คำนา
งานวิจัยในชิั้นเรียนิเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการเรียนริ้สาหรับผิ้เรียนทีอ่ ิอนรายวิชาการใช้ิ
โปรแกรมกราฟิกิโดยใช้เอกสารประกอบที่สร้างขึ้นของนักเรียนชิั้นิปวช.2/5ิแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธิรกจิภาค
เรียนทีิ่ 2/2557ิิ ได้จัดทาขึ้นเพิื่อพิัฒนาผลการเรียนของนักเรียนที่ตกในหนิวยการเรียนรายวิชาการใช้ิ
โปรแกรมกราฟิกิให้พิัฒนาไปในทางทิี่พิึงประสงค์ิผ้วิจัยหวิังเป็นอยางย่งวาการวจิัยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ตอิผ้
ที่ศกึ ษาิเพิื่อเป็นแนวทางในการพิัฒนาทางด้านคณธรรมิจริยธรรมของนักเรียนิเพิื่อนาไปสการเรียนิการสอนิ
ให้มีประสทธิภาพและประสทธิผลมากย่งขึ้น

นายวสตริมาศชาย
ิิิิิผว้ ิจัย
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสาคญของปญหา
สานิักงานคณะกรรมการการอาชิีวศึกษามิีภารกจและบทบาทในการจัดการศึกษาวชาชิีพแกิประชาชนิ
ด้านวิชาชิีพิิมีระบบการเรียนการสอนด้านวชาชิีพที่หลากหลายทั้งรปแบบและเนื้อหาที่นาไปใชิ้ประกอบอาชิีพิมี
การนาเทคโนโลยิีมาใช้ิมีสถานที่หรือสภาพแวดลิ้อมที่ดิี บรรยากาศวิชาการิในด้านนี้มีความต้องการให้ครสอนิ
แบบยึดผิ้เรียนเป็นสำคัญเป็นกลยิทธ์ิิ ซึ่งสอดรับกิับิิ พระราชบัญญัตการศึกษาแหงชาติิ พ.ศ.ิิ2542ิ แกิ้ไขิ
เพิ่มเตมิ(ฉบับทีิ่ 2)ิพ.ศ.ิ2545ิ
จากการสอนวิชาการใชิ้โปรแกรมกราฟิกิ ิ หลิักสตริ ิ 72ิ ิ ชิั่วโมงิ ิ ของวทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กระบี่ิ จังหวิัดิกระบี่ิ ปีการศึกษาิ2557ิจานวนิ14ิ คนิพบวิาิผ้เริียนจานวนิ5ิ คนิขาดทิักษะปฏิบัตงานใน
แตละเนือ้ หาิ ทีถ่ ิกต้องิและบางคนไมิสามารถปฏิบัตได้เลยิเป็นผลให้ไมมิีชิ้นงานสิงคริหรือช้นงานอยในเกณฑ์ทิี่
ต้องปรับปริง
จากปัญหาที่พบิิิ ผ้วิจัยในสถานะที่เป็นผ้หนึ่งที่มีหน้าที่รับผดชอบโดยเป็นผิ้สอนคนหนึ่งในสาขาวิชาิ
พาณชยกรรมิรายวิชาการใชิ้โปแกรมกราฟิกิปฏิบัตการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนเมชิันิคอมพิวเตอร์เพื่องานิ
อาชิีพิโปรแกรมสาเร็จรปในงานอาชีพและคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัตการเบื้องต้นิจึงสนใจศึกษาเกิี่ยวกับการิ
พิัฒนาิความสามารถด้านการเรียนของผ้เริียนวิชาการใชิ้โปรแกรมกราฟิกิวทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่สา
หริับผิ้เรียนิที่อิอนิโดยใช้เอกสารประกอบที่จัดสริ้างขิึ้น
1.2 วตถุประสงค์การวจย
1. เพิื่อพิัฒนาความสามารถด้านการเรียนร้ของผ้เริียนให้ถกต้องตามวชาการใชิ้โปรแกรมกราฟิกวิธิีการและ
ขั้นตอนย่งขึ้น
