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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การรายงานการพั ฒ นาชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะการใช้ โปรแกรมไมโครซอฟต์ อ อฟฟิ ศ เวิ ร์ ด 2007
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ชุดฝึ กทั กษะการใช้ โปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ศเวิร์ด 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชี พและ
เทคโนโลยี ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ มี ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่ อเปรียบเที ยบผลสั มฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด 2007 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษา
ดั ชนี ประสิ ท ธิ ผลของการเรี ยนด้ วยชุ ดฝึ กทั กษะการใช้ โปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ศ เวิ ร์ ด 2007
กลุ่ มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ 1 และเพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ
เวิร์ด 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาลบูรพา
อุบล สํานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 34 คน
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งพวก (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 8 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะ
การใช้ โปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ศเวิ ร์ ด 2007 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดฝึก
ทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด 2007 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน
40 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง .42 - .79 และค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง .22 – .78 ค่าความ
เชื่ อมั่ นเท่ ากั บ .87 และแบบสอบถามความพึ งพอใจของนั กเรี ยนเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดั บ จํ านวน 12 ข้ อ ค่ าอํ านาจจํ าแนก (r) อยู่ ระหว่ าง .72 -.93 ค่ าความเชื่ อถื อได้
เท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่า t (t-test Dependent) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการศึกษา พบว่า
1. ชุดฝึกทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.70/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการใช้
โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ค่ าดั ชนี ประสิ ทธิผลของชุ ดฝึ กทั กษะการใช้ โปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ศเวิ ร์ด 2007
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ .6959 หมายถึง นักเรียน
มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 69.59
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ
เวิ ร์ ด 2007 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 1 มี ความพึ งพอใจ
ต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.73, S.D.= .67)
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