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ก าหนดการ 
การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 

โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการปฏิบตัิการสอน  โดย... คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

    บริเวณลานกิจกรรมกลาง อาคาร 58  
09.30-10.00 น. พิธีเปิดโครงการสมัมนาหลังปฏิบัตกิารสอนพร้อมใหโ้อวาท  

โดย... คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ห้อง 58302 
10.00-10.30 น. แลกเปลีย่นเรยีนรู้การขอส าเร็จการศึกษา  

โดย... รองคณบดฝี่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ ห้อง 58302 
10.30-12.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้อง เวทีน าเสนอ best practice ดังนี ้

     (นักศึกษาเข้าร่วมทุกคน) 
    - แบ่งห้อง  
     1.ห้อง 58105 
     2.ห้อง 58106 
     3.ห้อง 58107 
     4.ห้อง 58108 
    - คณะกรรมการตัดสินการน าเสนอ 
    - น าเสนอคนละ 10-15 นาที 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-17.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้อง เวทีน าเสนอ best practice ดังนี้  

     (นักศึกษาเข้าร่วมทุกคน) 
    - แบ่งห้อง  
     1.ห้อง 58105 
     2.ห้อง 58106 
     3.ห้อง 58107 
     4.ห้อง 58108 
    - คณะกรรมการตัดสินการน าเสนอ 
    - น าเสนอคนละ 10-15 นาที 

หมายเหตุ : อาหารว่างและอาหารกลางวันระหว่างการสัมมนา  
                          ก าหนดการสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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3. อาจารย์ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา     กรรมการ 
4. อาจารย์รอฮานา ซนีเย็ง     กรรมการ 
5. ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์     กรรมการ 
6. อาจารย์จันทรด์า พิทักษ์สาล ี     กรรมการ 
7. อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน ์    กรรมการ 
8. อาจารย์จารึก สระอิส     กรรมการ 
9. อาจารย์ปานใจ แสงศลิา     กรรมการ 
10. ดร.อลสิรา ชมชื่น      กรรมการ 
11. อาจารย์นิรมล รัตนสงเคราะห ์    กรรมการ 
12. ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง     กรรมการ 
13. อาจารย์มะลิ ศรีชู      กรรมการ 
14. อาจารยส์ินี คูหามุข      กรรมการ 
15. อาจารย์ศภุกาญจน์ บัวทิพย ์     กรรมการ 
16. ดร.มฮัดี แวดราแม      กรรมการ 
17. อาจารย์ธวัชชัย ศรีเทพ     กรรมการ 
18. อาจารย์ศภุลักษณ์ พลายแสง     กรรมการ 
19. อาจารย์ตูแวยูโซะ กูจ ิ     กรรมการ 
20. ดร.วชิระ ดวงใจด ี      กรรมการ 
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 1 การใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสนใจในเรียน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตัตาน ี

9 

  โดย อิทธิพล หวานดี ชัยเชต ขุนฤทธ์ิ สุนธีราภรณ์ ชัยฤกษ์ และอลิสรา ชมชื่น                                                                                                                                                                         

 2 การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ เรือ่ง เซลล์สิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal 

20 

  โดย อัญธิกา สิทธิศักดิ์ ศุภกาญจน ์บัวทิพย์ และสิรลิักษณ์ ดวงตา     

 3 การใช้ Google Apps for Education ในการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนราธิวาส 

33 

  โดย ซัยนับ  ยูโซ๊ะ พิฌาณิกา ไทยจินดา และ อาฟีฟี ลาเต๊ะ 
 

 4 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การใช้โปรแกรมส านักงานขั้นสูงของนักศึกษาระดับช้ัน 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom 

46 

  โดย นางสาวซีตีอัยเซาะห์ ปูเตะ นางสาวกมลา  รักษมณี และดร.มัฮดี  แวดราแม  

 5 การใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตัิงานของแฮร์โรวร์่วมกับ Google Classroom ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการปฏิบตัิงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจของ
นักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรชั้นสูงปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดงุประชายะลา 

61 

  โดย นางสาวซไูฮซัน  มาฮะนาย มารูวัน  มามุ และดร.มัฮดี  แวดราแม  
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 6 การจัดการเรยีนรู้โดยใช้สื่อบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.1) แผนกบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชา
ยะลา 

76 

  โดย นางสาวมูรนี บือซา นางสาวอาแอเสาะ ดอเลาะ และดร.มัฮดี แวดราแม  

 7 การใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์และพฤติกรรมความ
รับผิดชอบของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรียะลา 

88 

  โดย นางสาวนูรมา ตาเยะ และ ดร.มัฮดี แวดราแม   

 8 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนสตรยีะลา โดยใช้ GSK Application 

104 

  โดย นางสาวซัฟวาณีย์ เจ๊ะเล็ง นางกันยา ตอแลมา และดร.มัฮดี แวดราแม  

 9 การใช้ GJGI ในการพัฒนาความสนใจในการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

118 

  โดย นางสาวอัสมานี ดาเซะบิง ดร.มัฮดี แวดราแม และนางสาวศุภศิริ ยามโสภา  

 10 การใช้การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ (LT) ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ทักษะการใช้เทคโนโลยีและการท างานเป็นทีม และความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน 
Socrative ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 2  แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

138 

  โดย นางสาวอาแอเสาะ เจ๊ะซอ ดร.มัฮดี แวดราแม และนายธีระพงศ์ ไชยศร ี   

 11 การจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลย ีAugmented Realityเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี 
เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตาน ี

154 

  โดย นูรอัยนี่ นิยมเดชา นารี สังขรัตน์ และมะลิ ศรีชู 
 

 12 การใช้แบบฝึกทักษะ ค าสมาส ร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การสร้างค าสมาส ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

164 

  โดย สุภาพร  พรหมวัณรัตน์ อ านวย  เรืองศรี และ ภานุช ไชยพันธ์  
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 13 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนว่ยการเรยีนรู้ เรื่อง การหมุนเวยีนสารในระบบนิเวศโดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม)ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
โรงเรียนพมิานพิทยาสรรค ์ 

180 

  โดย นางสาวนัฎศิมา ส ามะเนี๊ยะ   

 14 การพัฒนาความรับผิดชอบต่อการส่งงานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการอาชีพ โดยใช้ Google Classroom ร่วมกับโปรแกรม OBS Studio ส าหรับนักศึกษาระดับช้ัน     
ปวส.1/2 แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตาน ี

191 

  โดย สีตีมารียัม  เจ๊ะเฮง  ลุกมัน มะดือเร๊ะ  และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 
 

 15 การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบ 
Multi Digital Learning Model (MDLM). 

185 

  กวินนา  ปินตานา  

 16 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษาโดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท า
ปฏิบัติการทดลอง (Laboratory method) 

194 

  นางสาวนูไฮนี   วานิ  อาจารย์จันทร์ดา พิทักษ์สาลี  
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การใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสนใจในเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 

 
        ผู้วิจัย อิทธิพล หวานดี[1]      Ittipon Hwandee[1] 

                                                                                                                            ittiponhwandee@gmail.com 

        ชัยเชต ขุนฤทธิ์[2]                                                                              Chaichad Kunrid[2]                                  
        สุนธีราภรณ์ ชัยฤกษ์[3]                 Sunteeraporn Chaireck[3] 

             อลิสรา ชมชื่น[4]                                                                                                                     Arisara Chomchuen[4] 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติของนักเรียน ก่อน
และหลังการใช้โปรแกรม Geogebra และแบบฝึกทักษะ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้โปรแกรม GeoGebra 
และแบบฝึกทักษะ การวิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวโดยวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน มีกลุ่มตัวอย่างคือฃั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebra 
และแบบฝึกทักษะ เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
ด าเนินการทดลองเป็นเวลา 11 คาบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และสถิติ
ทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent samples t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบเรื่องเวกเตอร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebra 
และแบบฝึกทักษะ คะแนนสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.86 คะแนนสอบ
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.30 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.604 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 46.85 (2) นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Geogebra และแบบฝึกทักษะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (3.96) โดยประเด็นเรื่องการใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะมีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนมีค่าเฉลี่ย 
สูงสุดรองลงมา ได้แก่บรรยากาศในห้องเรียนเหมาะสมแก่การเรียนรูต้ามล าดับ 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยโปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะเรื่องเวกเตอร์ในสามมิต ิ
______________________________________ 
[1] นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
[2][3] ครูหมวดคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตาน ี
[4] อาจารย์ประจ าภาควิชา คณะศกึคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เวกเตอร์เป็นปริมาณทางคณติศาสตร ์ซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกับ สเกลาร์ ซึ่งเป็นจ านวนที่มีทิศทาง   ในปัจจุบันอย่างท่ีเรา
ทราบกันว่าเวกเตอร์เป็นเครื่องมือที่ดีและเหมาะที่จะใช้อธิบายความคิดส าคัญทางเรขาคณิต ฟิสิกส์ และแม้กระทั้งวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ การพิสูจน์ทฤษฎีบทหลาย ๆ ทฤษฎีบทกระท าได้โดยง่ายและรัดกุมเมื่อใช้เวกเตอร์เข้ามาช่วย นอกจากนี้เวกเตอร์
ยังมีประโยชน์ในการศึกษาโครงสร้างของคณิตศาสตรแ์ละเป็นรากฐานของคณิตศาสตรข์ั้นสูง เวกเตอร์ในสามมิติ มีบทบาทส าคัญใน
หลาย ๆ แขนงวิชา แล้วเนื้อหาเวกเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมที่ได้จัดการเรียนการสอนในระดับ  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ – อังกฤษ ) ซึ่งเนื้อหามีลักษณะเป็นนามธรรม
เกี่ยวกับเรขาคณิต และพีชคณิต จึงท าให้บางครั้งตัวนักเรียนเองมองภาพของเวกเตอร์ในสามมิติไม่ค่อยชัดเจนมากนัก 

จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากครูประจ าวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี พบว่าครูคณิตศาสตร์ที่ท าการสอนเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติประสบปัญหาเกี่ยวกับการสอนเรื่องนี้ 
กล่าวคือครูไม่มีวิธีการสอนที่เหมาะสม และไม่มีสื่ออุปกรณ์ช่วยในการสอน อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติจ าเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางและวิธีการแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ จากเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญ
ส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (NCTM, 2000) การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอนมีส่วนท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทในช้ันเรียนโดยเปลี่ยนจากครเูป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน (Teacher centered approach) มาเป็น
นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน (Student centered approach) จาก GeoGebra เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร์ที่เป็น Freeware จึงสามารถน าไปใช้โดยไม่ต้องขอถึงลิขสิทธิ์ ค าว่า GeoGebra มาจากค าว่า Geometric ผสมกับค า
ว่า Algebra นั่นคือ โปรแกรมนี้มีคุณสมบัติการใช้งานท้ังด้านเรขาคณิตและพีชคณิตถือเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก  และผู้วิจัย
มองเห็นว่าหากใช้แบบฝึกทักษะที่ควบคุมเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ ก็จะสามารถท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่แท้จริงของ
เรื่องนั้นๆ ได้ดีขึ้น 

เนื่องจากประเด็นที่กล่าวข้างต้น ท าให้นักเรียนขาดความสนใจและความเข้าใจในเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ ส่งผลให้ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงหาแนวทางใหม่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และ
พบว่าการใช้โปรแกรม GeoGebra เป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจจะน ามาใช้แก้ไขปัญหานี้ได้ ดังท่ีมีงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษารับรอง
ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการสอน เช่น งานวิจัยของสุทิน บับภาวะตา วิไลวรรณ สีแดด ไพรินทร์ 
สุวรรณศรีศรี วุฒิชัย ภูดี และ ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์  ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอันส่งผลต่อความเข้าใจ เรื่อง 
เวกเตอร์ในสามมิติ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านโปรแกรม GeoGebra  และแบบฝึกทักษะ เพื่อเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม  Geogebra และแบบฝึก
ทักษะผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตาม 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ  
 ความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม GeoGebra  

และแบบฝึกทักษะ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเรื่องเวกเตอร์ของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม GeoGebra และ
แบบฝึกทักษะ 

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะ 

วิธีด าเนินการวิจยั 
แบบแผนการวิจยั  
             การวิจัยครั้งนี้ใช้วิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการวจิัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลหลังการทดลอง โดยมีแบบ 
ทดสอบก่อนและหลังใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะ ในการจัดการเรยีนการเรียนรู้ มีแบบแผนการวิจัยดังต่อไปนี ้

       เมื่อ T1 หมายถึงการทดสอบก่อนเรียน  
              X หมายถึง การใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะ  
             T2 หมายถึงการทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 10 ห้อง นักเรียนจ านวน 350 คน 
            กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 จ านวน 40 คน ท่ีได้จากการสุ่มแบบกลุม่โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยใน
การสุ่ม 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
           ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี มี 2 ประเภท ได้แก ่
         1.เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก ่
             1.1 แผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะ  
         2.เครื่องมือท่ีใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตาม ได้แก ่
            2.1 แบบทดสอบเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ จ านวน 15 ข้อ 
             2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะ จ านวน 9 ข้อ 

 

 

 

ตัวแปรต้น 
 โปรแกรม GeoGebra และแบบฝกึทักษะ 

 
T1 X T2 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์คณุภาพเครื่องมือ 

เครื่องมือ คุณภาพเครื่องมือ (ก่อนน าไปใช้) คุณภาพเครื่องมือ 
(หลังน าไปทดลองใช้) 

แผนการจดัการเรียนรู ้ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา - 

แบบทดสอบ  (อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมของข้อ
ค่าถามกับวัตถุประสงค์) 

1.ค่า IOC (0.6-1.0) 
2.ค่าความยาก–ง่าย (0.55-0.8) 
3.ค่าอ่านาจจ่าแนก (0.0793 –0.546) 
4.ความเชื่อมั่นแบบ KR20 
(0.289) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(อาจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบ
ความเหมาะสมของข้อค าถาม) 

ความเชื่อมั่นแบบครอนบาคแอลฟา 
(0.647) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมลู 