2. เพิื่อให้ผ้เริียนวิชาการใชิ้โปรแกรมกราฟิกที่เรียนออนิมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
1.3 สมมตฐานการวจย
การวจิัยครั้งนี้มีสมมตฐานิิ ผ้เริียนวิชาการใชิ้โปรแกรมกราฟิกที่เรียนออนิิ มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนิ
หลิังการใชิ้เอกสารประกอบการเรียนสิงกวิากอนการใช้เอกสารประกอบการเรียนขึ้นิคดเป็นร้อยละิ20
1.4 ขอบเขตการวจย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาิิ ทาการวิจัยในเนิื้อหาเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการเรียนริ้ของผ้เริียน
วิชาการใชิ้โปรแกรมกราฟิกิวทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่สาหริับผิ้เรียนที่อิอนิโดยใช้เอกสารประกอบที่
สร้างขึ้นิ ตามิหลิักสตรของวทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
2. ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ิ คือิ ผ้เริียนวิชาการใชิ้โปรแกรมกราฟิกิิของวทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ทีล่ งทะเบียนในภาคเรียนทีิ่ 2ิปีการศึกษาิ2557ิภาคิกิจานวนิ15ิ คน
3. กลมตัวอยางิ คือิ ผ้เริียนวิชาิ การใช้โปรแกรมกราฟิกิ ของวทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ที่
ลงทะเบียนในิภาคเรียนที่ิ2ิปีการศึกษาิ2557ิภาคิกิจานวนิ15ิคน
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1.5 นยามศพท์เฉพาะ
1. การพฒนาทกษะ หมายถึงิหมายถึงิการเพิ่มความสามารถิความชำนาญิความถนัดิความถกต้องิ
แมนยาิให้มากขึ้นไปกวาเดม
2. ความสามารถด้านการเรียนรู้ หมายถึงิิิ ความข้าใจความหมายของส่งใดส่งหนิึ่งซึ่งเกิดจากิ
ประสบการณ์
3. โปรแกรมตกแต่งภาพ หมายถึงิิโปรแกรมิิPhotoshop เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการิ
ออกแบบรปภาพและตกแตงภาพิรวมทัง้ การออกแบบรปทรงตางๆิซึ่งเป็นที่ร้จักกิันอยางแพรหลาย
4. เอกสารประกอบการเรียน หมายถึงิโปรแกรมสาเร็จรปด้านการปริับแตงภาพิ(Adobe Photoshop
CS4)
5. ผูเ้ รียนวชาการใช้โปรแกรมกราฟิก หมายถึงิิผ้เริียนทีล่ งทะเบียนเริียนในวิชาการใชิ้โปรแกรม
ตกแตงภาพิปีการศึกษาิ2557ิวทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบ
1. ผ้เริียนมีการพิัฒนาในการปฏิบัตชิ้นงานได้อยางถกต้องตามวธิีการและขั้นตอนดีขึ้นหลิังการฝิึกโดยใช
เอกสารประกอบ
2. ผ้สอนสามารถใชิ้เอกสารประกอบการเรียนสาหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาการใชิ้โปรแกรมิ
กราฟิกเพิื่อฝึกทักษะความสามารถทางการเรียนได้อยางมีประสทธิภาพ
3. ใช้เป็นแนวทางในการพิัฒนากระบวนการเรียนการสอนในสาขาพาณชยกรรมให้มีประสทธภาพ
