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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 

ในบทนี้ผูวิจัยรายงานผลการวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่กําหนด
ประกอบดวย 

1. การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง เมื่อวัดดวยพัฒนาการของผูเรียน 

2. การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องการใช
โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  

3. การวิเคราะหขนาดของอิทธิพล (Effect Size) ของวิธีการสอนดวยคอมพิวเตอร 
ชวยสอน 

4. การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติเร่ืองการใช
โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  

5. ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใช
โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล 

ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติจะใชสัญลักษณดังตอไปนี้ 
 

 

N แทน จํานวนนักศกึษาในกลุมตัวอยาง 
X แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน คาคะแนนท ี
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การวิเคราะหขอมูลจากการทดลอง 
 

1. การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง เมื่อวัดดวยพัฒนาการของผูเรียน 

จากการทดสอบโดยใชสถิติทดสอบที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง เมื่อวัดดวยพัฒนาการของผูเรียน
ปรากฏผลดังตาราง  4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมควบคุมและ

กลุมทดลอง เม่ือวัดดวยพัฒนาการของผูเรียน 
 

นักศึกษา N  S.D. t 
กลุมควบคุม 20 4.65 3.62 
กลุมทดลอง 20 7.25 4.23 

2.090 

X

t.05,38  ≈  1.684 
 

จากตารางไดคาสถิติ t เทากับ 2.090 ซ่ึงสูงกวาคาสถิติ t ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุมควบคุมและ 
กลุมทดลองโดยเฉลี่ย เมื่อวัดดวยพัฒนาการของผูเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นั่นคือ นักศึกษาในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อวัดจากพัฒนาการของผูเรียน 
สูงกวานักศึกษากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

2. การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องการใช
โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง 
การใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองโดยใชสถิติทดสอบที 
ผลการทดสอบแสดงในตาราง  4.2 
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ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องการใช
โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

 
นักศึกษา N  S.D. t 

กลุมควบคุม 20 27.60 5.29 
กลุมทดลอง 20 30.85 4.76 

2.043 

X

t.05,38  ≈  1.684 
 

คาสถิติ t จากการคํานวณในตารางสูงกวาคาสถิติ t ที่ระดับความมีนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุมควบคุม
และกลุมทดลองโดยเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปไดวา นักศึกษาที่
เ รียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซลสูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยวิธีการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

3. ผลการวิเคราะหขนาดของอิทธิพล (Effect Size) ของวิธีการสอนดวยคอมพิวเตอร
ชวยสอน 

การวิเคราะหขนาดของอิทธิพล (Effect Size) ของวิธีการสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน
เพื่อที่จะทราบวาการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มากนอยเพียงใดเมื่อเทียบกับการเรียนดวยวิธีการสอนปกติ ผูวิจัยไดคํานวณคาสถิติแสดงขนาดของ
อิทธิพล (Effect Size) ดังแสดงในตารางที่  4.3  และภาพที่  4.1 
 
ตารางที่ 4.3  ขนาดของอิทธิพล (Effect Size) 
 
นักศึกษา N  S.D. C.V. (%) Effect Size ตําแหนงเปอรเซนตไทล 

กลุมควบคุม 20 27.60 5.29 19.16 
กลุมทดลอง 20 30.85 4.76 15.43 

0.61 73 

X

 
ขนาดของอิทธิพล (Effect Size) มีคาเทากับ 0.61 แสดงวานักศึกษากลุมทดลองได

คะแนนเฉลี่ย 30.85 คะแนนจะอยูในตําแหนงเปอรเซนตไทลที่ 73 ของคะแนนกลุมควบคุม หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งวานักศึกษากลุมทดลองที่ไดคะแนนเฉลี่ยจะไดคะแนนสูงกวารอยละ 73 ของ 
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นักศึกษากลุมควบคุม ผลดังกลาวแสดงวาการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในงานวิจัยนี้
มีผลทําใหผลสัมฤทธิ์โดยเฉลี่ยมีคาสูงขึ้นโดยเลื่อนตําแหนงของผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยจากระดับตําแหนง
เปอรเซนตไทลที่ 50 เปนตําแหนงที่ 73 

