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 เร่ือง     การศึกษาผลการใชชุ้ดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ Microsoft  
     office word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี- 
     สารสนเทศท่ีควรรู้ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1  
     สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ 
     จงัหวดัระยอง 
ผูว้จิยั       นายวชัรพล พรมโคตร  
ต าแหน่ง    ครูผูส้อน 
วฒิุทางการศึกษา  ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 
สถานท่ีติดต่อ    วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 
       เบอร์โทรศพัท ์083-409-9187    E-mail : watcharaphon.ict@gmail.com 
ปีท่ีวจิยั     ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
ประเภทงานวิจยั  วจิยัการเรียนการสอน(ชั้นเรียน) 
 
บทคดัยอ่ 
  การศึกษาคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสร้างและศึกษาผลของการใช้แบบฝึกทกัษะ 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัท์พื้นฐาน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ จงัหวดัระยอง โดยการใชชุ้ด

การสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลยั

เทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ จงัหวดัระยอง จ านวน 8 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง โดย

คดัเลือกจากนกัเรียน ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการใชง้านโปรแกรม Microsoft Office Word 

2010  ต  ่ากวา่ร้อยละ 80 ของเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ผูว้ิจยัไดใ้ช้ชุดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนให้ผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งในการเรียนการสอน และท าการทดสอบ

หลังจบบทเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบก่อนเรียนและ

แบบทดสอบหลงัเรียน จากนั้นน าผลท่ีไดจ้าการทดสอบมาวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั

เรียน มาวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ค่าความกา้วหนา้ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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  ผลการศึกษาพบวา่ 
  1. ผลการใช้ชุดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้  Microsoft office word 2010 
เ ร่ือง ค าศัพท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ 
จงัหวดัระยอง ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.67 / 86.24 แสดงวา่ คุณภาพของเคร่ืองมือ
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ดว้ยชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ Microsoft 
office word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ของนกัเรียน
ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร-
บริหารธุรกิจ จงัหวดัระยอง ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
1. ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา  
  จากประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลยัเทคโนโลยี
อกัษรบริหารธุรกิจ มีการจดัการเรียนการสอนในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 2 ห้องเรียน ผลการปฏิบติัการสอนท่ีผา่นมานั้นพบวา่การจดัการเรียนการ
สอน วิชาโปรแกรมประมวลผลค า หรือ Microsoft office word รหสัวิชา 2204-2108  ตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรม
การเรียนการสอนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาไม่เป็นไปตามแผนท่ีได้วางไว ้เม่ือพบว่านักเรียน
จ านวนหน่ึงขาดทกัษะความรู้ความเขา้ใจทางดา้นเน้ือหาและทกัษะความคิด จึงท าให้นกัเรียนตาม
เน้ือหาไม่ทนั และไม่ทบทวนเน้ือหาท่ีครูผูส้อนไดส้อน ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนต ่ากวา่
เกณฑ์ ซ่ึงปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดในการใช้ ค  าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยจะเห็นจากผลการสอบกลางภาคคะแนนสอบของนกัเรียนในเร่ืองใชท้กัษะเคร่ืองมือหรือเมนู
เป็นภาษาองักฤษน้ี ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออกมาต ่ากวา่เกณฑ์ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการรีบ
แกไ้ขหรือพฒันาให้นกัเรียนกลุ่มน้ีมีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน โดยตอ้งมีวิธีให้นกัเรียนสามารถฝึกฝน
ดว้ยตนเองได ้  
 การสร้างแบบฝึกทกัษะรูปแบบส่ิงส าคญัในการท่ีจะจูงใจให้ผูเ้รียนไดท้ดลองปฏิบติั แบบ
ฝึกทกัษะจึงควรมีรูปแบบท่ีหลากหลายมิใช่ใชแ้บบเดียว เพราะจะเกิดความจ าเจ น่าเบ่ือหน่ายไม่ทา้
ทายให้อยากรู้อยากลอง ซ่ึงแบบฝึกควรเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดทกัษะใน
กระบวนการจ า และน าค าศพัทไ์ปใช ้( สุนนัทา สุนทรประเสริฐ.2547) 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างชุดการสอนเพื่อการ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้ Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีควรรู้ให้เป็นนวตักรรม หรือเป็นส่ือการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลค า ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 
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สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมุ่งใหผู้เ้รียนไดฝึ้กกระบวนการเรียนรู้การคน้ควา้ เกิดการพฒันาความรู้ 
และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นการเรียนวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสาขาคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
2. วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาผลการใชชุ้ดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ Microsoft office word 
2010 เร่ือง ค าศัพท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
  2. เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ดว้ยชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ควรรู้ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1  
3. ขอบเขตของการศึกษา 
  1. ประชากร คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธรกิจ อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2557 จ านาน 66 คน 
  2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน Program Microsoft Word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ ต ่ากวา่เกณฑ์ 80 % จ  านวน 8 คน ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
4. ตัวแปรทีศึ่กษา 
  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดว้ยชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ Microsoft office word 
2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีควรรู้ 
  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดว้ยชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 
Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ 
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1  
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5. กรอบแนวความคิด   
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษาวจิยั 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาและก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ ไวด้งัน้ี 
  1. ชุดการสอน คือ การน าเอาระบบส่ือประสม (Multi-media) ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา
ปละประสบการณ์ของแต่ละหน่วย มาช่วยในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายในชุดการสอน ประกอบด้วยคู่มือการใช้ชุดการสอน ส่ือการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัดน้ือหา และประสบการณ์ อาทิ เช่น รูปภาพ สไลด ์เทป แผน่ค าบรรยาย ฯลฯ  
  2. Program Microsoft Word 2010 จดัอยูใ่นกลุ่มโปรแกรมประเภทเวิร์ดโพรเซสซ่ิงหรือ
โปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับช่วยในการพิมพข์อ้ความเพื่อสร้างไฟล์เอกสาร ซ่ึงไม่เพียงแต่พิมพ์
ขอ้ความเท่านั้น ก็ยงัสามารถแทรกภาพประกอบในเอกสาร สร้างตาราง สร้างแผนภูมิหรือวาด
ภาพประกอบเองไดด้ว้ย  
   3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน หมายถึง แบบทดสอบแบบปรนยั จ านวน 20 ขอ้ 
จัดท าโดยผู ้วิจ ัยและผู ้วิจ ัยได้ปรับตามค าแนะน าของผู ้เ ช่ียวชาญด้านเน้ือหาซ่ึงเป็นครูผู ้มี
ประสบการณ์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงครอบคลุมความรู้ความสามารถตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 
 5. นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ อ าเภอ บา้นฉาง จงัหวดัระยอง  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
  6. วิทยาลยั หมายถึง วิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ท่ี ต  าบล บา้นฉาง
อ าเภอ บา้นฉาง จงัหวดั ระยอง 21130 
 
 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 

Microsoft office word 2010  
เร่ือง ค าศพัทพ้ื์นฐานคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีควรรู้ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน Microsoft office word 2010 

