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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010
อรรถพร ธนูเพ็ชร์1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม
Microsoft Excel 2010 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
2010 ที่พัฒนาขึ้น 3. ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยกลุ่ม
ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กสุ่ ม แบบเจาะจง เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร
คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft
Excel 2010 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3. แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติทใี่ ช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่า t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากั บ 85/85 สูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับ ดีมาก (𝑥̅ = 4.16,
S.D = 2.91)
คาสาคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Microsoft Excel 2010
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THE DEVELOPMENT OF COMPUTER - AIDED INSTRUCTION (CAI) FOR
INFORMATION TECHNOLOGY COURSE ON TOPIC : THE USAGE OF Microsoft Excel 2010
Athaporn Thanupetch1*
Abstract
This research aimed to; 1) Develop a Computer-Aided Instruction (CAI) on the topic: The
usage of Microsoft Excel 2010 for the efficiency criteria 80/80, 2) Compare achievement before
and after learning of students taught by CAI on the topic: The usage of Microsoft Excel 2010
that was developed, and 3) Study the students’ attitude towards CAI. The sample used in this
study was 30 students who were studying in Mathematics major of undergraduate program
(semester 2 academic year 2013), as a purposive sampling.
The instruments used in the research were; 1) Computer-Aided Instruction on Topic: The
usage of Microsoft Excel 2010, 2) The achievement test, and 3) The assessment of students
toward CAI. Statistical Methods that were used to analyze data including the values of
percentage (%), mean (𝑥̅ ), standard deviation (S.D), and t-test. The findings showed that 1) The
CAI that was developed has an efficiency level at 85/85, which was higher than the proposed
criteria 80/80, 2) The achievement before and after learning the CAI were different. After studying
with CAI, the students’ achievement results had improved significantly at 0.05, and 3) The
students’ attitude toward CAI were very good (𝑥̅ = 4.16, S.D = 2.91)
Keywords : Computer - Aided Instruction (CAI) Microsoft Excel 2010
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บทนา
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาได้เน้นให้ความสาคัญ กับการนาเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการสอน
เป็นอย่างมาก การนารูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาใช้ กับระบบการเรียนการสอนสมัยใหม่
ทาให้การเรียนการสอนแบบเดิม ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบ
ของสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยรูปภาพ บทบรรยาย เสียงพูด และเทคนิคการนาเสนอที่เร้าใจ เพิ่มความ
น่าสนใจให้กับบทเรียนมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง
เป็ น สื่ อ ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ในลั ก ษณะที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี บทบาทของ
สถาบันการศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง กับสภาพสังคมและแนวทาง
การจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องทาความเข้าใจและยอมรับกับการจัดการเรียน
การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ แล้วนามาปรับปรุงกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม โดยที่การ
ปรับเปลี่ยนนี้จะต้องสอดคล้องกับการเรียนของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้
บทบาทของผู้เรียนเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้เรียน ผู้ศึกษาค้นคว้า และเปลี่ยนบทบาทของครูจากผู้สอน หรือผู้
ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียว มาเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ดังนี้
จากคาว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Assisted Instruction :CAI)
รากศัพท์เดิมมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หมายถึง การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วย อาจพบอีกคาหนึ่ง
ที่ มี ค วามหมายเหมื อ นกั น คื อ Computer Aided Instruction ปั จ จุ บั น ประเทศทางแถบยุ โ รปรู้ จั ก ค าว่ า
Computer-Based Teaching (CBT) มากกว่าซึ่งหมายถึงการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก (อัจฉรีย์ (คาแถม)
พิมพิมูล, 2550 : 5)
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็ น สื่ อ การศึ ก ษายุ ค ใหม่ ที่ มี
ประสิทธิภาพมาก และยังมีข้อได้เปรียบเหนือสื่ออื่น ๆ ด้วยกันหลายประการ เช่นสามารถถ่ายทอดเนื้อหา
บทเรียนได้ใกล้เคียงกับการเรียนในห้องเรียนโดยคอมพิวเตอร์จะนาเสนอเนื้อหาบทเรียนทีละหน้า
บน
จอคอมพิวเตอร์ และผู้เรียนสามารถทากิจกรรมโต้ตอบกับบทเรียน ได้รับข้อมูลย้อนกลับ และสามารถตรวจ
คาตอบด้วยตนเองคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงกลายเป็นสื่อการศึกษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในแวดวงการศึกษา
ในปัจจุบัน (สิทธิชัย ไตรโยธี, 2556 : 58)
ในการดารงชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในปัจจุบัน สื่อทั้งหลายที่นามาใช้
ในการจัดกิจกรรมการสอน จึงต้องจัดอย่างมีระบบและมีหลายชนิดหลายวิธีในปัจจุบัน พบว่า สื่อคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเป็นสื่อที่น่าสนใจที่สุดสื่อหนึ่ง กล่าวคือเป็นการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน การทบทวน
การทาแบบฝึกหัด และการวัดผลประเมินผล มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ซึ่งอาจ
เป็นตัวหนังสือ ภาพกราฟิก เสียง ผู้เรียนเรียนได้ตามอัตราความเร็วของตนเองเรียนที่ไหนเมื่อใดก็ได้ อีกทั้ง
ยังสามารถทราบผลการเรียนรู้ของตนเองได้ทันที ดังนั้นจึงสามารถแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน ทาให้การเรียนรู้ ของผู้เรียน มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น (บุญรัตน์ คึมยะราช,
2556:100)
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ไพโรจน์ ตีรณธนากุล ไพบูลย์ เกียรติโกมน และ เสกสรรค์ แย้มพินิจ ได้ให้ความหมายของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือการนาคอมพิวเตอร์เข้ามาเสริม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์เสริมการสอนนี้ สามารถใช้ประกอบขณะที่ผู้สอนทาการสอนเอง
หรือการใช้สอนแทนผู้สอนทั้งหมดก็ได้ (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และคณะ, 2546)
จากประสบการณ์การสอนและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ซึ่งเป็นนวัตกรรม ที่มีความสาคัญและมีคุณค่าต่อกระบวนการเรียนการสอนขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้
ช่วยให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถตามความต้องการของตน เน้นให้
ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง และปฏิบัติด้วยตนเอง รวมถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเป็นสื่อการเรียนการสอน
ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ทาให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการตอบสนอง
ต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้ทันที
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010
เพื่อสามารถนามาช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ของนั กศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ขึ้ น มาเพื่ อ จะได้ น าผลการวิ จั ย นี้
เป็นแนวทางสาหรับครูอาจารย์ ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ต่อการเรียนการสอนของผู้เรียนที่มีลัก ษณะแตกต่า งกั นออกไป และเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในลาดับต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่ว ยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรีย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
3. ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มี ต่ อบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ว ยสอนเรื่ อ งการใช้งานโปรแกรม
Microsoft Excel 2010 ที่พัฒนาขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษา ที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ลงทะเบียนในวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต (รหัสวิชา 9000301) เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 30 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- ศึ ก ษาหลั ก สูตร แนวการสอน แบบเรี ย น และเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บวิ ชา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต (รหัสวิชา 9000301) เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010
- ศึกษาหลักการและเทคนิคการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- ศึกษาวิธีการสอนการจัดการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เรื่องการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 จากคู่มือ แนวการสอน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เลือกเนื้อหาที่จะสอน ซึ่งผู้วิจัยได้เลือก เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010
จากคู่มือ แนวการสอน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาหลักการเขียนแผนการสอน ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้เป็นคู่มือ ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ และการวัดผลประเมินผล
ซึ่งมีความสอดคล้องเหมาะสมกันทั้งหมด ตั้งแต่จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม
- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย คู่มือผู้สอน คู่มือผู้เรียน
และคู่มือการใช้โปรแกรม
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และ หลังเรียน เรื่องการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ซึง่ อยู่ในบทเรียนเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice)
2.3 แบบประเมินค่าความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีระดับความคิดเห็น
5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ทปรับปรุงมาจาก (Likert’ Scale) จานวน 16 ข้อ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความคิดเห็น
ด้านต่าง ๆ ซึ่งมีระดับค่าน้าหนักคะแนนคือ ความคิดเห็นอยู่ในระดั บเห็ นด้ว ยมากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน
เห็นด้วยมาก เท่ากับ 4 คะแนน เห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน เห็นด้วยน้อย เท่ากับ 2 คะแนน ระดับ
ปรั บ ปรุ ง เท่ า กั บ 1 คะแนน น าบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอนที่ ผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิ นจากผู้ท รงคุณวุฒิ
ไปทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 / 2556 หลักสูตร