จากตาราง 4.3 คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation) ของคะแนน 
กลุมควบคุมมีคา 19.16 % ซ่ึงสูงกวาของกลุมทดลองซึ่งมีคา 15.43 %  แสดงวาการสอนโดยใช 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียนมีความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ภายในกลุมนอยและ 
นอยกวาความแตกตางภายในกลุมผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนปกติ 

 

 
ภาพที่ 4.1   ภาพแสดงคาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

 
4. การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติเร่ืองการใช

โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
การทดสอบคาสถิติทีเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาคปฏิบัติเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง   
ปรากฏผลดังตาราง 4.4 

 
ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติเร่ืองการใช

โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
 

นักศึกษา N  S.D. t 
กลุมควบคุม 20 42.65 6.194 
กลุมทดลอง 20 44.40 3.413 

1.107 

X

t.05,38  ≈  1.684 
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จากตารางที่ 4.4 ไดคา t เทากับ 1.107 เมื่อทดสอบที่ระดับความมีนัยสําคัญ 0.05 พบวา 
คาสถิติทีไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ จึงสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติเรื่อง
การใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  
5. ความคิดเหน็ของนักศึกษาเกีย่วกับการใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน เร่ืองการใช

โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล 
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลเพื่อตรวจสอบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีลักษณะที่พึงประสงคหรือไมและนักศึกษามีความคิดเห็นตอ 
การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางไร ผลการวิเคราะหแสดงในตาราง 4.5 
 
ตารางที่ 4.5  ลักษณะที่พึงประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและความคิดเห็นตอการเรียน

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

รายการ 
ชวงคะแนน
ที่เปนไปได 

 S.D. 
% 

(N=20) 
ความห
มาย 

1. ลักษณะที่พงึประสงคของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

15 – 75 61.10 7.269 81.47 ดี 

2. ความคิดเหน็ตอการเรียนโดยใช 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

20 – 100 78.40 8.911 78.40 ดี 

X

 
จากตารางที่ 4.5 แสดงวาลักษณะที่พึงประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง

การใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลมีคา 81.47 % ซ่ึงจัดอยูในเกณฑดี  สวนความคิดเห็นตอ 
การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคา 78.40 % ซ่ึงจัดอยูในเกณฑดี  ดังนั้นจึงสรุปวา
นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเชิงบวกตอคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ
วิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ตารางที่ 4.6 แสดงผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอลักษณะเฉพาะของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล 
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ตารางที่ 4.6 ความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซล 

 

รายการประเมนิ 
 

S.D. 
ความ
หมาย 

1. ความเขาใจวัตถุประสงคของเนื้อหาแตละบทเรียน 3.65 0.59 ดี 
2. เนื้อหาที่นําเสนอครอบคลุมตามวัตถุประสงคของแตละบทเรียน 4.20 0.83 ดี 
3. การอธิบายเนื้อหามีความกระทัดรัด เขาใจงาย 3.90 0.79 ดี 
4. การเลือกศึกษาเนื้อหาทําไดสะดวก รวดเร็ว 4.20 0.95 ดี 
5. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายสอดคลองกับเนื้อหา 4.10 0.72 ดี 
6. ขนาดของภาพที่ใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมคีวามเหมาะสม 4.15 0.67 ดี 
7. การใชเสียงประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนมีความชัดเจน 4.20 0.89 ดี 
8. ขนาดตัวอักษรที่ใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมคีวามเหมาะสม 4.20 0.89 ดี 
9. รูปแบบการนําเสนอเนื้อหามีความนาสนใจ 4.10 0.72 ดี 
10. การนําเสนอตัวอยางประกอบทําใหนักศึกษาเขาใจเนือ้หางายขึ้น 4.35 0.75 ดี 
11. เวลาที่ใชในการเรียนบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนมีความเหมาะสม 3.75 0.85 ดี 
12. เวลาที่ใชในการทําแบบฝกหัดมีความเหมาะสม 3.80 0.52 ดี 
13. แบบฝกหดัในบทเรยีนครอบคลุมตามวัตถุประสงค 4.00 0.79 ดี 
14. แบบฝกหดัทําใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหางายขึ้น 4.05 0.83 ดี 
15. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออกแบบใหใชงาย สะดวก  4.45 0.69 ดี 