ในการวิจัยนี้ผู้วิจยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลูวิจัยประกอบด้วย 3 ข้ันตอนคือ (1) ขั้นก่อนการทดลอง (2) ขั้นการ
ทดลอง (3) ขั้นหลังการทดลอง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1.ขั้นก่อนการทดลอง 
           ในการวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตวัอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
จังหวัดปัตตานปีีการศึกษา 2561  
    1.1. ผู้วิจัยได้สมัภาษณ์การจดัการเรยีนการสอนของครูผูส้อนรายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5 เพื่อวิเคราะห์ 
สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน จากน้ันไดศ้ึกษาค้าคว้าแนวทางพัฒนาการจัดการสอนของครผูู้สอนและน ามาพัฒนาเป็น
หัวข้อวิจัย 
    1.2 ผู้วิจัยได้จัดเตรยีมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แบบทดสอบก่อนเรียน  
แผนการจดัการเรียนรู้เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ โปรแกรม GeoGebra  แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบหลังเรียน 
 
2. ขั้นการทดลอง 

    2.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 11 คาบ (รวมสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน) ดังนี ้

       - เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องเวกเตอร์ ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/6 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับจากการทดสอบครั้งนี้เป็น
คะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

ช่ัวโมงท่ี 1 และ 2 เป็นการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่องพิกัดฉากสามมติิ 
ช่ัวโมงท่ี 3 เป็นการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่องเวกเตอร์ 
ช่ัวโมงท่ี 4 และ 5 เป็นการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่องการบวกและการลบเวกเตอร ์
ช่ัวโมงท่ี 6 และ 8 เป็นการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่องเวกเตอร์ในระบบพิกดัฉาก 
ช่ัวโมงท่ี 9 เป็นการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่องการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ 

    -  เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องเวกเตอร์ในสามมติิ และบันทึกผลการ 
ทดสอบให้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest) พร้อมท้ังให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้ 
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3.ช้ันหลังการทดลอง 
             ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในกรณทีี่ข้อมูลผลการทดสอบของ
นักเรียนไม่ครบถ้วน คณะผู้วิจัยจะติดตามให้นักเรยีนทดสอบเพิม่เตมิ หลังจากน้ันไดจ้ัดเตรียมบันทึกข้อมูลเพื่อจะวเิคราะห์ข้อมลูใน
ขั้นต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
           1. การวิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตรเ์รื่องเวกเตอร์ในสามมติิ  ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พัฒนาการสัมพัทธ์ เพื่อเปรียบเทยีบคะแนนก่อนและหลังการทดลอง 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย ใช้โปรแกรม 
Geogebra และแบบฝึกทักษะ (เต็ม 15 คะแนน) 

 

 N Minimum Maximum Mean SD 

Pretest  40 2.00 8.00 4.28 1.826 

 
Posttest 40 6.00 15.00 9.30 2.604 

 
          จากการวิเคราะหต์ารางที ่3 พบว่า คะแนนก่อนเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 มีค่าน้อยท่ีสุดเท่ากับ 2 คะแนน 
ค่ามากที่สุดเท่ากับ 8 คะแนน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.826 ส่วนคะแนนสอบหลัง
เรียนมีคา่น้อยที่สุดเท่ากับ 6 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 15 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับคะแนน 9.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.604  

ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้โปรแกรม Geogebra และ
แบบฝึกทักษะ  
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จากภาพประกอบ 1 แสดงคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าจากกราฟคะแนนสอบหลังเรียนทีสู่งกว่าก่อนเรียน  

 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ใช้โปรแกรม Geogebra 

และแบบฝึกทักษะ (เต็ม 15 คะแนน)   

 
คะแนนสอบ 

 
n 

 
M 

 
SD 

Paired Samples Test  
  t 

 
df 

 
Sig.   M Dif    SD 

ก่อนเรียน 40 4.28 1.826 

 

5.025 2.444 13.003 39 0.0075 

หลังเรียน 40 9.30 2.604 
 

 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะ มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.28 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.826 คะแนน คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม 
GeoGebra และแบบฝึกทักษะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.30 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.604 ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะ เราสรุปได้ว่าผลการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

       
ภาพประกอบ 2  แผนภูมิแสดงคะแนนพัฒนาการสมัพัทธ์ของการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ใช้โปรแกรม Geogebra และแบบฝึกทักษะ 

 

 
 

          จากตารางที่ 5 และภาพประกอบ 2 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
9.30 โดยส่วนใหญ่นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 46.85 

           2. การวิเคราะห์ความพึ่งพอใจของนักเรียนในการใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะ เพื่อศึกษาความพึ่งพอใจ
ของนักเรียน 
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         ตารางที ่6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะ 

จากตารางพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก Mean=3.96 โดยประเด็นเรื่องการใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะมีประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมในห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาได้แก่บรรยากาศในห้องเรียนเหมาะสมแก่การเรียนรู้ และโปรแกรม GeoGebra มี
รูปแบบสวยงาม และน่าสนใจตามล าดับ 

                                               อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

จังหวัดปัตตานีก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรมGeoGebra และแบบฝึกทักษะ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนได้สูงขึ้น เห็นได้จากคะแนน
แบบทดสอบเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและจากการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบ
ฝึกทักษะสามารถท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาและเกิดองค์ความรู้ใหม่ จากพฤติกรรมที่นักเรียนสามารถอธิบายเพื่อนได้
และสามารถตั้งค าถามเพื่อขยายแนวคิดได้และนักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนมากขึ้น จากการที่ตั้งใจมอง
ภาพกราฟิกบนจอและมีประเด็นถกเถียงกันภายในห้องเรียน 

โดยสอดคล้องกับงานวิจัย วิไลวรรณ สีแดด และไพรินทร์ สุวรรณศรี (2559) ผลวิจัยพบว่าการศึกษาความเข้าใจเรื่อง
เวกเตอร์ในสามมิติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่าน GeoGebra Applet การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 
(quasi – experimental design method) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกระสัง
พิทยาคม อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน GeoGebra Applet ส่วนกลุ่มควบคุมจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ผา่น GeoGebra Applet มีความเข้าใจเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่
งานวิจัยของ สุทิน บับภาวะตา (2557) ศึกษาผลของการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

 
ประเด็นประเมิน 

 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean SD แปลผล 
1.โปรแกรม GeoGebra มีรูปแบบสวยงาม และน่าสนใจ 3.98 0.75 มาก 
2.การใช้โปรแกรม GeoGebra ท าให้นักเรียนมองภาพและเข้าใจเนือ้หาได้ง่าย 3.88 0.94 มาก 
3.ความประทับใจในการใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะ 3.90 0.50 มาก 
4.การใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะ มีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมใน
ห้องเรียน 

4.28 0.93 มาก 

5.การใช้โปรแกรม GeoGebra เพิ่มความสนใจในการเรียน 3.83 0.93 มาก 
6.การใช้โปรแกรม GeoGebra ท าให้รู้สึกสนุกกับการเรียน 3.83 0.90 มาก 
7.เนื้อหาโปรแกรม GeoGebra มีความสอดคล้องกับแบบฝึกทักษะ 3.95 0.53 มาก 
8.ความประทับใจในการใช้โปรแกรม GeoGebra 3.88 0.76 มาก 
9.บรรยากาศในห้องเรียนเหมาะสมแก่การเรียนรู ้ 4.10 0.59 มาก 
    สรุปความพึงพอใจในภาพรวม  3.96 0.73 มาก  
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เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนและมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกับงานวิจัย ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ และผศ.วิวรรณ 
กาญจนวจี (2557) ศึกษาการเปรียบเทียบการใช้โปรแกรม GSP กับโปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผลการศึกษาพบว่า 1. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของกลุ่มที่ใช้โปรแกรม GSP และกลุ่มที่ใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้เรื่องการ
แปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรห์ลังเรยีน ของกลุ่มที่ใช้โปรแกรม GSP และกลุ่มที่ใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้ 
เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนระหว่างกลุ่มที่ใช้โปรแกรม GSP กับกลุ่มที่ใช้ โปรแกรม GeoGebra 
ประกอบการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ไม่แตกต่างกัน  4. ความพึงพอใจที่มีต่อการ
เรียนรู้ของกลุ่มที่ใช้โปรแกรม GSP และกลุ่มที่ใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับวุฒิชัย ภูดี และ นครราช อันสุข 
(2558) ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงด้วยโปรแกรม GeoGebra เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
สองมิติกับสามมิติส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผลการวิจัย  1) โปรแกรมเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงด้วยโปรแกรม 
GeoGebra มีค่าประสิทธิภาพ 79.85/78.46 2) ค่าประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงเท่ากับร้อยละ 74.43 3) 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยโปรแกรมเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงที่สร้างขึ้นเท่ากับ 
15.69 โดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้จ านวน 21 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.77 โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะช่วยท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สูงขึ้น ดังนั้นควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นไปใช้สอนโจทย์คณิตศาสตร์ และสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้

โดยใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน แต่มีนักเรียนบางคนที่ได้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแต่ยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์ 50% ของคะแนนสอบ เนื่องจากพฤติกรรมบางอย่างของนักเรียน เช่น ไม่ตั้งใจเรียน คุยกันระหว่างเรียน และเดา
แบบทดสอบ เป็นต้น และหากดูค่าเฉลี่ยหลังเรียนก็คือ 9.30 ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขท่ีไม่ได้เยอะมากนัก ทั้งนี้ด้วยปัจจัยทางด้านความ
พร้อมของห้องเรียนที่ค่อนข้างจะขาดสิ่งของอ านวยในการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค เครื่องฉาย และปลั๊กไปเอง 
โดยห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอนไม่ใช่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยจึงท าได้แค่สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาท ากิจกรรมได้
บ้างส่วน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องควบคุมพฤติกรรม เหล่านี้ของนักเรียน และใช้ห้องเรียนที่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้
ผลการวิจัยได้ผลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรจะมีการทดลองที่มีกลุ่ม ควบคุมเพื่อจะได้ตรวจสอบและเทียบผลการทดลอง
ระหว่างกลุ่มได้ 
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             เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติกับสามมติิส าหรับนักเรยีนช้ัน 
             มัธยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรยีนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว.นครพนม.  

 สุทิน บับภาวะตา .(2557). การใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณติศาสตร์         
           ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมติิและสามมิติ ที่มี 
           ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนางรอง .บุรีรมัย์ . 

Jerrold E. Kemp และ Don C. Smelle .(1989). (2560, พฤศจิกายน 21).ทฤษฎีและหลักการเลือกสื่อการ 
           เรียนการสอนสอน. 
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การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ เรือ่ง เซลล์สิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal 

Develoment of Creative Thinking in Cell Organism Mutthayomsuksa 4 Students Through Inquiry Progess and 
HP Reveal. 

 
ผู้วิจัย  อัญธิกา สิทธิศักดิ์ 1       Auntika Sittisak 1 
 ศุภกาญจน์ บัวทิพย ์2      Suppakan Buathip 2 
 สิรลิักษณ์ ดวงตา 3       Sirilak Duangta 3 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 เรื่อง เซลล์สิ่งมีชีวิตเมื่อ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 5 ด้าน คือความคิดคล่องแคล่ว 
ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ การน าเสนอผลงาน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม 
ความคิดละเอียดลออ การน าเสนอผลงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.1 2.4 2.6 2.6 และ 2.6 ตามล าดับ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่
ในระดับดีมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแอปพลิเคชัน HP 
Reveal มากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 

ค าส าคญั : ความคิดสร้างสรรค์, การเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, แอปพลิเคชัน HP Reveal 
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Abstract 

The purpose of research was to develoment  creative thinking in cell organism of Mutthayomsuksa 4 
students Through Inquiry progess (5E) and HP Reveal.The forty student who studys in Mutthayomsuksa 4 of 
Phimanphitthayasan school,in the frist semester of the 2018 academic year were chosen by simple random for this 
study.The instruments used in this study were learning management plan, creative thinking work evaluation 5 
category fluency flexibility  originality elaboration and presentation and satisfaction assessment form.The data were 
analyzed by average. The results of this study indicated that fluency flexibility  originality elaboration and presentation 
with an average score equal to 2.1 2.4 2.6 2.6 and 2.6  respectively, students are very good creative.Most satisfied 
students with Inquiry progess (5E) and HP Reveal,the average value is 4.33. 
 
