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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล 
สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีประสิทธิภาพเรื่องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซล สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลําพูน  

2. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล โดยใช 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดพัฒนาขึ้น 

3. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล 

โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

ช้ันปที่  2  สาขาเกษตรและเทคโนโลยี  ปการศึกษา 2547 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน 
 
กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ช้ันปที่ 2 สาขาเกษตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2547 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน 
จํานวน 40 คน โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จากประชากรจํานวน 72 คน โดย
สุมแยกเปน 2 หองเรียน ๆ ละ 20 คน ทั้งนี้เพราะวาคอมพิวเตอรที่ใชในการทดลองมี 20 ชุด จากนั้น
สุมอยางงายใหหองเรียนหนึ่งเปนกลุมทดลองและอีกหองหนึ่งเปนกลุมควบคุม กลุมทดลองเรียน
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โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นและกลุมควบคุมเรียนโดยวิธีการเรียนตามปกติ  ผูวิจัยได
ทดสอบความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรกอนการเรียนโดยใชแบบทดสอบความรูพื้นฐานดาน
คอมพิวเตอร จากนั้นนําคะแนนของทั้งสองกลุมมาทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยโดย 
การทดสอบคาที (t-test) พบวาคะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน (ภาคผนวก ฉ) นั่นคือ 
ในการวิจัยนี้นักศึกษาในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความสามารถเทาเทียมกันกอนการทดลอง  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  ไดแก 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล จํานวน  

1 ชุด ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรม Authorware 6 ซ่ึงครอบคลุมเรื่องความรูเบื้องตนในการใช
โปรแกรม  การปอนขอมูลและการแกไขขอมูล  การจัดรูปแบบขอมูล  สูตรและฟงก ช่ัน  
การสรางชารต 

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล จํานวน  
2 ฉบับ คือ แบบทดสอบภาคทฤษฎีและแบบทดสอบภาคปฏิบัติซ่ึงครอบคลุมเรื่องความรูเบื้องตน
ในการใชโปรแกรม การปอนขอมูลและการแกไขขอมูล การจัดรูปแบบขอมูล สูตรและฟงกช่ัน  
การสรางชารต  โดยแบบทดสอบภาคทฤษฎีเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ  สวน 
แบบทดสอบภาคปฏิบัติเปนชิ้นงานที่ใหนักศึกษาดําเนินการ จํานวน 5 ขอ 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เร่ืองการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล จํานวน 1 ฉบับ 
 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล 
1.1 ศึกษาเอกสาร  หนังสือและงานวิจัยที่ เกี่ ยวของกับการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 
1.2 ศึกษาคําอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพและวิชาการประยุกตใช

คอมพิวเตอรในงานอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. พ.ศ. 2545)  เพื่อกําหนดเนื้อหา 
1.3 สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟต 

เอ็กเซล ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนในการใชโปรแกรม การปอนขอมูลและการแกไข 
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ขอมูล การจัดรูปแบบขอมูล สูตรและฟงกช่ัน การสรางชารต โดยใชเวลาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนทั้งหมด 30 คาบ คาบละ 60 นาที 

ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวยเมนูหลักและเมนู 
บทเรียน (ภาคผนวก ช) ในเมนูหลักและเมนูบทเรียนผูเรียนสามารถเลือกศึกษารายการใดรายการ
หนึ่งไดตามความตองการของผูเรียนโดยไมตองเรียงลําดับในการศึกษาและผูเรียนสามารถจบ 
การทํางานของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดตลอดเวลา 

เมนูหลักของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี 6 รายการดังนี้  
1. วิธีการใชโปรแกรม เปนคําแนะนําผูเรียนใหทราบถึงขั้นตอนในการใช 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตลอดจนแนะนําปุมตางๆ ที่ใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
2. วัตถุประสงค  เพื่ อใหทราบถึงวัตถุประสงค ในการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนและกลุมเปาหมายของผูเรียน 
3. แบบทดสอบกอนเรียน เปนการทดสอบความรูของผูเรียนเกี่ยวกับ

โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลกอนที่จะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  แบบทดสอบ 
กอนเรียนเปนแบบเลือกตอบที่มี 4 ตัวเลือกโดยโปรแกรมจะสุมขอสอบมาใหผูเรียนทดสอบจํานวน  
50 ขอ  เมื่อผูเรียนตอบแบบทดสอบถูกโปรแกรมจะแสดงขอความวาถูกตอง ถาผูเรียนตอบ 
แบบทดสอบผิดโปรแกรมจะแสดงขอความวาผิดและโปรแกรมจะอธิบายเนื้อหาอยางสั้นๆ ซ่ึง 
ผูเรียนสามารถยอนกลับไปทําแบบทดสอบขอเดิมหรือทําแบบทดสอบขอตอไปหรือเลือกศึกษา 
บทเรียนเพิ่มเติมอยางละเอียด  เมื่อผูเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแลวโปรแกรมจะมีการสรุปผลวา 
ผูเรียนตอบถูกกี่ขอคิดเปนกี่เปอรเซนต 

4. การศึกษาบทเรียน เมื่อผูเรียนเลือกรายการนี้จะปรากฏหนาเมนูบทเรียน
ซ่ึงเปนการนําเสนอวิธีการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลประกอบดวยเนื้อหา 5 บทเรียนคือ 
ความรูเบื้องตน การปอนขอมูลและการแกไขขอมูล การจัดรูปแบบขอมูล สูตรและฟงกช่ัน  
การสรางชารต ซ่ึงผูเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาไดตามความสามารถของตนเอง เมื่อผูเรียนเรียน
เนื้อหาจบในแตละบทจะมีแบบฝกหัดซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบที่มี 4 ตัวเลือกเพื่อทดสอบ
ความรูของผูเรียนโดยโปรแกรมจะสุมขอสอบมาใหผูเรียนทดสอบจํานวน 10 ขอ การแสดงผล 
ปอนกลับโปรแกรมจะแสดงใหผูเรียนทราบโดยแสดงขอความวาถูกตองเมื่อผูเรียนตอบแบบฝกหัด
ถูก ถาผูเรียนตอบแบบฝกหัดผิดโปรแกรมจะแสดงขอความวาผิดและโปรแกรมจะอธิบายเนื้อหา
อยางสั้นๆ ซ่ึงผูเรียนสามารถยอนกลับไปทําแบบฝกหัดขอเดิมหรือทําแบบฝกหัดขอตอไปหรือเลือก
ศึกษาบทเรียนเพิ่มเติมอยางละเอียด  เมื่อผูเรียนทําแบบฝกหัดเสร็จแลวโปรแกรมจะมีการสรุป
คะแนนการทดสอบของผูเรียนวาผูเรียนตอบถูกกี่ขอคิดเปนกี่เปอรเซนต 
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5. แบบทดสอบหลังเรียน เปนการทดสอบความรูของผูเรียนหลังจากที่
เรียนโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  แบบทดสอบหลังเรียนเปน
แบบเลือกตอบที่มี 4 ตัวเลือกโดยโปรแกรมจะสุมขอสอบมาใหผูเรียนทดสอบจํานวน 50 ขอ   
เมื่อผูเรียนตอบแบบทดสอบถูกโปรแกรมจะแสดงขอความวาถูกตอง ถาผูเรียนตอบแบบทดสอบผิด
โปรแกรมจะแสดงขอความวาผิดและโปรแกรมจะอธิบายเนื้อหาอยางสั้นๆ ซ่ึงผูเรียนสามารถ 
ยอนกลับไปทําแบบทดสอบขอเดิมหรือทําแบบทดสอบขอตอไปหรือเลือกศึกษาบทเรียนเพิ่มเติม
อยางละเอียด  เมื่อผูเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแลวโปรแกรมจะมีการสรุปผลวาผูเรียนตอบถูกกี่
ขอคิดเปนกี่เปอรเซนต 

