รบัปรุงแกไ้ขโดยสมบูรณ์แลว้ไป นําไปใชก้บันกัศกึษาชัน้ปีที ่ 1 ทีเ่ป็น

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  39 คนและนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนในวชิาสาํนกังานอเิลก็ทรอนิกสท์ุก

คนตอ้งสอบรว่มกนั  
 

3.2.3  แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน 

 ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบประเมนิความพงึพอใจที่มต่ีอการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 

สําหรบั นักศกึษากลุ่มทดลอง เพื่อทราบถงึระดบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอการใชค้อมพวิเตอรช์่วย

สอน เป็นแบบวดัมาตราสว่นประเมนิประมาณคา่ 5 ระดบัดงัน้ี  
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ระดบัความเหมาะสม คะแนน 

มากทีส่ดุ 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

น้อย 2 

น้อยทีส่ดุ 1 

การแปลความหมาย 

ความหมาย ช่วงคะแนน 

ระดบัความรูม้ากทีส่ดุ 4.21-5.00 

ระดบัความรูม้าก 3.41-4.20 

ระดบัความรูป้านกลาง 2.61-3.40 

ระดบัความรูน้้อย 1.81-2.60 

ระดบัความรูน้้อยทีส่ดุ 1.00-1.80 

 
3.3 ขัน้ตอนการดาํเนินงานวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยั  ไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากนักศกึษาทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มทดลอง
คอื นักศกึษาชัน้ปีที ่1 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวทิยุกระจายเสยีงและโทรทศัน์  มหาวทิยาลยั
ธุรกจิบณัฑติย์ ที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาสํานักงานอเิล็กทรอนิกส์ ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 
2554 โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
 1. ศกึษาเน้ือหาจากแบบเรยีน แผนการสอน และเอกสาร 

 2. ออกแบบและพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน ซึง่นกัศกึษาสามารถเขา้ไปเรยีนรู้

เพิม่เตมิไดจ้าก www.it206dpu.com  

 3. เกบ็รวบรวมขอ้มลู  โดยทาํการสอบวดัผลการเรยีนรูด้ว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 

2007   จาํนวน 10 คะแนน จากการสอบปลายภาค กลุ่มนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง 

 4. วดัความพงึพอใจของนกัศกึษาจากกลุ่มผูเ้รยีนทีเ่รยีนเพิม่เตมิจากคอมพวิเตอร ์

ชว่ยสอน 

 5. วเิคราะหแ์ละประมวลผล คะแนนทีไ่ดจ้ากกการสอบ 

 6. เขยีนรายงานและทาํการสรปุผล 
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3.4 การวิเคราะหข้์อมลู 

 1. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องเกรดเฉลี่ยของนักศกึษาปีการศกึษา 2553 และปี 2554 

โดยการสถติ ิt-test 

 2. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิา สาํนักงานอเิลก็ทรอนิกสเ์รื่อง Microsoft 

Office Excel 2007 โดยใชว้ธิเีรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ของกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมโดยการสถติ ิt-test 

 3. ประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน โดย

ใชค้า่รอ้ยละและคา่เฉลีย่  
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
 

 การวิจยัเรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

Microsoft Office Excel 2007 โดยใชว้ธิเีรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ของ

นักศกึษา คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวทิยุกระจายเสยีงและโทรทศัน์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ในครัง้น้ีผูว้จิยัไดท้ําการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและนํามาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นักศึกษา ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และได้นํามาวิเคราะห์และนําเสนอผลวิจยั

ตามลาํดบัดงัน้ี 

 1. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องเกรดเฉลีย่นกัศกึษาปีการศกึษา 2553 และปีการศกึษา 

2554 

 2. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิา สาํนักงานอเิลก็ทรอนิกสเ์รื่อง Microsoft 

Office Excel 2007 โดยใชว้ธิเีรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ของกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม 

 3. ประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน  
 
4.1 การวิเคราะหเ์กรดเฉล่ียนักศึกษาปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554  
 ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องเกรดเฉลีย่นกัศกึษาปีการศกึษา 2553 และปีการศกึษา  
 2554 ผูว้จิยัไดนํ้าเกรดเฉลีย่ของนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

