บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ งชาติ พุทธศัก ราช 2542 และแก้ไขเพิมเติ ม (ฉบับที 2)
พุทธศัก ราช 2545 มุ่งใช้ก ารศึ ก ษาเพื อพัฒ นาคนไทยให้เป็ นมนุ ษ ย์ที สมบูร ณ์ ท2 งั ร่ างกาย จิ ต ใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน
ได้อย่างมีความสุข โดยกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ตอ้ งปลูกฝังจิตสํานึ กทีถูกต้อง เกียวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รู้จกั รักษาและส่ งเสริ ม
สิ ทธิ หน้าที เสรี ภ าพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศัก ดิ=ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ มีค วาม
ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย รู้จกั รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั2งส่ งเสริ ม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนั เป็ น
สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รู้จกั พึงตนเอง มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ใฝ่ รู้ และเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนือง การจัดการศึกษา
ให้ยึด หลัก การศึก ษาตลอดชี วิ ต ให้สัง คมมีส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึก ษา การพัฒ นาสาระและ
กระบวนการเรี ยนรู้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 5-6) แนวการจัดการศึกษา
ยึด หลัก ว่าผูเ้ รี ย นทุ ก คนมีค วามสามารถเรี ย นรู้ และพัฒ นาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ย นสําคัญ ที สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ โดยจัด
เนื2 อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน คํานึ งถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้ องกัน แก้ปัญหาและเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง เพือให้ดาํ เนิ นชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
คุณค่า มีศกั ดิ=ศรี และมีความสุข (กรมวิชาการ, 2545 : 1)
นอกจากนี2หากพิจารณาจากตัวชี2วดั ของการจัดการเรี ยนรู้ทียึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญในด้าน
ผูเ้ รี ยน พบว่า ผูเ้ รี ยนต้องมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กบั ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
จนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง ผูเ้ รี ยนทํากิจกรรมแลกเปลียนเรี ยนรู้จากกลุ่ม ผูเ้ รี ยนฝึ กคิด
อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการ ตลอดจนได้แสดงออกอย่างชัดเจนและมีเหตุผล ผูเ้ รี ยน
ได้รับการเสริ มแรงให้คน้ หาคําตอบ แก้ปัญหาทั2งด้วยตนเองและร่ วมด้วยช่วยกันเรี ยนได้ฝึกค้นหา
รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนเลือกทํา กิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของตนเองอย่างมีความสุ ข ผูเ้ รี ยนฝึ กตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน
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ผูเ้ รี ย นฝึ กประเมิน ปรั บปรุ งตนเองและยอมรั บผูอ้ ืน ตลอดจนสนใจใฝ่ หาความรู้ อย่างต่ อเนื อ ง
สําหรับครู น2 นั ต้องเตรี ยมการสอนทั2งเนื2อหาและวิธีการ ต้องจัดสิ งแวดล้อมและบรรยากาศทีปลุกเร้า
จูงใจ และเสริ มแรงให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เอาใจใส่ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อ
ผูเ้ รี ย นอย่างทัว ถึง จัด กิ จ กรรมและสถานการณ์ เพือส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ย นได้แสดงออกและคิ ด อย่าง
สร้างสรรค์ ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนฝึ กคิด ฝึ กทํา และฝึ กปรับปรุ งตนเอง ส่ งเสริ มกิจกรรมแลกเปลีย น
เรี ยนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั2งสังเกตส่วนดีและปรับปรุ งส่วนด้อยของผูเ้ รี ยน ใช้สือการสอนเพือฝึ กการคิด
การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู้ ใช้แหล่งเรี ยนรู้ทีหลากหลายและเชือมประสบการณ์กบั ชีวิต
