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Abstract 

 

 The research aims to develop and to fine the efficiency of basic computer 

instructional package through the Google Education system for Elderly Care 

Curriculum, Phradabos School. The sampling group was 18 of Elderly Care 

Curriculum, Phradabos School with selected purposively. The constructed 

instructional package consists 3 units and 19 worksheets including the timetables, 

content sheets, worksheets, performance appraisals form, powerpoint presentations, 

teaching through the Google Education and achievement test. 

 The research results shown that the efficiency of constructed instructional 

package has equal to 90.14/82.78 that was higher than the criterion set of 80/80. The 

difference between the means of the pretest and posttest was significant at the level 

of .01. The evaluated result of learner’s satisfaction of constructed instructional 

package was most satisfying. The evaluation is divided into 4 topics : 1) process/the 

process of teaching activities 2) instructor 3) location and facilities and 4) knowledge 

and practice gained.  Conclusion, the constructed instructional package on basic 

computer can be used effectively in the teaching. 
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  15 แสดงการวิเคราะห์หาความก้าวหน้าทางการเรียนภาคทฤษฎีของ 101 

    กลุ่มตัวอย่างรุ่นที ่40 ปีการศึกษา 2559 

  16 แสดงการวิเคราะห์หาความก้าวหน้าทางการเรียนภาคทฤษฎีของ 103 

    กลุ่มตัวอย่างรุ่นที ่41 ปีการศึกษา 2560 

  17 แสดงการวิเคราะห์หาความก้าวหน้าทางการเรียนภาคทฤษฎีของ 105 

    กลุ่มตัวอย่างรุ่นที ่42 ปีการศึกษา 2561 
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สารบัญแผนภูม ิ

 

แผนภูม ิ                 หน้า 
 

   1   แสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาชุดการสอน   38 

   2   แสดงขั้นตอนการศึกษาข้อมูล   48 

   3   แสดงขั้นตอนการกำหนดหัวข้องาน   49 

   4   แสดงขั้นตอนการพัฒนาชุดการสอน   51 

 
 

 