 

กลุ่ม จาํนวน ค่าเฉล่ีย SD t p-value 

ปี 2553 27 2.65 0.73 0.442 0.660 

ปี 2554 39 2.55 0.91 

 

 จากการทดสอบความแตกต่างของเกรดเฉลีย่ของนกัศกึษาปี 2553 และปี 2554  พบว่า

นกัศกึษาทัง้ 2 ปี มคีวามแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ทัง้น้ีแสดงให้

เห็นว่ากลุ่มควบคุม คือ นักศึกษา ปี 2553 และกลุ่มทดลอง คือ นักศึกษา ปี 2554 มรีะดบั

ความรูไ้มแ่ตกต่างกนั  จงึสามารถนํามาเปรยีบเทยีบกนัได ้
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4.2 การวิเคราะหผ์ลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสาํนักงานอิเลก็ทรอนิกส ์  เร่ือง Microsoft 
Office Excel 2007 โดยใช้วิธีเรียนเพ่ิมเติมจากบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ 
 
ตารางท่ี 2  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิา สาํนักงานอเิลก็ทรอนิกสเ์รื่อง Microsoft 
Office Excel 2007 โดยใชว้ธิเีรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยรวม 
 

กลุ่ม จาํนวน ค่าเฉล่ีย SD t p-value 
ปี 2553 27 4.02 3.17 -2.447 0.017 
ปี 2554 39 6.03 3.35 

 
 จากการทดสอบความแตกต่างของคะแนนการใช ้Microsoft Excel  เฉลีย่ของนกัศกึษา
ปี 2553 และปี 2554  พบวา่ นกัศกึษาทัง้ 2 ปี มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่ 95% ทัง้น้ีเมื่อพจิารณาจากคะแนนเฉลี่ยแล้วพบว่า กลุ่มทดลอง หรอืนักศกึษาในปี 
2554 มคีะแนนในการใช ้Excel มากกว่านักศกึษากลุ่มควบคุมหรอืในปี 2553  ซึง่แสดงใหเ้หน็
วา่การเรยีนเพิม่เตมิจากคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน  ชว่ยทาํใหผ้ลสอบของนกัศกึษาดขีึน้ 
 
ตารางท่ี 3  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิา สาํนักงานอเิลก็ทรอนิกสเ์รื่อง Microsoft 
Office Excel 2007 โดยใชว้ธิเีรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม เฉพาะผูท้ีม่เีกรดเฉลีย่ระหวา่ง 0.00-1.99 

 
กลุ่ม จาํนวน ค่าเฉล่ีย SD t p-value 

ปี 2553 8 1.50 1.56 -1.541 0.143 
ปี 2554 10 3.15 2.68 

 
 จากการทดสอบความแตกต่างของคะแนนการใช ้Microsoft Office Excel 2007 เฉลีย่
ของนกัศกึษาปี 2553 และปี 2554  เฉพาะผูท้ีม่เีกรดเฉลีย่ ระหว่าง 0.00-1.99  พบว่า นกัศกึษา
ทัง้ 2 ปี มคีวามแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ทัง้น้ีเมื่อพจิารณาจาก
คะแนนเฉลี่ยแล้วพบว่า กลุ่มทดลอง หรอืนักศึกษาในปี 2554 มคีะแนนในการใช้ Microsoft 
Excel มากกวา่นกัศกึษาในปี 2553  ซึง่จะเหน็ไดว้่า การเรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ชว่ยสอน  ชว่ยทาํใหค้ะแนนของนกัศกึษาดขีึน้ถงึรอ้ย 110 
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ตารางท่ี 4  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิา สาํนักงานอเิลก็ทรอนิกสเ์รื่อง Microsoft 

Office Excel 2007 โดยใชว้ธิเีรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ของกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม เฉพาะผูท้ีม่เีกรดเฉลีย่ระหวา่ง 2.00-2.99 

 

