
 

 
 

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ เร่ืองการใช้เคร่ืองมือ

โปรแกรม Microsoft Word 2016 วชิาคอมพวิเตอร์ในงานธุรกจิ สําหรับ

นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันปีที่ 3 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

 

 

 

 

 

 

ผู้วจิยั 

อาจารย์พรธณา  เจอืจารย์ 

อาจารย์ประจาํสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 

 

 

 

 

งานวจิยัฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทางการศึกษา 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ กรุงเทพมหานคร 

สังกดั สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 



ช่ือเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะ เร่ืองการใช้เคร่ืองมือ

โปรแกรม Microsoft Word 2016 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ สําหรับนกัศึกษา

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ช่ือผู้วจัิย  อาจารยพ์รธณา  เจือจารย ์  

สาขาวชิา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา 2560 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา โดยใช้

แบบฝึกทกัษะเร่ืองการใช้เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/9 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

จาํนวน 43 คน  ไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศึกษา คือ  แบบฝึกทกัษะ เร่ือง การใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 จาํนวน 5 แบบ

ฝึก ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 81.16 และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน  ใช้เป็นขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 1 ชุด 

ชุดละ 30 ข้อ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 60.6 การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะใช้เกณฑ์หา

ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 80/80 ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ 

  1.  วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะ  เร่ือง การใช้เคร่ืองมือโปรแกรม 

Microsoft Word 2016 สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั  81.16/60.6  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้ คือ  80/80   

  2.  ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษาหลงัการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึก

ทกัษะ  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 พบวา่นกัศึกษาคิดเป็น มีทกัษะในเร่ืองท่ี

เรียน  ซ่ึงส่งผลให้นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง  การใช้เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft 

Word 2016 สูงข้ึนค่าเฉล่ีย  ร้อยละ  40.58 

3.  เพื่อสร้างและพฒันาแบบฝึกทกัษะ  เร่ือง การใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft 

Word 2016 ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 

80/80 



 

กติตกิรรมประกาศ 

 

รายงานการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ  เล่มน้ี  

สําเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก  ดร.สมศกัด์ิ  รุ่งเรือง  ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่ีกรุณาสละเวลาและให้โอกาสใน

การให้คาํปรึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  ผูว้ิจยัขอขอบคุณ อาจารยดิ์ฐประพจน์ สุวรรณ

ศาสตร์ ตาํแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ไดก้รุณาใหค้าํปรึกษาตรวจสอบแบบฝึกทกัษะ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีใชใ้น

การวจิยัในคร้ังน้ีอยา่งยิง่ 

ขอขอบพระคุณครูทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาให้แก่ผูว้ิจ ัยทุกระดับการศึกษา  

ขอขอบคุณคณาจารย ์วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ท่ีให้กาํลงัใจจนทาํการวิจยัคร้ังน้ีได้

สําเร็จ  ขอขอบใจนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ  ท่ีให้ความร่วมมือในการทาํวิจยัคร้ังน้ี และประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยั

ขอมอบใหทุ้กท่านท่ีมีส่วนสาํคญัต่อความสาํเร็จ ในการวจิยัคร้ังน้ี 

 

 

อาจารยพ์รธณา  เจือจารย ์
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หน้า 
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กิตติกรรมประกาศ         ข 
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สารบญัตาราง          จ 

บทท่ี 1  บทนาํ          1 

ความสาํคญัและความเป็นมาของปัญหา      1 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั         

ขอบเขตของการวจิยั 

  ประชากร 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

  เน้ือหาสาระ 

  ระยะเวลา 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความหมายของชุดฝึกทกัษะ 

ความสาํคญัของชุดฝึกทกัษะ 
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งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บทท่ี 3  วธีิดาํเนินการวจิยั 

ประชากร  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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ขอบเขตของการวจิยั 
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ภาคผนวก  ค  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะ 

ภาคผนวก  ง  แบบประเมินชุดฝึกทกัษะ หรือประเมินผล (IOC)  

                             ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ตารางแสดงคะแนนเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคญัและความเป็นมาของปัญหา 

การศึกษานับเป็นรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดประการหน่ึงสําหรับการสร้างสรรค์ความ

เจริญกา้วหนา้  และการแกไ้ขปัญหาในการพฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ  เพราะวา่การศึกษามุ่งช่วยให้

บุคคลเกิดความเจริญงอกงามทั้งทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  และสติปัญญา  สามารถปรับตนให้เขา้กบั

สภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม  และสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  การศึกษา

ยงัจะช่วยใหบุ้คคลนั้นเป็นผูท่ี้รู้จกัคิด  รู้จกัทาํ  รู้จกัการแกปั้ญหาตลอดจนรู้จกัใชท้รัพยากรวตัถุท่ีมี

อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด  การท่ีประเทศจะกา้วหน้าได้จาํเป็นจะตอ้งมี

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้  ความคิด  ความสามารถจํานวนมาก  ดังนั้ นการศึกษาจึงเป็น

กระบวนการในการเสริมสร้างบุคคลให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ในพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติพุทธศกัราช 2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษามาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่

ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคัญท่ีสุด 

กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  

 การเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นวิธีการท่ีใชก้นัมานาน มีเทคนิคการสอนมากมายท่ีเป็น

ประโยชน์แก่ผูเ้รียน ไม่วา่จะเป็นการบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือวิธีการอ่ืนๆ แต่อยา่งไรก็ตาม การ

เรียนการสอนในหอ้งเรียนท่ีมีผูเ้รียนจาํนวนมากก็เป็นการยากท่ีจะใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

ทนักนั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดก้าํหนดแนวทางการจดัการศึกษาไว้

วา่ “การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือ

ว่าผูเ้รียนมีความสําคญัอย่างท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพโดยตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล” (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542 : 12-13) 

 การจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพนั้น  ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงคือ  การนาํเทคโนโลยีเขา้

มาช่วย   เทคโนโลยีการศึกษาจึงเขา้มามีบทบาท  และความสําคญัในฐานะเป็นส่ือเคร่ืองช่วยท่ีดีทาํ

ให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้  แนวคิด ทฤษฎี ข้อเท็จจริงได้ดียิ่งข้ึนและทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้

ความสามารถทกัษะทางวทิยาศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ใหผู้เ้รียนมองเห็นคุณค่าในเน้ือหา 



ท่ีครูสอน อนัเป็นรากฐานท่ีจะทาํให้เกิดความขา้ใจและความจาํอย่างถาวร ความเจริญกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยี  การส่ือสาร  และจิตวิทยาการศึกษามีส่วนช่วยทําให้วิ ธีการถ่ายทอดความรู้  

เปล่ียนแปลงไปจากอดีตท่ีผ่านมา กล่าวคือในอดีตนั้นครูมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่

ผูเ้รียน แต่ในปัจจุบนั  มีการสอนผา่นวทิย ุโทรทศัน์และคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์

นั้น  มีส่วนทาํให้การถ่ายทอดความรู้และการสอนกวา้งขวางออกไป  การนาํคอมพิวเตอร์มาใชง้าน

จึงก่อใหเ้กิดประโยชน์ทางดา้นการศึกษามากมาย  เพราะคอมพิวเตอร์สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด

ความสนใจสามารถทบทวนไดทุ้กเวลา (นภพินธุ  อนนัตศิริ  2530  :  24 – 28) ทาํให้การเรียนการ

สอนสามารถโตต้อบกนัได้ระหว่างผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์  เช่นเดียวกบัการสอนระหว่างครูกบั

นกัศึกษาท่ีอยู่ในห้องเรียนตามปกติ  คอมพิวเตอร์ จึงมีความสามารถในการนาํเสนอกิจกรรมการ

เรียนการสอน   ในลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบับทเรียนดีกวา่บทเรียนโปรแกรม

หรือบทเรียนชุดฝึกทกัษะ (ฉลอง ทบัศรี  2536 : 28 – 29) ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีมีพื้น

ฐานความรู้ไม่เท่ากนัและมีความเขา้ใจในบทเรียนไม่พร้อมกนัไดด้ว้ย  นอกจากน้ีคอมพิวเตอร์ยงัมี

ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการนาํเสนอค่อนข้างเร้าใจเพลิดเพลินตลอดเวลาขณะใช้

บทเรียน (ทศันีย ์  ช่ืนบาน  2543 : 8)   และคอมพิวเตอร์ยงัสามารถบนัทึกขอ้มูลการประเมินผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนได้อีกด้วย  จึงมีการนําชุดฝึกทกัษะมาใช้กันอย่างแพร่หลาย   ด้วยการสร้าง

โปรแกรมบทเรียนในรูปแบบต่าง ๆ  (กิดานนัท ์  มลีทอง  2540 : 227–229) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้สามารถนาํความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ แต่เน่ืองจาก

เน้ือหาวิชาความรู้ในปัจจุบนัมีมาก   บางคร้ังผูส้อนไม่สามารถสอนได้หมดในระยะเวลาท่ีจาํกดั  

คอมพิวเตอร์สามารถ   ช่วยให้ผูเ้รียน   เรียนรู้เน้ือหาไดด้ว้ยตนเองและช่วยลดภาระของการสอน  

ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยแกปั้ญหาได ้ (ศกัดา ไชกิภิญโญ และคณะ  2536 : 9 –13)  และบทเรียน

สามารถช่วยครูสอนและสอนแทนครูหรือใชฝึ้กอบรมเฉพาะรายบุคคลได ้การเรียนการสอนเน้ือหา

จากเคร่ืองและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นจะตอ้งออกแบบบทเรียนโปรแกรมอยา่งละเอียดรอบคอบ  

และมีความยืดหยุน่ให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ เพราะผูเ้รียนจะตอ้งเผชิญกบัผูส้อน  ผูฝึ้ก ซ่ึงเป็น

ส่ิงไม่มีชีวติ  และจิตใจตลอดเวลา 

 ปัจจุบนัมีการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในลกัษณะเป็น

โปรแกรมสาํเร็จรูป หรือท่ีเรียกวา่ ชุดฝึกทกัษะ ท่ีถือไดว้า่เป็นส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกบัสภาพการ

เรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางหรือผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยผูเ้รียนสามารถเรียนไปตาม

ความสามารถของตนเองตามอตัราการเรียนรู้โดยไม่ตอ้งรอหรือเร่งให้ไปพร้อมๆกนักบัเพื่อนใน

ห้องเรียน และผูเ้รียนสามารถเรียนไดโ้ดยไม่ตอ้งมีครู สามารถทบทวนบทเรียนไดเ้องตลอดเวลา 

ตลอดจนช่วยลดปัญหาการเรียนการสอนได ้ซ่ึงในห้องเรียนมกัจะพบปัญหาเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีมีพื้น



ความรู้ไม่เท่ากัน มีความเข้าใจในบทเรียนไม่พร้อมกัน ผูเ้รียนท่ีมีความรู้มากกว่าจะเข้าใจใน

บทเรียนไดเ้ร็วแต่ก็ตอ้งรอเพื่อนๆท่ียงัเรียนไม่เขา้ใจก็จะทาํให้เกิดความเบ่ือหน่ายหรือขาดความ

สนใจดงันั้นชุดฝึกทกัษะเขา้มาช่วยแกปั้ญหาความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดดี้ 

 การเรียนการสอนเก่ียวการใชโ้ปรแกรม Microsoft Word 2010 ซ่ึงพบปัญหาในการจดัการ

เรียนการสอนหลายดา้น เช่น ส่ือการสอนเก่ียวกบัวิชาดงักล่าวมีนอ้ย นกัศึกษาไม่สามารถใชเ้คร่ือง

ต่างๆในโปรแกรมไดร้วมทั้งระยะเวลาในการสอนมีเวลาจาํกดั โดยนกัศึกษาจะใชเ้วลาเรียนวิชาวิชา

คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจสัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง เม่ือมาเรียนในสัปดาห์ต่อไปอาจทาํให้ผูเ้รียนจาํ

