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บทคัดยLอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงคK เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผูaเขaารับการฝcกอบรมกdอนและหลัง
ฝcกอบรมดaวยชุดฝcกอบรม เรื่อง การใชaโปรแกรมคอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สังกัดกรมการปกครอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูaเขaารับการฝcกอบรม
ที่มีตdอชุดฝcกอบรม เรื่อง การใชaโปรแกรมคอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
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สังกัดกรมการปกครอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุdมตัวอยdาง ไดaแกd สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สั ง กั ด กรมการปกครอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 20 คน ไดaมาโดยการสุdมตัวอยdาง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใชaในการวิจัยประกอบดaวย ชุดฝcกอบรมที่พัฒนาขึ้นเปmน
บทเรียนคอมพิวเตอรKชdวยสอน และคูdมือฝcกอบรม สถิติที่ใชaในการวิเคราะหKขaอมูล ไดaแกd รaอยละ คdาเฉลี่ย
สdวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบแบบที ผลการวิจัยพบวdา 1) คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กdอน
และหลั ง การฝcกอบรมดaวยชุดฝcกอบรม มีคะแนนเฉลี่ยแตกตdางกันอยdางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ 2) ความพึงพอใจของผูaเขaารับการฝcกอบรมที่มีตdอชุดฝcกอบรมอยูdในระดับมากที่สุด ( X = 4.82, S.D. = 0.35)
คําสําคัญ: ชุดฝcกอบรม โปรแกรมคอมพิวเตอรKสําเร็จรูป สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
Abstract
The objectives of this research were to: 1) compare the achievements of the
volunteer respondents before and after being trained with the office computer training
package; and 2) study the respondents’ satisfaction on the efficiency of the office
computer training package. The research respondents consisted of 20 members of the
Territorial Defense Volunteer Corps under the supervision of the Department of
Provincial Administration of Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province. They were
selected by purposive sampling. The research instruments consisted of the office
computer training package and a training manual. Data were analyzed with percentage,
mean, standard deviation and t-test. The research results revealed that: 1) the training
achievements of the respondents before and after being trained were different, with a
.05 level of statistical significance; and 2) the satisfaction of the respondents on the
efficiency of the office computer training package was rated at the highest level
( X = 4.82, S.D. = 0.35).
Keywords: Training Package, Computer Package, Members of the Territorial Defense
Volunteer Corps
บทนํา
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรKชาติ 20 ปx (พ.ศ. 2560-2579) ไดaกําหนดวิสัยทัศนK
ไวaวdา “ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปmนประเทศพัฒนาแลaว ดaวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ทําใหaกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปmนหนdวยงานหลักที่มีโครงสรaางอํานาจ หนaาที่ และบทบาทภารกิจที่สัมพันธK
ใกลaชิดกับความเปmนอยูdของประชาชนทั้งในสdวนกลาง สdวนภูมิภาค และสdวนทaองถิ่น จะตaองยกระดับการพัฒนา
ใหaเปmนกระทรวงมหาดไทย 4.0 และที่สําคัญคือ สามารถนํานโยบายตdาง ๆ ของรัฐบาลไปสูdการปฏิบัติไดa
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อยd า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น จากประสบการณKการทํางาน การศึกษา และการเพิ่มศักยภาพ
ใหaแกdผูaปฏิบัติงานเพื่อเปmนการยกระดับศักยภาพของขaาราชการผูaปฏิบัติงาน ควรมีการเพิ่มสมรรถนะที่เปmน
สมรรถนะพื้นฐานของขaาราชการดังนี้ การปฏิบัติงานแบบมุdงผลสัมฤทธิ์ การทํางานเปmนทีม การบริการที่ดี
ตลอดจนการใชaเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (สุธี มากบุญ, 2560)
กรมการปกครองเปรียบเสมือนหนdวยงานสําคัญที่เปmนกลไกในการผลักดันใหaเกิดการขับเคลื่อน
นโยบายของภาครัฐ กระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตรKตdาง ๆ ซึ่งมีบุคลากรปฏิบัติหนaาที่อยูdในทุกพื้นที่
ทั้งในสdวนกลางและสdวนภูมิภาคประกอบดaวยจังหวัดและอําเภอ และมีภารกิจตามกฎกระทรวงแบdงสdวนราชการ
กรมการปกครองในการรักษาความสงบเรียบรaอยและความมั่นคงในประเทศ การอํานวยความเปmนธรรม
การปกครองทaองที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพื่อใหaประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดaรับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเกิดความสงบสุขในสังคมอยdางยั่งยืน (แผนยุทธศาสตรKกรมการปกครอง,
2560)
ป€จจุบันการใชaเทคโนโลยีสารสนเทศเปmนสิ่งสําคัญของภาครัฐ กระบวนการสําคัญที่จะชdวยพัฒนา
เจaาหนaาที่หรือบุคลากรที่จะเขaาทํางานหรือที่ปฏิบัติงานประจําอยูdแลaวในหนdวยงานใหaมีความรูaความสามารถ
ทักษะ ความชํานาญ เกิดเจตคติที่ดีตdอการปฏิบัติงาน การสรaางประสบการณKจากการฝcกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนา
ตนเอง อี ก ทั้ ง องคK ก รมีความกaาวหนaา และเพื่อเปmนการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐใหaมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และไดa ต ระหนั ก ถึ ง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สังกัดกรมการปกครอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อยdางเชdน การฝcกอบรมโดยใชaชุดฝcกอบรม