กลุ่ม จาํนวน ค่าเฉล่ีย SD t p-value 

ปี 2553 9 4.33 3.25 -1.440 0.164 

ปี 2554 14 6.29 3.12 

  

 จากการทดสอบความแตกต่างของคะแนนการใช ้Microsoft Office Excel 2007 เฉลีย่
ของนกัศกึษาปี 2553 และปี 2554  เฉพาะผูท้ีม่เีกรดเฉลีย่ ระหว่าง 2.00-2.99  พบว่า นกัศกึษา
ทัง้ 2 ปี มคีวามแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ทัง้น้ีเมื่อพจิารณาจาก
คะแนนเฉลี่ยแล้วพบว่า กลุ่มทดลอง หรอืนักศึกษาในปี 2554 มคีะแนนในการใช้ Microsoft 
Excel มากกวา่นกัศกึษาในปี 2553  ซึง่จะเหน็ไดว้่า การเรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ชว่ยสอน  ชว่ยทาํใหค้ะแนนของนกัศกึษาดขีึน้ถงึรอ้ย 45.27 
 
ตารางท่ี 5  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิา สาํนักงานอเิลก็ทรอนิกสเ์รื่อง Microsoft 
Office Excel 2007 โดยใชว้ธิเีรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม เฉพาะผูท้ีม่เีกรดเฉลีย่ระหวา่ง 3.00-4.00 
 

กลุ่ม จาํนวน ค่าเฉล่ีย SD t p-value 

ปี 2553 10 5.75 2.94 -1.677 0.107 

ปี 2554 15 7.70 2.79 

 

 จากการทดสอบความแตกต่างของคะแนนการใช ้Microsoft Office Excel 2007 เฉลีย่

ของนกัศกึษาปี 2553 และปี 2554  เฉพาะผูท้ีม่เีกรดเฉลีย่ ระหว่าง 3.00-4.00  พบว่า นกัศกึษา

ทัง้ 2 ปี มคีวามแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ทัง้น้ีเมื่อพจิารณาจาก

คะแนนเฉลี่ยแล้วพบว่า กลุ่มทดลอง หรอืนักศึกษาในปี 2554 มคีะแนนในการใช้ Microsoft 

Excel มากกวา่นกัศกึษาในปี 2553  ซึง่จะเหน็ไดว้่า การเรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอร์

ชว่ยสอน  ชว่ยทาํใหค้ะแนนของนกัศกึษาดขีึน้ถงึรอ้ย 33.91 
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ภาพท่ี 1  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิา สาํนกังานอเิลก็ทรอนิกส ์ เรื่อง  Microsoft 

Office Excel 2007 โดยใชว้ธิเีรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ของกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 การวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนเพ่ิมเติมจากบทเรียน 

      คอมพิวเตอรช่์วยสอน  
 
ตารางท่ี 6  รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีน 
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน  

ด้าน 

ระดบัความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. รปูแบบของบทเรยีนเป็นทีน่่าสนใจ 

ชดัเจน เหมาะสม 
35.29 58.82 5.88 0.00 0.00 4.29 มากทีส่ดุ 

2. คาํสัง่และคาํชีแ้จงชดัเจน  เขา้ใจงา่ย 38.24 50.00 11.76 0.00 0.00 4.26 มากทีส่ดุ 

3. เน้ือหาบทเรยีนมรีะดบัความยากงา่ย

เหมาะสมกบัผูเ้รยีน 
38.24 50.00 11.76 0.00 0.00 4.26 มากทีส่ดุ 

4. เน้ือหาตรงตามหลกัสตูรและวตัถุประสงค์

ของการเรยีน 
58.82 32.35 8.82 0.00 0.00 4.50 มากทีส่ดุ 

5. การอธบิายเน้ือหาของบทเรยีนมคีวาม

เหมาะสม 
52.94 35.29 11.76 0.00 0.00 4.41 มากทีส่ดุ 
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ด้าน 

ระดบัความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

6. รปูแบบและขนาดตวัอกัษรชดัเจน

เหมาะสม 
50.00 44.12 5.88 0.00 0.00 4.44 มากทีส่ดุ 

7. เสยีงบรรยายมคีวามชดัเจนเหมาะสมกบั

เน้ือหา 
50.00 35.29 11.76 2.94 0.00 4.32 มากทีส่ดุ 

8. เทคนิคการนําเสนอภาพเหมาะสมกบั

เน้ือหา 
44.12 44.12 11.76 0.00 0.00 4.32 มากทีส่ดุ 

9. บทเรยีนทาํใหน้กัศกึษาสามารถเขา้ใจ

เน้ือหาไดด้ ี
38.24 44.12 17.65 0.00 0.00 4.21 มากทีส่ดุ 

10. บทเรยีนมคีวามแปลกใหม ่ทนัสมยั และ

ไมซ่ํ้าซาก 
44.12 47.06 8.82 0.00 0.00 4.35 มากทีส่ดุ 

11. ทาํใหม้คีวามตัง้ใจเรยีนเพิม่ขึน้  เมือ่

เรยีนจากคอมพวิเตอร ์
41.18 41.18 14.71 2.94 0.00 4.21 มากทีส่ดุ 

12. มัน่ใจวา่สามารถเรยีนไดด้ว้ยตนเอง โดย

ไมต่อ้งมผีูส้อนอยู่ 
29.41 41.18 8.82 17.65 2.94 3.76 มาก 

13. รูส้กึไมเ่ครยีด เมือ่เรยีนจากบทเรยีน

คอมพวิเตอร ์
26.47 47.06 23.53 2.94 0.00 3.97 มาก 

14. มอีสิระในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 44.12 41.18 14.71 0.00 0.00 4.29 มากทีส่ดุ 

เฉล่ีย 42.23 43.70 11.97 1.89 0.21 4.26 มากท่ีสดุ 

 

จากการสอบถามความพงึพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอ การเรยีนเพิม่เติมจากบทเรยีน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน โดยรวม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ การเรียนเพิ่มเติมจาก

บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  ในระดบัมากทีสุ่ด  ซึ่งมรีะดบัความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 4.26 

จากคะแนนเตม็ 5.00  และเมือ่พจิารณาในแต่ละดา้นพบวา่ นกัศกึษาพงึพอใจ การเรยีนเพิม่เตมิ

จากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  ในเรื่อง เน้ือหาตรงตามหลกัสตูรและวตัถุประสงคข์องการ

เรยีนมากที่สุด (ระดบัความพงึพอใจเฉลี่ยเท่ากบั 4.50) รองลงมา คอื เรื่องรูปแบบและขนาด

ตวัอกัษรชดัเจนเหมาะสม (ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 4.44) และเรื่องการอธบิายเน้ือหา

ของบทเรยีนมคีวามเหมาะสม (ระดบัความพงึพอใจเฉลี่ยเท่ากบั 4.41)  ตามลําดบั  ส่วนเรื่อง

นกัศกึษาพงึพอใจน้อยทีสุ่ด คอื เรื่องมัน่ใจว่าสามารถเรยีนไดด้ว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งมผีูส้อนอยู ่

(ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่เทา่กบั 3.76)  แต่กย็งัอยูใ่นระดบัมาก 
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บทท่ี 5 

สรปุผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ 
  

 จากการทาํวจิยัในชัน้เรยีนเรือ่ง การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสาํนกังาน
อเิลก็ทรอนิกส ์เรือ่ง Microsoft Office Excel 2007 โดยใชว้ธิเีรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน  ในวชิาสาํนกังานอเิลก็ทรอนิกส ์สรปุผลการวจิยั ดงัน้ี 
 

5.1 สรปุผลการวิจยั 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   

 1. เพื่อวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสาํนักงานอเิลก็ทรอนิกส ์ ของนักศกึษาทีไ่ดร้บั

การเรยีนเพิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (CAI) 

 2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิจ์ากวธิกีารสอนแบบปกติจากปีการศกึษา 2/2553 กบั

วธิกีารสอนแบบปกตแิละใหเ้รยีนรูเ้พิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (CAI) ปีการศกึษา 

2/2554 

 3. เพือ่วดัระดบัความพงึพอใจในการเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (CAI)  
 
