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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 

การวิจั ย เ ร่ืองการสร างบทเรียนคอมพิว เตอรช วยสอนเรื่ องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซล สําหรับนักศึกษาที่เรียนอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 2 สาขา
เกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีประสิทธิภาพเรื่องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซล สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลําพูน 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล  
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดพัฒนาขึ้น 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล 
 

การวิจัยไดใหกลุมทดลองเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซลโดยมีเนื้อหาในบทเรียนดังนี้ 

1. ความรูเบื้องตนในการใชโปรแกรม 
2. การปอนขอมูลและการแกไขขอมูล 
3. การจัดรูปแบบขอมูล 
4. สูตรและฟงกช่ัน 
5. การสรางชารต 
สวนกลุมควบคุมเรียนดวยวิ ธีการสอนปกติในเนื้อหาเดียวกัน  โดยมี เวลาเรียน 

ทั้งหมด 30 คาบ (คาบละ 60 นาที) 
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สรุปผลการทดลอง 
 

ผลการทดลองที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 
1. นักศึกษาที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช

โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลสูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยวิธีการสอนปกติ เมื่อวัดจากพัฒนาการ
ของผูเรียน 

2. นักศึกษาที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง
การใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลสูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยวิธีการสอนปกติ 

3. ผลของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนเมื่อวัดดวยคาขนาดของอิทธิพล (Effect Size) มี
คาเทากับ 0.61 และคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation) ในกลุมคอนขางต่ํา  
(15.43 %) แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยยกระดับคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทําใหความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ภายในกลุมนอยกวาความแตกตางภายในกลุมผูเรียนที่เรียน
ดวยวิธีการสอนปกติ 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลของ
นักศึกษาที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักศึกษาที่เรียนดวยวิธีการสอนปกติไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลทั้งดานเนื้อหา ดานภาพและเสียง ดานการนําเสนอ 
เนื้อหาและดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน สวนจุดเดนของการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน คือ ความทันสมัยและความนาสนใจ เอื้อตอการเรียนรูและผลที่ไดจาก 
การเรียนรูดวยคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งทําใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาดีขึ้นและประหยัดเวลาใน 
การเรียนรู  สวนจุดออนของการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ นักศึกษาที่ไมมีทักษะ
ดานคอมพิวเตอรจะเรียนดวยความยากลําบาก  
 