เน้ือหาเก่าของสัปดาห์ท่ีผา่นมาไม่ได ้ทาํใหผู้เ้รียนไม่สามารถท่ีจะศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและละเอียด

ลึกซ้ึง ดงันั้นผูเ้รียนจึงตอ้งมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเวลาวา่ง 

 ชุดฝึกทกัษะช่วยสอนสามารถสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ท่ีคาํนึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลไดอ้ย่างดี  และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนตามเวลาท่ีสะดวก ตามความสนใจของ

ผูเ้รียน และท่ีสําคญัท่ีสุดคือ ชุดฝึกทกัษะช่วยสอนมีการประเมินผลในตนเอง เพื่อให้ผูเ้รียนเห็น

ผลสําเร็จ เห็นความเจริญกา้วหนา้ของตนในการเรียนรู้ในแต่ละตอนแต่ละหน่วยการเรียนสามารถ

เรียนไดด้ว้ยตนเอง นอกจากน้ีชุดฝึกทกัษะสอนยงัสามารถช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนผูส้อนได้

ดว้ยเพราะสามารถใชส้อนแทนครูและสอนผูเ้รียนไดจ้าํนวนมาก ๆในเวลาเดียวกนั  (บูรณะ สมชยั  

2542 : 14) 

 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเห็นวา่การนาํเอาชุดฝึกทกัษะมาเป็นส่ือการสอนจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ตาม

ความสามารถของผูเ้รียน โดยไม่ตอ้งรอหรือเร่งให้ทนัเพื่อน และถา้ผูเ้รียนไม่เขา้ใจในส่วนใดของ

บทเรียนก็สามารถกลับไปเรียนซํ้ าได้ ซ่ึงในฐานะท่ีผูว้ิจ ัยการพฒันาชุดฝึกทักษะเร่ืองการใช้

เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 เป็นการยากท่ีจะให้ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ไดท้นั

กนั โดยเฉพาะชุดคาํสั่งของโปรแกรม ท่ีนกัศึกษามกัจะมีปัญหาในการเรียน เน่ืองจากทาํความเขา้ใจ

ไดย้าก  จากเหตุผลท่ีกล่าวมาจึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจสร้างและพฒันาชุดฝึกทกัษะเร่ืองการใชเ้คร่ืองมือ

โปรแกรม Microsoft Word 2016 ข้ึนมา เพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท่ีจะส่งผลให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 ในการวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1.2.1. เพื่อพฒันาชุดฝึกทกัษะเร่ือง การใช้เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 

สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 



 1.2.2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ 

เร่ืองการพฒันาชุดฝึกทกัษะเร่ือง การใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 สําหรับนกัศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

 

1.3 ขอบเขตของการวจิัย 

 1.3.1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 

จาํนวน 1 ห้อง วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  

จาํนวน 43 คน 

1.3.2. กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 

3/9 จํานวน 1 ห้อง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2560  

จาํนวน 43 คน ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

1.3.3. ตัวแปรทีศึ่กษา 

 1.3.3.1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ชุดฝึกทกัษะ เร่ือง การพฒันาชุดฝึกทกัษะเร่ือง การใช้เคร่ืองมือ

โปรแกรม Microsoft Word 2016 นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  1.3.3.2.ตวัแปรตามไดแ้ก่ 

  1.3.3.2.1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ เร่ือง การพฒันาชุดฝึกทกัษะเร่ือง การใช้

เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 

3/9 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตาม

เกณฑม์าตรฐาน 80/80 

  1.3.3.2.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะเร่ือง การพฒันาชุดฝึกทกัษะ

เร่ือง การใช้เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 สําหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัร



วิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 

1.3.4. เนือ้หาสาระ 

 เน้ือหาสาระท่ีนาํมาใชใ้นการพฒันาชุดฝึกทกัษะ เร่ืองการใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft 

Word 2016 สาํหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/9 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบดว้ย 5 หน่วยคือ 

  หน่วยท่ี  1 แนะนาํโปรแกรม Microsoft Word 2016 

  หน่วยท่ี  2 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2016 

  หน่วยท่ี  3 การพิมพเ์อกสารและการแกไ้ขเอกสาร 

  หน่วยท่ี  4 การพิมพต์าราง (Table) 

  หน่วยท่ี  5 การบนัทึก ปิด และเปิดไฟล ์  

1.3.5. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการวิจยัอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 

ชัว่โมง รวม 10 ชัว่โมง 

 

1.4. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.4.1. ชุดฝึกทกัษะ หมายถึง ส่ือการเรียนท่ีจดัเป็นชุดใช้สําหรับฝึกทกัษะ เร่ือง การใช้

เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 

3/9 รหสัวชิา 2201-2405 วชิาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 ประกอบ

ไปดว้ยชุดฝึกทกัษะ 5 ชุด ดงัน้ี 

ชุดท่ี 1 แนะนาํโปรแกรม Microsoft Word 2016 

ชุดท่ี 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2016 

ชุดท่ี 3 การพิมพเ์อกสารและการแกไ้ขเอกสาร 

ชุดท่ี 4 การพิมพต์าราง (Table) 

ชุดท่ี 5 การบนัทึก ปิด และเปิดไฟล ์  

1.4.2. วิชาวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ หมายถึง รายวิชา ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2546 ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 1.4.3.  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 



 1.4.4. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ หมายถึง เกณฑ์ของชุดฝึกทกัษะท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดย

ใชเ้กณฑ ์80/80 ดงัน้ี 

80 ตวัแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนกัศึกษาทาํแบบทดสอบย่อย ระหว่างใช้

ชุดฝึกทกัษะแต่ละชุด เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

80 ตวัหลงั หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนกัศึกษาทาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง

คณิตศาสตร์หลงัใชชุ้ดฝึกทกัษะ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

 

 

 

 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การวิจัยในคร้ังน้ี  ได้ศึกษาแนวทางจากเอกสารต่าง  ๆ และงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง ดัง

รายละเอียดตามลาํดบัต่อไปน้ี 

1. ความหมายของชุดฝึกทกัษะ 

2. ความสาํคญัของชุดฝึกทกัษะ 

3. ลกัษณะท่ีดีของชุดฝึกทกัษะ 

4. ทฤษฎีและหลกัจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างชุดฝึกทกัษะ 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1. ความหมายของชุดฝึกทกัษะ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2546:641) ไดใ้ห้ความหมายของชุดฝึกไวว้า่ หมายถึงแบบฝึกหดัหรือ

ชุดการสอนท่ีเป็นแบบฝึกท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่ง ปัญหาหรือคาํสั่งท่ีตั้งข้ึนใหน้กัศึกษาฝึกตอบ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาประถมแห่งชาติ (2540:147) ไดใ้หค้วามหมายของชุดฝึก

ไวว้่า เป็นส่ือการสอนประเภทหน่ึง สําหรับนักศึกษาปฏิบติัเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและมี

ทกัษะเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่ชุดฝึกทกัษะจะอยูท่า้ยบทเรียนของหนงัสือเรียน  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( 2537: 490) ไดเ้สนอความหมายของแบบฝึกปฏิบติัว่า 

หมายถึงคู่มือนกัศึกษา ท่ีนกัศึกษาตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัการเรียนการสอน เป็นส่วนท่ีนกัศึกษาบนัทึก



สาระสําคญัและทาํแบบฝึกหัดดว้ย มีลกัษณะคลา้ยกบัแบบฝึกหดั  แต่ครอบคลุมกิจกรรมท่ีผูเ้รียน  

พึงกระทาํมากกวา่แบบฝึกหดั   ซ่ึงอาจกาํหนดแยกเป็นแต่ละหน่วย เรียกวา่ “ Worksheet ” หรือ  “ 

กระดาษคาํตอบ”  ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งถือติดตวัเวลาประกอบกิจกรรมต่างๆ หรืออาจรวมเป็นเล่ม เรียกวา่ 

“ Workbook ” โดยเยบ็รวมเรียงตามลาํดบั ตั้งแต่หน่วยท่ี 1 ข้ึนไป  แบบฝึกปฏิบติัเป็นสมบติัส่วนตวั

ของนกัศึกษา แต่ตอ้งเก็บไวท่ี้ชุดการสอนเป็นตวัอยา่ง 1 ชุด เสมอ 

วรรณ แกว้แพรก (2526:86) ไดก้ล่าวถึงความหมายของชุดฝึกวา้วา่ เป็นแบบฝึกหดัท่ีครูจดั

ข้ึนให้แก่นกัศึกษา เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้ทกัษะเพิ่มเติม โดยมีการจดักิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงดว้ย

ความสนใจหลงัจากท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนรู้เร่ืองนั้นๆมาบา้งแลว้ 

ชยัยงค ์พรหมวงศ์ (2537 : 490) กล่าวถึง ความหมายของแบบฝึกปฏิบติัวา่ แบบฝึกปฏิบติั 

หมายถึง ส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัการเรียน มีลกัษณะเป็นแบบฝึก ท่ีครอบคลุม กิจกรรมท่ี

ผูเ้รียนพึงกระทาํ จะแยกเป็นแต่ละหน่วยหรือรวมเป็นเล่มก็ได ้

ละเอียด  คชวฒัน์ 2537:  16 ) กล่าวถึง ความหมายของแบบฝึกหดัไวว้า่ แบบฝึก     หมายถึง 

ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อเสริมทกัษะใหแ้ก่นกัศึกษา  มีลกัษณะเป็นแบบฝึกหดัใหน้กัศึกษากระทาํ  กิจกรรม 

โดยมีจุดหมายเพื่อพฒันาความสามารถของนกัศึกษาใหดี้ข้ึน 

ปรีชา  ชา้งขวญัยนื และคณะ ( 2543 :  130) กล่าวถึง ความหมายของแบบฝึกปฏิบติัวา่ แบบ

ฝึกปฏิบติั คือหนงัสือท่ีผูเ้รียนใช้ควบคู่ไปกบัตาํราเรียน หรืออาจจะใช้เป็นคู่มือสําหรับการศึกษา

ควบคู่ไปกบัส่ืออ่ืนๆ  ท่ีทาํหนา้ท่ีแทนครูหรือตาํรา 

พรชยั ผาดไทสง (2545:31) กล่าวถึงชุดฝึกหมายถึง ส่ือการสอนท่ีใช้ในการประกอบการ

สอน โดยให้นักศึกษาเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมเองช่วยให้นักศึกษามีพฒันาการในการเรียนรู้

ทกัษะท่ีเพิ่มข้ึน และนกัศึกษาเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน 

พิทกัษ ์(2552:1) กล่าววา่ชุดฝึกทกัษะหมายถึง ส่ือการเรียนการสอนชนิดหน่ึงท่ีมุ่งใหผู้เ้รียน

ได้ทบทวนความเขา้ใจ และพฒันาทกัษะ ตลอดจนเจตคติ เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ทาํให้ผูเ้รียนมีความ

ชดัเจนแม่นยาํและเกิดความชาํนาญในการปฏิบติัมากข้ึน ทั้งน้ีโดยมีการวางแผนการฝึกทกัษะไว้

อยา่งเป็นระบบ 

จากความหมายของชุดฝึกสรุปได้ว่า ชุดฝึกเป็นส่ือการสอนท่ีช่วยเสริมทักษะและครู

สามารถใช้ชุดฝึกทกัษะช่วยพฒันาการเรียนรู้เพื่อนาํมาใชส้อนหรือให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนทกัษะต่างๆ

ไดดี้ข้ึนหลงัจากท่ีไดเ้รียนบทเรียนแลว้ 

 

2.2. ความสําคญัของชุดฝึกทกัษะ 



 การท่ีครูจะช่วยให้นกัศึกษามีทกัษะในการพิมพ์นั้น นอกจากการจดักิจกรรมการเรียนท่ี

เหมาะสมแลว้ ก็ควรสร้างชุดฝึกเพื่อช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาในการพิมพชุ์ดฝึกจึงมีความสําคญัต่อ