Keywords: creative thinking, Inquiry progess (5E), HP Reveal 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรพัฒนาให้แก่เยาวชน (Partnership for 21th Century 

Skills, 2015 ) และเป็นหนึ่งในทักษะที่ประเทศไทยมีความต้องการ ตามนโยบาย Thailand 4.0  โดยต้องอาศัยก าลังคนที่มีการ
ท างานอย่างเป็นระบบ มีจินตนาการแปลกใหม่ และใช้สื่อมัลติมีเดียได้ สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ (2558) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์
เป็นทักษะหนึ่งที่คนไทยควรพัฒนา โดยความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถหรือพลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นแบบฉบับ และการ
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดที่ไม่ติดยึดในกรอบที่มีอยู่บนฐานของข้อมูลหรือแนวคิดเดิม แต่สังเคราะห์สิ่งใหม่ขึ้นมา 
(Collins III and O’Brien, 2003 อ้างถึงใน สมาน, 2558) Guilford (อ้างถึงใน สมาน, 2558) มีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์มี
องค์ประกอบส าคัญ 4 อย่างคือ ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเริ่ม (Originality)  และ
ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  จากการศึกษาของสมรัก อินทวิมลศรี (2560) พบว่า นักเรียนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ลดลง
เรื่อย ๆ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ถนัดการท าตามแบบหรือท าตามสิ่งที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน และมีนักเรียนจ านวนน้อยมาก
ที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับจรินยา (2553) พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความรู้ความสามารถใน
รายวิชาชีววิทยา แต่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับไม่น่าพอใจ เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนที่ให้กับนักเรียนยังให้
ความส าคัญกับการพัฒนากระบวนการคิดไม่เพียงพอ และเน้นเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์มากกว่า รวมถึงขาดสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
และพัฒนากระบวนการคิดที่หลากหลาย และสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ไม่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการคิด
ควบคู่กับเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ี การการจัดการเรียนการสอนทีไม่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ไม่ได้ฝึกกระบวนการคิด 
ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย บรรยากาศในห้องเรียนจึงมีแต่ความตึงเครียด (ปวีณา , เชษฐ์, สพลณภัทร, และลักษณ์มงคล, 
2558) การศึกษาเรื่องเซลล์สิ่งมีชีวิตเป็นการการศึกษาสิ่งท่ีเล็กท่ีสุดของสิ่งมีชีวิตโครงสร้างของเซลล์ประกอบด้วยส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 
ไซโทพลาสซึม และนิวเคลียส เซลล์มีรูปร่างแตกต่างกัน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) และเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญเรื่องหนึ่งส าหรับการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ และทางด้านชีววิทยาระดับสูงขึ้นไป เพราะแนวคิดเรื่องนี้เป็นพื้นฐานการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และชีววิทยาในเรื่องต่างๆ เช่น สัตว์ พันธุกรรม ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น (ละมัย, 2557) แนวคิดเรื่องเซลล์เป็นเนื้อหาท่ีท า
ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ (สุรเดช, อรวรรณ, และภาธร, 2560) สอดคล้องจากการสังเกต
ในช้ันเรียนของผู้วิจัย พบว่า เซลล์ส่วนมากมีขนาดเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ท าให้นักเรียนต้องอาศัยการดูภาพและจิตนาการ 
ซึ่งจะท าให้นักเรียนไม่กล้าซักถาม ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขาดการคิดนอกกรอบ การคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจในตนเอง ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้คือทักษะที่จ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องพัฒนาให้เกิดกับนักเรียน เพื่อท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถน าความรู้ข้อมูลทีได้จากการสืบค้นด้วยตนเอง และสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้ มาสร้างช้ินงานใหม่และลดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ในเนื้อหาชีววิทยา 
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนเกิดการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เป็นการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกคิ ด ฝึกปฏิบัติจนเกิด
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น คือ ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา (Exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และขั้นประเมิน (Evaluation) 
(กรมวิชาการ, 2546: 219-220) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรรฤดี ดีปู่ (2554) ระเบียบ อนันตพงศ์ (2550) และอรัญญา สถิต
ไพบูลย์ (2550) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ท าให้นักเรียนสนุกสนาน กระตือรือร้นและสนใจเรียนมากขึ้น อีกทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 จะต้องออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การอ านวยความสะดวกและการ
เสนอแนะเพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ท าให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ได้รวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นโดยล าดับ (วิจารณ์, 
2555) Promso et al. (2015 อ้างถึงใน สุรเดช, 2560) พบว่า การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะท าให้
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนท าให้สามารถเขียนรูปร่างโมเลกุลของสารเคมีได้ถูกต้อง และลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของ
นักเรียนลงได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีเสมือนจริงยังเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้นักเรียนสร้างผลงานในการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์
ความรู้ผ่านช้ินงาน และท าให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงาน แอปพลิเคชันเทคโนโลยีเสมือนจริงที่นิยมใช้คือ 
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ออรัสมา (aurasma) ซึ่งเหมาะสมต่อการพัฒนาสื่อที่ใช้กับโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอน -ดรอยด์ 
(Techakosit, 2015 อ้างถึงใน สุรเดช, 2560)  

ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ซึ่งเปน็กระบวนการ
ที่นักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู้
ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง ร่วมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
โลกเสมือน สร้างการแทนที่ของวัตถุด้วย รูปภาพ วิดีโอ หรือวัตถุ 3 มิติ โดยการน ากล้องสมาร์ตโฟนในแอปพลิเคชันไปส่องที่ภาพ 
จะปรากฏรูปภาพ วิดีโอ หรือวัตถุ 3 มิติ ท่ีสร้างไว้ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 
21 ให้สามารถเป็นผูคิดริเริ่มสร้างสรรค สามารถพัฒนาตอยอดการใชงานแอปพลิเคชัน และกาวไปสูการเปนผูคิดเชิงนวัตกรรม 
สร้างช้ินงานเพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเมื่อจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ แอปพลิเคชัน HP 
Reveal เรื่องเซลล์สิ่งมีชีวิต 
 
สมมติฐาน  

เมื่อจัดการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal  เรื่องเซลลส์ิ่งมีชีวิตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นักเรียนจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ระดับดีขึ้นไป 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 120 คน 
    กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 

คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรต้น การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal 
ตัวแปรตาม ความคิดสร้างสรรค์        

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
ความคิดสร้างสรรค์  กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม เป็น

ความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทางจนน าไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นแนวคิดที่มีความซับซ้อนและมีความหมายแตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้และผู้ที่ให้ค า

จ ากัดความ โดยศูนย์กลางของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้น มีต้นก าเนิดจากนักวิทยาศาสตร์     ครู และ นักเรียน 
(Budnitz, 2003) 

แอปพลิเคชัน HP Reveal แอปพลิเคชันที่ใช้ส าหรับสร้างเทคโนโลยีโลกเสมือน หรือ AR  (augmented reality) อย่าง
ง่ายๆ ที่ได้รับความนิยมพอสมควร ได้เปลี่ยนช่ือแอปพลิเคชันใหม่ทั้งในระบบ Android และ iOS เป็นช่ือ HP Reveal 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 120 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 
คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย 
รูปแบบการวิจยั 

รูปแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลหลังการทดลอง (The single group, posttest-design)  

X O 

 
ความหมายของสญัลักษณ์ที่ใช้ 

X  แทน การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal 
O  แทน ความคิดสร้างสรรค ์

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง  

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเซลล์สิ่งมีชีวิต จ านวน 1 แผน 8 ช่ัวโมง โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ร่วมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ โดยประเมินความคิดสร้างสรรค์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดคล่องแคล่ว 

ด้านความคิดริเริ่ม ด้านความคิดยืดหยุ่น ด้านความคิดละเอียดลออ ด้านการน าเสนอผลงาน สร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนตาม
ความจริง Rubric scoring โดยดัดแปลงมาจากภัสสร ติดมา (2558) จ านวน 8 ข้อ 

2.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ 
แอปพลิเคชัน HP Reveal เรื่องเซลล์สิ่งมีชีวิต จ านวน 13 ข้อลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Scale)  
2.3 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จ านวน 4 ข้อ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ในขั้นส ารวจและค้นหามี
การน าแอปพลิเคชัน HP Reveal มาใช้ในจัดกิจกรรรมเขาวงกตปริศนา โดยการใช้แอปพลิเคชัน HP Reveal ในการแสกนภาพ
กิจกรรม และกิจกรรมแบบจ าลองผังเมืองเซลล์ ซึ่งให้นักเรียนออกแบบผังเมืองเซลล์โดยเปรียบเทียบหน้าที่ของโครงสร้างภายใน
เซลล์แต่ละชนิดกับส่วนประกอบต่างๆ ในเมืองที่นักเรียนสร้างขึ้น จากนั้นให้นักเรียนใช้แอปพลิเคชัน HP Reveal ในการสร้างคิว
อาร์โคดเพื่อบอกถึงโครงสร้างของเซลล์ที่นักเรียนเปรียบเทียบ และน าเสนองานแบบจ าลองผังเมืองเซลล์ที่สร้างขึ้นโดยใช้แอปพลิเค
ชัน HP Reveal 

2. ผู้วิจัยตรวจช้ินงานนักเรียนเพื่อประเมินคะแนนความคิดสร้างสรรค์ 5 ด้านในการท ากิจกรรมแบบจ าลองผังเมืองเซลล์ 
เรื่องเซลล์สิ่งมีชีวิต โดยใช้แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3. เก็บรวบรวมคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องเซลล์สิ่งมีชีวิต โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น 

4. ผู้วิจัยสุ่มนักเรียน 5 คน เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ  
แอปพลิเคชัน HP Reveal เรื่องเซลล์สิ่งมีชีวิตโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal วิเคราะห์

จากผู้เช่ียวชาญ จากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
1.2 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ความสอดคล้องของเครื่องมือ ( IOC) แต่ละด้านที่ต้องการวัดกับ

จุดประสงค์การเรียนการสอน วิเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญ จากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
1.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแอปพลิเคชัน 

HP Reveal เรื่องเซลล์สิ่งมีชีวิตวิเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญ จากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
2. วิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ ตรวจให้คะแนนตามแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์โดยมี Rubric 
score โดยประเมินความคิดสร้างสรรค์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้านความคิดริเริ่ม ด้านความคิดยืดหยุ่น ด้าน
ความคิดละเอียดลออ ด้านการน าเสนอผลงาน จ านวนทั้งหมด 7 ข้อ ให้คะแนนระดับ 3 (ดี) ระดับ 2 (พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง) 
และแปลผลคะแนนมาเป็นค่าเฉลี่ย ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 2.01-3.00 คะแนน (มีความคิดสร้างสรรค์ระดับดีมาก) คะแนนเฉลี่ย 1.01-2 
คะแนน (มีความคิดสร้างสรรค์ระดับดี) คะแนนเฉลี่ย 0.01-1 คะแนน (มีความคิดสร้างสรรค์ระดับพอใช้) และคะแนนเฉลี่ย 0 
คะแนน (มีความคิดสร้างสรรค์ระดับต้องปรับปรุง)  

2.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแอป
พลิเคชัน HP Reveal ด้วยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00 
(มีความพึงพอใจมากท่ีสุด) คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 (มีความพึงพอใจมาก)คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 (มีความพึงพอใจปานกลาง) 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 (มีความพึงพอใจน้อย) คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 (มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด) 

สรุปผลการวิจัย 
1. การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ แอปพลิเคชัน HP Reveal 

ผลการวิจัยความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องเซลล์สิ่งมีชีวิต พบว่า  ความคิดสร้างสรรค์ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า  ด้านความคิด
คล่องแคล่ว มีค่าเฉลี่ย 2.1 มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับ ดีมาก ส่วนด้านความคิดยืดหยุ่น   ด้านความคิดริเริ่ม ด้านความคิด
ละเอียดลออ และด้านการน าเสนอผลงาน มีค่าเฉลี่ย 2.6 มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับ ดีมาก ดังตารางที่ 

ตารางที่ 1 คะแนนความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องแบบจ าลองผังเมืองเซลล์ 
  

ความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้าน ค่าเฉลี่ย แปลผล 
1. ด้านความคิดคล่องแคล่ว 2.1 ดีมาก 

1.1 การคิดร่างแบบผังเมืองเซลล์ได้รวดเร็วในเวลาที่จ ากัด   
1.2 ตอบค าถามได้รวดเร็ว และถูกต้อง   

2. ด้านความคิดยืดหยุ่น 2.4 ดีมาก 
2.1 เลือกตัวอย่างที่ใช้เปรียบเทียบหน้าที่ของเซลล์ได้หลากหลายภายใต้ขอบเขตของ

ผังเมือง 
  

3. ด้านความคิดริเริ่ม 2.6 ดีมาก 
3.1 รูปร่างผังเมืองเซลล์แปลกใหม่ไม่ซ้ ากลุ่มอื่น   
3.2 การเปรียบเทียบผังเมืองเซลล์กับหน้าที่ของโครงสร้างเซลล์ได้แปลกใหม่   

4. ด้านความคิดละเอียดลออ 2.6 ดีมาก 
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4.1 สร้างผังเมืองเซลล์ได้ประณีต และสวยงาม   
4.2 การเขียนช่ือโครงสร้างแต่ละชนิด   

5.1 ด้านการน าเสนอผลงาน 2.6 ดีมาก 
5.2 ใช้แอปพลิเคชัน และพูดน าเสนอได้น่าสนใจ   

ค่าเฉลี่ย (x̅) 2.46 ดีมาก 
 
ด้านความคิดคล่องแคล่ว นักเรียนจะต้องคิดร่างแบบผังเมืองเซลล์ได้รวดเร็วในเวลาที่จ ากัด ตอบค าถามได้รวดเร็ว และ

ถูกต้อง และนักเรียนสามารถจินตนาการร่างแบบจ าลองผังเมืองเซลล์ได้ในเวลาที่ก าหนด สามารถแลกเปลี่ยนความคิดและร่างภาพ
ออกมาได้  

ความคิดยืดหยุ่น นักเรียนจะต้องเลือกตัวอย่างที่ใช้เปรียบเทียบหน้าที่ของเซลล์ได้หลากหลายภายใต้ขอบเขตของผังเมือง 
พบว่านักเรียนสร้างแบบจ าลองได้หลากหลาย โดยในกลุ่มที่ 5 เปรียบเทียบสนามฟุตบอลเป็นไมโทคอนเดรียเนื่องจากสนามบอล
เนื่องจากมีรูปร่างท่ีคล้ายกัน ดังภาพท่ี 1  

ความคิดริเริ่ม นักเรียนจะต้องสร้างรูปร่างผังเมืองเซลล์แปลกใหม่ไม่ซ้ ากลุ่มอื่น และการเปรียบเทียบผังเมืองเซลล์กับ
หน้าท่ีของโครงสร้างเซลล์ไดแ้ปลกใหม่ นักเรียนกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 มีความคิดที่ต่างจากกลุ่มอื่น คิดแตกต่างจึงเกิดเปน็
ความคิดริเริ่ม กลุ่มที่ 4 เปรียบเทียบแบบจ าลองเซลล์เป็นพระราชวัง และเปรียบเทียบส่วนประกอบภายในพระราชวังเป็ น
โครงสร้างของเซลล์ ซึ่งมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น ดังภาพที่ 2 

 

                    
 
 
ความคิดละเอียดลออ นักเรียนจะต้องสร้างผังเมืองเซลล์ได้ประณีต และสวยงาม และเขียนช่ือโครงสร้างแต่ละชนิดได้  

ถูกต้อง พบว่า นักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองได้ประณีต สวยงาม 
การน าเสนอผลงาน นักเรียนจะต้องใช้แอปพลิเคชันในการน าเสนอ และพูดน าเสนอได้น่าสนใจ พบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.6 

นักเรียนกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 น าเสนอได้น่าสนใจโดยการเลา่เรือ่งราวเป็นนิทาน แสดงบทบาทสมมติ จากนั้นจึงเช่ือมโยง 
เรื่องราวกับแบบจ าจองผังเมืองเซลล์ที่สร้างขึ้น 
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal 

ผลการวิจัยความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องเซลล์สิ่งมีชีวิต พบว่า  ความพึงพอใจมากที่สุดใน  
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33   
ตารางที ่2 คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแอปพลิเคชัน  HP Reveal 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(x̅) 

ระดับความพึงพอใจ 

1.นักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียน ครู 3.95 พึงพอใจมาก 
2.นักเรียนมีการวางแผนค้นคว้าหาค าตอบ และแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.80 พึงพอใจมาก 

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบสนามฟตุบอลเป็นไมโทคอนเดรยีกลุ่มที่ 5 ภาพที่ 2 แบบจ าลองผังเมืองเซลลข์องกลุ่มที่ 4 
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3.นักเรียนน าความรู้มาเช่ือมโยงสัมพันธ์กับเนื้อหาอ่ืน 4.90 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4.นักเรียนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ 4.73 พึงพอใจมากท่ีสุด 
5.นักเรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างานกลุ่ม 4.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 
6.นักเรียนมีอิสระในการแสงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 4.83 พึงพอใจมากท่ีสุด 
7.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
8.ความเหมาะสมของเวลากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.95 พึงพอใจมากที่สุด 
9.กิจกรรมการจักการเรียนรู้น่าสนใจ สนุก เหมาะสม 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
10.เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตรวจสอบตนเองและปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น 3.73 พึงพอใจมาก 
11.นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนวิชาชีววิทยามากขึ้น 4.90 พึงพอใจมากท่ีสุด 
12.นักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการด ารงชีวิต 3.70 พึงพอใจมาก 
13.นักเรียนได้น าความรู้วิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

3.30 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หลังจากท ากิจกรรม พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน HP reveal ในการท ากิจกรรม   โดยการวาดแบบจ าลองผังเมือง
เซลล์เป็นภาพเสนอ เมื่อน ากล้องสมาร์ตโฟนในแอปพลิเคชันไปส่องที่ผังเมืองเซลล์ จะปรากฏโครงสร้างเซลล์ ท าให้นักเรียนสนุกไป
กับการเรียน ดังบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านวิธีการจัดการเรยีนรู ้
“มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ท้ังกิจกรรมเขาวงกตปริศนาได้ใช้แอปพลิเคชันในการสแกนรูปภาพเพื่อน แล้วมีรูปโครงสร้างเซลล์
ต่างๆ ปรากฎขึ้นมาบนหน้าจอสมาร์ตโฟน มันท าให้รู้สึกตื่นเต้น และลุ้นว่าต่อไปจะเป็นรูปอะไร และกิจกรรมแบบจ าลองผังเมือง
เซลล์ที่พวกเราได้สร้างโครงสร้างภายในเซลล์โดยการเปรียบเทียบกับผังเมือง และน าเสนอด้วยการใช้แอปพลิเคชัน HP Reveal ท า
ให้เพื่อนลุ้นว่าเมื่อสแกนผังเมืองเซลล์แล้วจะเป็นรูปโครงสร้างเซลล์อะไร ซึ่งที่ผ่านมาคุณครูเคยให้ท าแบบจ าลองเซลล์ด้วยการปั้น
ดินน้ ามัน” 

(นักเรียนกอ และนักเรียนนายผู้ใหส้ัมภาษณ,์29 สิงหาคม 2561) 
2. ด้านปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนรู ้

“การใช้แอปพลิเคชันHP Reveal ตอนสแกนภาพไม่ขึ้นภาพที่จะแสดง แต่ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็ว
เพิ่มขึ้น และสแกนลงบนตัวคอมพิวเตอร์ของครู” 

(นักเรียนหญิง ผู้ใหส้ัมภาษณ,์29 สิงหาคม 2561) 
3. ด้านข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนรู้ 

“อยากให้เพิ่มเวลาในการน าเสนอมากขึ้น และมีการท าวิดีโอประกอบ” 
(นักเรียนชาย ผู้ใหส้ัมภาษณ,์29 สิงหาคม 2561) 

4. ด้านเทคนิคการสอนของผู้สอน 
“มีเทคนิคการสอนที่ใหม่ มีกิจกรรมให้ท าโดยประยุกต์กับการเรียน เนื้อหาที่จะเรยีนเสมอ ท าให้ไม่น่าเบื่อ” 

(นักเรียนหญิง ผู้ใหส้ัมภาษณ,์29 สิงหาคม 2561) 
 
 
 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

25 Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 

 

อภิปรายผล 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องเซลล์สิ่งมีชีวิตเมื่อจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal พบว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
คิดด้วยตนเอง รู้จักค้นคว้าหาเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาได้ โดยการน าเอาวิธีการต่างๆ ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ 
สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนผ่านการสร้างแบบจ าลองผังเมืองเซลล์ ฝึกการจดจ าโดยใช้แบบจ าลองเป็นสื่อ 
นักเรียนได้ออกแบบและสร้างด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะสร้างงานออกมาให้สมบูรณ์ สวยงาม อีก
ทั้งกิจกรรมยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการใช้จินตนาการ คิดออกแบบ เปรียบเทียบแบบจ าลองเซลล์ให้แปลกใหม่ สอดคล้องกับ 
นภาพร (2554) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้นั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเอง 
โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนอยากท่ีจะเรียนรู้  หรืออยากที่จะค้นหาค าตอบเหล่านั้น โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นตัว
ช่วยในการหาค าตอบ การสืบค้นต่างๆ จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้ดีขึ้น อีกทั้งยังรู้จักการคิดนอกกรอบจนเกิดเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับวิจารณ์ (2555) ที่กล่าวถึงการออกแบบการเรียนรู้ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ควรมี
เป้าหมายและวิธีการดังต่อไปนี้ คือ ใช้เทคนิคสร้างมุมมองหลากหลายเทคนิค เช่นการระดมความคิด (brainstorming)  สร้าง
มุมมองแปลกใหม่ ท้ังที่เป็นการปรับปรุงเล็กน้อยจากของเดิม หรือเป็นหลักการที่แหวกแนวโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มยังส่งเสริมให้นักเรียนระดม และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงานได้ เนื่องจากมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนความสามารถท าให้ช้ินงานมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของภัสสร (2558) เมื่อให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม
เพื่อสร้างช้ินงาน ช่วยส่งเสริมทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ได้สื่อสารมุมมองใหม่กับผู้อื่นอยู่เสมอ เปิดใจรับและ
ตอบสนองต่อมุมมองใหม่ๆ เพื่อน าไปปรับปรุง และเข้าใจข้อจ ากัดของโลก มองความล้มเหลวเป็นโอกาสการเรียนรู้ เข้าใจวัฏจักร
ของความส าเร็จเล็กๆ และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ จะน าไปสู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 
การใช้แอปพลิเคชัน HP reveal ในการน าเสนอ พบว่า นักเรียนสามารถประยุกต์แอปพลิเคชัน HP Reveal เพื่อใช้ในการน าเสนอ
ได้แปลกใหม่ และพูดน าเสนอได้ดี เนื่องจากแอปพลิเคชัน HP Reveal เป็นเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented 
Reality) สามารถสร้างความตื่นเต้น และความน่าสนใจในการน าเสนอ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิวัตน์ (2556) เทคโนโลยีเสมือน
จริงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถให้ข้อมูลสาระกับนักเรียนได้
ทันที นักเรียนได้ประสบการณ์ใหม่ในมิติที่เสมือนจริง นักเรียนเกิดกระบวนการร่วมกันเรียนรู้ การเรียนรู้จะปรับเปลี่ยนโลกเสมือน
ผสานโลกจริงมากขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ การน าเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงมาใช้เพื่อให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ เช่ือมโยงเนื้อหาที่ได้เรียนรู้กับสถานที่หรือวัตถุที่เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียนรู้ด้วยภาพ
สามมิติ อีกทั้งการใช้ แอปพลิเคชัน HP Reveal ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งแปลกใหม่ส าหรับนักเรียนส่งผลให้นักเรียนเกิด
ความสนใจที่จะเรียนรู้มากสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์ (2558) การน าเทคโนโลยี AR Code เข้ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอน ซึ่งยังเป็นสิ่งใหม่ส าหรับนักเรียน ท าให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ เกิดความประทับใจในการเรียนสิ่งเหล่านี้ เปิดใจรับ
และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในบทเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด ได้ใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ ไม่ปิดกั้นความคิดของ
นักเรียน มีบรรยากาศในการเรียนท่ีผ่อนคลาย 

2. ในการท าวิจัยครั้งต่อไปอาจจะศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนควบคู่กับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเปรียบเทียบว่าความคิด
สร้างสรรค์สามารถพัฒนาพร้อมกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้หรือไม่ 
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มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ . (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). 
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การใช้ Google Apps for Education ในการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนนราธิวาส 

Using Google Apps for Education to develop academic achievement in design and technology courses Of 
Mathayom Suksa 4 Students, Narathiwat School 
ซัยนับ  ยูโซ๊ะ1  พิฌาณิกา ไทยจินดา2 และ อาฟีฟี ลาเต๊ะ3 

1นักศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนนราธิวาส 

3ผศ.ดร.ภาควิชาประเมลิผลและวจิัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตาน ี
1Nonak3110@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังการใช้  Google 
Apps for Education (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้  Google Apps for Education การวิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิง
ทดลอง แบบกลุ่มเดียวโดยวัดผลก่อนใช้และหลังใช้ มีกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนนราธิวาส จ านวน 
28 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการสอนเรื่องขั้นตอนการออกแบบเชิงวิศวกรรม , Google app for education 
ประกอบด้วย(Google Doc , Google Sheets , Google Drive , Google Slides , Google Forms , Google Classroom , 
Gmail), แบบทดสอบออนไลน์เรื่องขั้นตอนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ Google app for 
education สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Apps for Education มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
10.21 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.45  คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Apps for 
Education มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  16.54 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.11 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่คะแนนทดสอบ
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Apps for Education เราสรุปได้ว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
การออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนนราธิวาส หลังใช้ Google Apps for Education สูง
กว่าก่อนใช้  Google Apps for Education อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ Google 
Apps for Education โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.19) โดยประเด็นเรื่อง Google App for education ช่วยให้นักเรียน
ส่งงานง่าย โดยการแชร์ลิงค์ให้ครูผู้สอน และยังช่วยประหยัดกระดาษในการปริ้นรายงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.46 รองลงมา 
ได้แก่ Google App for education ช่วยเปลี่ยนวิธีการทดสอบและการตอบแบบสอบถามโดยใช้กระดาษ เป็นการทดสอบแบบ
ออนไลน์  ท่ีมีความแม่นย าในการตรวจค าตอบ  และรู้ผลได้ทันที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และ Google App for education ช่วย
ให้นักเรียนและครูผู้สอนสามารถท างานร่วมกันได้สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.43 
ค าส าคญั : Google app for education 
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Abstract 
 This research aims to (1) to compare learning achievement Between before and after using Google 
Apps for Education (2) to study the satisfaction of using Google Apps for Education. Research using 
experimental research plans Single group, measured before use and after use There are 28 samples of 
Mathayom Suksa 4/7 students in Narathiwat School. The research tools include a lesson plan on engineering 
design procedures, Google app for education (Google Doc, Google Sheets, Google Drive, Google Slides, Google 
forms, Google Classroom, Gmail), online quiz on engineering design steps And the satisfaction questionnaire 
for using Google app for education. The statistics used in data analysis are mean, standard deviation, and 
sample group testing. 
 The results showed that (1) the test scores before learning management using Google Apps for 
Education had an average of 10.21 points and standard deviations equal to 2.455. The test scores after 
learning management using Google Apps for Education were average. Equal to 16.54 points and a standard 
deviation equal to 2.117. The comparison results of the average test scores before and after learning 
management using Google Apps for Education, we conclude that the results of the test results For learning 
design and technology courses of Mathayom Suksa 4/7 students, Narathiwat School after using Google Apps 
for Education higher than before using Google Apps for Education with statistical significance at the level of 
.05 (2) students were satisfied Satisfied with the use of Google Apps for Education as a whole at a high level 
(M = 4.19). Issues with Google App for education help students submit simple tasks. By sharing links to 
teachers And also saves paper in printing reports With the highest mean of 4.46, followed by Google app for 
education, changing the method of testing and answering questions using paper Is an online test With 
accuracy in checking answers And know the results immediately Has an average of 4.36 and Google app for 
education helps students and teachers to work together easily and quickly With the lowest mean of 3.43 
 