มากขึ้น

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วษท. กระบี่

บทที่ 2
เอกสารและงานวจยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การวจิัยครั้งนี้มงศิึกษาการพิัฒนาการพัฒนาความสามารถด้านการเรียนของผ้เริียนวิชาการใชิ้โปรแกรมิ
กราฟิกิิ วทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ิสาหรับผ้เริียนที่ออนิิิิโดยใช้เอกสารประกอบที่สร้างขึ้นิิิ ตาม
หลักสตรของิวทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ิ ดังนั้นเพื่อให้เกดความร้ความเข้าใจในการศึกษาดังกลาวิิ
ผ้วิจัยได้เสนอรายละเอิียดและิงานวิจัยที่เกี่ยวข้องิโดยครอบคลมหัวข้อตางิๆิดังนี้
1. ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาทักษะ
2. ความสามารถด้านการเรียนร้
3. โปรแกรมตกแตงภาพ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคดเกีย่ วกบการพฒนาทกษะ
ทักษะิ(Skill) พจนานิกรมิฉบับราชบัณฑิตยสถานิ ได้ให้ความหมายไว้ิ คือิความชานาญิพจนานิกรมิ
แปลภาษาิ ไทย-อิังกฤษิ (NECTEC's Lexitron Dictionary) ได้ให้ความหมายิ วิาิ ทักษะิ คือิ ความสามารถิ,
ความถนัดิ,ความชำนาญิ,ฝีไม้ลายมือิ,ความสามารถเฉพาะิิิิิิ ซึ่งสอดคล้องกิับแนวคดของิิิิิิิครอนบาร์คิ
(Cronbach.1977ิ:ิ393ิิอิ้างถิึงในิสาวสภาภิักดิ์ แกิ้วศรีมลิ)ิกลาววิาิทักษะวิาเป็นการปฏิบัตที่เกิดจากการิ
เรียนร้สามารถกระทาได้โดยแทบจะไมต้องใช้ความคดิซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายและลักษณะของทักษะข้างต้นิ
จะเห็นได้วาการปฏบิัตการอยางมีทักษะจาเป็นต้องอาศัยพิัฒนาการของกระบวนการเรียนร้และกลไกการทางานิ
ของกล้ามเนื้อในการปฏิบัตการิ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากเกณฑ์ิ 4ิ ประการคือิความเร็วิ(Speed) ความแมนยาิ
(Accuracy) ลักษณะทาทางิ (Form) และความคลองตัวิ (Adaptability) กลาวคือิ คนทีม่ ิีทกั ษะยอมสามารถิ
ปฏิบัตการอยางรวดเร็วภายในเวลาอันจากัดิิิิมีความแมินยาในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อิิิิไมขิัดเขนผดพลาดิ
ใช้พลังงานหริือความพยายามน้อยทิี่สดิิ และสามารถปฏบัตการได้ในสถานการณ์ที่แตกตางออกไปิิิทักษะจึงมีิ
ลักษณะสาคัญิ3ิ ประการิคือิเป็นการตอบสนองทางกลไกที่ตอเนื่องกันเป็นลกโซิ (Response Chain)เป็นการิ
เกี่ยวข้องและประสานกันในการเคลื่อนไหวของิิอวิัยวะ(Movement Coordination) และเป็นการจัดระเบียบิ
ตอเนื่องในการตอบสนองเขิ้าเป็นรปแบบการตอบสนองที่ิิ ซับซ้อนิิซึง่ การรสสันและแมกอนิิ(Garrison and
Magoon. 1972ิ:ิ640)ิิกลาววิา