การเรียนการสอนอยา่งมาก ดงันั้นนกัการศึกษาจ้ึงไดก้ล่าวความสาํคญัของชุดฝึกทกัษะไวด้งัน้ี 

 มะลิ  อาจวชิยั ( 2540 : 17 ) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์และความสําคญัของแบบฝึกทกัษะท่ีดี  มี

ประสิทธิภาพ ช่วยใหน้กัศึกษาประสบผลสําเร็จในการฝึกทกัษะไดเ้ป็นอยา่งดี   ซ่ึงแบบฝึกทกัษะท่ี

ดี 

เปรียบเหมือนผูช่้วยท่ีสาํคญัของครู  ทาํใหค้รูลดภาระการสอนนอ้ยลงได ้ ทาํใหผู้เ้รียนสามารถ

พฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและเพิ่มความมัน่ใจในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ( 2545 : 145) ไดเ้สนอถึง ความสาํคญั

ของแบบฝึกวา่ การทาํแบบฝึกภาษาไทย เป็นส่ือประกอบการสอนท่ีช่วยใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะ

ทางภาษา  มีโอกาสนาํความรู้ท่ีเรียนมาฝึกใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งกวา้งขวาง 

อนงคศิ์ริ  วชิาลยั ( 2536 :  27 ) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของแบบฝึกวา่ วธีิสอนท่ีสนุกอีก

แบบหน่ึง คือ การท่ีใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกมากๆ  ส่ิงท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษามีพฒันาการดีข้ึน คือ      

แบบฝึก เพราะนกัศึกษามีโอกาสนาํความรู้ท่ีเรียนมาแลว้ มาฝึกใหเ้กิดความเขา้ใจกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

มยรีุ  เหมือนพนัธ์ ( 2535: 25)  ไดแ้สดงแนวคิดวา่ แบบฝึกทกัษะเป็นเคร่ืองมือจาํเป็น  

ต่อการฝึกทกัษะของผูเ้รียน  และการฝึกแต่ละทกัษะ ควรมีความแตกต่างอยา่งหลากหลายรูปแบบ 

เพื่อไม่ใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย  และเร้าความสนใจใหท้าํแบบฝึกหดั 

อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ แบบฝึกนั้นมีความสาํคญัต่อการพฒันาทกัษะทางภาษา เพราะ

แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือ และอุปกรณ์สาํคญั ท่ีช่วยใหค้รูและนกัศึกษา ประสบผลสาํเร็จในการเรียน    

การสอน ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ชยาภรณ์ พิณพาทย ์(2542:118) กล่าวว่าชุดฝึกทกัษะมีความสําคญัและจาํเป็นต่อการเรียน

ทกัษะคอมพิวเตอร์มากเพราะจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนยิ่งข้ึน สามารถจดจาํเน้ือหาใน

บทเรียนไดเ้ป็นอย่างดี และผูเ้รียนยงัเกิดความสนุกสนานในขณะท่ีเรียนละยงัทราบความกา้วหน้า

ของตนเอง สามมารถนาํแบบฝึกทบทวนเน้ือหาเดิมของตนเองได ้

 สมชยั ไชยกุล (2526) ไดก้ล่าวว่าชุดฝึกทกัษะมีความสําคญัต่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

มากเพราะการทําส่ิงใดท่ีจ้องการให้เกิดความชํานาญก็ต้องทําส่ิงนั้ นให้บ่อยคร้ังการเรียน

คอมพิวเตอร์ก็เช่นกนั ส่ิงท่ีช่วยใหท้กัษะคอมพิวเตอร์ดีข้ึนก็คือ ชุดฝึกทกัษะ 

 พิทกัษ์ (2552:1) ได้กล่าวถึงความสําคญัของชุดฝึกทกัษะไวว้่า ชุดฝึกทกัษะช่วยทาํให้

นกัศึกษาทบทวนความเขา้ใจ และฝึกฝนทกัษะสําหรับการเรียนรู้ในแขนงวิชาหน่ึง ทาํให้ความรู้



ความเขา้ใจและทกัษะเหล่านั้นไดรั้บการพฒันามากข้ึน การฝึกทกัษะจะทาํให้พนัธะระหว่างส่ิงเร้า 

และการตอบสนองมัน่คงข้ึน 

 จากความสําคญัของชุดฝึกทกัษะท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ชุดฝึกทกัษะท่ีครูนาํมาเป็นส่ือการ

สอน จะช่วยให้นักศึกษาพฒันาทักษะต่างๆให้ดีข้ึน ดังนั้ นชุดฝึกทักษะ จึงมีความสําคัญจึงมี

ความสาํคญัในการช่วยเหลือนกัศึกษาเขา้ใจเน้ือหาไดเ้ป็นอยา่งดี 

  

2.3. ลกัษณะทีด่ีของชุดฝึกทกัษะ 

 ในการสร้างชุดฝึกทกัษะสําหรับเด็ก มีองค์ประกอบหลายประการซ่ึงนกัการศึกษาหลาย

ท่านไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัชุดฝึกท่ีดีไวด้งัน้ี 

 ศศิธร วิสุทธิแพทย(์2518-72) ไดศึ้กษาพบวา่ชุดฝึกหรือชุดฝึกทกัษะท่ีนกัศึกษาสนใจและ

กระตือรือร้นท่ีจะทาํมีลกัษณะดงัน้ี 

 1.ใชห้ลกัจิตวทิยา 

 2.ใหค้วามหมายต่อชีวติ 

 3.สาํนวนภาษาง่ายๆ 

 4.ปลุกความสนใจ 

 5.เหมาะกบัวยัและความสามารถ 

 6.คิดไดเ้ร็วและสนุก 

 7.อาจศึกษาดว้ยตนเองได ้

 นิภา ชวนะพานิช (2551:15)ไดก้ล่าววา่ ส่ิงท่ีจะช่วยให้นกัศึกษามีพฒันาการทางภาษาท่ีดี

ข้ึนคือ ชุดฝึกทกัษะ หรือแบบฝึกหัด เพราะจะทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดน้าํความรู้ท่ีเรียนไปฝึกให้มี

ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

 วลี สุมีพนัธ์ (2530:189-190) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของชุดฝึกท่ีดีวา่ ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

 1.เก่ียวขอ้งกบับทเรียนท่ีเรียนมาแลว้ 

 2.เหมาะสมกบัระดบัวยัละความสามารถของเด็ก 

 3.มีคาํช้ีแจงสั้นๆท่ีจาํทาํใหเ้ด็กเขา้ใจวธีิทาํไดง่้าย คาํช้ีแจงหรือคาํสั่งสั้น กะทดัรัด 

 4.ใชเ้วลาท่ีเหมาสม คือ ไม่ใชเ้วลาท่ีนานหรือเร็วจนเกินไป 

 5.เป็นท่ีน่าสนใจและทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ 

 สมมาตร มีศรี (2530-78) ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัชุดฝึกทกัษะไวว้่า ชุดฝึกทกัษะท่ีดีจะตอ้ง

เก่ียวกบับทเรียน เหมาะสมกบัวยัของนกัศึกษา มีคาํสั่งหรือคาํอธิบาย มีคาํแนะนาํการใช ้มีรูปแบบท่ี

น่าสนใจ แบบมีกิจกรรมฝึกหลายๆแบบ 



 วนัชยั เพชรเรือง (2531-73) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัเก่ียวกบัลกัษณะของชุดฝึกทกัษะไวว้า่ 

 1.ชุดฝึกทกัษะแต่ละชุดควรใช้จิตวิทยาเขา้มาช่วย เช่น มีการสร้างแรงจูงใจให้กบัเด็กเกิด

ความอยากรู้อยากเห็น และกระตือรือร้นท่ีอยากจะทาํกิจกรรมนั้นๆ และเม่ือจบการฝึกแต่ละคร้ังควร

เสริมแรงใหเ้ด็กทุกคร้ัง เพื่อท่ีเด็กจะไดท้าํกิจกรรมต่อๆไปเม่ือตนเองประสบผลสาํเร็จ 

 2.การสร้างชุดฝึกทักษะแต่ละคร้ัง ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมด้วยเพื่อเด็กจะได้เกิด

ความรู้สึกภูมิใจท่ีเป็นเจา้ของกิจกรรมและเตม็ท่ีกระทาํกิจกรรมนั้นๆไดบ้รรลุเป้าหมาย 

 3.สํานวนภาษาไม่ควรใช้คาํยากเกินไป เพราะเด็กจะเกิดความทอ้ถอยและไม่ง่ายจนเกิด

ความเบ่ือหน่าย 

 River (1998:97-105) ไดก้ล่าวถึงชุดฝึกทกัษะท่ีดีไวด้งัน้ี 

 1.ตอ้งมีการฝึกนกัศึกษามากพอสมควรในเร่ืองหน่ึงๆก่อนท่ีจะมีการฝึกเร่ืองอ่ืนต่อไป ทั้งน้ี

ชุดฝึกทกัษะควรสร้างข้ึนเพื่อการสอนมิใช่เพื่อทดสอบ 

 2.เป็นชุดฝึกท่ีเนน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิดเสมอ 

 3.คาํศพัทห์รือประโยคท่ีใชเ้ก่ียวกบัชีวติประจาํวนัของนกัศึกษา 

 4.ชุดฝึกควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อไม่ใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายการปฏิบติั 

 ดงันั้นจะเห็นวา่ลกัษณะท่ีดีของชุดฝึกทกัษะนั้น ควรมีลกัษะท่ีเขา้ใจง่าย ควรมีคาํอธิบายท่ี

ชัดเจน เป็นชุดฝึกทกัษะท่ีมีหลายแบบให้มีความน่าสนใจ ทนัสมยั มีความเหมาะสมกบัวยัของ

ผูเ้รียนและความสามารถของผูเ้รียน ทา้ทายใหน้กัศึกษาไดใ้ชค้วามสามารถและฝึกตนเอง 

2.4. ทฤษฎแีละหลกัจิตวทิยาทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างชุดฝึกทกัษะ 

 พรรณี ชูทยั (2555:142) ไดก้ล่าวถึงหลกัความสําคญัและทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อ

นาํมาสร้างชุดฝึกทกัษะดงัน้ี 

 1.ความใกลชิ้ด หมายถึง กรณีท่ีวา่ถา้ใชส่ิ้งเร้าและการตอบสนองท่ีเกิดข้ึน ในเวลาใกลเ้คียง

กนั จะสร้างความพอใจใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก 

 2.การฝึกเป็นการกระทาํใหผู้เ้รียนไดท้าํซํ้ าๆเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีแม่นยาํ 

 3.กฎแห่งผล คือ การเรียนรู้ไดท้ราบผลปฏิบติังานของตนดว้ย มีการเฉลยคาํตอบให้ จะช่วย

ใหน้กัศึกษาทราบขอ้บกพร่อง เพื่อปรับปรุงตนเองเป็นการสร้างความพอใจ ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูเ้รียน 

 4.กฎการจูงใจ คือ การจัดชุดฝึกเรียงลําดับจากชุดท่ี ง่ายไปหาชุดท่ียากข้ึนควรมี

ภาพประกอบและมีหลายรส หลายรูปแบบ 

 Harless (2526-2-3) ไดแ้นะนาํวา่ชุดฝึกทกัษะควรสร้างโดยใชห้ลกัจิตวิทยาในการเร้าและ

ตอบสนองดงัน้ี 

 1.เร้าใจใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจ โดยการทาํชุดฝึกทกัษะหลายๆชนิด 



 2.ให้นกัศึกษามีโอกาสตอบสนองต่อส่ิงเร้าดว้ยการแสดงออกทางความสามารถและความ

เขา้ใจในชุดฝึก 

 อารี พนัธ์มณี (2534:123-127) กล่าววา่ในการจดัการเรียนการสอนควรใช้เทคนิคต่างๆเพื่อ

จูงใจให้ผูเ้รียนอยากรู้อยากเห็นและพยายามส่งเสริมให้ผูเ้รียนประสบผลสําเร็จตามความสามารถ

