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การวิจัย ครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงคเ พื่อ 1) พัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 ให มี
ประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ประกอบดวย แผนการสอนแบบ MIAP บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
(IOC) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก
และคาประสิทธิภาพเทากับ 82.22/80.44 เปนไปตามเกณฑ 80/80 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนดวยเทคนิค MIAP
อยูใ นระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.07)
คําสําคัญ: เทคนิคการสอนแบบ MIAP บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The purposes of the research were to 1) develop the CAI entitle “Microsoft Excel 2013” based
on the efficiency criteria 80/80, 2) compare the learning achievement before and after studied with the
CAI entitled “Microsoft Excel 2013” cooperated with MIAP teaching technique, and 3) study the satisfaction of
the students who studied with the CAI entitled “Microsoft Excel 2013” cooperated with MIAP teaching
technique. The sample group of this research was 30 students in Mathayom Suksa 2 students of
Sriwichaiwithaya School by purposive sampling. The research tools consisted of the lesson plan, the CAI,
the IOC assessment form of the achievement test, the CAI’s quality evaluation form in content and technical
and methodology, the achievement test, and the students’ satisfaction questionnaire.
The research findings showed that the CAI had a quality of content and technique and methodology
at the highest level and the effectiveness of the CAI was 82.22/80.44 according to the criteria 80/80. The
average of post-test score was higher than pre-test score at significance level of .05. And the students
satisfied with the CAI and studied with MIAP technique at a high level ( X = 4.41, S.D. = 0.07).
Keywords: MIAP teaching technique, computer assisted instruction, learning achievement
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1. บทนํา
ปจจุบันสถาบันการศึกษาไดใหความสําคัญในการนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือชวยในการเรียนการสอน การใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียนการสอนทําใหการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เปนสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบดวยรูปภาพ บทบรรยาย เสียงพูด และเทคนิคการนําเสนอที่เราใจ นอกจากนั้นยังมีแบบฝกหัด
เพื่อใหผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเอง ชวยสงเสริมการเรียนรูในลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสํา คัญไดเปนอยางดี
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญทําใหบทบาทของผูเรียนเปลี่ยนจากผูรับมาเปนผูเรี ยน ผูศึกษาคนควา และ
เปลี่ยนบทบาทของครูจากผูสอน หรือผูถายทอดความรูอยางเดียว มาเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน (อรรถพร
ธนูเพ็ชร, 2558) สนับสนุนและจัดทําทรัพยากรทางศึกษาใหแกผูเรียน สอดคลองกับเปาหมายที่ 1 การเขาถึงโอกาสทางการ
ศึกษา (Access) ของ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ตองการใหมีสัดสวนเปน 100 % ของแหลงเรียนรูที่ไดรับ
การพัฒนาใหจัดบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.)
จากการสอบถามครูผูสอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ทําใหทราบถึงสภาพปญหาของการเรียนการสอนคือ เปนเนือ้ หาที่คอนขางยาก
สําหรั บผู เรี ยน เนื่องจากมีคํ าสั่ งที่ ซับ ซอนยากแก การจดจํ า ประกอบกับ สื่อการเรีย นการสอนที่ เป นภาพนิ่ง ไม นาสนใจ ไม
กระตุนการเรียนรู จึงทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เปนสื่อการศึกษายุคใหมที่มีประสิทธิภาพมาก
และยั งมีขอไดเปรียบเหนือสื่ออื่น ๆ ด วยกั นหลายประการ เชนสามารถถายทอดเนื้อหาบทเรียน ไดใ กลเ คียงกั บการเรีย น
ในหองเรียนโดยคอมพิวเตอรจะนําเสนอเนื้อหาบทเรียนทีละหนาบนจอคอมพิวเตอร และผูเรียนสามารถทํากิจกรรมโตตอบกับ
บทเรียนไดรับขอมูลยอนกลับและสามารถตรวจคําตอบดวยตนเองคอมพิวเตอรชวยสอนจึงกลายเปนสื่อการศึกษาที่ไดรับความ
นิยมมากขึ้นในแวดวงการศึกษาในปจจุบัน (สิทธิชัย ไตรโยธี, 2556)
เทคนิคการสอน MIAP มีกระบวนการ 4 ขั้น 1) M : Motivation คือ ขั้นกระตุนความสนใจ เปนการกระตุนความ
สนใจกอนที่จะเขาบทเรียน อาจเปนคําถาม การเลาเรื่อง การแสดง ที่จะทําใหผูเรียนคิดตามเพื่อโยงไปสูขั้นตอนตอไป 2) I :
Information ขั้นศึกษาขอมูล เป นการใหเนื้อหา รายละเอียด ความรู 3) A : Application ขั้นพยายามฝกหัด เปนขั้นที่
ตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงคที่ผูสอนตองการหรือไม คือ ขั้นของการสอบ การใหปฏิบัติ และ
4) P : Progress ขั้นสําเร็จผล เปนขั้นที่นําผลของการสอบ การปฏิบัติมาตรวจสอบวาผานตามวัตถุประสงคหรือไม แลวแจงผล
ยอนกลับใหผูเรียนทราบ ถาพบวาผูเรียนยังขาดในวัตถุประสงคขอใดก็จะตองแกไข แลวสรุปทําความเขาใจอีกครั้งหนึ่ง (ณัฐวี
อุตกฤษฎ, 2555)
ดัง นั้ นผู วิจัยจึ ง เห็ นความสํ าคั ญ ในการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นของนั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาปที่ 2 เรื่ อง
โปรแกรม Microsoft Excel ด วยบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอนร วมกั บเทคนิ คการสอนแบบ MIAP โดยพั ฒนาบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนจากโปรแกรม Adobe Captivate เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพ และเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถชวยสงเสริม
การเรียนรูตามอัธยาศัยของผูเรียนไดเปนอยางดี และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลําดับตอไป
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 ใหมีประสิทธิภาพ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP
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2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel
2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย
3.1 ประสิทธิภ าพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่ อง Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ
MIAP มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.2 คะแนนเฉลี่ย หลั งเรีย นของผู เรี ยนที่เ รีย นดวยบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013
รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับ
เทคนิคการสอนแบบ MIAP อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 การสอนแบบ MIAP
การสอนแบบ MIAP จะมีกระบวนการอยู 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสนใจ (Motivation) ผูสอนตองกระตุนความสนใจ
ใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในเนื้อหาโดยใชสื่อประกอบคําถามแบบกวาง ๆ เพื่อใหผูเรียนสวนใหญ มีสวนรวม 2) ขั้นศึกษา
ขอมูล (Information) ผูสอนตองเลือกเนื้อหาที่ตองรู (Must know) มาสอนกอนเชน การสอนเรื่องเครื่องมือวัด ตองสอน
วิธีการอานกอนแลวจึง สอนวิธีการใชงาน วิ ธีการบํารุง รักษาและการบอกชื่อชิ้นสวนตาง ๆ 3) ขั้นพยายาม (Application)
ผูสอนตองมีแบบฝกหัดเพื่อใหผูเรียนใชความรูที่ไดเรียนมาแกปญหาและเปนการเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนาย
ในการเรียนรู และ 4) ขั้นสําเร็จผล (Progress) ผูสอนตองมีการเฉลยแบบฝกหัดเพื่อใหผูเรียนตรวจปรับความรู ความเขาใจใน
เนื้อหาที่ไดเรียนมา และเปนการเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสนใจและเปนการสรุปซ้ําในเนื้อหา (คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2554)
ดังนั้นสรุปไดวา รูปแบบการสอนการสอนแบบ MIAP คือ การสรางความสนใจและกระตุนใหผูเรียนศึกษาขอมูล
และมีความคิดในการแกปญหาดวยตนเอง
4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เปนสื่อการศึกษายุคใหมที่มีประสิทธิภาพมาก
และยังมีขอไดเปรียบเหนือสื่ออื่น ๆ ดวยกันหลายประการ เชน สามารถถายทอดเนื้อหาบทเรียนไดใกลเคียงกับการเรียนใน
หองเรียนโดยคอมพิวเตอรจะนําเสนอเนื้อหาบทเรียนทีละหนาบนจอคอมพิวเตอร และผูเรียนสามารถทํากิจกรรมโต ตอบกับ
บทเรียนไดรับขอมูลยอนกลับและสามารถตรวจคําตอบดวยตนเองคอมพิวเตอรชวยสอนจึงกลายเปนสื่อการศึกษาที่ไดรับความ
นิยมมากขึ้นในแวดวงการศึกษาในปจจุบัน (สิทธิชัย ไตรโยธี, 2556)
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อการเรียน การสอนทางคอมพิวเตอร
รูปแบบหนึ่งซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ เพื่อถายทอด
เนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุน
ผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู ผูเรียนรูจากการปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมทั้งการไดรับขอมูลยอนกลับ
จากข อความดั งกล าว สามารถสรุป ความหมายของ คอมพิ วเตอรช วยสอน หรื อ CAI ไดวา เป นการนํ าเอา
คอมพิ วเตอรม าประยุ กตใ ช ใ นการผลิ ต สื่ อเพื่ อใช ใ นการเรีย นการสอน ซึ่ งการจัด ทํ าเนื้ อหาของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร จะ
ประกอบไปดวยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ในบทเรียนอาจมี แบบทดสอบ เกม เปนตน
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4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปราณี กองจินดา (2549) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
และยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมา ทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดาน
ทักษะพิสัย
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กนกวรรณ และลาวัณย (2559) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรูแบบ MIAP ดวยโปรแกรม ClassStart
เรื่อง การออกแบบ Template Powerpoint ดวยโปรแกรม Photoshop CS5 ผลการศึกษาพบวา บทเรียนออนไลนบน
ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template Power point ดวย โปรแกรม Photoshop CS5 โดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับมาก
ดัชนีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนบน ClassStart มีคาเทากับ 88.89/82.17 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย
บทเรียนออนไลนบน ClassStart โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
สุริยาวุธ เสาวคนธ, โกเมศ กาบแกว และสมมารถ ขําเกลี้ยง (2556) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการ
เรี ยนการสอนแบบบู รณาการตามรูป แบบการเรี ยนรู MIAP เรื่ องการวิเ คราะห วงจรไฟฟ ากระแสตรง วิช าการวิ เคราะห
วงจรไฟฟา 1 ผลการวิ จัย พบวา กิจกรรมการเรีย นการสอนแบบบูร ณาการตามรูป แบบการเรี ยนรู MIAP ที่พัฒ นาขึ้นมี
ประสิทธิภาพรอยละ 80.93/80.12 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 80/80
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 10 หอง โดยมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 347 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใ ชในการทดลองในครั้งนี้คื อ นักเรี ยนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง โดยมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน ไดมาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 แผนการสอนดวยเทคนิคแบบ MIAP
5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013
5.2.3 แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน
5.2.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิค
5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5.3.1 ระยะที่ 1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและเครื่องมือ
ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
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5.3.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยทําการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาบทเรียนเรื่อง Microsoft
Excel 2013 จากผลการศึกษาและการวิเคราะห เนื้อหาไดบ ทเรียนที่ ใชในการสรางสื่อดังนี้ 1) สวนประกอบของโปรแกรม
Microsoft Excel 2013 2) การคํ านวณโดยใชฟงก ชัน และ 3) การสรางกราฟและแผนภูมิ ศึกษาวิธีการการจัดการเรีย น
การสอนแบบ MIAP ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาสื่อ ไดแก โปรแกรม Camtasia Studio, Adobe
Captivate และโปรแกรม Microsoft Excel 2013
5.3.1.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ผูวิจัยเขียนแผนการสอนของเนื้อหาทั้ง 3 เรื่อง โดยจัดการเรียน
การสอนดวยเทคนิค MIAP ออกแบบประเมินดานเทคนิค ออกแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน และออกแบบหนาจอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.3.1.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Develop) ทําการออกแบบทดสอบใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว
โดยมีจํานวนแบบทดสอบทั้งหมด 60 ขอ ผูวิจัยนําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนอาจารยใน
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ประเมินเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงค จากผลการประเมิน พบวาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคที่ไดเทากับ 0.33-1.00 มี
จํานวนขอสอบที่มีคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค เทากับ 0.33 จํานวน 5 ขอ มีจํานวนขอสอบที่มีคา
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค เทากับ 0.67 จํานวน 12 ขอและจํานวนขอสอบที่มีคาความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค เทากับ 1.00 มีจํานวน 43 ขอ และในขั้นนีผ้ ูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามที่
ไดออกแบบไว
5.3.1.4 ขั้นการนํ าไปใช (Implement) ในขั้ นตอนนี้ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนด วยตัวผูวิจัย เพื่อทดสอบ
ความถูกตองของการทํางานในเบื้องตน และไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความถูกตอง จากนั้นนําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข
5.3.1.5 ขั้ นประเมิ นผล (Evaluation) ผู วิจัย นํ าแผนการสอน บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ที่ ไ ด จัด ทํ าไว ใ ห
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพดานเนื้อหา ผลจากการประเมินอยูในระดับดีมาก ( X = 4.55, S.D.