6. จบการทํางาน เมื่อผูเรียนตองการออกจากโปรแกรมเพื่อจบการเรียน 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

1.4 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางไปใหกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตองและใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข 

1.5 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นทดลองใชกับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูนที่ไมใชกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
ซ่ึงแบงออกเปน 2 ขั้นตอนดังนี้ 

1.5.1 การทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง 
นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมาไปทดลองใชกับ 

นักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 2 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนดานเนื้อหา 
ตัวอักษร สี ภาพ เสียง ตลอดจนความยากงายของบทเรียน โดยใหนักศึกษาเรียนบทเรียนไปทีละบท
และตอบคําถามแบบฝกหัดทายบทแบบปากเปลา เมื่อนักศึกษาตอบแตละขอผูวิจัยจะเฉลยคําตอบที่
ถูกใหทันที ถานักศึกษาตอบคําถามผิดหรือไมเขาใจคําถาม ผูวิจัยจะอภิปรายกับนักศึกษาเพื่อหาทาง
ปรับปรุงแกไขบทเรียนหรือคําถามนั้นใหดีขึ้นโดยผูวิจัยจะจดบันทึกส่ิงที่ควรแกไขเพื่อนําไป 
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองกับกลุมเล็กในขั้นที่สองตอไป 

1.5.2 การทดลองแบบกลุมเล็ก 
นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ปรับปรุงเสร็จไปทดลองใชกับ 

นักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 6 คน เพื่อหาขอบกพรองและนําปญหาที่พบมาแกไขกอน
นําไปใชในการทดลองจริง โดยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) เพื่อตรวจสอบ
พื้นฐานประสบการณเดิมของนักศึกษา จากนั้นจึงใหเรียนบทเรียนไปทีละบทและตอบคําถาม
แบบฝกหัดทายบทซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจคําตอบไดดวยตนเอง นักศึกษาจะบันทึกเมื่อพบ
ขอบกพรองของบทเรียน เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนจบแลวใหทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
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เ พื่ อ วั ด 
ความกาวหนาหลังเรียนบทเรียนไปแลว  

1.6 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการทดลองใชไปใหกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบแกไขอีกครั้งกอนนําไปทดลองใชจริง 

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล 
2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.2 วิเคราะหเนื้อหาการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล เร่ืองความรูเบื้องตน 

ในการใชโปรแกรม การปอนขอมูลและการแกไขขอมูล การจัดรูปแบบขอมูล สูตรและฟงกช่ัน 
และการสรางชารต จากนั้นนําขอมูลมาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน 
แบบทดสอบภาคทฤษฎีชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอและแบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
จํานวน 5 ขอ 

2.3 นํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน เรื่ องการใช โปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซลที่สรางขึ้นไปใหกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญที่เปนผูสอน
คอมพิวเตอร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง 
เนื้อหา (Content Validity) ซ่ึงผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
การใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลมีความเที่ยงตรงสามารถวัดพฤติกรรมตามจุดประสงค 
การเรียนรูได 

2.4 นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชกับ 
นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน จํานวน 30 คน เพื่อ
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

2.5 นํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน เรื่ องการใช โปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซลไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยคํานวณหาสัมประสิทธิ์

เอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 
0.73 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เร่ืองการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล 

3.1 ศึกษาวิ ธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล 

3.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เร่ืองการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลซึ่งเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ดานเนื้อหา 
1.1 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
1.2 ความนาสนใจของเนื้อหาบทเรียน 
1.3 การเลือกศึกษาเนื้อหาทําไดสะดวกรวดเร็ว  

2. ดานภาพ และเสียง 
2.1 ภาพที่นําเสนอตรงตามเนื้อหา 
2.2 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียนเหมาะสม 
2.3 ความเหมาะสมของเสียงที่ใชประกอบ 