Keyword : Google app or education 
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บทน า 
 การศึกษาของไทยในยุคศตวรรษที่ 21 ได้มุ่งเน้นท่ีจะน าเอาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ 
จึงได้น าเอาหมวดหนึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา ๖๖กล่าวว่า ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จากสาระตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา ๖๖ ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีจะช่วยสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ช่วยท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ จาก
ระบบการเรียนการสอนแบบเดิมที่ครูผู้สอนยืนหน้าช้ันเรียนและเขียนกระดานพร้อมการบรรยาย ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริง ประกอบกับการใช้กระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความ
ร่วมมือในการเรียนรู้แบบ Collaborative Learningโดยผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียนด้วยกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดหรือท างานร่วมกันไดผ้่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการจดจ าและแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน
มากขึ้นด้วยการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา (ไพรัชนพ วิริยวรกุล และดวงกมล โพธ์ินาค, 2557, หน้า 104) 
 จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด การตื่นตัวและปรับตัวไปสู่การศึกษา
สมัยใหม่ เพื่อจัดการกับองค์ความรู้ที่มีอยู่มากมาย จากเดิมที่เน้นให้ความส าคัญกับผู้สอน ได้ปรับรูปแบบมาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการกระตุ้นความรู้สึกของผู้เรียนให้สนใจ โดยใช้สื่อการสอนหลากหลายรูปแบบ ก่อให้เกิดพัฒนาการใน
หลายด้าน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความกระตือรือร้นและแสวงหาความรู้ รู้จักคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ ตัดสินใจ ตลอดจนการศึกษาสภาพจริงตามบริบทโลก (สุธาศินี สีนวนแก้ว และกานดา ศรอินทร์ , 2552) จน
น ามาซึ่งการศึกษารูปแบบใหม่  โดยครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายประเภท (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 
2556) ซึ่งผู้เรียนสามารถน าเอามาเรียนได้ในทุกสถานที่และทุกเวลา ผ่านการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่นักเรียนมีอยู่ เช่น 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน เป็นต้น (จิตรา สุขเจริญ , 2556) ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวจะต้องอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นตัวช่วย และสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไป (พสุ เดชะรินทร์, 2556, หน้า 14) ซึ่งเทคโนโลยีที่จะกล่าวถึงในที่น้ี คือ กูเกิลแอปเพื่อการ
เรียนการสอน (Google Apps for Education) 
 กูเกิลแอปเพื่อการเรียนการสอน (Google Apps for Education : GAFE หรือ Google Apps) คือ ชุดโปรแกรม
ประยุกต์การสื่อสารและการท างานร่วมกัน โดยกูเกิล (Google) ในฐานะองค์กรผู้ให้บริการด้านเครื่องมือค้นหา (Search Engine) 
ในอินเทอร์เน็ต ที่เป็นท่ีนิยมอันดับ 1 ของโลก จากการศึกษา พบว่า กูเกิลแอปเพื่อการเรียนการสอน สามารถใช้ในการรองรับการ
ใช้งานด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี ด้วยการท างานของโปรแกรมย่อย ประกอบด้วย อีเมล (Gmail) โปรแกรมสนทนา (Talk) กลุ่ม
ผู้ใช้ (Groups) ปฏิทิน (Calendar) เอกสาร (Docs) ไดร์ฟ หรือพี้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล (Drive) เว็บไซต์ (Sites) และระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์ (Classroom) เป็นต้น (Pedraza, 2011)  
 การใช้กูเกิลแอปเพื่อการเรียนการสอน (Google Apps for Education) ในการจัดการเรียนการสอนจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าหรับการจัดการระบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบท างานร่วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลา 
และทุกรูปแบบของเทคโนโลยี ท่ีสามารถเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ภายใต้การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลบน
คลาวด์ ติดต่อสื่อสาร ก าหนดเวลาเรียนและตารางนัดหมาย ท ากิจกรรมร่วมกันได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน อีกทั้ง
ครูยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารช้ันเรียนได้อีกด้วย (ไพรัชนพ วิริยวรกุล และดวงกมล โพธิ์นาค ,2557, 
บทคัดย่อ) นับได้ว่าเป็นรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการแก้พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนรุ่น
ใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ที่ต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนทุกคาบ ต้องการความสะดวกในการท างานร่วมกัน และความ
สะดวกในการส่งงาน  
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 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้กูเกิลแอปเพื่อการเรียนการสอน (Google Apps for 
Education) ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้น ามาใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนนราธิวาส ในรายวิชาการ  
ออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มี  
ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นด้วย  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังการใช้  Google Apps for Education   
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้  Google Apps for Education  

สมมติฐานการวิจยั  
1. หลังการใช้ Google Apps for Education นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ Google Apps for Education อยู่ในระดับมาก  

กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 กรอบแนวคิดในการท าวิจัยในครั้งนี้มีตัวแปรต้น คือ การใช้ Google Apps for Education  
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและความพึงพอใจต่อการใช้ Google Apps for Education ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนนราธิวาส ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ผลการเรียนค่อนข้างต่ า เนื่องจากไม่สนใจ
การเรียนเท่าที่ควร ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวัดได้จากแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 2 ตอน 
จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบจ านวน 4 ตัวเลือก (Multiple Choices) 14 ข้อและแบบเติมค าตอบ (Short 
Answer) 6 ข้อ 

ส าหรับกูเกิลแอปเพื่อการเรียนการสอน (Google Apps for Education : GAFE หรือ Google Apps) คือ ชุดโปรแกรม
ประยุกต์การสื่อสารและการท างานร่วมกัน โดยกูเกิล (Google) ประกอบด้วย (Google Doc , Google Sheets , Google Drive , 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

การใช้ Google Apps for Education 

- Google Doc 
- Google Sheets 
- Google Drive 
- Google Slides 
- Google Forms 
- Google Classroom 

- Gmail 
 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 
ความพึงพอใจ 
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Google Slides , Google Forms , Google Classroom , Gmail) ช่วยให้การท างานร่วมกันสะดวกยิ่งขึ้น และส่งงานได้ทุกที่ทุก
เวลา 

ส าหรับความพึงพอใจต่อการใช้ Google Apps for Education เป็นคะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอนโดยใช้  Google Apps for Education ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจ มีลักษณะ
เป็นแบบ Rating scale 5 ระดับ จ านวน 10 โดยมีการใช้ระยะเวลาด าเนินการตามแผนการสอนจ านวน 12 ช่ัวโมง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. Google Apps for Education  หมายถึง ชุดโปรแกรมต่างๆของ Google ที่เปิดให้สถาบันการ ศึกษาใช้ส าหรับใช้
เป็นเครื่องมือเสริมประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพียงแค่คุณมีบัญชี Google บัญชีเดียวก็
สามารถใช้งานบริการได้ ประกอบด้วย 
       1.1 Google Classroom หมายถึงโปรแกรมที่รวมเอาบริการของ Google ที่มีอยู่แล้ว เช่น Drive, Docs, Gmail 
หรือ Sheet เข้ามารวมไว้ด้วยกัน และสามารถนาเสนอออกมาเป็นระบบเดียวแบบครบวงจร เพื่อใช้เป็น เครื่องมือให้อาจารย์ผู้สอน
สามารถใช้ประโยชน์ในการสั่งงานและเก็บรวบรวมผลงานต่างๆ ของนักศึกษา อีกทั้งยังจะช่วยให้นักเรียนสามารถส่งงานได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 
       1.2 Google Drive หมายถึงโปรแกรมออนไลน์ส าหรับเก็บไฟล์ได้ทุกประเภท เข้าถึงไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ เมื่อแชร์ไฟล์ ผู้แชร์สามารถควบคุมระดับการเข้าถึงไฟล์ของผู้รับได้ 
       1.3 Google Slides หมายถึงโปรแกรมออนไลน์ส าหรับสร้างสไลด์ น าเสนองาน (ใช้ทดแทนหรือร่วมกับ
PowerPoint ได้) 
       1.4 Google Forms หมายถึงโปรแกรมออนไลน์ส าหรับสร้างแบบทดสอบออนไลน์  
       1.5 Google Doc หมายถึงโปรแกรมออนไลน์ส าหรับพิมพ์งานท่ัวไป แก้ไขเอกสาร (คล้ายกับ Microsoft Words) 
       1.6 Google Sheets หมายถึงโปรแกรมออนไลน์ส าหรับแก้ไขเอกสารแบบตารางค านวณ หรือไฟล์พวก excel 
(คล้ายกับ Microsoft Excel) 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี หมายถึง คะแนนของผู้เรียน ท่ีได้จากการท าแบบทดสอบ
ออนไลน์ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น   

3. แบบทดสอบออนไลน์ หมายถึง เครื่องมือที่สร้างด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการ เมื่อผู้เรียนท าการทดสอบแล้ว ระบบสามารถตรวจค าตอบและแจ้งคะแนนให้กับผู้เรียนได้ทันที โดยแบบทดสอบที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมี 2 ตอน จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะดังนี้ แบบเลือกตอบจ านวน 4 ตัวเลือก (Multiple Choices) และแบบเติมค าตอบ 
(Short Answer) 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ Google Apps for Education หมายถึง เป็นการวัดความพึงพอใจต่อการใช้ 
Google Apps for Education ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถท า
ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียนด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดหรือท างานร่วมกันได้ โดยข้อค าถามมีลักษณะ
เป็นแบบ Rating scale 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยผู้วิจัยใช้ Google Apps for Education ใน
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังแผนการทดลอง 
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O1 × O2 

 
เมื่อก าหนดให้ 

O1  หมายถึง ผลก่อนการใช้ Google Apps for Education 
×   หมายถึง การใช้ Google Apps for Education 
O2  หมายถึง ผลหลังการใช้ Google Apps for Education 

ประชากรและตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนราธิวาส 11 ห้องเรียนจ านวน 386 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7  1 ห้องเรียน จ านวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีมี 2 ประเภท ได้แก่ 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่  
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Apps for Education 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตาม ได้แก่  
2.1 แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ Google Apps for Education 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นก่อนการทดลอง (2) ขั้น

การทดลอง (3) ขั้นหลังการทดลอง ดังนี้  
1. ขั้นก่อนการทดลอง  
    ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7โรงเรียน

นราธิวาส ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน ี้ 
     1.1 ผู้วิจัยได้ปรึกษาครูพี่เลี้ยง เพื่อใช้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 จ านวน 28 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ง

นี้  
     1.2 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบทดสอบออนไลน์ และ

แบบวัดความพึงพอใจต่อการใช้ Google Apps for Education ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 โรงเรียนนราธิวาส  
2. ขั้นการทดลอง  
2.1 ทดสอบก่อนเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ที่

เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับจากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
2.2 ด าเนินการใช้ Google Apps for Education ในการเรียนการสอนและใช้ในการท าแบบฝึกหัด 
2.3 ทดสอบหลังเรียน ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่าง

ที่ได้รับจากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน  (Posttest) พร้อมทั้งให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Apps for Education 

3. ขั้นหลังการทดลอง  
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   ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลผลการทดสอบของ
นักศึกษาไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจะติดตามให้นักศึกษาทดสอบเพิ่มเติม หลังจากน้ันได้จัดเตรียมบันทึกข้อมูลเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลในขั้น
ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัยเรื่องการใช้ Google Apps for Education ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและ

เทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนราธิวาส ปีการศึกษา2561 
 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังการใช้  Google Apps for Education 

และศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้  Google Apps for Education คณะผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง โดยออกแบบการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังใช้ Google Apps for Education กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/7 โรงเรียนนราธิวาส จ านวน 28 คน ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังการใช้ Google Apps for Education         

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนสอบ ก่อนและหลังการใช้ Google Apps for Education ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 โรงเรียนนราธิวาส 

คะแนนสอบ n Min Max Range Mean S.D. 

  ก่อนใช้ 28 4 16 12 10.21 2.45 
  หลังใช้ 28 12 20 8 16.54 2.11 

  
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนก่อนใช้ Google Apps for Education ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

นราธิวาส มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 4 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 16 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.21 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.45 ส่วนคะแนนสอบหลังใช้ Google Apps for Education มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 12 คะแนน ค่ามากที่สุด
เท่ากับ 20 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.54 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.11 

ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนสอบก่อนและหลังการใช้ Google Apps for Education ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 โรงเรียนนราธิวาส 
 จากภาพประกอบที่ 1 แสดงคะแนนก่อนและหลังการใช้ Google Apps for Education ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนส่วน
ใหญ่มีคะแนนหลังใช้ Google Apps for Education ที่สูงกว่าก่อนใช้ Google Apps for Education  
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังการใช้ Google Apps for 
Education ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 โรงเรียนนราธิวาส 

 
คะแนนสอบ n M SD Paired Samples Test t df Sig. 

M Different SD 

 ก่อนใช้ 28 10.21 2.45 6.32 1.70 19.66 27 .000 

 หลังใช้ 28 16.54 2.11      
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ประเด็นประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

M S.D. แปลผล 
ความพึงพอใจต่อการใช้ Google Apps for Education 

1. Google App for education มีความสะดวกต่อการใช้งาน สามารถใช้งาน จาก
อุปกรณ์ต่างๆทั้ง Notebook, โทรศัพท์ มือถือ หรือ Tablet 

4.21 .62 มาก 

2. Google App for education ช่วยให้นักเรียนเรียกใช้งานจากเครื่องอื่นๆได้ทันที กรณี
ที่เกิดความเสียหายกับเครื่อง computer ที่ใช้งานอยู่ ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะยังคงอยู่
อย่างปลอดภัย 

4.14 .65 มาก 

3. Google App for education จะช่วยนักเรียนบันทึกข้อมูลทุอย่างลงในระบบคลาวด์
โดยอัตโนมัติ 

4.11 .68 มาก 

4. Google App for education ช่วยให้นักเรียนและครูผู้สอนสามารถท างานร่วมกันได้
สะดวกและรวดเร็ว 

3.43 .57 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Apps for Education มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

10.21คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.45 คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Apps for 
Education มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.54 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.11 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบ
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Apps for Education เราสรุปได้ว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
การออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนราธิวาส หลังใช้ Google Apps for Education สูงกว่า
ก่อนใช้ Google Apps for Education อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจต่อการใช้  Google Apps for Education 

ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใช้ Google Apps for Education ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 โรงเรียนนราธิวาส 

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ Google Apps for Education โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 
4.19)โดยประเด็นเรื่อง Google App for education ช่วยให้นักเรียนส่งงานง่ายๆ โดยการแชร์ลิงค์ให้ครูผู้สอน และยังช่วยประหยัด
กระดาษในการปริ้นรายงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.46 รองลงมา ได้แก่ Google App for education ช่วยให้นักเรียนและ
ครูผู้สอนสามารถท างานร่วมกันได้สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และ Google App for education ช่วยให้นักเรียนและ
ครูผู้สอนสามารถท างานร่วมกันได้สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.43   

สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1. คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Apps for Education มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.21 คะแนน และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.45  คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Apps for Education มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  16.54 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.11 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนและหลังการ

5. Google App for education สนับสนุนการศึกษาที่ชัดเจนเปิดให้สถาบันการศึกษา
สมัครใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

4.32 .54 มาก 

6. Google App for education ช่วยให้นักเรียนส่งงานง่ายๆ โดยการแชร์ลิงค์ให้
ครูผู้สอน และยังช่วยประหยัดกระดาษในการปริ้นรายงาน 

