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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2)
พุทธศกัราช 2545 มุ่งใช้การศึกษาเพื�อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ทั2งร่างกาย จิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�น
ไดอ้ยา่งมีความสุข  โดยกระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งปลูกฝังจิตสาํนึกที�ถูกตอ้ง  เกี�ยวกบัการเมือง  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  รู้จกัรักษาและส่งเสริม
สิทธิหน้าที� เสรีภาพ  การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิ= ศรีความเป็นมนุษย ์ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ  รวมทั2งส่งเสริม
ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  ภูมิปัญญาไทย  และความรู้อนัเป็น
สากล  ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  
รู้จกัพึ�งตนเอง  มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ ใฝ่รู้  และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนื�อง  การจดัการศึกษา
ให้ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิต  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  การพฒันาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื�อง (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546 : 5-6)  แนวการจดัการศึกษา 
ยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้  และถือว่าผูเ้รียนสําคัญที�สุด  
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและศกัยภาพ  โดยจดั
เนื2อหาและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน  คาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ความรู้มา
ใชใ้นการป้องกนั แกปั้ญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื�อให้ดาํเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
คุณค่า  มีศกัดิ= ศรี  และมีความสุข (กรมวิชาการ,  2545  :  1) 
 นอกจากนี2หากพิจารณาจากตวัชี2 วดัของการจดัการเรียนรู้ที�ยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญัในดา้น
ผูเ้รียน  พบว่า  ผูเ้รียนตอ้งมีประสบการณ์ตรงสมัพนัธก์บัธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั
จนคน้พบความถนดัและวิธีการของตนเอง  ผูเ้รียนทาํกิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ผูเ้รียนฝึกคิด
อยา่งหลากหลายและสร้างสรรคจิ์นตนาการ  ตลอดจนไดแ้สดงออกอย่างชดัเจนและมีเหตุผล  ผูเ้รียน
ไดรั้บการเสริมแรงให้คน้หาคาํตอบ  แกปั้ญหาทั2งดว้ยตนเองและร่วมดว้ยช่วยกนัเรียนไดฝึ้กคน้หา  
รวบรวมขอ้มลูและสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนเลือกทาํ กิจกรรมตามความสามารถ ความถนดั  
และความสนใจของตนเองอย่างมีความสุข  ผูเ้รียนฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการทาํงาน  
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ผูเ้รียนฝึกประเมิน  ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอื้�น  ตลอดจนสนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื�อง  
สาํหรับครูนั2นตอ้งเตรียมการสอนทั2งเนื2อหาและวิธีการ  ตอ้งจดัสิ�งแวดลอ้มและบรรยากาศที�ปลุกเร้า
จูงใจ  และเสริมแรงใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  เอาใจใส่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และแสดงความเมตตาต่อ