X

 
นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูใน

เกณฑดีทุกรายการ ซ่ึงไดแก คุณลักษณะดานเนื้อหา ดานภาพและเสียง ดานการนําเสนอเนื้อหาและ
ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 

คุณลักษณะดานเนื้อหา ไดแก ความเขาใจวัตถุประสงคของเนื้อหาแตละบทเรียน เนื้อหา
ที่นําเสนอครอบคลุมตามวัตถุประสงค การอธิบายเนื้อหามีความกระทัดรัดเขาใจงายและเลือกศึกษา
เนื้อหาไดสะดวกรวดเร็ว เปนตน  สวนดานภาพและเสียง ไดแก ภาพประกอบสื่อความหมาย 
สอดคลองเนื้อหา ขนาดของภาพมีความเหมาะสม การใชเสียงมีความชัดเจน เปนตน สําหรับ 
ดานการนําเสนอเนื้อหา ไดแก ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม การนําเสนอเนื้อหามีความนาสนใจ 
การนําเสนอตัวอยางทําใหเขาใจเนื้อหางายขึ้น เปนตน  สวนดานการออกแบบระบบการเรียน 
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การสอน ไดแก เวลาที่ใชในการเรียนเนื้อหาและทําแบบฝกหัดมีความเหมาะสม แบบฝกหัด 
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค แบบฝกหัดทําใหเขาใจเนื้อหางายขึ้น การออกแบบทําใหใชงายสะดวก 
เปนตน 

ตารางที่ 4.7  แสดงผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ของนักศึกษาตอการเรียนเรื่อง
การใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
ตารางที่ 4.7 ความคิดเห็นตอการเรียนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลดวย 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

รายการประเมิน 
 

S.D. 
ความ
หมาย 

ทิศทา
ง 

1. การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเปนวิธีที่ทันสมัย 4.45 0.51 มาก บวก 
2. คอมพิวเตอรชวยสอนทําใหเนื้อหามีความนาสนใจ 4.40 0.68 มาก บวก 
3. การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหขาพเจาเกิดความเบื่อหนาย 3.80 0.77 นอย บวก 
4. ขาพเจาไมอยากใหถึงช่ัวโมงนี้เพราะตองเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน 4.20 0.89 นอย บวก 
5. การเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหขาพเจาทํางานรวมกับผูอื่นไมเปน 3.75 0.85 นอย บวก 
6. การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหขาพเจาเรียนอยางมีความสุข 4.35 0.67 มาก บวก 
7. การเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนทาํใหขาพเจาขาดปฏิสัมพนัธกับสังคมรอบขาง 3.75 0.79 นอย บวก 
8. การเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนเปนวิธีที่ยุงยาก ซับซอน 3.65 0.93 นอย บวก 
9. ขาพเจาสามารถเรียนรูเนื้อหาดวยตนเองจากการใชคอมพิวเตอรชวยสอน 3.65 0.75 มาก บวก 
10. ขาพเจาไมมีทักษะดานคอมพิวเตอรจึงเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนดวย
ความยากลําบาก 

2.90 1.02 
ปาน
กลาง 

กลางๆ 

11. ขาพเจาไมชอบทําแบบฝกหัดทายบทเรียน 3.80 1.01 นอย บวก 
12. การทําแบบฝกหัดทายบทเรียนทําใหขาพเจาเสียเวลาเรียนเนื้อหาเรื่องตอไป 3.50 0.89 นอย บวก 
13. ขาพเจาชอบเรียนรูเนื้อหาจากการสอนของอาจารยมากกวาการเรียนดวย
คอมพิวเตอรชวยสอน 