จริ ง ฝึ กฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวฒั นธรรมไทย สังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
อย่างต่อเนื อง (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่ งชาติ, 2543 : 29–31) เช่นเดียวกับแนวคิดการ
จัดการเรี ยนรู้ทีว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุด ฉะนั2นครู ผสู้ อน และผูจ้ ดั การศึกษาต้องเปลียนแปลงบทบาทจาก
การเป็ นผูช้ 2 ีนาํ ผูถ้ ่ายทอดความรู้ ไปเป็ นผูช้ ่วยเหลือ ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นผูเ้ รี ยนในการแสวงหา
ความรู้จากสือและแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ และให้ขอ้ มูลทีถูกต้องแก่ผเู้ รี ยน เพือนําข้อมูลเหล่านั2นไป
ใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน การจัดการเรี ยนรู้ตามความต้องการของหลักสูตรการศึกษาขั2นพื2นฐาน
นอกจากจะมุ่งปลูก ฝังด้านปั ญญา พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถ ในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณแล้ว ยังมุง่ พัฒนาความสามารถทางอารมณ์โดยการปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนเห็นคุณค่าของตนเอง
เข้าใจตนเอง เห็ นอกเห็ นใจผูอ้ ืน สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 ข : 21)
จากความต้องการและแนวคิดเพือการเรี ยนรู้ดงั กล่าว แสดงให้เห็นว่า ทักษะการคิดเป็ น
หัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา โดยการเปลียนแปลงกระบวนการเรี ยนรู้โดยการมุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น วิเคราะห์เป็ น และสร้างองค์ความรู้ได้ ซึงจะส่ งผลให้บุคคลสามารถเรี ยนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื องและเต็มศัก ยภาพ การศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้เด็กรู้จกั คิดเป็ น ทํางานเป็ น
และแก้ปัญหาเป็ น ด้วยความเชือกันว่าเด็กคิดไม่เป็ นนั2นไม่ถูกต้อง เด็ก ๆ ทุกคนสามารถคิดได้ และ
รู้จกั คิดหากครู เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ฝึกฝนเกียวกับการคิดอย่างจริ งจัง (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2544 : 321)
จากการวิเคราะห์ผลการจัดการเรี ยนรู้วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา ของนักเรี ยน
ชั2นมัธยมศึกษาปี ที 4 ซึงเป็ น นักเรี ยนในความรับผิดชอบของผูศ้ ึกษา ตั2งแต่เริ มใช้นโยบายปฏิรูป
การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั2นพื2นฐาน พุทธศักราช 2544 พบว่า นักเรี ยนยังขาดทักษะการ
ปฏิบตั ิงาน กระบวนการคิด ไม่ว่าจะเป็ นการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล การคิดอย่างเป็ นระบบ
รวมทั2งการคิดสร้างสรรค์ท2 งั นี2 เป็ นผลมาจากการขาดกิจกรรม สื อ และวิธีการทีเน้นกระบวนการคิด
การเรี ย นรู ้ทีมุ่งเน้น ด้านเนื2 อหามากกว่ากระบวนการเรี ยนรู้ อันเนื องมาจากความเคยชินและไม่ได้
เตรี ยมการสอนทีครอบคลุมทั2งด้านเนื2อหาและกระบวนการ
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การเรี ยนรู้ดว้ ยเอกสารประกอบการเรี ยน จัดเป็ นวิธีการทีเสริ มสร้างและพัฒนาทักษะ
การปฏิบตั ิ ทั2งนี2เพราะ การเรี ยนรู้แบบนี2เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้อ่าน ฝึ กปฏิบตั ิและประยุกต์ใช้ทกั ษะ
การเรี ยนรู้ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ฝึ กเป็ นผูอ้ ่านและค้นคว้าปฏิบตั ิตาม เน้นพลังความอยากรู้
อยากพิสูจน์ของผูเ้ รี ยน แสดงให้เห็น ถึงศัก ยภาพของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนได้ศึก ษาและปฏิบัติตาม ด้ว ย
กระบวนการอ่าน คิดและแก้ปัญหา ครู ไม่ใช่ผถู้ ่ายทอด หรื อกําหนดกิจกรรมให้เด็กทํา โดยครู ทาํ
หน้าทีเป็ นเพียงทีปรึ กษาสําหรับเด็ก และผูช้ 2 ีแนะอย่างใกล้ชิด เป็ นการส่ งเสริ มให้เด็กฝึ กฝนการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ ฝึ กปฏิบตั ิตามด้วยความรอบคอบ ผูเ้ รี ยนสร้างองค์ความรู้ข2 ึนจากการมีปฏิสมั พันธ์
การค้นคว้า ปรึ กษาหารื อ อภิปราย ทดลองปฏิบตั ิ ประเด็นสําคัญคือ เด็กมีโอกาสได้พบทั2งความสําเร็ จ