ของแต่ละบุคคลจากการทดสอบของ Thorndike สามารถสรุปไดว้า่ 

 1.กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) หมายถึง สภาพความพร้อม หรือวุฒิภาวะของ

ผูเ้รียนทั้งทางร่างกาย อวยัวะต่างๆในการเรียนรู้ ความสนใจและความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีจะเรียน 

 2.กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) หมายถึง การฝึกฝน การตอบสนองอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงอยูเ่สมอยอ่มทาํใหเ้กิดความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง แบ่งออกเป็น 

 2.1. กฎแห่งการใช ้(Law of Use) หมายถึง การฝึกฝน การตอบสนองต่ออยา่งใดอยา่งหน่ึง

อยูเ่สมอยอ่มทาํใหเ้กิดพนัธะท่ีแน่นแฟ้นระหวา่งส่ิงเร้าต่อการตอบสนองหรืออาจกล่าววา่เม่ือใดเร่ิม

เรียนรู้ส่ิงใดแลว้นาํไปใชอ้ยูป่ระจาํก็จะทาํใหค้วามรู้อยูถ่าวรและไม่ลืม 

 2.2.กฎแห่งการนาํไปใช ้(Law of Disuse) หมายถึง การไม่ไดฝึ้กฝนหรือไม่ไดใ้ชไ้ม่ไดท้าํ

บ่อยๆ ยอ่มทาํใหค้วามมัน่คงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองอ่อนกาํลงัลงหรืออาจทาํให้ความรู้นั้น

ลืมเลือนไปได ้

 จากหลกัจิตวิทยาและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างชุดฝึกทกัษะ สรุปได้ว่าในการสร้าง

ชุดฝึกทกัษะ ควรคาํนึงถึงจิตวิทยาในการเร้าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและตอบสนองด้วยการ

แสดงออก ความหลากหลายของชุดฝึกและควรคาํนึงถึงความพร้อมและวยัของผูเ้รียน 

2.4.1 การสร้างชุดฝึกทกัษะ 

 ชุดฝึกทกัษะเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญั ครูจาํเป็นตอ้งใชใ้นการฝึกทกัษะคอมพิวเตอร์ ดงันั้นครู

ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการสร้างชุดฝึกทกัษะ เพื่อม่ีจะสามารถสร้างชุดฝึกทกัษะท่ีดี มีประสิทธิภาพ

สูงเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียนมากท่ีสุด จ้ึงตอ้งอาศยัทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการสร้าง

ชุดฝึกทกัษะมาเป็นแนวทางในการสร้าง มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวหลกัการสร้างชุดฝึกทกัษะท่ีดีไวใ้น

ลกัษณะต่างๆดงัน้ี 

 วรินทรา วชัรสิงห์ (2537:11-92) ไดเ้สนอแนวคิดในการสร้างชุดฝึกทกัษะไวด้งัน้ี 

 1.เทคนิคการยกตวัอยา่ง คือ ผูส้อนควรยกตวัอยา่งง่ายๆเพื่อให้เกิดความเขา้ใจอยา่งรวดเร็ว

และถูกตอ้ง ครูควรยกตวัอยา่งประกอบหลายๆเพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจและเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

 2.เทคนิคการใชว้สัดุประกอบการทาํชุดฝึกทกัษะ 



  2.1.ใหผู้เ้รียนช่วยทาํวสัดุประกอบการเรียน ในการทาํชุดฝึกทกัษะผูส้อนควรจะให้ผูเ้รียน

ช่วยทาํวสัดุประกอบการเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง พฒันาทกัษะทางกายและ

ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์

 2.2.ผูส้อนรู้จกัใชว้สัดุจากส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหาไดไ้ม่ยากนกั และควรเลือกให้เหมาะสมกบั

เน้ือหา 

2.3.ผูส้อนรู้จกัเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนท่ีหาได้ง่ายและประหยดั เพื่อให้

เข้าใจสภาพเศรษฐกิจและสังคม วสัดุท่ีใช้ไม่จาํเป็นต้องหายาก ราคาแพง เพราะเราใช้วสัดุ

ประกอบการเรียนเพื่อใหเ้กิดกาความเขา้ใจและเกิดมโนคติท่ีดี 

 3.เทคนิคการสร้างและการใชภ้าพประกอบการเรียน 

   3.1.การใชภ้าพลายเส้นง่ายๆ ยิง่จะทาํใหชุ้ดฝึกทกัษะท่ีสร้างข้ึนเขา้ใจง่ายและเพลิดเพลิน 

   3.2.การใชภ้าพสาํเร็จรูปประกอบการสอน ผูส้อนบางคนไม่สามารถวาดภาพลายเส้นไดดี้

อาจใชภ้าพสาํเร็จรูปท่ีตกัมาจากหนงัสือก็ได ้

 4.เทคนิคในดา้นนนัทนาการ 

   4.1 การใชเ้พลงประกอบในการทาํชุดฝึกทกัษะ จะช่วยทาํใหผู้เ้รียนไม่เครียดจนเกินไป 

และสามารถใชเ้พลงนั้นมาตอบคาํถามในชุดฝึกได ้

   4.2.การใชค้าํประพนัธ์ประเภทร้อยกรอง สามารถนาํมาใชไ้ด ้

   4.3.การใช้เกมประกอบผูท่ี้เป็นครูควรจะศึกษาทั้งเกมท่ีประกอบการสอนในห้องเรียน 

เกมลบัสมองทัว่ไป มกัเป็นเกมท่ีสั้นและง่าย ใชเ้วลานอ้ย 

 เกสร รองเดช (2553:36-37) ไดเ้สนอแนวทางในการสร้างชุดฝึกทกัษะไวด้งัน้ี 

 1.สร้างชุดฝึกทกัษะใหเ้หมาะกบัวยัของเด็ก 

 2.ชุดฝึกทกัษะเรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก 

 3.ใหใ้ชภ้าพประกอบเพื่อท่ีจะดึงดูดความสนใจ 

 4.เป็นชุดฝึกทกัษะท่ีสั้นๆง่ายๆใชเ้วลาฝึก 30-40 นาที  

 5.ชุดฝึกทกัษะตอ้งมีหลายลกัษณะ 

 จากหลักการสร้างชุดฝึกทกัษะดังกล่าวพอจะสรุปได้ว่า การท่ีจะสร้างชุดฝึกทกัษะนั้น

จะตอ้งใช้หลกัจิตวิทยาในการสร้าง เน้ือหาตอ้งเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน มีคาํอธิบายท่ีชัดเจน 

คาํนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เรียงจากง่ายไปหายาก มี

รูปภาพประกอบเพื่อเร้าความสนใจ 

 2.4.2. ข้อดีของชุดฝึกทกัษะ  



วมิลรัตน์ สุนทรโรจน์ ( 2545 : 69 ) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัขอ้ดีของแบบฝึกทกัษะ 

ไวด้งัน้ี 

ทาํใหน้กัศึกษาเขา้ใจบทเรียนมากยิง่ข้ึน 

1. ทาํใหค้รูทราบความเขา้ใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อบทเรียน 

2. ครูไดแ้นวทางในการพฒันาการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือนกัศึกษาไดดี้ท่ีสุดตาม

ความสามารถของนกัศึกษา 

3. ฝึกใหน้กัศึกษามีความเช่ือมัน่และสามารถประเมินผลงานของตนเองได ้

4. ฝึกใหน้กัศึกษาไดท้าํงานดว้ยตนเอง 

5. ฝึกใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบต่องาน 

6. คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะของ

ตนเอง โดยไม่คาํนึงถึงเวลาหรือความกดดนัอ่ืน 

7. แบบฝึกช่วยเสริมใหท้กัษะทางภาษาคงทน ลกัษณะการฝึกจะช่วยใหเ้กิดผล

ดงักล่าว ไดแ้ก่  ฝึกทนัทีหลงัจากเรียนเน้ือหา ฝึกซํ้ าๆ ในเร่ืองท่ีเรียน 

เพตตี ( วมิลรัตน์  สุนทรโรจน์ ) ไดน้าํเสนอวา่ 

1.แบบฝึกเป็นส่วนเพิ่มหรือเสริมหนงัสือเรียนในการเรียนทกัษะ เป็นอุปกรณ์การสอน

ท่ีช่วยภาระของครูไดม้าก เพราะแบบฝึกเป็นส่ิงท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนอยา่งเป็นระบบระเบียบ 

      2.  ช่วยเสริมทกัษะทางการใชภ้าษา  เป็นเคร่ืองมือช่วยใหเ้ด็กฝึกทกัษะการใชภ้าษาดีข้ึน  

แต่ตอ้งอาศยัการส่งเสริมและความเอาใจใส่จากผูส้อน 

       3.  ช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  เน่ืองจากเด็กแต่ละคน มีความแตกต่างกนั 

การใหเ้ด็กทาํแบบฝึกหดัท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของเขา จะช่วยใหเ้ขาประสบความสาํเร็จดา้น

จิตใจใหม้ากๆ ข้ึน 

       4.  แบบฝึกช่วยเสริมให้ทกัษะทางภาษาคงทน โดยกระทาํดงัน้ี 

                       4.1  ฝึกทนัทีหลงัจากท่ีเด็กไดเ้รียนรู้เร่ืองนั้นแลว้ 

                       4.2   ฝึกซํ้ า ๆ หลายคร้ัง  

                       4.3  เนน้เฉพาะเร่ืองท่ีตอ้งการฝึก 

        5.  แบบฝึกท่ีเป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียน ควรฝึกหลงัจากจบบทเรียนในแต่ละคร้ัง 

        6. แบบฝึกท่ีจดัทาํเป็นรูปเล่ม นักศึกษาสามารถเก็บรักษาไวใ้ช้เป็นแนวทางเพื่อ

ทบทวนดว้ยตวัเองไดต้่อไป 

        7. การให้นักศึกษาทําแบบฝึก ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ ของ

นกัศึกษาไดช้ดัเจน ซ่ึงจะช่วยใหค้รูไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหานั้นไดท้นัท่วงที 



        8. แบบฝึกท่ีทาํข้ึนนอกเหนือจากท่ีอยูใ่นหนงัสือเรียน  จะช่วยใหน้กัศึกษาฝึกฝนเตม็ท่ี 

        9.แบบฝึกท่ีจดัพิมพไ์วแ้ลว้ จะช่วยใหค้รูประหยดัทั้งแรงงานและเวลา ส่วนนกัศึกษาก็

ไม่ตอ้งเสียเวลาลอกแบบฝึกจากตาํราเรียน ทาํใหมี้โอกาสฝึกฝนทกัษะต่างๆ  ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมากข้ึน 

       10.  แบบฝึกช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย เพราะการจดัพิมพข้ึ์นเป็นรูปเล่มนั้น แน่นอนยอ่ม  

ลงทุนตํ่ ากว่า ท่ีจะพิมพ์ในกระดาษไขทุกคร้ัง และผู ้เ รียนสามารถจะบันทึกและมองเห็น

ความกา้วหนา้ของตนเองได ้

 

2.5. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

             2.5.1. งานวจัิยในประเทศ 

               การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัการศึกษาและผูส้นใน

ทาํการวจิยัไวห้ลายท่าน จนสามารถนาํมาเป็นขอ้มูลเพื่อการศึกษาและการตดัสินใจท่ีจะทาํการวิจยั

ดงัต่อไปน้ี วไิลพรโกศลัวติร์(2552:63)   

               จิตสุดา ไขวว้งค์  (2551 : บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัการพฒันาชุดฝึกทกัษะการคิดสร้างสรรค์

สําหรับนักศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือนักศึกษาชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านนารังกา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  ผลกา

รวิจพับว่า 1. ชุดฝึกทกัษะการคิดสร้างสรรค์ นักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพ 90.35/87.63 2. ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลงัการฝึกด้วย