ทักษะเป็นแบบของพฤตกรรมที่กระทาไปด้วยความราบเริียบิ ิ (Smooth)รวดเร็วิ แมนยาิ และมิีความิ
สอดคล้องผสมผสานกันอยางเหมาะสมของกล้ามเนื้อตางิ ๆิ อิันเป็นผลมาจากการพัฒนาความสามารถของบคคลิ
ดังนั้นิิสริปได้วาิิการพิัฒนาทักษะิิหมายถึงิิการเพิ่มความสามารถิิความชำนาญิิความถนัดิิความถกต้องิ
แมนยาิให้มากขึ้นไปกวาเดม
ทฤษฎีการเรียนรู้
การเรียนร้ิ คือิ กระบวนการที่ทาให้คนเปลี่ยนแปลงพฤตกรรมิ ความคดิ คนสามารถเรียนได้จากการได้ิ
ยนิ การสัมผัสิ การอิานิ การใช้เทคโนโลยิีการเรียนริ้ของเด็กและผ้ใหญจะตางกิันิ ิเด็กจะเรียนร้ด้วยการเรียนในิ
ห้องิ การซักถามิ ผ้ใหญมักเรียนร้ด้วยประสบการณ์ที่ผ้สอนนาเสนอโดยการปฏิสัมพันธ์ระหวิางผ้สอนและผ้เรียนิ
ผ้สอนจะเป็นผ้ที่สร้างบรรยากาศทางจตวทยาที่เอิื้ออานวยตอการเรียนร้ที่จะให้เกิดขึ้นเป็นรปแบบใดก็ได้
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เชินิความเป็นกันเองิความเข้มงวดกวดขันิหรือความไมมิีระเบียบวินัยิส่งเหลานิี้ผ้สอนจะเป็นผ้สร้างเงือ่ นไขและิ
สถานการณ์เรียนร้ให้กับผิ้เรียนิ ดังนั้นิ ผ้สอนจะต้องพิจารณาเลิือกรปแบบการสอนิ รวมทัง้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ิ
กับผ้เรียนิ(วิกพิีเดียิสารานกรมิเสริ2011)
การเรียนริ้ตามทฤษฎิีของิBloom ( Bloom's Taxonomy) Bloom ได้แบงการเรียนร้เป็นิ6ิระดับ
-ความร้ที่เกิดจากความจาิ(knowledge) ซึ่งเป็นระดับลางสด
-ความเข้าใจิ(Comprehend)
-การประยกต์ิ(Application)
-การวเคราะห์ิ(ิAnalysis) สามารถแกิ้ปัญหาิตรวจสอบได้
-การสังเคราะห์ิ (ิSynthesis) สามารถนาสิวนตางๆิ มาประกอบเป็นริปแบบใหมได้ให้แตกตางจากรป
เดมิเน้นโครงสร้างใหม
-การประเมนคาิ(ิEvaluation) วิัดได้ิและตัดสนได้วาอะไรถกหรือผดิประกอบการตัดสนใจบนพื้นฐานิ
ของเหตผลและเกณฑ์ทิี่แนชิัด
การเรียนริ้ตามทฤษฎิีของเมเยอร์ิ(Mayor)
ในการออกแบบสิื่อการเรียนการสอนิ การวเคราะห์ความจาเป็นเป็นสิ่งสาคัญิ และตามด้วยจดประสงค์ิ
ของการเรียนิโดยแบงออกเป็นยอยๆิ3ิสวนด้วยกัน
-พฤตกรรมิควรชิี้ชิัดและสังเกตได้
-เงือ่ นไขิพฤตกรรมสาเร็จได้ควรมีเงื่อนไขในการชิวยเหลิือ
-มาตรฐานิพฤตกรรมที่ได้นั้นสามารถอยในเกณฑ์ทิี่กาหนด
การเรียนริ้ตามทฤษฎิีของบรเนอร์ิ(Bruner)
-ความร้ถกสริ้างหรือหลอหลอมโดยประสบการณ
-ผ้เริียนมีบทบาทรับผดชอบในการเรียน
-ผ้เริียนเป็นผ้สร้างความหมายขึ้นมาจากแงมิมตางๆ
-ผ้เริียนอยในสภาพแวดลิ้อมที่เป็นจรง
-ผ้เริียนเลิือกเนื้อหาและกิจกรรมเอง
-เนื้อหาควรถกสริ้างในภาพรวม
การเรียนริ้ตามทฤษฎิีของไทเลอร์ิ(Tylor)