และความล้มเหลวจากกระบวนการเรี ยนรู้ของเขาเอง (หน่ วยศึกษานิ เทศก์ กรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 10, 2544 : 4) และการเรี ยนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยนเป็ นการจัดโอกาสให้
นักเรี ยนได้ใช้ทกั ษะการอ่าน ใช้ความชํานาญและทักษะทีมีอยู่ รวมทั2งจุดเด่นของงานเองทีอาจไม่มี
โอกาสให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิทีใดมาก่อน นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ตามต้องการ ส่ งเสริ ม
ให้เด็กได้ตดั สิ น ใจด้วยตนเองและมีส่ว นร่ ว มในการคิด กิจกรรมโดยการเน้นให้เป็ นผูส้ ร้างความรู้
แทนทีจะเป็ นผูร้ ับความรู้แต่เพียงฝ่ ายเดียว ซึงไม่มีวนั ทีจะรับได้ท2งั หมด ถ้าผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเอง
เขาจะจดจําสิงเหล่านี2ติดตัวไปตลอดชีวิตโดยไม่มีวนั ลืม ทีสาํ คัญมากและจําเป็ นอย่างยิง คือ ครู จะต้อง
คอยให้ก าํ ลังใจ เพราะกําลังใจมีความสําคัญ ต่ อเด็กเป็ นอย่างยิง และจะเป็ นตัว ช่ ว ยกระตุ ้น หรื อ
แรงจูงใจให้เกิดความอยากทีจะทํางานชิ2นต่อไปอีก ถ้าประสบความล้มเหลวเสี ยตั2งแต่ครั2งแรกแล้ว
งานชิ2นต่อไปก็คงจะไม่เกิดขึ2นเพราะเด็กจะเกิดความท้อแท้เบือหน่าย รวมทั2งทําให้เกิดความท้อแท้ต่อ
การเรี ยนโดยภาพรวมด้วย (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2544 : 22-23)
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจําวันมากขึ2น สามารถ
นํามาใช้ในการพิมพ์และจัดเอกสารขององค์กรต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง สวยงามและสามารถจัดเก็บไว้
แล้วนํากลับมาแก้ไขได้ตลอดเวลา ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว
และราคาคอมพิว เตอร์ นับ วัน จะถูก ลง ทํา ให้ทุก ครั ว เรื อนสามารถที จ ะหาซื2 อคอมพิ ว เตอร์ ใ ช้
เช่นเดียวกับการมีวิทยุและโทรทัศน์ (ณัชพล กาฬภักดี, 2547 : 1-2) ซึงสอดคล้องกับ (ยืน ภู่วรวรรณ,
2550) คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็กลง
มีขีดความสามารถสูงขึ2น คํานวณได้เร็ ว สามารถนํามาใช้ในการประมวลผลคําทําให้ได้เอกสารที
สวยงามและตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้มากขึ2น
รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ จึงได้มี
การสนับสนุนให้มีการจัดการเรี ยนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยน โดยกําหนดไว้ในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี สาระที 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือให้นักเรี ยนมี ความรู้
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (ณัชพล กาฬภักดี, 2547 : 2)
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โรงเรี ย นบ่ อกรุ วิทยา เป็ นโรงเรี ย นขนาดกลาง สังกัดสํานัก งานเขตพื2น ที ก ารศึก ษา
สุพรรณบุรี เขต 3 บุคลากรในโรงเรี ยนประกอบด้วย ครู 23 คน มีนกั เรี ยนทั2งสิ2 น 397 คน จัดการเรี ยน
การสอนตั2งแต่ระดับช่วงชั2นที 3 ถึง ระดับช่วงชั2นที 4 (ชั2นมัธยมศึกษาปี ที 1 ถึงชั2นมัธยมศึกษาปี ที 6
และประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั2นปี ที 1 ถึงประกาศนี ย บัต รวิชาชีพ ชั2น ปี ที 3) จํานวน 13 ห้องเรี ย น
คุณภาพการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับพอใช้ ฝ่ ายบริ หารของโรงเรี ยนจึงมีนโยบายให้ครู ทุกคนพัฒนา
คุ ณ ภาพของผูเ้ รี ยนให้สู งขึ2 น โดยหาสาเหตุ ข องปั ญ หาที เ กิ ด ขึ2 น จากการเรี ย นการสอนแล้ว สร้ า ง
นวัตกรรมขึ2นเพือพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ=ของนักเรี ยนให้สูงขึ2น
วิชาการใช้โปแกรมประมวลผลคํา (ง40201) เป็ นวิชาเพิม เติมทีเปิ ดขึ2นเพือให้นักเรี ยนได้
เรี ยนรู้เกียวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจําวันได้ ซึงเป็ น
พื2นฐานของการใช้คอมพิวเตอร์ข2นั พื2นฐานในการประกอบอาชีพ
จากการทีได้เปิ ดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา พุทธศักราช 2546
ในรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา พบว่ามีปัญหาด้านหนังสื อเรี ยนทีมีราคาแพง เนื2 อหาไม่
เป็ นปั จ จุ บ ัน โดยหนัง สื อ ที ใ ช้ป ระกอบการเรี ย นเรื อ งการใช้โ ปรแกรมประมวลผลคํา ยัง ใช้