ผูเ้รียนอย่างทั�วถึง  จัดกิจกรรมและสถานการณ์เพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้แสดงออกและคิดอย่าง
สร้างสรรค์  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกคิด  ฝึกทาํ  และฝึกปรับปรุงตนเอง  ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี�ยน
เรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั2งสงัเกตส่วนดีและปรับปรุงส่วนดอ้ยของผูเ้รียน  ใชสื้�อการสอนเพื�อฝึกการคิด  
การแกปั้ญหา  และการคน้พบความรู้   ใชแ้หล่งเรียนรู้ที�หลากหลายและเชื�อมประสบการณ์กบัชีวิต
จริง  ฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวฒันธรรมไทย   สังเกตและประเมินพฒันาการของผูเ้รียน
อย่างต่อเนื�อง (สาํนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ,  2543  :  29–31)  เช่นเดียวกบัแนวคิดการ
จดัการเรียนรู้ที�ว่า  การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัที�สุด  ฉะนั2นครูผูส้อน  และผูจ้ดัการศึกษาตอ้งเปลี�ยนแปลงบทบาทจาก
การเป็นผูชี้2นาํ  ผูถ่้ายทอดความรู้  ไปเป็นผูช่้วยเหลือ  ส่งเสริม และสนับสนุนผูเ้รียนในการแสวงหา
ความรู้จากสื�อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  และใหข้อ้มูลที�ถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน  เพื�อนาํขอ้มูลเหล่านั2นไป
ใชส้ร้างสรรคค์วามรู้ของตน  การจดัการเรียนรู้ตามความตอ้งการของหลกัสูตรการศึกษาขั2นพื2นฐาน  
นอกจากจะมุ่งปลูกฝังดา้นปัญญา  พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถ  ในการคิดสร้างสรรค์  คิดอยา่งมี
วิจารณญาณแลว้  ยงัมุ่งพฒันาความสามารถทางอารมณ์โดยการปลกูฝังใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของตนเอง  
เข้าใจตนเอง  เห็นอกเห็นใจผูอื้�น  สามารถแกปั้ญหาข้อขัดแยง้ทางอารมณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม  
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2545  ข  :  21)  
 จากความตอ้งการและแนวคิดเพื�อการเรียนรู้ดงักล่าว  แสดงใหเ้ห็นว่า  ทกัษะการคิดเป็น
หัวใจสําคญัของการปฏิรูปการศึกษา  โดยการเปลี�ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้โดยการมุ่งเน้นให้
ผูเ้รียนคิดเป็น  วิเคราะห์เป็น  และสร้างองค์ความรู้ได ้ ซึ�งจะส่งผลให้บุคคลสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่าง
ต่อเนื�องและเต็มศกัยภาพ  การศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาตอ้งการให้เด็กรู้จกัคิดเป็น  ทาํงานเป็น  
และแกปั้ญหาเป็น  ดว้ยความเชื�อกนัว่าเด็กคิดไม่เป็นนั2นไม่ถูกตอ้ง  เด็ก ๆ ทุกคนสามารถคิดได ้และ
รู้จกัคิดหากครูเปิดโอกาสให ้นกัเรียนไดฝึ้กฝนเกี�ยวกบัการคิดอยา่งจริงจงั  (ลดัดา  ภู่เกียรติ,  2544  :  321)   
 จากการวิเคราะห์ผลการจดัการเรียนรู้วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ ของนักเรียน
ชั2นมธัยมศึกษาปีที� 4  ซึ�งเป็น นักเรียนในความรับผิดชอบของผูศึ้กษา  ตั2งแต่เริ�มใชน้โยบายปฏิรูป
การศึกษา  และหลกัสูตรการศึกษาขั2นพื2นฐาน พุทธศกัราช 2544  พบว่า  นักเรียนยงัขาดทกัษะการ
ปฏิบติังาน กระบวนการคิด  ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์  การคิดเชิงเหตุผล  การคิดอย่างเป็นระบบ  
รวมทั2งการคิดสร้างสรรค์ทั2งนี2 เป็นผลมาจากการขาดกิจกรรม สื�อ และวิธีการที�เน้นกระบวนการคิด 
การเรียนรู้ที�มุ่งเน้นดา้นเนื2อหามากกว่ากระบวนการเรียนรู้  อนัเนื�องมาจากความเคยชินและไม่ได้
เตรียมการสอนที�ครอบคลุมทั2งดา้นเนื2อหาและกระบวนการ     