ชุดฝึกทกัษะ การคิดสร้างสรรค์สูงกวา่ก่อนใช้ชุดฝึกทกัษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 

               ชูศกัด์ิ สุระประวติัวงศ ์(2551 : บทคดัยอ่)  ไดว้ิจยัการพฒันาชุดฝึกทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5จาํนวน 19 คน ท่ีโรงเรียนบา้น

หนองไฮ   ในเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1   ผลการวิจยัพบว่า ชุดฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพ

เท่ากบั 87.04/86.84 คะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนร้อยละ 20 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 

               สุพตัรา สัตยากูล (2552: บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัการพฒันาชุดฝึกทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5ผลการวจิยัพบวา่ ชุดฝึกทกัษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 83.14/82.58 2. นกัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ ก่อนเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 



               จริยา พงษ์ศิริรักษ์ (2548: บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัการพฒันาชุดฝึกทกัษะการคิดแบบองค์รวม

ของนกัศึกษาช่างอุตสาหกรรม ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร 

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากาํลงั จาํนวน 30 คน มีคะแนนเฉล่ีย ผลสัมฤทธ์ิกลุ่มทดลอง

หลงัการฝึกกิจกรรมพฒันาทกัษะการคิดแบบองค์รวมสูงกว่าก่อนฝึกกิจกรรม อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 

               ทยัรัตน์ ทาเพชร (2546: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการพฒันาชุดฝึกทกัษะการทบทวนโจทยปั์ญหา

วชิาคณิตศาสตร์ สาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 375โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

3 จาํนวน 32 คน จาก 2 โรงเรียน ในอาํเภอปทุมรัตน์ สํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัร้อยเอ็ด คือ

โรงเรียนบา้นม่วง จาํนวน 12 คน เพื่อทดลองใช้ชุดฝึกทกัษะ และโรงเรียนบา้นตาจ่อยหนองสระ 

จาํนวน 20 คน ผลการวจิยัพบวา่ประสิทธิภาพ 85.12/76.67 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์ท่ีตั้งไว ้

               ประภาวดี แก่นจนัทร์หอม (2550: บทคดัยอ่) การพฒันาชุดฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ

สําคญัภาษาไทยสําหรับ นักศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ผลการวิจยัพบว่าชุดฝึกทกัษะการอ่านจบั

ใจความสําคญัภาษาไทยสําหรับ นักศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพรวมอยู่ในเกณฑ ์

85.90/85.38ผลสัมฤทธ์ิดา้นทกัษะการอ่านจบัใจความสําคญัภาษาไทยก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของ

นกัศึกษากลุ่มท่ีเรียน โดยการสอนแบบปกติในทุกดา้น มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 4. 

               ราตรี นางาม (2551:  บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัการพฒันาชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจบั

ใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนกัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นหนองไฮ กลุ่ม

เครือข่ายโพนทองหนองไฮ สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอาํนาจเจริญ จงัหวดัอาํนาจเจริญ จาํนวน 

43 คนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกทกัษะอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 

               นงค์นิตย ์บุญชยัโย (2551: บทคดัย่อ) ได้วิจยัการพฒันาชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทย 

เพื่อจบัใจความสาํหรับนกัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ี นกัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียน

บา้นโพธ์ิ อาํเภอวารินชาํราบ สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีนักศึกษา

จาํนวน 30 คนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 87.83/84.16 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว ้80/80 2. 

นักศึกษาท่ีเรียนด้วยชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจบัใจความ มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 



               สุคนธ์ ย ัง่ยืน (2549:  บทคัดย่อ) ได้วิจัยการพฒันาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 5ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนดาํรงสินอุทิศ สังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2548 จาํนวน 30 คนมี

ประสิทธิภาพเท่ากบั 82.67/83.25 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของ

นักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียน โดยใช้ชุดฝึกทกัษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

               อุไรวรรณ์ บุญลอ้ม(2550 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการพฒันาชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทยเพื่อ

จบัใจความของนกัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบวา่ 1. ชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทย

เพื่อจบัใจความของนกัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 88.30/84.85 2. หลงัการ

ใช้ชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจบัใจความ นักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการอ่านจบัใจความสูงกวา่ก่อนใชชุ้ดฝึกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

                  2.5.2. งานวจัิยในต่างประเทศ 

                   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดฝึกทกัษะในต่างประเทศมีดงัต่อไปน้ี 

Lawrance and Hayden (1972: 67 – 72)   ไดศึ้กษาการวิจยัการใช้ชุดฝึกทกัษะหรือชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน     87 คนพบว่านกัศึกษาท่ีได ้  ใชชุ้ดฝึกเสริมทกัษะมีคะแนนทดสอบ

หลงัทาํชุดฝึกเสริมทกัษะมากกวา่คะแนนก่อนทาํชุดฝึกเสริมทกัษะและทาํขอ้สอบหลงัการทาํชุดฝึก

เสริมทกัษะไดถู้กตอ้งเฉล่ียร้อยละ 98.80 

Romain (1975 : 244)  ไดศึ้กษาเร่ืองการใชชุ้ดฝึกทกัษะกบัการสอนปกติในวชิาคณิตศาสตร์

ของนกัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ผลปรากฏว่าการสอนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะให้ไดผ้ลดีกว่าการ

สอนปกติทั้งในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อวชิาเรียน 

Tomas(1976 : 6320)  ไดท้ดลองสอนวชิาคณิตศาสตร์ในระดบัมหาวทิยาลยั โดยใช ้

วิธีการสอน โดยแบ่งนกัศึกษาออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มแรกครูจดัสอนเป็นรายบุคคลและใช้ชุดฝึก

ทกัษะ ผลปรากฏวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั 

    Lowrey (1987 : 817 – A)  ไดศึ้กษาผลการใชชุ้ดฝึกทกัษะกบันกัศึกษา ม.1-3จาํนวน 87 

คน ผลการศึกษาพบว่า มีคะแนนทดสอบหลงัทาํชุดฝึกเสริมทกัษะมากกว่าคะแนนก่อนทาํชุดฝึก

เสริมทกัษะและทาํขอ้สอบหลงัการทาํชุดฝึกเสริมทกัษะไดถู้กตอ้งเฉล่ียร้อยละ 89.80 ชุดฝึกทกัษะ

เป็นเคร่ืองมือในการช่วยทาํใหเ้กิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 



    Rosaline (1995 : 1235)  ไดท้ดลองสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัมหาวิทยาลยัโดยใช้

ชุดฝึกทกัษะกบัวธีิการสอนแบบปกติ ผลปรากฏวา่ความกา้วหนา้ของการเรียนทั้งสองวิธีไม่แตกต่าง

กนั 

    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับชุดฝึกทักษะทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศสรุปไดว้า่  ชุดฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพสามารถทาํให้นกัศึกษาเรียนดว้ยตนเองไดแ้ละ

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  นักศึกษาท่ีเรียนจากชุดฝึกทกัษะมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัศึกษาท่ีเรียนจากการสอนปกติ จึงสมควรท่ีจะทาํการวิจยัเก่ียวกบั

สอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะใหม้ากข้ึนเพื่อประโยชน์ต่อนกัศึกษาในวชิาต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

การดาํเนินการวิจยั มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาชุดฝึกทกัษะเร่ืองการใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม 

Microsoft Word 2016  วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9  ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการใช้

เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016  รหัสวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/9 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะ ซ่ึงผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยั

ตามลาํดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากร  

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

    3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1.ประชากร  

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 

จาํนวน 1 ห้อง วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 43 

คน 

 

3.2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

 3.2.1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. ชุดฝึกทกัษะ เร่ือง การใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 สําหรับนกัศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดฝึกทกัษะเร่ืองการใช้เคร่ืองมือโปรแกรม 

Microsoft Word 2016  รหสัวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีท่ี 3/9 เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 



 3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใชชุ้ดฝึกทกัษะเร่ืองการใชเ้คร่ืองมือ

โปรแกรม Microsoft Word 2016  วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  รหัสวิชา 2201-2405 วิชา

คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมวลคาํ  (Rating  Scale)  จาํนวน  1  ชุด  มี  12  ขอ้              

4. แบบประเมินเคร่ืองมือสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญ 

 

3.3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมอื 

 3.3.1.  การสร้างชุดฝึกทกัษะ 

   3.3.1.1  ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการสร้างชุดฝึกทกัษะจากเอกสาร 

ตาํรา  หนงัสือ  คู่มือการสร้างชุดฝึกทกัษะ  หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะของกรมวิชาการ  (2545 ข : 

146 ;  จรัล  สุขเกษม 254  : 10 ; วรรณี  โสมประยรู  2543 : 121)  เพื่อเป็นแนวทางในการจดัเน้ือหา

และสร้างชุดฝึกทกัษะ 

      3.3.1.2 ศึกษาหลกัสูตร คู่มือการจดัการเรียนรู้ หนงัสือเรียน แผนการจดัการเรียนรู้ ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อกาํหนดขอบเขตและ

ความครอบคลุมเน้ือหาในบทเรียน 

        3.3.1.3  เลือกเน้ือหาท่ีจะนาํมาพฒันาชุดฝึกทกัษะในคร้ังน้ี  คือ การใช้เคร่ืองมือ

โปรแกรม Microsoft Word 2016  วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ รหัสวิชา 2201-2405 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 แล้วแบ่งเน้ือหาท่ีจะสอนออกเป็นตอนย่อยๆ โดยกาํหนด

จุดมุ่งหมายทัว่ไป  จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม  เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินการสร้างชุดฝึกทกัษะ  

เน้ือหายอ่ยแบ่งได ้ ดงัน้ี 

ชุดท่ี 1 แนะนาํโปรแกรม Microsoft Word 2016 

ชุดท่ี 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2016 

ชุดท่ี 3 การพิมพเ์อกสารและการแกไ้ขเอกสาร 

ชุดท่ี 4 การพิมพต์าราง (Table) 

ชุดท่ี 5 การบนัทึก ปิด และเปิดไฟล ์  

       3.3.1.4 ดาํเนินการพฒันาชุดฝึกทกัษะ เร่ืองการใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 

2016 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  รหัสวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/9 จาํนวน 43 เล่ม 

  3.3.1.5 นาํชุดฝึกทกัษะท่ีสร้างและพฒันาข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ ความ

ถูกตอ้งดา้นเน้ือหา สาํนวนภาษา ตลอดจนรูปแบบการนาํเสนอ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย 



           3.3.1.5.1 อาจารย์ดิฐประพจน์  สุวรรณศาสตร์ ตําแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

           3.3.1.5.2 อาจารย์สิริมาศ  สุภาพ ตาํแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

           3.3.1.5.3 อาจารยน์ราภรณ์  บวันุช ตาํแหน่ง ผูช่้วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

       3.3.1.6 นาํผลการประเมินชุดฝึกทกัษะของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ ความเหมาะสม 

ดว้ยการหาค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑข์องบุญชม ศรีสะอาด (2548 : 47-50)  ดงัน้ี 

   คะแนนเฉล่ีย       การแปลผล 

   4.51-5.00       เหมาะสม  มากท่ีสุด 

   3.51-4.50       เหมาะสม  มาก 

   2.51-3.50       เหมาะสม  ปานกลาง 

   1.51-2.50       เหมาะสม  นอ้ย 

   1.00-1.50       เหมาะสม  นอ้ยท่ีสุด 

  ผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ  พบวา่  ระดบัคะแนนเฉล่ียของชุดฝึกทกัษะทั้ง 5  เล่ม  

เท่ากบั  4.87  แสดงวา่  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

     3.3.1.7  ปรับปรุง  แกไ้ขชุดฝึกทกัษะตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญไดแ้ก่  ดา้น

การใชส้าํนวนภาษาท่ีเหมาะสม  มีความกะทดัรัดชดัเจน  ดา้นรูปแบบในการนาํเสนอท่ีหลากหลาย  

และดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 

         3.3.2. การสร้างและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้   เร่ือง การใช้เคร่ืองมือโปรแกรม 

Microsoft Word 2016 รหสัวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีท่ี 3/9 ท่ีผูศึ้กษาไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาตามขั้นตอน ดงัน้ี 

      3.3.2.1  ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  และเอกสารอ่ืน ๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  

เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนรู้  การวดัประเมินผล  ส่ือและแหล่งเรียนรู้  โครงสร้างของวิชา  ตาํราและ

เอกสารต่าง ๆ 

        3.3.2.2 ศึกษาการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ตามหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อให้ทราบแนวทางของหลกัการเขียนแผนการจดัการ

เรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 



      3.3.2.3  วเิคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา  หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของสถานศึกษา  

และเน้ือหา  โดยทาํความเขา้ใจมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของแต่ละเน้ือหา

ของ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2  เร่ือง การใช้เคร่ืองมือ

โปรแกรม Microsoft Word 2016  วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  รหัสวิชา 2201-2405 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/9 

       3.3.2.4  ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตามหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544  (กรมวชิาการ  2545  ฉ  :  6),  พิทกั  ตอ้งโพนทอง (2547  :  

95 – 130) และ รุจิร์  ภู่สาระ  (2545  :  119-169)  เก่ียวกบัองค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  สาระสําคญั  

จุดประสงคก์ารเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนหรือแหล่งเรียนรู้  การวดัผล

และประเมินผล  เพื่อใหถู้กตอ้งตามหลกัการขั้นตอนการสร้างและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ 

    3.3.2.5 จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ โดยยดึรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั จาํนวน 5 แผน 

    3.3.2.6 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้ เสนอต่อท่ีปรึกษาไดแ้ก่ 

ดร.สมศกัด์ิ  รุ่งเรือง ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง  ขอ้บกพร่อง  และให้คาํแนะนาํท่ีสมควรปรับปรุงแกไ้ขในองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

   3.3.2.7 นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแล้วเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิม เพื่อ

ประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ 

   3.3.2.8 นาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าเฉล่ีย  แลว้เทียบกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ 

โดยมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 – 5.00 จึงถือวา่ใชไ้ด ้ พบวา่  แผนการจดัการเรียนรู้  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ  เร่ือง การใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016  วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  รหสั

วิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 โดยใช้ชุดฝึก

ทกัษะ  ท่ีผูศึ้กษาสร้างและพฒันาข้ึนไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์เหมาะสมมากท่ีสุด  ถือ

เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสามารถนาํไปใชท้ดลองได ้  3.3.2.9  นาํ

ผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าเฉล่ีย  แลว้เทียบกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ โดยมีค่าเฉล่ียตั้งแต่  3.50 

– 5.00  จึงถือวา่ใชไ้ด ้ พบวา่  แผนการจดัการเรียนรู้  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การใชเ้คร่ืองมือ

โปรแกรม Microsoft Word 2016  วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  รหัสวิชา 2201-2405 วิชา

คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 โดยใช้ชุดฝึกทกัษะ  ท่ีผูศึ้กษาสร้าง



และพฒันาข้ึนไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั  4.62 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากท่ีสุด  ถือเป็นแผนการจดัการ

เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสามารถนาํไปใชท้ดลองได ้

  3.3.3.  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน  ดว้ยชุดฝึกทกัษะเร่ืองการใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft 

Word 2016 รหสัวิชา 2201-2405วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9

ซ่ึงเป็นแบบปรนัย  4  ตวัเลือก  จาํนวน  30  ขอ้  โดยการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

   3.3.3.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์

การเขียนขอ้สอบ  การหาค่าอาํนาจจาํแนก  ค่าความเช่ือมัน่  ค่าความเท่ียงตรง  และการวดัผล

การศึกษาจากหนงัสือการวิจยัเบ้ืองตน้ของบุญชม  ศรีสะอาด  (2543 : 81-100)  การวดัผลการศึกษา

ของ  สมนึก  ภทัทิยธนี  (2537 : 73-233)  เพื่อนาํมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   3.3.3.2  วเิคราะห์เน้ือหาสาระการเรียนรู้  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  ผลการเรียนรู้

ท่ีคาดหวงั สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และหนงัสือเรียน ระบบฐานขอ้มูล

กระทรวงศึกษาธิการ (2546  ก  :  31, 52) 

   3.3.3.3  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการใช้เคร่ืองมือ

โปรแกรม Microsoft Word 2016  รหัสวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ให้ครอบคลุมเน้ือหาและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ ซ่ึง

เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ (Multiple  Choice) 4 ขอ้ จาํนวน 30 ขอ้ เพื่อนาํมาใชจ้ริงจาํนวน 30 

ขอ้ 

   3.3.3.4 นําแบบทดสอบท่ีพิมพ์ข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิม เพื่อพิจารณา 

ตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเน้ือหา สํานวนภาษา และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบั

ขอ้คาํถามและครอบคลุมเน้ือหาหรือไม่ แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

   3.3.3.5  นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุง  แก้ไขตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  พร้อมแบบประเมินแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เพื่อ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหากบัจุดประสงค์  โดยใช ้ IOC  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง

ขอ้สอบกบัจุดประสงค์การเรียนรู้  สมนึก  ภทัทิยธนี ( 2546 : 218-220)  มีเกณฑ์การให้คะแนน  

ดงัน้ี 

     ใหค้ะแนน  +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 



     ใหค้ะแนน    0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

     ให้คะแนน -1 เ ม่ือแน่ใจว่าข้อสอบนั้ นไม่ได้ว ัดตามจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

   3.3.3.6 นําขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบของ

แบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  โดยใชสู้ตร  IOC  ซ่ึงเลือกขอ้สอบท่ีมีค่า  IOC  ตั้งแต่  0.5  

ถึง  1.00  ทั้ง  20  ขอ้  ซ่ึงแสดงวา่ขอ้สอบวดัจุดประสงค์นั้นไดค้รอบคลุมสาระการเรียนรู้  สมนึก  

ภทัทิยธนี  (2546 : 221) 

   3.3.3.7 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใช้เคร่ืองมือ

โปรแกรม Microsoft Word 2016 รหัสวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่ง เพื่อนาํผลมาวเิคราะห์โดยใชว้ธีิการทางสถิติ ดงัน้ี 

    3.3.3.7.1  วิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนก (B) ตามวิธีของเบรนแนน (Brennan) 

บุญชม  ศรีสะอาด ( 2545 : 90-92)  แลว้คดัเอาขอ้สอบท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่  0.25 ถึง  0.75 

    3.3.3.7.2  นาํขอ้สอบท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกตามเกณฑ์  มาวิเคราะห์หาค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยวธีิของ Lovett (บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 96)  ซ่ึง

ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั  0.83 

    3.3.3.8 จดัพิมพข์อ้สอบและทาํสําเนาขอ้สอบท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ 

เพื่อเตรียมไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริงต่อไป 

   3.4. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

   การสร้างแบบทสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีท่ี 3/9 ท่ีเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะ  เร่ือง การใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 รหัส

วชิา 2201-2405 วชิาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ สําหรับนกัศึกษาระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปี

ท่ี 3/9 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาตามขั้นตอน ดงัน้ี 

   3.4.1  ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนงัสือการวิจยัเบ้ืองตน้ของ

บุญชม  ศรีสะอาด  (2543 : 81-100)  การวดัผลการศึกษาของสมนึก  ภทัทิยธนี (2537 : 73-233)  

และการวจิยัการศึกษาของลว้น สายยศ  (2538 : 192-234) 

   3.4.2  ศึกษารูปแบบ  ตวัอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ

ชุดฝึกทกัษะ  จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  อาทิเช่น  มะลิวลัย ์ ชาวอุบล  (2548 : 78-85), พิษณุ  

ชินชนะ  (2547 : 74-82),  ทิชากร  พรมศิริเดช  (2548 : 99-103)  เป็นตน้ 

   3.4.3  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อชุดฝึกทกัษะ เร่ืองการ

ใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ รหสัวิชา 2201-2405 



วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating  Scale) ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert) ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง 

นอ้ย นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 1 ชุด 20 ขอ้ 

   3.4.4  นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูศึ้กษาค้นควา้สร้างข้ึน เสนอต่อคณะ

ผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของภาษา สํานวนภาษา และความสอดคล้องกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัขอ้คาํถาม  แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

 3.4.5  จดัพิมพแ์ละทาํสําเนาแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้

ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 43 คน 

 3.5.  วธีิการดาํเนินการศึกษา 

 ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบแผนการศึกษาคน้ควา้แบบ  One  Group  Pre-test  Post-test  Design  ดงั

ตาราง  1  (ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ   2538 : 249) 

ตาราง  1  แบบแผนการศึกษา 

การทดสอบก่อนเรียน ตวัแปรอิสระ การทดสอบหลงัเรียน 

 

T1 

 

X T2 

 

  T1  หมายถึง  การทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) 

  X   หมายถึง  การทดลองโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ  

  T2  หมายถึง  การทดสอบหลงัการทดลอง (Post – test) 

 การดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาคน้ควา้ไดใ้ช้รูปแบบ  One  Group  

Pretest-Posttest  Design  กบักลุ่มตวัอย่างคือ  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สังกดัสํานกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 43 คน  โดยดาํเนิน

ตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

       3.5.1  ทดสอบก่อนเรียน  (Pre – test)  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

เร่ืองการใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 รหสัวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงาน



ธุรกิจ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน จาํนวน 30 ขอ้  ตรวจ

แลว้เก็บคะแนนไว ้ก่อนท่ีจะดาํเนินการเรียนการสอนดว้ยชุดฝึกทกัษะ การใช้เคร่ืองมือโปรแกรม 

Microsoft Word ต่อไป 

  3.5.2  ดาํเนินการทดลองสอนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และชุดฝึกทกัษะ การใช้

เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 ชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 จาํนวน  5  แผน 

โดยทดลองสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือน

ธนัวาคม 2560  จาํนวน  10  ชัว่โมง  ทั้งน้ีไม่รวมระยะเวลาของทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลงั

เรียน 

  3.5.3  ทดสอบหลงัเรียน  (Post – test)  เม่ือส้ินสุดการดาํเนินการทดลองสอนดว้ย

แผนการจดัการเรียนรู้ครบ  5  แผน  และชุดฝึกทกัษะครบ  5  เล่ม  โดยใช้แบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง การใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 รหสัวิชา 2201-2405 

วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 ซ่ึงเป็นฉบบัเดียวกบัท่ีใชท้ดสอบ

ก่อนเรียน ทาํการตรวจใหค้ะแนนแลว้นาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 

 

3.4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 3.4.1  วเิคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  3.4.1.1  การหาค่าความเท่ียงตรง  (Validity)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน  โดยใช ้ IOC  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้   

 3.4.1.2  การหาค่าอาํนาจจาํแนก  (B)  (Discrimination)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายขอ้  คาํนวณโดยใชว้ธีิของ  เบรนแนน  (Brennan)   

  3.4.1.3  การหาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามวธีิของ  โลเวทท ์ (Lovett)   

 3.4.2  หาค่าสถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน

ท่ีไดจ้ากทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

 3.4.3  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ เร่ืองการใช้เคร่ืองมือโปรแกรม 

Microsoft Word 2016  รหสัวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีท่ี 3/9 ตามเกณฑ ์ 80/80  โดยใชสู้ตร  E1/E2   

 3.4.4  วิเคราะห์หาดชันีประสิทธิผลของชุดฝึกเร่ืองการใช้เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft 

Word 2016 รหสัวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9   

โดยใชสู้ตร  E.I.   