4.46 .57 มาก 

7. Google App for education ช่วยให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบน
แฟ้มเอกสารเดียวกัน 

4.29 .65 มาก 

8. Google App for education ช่วยให้นักเรียนท างานได้ทันที ที่มีการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง 

4.25 .64 มาก 

9. Google App for education ช่วยให้นักเรียนเก็บไฟล์ได้ทุกประเภท 4.29 .76 มาก 

10. Google App for education ช่วยเปลี่ยนวิธีการทดสอบและการตอบแบบสอบถาม
โดยใช้กระดาษ เป็นการทดสอบแบบออนไลน์  ท่ีมีความแม่นย าในการตรวจค าตอบ  และ
รู้ผลได้ทันที 

4.36 .67 มาก 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.19 .48 มาก 
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จัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Apps for Education เราสรุปได้ว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนนราธิวาส หลังใช้ Google Apps for Education สูงกว่าก่อนใช้  
Google Apps for Education อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ Google Apps for Education โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.19) โดย
ประเด็นเรื่อง Google App for education ช่วยให้นักเรียนส่งงานง่ายๆ โดยการแชร์ลิงค์ให้ครูผู้สอน และยังช่วยประหยัด
กระดาษในการปริ้นรายงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.46 รองลงมา ได้แก่  Google App for education ช่วยเปลี่ยนวิธีการ
ทดสอบและการตอบแบบสอบถามโดยใช้กระดาษ เป็นการทดสอบแบบออนไลน์  ท่ีมีความแม่นย าในการตรวจค าตอบ  และรู้ผลได้
ทันที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และ Google App for education ช่วยให้นักเรียนและครูผู้สอนสามารถท างานร่วมกันได้สะดวกและ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.43  
อภิปรายผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
Google Apps for Education ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Apps for Education สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้สูงขึ้น เห็นได้จากคะแนนแบบทดสอบเรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียน หลังใช้ 
Google Apps for Education สูงกว่าก่อนใช้ Google Apps for Education และจากการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช้ Google Apps for Education  ของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ Google Apps for Education ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การใช้  Google Apps for Education  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 จากผลการวิจัยที่ผ่านมา จะเห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Apps for Education สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีให้สูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
Google Apps for Education อยู่ในระดับมาก โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติชัย เพ็ญวิจิตร (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่องผล
การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน เรื่องคลื่น โดยใช้โปรแกรมกูเกิ้ลไซต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ซึ่งพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน เรื่องคลื่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้โปรแกรมกูเกิ้ลไซต์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ฉัตรปกรณ์ 
นิทัศน์ (2557)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมบนเว็บ โดยวิธีสาธิตและ แบบฝึกหัดทักษะปฏิบัติ 
เรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับดีมากและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑนา นนท์ไชย (2559) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การร่าง
ภาพจริงให้เป็นลายเส้นและออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปี
ที่ 1 สาขาเทคโนโลยีมีเดีย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการร่างภาพจริงให้เป้นลายเส้นและออกแบบบบรจุ
ภัณฑ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก (�̅� =4.06 , S.D.=0.66) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ลาภวัต วงศ์ประชา (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่องแนวทางส่งเสริมการใช้ 
Google Classroom พัฒนาการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางส่งเสริมการใช้Google 
Classroom พัฒนาการเรียนการสอน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  พบว่า สภาพการใช้ Google 
Classroom พัฒนาการเรียนการสอน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และ
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งานวิจัยของ พีรพงศ์ เพชรกันหา (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมท างานกลุ่มโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม
สืบสวนร่วมกับ Google Classroom ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการ
เรียนรู้แบบกลุ่มสืบสวนร่วมกับ Google Classroom พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Apps for Education มาใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ใน

ช้ันเรียนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง สามารถเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ภายใต้การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ และผู้เรียน
สามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกันได้ ท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว 
จึงมีข้อเสนอแนะให้สนับสนุนน าการจัดการเรียนรู้โดย Google Apps for Education โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะครูผู้สอน ดังนี้  

 1. ควรจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งาน และ
ประสิทธิภาพในการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2.  จากการวิจัยพบว่าการใช้ Google Apps for Education นั้นต้องใช้อเีมลในการเข้าใช้งาน ครูผู้สอนควรเตรียม
ความพร้อมในการสมัครอีเมลให้ผู้เรียน โดยสมัครอีเมลที่เป็นของโรงเรียน มีรหัสผ่านที่เหมือนกันทุกคน เพื่อป้องกันผู้เรียนลืม
รหัสผ่าน ตัวอย่างอีเมลโรงเรียนนราธิวาส โรงเรียนที่ท าการวิจัย (รหัสนักเรียน@gs.nts.ac.th) ควรจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ให้มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งาน และประสิทธิภาพในการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

3. ครูผู้สอนสามารถน าการวิจัยในครั้งน้ีไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และในรายวิชาอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมและพร้อมของห้องเรียน รวมทั้งความ
พร้อมของผู้สอนและผู้เรียนอีกด้วย ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Apps for Education นอกเหนือจากที่ผู้จัยได้ท าการวิจัย 

ซึ่งได้แก่ Meet , Calendar, Sites , Groups , Maps , news , Hangouts เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์ 
2. ควรจัดท าคู่มือการใช้งาน Google Apps for Education ในการพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน 
3. ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนในเชิงคุณภาพในแง่ที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของการจัดการเรียนรู้โดยใช้  

Google Apps for Education 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:รหัสนักเรียน@gs.nts.ac.th
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การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การใช้โปรแกรมส านักงานขั้นสูงของนักศึกษาระดับช้ัน ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ก่อนและหลังการจัดการเรยีนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based 

Learning: PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

นางสาวซีตีอัยเซาะห์ ปูเตะ 
นางสาวกมลา  รักษมณี 
 ดร.มัฮดี  แวดราแม 
 
 

บทคัดย่อ  
  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา ก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับ
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.2) จ านวน 39 
คน จ านวน 1 ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือการจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL)  ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการใช้โปรแกรมส านักงานขั้นสูง เรื่อง การวิเคราะห์และ
การค านวณข้อมูลขั้นสูง จ านวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากการจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem–based Learning: PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พัฒนาการสัมพัทธ์ และการทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนนทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียน
ออนไลน์ Google Classroom มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.10 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.210  คะแนนทดสอบ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
13.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.857 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  เราสรุปได้ว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักศึกษามีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.34) โดยประเด็นเรื่องนักศึกษามี
ความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น   เป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่นักศึกษาทราบผลคะแนน 
ผลการประเมิน ได้ตลอดเวลา,นักศึกษามีความสุขกับการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น และนักศึกษามีความต้องการให้มีการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ใน รายวิชาอื่นๆตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL), การใช้ Google Classroom 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยมี แนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้น มีหลากหลายรูปแบบซึ่งเกิด จากความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ซึ่ง เราทุกคนสามารถติดต่อ พูดคุย สืบค้น
ข้อมูลข่าวสารผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ยูทูป อีเมล หรือผ่านการ สื่อสารแบบสังคมออนไลน์ที่ทุกคนเรียกว่า “social”` 
เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ต่างๆ ท้ังนี้ในกระบวนการจัดการศึกษาก็ เช่นเดียวกัน ได้มีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการ
สอน โดยวิทยาลัยต่างๆ ได้น าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการบริหารงานในโรงเรียน การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อน ามาใช้ใน
การเรียนการสอนในห้องเรียน การใช้ห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายช่องทางส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
เช่น การใช้ห้องเรียนออนไลน์ของ Google for education หรือที่เรียกกันว่า Google classroom ซึ่งเป็นห้องเรียนออนไลน์ที่
ได้รับความนิยมใช้ในหลายวิทยาลัย และหลายๆ โรงเรียนได้น าเอาบริการของ ห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google classroom มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ เหมือนกับที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาได้น าห้องเรียนออนไลน์ของ Google For Education มา
ส าหรับให้บริการอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีจาก ผู้เรียน แต่อย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษา
ของไทยก็ ยังคงมีจุดอ่อนในด้านการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในการพัฒนา ระบบการศึกษานั้น รัฐบาลหรือผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นที่
จะต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในด้านความรู้ และทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น ทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ ด้านภาษา ทักษะการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และทักษะ ชีวิต ซึ่งจ าเป็นจะต้องให้ผู้เรียนสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ ในการด าเนินชีวิตได้ รวมถึงกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออก ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้เพื่ อให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งในการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ เอื้อต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละระดับ โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มีบทบาทโดยตรงกับการจัดการศึกษาใน ปัจจุบันโดยสามารถแสดงข้อมูลข่าวสารได้ทั้งในรูปแบบ ของ 
เสียง ข้อมูล ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ ท าให้ การเรียนรู้ในยุคใหม่ประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็ว (ยืน และสมชาย, 2546)  

สภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการใช้โปรแกรมส านักงานขั้นสูงของนักศึกษาระดับช้ัน ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา คือ ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
เทคนิคการใช้โปรแกรมส านักงานขั้นสูง ทักษะการประยุกต์การใช้โปรแกรมส านักงานขั้นสูง ซึ่งในการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรม
ส านักงานขั้นสูงเป็นแบบปฏิบัติถึง ร้อยละ70  จะมีเพียง ร้อยละ 30 เท่านั้นที่ให้ผู้เรียนได้เรียนจากความรู้ที่เป็นทฤษฎี เป็นผลให้
ผู้เรียน ส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์, 2541: 77)  
ซึ่งจากพฤติกรรมของนักศึกษาสังเกตว่านักศึกษาไม่กล้า แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเพื่อนหรือครู และไม่ค่อยกล้าตอบค าถามว่า
ท าไมหรือเพราะเหตุใด  จึงแสดงให้ เห็นว่านักศึกษา ขาดการแสดงความคิดสร้างสรรค์  อีกทั้งครูผู้สอนยังใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยายและเน้นให้ ผู้เรียนท่องจ าประกอบกับการน าเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่หลากหลายขาดความ 
ยืดหยุ่น ท าให้ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมของนักศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนขาด ล าดับขั้นตอน จึงท าให้ผู้เรียน
ไม่เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการทดสอบตามหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การบริหารข้อมูลปริมาณมาก ท าให้นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ต่ า และเมื่อให้นักศึกษาท าข้อสอบแบบอัตนัยนักศึกษาไม่มีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง ขาด ระบบการคิดที่
จัดล าดับความส าคัญที่ดีท าให้ไม่สามารถตอบค าถามได้ เนื่องจากเนื้อหาวิชาการใช้โปรแกรมส านักงานขั้นสูง ในบางเรื่องค่อนข้าง
เข้าใจยากมีลักษณะเป็นนามธรรม 

ดังนั้น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL)  จึงเป็นการจัดการ เรียนรู้ที่ตอบโจทย์ใน
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นหรือบริบทให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ แสวงหาและบูรณาการ ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับการ
น าไปใช้ในสภาพการณ์จริง โดยผู้เรียนอาจไม่จ าเป็นต้องมีความรู้หรือพื้นฐานเรื่องนั้นมาก่อน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา โดยในการท าครั้งน้ีผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานโดยน าห้องเรียนออนไลน์
แบบ Google classroom มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็ม ศักยภาพ โดย
ผู้วิจัยได้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล ผู้เรียนสามารถฝึกทบทวนซ้ าๆ ได้โดยมีเนื้อหา บทเรียนให้ศึกษา สามารถส่งการบ้าน
และท าแบบทดสอบ รวมถึงช้ินงานได้ โดยอาศัยการติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์และผู้เรียนตลอดเวลาที่ผู้เรียนมีข้อสงสัย ผู้เรียน 
สามารถเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้ด้วยคอมพิวเตอร์ แทบเลต หรือสมาร์ทโฟนได้ และผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้
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ปัญหาเป็นฐานผ่านห้องเรียน ออนไลน์ Google classroom จะเป็นแนวทางในการ จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และลด
ความ แตกต่างระหว่างผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีโอกาส พัฒนาตนเอง ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียน
ออนไลน์ Google Classroom  

 
สมมติฐานการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พอสรุปได้ว่า  เป็นการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาได้ ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีการตัดสินใจที่ดีมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถเรียนรู้การ
ท างานเป็นทีม ใฝ่รู้ และ มีการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถก้าวทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเรียนรู้   จากผลวิจัยของคุณ เพ็ญประภา เบญจวรรณ และอริยา คูหา (2557)   ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโภชนาการ และโภชนาบ าบัด ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด
เรื่องพิษภัยของ อาหารโดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 
ความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก   และการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ Google 
Classroom พอสรุปได้ว่า Google Classroom  เป็นเครื่องมือท่ีอ านวยความสะดวกด้านการศึกษาถูกออกแบบมาเพื่อให้ครูมีเวลา
ที่ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนมากขึ้นในขณะเดียวนักเรียนมีก็มีเวลาค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้มากข้ึนด้วยเช่นกัน จากผลวิจัยของคุณ  
ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม และ พรเพ็ญ เอกเอี่ยมวฒนกุล (2558) สรุปได้ว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom 
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 

จากผลงานวิจัยท่ีผ่านมาจะเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL)  
สามารถท าให้นักเรียนมีผลการเรียนท่ีดีขึ้น และ ส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมาก และ การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Google Classroom สามารถท าให้
นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น เนื่องจากนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเข้าช้ันเรียนแบบออนไลน์ ท าให้นักเรียนมีความสนใจและเกิด
การเรียนรู้ ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมด้วยห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น นักศึกษาระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.
2) 

1.หลังการใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมด้วยห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom แล้ว
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า ก่อนใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom  

2.นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีต่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียน
ออนไลน์ Google Classroom อยู่ในระดับดีมาก 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  
ตัวแปรตาม  คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

- การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับ
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
- ความพึงพอใจ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาผดุงประชายะลา คณะผู้วิจัยได้น าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classroom มาใช้ในรายวิชาการใช้โปรแกรมส านักงานขั้นสูงเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจาก
แบบเดิม โดยเน้นให้นักศึกษาได้เริ่มจากการได้ประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดและการสะท้อนกลับ 
(reflection) น าไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอด อันจะน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ต่อไป ผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom  พร้อมแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและของนักศึกษาระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 