สมมติุฐานการวิจยั 
 คะแนนแบบทดสอบภาคปฏบิตัใินวชิาสาํนักงานอเิลก็ทรอนิกสข์องนักศกึษาทีใ่ชว้ธิี

เรยีนรูเ้พิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน (CAI) จะมคีะแนนมากกว่านกัศกึษาทีเ่รยีน

แบบปกต ิ

 

กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งมนีกัศกึษาจาํนวน 66 คน  เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีนกัศกึษาชัน้

ปีที ่1 สาขาวทิยกุระจายเสยีงและโทรทศัน์ คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ โดย

การแบ่งนกัศกึษาออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที ่ 1 คอื กลุ่มทดลอง(นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนภาค

เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554) ซึง่มนีกัศกึษา 39 คน และกลุ่มควบคมุ(นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนภาค

เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553) ซึง่ม ีนกัศกึษา 27 คน 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ีประกอบดว้ย 

 1. บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนวชิาสาํนกังานอเิลก็ทรอนิกส ์ชุดโปรแกรม Microsoft 

Excel 2007 

 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสาํนกังานอเิลก็ทรอนิกส ์โปรแกรม 

Microsoft Excel 2007 

 3. แบบประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน 

 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 1. ใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสาํนกังานอเิลก็ทรอนิกส ์ชุดโปรแกรม

Microsoft Excel 2007  กบันกัศกึษากลุ่มทดลอง 

 2. นําคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างนกัศกึษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช ้ t-test วเิคราะห์

ดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู 

 3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาจากแบบประเมินติดตามผลการใช้บทเรียน

คอมพวิเตอรช์่วยสอน ของกลุ่มทดลองโดยใชค้่าสถติพิืน้ฐาน คอื ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

 
5.2 ผลการวิจยั 

 1. จากการทดสอบความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยของนักศกึษาปี 2553 และปี 2554  

พบว่านกัศกึษาทัง้ 2 ปี มคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัสาํคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ทัง้น้ี

แสดงใหเ้หน็กลุ่มควบคุม คอื นกัศกึษา ปี 2553 และกลุ่มทดลอง คอื นกัศกึษา ปี 2554 มรีะดบั

ความรูไ้มแ่ตกต่างกนั  จงึสามารถนํามาเปรยีบเทยีบกนัได ้

 2. จากการทดสอบความแตกต่างของคะแนนการใช ้Microsoft Excel  เฉลี่ยของ

นักศกึษาปี 2553 และปี 2554  พบว่า นักศกึษาทัง้ 2 ปี มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัที่

ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ทัง้น้ีเมื่อพจิารณาจากคะแนนเฉลี่ยแล้วพบว่า กลุ่มทดลอง หรอื

นกัศกึษาในปี 2554 มคีะแนนในการใช ้Excel มากกวา่นกัศกึษากลุ่มควบคุมหรอืในปี 2553  ซึง่

แสดงใหเ้หน็การเรยีนเพิม่เตมิจากคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน  ชว่ยทาํใหผ้ลสอบของนกัศกึษาดขีึน้ 
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3. นักศกึษาที่เรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มคีวามพงึพอใจต่อ การเรยีน
เพิม่เตมิจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  ในระดบัมากทีสุ่ด  ซึง่มรีะดบัความพงึพอใจเฉลี่ย
เทา่กบั 4.26 จากคะแนนเตม็ 5.00  และเมือ่พจิารณาในแต่ละดา้นพบว่า นกัศกึษาพงึพอใจ การ
เรียนเพิ่มเติมจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ในเรื่อง เน้ือหาตรงตามหลักสูตรและ
วตัถุประสงคข์องการเรยีนมากทีสุ่ด (ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 4.50) รองลงมา คอื เรื่อง
รปูแบบและขนาดตวัอกัษรชดัเจนเหมาะสม (ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 4.44) และเรื่อง
การอธิบายเน้ือหาของบทเรียนมีความเหมาะสม (ระดบัความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.41)  
ตามลําดบั  ส่วนเรื่องนักศกึษาพงึพอใจน้อยทีสุ่ด คอื เรื่องมัน่ใจว่าสามารถเรยีนไดด้ว้ยตนเอง 
โดยไมต่อ้งมผีูส้อนอยู ่(ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่เทา่กบั 3.76)  แต่กย็งัอยูใ่นระดบัมาก 