-ความตอเนื่องิ (continuity) หมายถึงิ ในวิชาทักษะิ ต้องเปิดโอกาสให้มีการฝิึกทิักษะในกจกรรมและ
ประสบการณ์บอยๆิและตอเนื่องกัน
-การจัดชิวงลาดับิ(sequence) หมายถึงิหรือการจัดสิ่งทีม่ ิีความงายิไปสิส่งที่มคี วามยากิดังนั้นการจัดิ
กจกรรมและประสบการณ์ิให้มกี ารเรียงลาดับกอนหลิังิเพิื่อให้ได้เรียนเนื้อหาที่ลึกซิึ้งย่งขึ้น
-บรณาการิิิิ(integration) หมายถึงิิิ การจัดประสบการณ์จึงควรเป็นในลิักษณะที่ชวยให้ผิ้เรียนิได้
เพิ่มพินความคดเห็นและได้แสดงพฤตกรรมที่สอดคล้องกิันิิิ เนื้อหาที่เรียนเป็นการเพ่มความสามารถทั้งหมดิ
ของผ้เริียนที่จะได้ใช้ประสบการณิ์ได้ในสถานการณ์ตางๆิิิ กันิิ ประสบการณ์การเรียนร้ิิ จึงเป็นแบบแผนของิ
ปฏิสัมพันธ์ิ(interaction) ระหวางผิ้เรียนกับสถานการณ์ที่แวดล้อม

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วษท. กระบี่

ทฤษฎีการเรียนร้ิ8ิขั้นิของกาเยิ(Gagne)
-การจงใจิ(ิMotivation Phase) การคาดหวิังของผ้เริียนเป็นแรงจงใจในการเรียนร้
-การรับร้ตามเป้าหมายที่ตั้งไวิ(Apprehending Phase) ผ้เริียนจะรับริ้ส่งที่สอดคล้องกิับความตั้งใจ
-การปรงแตงส่งที่รับร้ไว้เป็นความจาิ(ิAcquisition Phase)ให้เกดความจาระยะสั้นและระยะยาว
-ความสามารถในการจาิ(Retention Phase)
-ความสามารถในการระลึกถิึงส่งที่ได้เรียนร้ไปแล้วิ(Recall Phase )
-การนาไปประยกต์ใชิ้กับส่งที่เรียนร้ไปแล้วิ(Generalization Phase)
-การแสดงออกพฤตกรรมที่เรียนริ(ิPerformance Phase)
-การแสดงผลการเรียนริ้กลับไปยังผ้เรียนิ (ิFeedback Phase) ผ้เริียนได้รับทราบผลเริ็วจะทาให้มีผลดีิ
และประสทธิภาพสง
องค์ประกอบที่สาคัญที่กิอให้เกดการเรียนร้ิจากแนวคดนักการศึกษาิกาเยิ(Gagne)
-ผ้เริียนิ(ิLearner) มีระบบสิัมผัสและิระบบประสาทในการรับร้
-ส่งเริ้าิ(ิStimulus) คือิสถานการณ์ตางๆิที่เป็นส่งเริ้าให้ผ้เริียนเกดการเรียนร้
-การตอบสนองิ(Response) คือิพฤตกรรมที่เกดขิึ้นจากการเรียนร้
การสอนด้วยสิื่อตามแนวคดของกาเยิ(Gagne)
-เร้าความสนใจิมีโปรแกรมที่กระต้นความสนใจของผ้เริียนิเชินิใช้ิการ์ตนิหรือิกราฟิกทิี่ดึงดดสายตา
-ความอยากร้อยากเห็นจะเป็นแรงจงใจให้ผิ้เรียนสนใจในบทเรียนิการตั้งคาถามก็เป็นอิีกส่งหนึ่ง
-บอกวิัตถประสงค์ิ ผ้เริียนควรทราบถึงวัตถประสงค์ิ ให้ผ้เริียนสนใจในบทเรียนเพิื่อให้ทราบวิาบทเรียน
เกี่ยวกับอะไร
-กระต้นความจาผิ้เรียนิ สริ้างความสัมพิันธิ์ในการโยงข้อมลกับความร้ที่มีอิ ยกอนิ เพราะส่งนี้สามารถทาิ
ให้เกดความทรงจาในระยะยาวได้เมื่อได้โยงถึงประสบการณิ์ผ้เริียนิ ิ โดยการตั้งคาถามิ เกี่ยวกับแนวคดิ หรือิ
เนื้อหานั้นๆ