คณิตศาสตร์ จานวน 30 คน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 เตรียมสถานที่การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถานที่ คือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3.2 เตรี ย มกลุ่มทดลองผู้วิ จัย ได้น าบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน เรื่ อ งการใช้ งานโปรแกรม
Microsoft Excel 2010 ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
3.3 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ อธิบายขั้นตอนการทดลอง และแนะนาวิธีการเรียน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010
3.4 ผู้เรียน เรียนตามขั้นตอนที่กาหนดให้ โดยก่อนเข้าศึกษาบทเรียนต้องทาการทดสอบก่อนเรียน
แล้วเข้าสู่บทเรียนโดยเรียนตามหัวข้อเนื้อหาของแต่ละหน่วยทั้งหมด 6 หน่วย คือเริ่มศึกษาจากหน่วยที่ 1
ไปศึกษาหน่วยที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ในการศึกษาแต่ละบทเรียนที่ให้ ผู้เรียน เรียนตามขั้นตอนเพื่อให้ ผู้เรียน
ได้เชื่อมโยงความรู้ในเนื้อหาดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3.5 หลังจากศึกษาเนื้อหาและทากิจกรรมเนื้อหาย่อย ดังกล่าวแล้วให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในแต่
ละหน่วย
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3.6 ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อเรียนจบเนื้อหา จนครบทุกบทเรียน
3.7 ผู้เรียนทาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้งานโปรแกรม
Microsoft Excel 2010
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเพื่อประเมินผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่พัฒนาขึ้นมีประ
สิทธิเท่ากับ 85/85 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ นักศึกษาที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .000)
3. ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนเรื่ อ งการใช้ ง าน โปรแกรม
Microsoft Excel 2010 ที่พัฒนาขึ้น พบว่าความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
(𝑥̅ = 4.16 S.D = 2.91)
สรุป
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เรื่องการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พบว่าบทเรียนดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรมMicrosoft Excel 2010 ที่พัฒนาขึ้น
ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเนื้อหาด้านคอมพิวเตอร์ และผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงบทเรียนดังกล่าว จนทาให้บทเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ก่อนที่จะนามาทดลองทาการเรียนการสอน
ดังนั้นเมื่อนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาทดลองใช้ จึงทาให้บทเรียนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด
1.2 ผู้วิจัยมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนโดยเลือ กรูป แบบการสอนให้เหมาะสม
เพื่อการนาเสนอเนื้อหา ซึ่งรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยเลือกนาเสนอเนื้อหาเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft
Excel 2010 คือ แบบการสอนเนื้อหา (Tutorial Instruction) เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่นาเสนอด้านเนื้อหาอาจ
ออกแบบให้มีทั้งเนื้อหาใหม่ และเนื้อหาใหม่รวมทั้งการสรุปเนื้ อหา รวมถึงผู้วิจัยได้นาทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้น
ของกาเย่ (Gagne) มาใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ และได้ใช้เทคนิคในการออกแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างเป็นขั้นตอน คือมีการวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา การวิเคราะห์สื่อ และ
กิจกรรมการเรียนการสอน การกาหนดขอบข่ายของบทเรียน การกาหนดวิธีการนาเสนอ การออกแบบบทเรียน
การสร้างบทเรียน การทดลองใช้ และการประเมินผลบทเรียนมาใช้สร้างบทเรียนดังกล่าวตามลาดับ เพื่อการพัฒนา
บทเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ และในการสร้างบทเรียน ผู้วิจัยได้นาโปรแกรม Author ware ซึ่งเป็นโปรแกรม
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ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เหมาะสาหรับใช้ในการพัฒนา e-Learning เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย
ถึงแม้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถพัฒนาสื่อ e-Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่ ว นของการทดลองใช้ และปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอน ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี ก าร
ดาเนินการทดลองใช้บทเรียนสาเร็จรูปถึง 3 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นทดสอบแบบเดี่ยว 2. ขั้นทดสอบแบบกลุ่มเล็ก
และ 3. ทดสอบแบบกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเป้าหมายจริง ในขั้นตอนที่ 1. และ 2. เมื่อทดสอบเสร็จ
แล้วได้ดาเนินการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์แล้วนาไปทดสอบในขั้นตอนที่ 3. จากเหตุผลดังกล่าว
จึงทาให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
และสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับ ปารินทร์ มัฆวิมาลย์ และ อรพินท์ สุนเจริญ (ปารินทร์ มัฆวิมาลย์,
2540 : 4) (อรพินท์ สุนเจริญ, 2550)
ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน เพื่อนาไปหาประสิทธิภาพ
ตามสูตร E1 และ E2 คือ การทดลองแบบเดี่ยว 1:1 และสัมภาษณ์หลังการทดลอง การทดลองแบบกลุ่ม 1:10
และสัมภาษณ์หลังการทดลอง (กฤษมันต์, 2542 : 61-65)
ผลการทดลองแบบเดี่ยว (1:1)
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิ เคราะห์ห าประสิท ธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ช่ว ยสอน จ าแนกตามเนื้อหา
ของบทเรียนแยกเป็นหน่วย ๆ
เกณฑ์
มาตรฐาน