เร่ือง ค าศพัทพ้ื์นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีควรรู้  

ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 
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7. แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
   แบบฝึกเสริมทักษะ  หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีครูสร้างข้ึน โดยมีรูปแบบกิจกรรม  
ท่ีหลากหลาย  มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิ่งข้ึน  และช่วยฝึก
ทกัษะต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง อาจจะให้นักเรียนท าแบบฝึกขณะเรียนหรือ
หลงัจากจบบทเรียนไปแลว้ก็ได ้(สหวชิา.com,2557 : ออนไลน)์  
 ความส าคัญของแบบฝึกเสริมทกัษะ 
               ภายหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไปแลว้  การเรียนการสอนนั้นยอ่มไม่เกิดผล
อยา่งเตม็ท่ีถา้ไม่ไดรั้บการฝึกทกัษะใหเ้กิดความช านาญและเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง  เพื่อช่วยใหเ้ด็กเกิด
พฒันาการทางภาษาเพิ่มข้ึนตามวยัและความสามารถของตนท่ีจะท าได ้ และเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีใช้
ฝึกทกัษะทางภาษาใหไ้ดผ้ลดีก็คือ  แบบฝึกเสริมทกัษะ  ดงัท่ีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึง
ความส าคญัของแบบฝึกเสริมทกัษะไวด้งัน้ี 
              กมล  ดิษฐกมล  (2526 : 18, อ้างถึงใน  ลักษณา  อินทะจกัร  2538 : 163)  กล่าวว่า   
แบบฝึกเส ริมทักษะเ ป็นหัวใจของการสอนวิชาทักษะอยู่ ท่ีการ ฝึก   การฝึกอย่าง ถูกวิ ธี 
เท่านั้นจะท าใหเ้กิดความช านิช านาญ  คล่องแคล่ววอ่งไวและท าไดโ้ดยอตัโนมติั 
 ลกัษณะทีด่ีของแบบฝึกเสริมทกัษะ 
   การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะให้มีประสิทธิภาพตอ้งมีหลกัในการสร้างท่ีสอดคล้องกับ
ลกัษณะท่ีดีของแบบฝึกเสริมทกัษะดว้ย  ซ่ึงมีผูรู้้ไดเ้สนอแนะไวด้งัน้ี 

นิตยา  ฤทธ์ิโยธี  (2520: 1) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีดีของแบบฝึกเสริมทกัษะไวว้า่ แบบฝึก
เสริมทกัษะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเรียนมาแลว้ เหมาะสมกบัระดบั วยั หรือความสามารถของเด็ก มี
ค  าช้ีแจงสั้น ๆ ท่ีท าให้เด็กเขา้ใจวิธีท าไดง่้าย ใช้เวลาเหมาะสมหรือใช้เวลาไม่นาน และเป็นส่ิงท่ี
น่าสนใจและทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ 
หลกัจิตวทิยาทีน่ ามาใช้ในการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ 
  การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะให้มีประสิทธิภาพ  ส าหรับน าไปใชก้บันกัเรียนนั้น ตอ้งอาศยั
หลกัจิตวิทยาในการเรียนรู้ และทฤษฎีท่ีถือว่าเป็นแนวความคิดพื้นฐานของการสร้างแบบฝึกเสริม
ทกัษะเขา้ช่วย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความสามารถของนกัเรียน 

เดโช  สวนานนท์  (2521 : 159 – 163)  ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของ  ธอร์นไดค ์ และ 
สกินเนอร์ (Thorndike  and  Skinner)  ดงัน้ี ธอร์นไดค์  ไดต้ั้งกฎการเรียนรู้ข้ึน  2  กฎ  ซ่ึงน ามาใช้
ในการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ ไดแ้ก่ 
   1.  กฎแห่งผล (Law of Effect) มีใจความว่าการเช่ือมโยงกนัระหวา่งส่ิงเร้ากบัการ 
ตอบสนองจะดียิ่งข้ึนเม่ือผูเ้รียนแน่ใจว่าพฤติกรรมตอบสนองของตนถูกตอ้ง การให้รางวลัจะช่วย
ส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ อีก 

