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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
ปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิต

ของมนุษย อาทิ การสรางบานที่สวยงามและมีคุณภาพ เครื่องอํานวยความสะดวกภายในบาน ระบบ
การผลิตสินคาสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพไดเปนจํานวนมาก การสื่อสารทําใหมนุษยสามารถ 
ติดตอส่ือสารและรับฟงขาวสารจากทุกแหงในโลก  พัฒนาการของเทคโนโลยีทําใหชีวิต 
ความเปนอยูของมนุษยเปลี่ยนไปโดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาเปนสวนหนึ่งของ
วิถีชีวิตของเรามากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานดานตางๆ ไมวาจะเปน
ทางดานธุรกิจ การศึกษา การแพทย การสื่อสาร การคมนาคม เปนตน ซ่ึงคอมพิวเตอรชวยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการทํางานของมนุษยใหสูงขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอรสามารถประมวลผลไดอยาง 
รวดเร็วและสามารถทํางานที่ซํ้าๆ กันไดเปนเวลานานนั่นเอง ในวงการศึกษาเองก็นําคอมพิวเตอร
เขามาชวยในการเรียนการสอน เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานบริหารจัดการศึกษาและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ 

ในปจจุบันคอมพิวเตอรมีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  การนําคอมพิวเตอรเขามา
ใชในระบบการศึกษาจึงเปนที่สนใจของนักการศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรเปนสื่อทางการศึกษา กิดานันท  มลิทอง (2543 : 243-245) กลาววา การนําคอมพิวเตอร
มาใชเปนสื่อในการสอนจะทําใหการเรียนการสอนมีการโตตอบกันไดในระหวางผูเรียนกับ
คอมพิวเตอรเชนเดียวกับการเรียนการสอนระหวางครูกับนักเรียนที่อยูในหองเรียนปกติ บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนจะประกอบดวยตัวอักษร ภาพกราฟฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงใน
ลักษณะของสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย 
สวนกฤษดา  เพ็งอุบล (2542 : 1) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรวาเปนส่ือการสอนที่ผูเรียนสามารถรับ
ความรูและโตตอบไดและยังใชในการบริหารการเรียนการสอนทําใหลดภาระของครูผูสอนเกี่ยวกับ
งานประจํา เชน ตรวจแบบฝกหัด ตรวจขอสอบ และวัดผลผูเรียน  ดังนั้นผูสอนจึงมีเวลาเพื่อศึกษา
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คนควาทางการสอนมากขึ้น การนําคอมพิวเตอรเขามาเปนสื่อทางการศึกษา โดยทั่วไปเรียกวา 
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer - Assisted Instruction หรือ CAI)  นอกจากนี้บุญชม  ศรีสะอาด 
(2541 : 123)  ยังกลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอนวาเปนการใชคอมพิวเตอรในการสอนรายบุคคลโดย
ใชโปรแกรมที่ดําเนินการสอนภายใตการควบคุมของคอมพิวเตอร ซ่ึงชวยใหผูเรียนมีความกาวหนา
ตามอัตราของตนเอง จึงเปนการตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคน ดังนั้นคอมพิวเตอร
ชวยสอนจึงเปนนวัตกรรมที่นับวันจะมีความสําคัญและไดรับการนําไปใชในการเรียนมากขึ้น  
เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษที่เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ปวช. พ.ศ. 2545)  นักศึกษาตองเรียนวิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพและ
วิ ช า 
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ ซ่ึงรายวิชาดังกลาวมีเนื้อหาเรื่องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซล  การจัดการเรียนการสอน ผูสอนมักจะใชวิธีการอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติบน
กระดาน จากนั้นจึงใชคอมพิวเตอรสาธิตใหกับกลุมนักศึกษา และใหนักศึกษาปฏิบัติดวยตนเองตาม
ใบงานที่กําหนดไวในแตละหนวยการเรียน วิธีการดังกลาวกอใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ นักศึกษาลด
ความสนใจในการฟงคําอธิบาย เพราะเสียเวลาไปกับการจดบันทึกจากกระดานดํา นักศึกษาจึงไม
เขาใจขั้นตอนการปฏิบัติอยางชัดเจน สวนการใชคอมพิวเตอรสาธิตการปฏิบัตินั้น ผูสอนตอง
อธิบายซํ้าหลายๆ คร้ัง นักศึกษาจึงจะปฏิบัติได เนื่องจากความแตกตางในการรับรูของนักศึกษา 

แนวทางหนึ่งในการแกปญหาคือการนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการเรียนการสอน 
ซ่ึงคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการสอนโดยแบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยยอย และจัดเรียงเนื้อหาจาก
งายไปหายาก ผูเรียนจะเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถที่มีอยูและเมื่อสําเร็จแตละขั้นผูเรียนจะ
ไดรับการเสริมแรงทันที  เชน การใหขามไปเรียนบทเรียนอื่น หรือมีเสียงดนตรีเพื่อแสดงวาทําถูก 
เปนตน  การเสริมแรงจะจูงใจใหผูเรียนพยายามที่จะเรียนรูเพิ่มขึ้นซึ่งชัยยงค  พรหมวงศและคณะ 
(2539 : 15)  กลาววา  ตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทําของสกินเนอร (B.F. Skinner)  แสดงวา
เมื่อมีส่ิงเราและผูเรียนตอบสนองตอส่ิงเราอยางถูกตอง ผูเรียนก็จะไดรับการเสริมแรงจนทําให 
ผูเรียนเกิดการเรียนรูเองโดยไมรูสึกวาตัวเองถูกสอน  สวนพรเทพ  เมืองแมน (2544 : 18) กลาวถึง
คอมพิวเตอรชวยสอนวามุงเนนใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาดวยตนเองตามความสามารถของแตละคน  
ผูเรียนสามารถโตตอบหรือมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนและไดรับผลยอนกลับทันที รวมทั้งผูเรียน
สามารถประเมินความเขาใจของตนเองไดตลอดเวลา คอมพิวเตอรชวยสอนจึงสามารถตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี  ดังนั้นหากมีการพัฒนาโดยการสรางคอมพิวเตอร 
ชวยสอนขึ้นมาใชเอง อาจทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล เพื่อแกปญหาดังกลาวขางตนอันจะทําให 
การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรไดผลตามจุดมุงหมายตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีประสิทธิภาพเรื่องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซล สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลําพูน 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล  
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดพัฒนาขึ้น 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีลําพูนไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล 

2. ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูนที่เรียนเรื่องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซล 

3. เพื่อเปนแนวทางในการผลิตคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาอ่ืน  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซล  ผูวิจัยตั้งสมมติฐานไวดังนี้ 
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1. นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา
นักศึกษาที่เรียนตามวิธีการสอนปกติ เมื่อวัดดวยพัฒนาการของผูเรียน 

2. นักศึกษาที่ เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกวานักศึกษาที่เรียนตามวิธีการสอนปกติ 

3. นักศึกษาที่ เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

4. นักศึกษามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซลในทางบวก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ช้ันปที่  2  สาขาเกษตรและเทคโนโลยี  ปการศึกษา 2547 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน 
2. ตัวแปร 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครัง้นี้ แบงออกเปน 
ตัวแปรตน คือ วิธีการสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล ซ่ึงแบง

ออกเปนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนและการสอนดวยวิธีการสอนปกติ 
ตัวแปรตาม คอื 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล  
ซ่ึงวัดดวยคะแนนดังนี้ 

1.1 พัฒนาการการเรียนรู 
1.2 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
1.3 ผลสัมฤทธิ์กอนเรียน 

2. ความคิด เห็นของนักศึกษาที่มีตอการใชคอมพิว เตอรชวยสอนใน 
การจัดการเรียนการสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล 

3. ขอบเขตดานเนื้อหา 
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล

เพื่อแนะนําวิธีการใชโปรแกรมซึ่งมีกลุมเปาหมายของผูเรียนเปนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. หรือผูที่
ตองการเรียนรูการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลขั้นพื้นฐาน โดยแบงเนื้อหาในบทเรียนดังนี้ 
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1. ความรูเบื้องตนในการใชโปรแกรม 
1.1 การเขาสูโปรแกรม 
1.2 สวนประกอบของโปรแกรม 
1.3 การปอนขอมูลเบื้องตน 
1.4 การจัดการแฟมขอมูล 

1.4.1 การบันทึกแฟมขอมูล 
1.4.2 การสรางแฟมขอมูลใหม 
1.4.3 การเปดแฟมขอมูล 
1.4.4 การปดแฟมขอมูล 

1.5 การจัดการ Worksheet 
1.5.1 การแทรก Worksheet 
1.5.2 การลบ Worksheet 
1.5.3 การเปลี่ยนชื่อ Worksheet 
1.5.4 การเคลื่อนยายและการคัดลอก Worksheet 
1.5.5 การแบงหนาตาง Worksheet 

1.6 การพิมพ Worksheet 
1.7 การออกจากโปรแกรม 

2. การปอนขอมูลและการแกไขขอมูล 
2.1 ประเภทของขอมูล 
2.2 การเลือกเซล 
2.3 การใช Autofill 
2.4 การแกไขขอมูล 
2.5 การลบขอมูล การยกเลิกคําส่ังและการทําซํ้าคําส่ัง 
2.6 การเคลื่อนยายขอมูลและการคัดลอกขอมูล 
2.7 การจัดการแถว คอลัมนและเซล 

3. การจัดรูปแบบขอมูล 
3.1 การกําหนดรูปแบบตัวอักษร 
3.2 การวางตําแหนงของขอมูล 
3.3 การจัดรูปแบบของตัวเลข 
3.4 การกําหนดเสนขอบ 
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3.5 การกําหนดลวดลายและสีพื้น 
4. สูตรและฟงกช่ัน 

4.1 เครื่องหมายในการคํานวณและลําดับของการคํานวณ 
4.2 การใชสูตรและการแกไขสูตร 
4.3 การอางอิงเซลในสูตร 
4.4 การเคลื่อนยายสูตรและการคัดลอกสูตร 
4.5 การคํานวณโดยใชฟงกช่ัน 
4.6 ขอผิดพลาดที่เกิดจากการใชสูตรและฟงกช่ัน 

5. การสรางชารต 
5.1 สวนประกอบของชารต 
5.2 ประเภทของชารต 
5.3 การสรางชารต 
5.4 การแกไขประเภทของชารต 
5.5 การแกไขกลุมขอมูลที่ใชสรางชารต 
5.6 การแกไขสวนประกอบหลักของชารต 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชสอนเรื่อง 
วิธีการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล 97 โดยใหนักศึกษาใชเวลาเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
คิดเปนรอยละ 80 ของเวลาทั้งหมดและใหนักศึกษาใชเวลาเรียนกับครูผูสอนคิดเปนรอยละ 20  
ของเวลาทั้งหมด 

นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปที่  2  สาขา
เกษตรและเทคโนโลยี  ปการศึกษา 2547 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ผลจากการเรียนรูของนักศึกษาเรื่องการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซลซึ่งวัดดวยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

คะแนนพัฒนาการ  หมายถึง  คะแนนการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ลบดวยคะแนน
การทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
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ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลในดานเนื้อหา ดานภาพและเสียง 
ดานการนําเสนอ 