หน่วยที่1

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 4

หน่วยที่ 5

หน่วยที่ 6

E1

86.67

83.33

80.00

80.00

86.67

83.33

E2

86.67

82.66

86.67

81.33

84.00

85.33

E1/ E2

86.67/86.67 83.33/82.66 80.00/86.67 80.00/81.33 86.67/84.00 83.33/85.33

จากตารางที่ 1 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เรื่องการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ทั้ ง 6 หน่ ว ยมี ประสิทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ และสู งกว่ าเกณฑ์ 80/80
ที่กาหนดไว้ ซึ่งนักศึกษายังให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมในการปรับปรุงบทเรียนดังกล่าวคือ การใส่รูปภาพในบทเรียน
ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา ควรมีการเพิ่มเติมสีสันของรูปภาพในบทเรียน หลังจากทาการปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ
ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ที่ได้จากการทดสอบแบบเดี่ยว
(1:1)
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ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่ว ยสอน
เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010
กลุ่มตัวอย่าง
ทดสอบก่อนเรียน
ทดสอบหลังเรียน

n

40
40

X

18.73
25.20

s

df

S.D.

t

.41
.46

39

2.62
2.91

*16.111

จากตารางที่ 2 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เรื่องการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ทั้ง 6 หน่วยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่ า ง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการประเมินค่าความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังจากทาข้อสอบหลังเรียน
ผู้วิจัยได้แบ่งการประเมินค่าความคิดเห็นของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาพรวม
ซึ่งผลการประเมิน แบบสอบถามความคิดเห็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาพรวม
รายการประเมิน

3.

ตอนที่ 1 ด้านกายภาพ
1. ความน่าสนใจของบทเรียน
2. องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ที่ จั ด บนจอภาพ ท าให้
ผู้เรียนมีความต้องการอยากเข้าเรียน
3. สีพื้น สีตัวอักษร สีของรูปภาพมีความ
เหมาะสม
4. เมนูหรือ ปุ่มต่าง ๆ ในบทเรียนจัดวางใน
ตาแหน่งที่เหมาะสม
ตอนที่ 2 ด้านเทคนิคต่าง ๆ
1. การเข้าสู่บทเรียนครั้งแรกเริ่ม
มีความสะดวก
2. กติกาการเรียนมีความชัดเจน ในเรือ่ ง
คาอธิบายต่าง ๆ
การออกแบบจอภาพและ แต่ละกรอบ
เป็นรูปแบบเดียวกันและดึงดูดความสนใจ
4. การควบคุมบทเรียนทาได้ง่ายและสะดวก

จานวน

ระดับการประเมิน

ผู้ประเมิน (คน)

5

4

3

2

1

X

40
40

24
17

9
16

5
5

1
2

-

4.40
4.20

40

18

14

6

1

1

4.18

40

14

22

2

1

1

4.18

40

11

19

8

2

-

3.98

40

14

11

13

1

1

3.90

40

18

16

3

3

-

4.22

40

9

13

16

1

1

3.70

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ภาพเคลื่อนไหว / บทเรียน / ข้อสอบ
1. กราฟิ ก ตั ว อั ก ษร ภาพ เคลื่ อ นไหวในบทเรีย น
มีความเหมาะสม
2. บทเรียน เนื้อหาในบทเรียนมี
ความน่าสนใจ
3. ทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียน
มีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน
4. เนื้อหาในบทเรียน และข้อสอบมีความ
สอดคล้องกัน
ตอนที่ 4 ความเหมาะสมขององค์ประกอบอื่น ๆ
1. การผสมผสานสื่อประเภท
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงในบทเรียนมี
ความเหมาะสม
2. การเชื่อมโยงระหว่าง
บทเรียนแต่ละหน่วยการเรียนมีความเหมาะสม
3. การให้ข้อมูลย้อนกลับและ การเสริมแรง
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จานวน
ผู้
ประเมิน
(คน)