http://www.sahavicha.com/,2558
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   2.  กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) มีใจความว่า การท่ีมีโอกาสได้กระท า 
ซ ้ า ๆ ในพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงนั้น ๆ จะมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน การฝึกหดัท่ีมีการควบคุมท่ีดี
จะส่งเสริมผลต่อการเรียนรู้  
8. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  นายประสงค ์ สกุลซ้ง (2550: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชชุ้ดส่ือประสม สาระชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนบา้นแกวิทยาคม ผลการวิจยัพบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดส่ือประสม  สาระ
ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากบั  
83.22 / 82.11 สูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้โดยรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้น คือ  ดา้นค าแนะน าในการ
ใชชุ้ดส่ือประสม ดา้นเน้ือหา ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ศิ รินทร์  สุดเจริญ (2550:บทคัดย่อ)การศึกษาคร้ัง น้ี มี จุดมุ่ งหมายเพื่อสร้างและหา
ประสิทธิภาพของส่ือประสม พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชส่ื้อประสมพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชส่ื้อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  4/1โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
วิทยา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปางเขต 1 ปีการศึกษา2550 จ านวน 41 คน ซ่ึงไดม้าโดยการ
เลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เคร่ืองมีอท่ีใชไ้ดแ้ก่แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม
พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ เพื่อความเขา้ใจจ านวน 5 แผน ส่ือประสมพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ จ านวน 5 ชุด แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน30ขอ้ มี
ค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.35 ถึง 0.96 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97  
8. ประชากรและและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1. ประชากร คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 66 คน 
  2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน Program Microsoft Word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ ต ่ากวา่เกณฑ์ 80 % จ  านวน 8 คน ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
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9. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  1. ชุดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัท์
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัท าโดยปรึกษากบัผูเ้ชียวชาญ 
3 ท่าน ในจังหวดัระยอง ได้แก่ หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ อาจารย์อนุสรณ์ บุณยืน อาจารย์
คอมพิวเตอร์ อาจารย์พรทิพย์ ทองมาก และหัวหน้าแผนกการบัญชี อาจารย์สมฤดี คชสาร  
โดยตรวจสอบชุดการสอน และให้ข้อเสนอแนะ ต่อผูว้ิจยั เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
สมบรูณ์ 
  2. แบบทดสอบเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัท์
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีควรรู้ โดยสร้างข้ึนเป็นขอ้สอบแบบ ปรนยั ชนิด 4 
ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ ซ่ึงผูว้ิจยัปรับปรุงแบบทดสอบหลงัจากการศึกษา ซ่ึงออกตามวตัถุประสงค ์
และเน้ือหาสาระ Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีควรรู้  ผู ้วิจ ัยน าแบบทดสอบมาให้ผู ้เ ช่ียวชาญท่ีมีความรู้เฉพาะในเน้ือหาวิชา
คอมพิวเตอร์ จ  านวน 3 คน 
  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
  1. ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุด กิจกรรมซ่อมเสริม การสร้างแบบการสอนเพื่อ
พฒันาทกัษะผูเ้รียน Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีควรรู้ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาระดบั อาชีวะศึกษาพุทธศกัราช 2556 วิชาโปรแกรมประมวลผลค า 
มาตรฐานการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ ระดับชั้ นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปีท่ี 1 
  2. ศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างเน้ือหาและรายละเอียดวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลค า  
เพื่อท่ีจะน ามาสร้างชุดการสอน เพื่อพฒันาทกัษะผูเ้รียน 
  3. ก าหนดจุดประสงค์ในชุดในชุดการสอน กรอบเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ กิจกรรม 
จุดประสงค์การเ รียน รู้  การว ัดผลและประเ มินผลการ เ รียน รู้ ส่ือและแหล่งการเ รียน รู้ 
  4. ก าหนดโครงสร้างชุดทกัษะการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน Microsoft office word 
2010 เร่ือง ค าศพัท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ โดยยึดเน้ือหามาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวช้ีวดัตามหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ โดยแทรกกิจกรรมเร่ืองค าศัพท์พื้นฐาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ ลงในชุดการสอน โดยก าหนดให ้1 ชุดการสอน ใช ้
เวลาทั้งหมด 3 ชัว่โมง ดงัน้ี  
  แบบทดสอบก่อเรียน ใชเ้วลา 30 นาที  
  บตัรเน้ือหาใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 



8 

 