คอมพิวเตอรKชdวยสอนแบบเรียนรูaดaวยตนเอง โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเนื้อหาที่สามารถ
ตอบโตaกับผูaเรียนไดa เพื่อใหaผูaเรียนนําไปศึกษาดaวยตนเองและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดaานความรูa
(Knowledge) และทั กษะ (Skills) และสd ง เสริ ม การศึ ก ษาเรียนรูaไดaดaวยตนเองเพื่อใชaในการปฏิบัติงาน
อยdางมีประสิทธิภาพ
จากการศึ กษาขa อมู ล ดั ง กลd า ว ผูa วิ จั ย ไดa ล งพื้ น ที่ เ ก็ บ ขa อมู ล ขั้ น ปฐมภู มิ ณ ที่ วd า การอํ า เภอสิ ช ล
จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยผูaวิจัยไดaทําการสัมภาษณKกลุdมตัวอยdางที่เปmนหัวหนaางาน
(ปลัดอําเภอ) และสมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน จํานวน 6 คน ประเภทประจํากอง โดยใชaเทคนิค
การวิเคราะหKขaอมูลเชิงคุณภาพดaวยการวิเคราะหKเชิงเนื้อหา (Content Analysis) พบวdาบุคลากรยังขาดความรูa
และทักษะดaานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความตaองการที่จะพัฒนาบุคลากรของกรมการปกครอง ซึ่งใน
ป€จจุบันยังขาดชุดฝcกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งประกอบดaวย
โปรแกรมคอมพิ ว เตอรK สํา เร็ จ รู ป สํา นั ก งาน ผูa วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาชุดฝcกอบรม เรื่อง การใชa
โปรแกรมคอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงาน ซึ่ ง กระบวนการฝc ก อบรมประกอบไปดaวย ชุดฝcกอบรม
เปm น เครื่ อ งมื อ ชนิ ด หนึ่งที่จัดวdาเปmนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูa มีความเหมาะสมตdอการนํามาใชaฝcกอบรม
เพื่อมุdงเนaนใหaผูaเขaารับการฝcกอบรมเกิดการเรียนรูaไดaอยdางมีประสิทธิภาพ และมีลักษณะกระบวนการที่มี
ความหลากหลาย ไดaจัดทําขึ้นมาอยdางเปmนระบบ ประยุกตKใหaเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและเป‚าหมายตาม
วัตถุประสงคK เพื่อใหaผูaเขaารับการฝcกอบรมไดaเรียนรูa ทําใหaเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดaานความรูa
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(Knowledge) และทักษะ (Skills) และสd ง เสริ ม การศึ ก ษาเรี ย นรูa ไ ดa ดa ว ยตนเองเพื่อใชaในการปฏิบัติงาน
อยdางมีประสิทธิภาพ
หลั ง จากผูa วิ จั ย ไดa ทํา การวิ จั ย เรื่ อ ง การสรaางและหาประสิทธิภาพชุดฝcกอบรม เรื่อง การใชa
โปรแกรมคอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกรมการปกครอง
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฐิติมา คิดดี, วีระยุทธ สุดสมบูรณK และอุ ทัย คูหาพงศK, 2562) พบวdา
ชุ ด ฝc ก อบรมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการวัดดaานความรูa เทdากับ 80.50/81.33 เปmนไปตามเกณฑKที่กําหนดไวa
80/80 และมี ป ระสิทธิภาพในการวัดดaานทักษะ เทdากับ 80.00/82.25 เปmนไปตามเกณฑKที่กําหนดไวa
75/75 แตd ก ระบวนการวั ด ผลความกa า วหนaาในการนําชุดฝcกอบรมนี้ไปใชaในดaานการวัดผลสัมฤทธิ์
ของผูa เ ขa า รั บ การฝc ก อบรมนั้ น ยั ง ไมd สิ้ น สุ ด กระบวนการวิ จั ย เพื่อใหaกระบวนการวิจัยไดaบรรลุตาม
วัตถุประสงคKที่กําหนดไวaและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูaวิจัยจึงดําเนินการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผูaเขaารับ
การฝcกอบรม เรื่อง การใชaโปรแกรมคอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สังกัดกรมการปกครอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เปmนการกระตุaนใหaผูaเขaารับการฝcกอบรมเกิด
การเรี ย นรูa ที่ มี อ ยูd เ ดิ ม เพื่อนําไปสูdการพัฒนาที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผูaเขaารับการฝcกอบรมกdอนและหลังฝcกอบรมดaวยชุดฝcกอบรม
เรื่อง การใชaโปรแกรมคอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกรมการปกครอง
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูaเขaารับการฝcกอบรมที่มีตdอชุดฝcกอบรม เรื่อง การใชaโปรแกรมคอมพิวเตอรK
สํ า เร็ จ รู ป สํ า นั กงานของสมาชิ กกองอาสารั กษาดิ น แดน สั ง กั ด กรมการปกครอง อํ า เภอสิ ช ล จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุdมตัวอยdาง
1.1 ประชากร ไดaแกd สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดินแดน สังกัดกรมการปกครอง อําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปxงบประมาณ 2562 จํานวนรวมทั้งสิ้น 100 คน
1.2 กลุdมตัวอยdาง ไดaแกd สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกรมการปกครอง อําเภอสิชล
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จํานวน 20 คน ไดaมาโดยการสุdมตัวอยdางแบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยการทําแบบทดสอบวัดความรูaพื้นฐาน
2. ตัวแปรที่ใชaในการวิจัย
2.1 ตัวแปรตaน คือ ชุดฝcกอบรมเรื่อง การใชaโปรแกรมคอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงานของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกรมการปกครอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
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2.2 ตัวแปรตาม คือ
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของผูaเขaารับการฝcกอบรมกdอนเรียนและหลังเรียนดaวยชุดฝcกอบรม เรื่อง
การใชaโปรแกรมคอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงาน
2.2.2 ความพึงพอใจของผูaเขaารับการฝcกอบรมที่มีตdอชุดฝcกอบรม เรื่อง การใชaโปรแกรม
คอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงาน
3. กรอบแนวคิดที่ใชaในการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคKเพื่อพัฒนาชุดฝcกอบรมเรื่อง การใชaโปรแกรม
คอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกรมการปกครอง อําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ชุดฝcกอบรมเรื่อง การใชaโปรแกรม
คอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงาน

1. ผลสัมฤทธิ์ของผูaเขaารับการฝcกอบรม
2. ความพึงพอใจของผูaเขaารับการฝcกอบรม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชaรูปแบบการทดลองที่ใชaแบบทดสอบกdอนเรียนและหลังเรียนกับกลุdมเดียว
(One Group Pretest - Posttest Design) (ลaวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553) ดังนี้
ตารางที่ 1 รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design
Pretest
T1

Treatment
X

Posttest
T2

เมื่อ T1 หมายถึง การทดสอบกdอนเรียน
X หมายถึง การเรียนรูaดaวยชุดฝcกอบรม เรื่อง การใชaโปรแกรมคอมพิวเตอรKสําเร็จรูป
สํานักงาน
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน
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2. ขั้นตอนการวิจัย
ผูa วิ จั ย ดํา เนิ น การวิจัยตามขั้นตอนกระบวนการแบบ ADDIE Model ประกอบดaวย 5 ขั้นตอน
โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 ขั้นการวิเคราะหK (A: Analysis)
2.1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูa และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝcกอบรม
และศึกษาวิธีการสรaางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฝcกอบรม
2.1.2 วิ เ คราะหK วั ต ถุ ป ระสงคK เ ชิ ง พฤติ ก รรมใหa ส อดคลa อ งกั บ เนื้ อ หาชุ ด ฝc ก อบรม
ประกอบดa ว ย 3 หนdวยการเรียนรูa คือ 1) คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งตa น การใชaงาน 2) การพิ ม พK ห นั ง สื อ ราชการ
และ 3) การทําจดหมายเวียน และวิเคราะหKเนื้อหา
2.1.3 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการสรaางบทเรียนคอมพิวเตอรKชdวยสอนจาก
ตําราเอกสารตdาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวขaอง
2.2 ขั้นการออกแบบ (D: Design)
2.2.1 เขียนผังงาน (Flowchart) และวางแนวทางในการนําเสนอเนื้อหาดaวยการเขียนบทภาพ
(Storyboard) และนําเสนอตdออาจารยKที่ปรึกษาวิทยานิพนธKเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกaไข
2.2.2 ออกแบบบทเรีย น หนa าจอ กราฟˆก และดํา เนิน การสรa างบทเรี ยน หลั ง จากนั้ น
ตรวจสอบการนําเสนอ ความชัดเจน ความถูกตaอง
2.2.3 ออกแบบคูd มื อ ฝc ก อบรม ประกอบดa ว ย เนื้อหาทางทฤษฎี 3 หนdวยการเรียนรูa
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กdอนเรียนและหลังเรียน แบบวัดทักษะการปฏิบัติ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
2.3 ขั้นการพัฒนา (D: Development)
2.3.1 ดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรKชdวยสอนโดยใชaโปรแกรมคอมพิวเตอรKจาก
การเขียนบทภาพ (Storyboard) ที่สามารถโตaตอบกับผูaเรียนไดa โดยใชaโปรแกรมคอมพิวเตอรK ดังนี้
1) โปรแกรมที่ใชaสําหรับสรaางเมนู และจุดเชื่อมโยงบทเรียนเพื่อใหaผูaเรียนโตaตอบ
กับบทเรียนไดa ไดaแกd โปรแกรม Adobe captivate cs6
2) โปรแกรมที่ใชaในการออกแบบและตกแตdงในสdวนของหนaางาน ไดaแกd โปรแกรม
Adobe photo shops cs6
3) โปรแกรมที่ใชaในการบันทึก ตัดตdอ ใหa อยูdในรูปแบบของวีดีโอเพื่อการเรียนรูa
และนําไปใสdในบทเรียนคอมพิวเตอรKชdวยสอน ไดaแกd โปรแกรม Corel video studio ultimate 2018
2.3.2 คูdมือวิทยากร ประกอบดaวย วัตถุประสงคK จุดประสงคKเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ
กdอนเรียน ใบเนื้อหา แบบทดสอบทa า ยบท แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
2.3.3 คูd มื อ ผูa เ ขa า รั บ การฝcกอบรม ประกอบดaวย วัตถุประสงคK จุดประสงคKเชิงพฤติกรรม
แบบทดสอบกdอนเรียน ใบเนื้อหา แบบทดสอบทaายบท แบบทดสอบหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ
2.3.4 นําเสนอตdอผูaเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรK
ชdวยสอน และคูdมือฝcกอบรม เพื่อตรวจสอบประเมินความสอดคลaอง โดยผูaเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทdาน ไดaแกd
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ผูaเชี่ยวชาญดaานสื่อ จํานวน 3 คน ผูa เ ชี่ ย วชาญดa า นเนื้ อ หา จํานวน 3 คน และผูa เ ชี่ ย วชาญดaานการวัด
และประเมินผล จํานวน 3 คน
2.4 ขั้นการทดลองใชa (I: Implementation)
2.4.1 การทดลองเปmนรายบุคคล (One to One Evaluation) นําชุดฝcกอบรมที่สรaางขึ้น
ไปทดลองกั บ สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดนที่ ไ มd ใ ชd กลุdมตัวอยdางในการทดลองจํานวน 3 คน ที่อยูdใน
กลุdมเกdง ปานกลาง และอdอน อยdางละ 1 คน เพื่อศึกษาขaอมูลในดaานเนื้อหาและชุดฝcกอบรม แลaวนําขaอมูล
ที่ไดaมานําเสนอตdออาจารยKที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงและแกaไข
2.4.2 การทดลองกลุdมเล็ก (Small Group Evaluation) นําชุดฝcกอบรมที่ไดaรับการปรับปรุง
และแกa ไขแลaว ไปทดลองใชa กับกลุdมสมาชิกกองอาสารักษาดิ นแดนที่ ไมdใ ชdกลุdมตั วอยdางในการทดลอง
จํานวน 9 คน ที่อยูdในกลุdมเกdง ปานกลาง และอdอน อยdางละ 3 คน และหาประสิทธิภาพของชุดฝcกอบรม
โดยผลการหาประสิทธิภาพดaานการวัดความรูaมีคdาเทdากับ 72.59/75.93 และผลการหาประสิทธิภาพ
ดaานการวัดทักษะมีคdาเทdากับ 75.25/76.00 แลaวนําขaอมูลที่ไดaมาปรับปรุง
2.4.3 การทดลองกลุdมใหญd (Field Evaluation) นําชุดฝcกอบรมที่ไดaรับการปรับปรุงและ
แกaไขจากกลุdมเล็กไปทดลองกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ไมdใชdกลุdมตัวอยdางในการทดลองจํานวน
20 คนที่ อ ยูd ใ นกลุd ม เกd ง ปานกลาง และอdอน โดยผลการหาประสิทธิภาพดaานการวัดความรูaมีคdาเทdากับ