 3.4.5  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา  ก่อนเรียนและหลงั

เรียนท่ีเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะ  เร่ืองการใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 รหสัวิชา 2201-

2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 โดยใช ้ t – test (Dependent  

Samples) 

 3.4.6  วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดฝึก เร่ืองการใช้

เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 รหัสวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/9   โดยรวมคะแนนแลว้วเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย  นาํไปเปรียบเทียบกบั

เกณฑ ์ ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย  ดงัน้ี 

  ระดบั  5  4.51 – 5.00   หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  ระดบั  4  3.51 – 4.50   หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

  ระดบั  3  2.51 – 3.50   หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ระดบั  2  1.51 -  2.50   หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

  ระดบั  1  1.00 – 1.50   หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

     1.  หาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ี

ไดจ้ากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  1.1 ร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตร P   

   สูตร   P  =  N
f
×  100 

    เม่ือ P  แทน ร้อยละ 

      f   แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 

      N  แทน จาํนวนความถ่ีทั้งหมด 

 

  1.2  ค่าเฉล่ีย  (Arithmetic Mean) โดยคาํนวณจากสูตร ดงัน้ี 

    สูตร  X   =  N
X∑

 

    เม่ือ  X   แทน  ค่าเฉล่ีย 

       ∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

      N   แทน  จาํนวนคนทั้งหมด 

 

  1.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  โดยคาํนวณจากสูตร   

ต่อไปน้ี 



    สูตร  
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    เม่ือ S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

      X  แทน คะแนนแต่ละคน 

      N  แทน จาํนวนคนทั้งหมด 

      ∑   แทน ผลรวม 

 2.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์หาคุณภาพเคร่ืองมือ 

  2.1  วเิคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   2.1.1  การหาค่าอาํนาจจาํแนก (B)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

โดยใชสู้ตรของ เบรนแนน  (Brennan)   

 

    สูตร  
21 N

L
N
UB −=  

    เม่ือ  B  แทน อาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ 

       U  แทน จาํนวนผูร้อบรู้หรือผูส้อบผา่นเกณฑท่ี์ตอบถูก 

       L  แทน จาํนวนผูไ้ม่รอบรู้หรือผูส้อบไม่ผา่นเกณฑท่ี์ตอบถูก 

       N1  แทน จาํนวนคนผูร้อบรู้ท่ีผา่นเกณฑ ์

       N2  แทน จาํนวนผูไ้ม่รอบรู้หรือผูส้อบไม่ผา่นเกณฑ ์

   2.1.2  การหาค่าความเท่ียงตรง  (Validity)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน  โดยใชสู้ตรดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  ดงัน้ี 

 

    สูตร  
N

R
IOC ∑=  

    เม่ือ  IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บั 

            เน้ือหาหรือขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

       ∑R   แทน ผลรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

        N  แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

   2.1.3  ค่าความเช่ือมัน่  (Relaibility)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

โดยใชว้ธีิการของโลเวทท ์ (Lovett  Method)   

 



    สูตร  
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    เม่ือ  rcc  แทน ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 

       k  แทน จาํนวนขอ้สอบแบบทดสอบทั้งฉบบั 

       Xi  แทน คะแนนสอบของนกัศึกษาแต่ละคน 

       C  แทน คะแนนจุดตดัของแบบทดสอบ 

 

  2.2  วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ  เร่ือง  การใช้เคร่ืองมือโปรแกรม 

Microsoft Word 2016 รหสัวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ สําหรับนกัศึกษาระดบั 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/9   ตามเกณฑ ์ 80/80  โดยใชสู้ตร  E1/E2   

   2.2.1  หาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน (E1) 

 

    สูตร  E1  =  100

1

1 ×∑

A
N
X

 

     เม่ือ E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 

       X1  แทน คะแนนเฉล่ียของคะแนนห้องนั้น ๆ ท่ีได ้

       A1  แทน คะแนนเตม็ของแบบฝึกทกัษะระหวา่งเรียน 

   2.2.2 หาค่าประสิทธิภาพของการเรียนการสอน (E2) 

 

    สูตร    E2  =  100

2

2 ×∑

A
N
X

 

    เม่ือ  E2  แทน ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 

       X2  แทน คะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ 

           หลงัจากท่ีเรียนไปแลว้ 

       A2  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ   

  2.4  ดชันีประสิทธิผลของชุดฝึกทกัษะ  เร่ือง  การใช้เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft 

Word 2016 รหัสวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  สําหรับนักศึกษาระดับ 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/9   ใชสู้ตร   

 



           ผลรวมของคะแนนหลงัเรียน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียน 

           (จาํนวนนกัศึกษา ×  คะแนนเตม็) – ผลรวมคะแนนก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

 

3.  สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน โดยใชสู้ตร t – test  (Dependent  Sample)  ดงัน้ี 

 

   สูตร   
( )
1

22
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   เม่ือ  t แทน  ค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบค่าวิกฤติ 

           เม่ือทราบวา่ความมีนยัสาํคญั 

      D แทน  ผลต่างระหวา่งคะแนนคู่ 

      N แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้สร้างชุดฝึกทกัษะเร่ืองการใช้เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft 

Word 2016 รหสัวชิา 2201-2405 วชิาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/9 

โดยไดว้เิคราะห์และเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัน้ี  

    1. สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  

    2. ลาํดบัการแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  

 3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  

 

4.1. สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 

ค่าดชันีประสทิธผิล(E.I.)  = 



         เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการแปลความหมาย และการเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูลได้ถูกตอ้ง 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดความหมายของสัญลกัษณ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

แทน ค่าเฉล่ีย X  

  S แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  N แทน จาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  

  A แทน คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดั  

  B แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ  

               แทน คะแนนรวมของผูเ้รียนจากแบบฝึกหดั  

     แทน คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน   

 E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ  

 E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์  

   t แทน ค่าวกิฤตใน t - distribution  

            ** แทน ผลการทดสอบมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

 

 

 

 

4.2. ลาํดับการแสดงผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวเิคราะห์คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอลาํดบัการแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

   1. คะแนนจากการทดสอบย่อยเพื่อพฒันาชุดฝึกทกัษะเร่ืองการใช้เคร่ืองมือโปรแกรม 

Microsoft Word 2016 รหสัวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีท่ี 3/9 โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ 

   2. ผลการหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาชุดฝึกทกัษะ

เร่ือง การใช้เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 รหัสวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ใน

งานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/9 

 

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   

คะแนน จํานวน 

 

X  s t 



 

จากตารางท่ี 1 แสดงคะแนนเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน ของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะเร่ือง การใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม 

Microsoft Word 2016 รหสัวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีท่ี 3/9 

 

35t36= 1.72 

 

      จากตารางท่ี  1  พบวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียน    ท่ี

เรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะเร่ือง การใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 รหสัวิชา 2201-2405 

วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้ นปีท่ี 3/9 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน (E1/E2) เท่ากบั 83.63/85.35 ซ่ึงมีประสิทธิตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

 

 

บทที ่5 

สรุป  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการพฒันาชุดฝึกทกัษะ เร่ืองการใช้เคร่ืองมือโปรแกรม 

Microsoft Word 2016 รหสัวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีท่ี 3/9 โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 

 

5.1. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 

ก่อนเรียน 

(E1) 

หลงัเรียน 

(E2) 

ก่อนเรียน 

(E1) 

หลงัเรียน 

(E2) 

ก่อนเรียน 

(E1) 

หลงัเรียน 

(E2) 

83.63 85.35 43 12.63 25.60 2.06 1.77 35.23 



1. เพื่อพฒันาชุดฝึกทกัษะเร่ืองการใช้เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 รหสัวิชา 

2201-2405 วชิาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/9 ให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑม์าตรฐาน 80/80 

         2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการใช้เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 

2016 รหัสวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 ก่อน

เรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะ 

 

5.2. ขอบเขตของการวจิัย 

 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/9 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ สํานกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

5.3. สรุปผลการวจิัย  

 

  ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวิจยัตามประเด็นท่ีศึกษา ดงัน้ี 

        1. เพื่อพฒันาชุดฝึกทกัษะเร่ืองการใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 รหสั

วิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้ นปีท่ี 3/9 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

                 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการใช้เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft 

Word 2016 รหสัวชิา 2201-2405 วชิาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 

3/9 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะ 

 

5.4. อภิปรายผลการวจิัย 

 

 ผลการวจิยั  พบวา่ การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาชุดฝึกทกัษะเร่ืองการใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม 

Microsoft Word 2016 รหสัวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปีท่ี 3/9 โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.78/84.44 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์

ท่ีตั้งไว ้หมายความวา่ นกัศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ียจากการจดัการเรียนรู้เร่ืองการใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม 



Microsoft Word 2016  คิดเป็นร้อยละ 83.63 และไดค้ะแนนเฉล่ียหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.35 ส่ือ

ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 

5.5. ข้อเสนอแนะ 

 

 ส่ือท่ีพฒันาน้ียงัสามารถพฒันาต่อไปใหส้มบูรณ์มากข้ึนอีกโดยการวเิคราะห์กระบวนการท่ี

นาํมาใชใ้นการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณลกัษณะ เก่ง ดี มีสุข แก่นกัศึกษาตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ 

 สําหรับครูในการนาํส่ือมาใช้ตอ้งศึกษารายละเอียดของการใช้ ขั้นตอนการใช ้และตอ้งให้

สอดคลอ้งกบัแผนการเรียนรู้ และควรเตรียมการสอนมาล่วงหนา้ และไม่จาํเป็นตอ้งใชก้ระบวน 

การสอนตามท่ีกล่าวมาทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

ชุดฝึกทกัษะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนาํโปรแกรม Microsoft Office Word  วิชา วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

เร่ือง โปรแกรม Microsoft Word 2016     ช้ัน ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 

คําช้ีแจง : ให้นกัศึกษาเลือก X ลงในช่อง ของกระดาษคาํตอบท่ีนกัศึกษาเห็นว่าถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบ

เดียว (ขอ้ละ 1 คะแนน) 

1. Merge & Center คําว่า Merge หมายถึงข้อใด 

 1)  ก่ึงกลาง     2)  เซลล ์

 3)  คอลมัน์     4)  ผสานเซลล ์

2. Format Cell หมายถึงข้อใด 

 1)  การจดัรูปแบบเซลล ์    2)  การจดัรูปแบบขอ้ความ 

 3)  การจดัรูปแบบตาราง    4)  การจดัรูปแบบตวัอกัษร 

3. เราสามารถสร้างตารางด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016 ได้กีว่ธีิ 

1)  4 วิธี      2)  5 วิธี 

3)  6 วิธี      4)  7 วิธี 

4. ปุ่มคําส่ังใดที่ใช้ในการสร้างตาราง 

1)  Table     2)  Insert Table 

3)  Draw Table     4)  Quick Tale 

5. เราสามารถสร้างตารางแบบกาํหนดเองได้ด้วยคําส่ังใด 

1)  Insert Table     2)  Draw Table 

3)  Excel Spreadsheet    4)  Quick Table 

6. ประโยชน์ของการสร้างตาราง คือข้อใด 

1)  นาํเสนอตารางขอ้มลูท่ีสวยงาม   2)  พิมพข์อ้มลูไดม้ากข้ึน 

3)  สามารถใชใ้นการคาํนวณได ้   4)  แบ่งแยกยอ่ยงานไดช้ดัเจน 

7. การกดปุ่ม <Tab> ในตาราง หมายถึง 

1)  เล่ือนเคอร์เซอร์ไปยงัเซลลท่ี์อยูถ่ดัไป   

2)  เล่ือนเคอร์เซอร์ไปยงัเซลลสุ์ดทา้ยในแถวท่ีมีเคอร์เซอร์อยู่ 

3)  เล่ือนเคอร์เซอร์ไปยงัเซลลก่์อนหนา้  

4)  เล่ือนเคอร์เซอร์ไปยงัเซลลแ์รกในแถวท่ีมีเคอร์เซอร์อยู ่

8. การสร้างนามบัตร สามารถทําได้กีว่ธีิ  

1)  1 วิธี      2)  2 วิธี 

3)  3 วิธี      4)  4 วิธี 

 