อภิปรายผล 
 

ในการวิจัยนี้ไดคนพบผลการทดลองที่นาสนใจดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากการวิจัยพบวานักศึกษาที่ เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลสูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยวิธีการสอนปกติ  
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เมื่อวัดดวยพัฒนาการของผูเรียน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวเนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่สรางขึ้นมีลักษณะที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล โดยนักศึกษามีอิสระใน 
การควบคุมการเรียนของตน อาทิ นักศึกษาสามารถเลือกที่จะเรียนเนื้อหาท่ีตนเองยังไมไดศึกษา 
ขามเนื้อหาที่ตนเองเขาใจแลวและยอนกลับมาเรียนในสวนที่นักศึกษายังไมเขาใจเนื้อหานั้นๆ ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของสมรมิตร  ตัณฑิกุล (2545 : 49-50) ที่พบวาความกาวหนาทางการเรียน
ของนักเรียนที่ เพิ่มขึ้นเกิดจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นใหมีลักษณะ 
การเชื่อมโยงเนื้อหาทําใหผูเรียนสามารถยอนกลับไปเรียนซ้ําเนื้อหาเดิมจนกวาจะเขาใจ บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลโดยผูเรียนมีอิสระใน 
การเรียนตามความสามารถของผูเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของมอจิลและคณะ (Morgil et, al., 
2003) ที่พบวาการเรียนเรื่องกรดและเบสของนักศึกษาที่ เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนได 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้น 52 % ในขณะที่นักศึกษาที่เรียนดวยวิธีการสอน 
แบบบรรยายไดคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้น 31 %  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิด
ของวิภา  อุตมฉันท (2544 : 80) ที่กลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอนวาเปนสื่อท่ีโตตอบกับผูเรียนเปน
รายบุคคล ตอบสนองความแตกตางระหวางผูเรียนโดยใหโอกาสผูเรียนไดเรียนตามความสนใจและ
ความสามารถของผูเรียนแตละคน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยนักศึกษาที่เรียน
ดวยคอมพิว เตอรช วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลัง เรี ยนเรื่ องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซลสูงกวานักศึกษาที่ เ รียนดวยวิธีการสอนปกติ  ทั้งนี้ เนื่องจากบทเรียน
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ช ว ย ส อ น 
ที่สรางขึ้นออกแบบโดยการใชขอความ รูปภาพ สี เสียง และการโตตอบหรือปฏิสัมพันธกับผูเรียน 
จึงดึงดูดใหนักศึกษาสนใจในการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้การทําแบบฝกหัดทายบทเรียนเปน 
การประเมินความเขาใจของนักศึกษาในเนื้อหาที่กําหนดไว  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนใน
การวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของนุตพล  ธรรมลังกา (2538 : 66) ที่พบวานักเรียนกลุมที่ใช
คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรูหลังการทดลองดีกวา 
กลุมที่เรียนตามปกติ  และสอดคลองกับแนวคิดของถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541 : 44-47) ที่ 
กลาวถึงรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาโดยใชส่ือหลายรูปแบบที่รวมเรียกวามัลติมีเดีย เปนการนําเสนอ
ที่มีประสิทธิภาพ เพราะเปนการเราความสนใจของผูเรียนและยังชวยทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา 
งายขึ้น ผูเรียนมีความคงทนในการจํามากขึ้นดวย  นอกจากนี้การใหผลปอนกลับไปยังผูเรียน 
เกี่ยวกับความถูกตองของคําตอบนั้นถือวาเปนการเสริมแรงอยางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
เพราะผูเรียนทราบวาส่ิงที่ตนเขาใจนั้นถูกตองและยังทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนดวย 
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ขนาดของอิทธิพล (Effect Size) ของวิธีการสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน เทากับ 
0.61 และคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation) ในกลุมเทากับ 15.43 % นั้นแสดงวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นเปนบทเรียนที่มีคุณภาพ โดยทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและทําใหคาสัมประสิทธิ์การแปรผันแคบลง ซ่ึงนักศึกษาที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี
ไดคะแนนเทากับคาเฉลี่ยของกลุม (30.85 คะแนน) จะอยูในตําแหนงเปอรเซนตไทลที่ 73 ของ
คะแนนกลุมควบคุม ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของเหลียว (Liao, 2004) ที่พบวาการเรียนดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลดานบวกระดับปานกลางตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวาการเรียน
ดวยการสอนแบบบรรยาย โดยมีคา Effect Size เทากับ 0.552 หรือคิดเปนเปอรเซนตไทลที่ 71 ของ
คะแนนกลุมที่เรียนดวยการสอนแบบบรรยาย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลของ
นักศึกษาที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักศึกษาที่เรียนดวยวิธีการสอนปกติไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้น เนื่องจากแบบทดสอบภาคปฏิบัตินั้นมีลักษณะใหนักศกึษา
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด นักศึกษาไมไดแสดงศักยภาพของแตละคนไดอยางเต็มเพราะไมตอง
แกปญหาโจทย จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นนั้นนักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา 