3.05 1.05 
ปาน
กลาง 

กลางๆ 

14.  ขาพเจาตองการที่จะเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอื่นๆ 3.75 0.97 มาก บวก 
15. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนตอขาพเจา 4.40 0.75 มาก บวก 
16. การเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหขาพเจาเขาใจเนื้อหาที่เรียนดีขึ้น 4.25 0.55 มาก บวก 
17. การเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหขาพเจามีความรับผิดชอบมากขึ้น 4.00 0.73 มาก บวก 
18. ขาพเจาสามารถเรียนรูเนื้อหาตามความสนใจ 4.25 0.79 มาก บวก 
19. คอมพิวเตอรชวยสอนทําใหทราบความกาวหนาในการเรียนรูทันที 4.35 0.67 มาก บวก 
20. คอมพิวเตอรชวยสอนประหยัดเวลาในการเรียนรู  4.15 0.67 มาก บวก 

X
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นักศึกษามีความคิดเห็นที่หลากหลายตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีทั้ง
เห็นดวยและไมเห็นดวย ซ่ึงจะกลาวแยกออกเปน 3 ประเด็น คือ ประเด็นเกี่ยวกับความทันสมัยและ
ความนาสนใจ ประเด็นเอื้อตอการเรียนรู  และผลที่ไดจากการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรชวยสอน 

ประเด็นเกี่ยวกับความทันสมัยและความนาสนใจ นักศึกษาเห็นดวยในระดับมากในเรื่อง
การเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนเปนวิธีที่ทันสมัย ทําใหเนื้อหามีความนาสนใจและตองการเรียน
ในรายวิชาอื่น  สวนการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหเกิดความเบื่อหนายและนักศึกษาไม
อยากเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นนักศึกษาเห็นดวยในระดับนอย  นั่นคือนักศึกษาสวนใหญมี
ความคิดเห็นตอประเด็นเกี่ยวกับความทันสมัยและความนาสนใจในทิศทางบวก 

สวนประเด็นเอื้อตอการเรียนรูนั้น ในเรื่องการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนทําให
นักศึกษาเรียนอยางมีความสุข มีความรับผิดชอบมากขึ้น สามารถเรียนรูเนื้อหาตามความสนใจและ
ทราบความกาวหนาในการเรียนรูทันทีนั้นนักศึกษาเห็นดวยในระดับมาก สวนการเรียนดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนวิธีที่ยุงยากซับซอน นักศึกษาไมชอบทําแบบฝกหัดทายบทเรียน  
แบบฝกหัดทายทําใหเสียเวลาเรียนเนื้อหาเรื่องตอไปนั้นนักศึกษาเห็นดวยในระดับนอย จึงสรุปวา
นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นในเชิงบวกตอประเด็นเอื้อตอการเรียนรู  สวนประเด็นทีน่กัศกึษามี
ความคิดเห็นในทิศทางไมชัดเจน  คือ นักศึกษาที่ไมมีทักษะดานคอมพิวเตอรจึงเรียนดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนดวยความยากลําบากและนักศึกษาชอบเรียนรูเนื้อหาจากการสอนของอาจารย
มากกวาการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน 

 สําหรับประเด็นผลที่ไดจากการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรชวยสอน นักศึกษาเห็นดวยใน
ระดับมากในเรื่องนักศึกษาสามารถเรียนรูเนื้อหาดวยตนเอง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ประโยชนตอนักศึกษา  ทําใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาดีขึ้นและประหยัดเวลาในการเรียนรู   
สวนการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักศึกษาทํางานรวมกับผูอ่ืนไมเปน ทําใหนักศึกษา
ขาดปฏิสัมพันธกับสังคมรอบขางนั้นนักศึกษาเห็นดวยในระดับนอย แสดงวานักศึกษาสวนใหญมี
ความคิดเห็นในเชิงบวกตอประเด็นผลที่ไดจากการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรชวยสอน 

 