-เสนอเนื้อหาิ ขั้นตอนนี้จะเป็นการอธิบายเนื้อหาให้กับผ้เรียนิ โดยใช้สิื่อชนดตางๆิ ในรปิ กราฟิกิ หรือิ
เสียงิวิดีโอ
-การยกตัวอยางิการยกตัวอยางสามารถทาได้โดยยกกรณีศึกษาิการเปรียบเทียบิเพิื่อให้เข้าใจได้ซาบซึ้ง
-การฝึกปฏบิัติ เพิื่อให้เกดทิักษะหรือพฤตกรรมิ เป็นการวิัดความเข้าใจวิาผ้เริียนได้เรียนถกต้องิ เพิื่อให้ิ
เกดการอธบายซ้าเมื่อรับสิ่งที่ผด
-การให้คาแนะนาเพม่ เตมิเชินิการทาแบบฝึกหัดิโดยมีคาแนะนา
-การสอบิเพิื่อวิัดระดับความเขิ้าใจ
-การนาไปใช้กับงานที่ทาในการทาสื่อควรมีิเนื้อหาเพิ่มเตมิหรือหัวข้อตางๆิทีค่ วรจะร้เพ่มเตม
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2.2 งานวจยที่เกี่ยวข้อง
นายสิัมฤทธ์ิ ชิณวงษ์ิ (บทคัดยอิ :ิ 2550)ิิเรื่องิ การหาประสทธภาพชิดการเรียนริ้วิชาการออกแบบิ
โปรแกรมใชิ้คอมพิวเตอร์ชิวยตอผลสิัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศิึกษาิชิั้นปีทิี่ 2ิ หลิักสตรประกาศนียบัตรวิชาชิีพิ
ชิั้นสิงิิ (ปวส.)ิิ พิทธศักราชิิิ2546 เพิื่อศึกษาประสทธิภาพชิดการเรียนริิิิวิชาการออกแบบโปรแกรมใชิ
คอมพิวเตอร์ชิวยิ(Computer Assistance in Designs) และเพิื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนิ วิชาการิ
ออกแบบโปรแกรมใชิ้คอมพิวเตอร์ชิวยของนักศิึกษาิิชิั้นปีทิี่ 2ิิหลิักสตรประกาศนียบัตรวิชาชิีพชิั้นสิงิิ(ปวส.)ิ
พิทธศักราชิิ 2546ิิวิทยาลัยเทคนคเพชรบริีผลการวจิัยสรปได้ดังนี้ิิิ คาประสทธิภาพชิดการเรียนริ้วิชาการิ
ออกแบบโปรแกรมใชิ้คอมพิวเตอร์ชิวยิ มีคิาเทากิับิ 81.33/83.62ิ ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบิ
โปรแกรมใชิ้คอมพิวเตอร์ชิวยของนักศิึกษาชิั้นปีที่ิ 2ิ หลิักสตรประกาศนียบัตรวิชาชิีพชิั้นสิงิ (ปวส.)ิพิทธศักราช
2546ิวิทยาลัยเทคนคเพชรบริีของกลมทดลองสงกวิากลมควบคมิอยางมีนัยสาคัญทางสถตที่ระดับิ.01
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บทที่ 3
วธีการดาเนนการวจย
การวจิัยเรื่องิการพิัฒนาิความสามารถด้านการเรียนของผ้เริียนวิชาการใชิ้โปรแกรมวทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่ิสำหรับผ้เริียนที่ออนิโดยใช้เอกสารประกอบที่สร้างขึ้น
3.1 แบบแผนการวจย
การวจิัยครั้งนี้ิ เป็นการวิจัยเชิงทดลองิ เพิื่อการพิัฒนาิ ความสามารถด้านการเรียนของผ้เริียนวิชาการใช้ิ
โปรแกรมกราฟิกวทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สาหริับผิ้เรียนที่อิอนิ ิ โดยใช้เอกสารประกอบที่สร้างขึ้นิ
ผ้วิจัยได้ิดาเนนการตามขิั้นตอนิดังนี้
3.2 ประชากรและกลุม่ ตวอย่าง