3. ดานการนําเสนอ 
3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใชนําเสนอเนื้อหา 
3.2  ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 
3.3 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีพื้นจอภาพ 
3.4 ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหา 
3.5 ความเหมาะสมของวิธีการโตตอบกับบทเรียน 

3.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 
การใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลที่สรางขึ้นไปใหกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ 
 
วิธี การทดลอง 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชการวิจัยแบบ Pretest-Posttest Control 
Group Design ซ่ึงมีแบบแผนการวิจัยดังนี้ (ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล , 2543 : 48) 

 
 กลุมทดลอง R O1 X O2

 กลุมควบคุม R O1 - O2

 
R หมายถึง การเลือกกลุมตัวอยางแบบสุม (Random sampling) 
O1 หมายถึง การทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
O2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (Post-test) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
X หมายถึง การทดลองสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

33 

กลุมตัวอยางในการทดลองเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีลําพูน จํานวน 40 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยการสุมอยางงายจาก
ประชากรจํานวน 72 คน โดยสุมแยกเปน 2 หองเรียน ๆ ละ 20 คน จากนั้นสุมอยางงายใหหองเรียน
หนึ่งเปนกลุมทดลองและอีกหองหนึ่งเปนกลุมควบคุม โดยผูวิจัยไดควบคุมสภาพแวดลอมใน 
การทดลองใหเหมือนกัน อาทิ ควบคุมชวงเวลาเรียนโดยใหนักศึกษาเรียนในชวงเชาเหมือนกัน ใช
หองเรียนหองเดียวกันซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีซีพียูและหนวยความจําเหมือนกัน เปนตน  
กอนการทดลองมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนทั้งสองกลุมดวยแบบทดสอบ 
ภาคทฤษฎีที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชเวลาทดสอบ 1 คาบ เพื่อทดสอบความรูพื้นฐานเรื่องการใช
โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลของกลุมตัวอยาง ดําเนินการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนกับ
กลุมทดลองและใชวิธีการสอนปกติตามแผนการสอนกับกลุมควบคุมโดยใหครูบรรยายตาม 
ใบความรู  หลังจากการเรียนเนื้อหาในแตละบทเรียนเปนเวลา 1 คาบๆ ละ 60 นาที นักศึกษาทั้งสอง
กลุมจะฝกปฏิบัติตามใบงานที่กําหนด โดยใชเวลาในการฝกปฏิบัติ 2 คาบ จากนั้นทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติดวยแบบทดสอบภาคปฎิบัติที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชเวลา 3 คาบ  
ดังนั้นในหนึ่งบทเรียนจะใชเวลาทั้งสิ้น 6 คาบ รวม 5 บทเรียนจะใชเวลาทั้งหมด 30 คาบ จากนั้น
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนทั้งสองกลุมดวยแบบทดสอบภาคทฤษฎีที่ผูวิจัยสรางขึ้น
โดยใชเวลาทดสอบ 1 คาบ นําคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
การใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลของทั้งสองกลุมมาเปรียบเทียบกันโดยใชการทดสอบ 
แบบทีสําหรับกลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน (t–test for independent samples)  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเร่ืองการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง เก็บคะแนนของ 
นักศึกษาที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียนเร่ืองการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซล  นอกจากนี้ยังมีการเก็บคะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติดวย 

2. ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใช
โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล โดยใหนักศึกษาทําแบบสอบถามหลังจากจบการเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
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การวิเคราะหขอมูล 
 

1. การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล
ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง เมื่อวัดดวยพัฒนาการของผูเรียน โดยนําคะแนนพัฒนาการ
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลของนักศึกษามาคํานวณหา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  
เมื่อวัดดวยพัฒนาการของผูเรียน โดยใชสถิติทดสอบที (t–test) 
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(กัลยา  วานิชยบัญชา , 2544 : 306) 

t  คือ คาคะแนนที 
X1 คือ  คาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใชโปรแกรม

ไมโครซอฟตเอ็กเซลของกลุมทดลอง 
X2 คือ คาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใชโปรแกรม

ไมโครซอฟตเอ็กเซลของกลุมควบคุม 
n1 คือ จํานวนนักศึกษาของกลุมทดลอง 
n2 คือ จํานวนนักศึกษาของกลุมควบคุม 
S1

2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนพัฒนาการของกลุมทดลอง 
S2

2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนพัฒนาการของกลุมควบคุม 
 

2. การวิ เ คราะห ผลสัมฤทธิ์ ท างการ เรี ยนหลัง เ รี ยน เรื่ อ งการใช โปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลัง
เ รี ย น ข อ ง 
นักศึกษามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ 
ความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง โดยใชสถิติทดสอบที (t–test) 
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(กัลยา  วานิชยบัญชา , 2544 : 306) 

t  คือ คาคะแนนที 
X1 คือ  คาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการใช

โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลของกลุมทดลอง 
X2 คือ คาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการใช

โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลของกลุมควบคุม 
n1 คือ จํานวนนักศึกษาของกลุมทดลอง 
n2 คือ จํานวนนักศึกษาของกลุมควบคุม 
S1

2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลอง 
S2

2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุม 
 

3. การวิเคราะหหาขนาดของอิทธิพล (Effect Size) ของวิธีการสอนดวยคอมพิวเตอร
ชวยสอนโดยนําคะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุมและกลุมทดลองมาคํานวณหา 
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวคํานวณหาขนาดของอิทธิพล (Effect Size) 
 

 
X1 คือ  คาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลอง 
X2 คือ คาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุม 
SD1 คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุม 
 

4. การวิ เคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการ เรี ยนภาคปฏิบัติ เ ร่ื องการใช โปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบ
ภ า ค ป ฏิ บั ติ ข อ ง 
นักศึกษามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ 
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ความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติเร่ืองการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล
ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยใชสถิติทดสอบที (t–test) 
 

 
t  คือ คาคะแนนที 
X1 คือ  คาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช

โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลของกลุมทดลอง 
X2 คือ คาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช

โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลของกลุมควบคุม 
n1 คือ จํานวนนักศึกษาของกลุมทดลอง 
n2 คือ จํานวนนักศึกษาของกลุมควบคุม 
S1

2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติของกลุมทดลอง 
S2

2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติของกลุมควบคุม 
 

5. การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลและความคิดเห็นตอการเรียนเร่ืองการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซลดวยคอมพิวเตอรชวยสอน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยในแตละดานโดย
กําหนดคาคะแนนดังนี้ 
 

ขอความที่มีความหมายทางบวก ขอความที่มีความหมายทางลบ 
คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย 

5 มากที่สุด 1 มากที่สุด 
4 มาก 2 มาก 
3 ปานกลาง 3 ปานกลาง 
2 นอย 4 นอย 
1 นอยที่สุด 5 นอยที่สุด 

 

( )
( ) ( )

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

−+
−+−

−
=

2121

2
22

2
11

21

11
2

11
nnnn

SnSn

XXt



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

37 

จากนั้นนําผลที่ไดมาแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยโดยมีเกณฑการแปลความหมาย
ของคาเฉลี่ยดังนี้  (ประคอง  กรรณสูต , 2542 : 73) 

 
 คะแนน ความหมาย 
 4.50 – 5.00 มากที่สุด 
 3.50 – 4.49 มาก 
 2.50 – 3.49 ปานกลาง 
 1.50 – 2.49 นอย 
 1.00 – 1.49 นอยที่สุด 
 

สวนเกณฑในการแปลความหมายของลักษณะที่พึงประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลและความคิดเห็นตอการเรียนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลดังนี้ 

 
     % ความหมาย 
 90 – 100 ดีมาก 
 70 – 89  ดี 
 50 – 69  ปานกลาง 
 ต่ํากวา 50 ควรปรับปรุง 