ส าหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เป็นคะแนนความสามารถของนักศึกษา โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบจ านวน 4 ตัวเลือก เรื่อง การวิเคราะห์และการค านวณข้อมูล
ขั้นสูง 

ส าหรับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classroom  เป็นความคิดเห็นความรู้สึกของนักเรียนต่อการใช้ห้องเรียนออนไลน์ ในการประกอบการสอน เรื่องการ
วิเคราะห์และการค านวณข้อมูลขั้นสูง วัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 
2. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็ น

ตัวกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การระดมความคิด การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จนเกิดทักษะการ
แก้ปัญหา เป็นผลจากมาการท างานกัน เป็นทีม 

3. Google Classroom หมายถึง เครื่องมือท่ีช่วยให้ครูสามารถติดตามการส่งงานและมีเวลาที่ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา
มากขึ้น โดยครูให้นักศึกษาท าใบงานและแบบทดสอบผ่านห้องเรียนออนไลน์ ในขณะเดียวกันนักศึกษามีเวลาค้นหาข้อมูลเพื่อการ
เรียนรู้มากข้ึนด้วยเช่นกัน โดยใช้กับนักศึกษาระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนแต่ละคนใน
การเรียนวิชาการใช้โปรแกรมส านักงานขั้นสูง เรื่องการวิเคราะห์และการค านวณข้อมูลขั้นสูง ซึ่งวัดได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบทดสอบจะวัด ความสามารถทั้งทางด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ผ่าน
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  โดยจะเกิดความรู้สกึท่ีดี ชอบ พอใจ หรือมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรยีนรูแ้บบห้องเรียน 
กลับทาง ท าให้มีความสุข และภูมิใจในสิ่งท าโดยจะมีแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยผู้วิจัยใช้วิธีการ ทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL) ร่วมด้วยห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 
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เมื่อก าหนดให้  

O1 หมายถึง     ผลการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom 

X  หมายถึง     การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 
O2 หมายถึง     ผลการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google 

Classroom 
 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.2) จ านวน 39 คน จ านวน 1 ห้อง ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี มี 2 ประเภท ได้แก่ 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการด่าเนินการวิจัย ได้แก่  

1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL) ผ่าน
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

2. เครื่องมือท่ีใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตาม ได้แก่ 
  2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการใช้โปรแกรมส านักงานขั้นสูง เรื่องการวิเคราะห์
และค านวณข้อมูลขั้นสูง 
  2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 

เครื่องมือ คุณภาพเครื่องมือ (ก่อนน าไปใช้) คุณภาพเครื่องมือ (หลังน าไปทดลอง) 

แบบทดสอบ ได้ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์จากผู้เ ช่ียวชาญ     
3 ท่าน 

1.ค่าความยาก – ง่าย (0.21 - 0.56) 
2.ค่าอ านาจจ าแนก (-0.27 - 0.55 ) 
3.ความเชื่อมั่น KR20 (0.179) 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

ได้ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์จากผู้เ ช่ียวชาญ     
3 ท่าน 

ค่าความเ ช่ือมั่นแบบครอนบาคแอลฟา 
(0.867) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด่าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นก่อนการทดลอง (2) 
ขั้นการทดลอง (3) ขั้นหลังการทดลอง ดังนี้ 

1.ขั้นก่อนการทดลอง 
ในการวิจัยครั้งนี ้คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างนักศึกษาระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1 ด าเนินการสร้างเครื่องมือ คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมด้วยห้องเรียนออนไลน์ 

Google Classroom แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

1.2  ผู้วิจัยช้ีแจงเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนออนไลน์  Google 
Classroom  และให้นักศึกษาทดลองใช้ห้องเรียนออนไลน์ โดยผู้วิจัยได้แนะน าการใช้งานในส่วนต่างๆของห้องเรียน
ออนไลน์ เพื่อสร้าง ความเข้าใจและความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนท าการทดลอง 
2. ขั้นการทดลอง 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 6 คาบซึ่งมีขั้นตอน ดังนี ้

 ช่ัวโมงที่ 1 ให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่องการวิเคราะห์และค านวณ
ข้อมูลขั้นสูง จ านวน 20 ข้อ 
 ช่ัวโมงท่ี 2 ถึง 5  ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มเป้าหมาย  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  
ร่วมด้วยห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  เรื่องการวิเคราะห์และค านวณข้อมูลขั้นสูง โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดปัญหา  เป็นขั้นท่ีผู้สอนจัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา 
สามารถก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้และเกิดความสนใจที่ค้นค าตอบ 
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 ขั้นตอนที่ 2 ท าความเข้าใจกับปัญหา ผู้เรียนท าความเข้าใจปัญหาที่ต้องเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องอธิบายสิ่งต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการ
หลากหลาย 
 ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเองและ
ประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผลงานว่า
ข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่ม
ช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียนน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และน าเสนอเป็นผลงานใน
รูปแบบที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกันประเมินผลงาน 

ช่ัวโมงที่ 6 ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่องการวิเคราะห์และค านวณ
ข้อมูลขั้นสูง จ านวน 20 ข้อ  พร้อมกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

3. ขั้นหลังการทดลอง 
คณะผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ ข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลผล

การทดสอบของนักศึกษาไม่ครบถ้วน คณะผู้วิจัยจะติดตามให้นักศึกษาทดสอบ เพิ่มเติม หลังจากนั้นได้จัดเตรียม
บันทึกข้อมูลเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

ในการวิเคราะห์ในตอนท่ี 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลัง การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ซึ่งมีผลการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้  

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

 
 

คะแนนสอบ n Min Max Range Mean S.D. 
ก่อนเรียน 39 3 12 9 6.10 2.210 

หลังเรียน 39 10 18 8 13.64 1.857 

 
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า คะแนนสอบก่อนเรียนของนักศึกษาระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 

(ปวส.2) มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 3 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 12 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.10คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.210  ส่วนคะแนนสอบหลังเรียนมีค่าน้อยท่ีสุดเท่ากับ 10 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 18 คะแนน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 13.64 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.857 
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ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

 

 
จากภาพประกอบ 1 แสดงคะแนนสอบก่อนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับ

ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนหลังเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน 
 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของนักศึกษา 
 
นักเรียน Pretest Posttest พัฒนาการสัมพัทธ์ (%) ระดับพัฒนาการ 

1 7 18 84.62% ระดับสูงมาก 

2 6 13 50.00% ระดับกลาง 

3 5 10 33.33% ระดับกลาง 

4 4 15 68.75% ระดับสูง 

5 4 15 68.75% ระดับสูง 

6 4 15 68.75% ระดับสูง 

7 9 15 54.55% ระดับสูง 

8 6 16 71.43% ระดับสูง 

 
นักเรียน Pretest Posttest พัฒนาการสัมพัทธ์ (%) ระดับพัฒนาการ 

9 12 14 25.00% ระดับต้น 

10 5 15 66.67% ระดับสูง 

11 6 11 35.71% ระดับกลาง 
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12 4 14 62.50% ระดับสูง 

13 9 14 45.45% ระดับกลาง 

14 7 13 46.15% ระดับกลาง 

15 3 10 41.18% ระดับกลาง 

16 9 16 63.64% ระดับสูง 

17 5 13 53.33% ระดับสูง 

18 10 16 60.00% ระดับสูง 

19 6 15 64.29% ระดับสูง 

20 6 11 35.71% ระดับกลาง 

21 7 15 61.54% ระดับสูง 

22 7 11 30.77% ระดับกลาง 

23 7 12 38.46% ระดับกลาง 

25 5 13 53.33% ระดับสูง 

26 3 16 76.47% ระดับสูงมาก 

27 4 13 56.25% ระดับสูง 

28 6 11 35.71% ระดับกลาง 

29 10 12 20.00% ระดับต้น 

30 5 13 84.62% ระดับสูงมาก 

31 4 13 50.00% ระดับกลาง 

 
นักเรียน Pretest Posttest พัฒนาการสัมพัทธ์ (%) ระดับพัฒนาการ 

32 5 12 33.33% ระดับกลาง 

33 5 14 68.75% ระดับสูง 

34 11 16 68.75% ระดับสูง 

35 5 15 68.75% ระดับสูง 

36 5 12 54.55% ระดับสูง 

37 3 13 71.43% ระดับสูง 
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38 7 14 25.00% ระดับต้น 

39 6 14 66.67% ระดับสูง 

เฉลี่ย 6.10 13.64 54.24% ระดับสูง 

 
 

 ภาพประกอบ 2 แผนภูมิแสดงคะแนนของนักศึกษาก่อน หลัง และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 
 

 

 จากตารางที่ 4 และภาพประกอบ 2 พบว่า ก่อนเรียนนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.10  หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 13.64  โดยส่วนใหญ่นักศึกษามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 54.24 สรุปได้ว่านักศึกษามีพัฒนาการในระดับสูง 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 
         ตารางที่  5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 
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จากตารางพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับ

ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.34) โดยประเด็นเรื่องนักศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น   เป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่นักศึกษาทราบผลคะแนน ผล
การประเมิน ได้ตลอดเวลา,นักศึกษามีความสุขกับการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น และนักศึกษามีความต้องการให้มีการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ใน รายวิชาอื่นๆตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. คะแนนทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.10 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.210  คะแนนทดสอบหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.64 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.857 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom เราสรุปได้ว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

M SD      แปลผล 

1. นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้มากข้ึน 4.31 .569 มาก 
2. นักศึกษาสามารถติดต่อเพื่อร่วมชั้นเรียนได้มากขึ้น 4.31 .614 มาก 
3. มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 4.31 .655 มาก 
4. นักศึกษาทราบผลคะแนน ผลการประเมิน ได้ตลอดเวลา 4.26 .715 มาก 
5. นักศึกษาทราบถึงพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ตลอดเวลา 4.33 .701 มาก 
6. นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน มากข้ึน 4.36 .628 มาก 
7. การจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ท าให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติมากข้ึน 4.46 .590 มาก 
8. นักศึกษาสนุกกับการท ากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 4.38 .590 มาก 
9. นักศึกษามีความสุขกับการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 4.46 .643 มาก 
10. นักศึกษามีความชอบเรียนในรายวิชานี้มากขึ้น 4.33 .577 มาก 
11. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 4.51 .556 มากท่ีสุด 
12. นักศึกษามีความกังวลต่อการจัดการเรียนการสอนลดลง 4.18 .914 มาก 
14. นักศึกษามีความาสามารถในการแก้ไขปัญหามากข้ึน 4.23 .667 มาก 
15. นักศึกษามีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
16. การจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL) ร่วมกับ
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  เป็นเรื่องใหม่ ส าหรับนักศึกษา 
17. นักศึกษามีความต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ใน  
     รายวิชาอื่นๆ 

4.26 
4.36 
 
4.46 

.677 

.584 
 
.600 

มาก 
มาก 

 
มาก 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.34 0.640 มาก 
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2. นักศึกษามีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.34) โดยประเด็นเรื่องนักศึกษามีความกระตือรือร้นในการจัดการ
เรียนการสอนมากขึ้น ป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่นักศึกษาทราบผลคะแนน ผลการประเมิน ได้ตลอดเวลา ,
นักศึกษามีความสุขกับการจัดการเรียนการสอนมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ก่อนและหลังการจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based 
Learning: PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  การจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem–based Learning: PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนได้สูงขึ้น เห็นได้จากคะแนนความสามารถของนักศึกษา โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 
จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบจ านวน 4 ตัวเลือก  เรื่องการวิเคราะห์และค านวณข้อมูลขั้นสูง หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน   และความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classroom โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ 
นิยม (Constructivism) โดยเน้นการสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งความรู้ใหม่ได้มาจากการเช่ือมโยงความรู้เดิม ของผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดขั้นสูงต่อไป ทั้งนี้ยังมีห้องเรียน ออนไลน์ Google Classroom  ซึ่งเป็นตัวช่วยในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่าง อาจารย์และผู้เรียนตลอดเวลาที่ผู้เรียนมีข้อสงสัย ผู้เรียน สามารถเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้ด้วยคอมพิวเตอร์ แทบเลต 
หรือสมาร์ทโฟนได้ 

จากผลวิจัยที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classroom   สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการใช้โปรแกรมส านักงานขั้นสูง เรื่องการวิเคราะห์และ
ค านวณข้อมูลขั้นสูง ให้สูงขึ้น และนักศึกษามีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
ร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา ภูมี 
(2555) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 หลังได้รับการจัดการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ในขณะที่งานวิจัยสุฟิตรี ฮินนะ (2559) ผลการวิเคราะห์พบว่า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา      ปีที่ 4/4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟิกมีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ก่อนจัดการเรียนรู้เท่ากับ   8.4 
คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังจัดการเรียนรู้เท่ากับ 12.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน
ร่วมกับการใช้ผังกราฟิกมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 จากการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ทั้ง  5 ด้าน คือบทบาทด้านผู้สอน บทบาทด้านผู้เรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้าน
การวัดและประเมินผลและด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
ทั้งหมด โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านคือ บทบาทด้านผู้สอนเท่ากับ 4.29 บทบาทด้านผู้เรียนเท่ากับ  3.93 ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 4.10 ด้านการวัดและประเมินผลเท่ากับ 4.06 และ ด้านประโยชน์ ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เท่ากับ 3.82  เช่นเดียวกับงานวิจัยของอัจฉรา  เชยเชิงวิทย์ และธีรพงษ์ วิริยานนท์  (2560) ผลการวิเคราะห์คะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนแตกต่างกันแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01และผลส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน(องค์ประกอบและ
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบน Google Classroom) ค่าเฉลี่ยโดยรวมของขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
4.36 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก และเฉลี่ยโดยรวมของขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอนบน Google Classroom  4.43 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
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ระดับมากเฉลี่ยโดยรวมของการประเมิน  4.49 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับ
มาก  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ควรเลือกปัญหาที่น ามาใช้เป็นฐานความรู้ในการแสวงหาค าตอบ ควรมีความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน
เป็นปัญหาที่สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้เรียนโดยรวมไม่ไกลตัวจนเกินไป แต่ละคนสามารถหาจุดร่วมได้และมีความเข้าใจที่
ตรงกัน   