80.17/85.67 ซึ่ ง สู ง กวd า เกณฑK ที่ ตั้ ง ไวa 80/80 และผลการหาประสิทธิภาพดaานการวัดทักษะมีคdาเทdากับ
76.50/78.25 ซึ่งสูงกวdาเกณฑKที่ตั้งไวa 75/75
2.4.4 การทดลองใชaจริง ตามแบบแผนการทดลองกับกลุdมตัวอยdาง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สั ง กั ด กรมการปกครอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 20 คน โดยผลการหาประสิทธิภาพ
ในการวั ด ดa า นความรูa มีคdาเทdากับ 80.50/81.33 สูงกวdาเกณฑK 80/80 ที่กําหนดไวa และประสิทธิภาพใน
การวัดดaานทักษะมีคdาเทdากับ 80.00/82.25 สูงกวdาเกณฑK 75/75 ที่กําหนดไวa
2.5 ขั้นการประเมินผล (E: Evaluation)
2.5.1 ดําเนินการทดลองกับกลุdมตัวอยdางตามแบบแผนการทดลอง และประเมินผลชุดฝcกอบรม
ตามวั ต ถุ ป ระสงคK ข องการวิ จั ย ประกอบดa ว ย เปรี ย บเที ย บผลสัมฤทธิ์ของผูaเขaารับการฝcกอบรม
และความพึงพอใจของผูaเขaารับการฝcกอบรม
3. เครื่องมือที่ใชaในการเก็บรวบรวมขaอมูล
3.1 การสรaางแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ กdอนและหลังฝcกอบรม เปmนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 50 ขaอ สําหรับใชaในการประเมินประสิทธิภาพของชุดฝcกอบรม หลังจากนั้นนําแบบทดสอบที่ผdาน
การประเมิ น และแกa ไ ขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูaเชี่ยวชาญ เพื่ อ นํา ไปทดลองหาคุณภาพ (ธีรศักดิ์
อุd น อารมณK เ ลิ ศ , 2549; มาเรียม นิลพันธุK, 2551) ดa ว ยการวิ เ คราะหK หาคdาความยากงdาย (p) มีคdาอยูdระหวdาง
0.30 - 0.70 และคdาอํานาจจําแนก (r) มีคdาอยูdระหวdาง 0.20 - 0.70 ขึ้นไป ของแบบทดสอบเปmนรายขaอ
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3.2 การสรaางแบบทดสอบวัดทักษะการปฏิบัติ ผูaวิจัยไดaดําเนินการใหaผูaเชี่ยวชาญพิจารณา
ความตรงของแบบทดสอบ และความเหมาะสมของแบบประเมินทักษะตามความคิดเห็นที่สอดคลaองของ
ผูaเชี่ยวชาญมีคdาเฉลี่ย ( X = 4.92, S.D. = 0.17) มีคdาระดับความคิดเห็นมากที่สุด
3.3 การสรaางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูaเขaารับการฝcกอบรมที่มีตdอชุดฝcกอบรม เรื่อง
การใชa โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอรK สําเร็จรูป เปm น แบบมาตราสd ว นประมาณคdา 5 อันดับ จํานวน 15 ขaอ
โดยผูaวิจัยนําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรaางขึ้นใหaผูaเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเปmนรายขaอ
ประเมิ น ความสอดคลaองระหวdางรายการประเมินกับคุณลักษณะสื่อเพื่อวัดผลและเลือกขaอที่มีคdาดัชนี
ความสอดคลaอง IOC อยูdระหวdาง 0.67 - 1.00 คdาอํานาจจําแนก อยูdระหวdาง 0.55 - 0.78 และมีคdาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เทdากับ 0.89 พรaอมทั้งปรับปรุงแกaไขตามขaอเสนอแนะของผูaเชี่ยวชาญ
4. วิธีดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขaอมูล
วิธีดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขaอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝcกอบรมเรื่อง
การใชaโปรแกรมคอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงาน ผูaวิจัยไดaดําเนินการ ดังนี้
4.1 แนะนํา ผูa เ ขa า รั บ การฝc ก อบรม เพื่ อ ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงคK แ ละวิธีการที่จะฝcกอบรม
ดaวยชุดฝcกอบรม
4.2 ดําเนินการทดสอบกdอนเรียน (Pretest) โดยใชaแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฝcกอบรม
4.3 ผูaเขaารับการฝcกอบรมนําชุดฝcกอบรมเรื่อง การใชaโปรแกรมคอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงาน
ไปทําการศึกษาดaวยตนเองซึ่งใชaระยะเวลา 7 วัน ระหวdางการฝcกอบรมใหaผูaเขaารับการฝcกอบรมทําแบบทดสอบ
ทaายบทเมื่อจบบทเรียนในแตdละหัวขaอ เพื่อใชaประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการฝcกอบรม
4.4 กํา หนดการใหa ผูa เ ขa า รั บ การฝc ก อบรมที่ ไ ดa ผd า นการฝcกอบรมครบทุกหัวขaอเรื่องแลaว
มาดํา เนิ น การทดสอบหลังเรียน (Posttest) อีกครั้ง โดยใชaแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฝcกอบรม
และทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูaเขaารับการฝcกอบรมที่มีตdอชุดฝcกอบรม
4.5 นําผลที่ ไ ดa จ ากการทํา แบบทดสอบทaายบทหลังอบรมครบทุกบทเรียน และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการฝcกอบรม ไปวิเคราะหKเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝcกอบรม
5. การวิเคราะหKขaอมูลทางสถิติ
สถิติที่ใชaในการวิเคราะหKขaอมูล ไดaแกd รaอยละ คdาเฉลี่ย สdวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคdาแจกแจงที
(t-test)
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝcกอบรม เรื่อง การใชaโปรแกรมคอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงานของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกรมการปกครอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยที่
ไดaจากการวิเคราะหKขaอมูล ซึ่งผูaวิจัยไดaสรุปผลการวิจัยไวa ดังนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผูaเขaารับการฝcกอบรมกdอนเรียนและหลังเรียนดaวยชุดฝcกอบรม
เรื่อง การใชaโปรแกรมคอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกรมการปกครอง
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหKผลสัมฤทธิ์กdอนและหลังการฝcกอบรมดaวยชุดฝcกอบรม เรื่อง การใชaโปรแกรม
คอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงาน
การทดลอง
กdอนศึกษาดaวยชุดฝcกอบรม
หลังศึกษาดaวยชุดฝcกอบรม
** P ≤ 0.05

