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การพัฒนาทักษะการออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา
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สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเรือวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลาภู
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หนองบัวลาภู
สุภาภรณ์ แก้วสุฟอง
ครู โรงเรียนภูเรือวิทยา
2563

บทคัดย่อ
การพัฒนาทักษะการออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา โดยใช้ชุดสื่อห้องเรียนออนไลน์
Google Classroom สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเรือวิทยา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึ กษา เลย หนองบัวล าภู ครั้ง นี้มีวั ตถุป ระสงค์เ พื่อ 1) เพื่ อสร้ างและพั ฒนาชุดสื่ อ
ห้อ งเรี ยนออนไลน์ Google Classroom เรื่ อ ง การออกแบบขั้ น ตอนวิธี สาหรับ นั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเรือวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลาภู
ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่อง
การออกแบบขั้นตอนวิธี โดยใช้ชุดสื่อห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom เรื่อง การออกแบบ
ขั้นตอนวิธี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเรือวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เลย หนองบัวลาภู และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ ชุดสื่อห้องเรียน
ออนไลน์ Google Classroom เรื่อง การออกแบบขั้นตอนวิธี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนภูเรือวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลาภู กลุ่มเป้าหมายใน
การวิจั ยครั้ง นี้ ได้ แก่ นัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 4/4 โรงเรี ยนภูเ รือ วิท ยา สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลาภู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 12 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย1) ชุดสื่อ
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroomฯ จานวน 3 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 3 แผน 3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 20 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการใช้ชุดสื่อห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom จานวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย ( ), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D), การหาประสิทธิภาพ (E1/E2)
และค่า t-test แบบ Dependent Sample t-test
ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของชุดสื่อห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom เรื่อง
การออกแบบขั้นตอนวิธี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเรือวิทยา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลาภู มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.22 / 81.66 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดสื่อห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
เท่ากับ 4.51 ในระดับดีมาก

กิตติกรรมประกาศ
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา โดยใช้ชุด
สื่อห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเรือวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลาภู สาเร็จลงด้วยดี โดยได้รับความกรุณาและ
ความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจากท่านผู้มีอุปการคุณหลายท่าน
ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อานวยการ นายพยุง โพธิ์ชัย ที่ให้ความรู้ด้านการวิจัย และกรุณา
เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทาวิจัย อีกทั้งยังช่วย
ให้ ค วามอนุ เ คราะห์ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ และนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4/2 โรงเรี ย นภู เ รื อ วิ ท ยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลาภู ให้ความร่วมมือ เก็บข้อมูล จนกระทั่ง
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ คือ นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตา รองผู้อานวยการโรงเรียน
ภู เ รื อ วิ ท ยา และนางประเทื อ ง มิ ค ะมาที่ ใ ห้ ค วามกรุ ณ าตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย
นวัตกรรม และคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ สาหรับข้อเสนอแนะและความช่วยเหลือใน
ทุ ก ๆ ด้ า นในการด าเนิ น การวิ จั ย ท าให้ ผู้ วิ จั ย สามารถปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ ผลอันเป็นประโยชน์แห่ง ความดีง ามทั้งปวง ที่เกิดจากการการศึกษาและพัฒนา
งานวิจัย ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ไ ด้ให้คาปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ให้
ความช่วยเหลือ เพื่อเป็นทางที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในชีวิต อันจะช่วยสร้างเสริมสิ่งที่ดีงามให้กับชีวิต
และสังคมต่อไป
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เรื่อง การออกแบบขั้นตอนวิธี โดยใช้ชุดสื่อห้องเรียนออนไลน์ฯ
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