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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ก็ด้วยความกรุณาอย่างดี
ยิ่งจาก ว่าที่ ร.ท. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และรองผู้อานวยการ
ทั้ง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย นางสมมนา สุวรรณนที รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ นายจานงค์ สุขชู
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางเพ็ญศรี ติฐิโต รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน
นักศึกษา และนายอนุชาติ แก้วมาลา รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ ที่สนับสนุนให้มี
การผลิต และพัฒนาแบบเรียน สื่อสิ่งพิมพ์
ขอขอบคุ ณ นางบั วทิ พ ย์ หลิ ม ตะกู ล ครู วิ ท ยฐานะ ครู ช านาญการพิ เ ศษ วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเพชรบุ รี นางเบญจมาศ โพธิก าพล ครู วิท ยฐานะ ครู ชานาญการ วิท ยาลัย เทคนิค
สมุทรสาคร นางสุวรรณา วงศ์พิมพ์รัศมี ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ผู้เ ชี่ ย วชาญที่ ได้ ก รุ ณ าให้ ค าแนะน าในด้ านต่ าง ๆ พร้อ มทั้ ง ตรวจทานแก้ ไขข้อ บกพร่ อ ง และ
ข้อเสนอแนะ ให้กาลังใจในการทารายงานนี้ จนสาเร็จสมบูรณ์ ผู้รายงานขอกราบขอบพระคุณ เป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณเพื่อนครูผู้สอน ที่กรุณาให้ข้อมูลเพือ่ นามาปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียน
และรายงานฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณผู้เรียนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนส่งผลให้
การจัดทารายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนฉบับนีเ้ สร็จสมบูรณ์
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บทคัดย่อ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัส 2204 2007 วิชาการเขียนโปรแกรมบน
มาตรฐานเปิด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและ
หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา
2204 2007 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการ
เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204 2007 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204
2007
กลุ่ม ตัวอย่ า ง ได้ม าโดยวิธีก ารเลือกแบบเจาะจง จากนัก เรีย นระดับ ประกาศนียบั ตร
วิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียน รหัส 2204 2007 วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐาน
เปิด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบน
มาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204 2007 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนวิชาการเขียน
โปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204 2007 3) แบบศึกษาความคิดเห็นของเรียนและผูเ้ รียนต่อ
เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204 2007
ผลการศึกษาพบว่า
1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด
รหัสวิชา 2204 2007 มีค่าเท่ากับ 86.44/80.67 สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
3) ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐาน
เปิด รหัสวิชา 2204 2007 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึง่ สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้
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คานา
เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204 2007
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 นี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาการ
เขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204 2007 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบน
มาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204 2007 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการ
เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัส วิชา 2204 2007 จากการศึก ษาครั้งนี้ท าให้
ผู้รายงานสามารถนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนให้เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้ ร ายงานหวัง เป็ น อย่ างยิ่ ง ว่ า รายงานการพั ฒ นาเอกสารประกอบการเรี ย นฉบั บ นี้
คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนและผู้สนใจในวิชาดังกล่าวบ้างไม่มากก็น้อย
สุนิสา อินทนิน
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
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