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 97 ซึงล้าสมัย เพราะสถานประกอบการ องค์กรต่าง ๆ และโรงเรี ยนได้ใช้
โปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ศ เวิร์ ด 2003 เป็ นส่ ว นมาก ดัง นั2น ผูศ้ ึ ก ษาจึ งได้พ ัฒ นาเอกสาร
ประกอบการเรี ย น วิชาการใช้โ ปรแกรมประมวลผลคํา (ง40201) โดยใช้โ ปรแกรมไมโครซอฟต์
ออฟฟิ ศ เวิร์ด 2003 เพือให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาตนเองและเป็ นพื2นฐานในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยนครั2งนี2มวี ตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี2
1. เพือ พัฒ นาเอกสารประกอบการเรี ย น วิช าการใช้โ ปรแกรมประมวลผลคํา
สําหรับนักเรี ยนชั2นมัธยมศึกษาปี ที 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ=ทางการเรี ยนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรั บ
นักเรี ยนชั2นมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา สํานักงานเขตพื2นทีการศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 3 ให้
สูงขึ2น
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั2นมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา
สํานักงานเขตพื2นทีการศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 3 ทีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยการใช้เอกสาร
ประกอบการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา
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สมมติฐานของการศึกษา
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยนครั2งนี2มสี ุมมติฐานของการศึกษาดังนี2
1. เอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา ชั2นมัธยมศึกษาปี ที 4
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ=ทางการเรี ยนหลังจากการใช้เอกสารประกอบการเรี ย น วิชาการใช้
โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับนักเรี ยนชั2นมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา สํานักงานเขต
พื2นทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 สูงกว่าก่อนเรี ยน
3. นักเรี ยนชั2นมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา สํานักงานเขตพื2นทีการศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 มีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรี ยนอยูใ่ นระดับมากทีสุด
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั2งนี2มีขอบเขตประกอบด้วย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใช้ในการศึกษาในครั2งนี2 ได้แก่นักเรี ยนชั2นมัธยมศึกษาปี ที 4
ของโรงเรี ย นบ่ อกรุ วิทยา สังกัด สํานัก งานเขตพื2น ที ก ารศึก ษาสุ พรรณบุ รี เขต 3 ภาคเรี ย นที 2
ปี การศึกษา 2550 จํานวน 65 คน 2 ห้องเรี ยน
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาในครั2งนี2 ได้แก่นกั เรี ยนชั2นมัธยมศึกษาปี ที 4/1
ของโรงเรี ยนบ่ อ กรุ วิ ท ยา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื2 น ที ก ารศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 3 ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2550 จํานวน 23 คน 1 ห้องเรี ยน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ระยะเวลาในการศึกษา คือ ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2550 จํานวน 20 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 2 ชัว โมง ระหว่างวันที 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2550 ถึงวันที 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2551
3. เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับนักเรี ยน
ชั2นมัธยมศึกษาปี ที 4 ทีพฒั นาและนํามาใช้ในครั2งนี2 มีรายละเอียดจําแนกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
3.1 เนื2 อหา จํานวน 7 บท ประกอบด้วย
1) ความรู้เบื2องต้นเกียวกับการประมวลผลคํา
2) การใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ศ เวิร์ด 2003
3) การจัดรู ปแบบเอกสาร
4) การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
5) การวาดภาพและทําตัวอักษรประดิษฐ์
6) การจัดรู ปภาพในข้อความ
7) การสร้างตาราง
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3.2 ใบงาน จํานวน 7 เรื อง ประกอบด้วย
1) ความรู้เบื2องต้นเกียวกับการประมวลผลคํา
2) การใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ศ เวิร์ด 2003
3) การจัดรู ปแบบเอกสาร
4) การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
5) การวาดภาพและทําตัวอักษรประดิษฐ์
6) การจัดรู ปภาพในข้อความ
7) การสร้างตาราง
กรอบแนวคิดในการศึกษา
กรอบแนวคิดในการจัดทําเอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา
สําหรับนักเรี ยนชั2นมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา มีข2นั ตอนดังต่อไปนี2

พัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยน
วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา
(ง40201) ดังนี2
- วิเคราะห์เนื2อหา
- กําหนดวัตถุประสงค์
- สร้างตามขั2นตอนดังนี2
1. ขั2นวางแผนการ
จัดทําเอกสาร
2. ขั2นการจัดทํา
เอกสาร
3. ขั2นการพัฒนาและ
ปรับปรุ งแก้ไข
4. ขั2นการนําไปใช้

- ทดสอบก่อนเรี ยน
- ใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
- ทําแบบฝึ กหัดและใบงาน
- ทดสอบหลังเรี ยนแต่ละบท
- ทดสอบหลังเรี ยน

แผนภูมทิ ี 1 กรอบแนวคิดในการจัดทําเอกสารประกอบการเรี ยน

ผลลัพธ์ (ผลการเรี ยนรู )้
- พัฒนาเอกสารประกอบ
การเรี ยน วิชาการใช้
โปรแกรมประมวลผลคํา
(ง40201)
- พัฒนาผลสัมฤทธิ=ของ
นักเรี ยน
- ความพึงพอใจของนักเรี ยน
ทีมีต่อเอกสารประกอบ
การเรี ยน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. เอกสารประกอบการเรี ยน หมายถึง สือการเรี ยนประเภทหนังสื อชนิ ดหนึ งทีผศู้ ึกษา
ได้พฒั นาขึ2นเพือให้ผเู้ รี ยนได้ใช้ประกอบการเรี ยนให้บรรลุตามเป้ าหมายทีหลักสูตรกําหนดไว้
2. การประมวลผลคํา หมายถึง การใช้โ ปรแกรมหรื อชุ ด คําสังสํา หรั บ จัด การกับ
เอกสาร ซึงประกอบด้วยคําหลาย ๆ คํามาเรี ยงกัน และอยูใ่ นรู ปแบบทีเรากําหนดได้ตามต้องการ
3. เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา หมายถึง สือการเรี ยน
ประเภทหนังสือทีผศู้ ึกษาพัฒนาขึ2นเพือใช้ประกอบการเรี ยนการสอน เกียวกับการใช้โปรแกรมหรื อ
ชุดคําสัง จัดการกับเอกสาร
4. ผลสัม ฤทธิ= ทางการเรี ยน หมายถึ ง คะแนนสอบของนัก เรี ยนที ได้จ ากการทํา
แบบทดสอบทีผศู้ ึกษาสร้างขึ2น
5. ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 80/80 หมายถึ ง คะแนนที ไ ด้จ ากการใช้เ อกสาร
ประกอบการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา
80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คะแนนเฉลียจากแบบทดสอบระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดย
คิดเป็ นค่าร้อยละไม่ตาํ กว่าร้อยละ 80
80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คะแนนเฉลียจากแบบทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนโดยคิด
เป็ นค่าร้อยละไม่ตาํ กว่าร้อยละ 80
6. ความพึงพอใจของนักเรี ยน หมายถึง ความรู้สึกนึ กคิดของนักเรี ยน ทีมีต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา
7. นักเรี ยน หมายถึง ผูท้ ีกาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั2นมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา
สํานักงานเขตพื2นทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2550
ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
ผลจากการพัฒ นาเอกสารประกอบการเรี ยน วิ ช าใช้โ ปรแกรมประมวลผลคํา
ชั2นมัธยมศึกษาปี ที 4 การดําเนินงานครั2งนี2มีประโยชน์ ดังนี2
1. ได้เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับนักเรี ยน
ชั2นมัธยมศึกษาปี ที 4 ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ=และมีความรู้เรื องการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา ฝึ กนิสยั รัก
การอ่าน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
3. ผลการศึกษา เป็ นแนวทางสําหรับครู ผสู้ อน และผูท้ ีสนใจสําหรับใช้พฒั นาสื อ
การเรี ยนการสอนในเรื องอืน ๆ ต่อไป