 

3

 การเรียนรู้ดว้ยเอกสารประกอบการเรียน  จดัเป็นวิธีการที�เสริมสร้างและพฒันาทกัษะ
การปฏิบติั  ทั2งนี2 เพราะ การเรียนรู้แบบนี2 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดอ่้าน  ฝึกปฏิบติัและประยกุตใ์ชท้กัษะ
การเรียนรู้ของตนเองอยา่งเต็มความสามารถ ฝึกเป็นผูอ่้านและคน้ควา้ปฏิบติัตาม เนน้พลงัความอยากรู้ 
อยากพิสูจน์ของผูเ้รียน แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของผูเ้รียน ผูเ้รียนไดศึ้กษาและปฏิบัติตาม  ดว้ย
กระบวนการอ่าน คิดและแกปั้ญหา  ครูไม่ใช่ผูถ่้ายทอด  หรือกาํหนดกิจกรรมให้เด็กทาํ โดยครูทาํ
หนา้ที�เป็นเพียงที�ปรึกษาสาํหรับเด็ก และผูชี้2แนะอย่างใกลชิ้ด  เป็นการส่งเสริมให้เด็กฝึกฝนการอ่าน
อยา่งมีวิจารณญาณ ฝึกปฏิบติัตามดว้ยความรอบคอบ  ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ขึ2นจากการมีปฏิสมัพนัธ ์ 
การคน้ควา้ ปรึกษาหารือ อภิปราย ทดลองปฏิบติั ประเด็นสาํคญัคือ เด็กมีโอกาสไดพ้บทั2งความสาํเร็จ  
และความลม้เหลวจากกระบวนการเรียนรู้ของเขาเอง  (หน่วยศึกษานิเทศก์  กรมสามญัศึกษา  เขต
การศึกษา 10,  2544  :  4)  และการเรียนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนเป็นการจดัโอกาสให้
นกัเรียนไดใ้ชท้กัษะการอ่าน  ใชค้วามชาํนาญและทกัษะที�มีอยู่  รวมทั2งจุดเด่นของงานเองที�อาจไม่มี
โอกาสใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัที�ใดมาก่อน  นาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดต้ามตอ้งการ   ส่งเสริม
ให้เด็กไดต้ดัสินใจด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมโดยการเน้นให้เป็นผูส้ร้างความรู้  
แทนที�จะเป็นผูรั้บความรู้แต่เพียงฝ่ายเดียว  ซึ�งไม่มีวนัที�จะรับไดท้ั2งหมด   ถา้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัเอง
เขาจะจดจาํสิ�งเหล่านี2 ติดตวัไปตลอดชีวิตโดยไม่มีวนัลืม  ที�สาํคญัมากและจาํเป็นอยา่งยิ�งคือ  ครูจะตอ้ง
คอยให้กาํลงัใจ  เพราะกาํลงัใจมีความสําคญัต่อเด็กเป็นอย่างยิ�ง  และจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นหรือ
แรงจูงใจใหเ้กิดความอยากที�จะทาํงานชิ2นต่อไปอีก  ถา้ประสบความลม้เหลวเสียตั2งแต่ครั2 งแรกแลว้  
งานชิ2นต่อไปก็คงจะไม่เกิดขึ2นเพราะเด็กจะเกิดความทอ้แทเ้บื�อหน่าย  รวมทั2งทาํใหเ้กิดความทอ้แทต่้อ
การเรียนโดยภาพรวมดว้ย  (ลดัดา  ภู่เกียรติ,  2544   :  22-23) 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจาํวนัมากขึ2น  สามารถ
นาํมาใชใ้นการพิมพแ์ละจดัเอกสารขององคก์รต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง สวยงามและสามารถจดัเก็บไว้
แลว้นาํกลบัมาแกไ้ขไดต้ลอดเวลา ประกอบกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว 
และราคาคอมพิวเตอร์นับวันจะถูกลง  ทําให้ทุกครัวเรือนสามารถที�จะหาซื2อคอมพิวเตอร์ใช้
เช่นเดียวกบัการมีวิทยแุละโทรทศัน์ (ณัชพล  กาฬภกัดี,  2547  :  1-2) ซึ�งสอดคลอ้งกบั (ยนื  ภู่วรวรรณ,  
2550)   คอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนั   พฒันาการของคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง   
มีขีดความสามารถสูงขึ2น  คาํนวณได้เร็ว สามารถนาํมาใชใ้นการประมวลผลคาํทาํให้ไดเ้อกสารที�
สวยงามและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชม้ากขึ2น 
 รัฐบาลไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์  จึงไดมี้
การสนบัสนุนใหมี้การจดัการเรียนการสอนทางดา้นคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  โดยกาํหนดไวใ้นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระที� 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางดา้นคอมพิวเตอร์และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้(ณัชพล กาฬภกัดี,  2547  :  2) 
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 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื2นที�การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 บุคลากรในโรงเรียนประกอบดว้ย ครู 23 คน มีนกัเรียนทั2งสิ2น 397 คน จดัการเรียน
การสอนตั2งแต่ระดบัช่วงชั2นที� 3 ถึง ระดบัช่วงชั2นที� 4 (ชั2นมธัยมศึกษาปีที� 1 ถึงชั2นมธัยมศึกษาปีที� 6 
และประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั2นปีที� 1 ถึงประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั2นปีที� 3) จาํนวน 13 ห้องเรียน 
คุณภาพการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัพอใช ้ฝ่ายบริหารของโรงเรียนจึงมีนโยบายให้ครูทุกคนพฒันา
คุณภาพของผูเ้รียนให้สูงขึ2 นโดยหาสาเหตุของปัญหาที�เกิดขึ2 นจากการเรียนการสอนแลว้สร้าง
นวตักรรมขึ2นเพื�อพฒันาคุณภาพและผลสมัฤทธิ= ของนกัเรียนใหสู้งขึ2น 
 วิชาการใชโ้ปแกรมประมวลผลคาํ (ง40201) เป็นวิชาเพิ�มเติมที�เปิดขึ2นเพื�อใหน้ักเรียนได้
เรียนรู้เกี�ยวกบัการใช้โปรแกรมประมวลผลคาํ และนําไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ ซึ�งเป็น
พื2นฐานของการใชค้อมพิวเตอร์ขั2นพื2นฐานในการประกอบอาชีพ 
   จากการที�ไดเ้ปิดสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ่อกรุวิทยา พุทธศกัราช  2546 
ในรายวิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ พบว่ามีปัญหาดา้นหนังสือเรียนที�มีราคาแพง เนื2อหาไม่