  แบบทดสอบระหวา่งเรียนใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
  แบบทดสอบหลงัเรียน ใชเ้วลา 30 นาที  
  5. สร้างชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัท์
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ ซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี  
   5.1. ช่ือ ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ หมายถึง  ส่วนท่ีระบุ ช่ือชุดการสอน 
  5.2. ค าช้ีแจง หมายถึง ส่วนท่ีอธิบายแนวทางการใชชุ้ดการสอน และค าแนะน าในการใช้
แบบฝึกทกัษะเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
  5.3 แบบทสอบก่อนเรียน หมายถึง การทดสอบก่อนการใช้ชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะ
ก า ร เ รี ย น  เ ร่ื อ ง ค า ศัพ ท์พื้ น ฐ านคอมพิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ท คโนโล ยี ส า รสน เทศ ท่ี ค ว ร รู้ 
  5.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ หมายถึง ส่วนท่ีระบุเป้าหมายท่ีผูเ้รียนตอ้งบรรลุในการเรียน 
  5.5 เวลา หมายถึง ส่วนท่ีระบุเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมในชุดการสอน 
  5.6 กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ส่วนท่ีให้ผูเ้รียนปฏิบติัโดยผูเ้รียนศึกษาและปฏิบติัตาม
ขั้นตอนของชุดการสอน 
  5.7 แบบทดสอบหลงัเรียน หมายถึง การทดสอบหลกัการใชชุ้ดการสอน 
  5.8 เฉลยทดแบบสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน หมายถึง การเฉลยแบบทดสอบก่อนและ
หลงัการใชชุ้ดการสอน 
  6. น าชุดการสอนท่ีสร้างเสร็จแลว้น าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย โดยเกณฑท่ี์ใชใ้นการปรับปรุง 
ชุดการสอน พิจารณาจากการท าแบบทดสอบ ในชุดกิจกรรมและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาโปรแกรมประมวลผลค า ทา้ยแบบฝึกทกัษะในเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย 80/80 
   80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดท่ีท าแบบทดสอบระหวา่ง
เรียนดว้ยชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะไดค้ะแนนต ่ากวา่ 80 % 
   80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดท่ีท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนดว้ยชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะไม่ต ่ากวา่ 80 % 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบและการ

เขียนขอ้สอบ  
2. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลค า  

จากหลกัสูตรคู่มือครู เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 เพื่อสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ดา้น คือ ดา้นความรู้ความจ า 
ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการน าความรู้ไปใช ้และดา้นทกัษะการคิด 
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3. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัท์
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีควรรู้ จ านวน 20 ขอ้ เป็นแบบทดสอบชนิด ปรนยั 
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้จะมีตวัเลือกท่ีมีค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด เพียงขอ้เดียว โดยเกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละขอ้ คือ ถา้ตอบถูกให ้1 คะแนน ถา้ตอบผดิ 0 คะแนน 

4. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดไ้ปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
10. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  วธีิด าเนินการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) ผูว้จิยัไดใ้ช้
แผนการทดลองแบบกลุ่มเด่ียวสอบก่อนและหลงั (One Group Pre-test Post-test Design) ดงัตาราง 
         ตารางที ่1 แบบแผนการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design 

 กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 

T1  หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test)  
  X   หมายถึง การทดลองใชชุ้ดการสอน 
  T2  หมายถึง ทดสอบหลงัการทดลอง (Post-test)  

เนือ้หาทีใ่ช้ในการทดลอง 
  เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี คือ เน้ือหาในวิชาโปรแกรมประมวลค า ระดบัชั้น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เร่ือง ค าศพัท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีควรรู้ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 
ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ท าการทดลองกบักลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 รวม

ทั้งส้ิน 3 ชัว่โมงระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ดงัตาราง 
          ตารางที่ 2 วนัเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้การใชชุ้ดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ควรรู้ 

วนัเดอืนปี เวลา แผนการจดัการเรียนรู้/เร่ือง เวลา (ช่ัวโมง) 
22 ม.ค. 2558 08.30 - 09.00 แบบทดสอบก่อนเรียน 30 นาที 

 09.00 - 10.00 บตัรเน้ือหา     1 ชัว่โมง 
 10.00 - 11.00  แบบทดสอบระหวา่งเรียน     1 ชัว่โมง 
 11.00 - 11.30 แบบทดสอบหลงัเรียน 30 นาที 