อยูในเกณฑดีทั้งดานเนื้อหา ดานภาพและเสียง ดานการนําเสนอเนื้อหาและดานการออกแบบระบบ
การเรียนการสอน เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นออกแบบโดยการใชขอความ 
รูปภาพ สี เสียง และการโตตอบหรือปฏิสัมพันธกับผูเรียน จึงดึงดูดใหนักศึกษาสนใจในการเรียน
มากขึ้น ประกอบกับเนื้อหาความรูและกิจกรรมในบทเรียนถูกนําเสนอเพื่อใหนักศึกษาเกิดการรับรู
อยางเปนขั้นตอน นอกจากนี้การทําแบบฝกหัดทายบทเรียนเปนการประเมินความเขาใจของ 
นักศึกษาในเนื้อหาที่กําหนดไว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2542 : 7)  
ที่กลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนการสอนที่นําเสนอบทเรียนในรูปขอความ ภาพนิ่ง 
กราฟฟก วิดิทัศนและเสียงโดยนําเสนอผานจอภาพ ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธหรือ
โตตอบพรอมทั้งได รับผลปอนกลับอยางสม่ํา เสมอ  และสอดคลองกับแนวคิดของวุฒิชัย   
ประสานลอย (2543 : 15-16) ในเร่ืองขั้นตอนการเรียนรูของผูเรียนคือ การสรางความสนใจเพื่อนํา 
ผูเรียนเขาสูการเรียนรูเนื้อหาในบทเรียน ผูเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมในบทเรียนเพื่อปฏิบัติให 
ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของเนื้อหาและกิจกรรมเหลานั้นจัดขึ้นอยางเปนแบบแผนเพื่อใหผูเรียน
บรรลุผลการเรียนในที่สุด 
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นักศึกษามีความคิดเห็นเชิงบวกตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เร่ืองการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล โดยนักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาเปนวิธี 
การเรียนที่ทันสมัย ทําใหเนื้อหามีความนาสนใจ เอ้ือตอการเรียนรู ทําใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาดีข้ึน 
ประหยัดเวลาในการเรียนรู  และนักศึกษาสามารถเรียนรูเนื้อหาตามความสนใจของตนเอง สําหรับ
นักศึกษาบางคนที่ขาดทักษะดานคอมพิวเตอรซ่ึงเปนอุปสรรคในการยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ  
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนและสงเสริมพัฒนาความรูดานนี้ใหกับ 
นักศึกษาโดยการเปดซอมเสริมในชวงเวลาเย็น ในขณะเดียวกันนักศึกษาควรฝกฝนทักษะ 
ดานคอมพิวเตอรอยางสม่ําเสมอเพื่อจะไดใชงานไดอยางคลองแคลว เมื่อนักศึกษามีทักษะในการใช
คอมพิวเตอรจะเปนการสงเสริมใหนักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียนการสอน
และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพิ่มสูงขึ้น  ความคิดเห็นเชิงบวกตอการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอดคลองกับงานวิจัยของสมหวัง  ดีแท (2545 : 37) ที่พบวานักศึกษา
ชอบเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรม Ms-Word นักศึกษาเอาใจใสในการเรียน มี
ความรูสึกสนุกสนานกับสื่อการเรียนแบบใหม และสอดคลองกับงานวิจัยของสมิทธ (2001 : 76-92) 
ที่พบวานักเรียนมีความคิดเห็นในดานบวกตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย 
นักเรียนมีความเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเหมาะกับการเรียนแบบรายบุคคลและนักเรียน
สามารถกําหนดความกาวหนาของการเรียนรูตามศักยภาพของตนเอง  นักเรียนไมชอบเรื่อง 
การตัดคะแนนรางวัลเมื่อมีการใชระบบชวยเหลือของโปรแกรม ตอบคําถามผิดและใชเวลานาน 
เกินไปในการตอบคําถาม  นักเรียนไมชอบเรื่องการกําหนดจํานวนงานที่ตองทําเพื่อผานไปเรียนยัง
ขั้นตอไป  นอกจากนี้การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี 
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผู เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ 
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 : 12) 
 
ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1.1 จากการวิจัยพบวาขนาดของอิทธิพล (Effect Size) ของวิธีการสอนดวย

คอมพิวเตอรชวยสอน เทากับ 0.61 และคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation)  
ในกลุมเทากับ 15.43 % แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นเปนบทเรียนที่มีคุณภาพ  
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โดยทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและทําใหคาสัมประสิทธิ์การแปรผันแคบลง ดังนั้น จึงควร
เผยแพรบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นไปใชสอนโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลใน
วิทยาลัยอื่น 

1.2 คอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากการวิจัยพบวา
นักศึกษาที่ เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซลสูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยวิธีการสอนปกติ เมื่อวัดดวยพัฒนาการของผูเรียน 
นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวา
นักศึกษาที่เรียนดวยวิธีการสอนปกติ  ดังนั้น วิทยาลัยควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยจัดผูเช่ียวชาญอบรมในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เพื่อใชในการเรียนการสอน 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่พบจากการวิจัยมีความแตกตางกัน 

เนื่องจากความสามารถทางดานสติปญญาของนักศึกษามีความแตกตางกัน จึงควรสรางคอมพิวเตอร
ชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลตามความสามารถทางดานสติปญญาของ 
นักศึกษาโดยแยกความยากงายเปนหลายๆ ระดับ เพื่อใหนักศึกษาไดเลือกเรียนตามกําลัง 
ความสามารถของตนเอง 

2.2 จากการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคปฏิบัติเรื่องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซลของนักศึกษาที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักศึกษาที่เรียนดวยวิธี 
การสอนปกติไมแตกตางกัน ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปแบบทดสอบภาคปฏิบัติควรมีลักษณะเปน
โจทยใหนักศึกษาแกปญหา เพื่อนักศึกษาไดแสดงศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่ 

2.3 ปจจุบันนี้มีการเผยแพรขอมูลขาวสารทางอินเทอรเนต จึงควรมีการสราง 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบของ E-learning เพื่อใหนักศึกษาหรือผูสนใจไดศึกษาดวย
ตนเองตามความตองการและความสะดวกของผูเรียน 

2.4 ผูบริหารควรสงเสริมและสนับสนุนดานเงินทุนเพื่อใหครูอาจารยมีการสราง 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอื่นๆ เพื่อใชในการเรียนการสอน  เชน  บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรม Microsoft Access 
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