N
20
20

คะแนนเต็ม
30
30

X

10.70
24.40

S.D.
2.11
2.14

t
27.82

จากตารางที่ 2 พบวd า คะแนนเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ กd อ นและหลั ง การฝc ก อบรม
ดaวยชุดฝcกอบรม เรื่อง การใชa โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอรK สําเร็จรูปสํานักงาน มีคะแนนเฉลี่ยแตกตdางกัน
อยdางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคdาเฉลี่ยหลังศึกษาดaวยชุดฝcกอบรม ( X = 24.40, S.D. = 2.14)
มีคdาเฉลี่ยสูงกวdากdอนศึกษาดaวยชุดฝcกอบรม ( X = 10.70, S.D. = 2.11) เมื่อทําการเปรียบเทียบระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวdา มีคdาที (t) เทdากับ 1.692 เมื่อเปรียบเทียบกับคdาที (t) ที่คํานวณไดaจริงมีคdา
เทdากับ 27.82 มีคdามากกวdาคdาจากตาราง แสดงวdา คะแนนเฉลี่ยหลังฝcกอบรมมีคdาสูงกวdาคะแนนเฉลี่ย
กdอนฝcกอบรม ดังนั้น ชุ ด ฝc ก อบรมจึ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถทํา ใหaผูaเขaารับการฝcกอบรมมีความรูa
และทักษะเพิ่มขึ้น
2. การศึกษาความพึ งพอใจที่ มีตd อชุด ฝc กอบรม เรื่อง การใชa โปรแกรมคอมพิ ว เตอรKสํ า เร็ จ รู ป
สํานักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกรมการปกครอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูaเขaารับการฝcกอบรมที่มีตdอชุดฝcกอบรม
รายการประเมิน
ดaานคูdมือฝcกอบรม
ดaานการใชaภาษา
ดaานสื่อ
ดaานเวลา
ดaานประโยชนKที่ไดaรับ
รวม