                           รวม                                                         3  ช่ัวโมง 
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  วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการทดลองดงัน้ี 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค าศพัท์
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีควรรู้ ท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ จ านวน 20 
ขอ้ (20 คะแนน) ใช้เวลา 30 นาที ทดสอบก่อนท่ีจะท าการทดลองในคาบแรก เพื่อศึกษาความรู้เดิม
ของนกัเรียน แลว้ท าการเก็บขอ้มูลท่ีไดไ้วเ้พื่อวเิคราะห์ขอ้มูลขั้นต่อไป   
  2. ด าเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมแบบทดสอบเพื่อพฒันาทกัษะ
ผูเ้รียน (บตัรค า) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยใชเ้วลาในการเรียน 1 ชัว่โมง จากนั้นท าการทดสอบระหวา่ง
เรียนจ านวน 3 ชุด (60 คะแนน) ใชเ้วลาในการทดสอบระหวา่งเรียน 1 ชัว่โมง แลว้ท าการเก็บขอ้มูล
ท่ีไดไ้วเ้พื่อวเิคราะห์ขอ้มูลขั้นต่อไป 
  3. ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เม่ือส้ินสุดการด าเนินการทดลอง ท าการทดสอบ
หลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองค าศพัท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ ซ่ึงเป็นฉบบัเดียวกันกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ  
(20 คะแนน) ใชเ้วลา 30 นาที แลว้น าไปวเิคราะห์ค่าความความกา้วหนา้ของคะแนนท่ีนกัเรียนท าได ้
11. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
  ผูว้จิยัใชส้ถิติและด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกระดับชั้ น
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
  1. การหาคะแนนความกา้วหนา้ โดยใชสู้ตร (X2- X1) 
   X1 แทน คะแนนก่อนการใชชุ้ดการสอนซ่อมเสริม 
   X2 แทน คะแนนหลงัการใชชุ้ดการสอนซ่อมเสริม 
             2. หาค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจากสูตร  

 
 
เม่ือ   แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 

     แทน ผลรวมของคะแนน 
     แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 3. หาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานจากสูตร (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543:143) 
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   เม่ือ  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                                                                    แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
        แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้วจัิยใช้สถิติในการคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ดังนี้ 

   1. ค านวณหาค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีควรรู้ โดยใชสู้ตร E1/E2 (คณาภรณ์ รัศมีมา
รีย.์2548:53) 

 

       
  เม่ือ    E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไวใ้นชุดการสอน  
                 คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการท า แบบทดสอบระหวา่งเรียน 
    E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์คิดเป็นร้อยละจากการท า แบบทดสอบวดั   
                                         ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชชุ้ดการสอน 
  ΣX  แทน  คะแนนรวมของผูเ้รียนจากแบบทดสอบท่ีปฏิบติัระหวา่งเรียน 
  ΣY  แทน  คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ   
                 ทางการเรียนหลงัการใชชุ้ดการสอน 
  N  แทน  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
  A  แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
  B  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
12. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ควรรู้ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีมีผลการเรียนต ่า
กวา่เกณฑ ์ผูว้จิยัไดเ้ก็บน าผลมาวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
  1.  ผลการวเิคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะผูเ้รียน Microsoft 
office word 2010 เ ร่ือง ค าศัพท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ 
  2. ผลการวเิคราะห์คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน และค่าคะแนนความ
กวา้หนา้ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีเรียนรู้ดว้ย
ชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะผูเ้รียน Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีควรรู้ 
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ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ Microsoft  
 office word 2010 เร่ือง ค าศัพท์พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศทีค่วรรู้  

ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละของคะแนนการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนของนกัเรียนท่ี
ไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ Microsoft office word 2010  
เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีควรรู้ 

คะแนนเตม็ 
 

(E1) 

60 53.25 80.67 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ดว้ยชุดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ Microsoft office 
word 2010 เร่ือง ค าศพัท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ มีค่าเท่ากบั 53.25 
คิดเป็นร้อยละ 80.67    

  ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนหลงัการเรียนรู้ดว้ยดว้ยชุดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ Microsoft office 
word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีควรรู้ 

คะแนนเตม็ 
 

(E2) 

20 17.63 86.24  

จากตารางท่ี 4 พบวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ Microsoft office word 2010 เร่ือง 
ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ มีค่าเท่ากบั 17.63 คิดเป็นร้อยละ 
86.24 
  ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพดว้ยชุดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 
Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีควรรู้ 

จ านวนนักเรียน ประสิทธิภาพระหว่างเรียน(E1) ประสิทธิภาพหลงัเรียน(E2) 