= 0.17 ) และนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการซึ่งเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลจากการประเมิน
อยูในระดับดีมาก ( X = 4.70, S.D.= 0.26)
5.3.2 ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design โดย
ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 และทํา
กิจกรรมการเรียนรูตามเทคนิคการสอนแบบ MIAP คือ ขั้นนํา ขั้นศึกษาขอมูล ขั้นพยายาม และขั้นสําเร็จผล จากนั้นใหผูเรียน
ทําแบบทดสอบหลังเรียน และเมื่อเรียนเนื้อหาครบ 3 บทใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
6.1.1 เนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน
3 เรื่อง คือ 1) สวนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2013 2) การคํานวณโดยใชฟงกชัน และ 3) การสรางกราฟและ
แผนภูมิ ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงดังภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 3
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ภาพที่ 1 หนาเขาสูบทเรียน

ภาพที่ 2 หนาเมนู

ภาพที่ 3 หนาเนื้อหาบทเรียน
6.1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ
ผลการประเมินคุ ณภาพบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอนดานเนื้ อหาและดานเทคนิค และวิธีการ แสดงดั ง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ
รายการ
S.D.
ความหมาย
X
ดานเนื้อหา
4.55
0.17
ดีมาก
ดานเทคนิคและวิธีการ
4.70
0.26
ดีมาก
จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับ
ดีมาก ( X = 4.55, S.D. = 0.17 ) และดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก ( X = 4.70, S.D.= 0.26)
6.1.3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคา E1/E2 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคา E1/E2
รายการ
คะแนนเต็ม
จํานวนคน
คะแนนรวมทั้งหมด
ใบงาน 3 เรื่อง (E1)
30
30
740
แบบทดสอบหลังเรียน (E2)
30
30
724

คาประสิทธิภาพ
82.22
80.44

จากตารางที่ 2 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 82.22/80.44 เปนไปตามเกณฑ 80/80
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6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การทดสอบ
จํานวน (คน)
คะแนนเต็ม
S.D.
t
X
ทดสอบกอนเรียน
30
30
12.53
3.73
15.76*
ทดสอบหลังเรียน
30
30
24.13
2.08
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับ
เทคนิคการสอนแบบ MIAP มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel
2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
รายการประเมิน
1. ดานเทคนิคการนําเสนอ
2. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
3. ดานเนื้อหา
โดยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
X
4.48
0.36
4.38
0.42
4.36
0.46
4.41
0.07

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบวานักเรีย นที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกั บ
เทคนิคการสอนแบบ MIAP โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.07)
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 มีคุณภาพดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการ
อยูในระดับดีมาก มีคาประสิทธิภาพเทากับ 82.22/80.44 เปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย นชั้น มัธยมศึ กษาปที่ 2 ที่ เรีย นดวยบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง
Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับ
เทคนิคการสอนแบบ MIAP อยูในระดับมาก
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8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่ อง Microsoft Excel 2013 เพื่ อเพิ่ม ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น
รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคุณภาพดานเนื้อหาและคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับ
ดีมาก และมีประสิทธิภาพเทากับ 82.22/80.44 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80 เนื่องจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนได พั ฒนาตามหลั กการสร างที่ มี การวางแผนเป นอย างดี บทเรี ย นมี ค วามน าสนใจในการใช การนํา เสนอเนื้ อหา
ตอเนื่องกันไปตามลําดับ และมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู สอดคลองกับ งานวิจัยของ กนกวรรณ เรืองแสน
และ ลาวัณย ดุลยชาติ (2559) ที่พบวา ดัชนีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนบน ClassStart มีคาเทากับ 88.89/82.17
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการ
ใชเทคนิคการสอนแบบ MIAP ทําใหมีการวางแผนการสอนอยางดี ทําใหการสอนเนื้อหาไมตกหลน และนักเรียนไดเรียนตาม
วัตถุประสงคการเรียนรูที่ตั้งไว (ณัฐวี อุตกฤษฎ , 2555) จึงสง ผลใหนักเรียนทําแบบทดสอบได สอดคลองกั บ งานวิจั ยของ
อรรถพร ธนูเพ็ชร (2558) ไดทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เรื่อง
การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 พบวา ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนก อนเรียนและหลังเรี ยนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจมาก มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนเรื่อง Microsoft Excel 2013 และมีความสุข
ในการเรีย นด วยการสอนแบบ MIAP สอดคลองกับ อรรถพร ธนู เพ็ ชร (2558) ที่ พบวา ความคิ ดเห็นของนักศึกษาที่ มีต อ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการสอนแบบ MIAP ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น จึงควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการสอนแบบ MIAP ไปใชสอนในรายวิชาอื่น ๆ
9.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายเพื่อนักเรียนจะไดมีโอกาสทบทวนเนื้อหาได ไมจํากัด
วัน เวลา และสถานที่
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