X

4.88
4.93
4.84
4.55
4.90
4.82

ความพึงพอใจ
S.D.
การแปลผล
0.32
มากที่สุด
0.27
มากที่สุด
0.35
มากที่สุด
0.51
มากที่สุด
0.31
มากที่สุด
0.35
มากที่สุด
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จากตารางที่ 3 พบวdา ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูaเขaารับการฝcกอบรมที่มีตdอชุดฝcกอบรม
โดยรวมมีความพึงพอใจอยูdในระดับมากที่สุด ( X = 4.82, S.D. = 0.35) โดยเรียงลําดับจากมากไปหานaอย
ไดaดังนี้ คือ ดaานการใชaภาษา ดaานประโยชนKที่ไดaรับ ดaานคูdมือฝcกอบรม ดaานสื่อ และดaานเวลา ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การพั ฒ นาชุ ด ฝc กอบรมเรื่ อ ง การใชa โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอรK สํา เร็ จ รู ป
สํานักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกรมการปกครอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
อภิปรายผลไดaดังนี้
1. คะแนนเปรี ย บเที ย บผลสัมฤทธิ์กdอนและหลังการฝcกอบรมดaวยชุดฝcกอบรม เรื่อง การใชa
โปรแกรมคอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงาน มีคะแนนเฉลี่ยแตกตdางกันอยdางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยคdา เฉลี่ย หลัง ศึกษาดaว ยชุด ฝcกอบรม ( X = 24.40, S.D. = 2.14) มี คd า เฉลี่ ย สู ง กวd า กd อ นศึ ก ษา
ดaวยชุดฝcกอบรม ( X = 10.70, S.D. = 2.11) เมื่ อ ทํา การเปรี ย บเที ย บระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
พบวdา คะแนนเฉลี่ยหลังฝcกอบรมมีคdาสูงกวdาคะแนนเฉลี่ยกdอนฝcกอบรม สอดคลaองกับงานวิจัยของ นุชนาถ
คงทอง (2559) ไดaทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝcกอบรมผdานเว็บ เรื่อง การสรaางหนังสืออิเล็กทรอนิกสK
สําหรับครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสงขลา พบวdา ผลสัมฤทธิ์ของผูaเขaารับการฝcกอบรม
ดa ว ยชุ ด ฝc ก อบรมฝcกอบรมผdานเว็บ เรื่อง การสรaางหนังสืออิเล็กทรอนิกสK หลังการฝcกอบรมสูงกวdากdอน
การฝc ก อบรมอยd า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิติที่ .05 อันเนื่องมาจากชุดฝcกอบรมผdานเว็บมีสีสัน และเทคนิค
การนําเสนอที่สามารถสรaางแรงจูงใจใหaกับผูaเขaารับการฝcกอบรม สอดรับกับงานวิจัยของ ขวัญชนก บัวทรัพยK
(2558) ไดa ทํา การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอรKชdวยสอน เรื่อง การใชaโปรแกรมการพิมพK
สํา หรั บ นั ก เรี ย นชั้นประถมศึกษาปxที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมั ค รพลผดุ ง ) พบวdา บทเรียน
คอมพิ ว เตอรK ชd ว ยสอนที่สรaางขึ้นประกอบดaวยเนื้อหาที่มีสีสันดึงดูดความสนใจของผูaเรียน มีกิจกรรม
การเรียนรูa คือ แบบทดสอบในแตdละหนdวยการเรียนรูa และเมื่อทําแบบทดสอบแลaวมีเฉลยแจaงใหaผูaเรียน
ทราบทั น ที เปm น การเสริ มแรงจู ง ใจและเพิ่ มผลสั มฤทธิ์ ใ หa กับ ผูa เ รี ย น ซึ่ ง สอดคลa องกั บ ผลการวิ จั ย ที่ ไ ดa
ทําการศึกษาในครั้งนี้ โดยคุณลักษณะพิเศษของชุดฝcกอบรมที่ผูaวิจัยไดaพัฒนาขึ้นนี้ ประกอบดaวย บทเรียน
คอมพิวเตอรKชdวยสอน และคูdมือฝcกอบรม ซึ่งผูaเขaารับการฝcกอบรมสามารถศึกษาไดaดaวยตนเอง มีเนื้อหา
ทางทฤษฎี ใบงาน แบบฝcกหัด แบบทดสอบกd อ นและหลั ง ฝc ก อบรม และแบบวัดทักษะปฏิบัติ ที่ชdวย
เสริมสรaางความรูaและทักษะ และสามารถแสดงผลลัพธKไดaทันที ที่ชdวยใหaผูaเขaารับการฝcกอบรมสามารถ
เรียนรูaไดaดaวยตนเองอยdางมีประสิทธิภาพ
2. ความพึงพอใจของผูaเขaารับการฝcกอบรมที่มีตdอชุดฝcกอบรม เรื่อง การใชaโปรแกรมคอมพิวเตอรK