 



9. ส่วนใหญ่แล้ว “แผ่นพบั” มีประโยชน์ในด้านใด 

1)  งานราชการ     2)  งานประชาสมัพนัธ์ 

3)  งานดา้นสารบรรณ    4)  งานดา้นสุขภาพ 

10. การโฆษณาแบ่งได้เป็นกีป่ระเภท 

1)  4 ประเภท     2)  6 ประเภท 

3)  8 ประเภท     4)  10 ประเภท 

11. ในวุฒิบัตร มส่ิีงใดที่อยู่บนสุด 

1)  ชนิดของวฒิุบตัร    2)  ช่ือของผูท่ี้รับวฒิุบตัร 

3)  ช่ือสถาบนัท่ีออกวฒิุบตัร   4)  ตามสญัลกัษณ์ของสถาบนั 

12. ถ้าต้องการใช้งานปุ่มแผนภูมต้ิองเลอืกที่แท็บริบบอนอะไร บนแถบเคร่ืองมอืแผนภูมิ 

1)  ReView     2)  View 

3)  Design     4)  Tnsert 

13. แผนภูมชินิดใดสามารถกาํหนดค่าให้กบัแผนภูมิ  

1)   แผนภูมิพ้ืนท่ี     2)  แผนภูมิเสน้ 

3)  แผนภูมิวงกลม     4)  แผนภูมิแท่ง 

14. ข้อใดต่อไปนี ้ควรส่งจดหมายในลกัษณะจดหมายเวยีน 

1)  ผูส่้งคนเดียว ส่งเพ่ือนคนเดียว   2)  ผูส่้งคนเดียว ส่งเพ่ือนหลายคน 

3)  ผูส่้งหลายคน ส่งเพ่ือนคนเดียว   4)  ผูส่้งหลายคน ส่งเพ่ือนหลายคน 

15. การส่งจดหมายเวยีนมขีั้นตอนในการทํางานกีข่ั้นตอน 

1)   3 ขั้นตอน     2)  4 ขั้นตอน 

3)  5 ขั้นตอน     4)  6 ขั้นตอน 

16. ข้อใดที่ไม่มใีนปุ่มคําส่ังของแท็บการส่งจดหมาย  

1)  เร่ิมจดหมายเวียน    2)  ซองจดหมายเวียน 

3)  ป้ายผนึก     4)  ส่งจดหมายเวียน 

17. จดหมายเวยีน คือจดหมายหลายๆ ฉบับ ที่มส่ิีงใดส่ิงหน่ึงแตกต่างกัน ส่ิงน้ันคืออะไร 

1)  เน้ือความ     2)  ช่ือผูรั้บ 

3)  ช่ือผูรั้บและช่ือผูส่้ง    4)  ช่ือและท่ีอยูผู่รั้บ 

18. จดหมายเวยีนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง  

1)  เอกสารหลกั,ฐานขอ้มลู    2)  เอกสารหลกั,เอกสารรอง 

3)  ฐานขอ้มลูตน้,เอกสารรอง   4)  ขอ้มลูตน้ทาง,ขอ้มลูปลายทาง 

19. ข้อใดไม่มใีนรายการเร่ิมจดหมายเวยีน  

1)  จดหมาย     2)  ซองจดหมายเวียน 



3)  ไดแรกทอร่ี     4)  ไม่มีขอ้ใดถกู 

20. ข้อใดไม่มใีนรายการเลอืกผู้รับ  

1)  พิมพร์ายช่ือใหม่    2)  ใชร้ายช่ือท่ีมีอยู ่

3)  เลือกจากท่ีติดต่อ Outlook    4)  ไม่มีขอ้ใดถกู 

21. รายการใดที่สามารถเกบ็ค่าไว้ใช้ได้ตลอดในการทําซองจดหมาย 

    1)  ท่ีอยูผู่ส่้ง     2)  ท่ีอยูผู่รั้บ 

    3)  แสตมป์     4)  หมายเหตุ 

22. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการสร้างป้ายผนึก  

    1)  ใชปุ่้มป้ายผนึกในแท็บส่งจดหมายกไ็ด ้   

2)  ใชปุ่้มซองจดหมายในแทบ็ส่งจดหมายกไ็ด ้

    3)  ป้ายผนึกเป็นการพิมพง์านตาราง   

4)  ถกูทุกขอ้ 

23. แบบอกัษรในข้อใดที่เป็นภาษาไทย   

    1)  Arail      2)  AngsanaUCP  

    3)  century      4)  LilyUPC  

24. ปุ่มคําส่ัง คัดลอก อยู่ในแท็บใด  

    1)  หนา้แรก     2)  แทรก 

    3)  มุมมอง     4)  ตรวจทาน 

 

25. ข้อใดคือ คีย์ลดัของคําส่ัง สร้างเอกสาร  

   1)  Ctrl + S     2)  Ctrl + N 

   3)  Ctrl + P     4)  Ctrl + A 

26. ข้อใด ไม่ใช่ การตกแต่งเอกสาร  

   1)  การพิมพข์อ้ความ    2)  การเนน้ขอ้ความ 

   3)  การใส่สีขอ้ความ    4)  การกาํหนดขนาดตวัอกัษร 

27. ลญัลกัษณ์ที่เห็นคือตวัอย่างรูปแบบสัญลกัษณ์แสดงหัวข้อย่อย ในกลุ่มใด   

1)  สญัลกัษณ์แสดงหวัขอ้ยอ่ย   2)  ลาํดบัเลข 

    3)  รายการหลายระดบั    4)  ถกูทุกขอ้ 

28. ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นไฟล์นามสกลุของ MS Word 2016 

     1)  *.docx      2)  *.doca  

     3)  *.docv      4)  *.docz  

 



 

 

29. ข้อใดเป็นการเปิดเข้าใช้งานโปรแกรม MS word  2016 ได้ถูกต้อง 

   1)  start >Microsoft office > Program > MS word 2016  

    2)  start > All Program > Microsoft office > MS word 2016 

    3)  Program > start > Microsoft office > MS word 2016  

    4)  start > Program> MS word 2016 > Microsoft office 

30. ข้อความ ข้อความที่เห็นมกีารกาํหนดรูปแบบ แบบใด 

    1)  ตวัหนา ตวัเอียง    2)  ตวัเอียง ขีดเสน้ใต ้ 

    3)  ตวัหนา ขีดเสน้ใต ้    4)  ตวัเอียง ตวัหอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เร่ืองการใช้เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft 

Word 2016  วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  รหัสวิชา 2201-2405 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีที ่3/9  

คําช้ีแจง ท่านโปรดวิเคราะห์และพิจารณาขอ้คาํถามในแต่ละขอ้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ี

มีต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะ เร่ืองการใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016  วิชาคอมพิวเตอร์

ในงานธุรกิจ  รหสัวชิา 2201-2405 วชิาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/9 

มีรายละเอียดดงัน้ี  

1) แบบสอบถามความพึงพอใจฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 รายการขอ้คาถามมีจานวน 10 ขอ้ โดยทาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบั

ความเป็นจริงใหม้ากท่ีสุด  

ตอนท่ี 2 รายการขอ้คาํถามมีจาํนวน 2 ขอ้ เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นส่วนตวั

เพิ่มเติม เป็นแบบคาํถามปลายเปิด  

2) กาํหนดให้แบบสอบถามความพึงพอใจตามรูปแบบวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั (มากท่ีสุด – นอ้ยท่ีสุด) โดยกาํหนดเกณฑ ์

ดงัน้ี  

5 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด  

4 หมายถึง ระดบัมาก  

3 หมายถึง ระดบัปานกลาง  

2 หมายถึง ระดบันอ้ย  

1 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด  

3) กาํหนดการแปลความหมายของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการเทียบเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ รายละเอียด ดงัน้ีดงั  

ค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 4.50-5.00 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  



ค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 3.50-4.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมาก  

ค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 2.50-3.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  

ค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 1.50-2.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย  

ค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 1.00-1.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด  

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ีต่อการใช้แบบฝึกทกัษะ 

เร่ืองการใช้เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016  วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  รหัสวิชา 

2201-2405 วชิาคอมพวิเตอร์ในงานธุรกจิ ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีที ่3/9  

ตอนที่ 1 รายการขอ้คาํถามมีจาํนวน 10 ขอ้ โดยทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็น

จริงใหม้ากท่ีสุด 

รายกายข้อคําถาม 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

รูปแบบการใชง้านชุดฝึกทกัษะเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน      

ชุดฝึกทกัษะมีคาํช้ีแจงและคาํแนะนาํท่ีเขา้ใจง่าย      

ชุดฝึกทกัษะช่วยใหน้กัศึกษาเกิดความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนไดย้ิง่ข้ึน      

ชุดฝึกทกัษะความหลากหลายและสอดคลอ้งตามจุดประสงค ์      

ชุดฝึกทกัษะมีความยากง่ายพอเหมาะกบันกัศึกษา      

ชุดฝึกทกัษะช่วยใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะและคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง      

ชุดฝึกทกัษะช่วยใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง      

ชุดฝึกทกัษะช่วยใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะ การใชโ้ปรแกรม Word ดว้ยตนเอง      

ชุดฝึกทกัษะมีการประเมินผลการเรียนท่ีเหมาะสมกบันกัศึกษา      

นกัศึกษามีความสุขกบัการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ      
 

ตอนที่ 2 ขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นแบบคาถามปลายเปิด เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถาม

สามารถนาเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมส่วนตวั 

(1) ส่ือนวตักรรมการเรียนรู้ประเภทใดท่ีตอ้งการใชง้าน เพราะเหตุใด 



………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … 

(2) แบบฝึกทกัษะ / ส่ือนวตักรรมการเรียนรู้ มีความสาํคญัหรือไม่ เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

แบบประเมนิชุดฝึกทกัษะ หรือประเมนิผล (IOC)  



ความสอดคล้องของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมนิความสอดคล้องแบบทดสอบและจุดประสงค์การเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญ 

การพฒันาชุดฝึกทกัษะ เร่ืองการใชเ้คร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 รหสัวิชา 2201-2405 

วชิาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/9  

คําช้ีแจง โดยใส่เคร่ืองหมาย () ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ใน การนาํไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 

 

รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

เห
มา

ะส
ม 

(1
) 

ไม
่ แน่

ใจ
 (0

) 

ไม
เห

มา
ะส

ม 
(-1

) 

1. ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัหลกัสูตร     

2. ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัธรรมชาติวชิา     

3. ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน      

4. ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัและปัญหา     

5. ความเหมาะสมต่อกระบวนการพฒันาผูเ้รียน     



6. ความเหมาะสมของปก     

7. ความเหมาะสมของคาํนาํ     

8. ความเหมาะสมของภาพ     

9. ความเหมาะสมของเน้ือหา     

10. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร     

11. ความเหมาะสมของการใชภ้าษา     

12. ความเหมาะสมกบัความสนใจของนกัเรียน     

13. ความเหมาะสมของกิจกรรมทา้ยเล่ม     

14. ความเหมาะสมของบรรณานุกรม     

15. ความเหมาะสมของรูปเล่ม     
 

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

...... 
                                                                               

          ขอแสดงความขอบคุณอยา่งยิง่ 

           ............................................. 

       (....................................................)                            

                 ผูว้จิยัชุดฝึกทกัษะ 

บรรณานุกรม 
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ประวตัย่ิอผู้วจิยั 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  
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 ตาํบลคูเมือง อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 

  2. วิทยากร ผูก้าํกบัลูกเสือ กองลูกเสือโรงเรียนโรงเรียนสหธาตุ

สามคัคี (บาํเพญ็พิทยาคาร) อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี  

  3.  วิทยากรอบรม โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน การใช้

โปรแกรม Microsoft Office ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ  


	1. ทำให้ครูทราบความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน
	3.3.1.  การสร้างชุดฝึกทักษะ