เป็นปัจจุบัน โดยหนังสือที�ใช้ประกอบการเรียนเรื� องการใช้โปรแกรมประมวลผลคาํ   ยงัใช้
โปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิร์ด 97 ซึ�งลา้สมยั เพราะสถานประกอบการ องคก์รต่าง ๆ และโรงเรียนไดใ้ช้
โปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ เวิร์ด 2003 เป็นส่วนมาก  ดังนั2นผูศึ้กษาจึงได้พัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ (ง40201) โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟต ์
ออฟฟิศ เวิร์ด 2003 เพื�อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองและเป็นพื2นฐานในการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั
ต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 การพฒันาเอกสารประกอบการเรียนครั2 งนี2 มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี2  
  1. เพื�อพฒันาเอกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคาํ 
สาํหรับนกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที� 4 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2.   เพื�อพฒันาผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนวิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ สาํหรับ
นกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ให้
สูงขึ2น 
  3.  เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ที�มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ 
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สมมตฐิานของการศึกษา 
 การพฒันาเอกสารประกอบการเรียนครั2 งนี2 มีสุมมติฐานของการศึกษาดงันี2  
  1. เอกสารประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ ชั2นมธัยมศึกษาปีที� 4 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2. ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนหลงัจากการใชเ้อกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้
โปรแกรมประมวลผลคาํ  สาํหรับนักเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สาํนักงานเขต
พื2นที�การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 สูงกว่าก่อนเรียน 
  3.  นกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สาํนักงานเขตพื2นที�การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3   มีความพึงพอใจต่อการใชเ้อกสารประกอบการเรียนอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาครั2 งนี2 มีขอบเขตประกอบดว้ย 
  1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   1.1 ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาในครั2 งนี2   ไดแ้ก่นักเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที�  4 
ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  สังกัดสาํนักงานเขตพื2นที�การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  3  ภาคเรียนที�  2  
ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 65 คน 2 หอ้งเรียน 
   1.2 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาในครั2 งนี2  ไดแ้ก่นกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที� 4/1 
ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สังกัดสาํนักงานเขตพื2นที�การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ภาคเรียนที� 2 
ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 23 คน 1 หอ้งเรียน ไดม้าโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  2.  ระยะเวลาในการศึกษา  คือ ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 20 สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 2 ชั�วโมง ระหว่างวนัที� 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2550 ถึงวนัที� 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2551  
  3. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ  สาํหรับนักเรียน
ชั2นมธัยมศึกษาปีที� 4 ที�พฒันาและนาํมาใชใ้นครั2 งนี2  มีรายละเอียดจาํแนกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
             3.1 เนื2อหา จาํนวน 7 บท ประกอบดว้ย 
                         1)  ความรู้เบื2องตน้เกี�ยวกบัการประมวลผลคาํ 
                        2)  การใชง้านโปรแกรม ไมโครซอฟต ์ออฟฟิศ เวิร์ด 2003 
                         3)  การจดัรูปแบบเอกสาร 
                         4)  การตกแต่งเอกสารใหส้วยงาม 
                         5)  การวาดภาพและทาํตวัอกัษรประดิษฐ ์
                         6)  การจดัรูปภาพในขอ้ความ 
                         7)  การสร้างตาราง 
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        3.2 ใบงาน จาํนวน 7 เรื�อง ประกอบดว้ย  
                         1)  ความรู้เบื2องตน้เกี�ยวกบัการประมวลผลคาํ 
                        2)  การใชง้านโปรแกรม ไมโครซอฟต ์ออฟฟิศ เวิร์ด 2003 
                         3)  การจดัรูปแบบเอกสาร 
                         4)  การตกแต่งเอกสารใหส้วยงาม 
                         5)  การวาดภาพและทาํตวัอกัษรประดิษฐ ์
                         6)  การจดัรูปภาพในขอ้ความ 
                         7)  การสร้างตาราง 
 
กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 กรอบแนวคิดในการจดัทาํเอกสารประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ 
สาํหรับนกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีขั2นตอนดงัต่อไปนี2  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที� 1 กรอบแนวคิดในการจดัทาํเอกสารประกอบการเรียน 

พฒันาเอกสารประกอบการเรียน 
วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ 

(ง40201) ดงันี2  

- วิเคราะห์เนื2อหา 
- กาํหนดวตัถุประสงค ์
- สร้างตามขั2นตอนดงันี2  
 

1. ขั2นวางแผนการ
จดัทาํเอกสาร 
2. ขั2นการจดัทาํ
เอกสาร 
3. ขั2นการพฒันาและ
ปรับปรุงแกไ้ข 
4. ขั2นการนาํไปใช ้

- ทดสอบก่อนเรียน 
- ใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
- ทาํแบบฝึกหดัและใบงาน 
- ทดสอบหลงัเรียนแต่ละบท 
- ทดสอบหลงัเรียน 
 

ผลลพัธ์ (ผลการเรียนรู้) 
- พฒันาเอกสารประกอบ 
การเรียน วิชาการใช้
โปรแกรมประมวลผลคาํ  
(ง40201) 
- พฒันาผลสัมฤทธิ= ของ
นกัเรียน 
- ความพึงพอใจของนกัเรียน
ที�มีต่อเอกสารประกอบ 
การเรียน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  เอกสารประกอบการเรียน  หมายถึง สื�อการเรียนประเภทหนังสือชนิดหนึ� งที�ผูศึ้กษา
ไดพ้ฒันาขึ2นเพื�อใหผู้เ้รียนไดใ้ชป้ระกอบการเรียนใหบ้รรลุตามเป้าหมายที�หลกัสูตรกาํหนดไว ้
 2. การประมวลผลคาํ  หมายถึง  การใช้โปรแกรมหรือชุดคาํสั�งสําหรับจัดการกับ
เอกสาร ซึ�งประกอบดว้ยคาํหลาย ๆ คาํมาเรียงกนั  และอยูใ่นรูปแบบที�เรากาํหนดไดต้ามตอ้งการ 
 3. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ  หมายถึง  สื�อการเรียน
ประเภทหนงัสือที�ผูศึ้กษาพฒันาขึ2นเพื�อใชป้ระกอบการเรียนการสอน เกี�ยวกบัการใชโ้ปรแกรมหรือ
ชุดคาํสั�งจดัการกบัเอกสาร 
 4. ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนสอบของนักเรียนที�ได้จากการทํา
แบบทดสอบที�ผูศึ้กษาสร้างขึ2น 
 5. ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  หมายถึง  คะแนนที�ได้จากการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ 
  80 ตวัแรก (E1) หมายถึง คะแนนเฉลี�ยจากแบบทดสอบระหว่างเรียนของนกัเรียนโดย
คิดเป็นค่าร้อยละไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 
  80 ตวัหลงั (E2) หมายถึง คะแนนเฉลี�ยจากแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนโดยคิด
เป็นค่าร้อยละไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 
 6. ความพึงพอใจของนักเรียน  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน ที�มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ 
 7. นกัเรียน  หมายถึง  ผูที้�กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั2นมธัยมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2550 
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาใช้โปรแกรมประมวลผลคาํ 
ชั2นมธัยมศึกษาปีที� 4 การดาํเนินงานครั2 งนี2 มีประโยชน ์ดงันี2  
  1. ไดเ้อกสารประกอบการเรียนวิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ สาํหรับนักเรียน
ชั2นมธัยมศึกษาปีที� 4 ที�มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2.   นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ= และมีความรู้เรื�องการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ ฝึกนิสยัรัก
การอ่าน และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
  3. ผลการศึกษา  เป็นแนวทางสาํหรับครูผูส้อน  และผูที้�สนใจสาํหรับใชพ้ฒันาสื�อ
การเรียนการสอนในเรื�องอื�น ๆ ต่อไป 