สํา เร็ จ รู ป สํา นั ก งานของสมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน สังกัดกรมการปกครองอําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบวdา ความพึงพอใจของผูaเขaารับการฝcกอบรมที่มีตdอชุดฝcกอบรมโดยรวมมีความพึงพอใจ
อยูdในระดับมากที่สุด ( X = 4.82, S.D. = 0.35) โดยเรียงลําดับจากมากไปหานaอย ไดaดังนี้ คือ ดaานการใชaภาษา
ดa า นประโยชนK ที่ ไ ดa รั บ ดaานคูdมือฝcกอบรม ดaานสื่อ และดaานเวลา ตามลําดับ สอดคลaองกับงานวิจัยของ
พิ สิ ษ ฐK ทองงาม (2557) ไดaทําการวิจัยเรื่อง การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอรK ชd ว ยสอนบนเครือขdาย
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อิ น เตอรK เ น็ ต ดaวยเทคนิคเรียนรูaรdวมกัน เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปxที่ 5
อันเนื่องมาจากชุดฝcกอบรมที่สรaางขึ้น มีสื่อที่เปmนบทเรียนคอมพิวเตอรKชdวยสอนที่พัฒนาขึ้น มีเสียงการบรรยาย
ที่ชัดเจน โปรแกรมมีการใชaภาษาที่เขaาใจงdาย มีการใชaสีสันที่เหมาะสมสวยงามชdวยดึงดูดความสนใจใหaกับ
ผูaเขaารับการฝcกอบรม รวมถึ ง คูd มื อ ฝc ก อบรมเนื้อหามีความนdาสนใจ ใชaงานงdาย และสามารถเรียนรูaไดa
ดaวยตนเอง ซึ่งสอดคลaองกับ อมรรัตนK ชัยแสนหาญ และจรัญ แสนราช (2557) พบวdา การพัฒนาบทเรียน
คอมพิ ว เตอรK ชd ว ยสอนบนเครือขdายอินเทอรKเน็ต ดaวยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสตK เรื่อง
การเขียน Mind Mapping สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปxที่ 6 ผูa เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจเฉลี่ยเทdากับ
4.59 ผูaเรียนมีความพึงพอใจอยูdในระดับมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
1. ขaอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชaงาน
1.1 เพื่อเปmนการขยายผลการวิจัยใหaกับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ควรดําเนินการ
นําชุดฝcกอบรมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชaกับหนdวยงานที่เกี่ยวขaอง โดยศึกษารายละเอียดของหัวขaอ เนื้อหา
บทเรียน การฝcกปฏิบัติ กระบวนการจัดการฝcกอบรม และระยะเวลาในการฝcกอบรม
1.2 วิทยากรควรเตรียมความพรaอมสําหรับอุปกรณKคอมพิวเตอรK เพื่อใหaมีความพรaอมและ
สมบูรณKที่สุด ตลอดการจัดการเตรียมไฟลKขaอมูลทั้งเอกสาร คูdมือ และสื่อ เปmนตaน
2. ขaอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตdอไป
2.1 ควรมีการสรaางชุดฝcกอบรม เพื่ อ ใหa ผูa เ ขa า รั บ การฝc ก อบรมสามารถเรี ย นรูa ผd า นทาง
อินเทอรKเน็ตไดa และมีความสะดวกทันสมัยตdอการเรียนรูaมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการสรaางชุดฝcกอบรมในเรื่องอื่น ๆ ที่ผูaเขaารับการฝcกอบรมสนใจ และมีการผสมผสาน
รูปแบบที่หลากหลาย เชdน การจําลองสถานการณK เกมการสอน เพื่ อ ใหa ผูa เ ขa า รั บ การฝc ก อบรมเกิ ด
ความเขaาใจ สนใจในชุดฝcกอบรมที่สรaางมากยิ่งขึ้น
รายการอางอิง
กรมการปกครอง. (2560). แผนยุทธศาสตรกรมการปกครอง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564. กรุงเทพฯ:
กระทรวงมหาดไทย.
ขวัญชนก บัวทรัพยK. (2558). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรKชdวยสอน เรื่อง การใชaโปรแกรมการพิมพK
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปxที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง). Veridian
E-Journal, Silpakorn University (ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
ศิลปะ), 8(1), 153-167.