 
5.3 ประโยชน์ท่ีได้รบั 

 1.  ผลการวจิยัครัง้น้ีจะช่วยพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสาํนกังานอเิลก็ทรอนิกส์

ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 และเป็นแนวทางแก่อาจารยผ์ูส้อนในการพฒันา และ

ปรบัปรุงการเรยีนการสอนวชิาสาํนกังานอเิลก็ทรอนิกสข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 

ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 2. เป็นแนวทางในการกระตุน้และส่งเสรมิใหน้ักศกึษามคีวามกระตอืรอืรน้ในการศกึษา
แสวงหาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช ้

 1. ควรนําบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนไปทดลองสอนกบันักศกึษากลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่มี

ความถนดัในการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 

 2. ก่อนใหน้กัศกึษาเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  ผูส้อนควรแนะนําวธิกีาร

เรยีนก่อน  เพือ่ใหน้กัศกึษาคุน้เคยกบัการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน 

 3. ควรใหน้กัศกึษา  ศกึษาคาํแนะนําการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยละเอยีด

เพื่อเป็นการฝึกใหน้ักศกึษามวีนิัยในตนเองว่าจะต้องศกึษาบทเรยีนอย่างไรจงึจะทําใหเ้กดิการ

เรยีนรูม้ากทีส่ดุ 

 4. ควรนําผลการวจิยัน้ีไปใชเ้ป็นตน้แบบ ในการทําวจิยัในระดบัคณะ และมหาวทิยาลยั  

เพือ่ใชใ้นการเปรยีบเทยีบลกัษณะของปจัจยัทีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
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แบบสอบถาม 
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แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน 

 
คาํชีแ้จง  ใหน้กัศกึษาทาํเครื่องหมาย � ลงในช่องวา่งของระดบัความพงึพอใจ ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของนกัศกึษา 
โดยกาํหนดความหมายของระดบัคะแนน ดงัน้ี 

5     หมายถงึ     มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

4     หมายถงึ     มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

3     หมายถงึ     มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2     หมายถงึ     มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย 

1     หมายถงึ     มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ 
 

ข้อคาํถาม 
ระดบัของความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. รปูแบบของบทเรยีนเป็นทีน่่าสนใจ ชดัเจน เหมาะสม      

2. คาํสัง่และคาํชีแ้จงชดัเจน  เขา้ใจงา่ย      

3. เน้ือหาบทเรยีนมรีะดบัความยากงา่ยเหมาะสมกบัผูเ้รยีน      

4. เน้ือหาตรงตามหลกัสตูรและวตัถุประสงคข์องการเรยีน      

5. การอธบิายเน้ือหาของบทเรยีนมคีวามเหมาะสม      

6. รปูแบบและขนาดตวัอกัษรชดัเจนเหมาะสม      

7. เสยีงบรรยายมคีวามชดัเจนเหมาะสมกบัเน้ือหา      

8. เทคนิคการนําเสนอภาพเหมาะสมกบัเน้ือหา      

9. บทเรยีนทาํใหน้กัศกึษาสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดด้ ี      

10. บทเรยีนมคีวามแปลกใหม ่ทนัสมยั และไมซ่ํ้าซาก      

11. ทาํใหม้คีวามตัง้ใจเรยีนเพิม่ขึน้  เมือ่เรยีนจากคอมพวิเตอร ์      

12. มัน่ใจวา่สามารถเรยีนไดด้ว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งมผีูส้อนอยู ่      

13. รูส้กึไมเ่ครยีด เมือ่เรยีนจากบทเรยีนคอมพวิเตอร ์      

14. มอีสิระในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง      

 

ขอ้เสนอแนะอื่นๆ เพิม่เตมิ 
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