ประชากรของการวจยคร้งนี้ คือิิิผ้เริียนวิชาการใชิ้โปรแกรมกราฟิกของวทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่ิที่ลงทะเบียนในภาคเรียนทีิ่ 2ิปีการศึกษาิ2557ิห้องิกิจานวนิ15ิ คน
กลุม่ ตวอย่าง คือิิผ้เริียนวิชาการใชิ้โปรแกรมกราฟิกของวทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ที่ลงทะเบียน
ิิิในภาคเรียนทีิ่ 2ิปีการศึกษาิ2557ิห้องิกิจานวนิ15ิคน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวจย
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวจิัยครั้งนี้ิประกอบด้วย
1. เครือ่ งมือทดลอง
- แผนการจัดการเรียนร้วิชาการใชิ้โปรแกรมกราฟิกิิิิิหลิักสตริิิ 72ิิิิชิั่วโมงิิิ ของวทยาลิัยิ
การอาชิีพฝาง
- เอกสารประกอบการเรียน
2. เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขิ้อมล
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนกอนการใช้เอกสารประกอบ
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบ
- แบบบันทึกผลการทดสอบ
- แบบสริปผลการวิจัย
3.4 ข้นตอนการสร้างเครื่องมือแต่ละประเภท
1. วิเคราะห์หลักสตรรายวิชาการใชิ้โปรแกรมตกแตงภาพ
- ศึกษาขิ้อมลรายละเอิียดของหลิักสตร
- วิเคราะห์เนื้อหาหลิักสตร
- จาแนกระดับความสาคัญของเนื้อหา
2. สริ้างชดเครื่องมิือในการเก็บรวบรวมขิ้อมลิได้แก
- แบบรายงานผลการฝิึกปฏบัตกอนการใช้เอกสารประกอบ
- แบบบันทึกผลการฝิึกปฏบัตหลังการใช้เอกสารประกอบ
- แบบสริปผลการฝิึกปฏบัต
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3.5 การดำเนนการวจย
1. เตรียมความพร้อมผ้เริียนิโดยการอธิบายลิักษณะของเอกสารประกอบการเรียน
2. ทดสอบความสามารถในการตกแตงภาพิโดยใช้แบบทดสอบทิ1ิเรื่องการตกแตงภาพิกอนใชิ้เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. เก็บสถติของข้อิ2ิไวิ้ในแบบสริปผลการเรียนิในสวนกอนการใช้เอกสารประกอบการเรียน
4. สอนให้ผ้เริียนฝิึกปฏบัตตามขั้นตอนในเอกสารประกอบการเรียน
5. ทดสอบความสามารถด้านการตกแตงภาพิโดยใช้แบบทดสอบทิ2ิเรื่องการตกแตงภาพหลิังการใช้ิ
เอกสารประกอบการเรียน
6. เก็บสถติของข้อิ5ิไวิ้ในแบบสริปผลการปฏิบัตด้านตกแตงภาพในสวนหลิังการใชิ้เอกสารประกอบ
7. นาสถตขิ้อิ3ิมาเปรียบเทียบกับสถตในข้อิ6ิเป็นรายงานบคคล
8. สริปผลการวิจัย
3.6 การวเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มลการใช้เอกสารประกอบการเรียนิโดยหาคาร้อยละเป็นรายบคคล
2. วิเคราะห์ขอ้ มลการพิมพิ์หลิังการใชิ้เอกสารประกอบการเรียนิโดยหาคาร้อยละเป็นรายบคคล
3. วิเคราะห์ขอ้ มลโดยหาคาเฉลี่ยรายบคคลและรายกลม
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