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บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีประสิทธิภาพเรื่อง
การใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟต 
เอ็กเซลโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดพัฒนาขึ้นและศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซล 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ช้ันปที่ 2 สาขาเกษตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2547 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน 
จํานวน 40 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ 20 คน กลุมทดลองเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่พัฒนาขึ้นและกลุมควบคุมเรียนโดยวิธีการเรียนตามปกติ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใช
โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล จํานวน 1 ชุด ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรม Authorware 6  
ซ่ึงครอบคลุมเนื้อหาเรื่องความรูเบื้องตนในการใชโปรแกรม การปอนขอมูลและการแกไขขอมูล 
การจัดรูปแบบขอมูล สูตรและฟงกช่ัน การสรางชารต โดยใชเวลาเรียนทั้งสิ้น 30 คาบๆ ละ 60 นาที  
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล จํานวน 2 ฉบับ คือ  
แบบทดสอบภาคทฤษฎีและแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ซ่ึงครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียนโดย 
แบบทดสอบภาคทฤษฎีเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ  สวนแบบทดสอบภาคปฏิบัติ
เปนชิ้นงานที่ใหนักศึกษาดําเนินการ จํานวน 5 ขอ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และวิเคราะหขนาดของอิทธิพล (Effect Size) และ
คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation : CV) 
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ผลการวิจัยที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 
1. นักศึ กษากลุ มทดลองมีผล สัมฤท ธ์ิทางการ เรี ยน เรื่ อ งการใช โปรแกรม

ไมโครซอฟตเอ็กเซลสูงกวานักศึกษากลุมควบคุม เมื่อวัดจากพัฒนาการของผูเรียน 
2. นักศึกษากลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเรื่องการใชโปรแกรม

ไมโครซอฟตเอ็กเซลสูงกวานักศึกษากลุมควบคุม 
3. ขนาดของอิทธิพล (Effect Size) ของวิธีการสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน เทากับ 

0.61 และคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation) เทากับ 15.43 % นั่นคือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนชวยยกระดับคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทําใหความแตกตางของ
ผลสัมฤทธิ์ภายในกลุมทดลองนอยกวาความแตกตางภายในกลุมควบคุม 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลของ
นักศึกษากลุมทดลองกับนักศึกษากลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลทั้งดานเนื้อหา ดานภาพและเสียง ดานการนําเสนอ 
เนื้อหาและดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน สวนจุดเดนของการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน คือ ความทันสมัยและความนาสนใจ เอ้ือตอการเรียนรูและผลที่ไดจากการ
เรียนรูดวยคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งทําใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาดีขึ้นและประหยัดเวลาในการเรียนรู  
สวนจุดออนของการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ นักศึกษาที่ไมมีทักษะดาน
คอมพิวเตอรจะเรียนดวยความยากลําบาก  
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The Title : Development of Computer – Assisted Instruction Courseware on Using the 
Microsoft Excel Program 

The Author :Mr Surachai  Kantitharangkul 
Program :Community Research and Development 
Thesis Advisors :Assistant Professor Dr.Gullaya Dhompongsa Chairman 
 Associate Professor Dr.Suthep Suantai Member 
 

ABSTRACT 
 

The main purpose of this research was to develop a Computer – Assisted Instruction 
(CAI) courseware on using the Microsoft Excel program for certificate in vocational education 
level student at Lamphun College of Agriculture and Technology. Another aim was to investigate 
student achievement and their opinion toward learning of the Microsoft Excel program through 
the CAI courseware developed. 

The sample of this study consisted of 40 second year certificate in vocational education 
students majoring in Agriculture and Technology at Lamphun College of Agriculture and 
Technology. The random sampling was performed to assign 20 students each in experimental 
group and control group. The experimental group was taught by using the CAI courseware and 
the control group taught by the conventional method characterized by lecture and lab lessons. The 
study took place in the academic year of 2004. 

The CAI courseware was developed using the Authorware 6 program. The content 
covered are basic use of Microsoft Excel program, inputting data and editing data, formatting 
data, formula and function, and chart construction. The course needs 30 hours to complete. An 
achievement test was administered as a pretest and posttest and a performance test was given at 
the end of the experiment. The achievement test consists of 50 multiple choice items for 
measuring students theoretical knowledge. The performance test has 5 jobs for students to 
complete. The data analysis made use of mean, standard deviation and Coefficient of Variation 
(CV) to describe and summarize the student achievement and the t – test and effect – size 
statistics were used to compare the group means. 

The findings of the study lead to the following conclusions: 
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1. The experimental group has higher gain achievement on using the Microsoft Excel 
program than does the control group. 

2. The experimental group has higher posttest achievement on using the Microsoft 
Excel program than does the control group. 

3. The effect size of the CAI courseware teaching method of 0.61 and a small CV of 
15.43 % confirm that the CAI courseware helps raising student achievement while reducing 
within–group difference in learning. 

4. There is no significant difference in practical performance on using the Microsoft 
Excel program between two groups at .05 level. 

5. Most experimental students are satisfied with the CAI courseware on using the 
Microsoft Excel program with respect to its content, image and sound, presentation and 
instructional design. They strongly agree that using the CAI courseware is modern and attractive; 
besides it supports learning. They have better understanding of the course content with less time 
needed. However, students who have little and no prior skill in using computer can experience 
some difficulty in learning through the CAI courseware. 
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ธรรมพงษา  ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ  สวนใต  กรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยุทธ  วงศแปง ที่ไดใหคําแนะนําและตรวจ 
แกไขขอบกพรองตางๆ มาโดยตลอด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารยนิศานาถ  ยอดยัง  อาจารยสมรมิตร  ตัณฑิกุล  อาจารยสุจิตรา   
อมรสุวรรณและอาจารยจินตนา ขิขุนทดที่ไดกรุณาชวยเหลือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะใน 
การปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารยเทพชัย  รมโพธ์ิ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลําพูนและอาจารยกอบกิจ  พานออง  ผูชวยผูอํานวยการฝายจัดการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลําพูนเปนอยางสูง ที่ไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการใชสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณตางๆ ในการวิจัยคร้ังนี้ 

สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณพี่ๆ และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ไดกรุณาชวยเหลือใน
ดานตางๆ และเปนกําลังใจแกผูวิจัยมาโดยตลอด 

 
 
  สุรชัย   ขันติธราง

กูร 
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