8 80.67 86.24 

  จากตารางท่ี 5 พบว่าค่าประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดว้ยด้วยชุดการสอนเพื่อการพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีควรรู้ มีค่าเท่ากบั 80.67 / 86.24 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก่าหนดไว ้คือ 80/80 
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ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน -หลังเรียน และค่าคะแนน
ความก้าวหน้า ของผู้เรียนด้วยชุดการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ Microsoft office word 
2010 เร่ือง ค าศัพท์พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศทีค่วรรู้ 
  ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลงัเรียน และค่า
คะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยด้วยชุดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 
Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีควรรู้ 

N X1 X2 X2- X1 

คนที ่ (คะแนนก่อนเรียน) (คะแนนหลงัเรียน) (ค่าความก้าวหน้า) 

1 10 18 8 

2 7 17 10 

3 8 18 10 

4 9 17 8 

5 7 19 12 

6 7 18 11 

7 7 17 10 

8 8 17 9 
 

7.88 17.63 - 

S.D. 1.13 0.74 - 

  
 จากตารางท่ี 6 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีเรียนรู้ด้วยด้วยชุดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ควรรู้   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 7.88 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.13 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 17.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 เม่ือพิจารณา
เป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้
คะแนนเพิ่มข้ึนทุกคนโดยมีค่าความกา้วหน้า เพิ่มข้ึนท่ี 8-12 คะแนน แสดงว่านกัเรียนท่ีเรียนดว้ย
ดว้ยชุดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีควรรู้ มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน 
100% 
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สรุปผลการศึกษา 
 1. ผลการใชก้ารสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ Microsoft office word 2010 เร่ือง 
ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีควรรู้ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 80.67/86.24แสดงวา่คุณภาพของเคร่ืองมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยการสอนเพื่อการพฒันาทักษะการเรียนรู้ 
Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้  
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียน  
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาการใช้ชุดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ Microsoft office word 
2010 เร่ือง ค าศัพท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ จงัหวดัระยอง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ในคร้ังน้ี มีประเด็นท่ีสามารถน ามา
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ชุดการสอนเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ ท่ีสร้างและพฒันาข้ึนให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑม์าตรฐาน 80/80 นั้น ผูร้ายงานไดส้ร้างข้ึนอยา่งมีระบบตามหลกัวิชาการ และหลกัเกณฑ์ และ
ผูร้ายงานได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่าชุดการสอนเพื่อพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้  มีคะแนนเฉล่ียโดยรวม 80.67/86.24 ซ่ึงแสดงวา่เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีเรียนรู้ดว้ยเร่ืองค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ 
ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างและพฒันาอยา่งมีระบบ มีล าดบัขั้นตอน สนุกสนานไม่น่าเบ่ือ ตลอดจนไดป้รับปรุง
แก้ไขขอ้บกพร่องในการเรียนตลอดเวลา จึงท าให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน
ภาษาองักฤษสูงข้ึน และมีผลคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีมีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนและการศึกษาคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
  1. ในการน าชุดการสอนไปใชใ้นการเรียนการสอน ผูส้อนควรท าความเขา้ใจ และทดลอง
ท าแบบปฏิบติัการทดลองทุกคร้ัง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของชุดกิจกรรม 
  2. ครูผูส้อนควรอธิบายกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนน้ีดว้ยตนเองให้นกัเรียน
เขา้ใจก่อนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 



15 

 

16. การน าผลการวจัิยไปใช้ 
  1. นกัเรียนมีผลการเรียนใน Microsoft office word 2010 เร่ือง ค าศพัทพ์ื้นฐานคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรรู้ดีข้ึน และยงัไดท้กัษะความรู้และความจ าเพื่อผูเ้รียนน าไปพฒันา
ทกัษะตนเองต่อไปในการน าไปใชก้บัวชิาอ่ืนๆ 
  2. ผลของการวิจยัใช้เป็นแนวทางให้ครูผูส้อนในสาขาคอมพิวเตอร์และสาขาอ่ืนๆ เพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนทั้งดา้นความรู้ และทกัษะวชิาชีพใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
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