ระดับการประเมิน

X

5

4

3

2

1

40

19

15

5

1

-

4.30

40

15

2

1

-

4.28

40

18

12

6

2

2

4.05

40

20

12

4

3

1

4.18

40

26

8

3

2

1

4.40

40

13

15

10

1

1

3.95

40

18

14

6

1

1

4.18

40

24

12

2

2

-

4.45

40

278

230

96

25

10

4.16

22

มีความเหมาะสม
4. การเรียนโดยใช้บทเรียน ดังกล่าวมีความ
เหมาะสมกับการนาไปใช้ในการสอนมากน้อยเพียงใด
รวม

จากตารางที่ 3 พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ทั้ง 6 หน่วยโดยภาพรวม
เป็นดังนี้ ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมจากทุกด้านที่นามาวิเคราะห์ที่มีค่ามากที่สุด 5 อันดับแรก คือ การเรียน
โดยใช้บทเรียนดังกล่าว มีความเหมาะสมกับการนาไปใช้ ในการสอน ( = 4.45 ) รองลงมาคือ เนื้อหาในบทเรียน
และข้อสอบมีความสอดคล้องกัน (= 4.40) การควบคุมบทเรียนทาได้ง่ายและสะดวก (= 4.30 ) กราฟิก ตัวอักษร
ภาพเคลื่อนไหวในบทเรียนมีความเหมาะสม (= 4.28 ) และมีกติกาการเรียนมีความชัดเจน ในเรื่องคาอธิบายต่าง ๆ
(= 4.22 ) ตามลาดับ และผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่าอยู่ในระดับดีม าก คือ (= 4.16)
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
2010 ทั้ง 6 หน่วย สามารถนาไปใช้สอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ในสถานการณ์จริง
2. การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft
Excel 2010 มีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการพัฒนาที่สมบูรณ์ตามขั้นตอน ใช้หลักการสร้างและเทคนิคการ
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ออกแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหา จุดมุ่งหมายของบทเรียน มีการกาหนดโครงสร้างของบทเรียนที่ชัดเจน ทาให้
บทเรียนที่ได้รับการออกแบบมามีความสมบูรณ์ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เน้นให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ จึงส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียน ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้ งานโปรแกรม
Microsoft Excel 2010 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนดังกล่าวอยู่ใน
ระดั บ ดี ม าก และผู้ เ รี ย นยั ง ให้ ค วามเห็ น ว่ า การเรี ย นการสอน ในรู ป แบบดั ง กล่ า วสามารถท าให้ นั ก ศึ ก ษา
มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ผู้เรียนอยากเข้าไปเรียนรู้ และยังสามารถทบทวนบทเรียนในเนื้อหา
ที่นักศึกษาไม่เข้าใจได้อีกได้ก่อนล่วงหน้า ผู้เรียนสามารถทบทวนและศึกษาบทเรียนได้ตลอดเวลา สนองต่อความ
ต้องการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ ผดุง อารยะวิญญู (ผดุง อารยะวิญญู, 2537)
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้ นจะเห็นได้ว่าสามารถนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ไปใช้สาหรับสอนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีได้เป็นอย่างดีต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรให้นักศึกษามีพื้นฐานในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
และ ครูควรแนะนาผู้เรียนก่อน เพื่อให้ทราบขั้นตอนการเรียนที่ถูกต้องเป็นการช่วยลดปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน การใช้เสียงประกอบบทเรียนในห้องเรียนอาจเกิดปัญหาเสียงรบกวน เพื่อลดระดับเสียงรบกวนระหว่าง
ผู้เรียนควรแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนใช้หูฟัง ควรวิเคราะห์และเลือกเนื้อหาให้มีความเหมาะสมในการจัดทาเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้เข้าใจง่ายและเหมาะกับระดับของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้อย่างอิสระเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน
2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบโปรแกรม Author ware ให้สามารถ
ส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน รูปแบบ ต่าง ๆ เช่น แบบการ์ตูน แบบ
เกมส์การสอน
4. ควรศึกษาวิจัยเชิงสารวจ และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
5. ควรวิจัยเกี่ยวกับสภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ เชิงบูรณาการในรายวิชาอื่นๆ
กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยดี เนื่ อ งจากได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ แ ละช่ ว ยเหลื อ อย่ า งดี ยิ่ ง
จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้ให้คาแนะนาแนวทางในการดาเนิ นวิธีการวิจัยและข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจน
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ขอขอบพระคุณหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ความอนุเคราะห์
สถานที่และอุปกรณ์ในการสร้างเครื่องมือวิจัย และ ดาเนินการทดลองในครั้งนี้
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