100 วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ฐิติมา คิดดี, วีระยุทธ สุดสมบูรณK และอุทัย คูหาพงศK. (2562). การสรaางและหาประสิทธิภาพชุดฝcกอบรม
เรื่อง การใชaโปรแกรมคอมพิวเตอรKสําเร็จรูปสํานักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด
กรมการปกครอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช. ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(หนaา 1006-1015). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ธีรศักดิ์ อุdนอารมณKเลิศ. (2549). เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา: การสรPางและการพัฒนา. นครปฐม:
คณะศึกษาศาสตรK มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นุชนาถ คงทอง. (2559). การพัฒนาชุดฝcกอบรมผdานเว็บ เรื่อง การสรaางหนังสืออิเล็กทรอนิกสKสําหรับครู
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสงขลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง.
พิสิษฐK ทองงาม. (2557). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรKชdวยสอนบนเครือขdายอินเตอรKเน็ตดaวยเทคนิค
เรียนรูaรdวมกัน เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปxที่ 5. วารสารวิจัยทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 8(2), 177-190.
มาเรียม นิลพันธุK. (2551). วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (พิมพKครั้งที่ 3). นครปฐม:
คณะศึกษาศาสตรK มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ลaวน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2553). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา (พิมพKครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ:
สุวีริยาสาสKน.
สุธี มากบุญ. (2560). มหาดไทย 4.0. สืบคaนเมื่อ มกราคม 9, 2561, จาก https://www.
posttoday.com/social/think/482984.
อมรรัตนK ขัยแสนหาญ และจรัญ แสนราช. (2557). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรKชdวยสอนบนเครือขdาย
อินเทอรKเน็ตดaวยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสตKเรื่อง การเขียน Mind Mapping
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปxที่ 6. ใน การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ
ครั้งที่ 7 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลPาพระนครเหนือ.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลaาพระนครเหนือ.