2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้สอนเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของช้ันเรียน ต้องมีความเป็น
กัลยาณมิตร เปิดใจกว้าง เข้าใจบริบทต่างๆทั้งที่เอื้อและขัดแย้ง พร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับผู้เรียน 
 

3. การให้เวลาในการศึกษาค้นคว้าเป็นสิ่งจ า เป็นผู้สอนต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม 
เนื่องจากปัญหาที่แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้ามีความแตกต่างกัน การแสวงหาและได้มาซึ่งค าตอบย่อมแตกต่างกันไป ฉะนั้นการ
ก าหนดเวลาที่ตายตัวในข้ันของการศึกษาค้นคว้าจึงไม่เป็นผลดีต่อการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ 
 
 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนออนไลน์อ่ืนๆ เช่น Facebook เป็นต้น 
2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานรว่มกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom กับการ

สอนในวิชาอื่นๆ เช่น วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านระดับช้ันเรียน เพศ ในการจัดการเรียนรู้ 
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การใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตัิงานของแฮร์โรวร์่วมกับ Google Classroom ในการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
การปฏิบัติงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรช้ันสูงปีท่ี 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 
 
นางสาวซูไฮซัน  มาฮะ 
นายมารูวัน  มาม ุ
ดร.มฮัดี  แวดราแม 
 
 
บทคัดย่อ 
             งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google Classroom (2)เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติงาน หลังจากการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google Classroom (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
เรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google Classroom โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ จ านวน 16 คน จ านวน 1 ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้
แบบทดลอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ เรื่องการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ซึ่งด าเนินการทดลอง
แบบหนึ่งกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  Paired samples t-test และหาค่าคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 
   ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 8.75 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.57 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 9.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.58 โดยส่วนใหญ่นักเรียนมี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 42.57  ทักษะการปฏิบัติงานรายวิชาคอมพิวเตอร์              และสารสนเทศในงานธุรกิจของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรขั้นสูงปีที่ 1 ผ่านการประเมินร้อยละ 100  คือนักศึกษาทั้งหมดได้คะแนนมากกว่า 15 คะแนน 
และนักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google 
Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคญั : รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮรโ์รว,์ Google Classroom 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ถือได้วามีความส าคัญยิ่ง วิธีสอนหรือ รูปแบบการสอนเป็น
ส่วนหน่ึงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงและปรับ ปรุงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะใน
การเรียนได้ดีขึ้น ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับท่ี 2    (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด มีกระบวนการเรียนรู้ ในลักษณะของการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้        เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น และท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านคณิตศาสตร์  ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทักษะ
ในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต  การศึกษาเป็นหัวใจและเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  และประเทศเพราะ
ความเจริญทุกอย่างขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ รู้จักน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นเครือ่งมือส าคัญในการน าประเทศ
ไทยเข้าสู่การแข่งขันในโลกยุคคลื่นแห่งความรู้ หรือยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีข้อบังคับให้
ทุกประเภทวิชา จ าเป็นต้องเรียน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ  เป็นรายวิชาที่นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันนสูง จะต้องเรียนในปีการศึกษาที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการ และการใช้โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ งานธุรกิจเป็นวิชาที่เน้นทักษะการ
ปฏิบัติงานซึ่งจากการสอนพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะในการท างาน มีความเบื่อหน่ายในการเรียนรวมถึงลืมเนื้อหาที่เคย
เรียนท าให้ไม่สามารถท่ีจะสานต่อเนื้อหาในบทถัดไปได้ รวมถึงไม่ส่งงานหรือส่งงานไม่ตรงต่อเวลา ส่งผลท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า ดังนั้นครูผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีแก้ไขทักษะการท างานรวมถึงความรับผิดชอบของนักศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น 
จากสภาพปัญหาและผลกระทบดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยใช้รูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow’s Psychomotor Domain) (Harrow, 1972: 96-99) เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักศึกษาท่ีเกิดจากการพัฒนาทักษะปฏิบัติ จนสามารถกระท าได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดย
เริ่มต้นจากการเลียนแบบ การลงมือกระท าตามค าสั่ง การกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ การแสดงออก และการกระท าอย่างเป็น
ธรรมชาติ ส่วน Google Classroom นับว่าเป็นห้องเรียนออนไลน์ท่ีช่วยให้ผู้เรียนส่งงานไดต้รงเวลาร่วมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารระหว่างผู้เรยีนกับครูผูส้อนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งหากการน ารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์มาใช่ร่วมกันกับ 
Google Classroom จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นร่วมถึงส่งงานที่
ได้รับมอบหมายที่ตรงต่อเวลาอีกด้วย (ทิศนา แขมมณี, 2555:245 ) 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัตของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google 
Classroom  
2. เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติงาน หลังจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรวร่วมกับ Google Classroom   
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์
ร่วมกับ Google Classroom  
สมมติฐานการวิจยั 
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จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์  พบว่า การสอนทักษะปฏิบัติ
ของแฮร์โรว์ สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ      ของผู้เรียน ที่มุ่งช่วยพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติการแสดงออกต่างๆ ซึ่งจากงานวิจัย                     ของรุ่งทิพย์ จันต๊ะวงศ์ พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ชุดฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.66/82.35 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้          ชุดฝึกทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก และจากงงานวิจัยของคุณฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม                     และพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวฒนกุล (2558) สรุปได้ว่า 
ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.65 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.15 
ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยสนใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google 
Classroom เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทักษะการท างาน และความรับผิดชอบในการส่งงานที่ดีขึ้น   ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 โดยก าหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์สูงกว่าก่อนการใช้ 
2. ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติของแฮร์โรว์            ร่วมกับ Google 
Classroom สูงกว่าเกณฑ์ 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google 
Classroom  อยู่ในระดับมาก 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ผู้วิจัยได้น าการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google 
Classroom มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในงานธุรกิจ  เพื่อให้นักศึกษามีความ
สนใจในการเรียน พร้อมแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิ ทักษะการปฏิบัติงานรวมถึง ความรับผิดชอบในการส่งงานของนักศึกษา  

1. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันนสูงปีท่ี 1 แผนกคอมพิวเตอร์ จ านวน 16 คน จ านวน 1 ห้อง ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 
2. ตัวแปรในการวิจัย 
2.1. ตัวแปรต้น  
2.1.1  รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโ์รว์   
2.1.2  Google Classroom 
2.2 ตัวแปรตาม  

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

- รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบตัิของแฮร์โรว ์

- -    Google Classroom 

-    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ทักษะการปฏิบตัิงาน 
- ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการ

เรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนทกัษะปฏิบัติ
ของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google Classroom 
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 2.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.2.2  ทักษะการปฏิบัติงาน 
 2.2.3  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ           ของแฮร์โรวร์่วมกับ 
Google Classroom 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของนักศึกษาอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การ หลังการใช้รูปแบบทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์                              ร่วมกับ 
Google Classroom เรื่องการใช้โปรกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 วัดได้จาก
แบบทดสอบเรื่องการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 
2. ทักษะการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการสร้างงานหรือช้ินงานที่ได้จากการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน
งานธุรกิจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความถูกต้อง
ของเนื้อหา การออกแบบสวยงามจัดวางได้สมดุล การบันทึกช้ินงาน และเวลาในการ     ส่งงานเป็น 4 ระดับ คือ 4 คะแนน 3 
คะแนน 2 คะแนน และ 1 คะแนน ซึ่งผู้เรียนจะต้องได้คะแนนมากกว่า 15 คะแนนถึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของแฮร์โรว์ ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นการเลียนแบบ ขั้นการลงมือกระท าตามค าสั่ง ขั้นการกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
ขั้นการแสดงออก ข้ันการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ 
4. Google Classroom หมายถึง เครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้สอนสมารถเพิ่มสื่อการเรียนรู้ ติดตามการท างาน           และติดต่อสื่อสาร
กับนักศึกษามากขึ้น  โดยผู้สอนให้นักศึกษาศึกษาข้อมูล ท าใบงานและแบบทดสอบผ่าน              Google Classroom รวมถึง
ผู้สอนสามารถส่งคะแนนกลับไปยังนักศึกษาให้ทราบได้ โดยใช้กับนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 
5.  รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google Classroom หมายถึง การจัดรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ ที่ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นการเลียนแบบ ขั้นการลงมือกระท าตามค าสั่ง ขั้นการกระท าอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ ข้ันการแสดงออก และขั้นการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ โดยใช้ ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) เป็นเครื่องมือ
ในการติดตามการเรียนและการท างานของนักเรียน โดยผู้สอนให้นักเรียนท าใบงานและใบทดสอบผ่านห้องเรียนออนไลน์  รวมถึง
ช่วยให้ผู้สอนมีเวลาติดต่อสื่อสารกับนักเรียนมากขึ้น   
6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจชอบใจ ของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของแฮร์โรวร์่วมกับ Google Classroom วัดจากแบบสอบถามความพึงใจมีลักษณะเป็นแบบ Rating Scale 5 ระดับ จ านวน 20 
ข้อ ด้านครูผูส้อน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล   
7. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ระดับประกาศนียบัตรช้ันสูงปีท่ี 1 แผนกคอมพิวเตอร์ที่เรยีน 
รายวิชา คอมพิวเตอรส์ารสนเทศในงานธุรกิจ  
วิธีด าเนินการวิจยั  
แบบแผนวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุม่ทดลองกลุ่มเดียววดัผลก่อนและหลังการทดลอง มีแบบ
แผนการวิจัยคือ            
 
 
                   หมายถึง ผลการทดสอบก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google 
Classroom  
                   หมายถึง การจดัการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทักษะปฏบิัติของแฮรโ์รวร์ว่มกับ Google Classroom 
                   หมายถึง ผลการทดสอบหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ  Google 
Classroom 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันนสูงปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ จ านวน 16 คน จ านวน 1 ห้อง ภา ค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท ได้แก่ 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ 
1.1 การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google    

          Classroom 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตาม 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.3 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

 
 

เครื่องมือ คุณภาพเครื่องมือ (ก่อนน าไปใช้) คุณภาพเครื่องมือ (หลังน าไปทดลอง) 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบทดลอง ได้ผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าหมวดคอมพิวเตอร์ก่อนน าไปใช้ - 

แบบทดสอบ 
ได้ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

1.ค่าความยาก-ง่าย (0.00 - 0.75) 
2.ค่าอ านาจจ าแนก (-0.50 - 0.75)  
3.ความเชื่อมั่น KR20 (0.28)  

แบ บ บั นทึ ก พฤติ ก ร รม ค ว า ม 
รับผิดชอบ 

ได้ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรายการการประเมิน 
กับเกณฑ์การให้คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 3  ท่าน 

ค่ า ดั ชนี ค ว ามสอดคล้ อ ง  ( IOC)      
โดยมีค่า 0.60 – 0.80 

แบบวัดความพึงพอใจ 
ได้ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยาม 
ปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ความเช่ือมั่นแบบครอนบาคแอลฟา 
(0.62) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ (1) ขั้นก่อนการทดลอง (2) ขั้นการทดลอง  
(3) ขั้นหลังการทดลอง ดังนี้ 

1. ขั้นก่อนทดลอง   
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน และศึกษาศึกษาค้นคว้าแนวทางพัฒนาการจัดการสอนของ 

ครูผู้สอน และน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย 
2. คณะผู้วิจัยได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ การใช้รูปแบบการเรียน 

การสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์ โรว์ร่วมกับ Google Classroom 
2. ขั้นการทดลอง  

 ช่ัวโมงท่ี 1  
    1.ท าความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนบทบาทของผู้สอน จุดประสงค์การเรียนรู้      และวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
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 2,นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน  รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ เรื่องการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในงานธุรกิจ จ านวน 20 ข้อ โดยใช้เวลา 30 นาที ไปทดสอบกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง   ปีที่ 1 ผ่าน Google 
Classeroom แล้วบันทึกคะแนนของนักเรียนท่ีได้รับจากการทดสอบครั้งนี้เป็น คะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
 ช่ัวโมงท่ี 2 – 5 
 ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และแบบวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติงาน                    รายวิชา
คอมพิวเตอร์สารสนเทศในงานธุรกิจ เรื่อง การใช้โปรแกรมส าเร็จรปูในงานธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรขั้นสูงปีท่ี 1 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์ โรว์ คือ 
 1. ทบทวนความรู้เดิม และอธิบายเนื้อหาท่ีเรียนผ่านมาในก่อนหน้าแล้วมาอธิบายเชื่อมโยงกับเนื้อหาท่ีจะเรียนต่อไป 
 2. บอกวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเนื้อหาท่ีจะเรียนต่อไปนี้เมื่อนักศึกษาไปแล้วนักศึกษาสามารถท าอะไรได้บ้าง 
มีประโยชน์อย่างไร และเป็นการบอกหน้าท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติ 
 3. อธิบายเนื้อหาที่จะเรียนให้นักศึกษาเข้าใจ 
 4. ท าการฝึก โดยให้นักศึกษาน าความรู้และทักษะ ท่ีผู้สอนอธิบายมาในข้ันน าเสนอเนื้อหาใหม่มาฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีผู้สอน
ควบคุมดูแลให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา และช้ีแนะ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง แล้วส่งแบบฝึกปฏิบัติผ่าน 
Google Classroom ทุกครั้ง 
 5.  ทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่นักศึกษาได้เรียนมาทั้งหมด โดยใช้นักศึกษาสามารถบอก อธิบายขั้นการปฏิบัติงานและ
สามารถน าความรู้ที่เรียนไปใช้ได้อย่างไรและเช่ือมโยงไปยังเนื้อหาบทเรียนในเรื่องต่อไป นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ เรื่องการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ จ านวน 15 ข้อ โดยใช้เวลา 30 นาที 
ไปทดสอบกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง ปีที่ 1 ผ่าน Google Classroom แล้วบันทึกคะแนนของนักเรียนที่ได้รับจาก
การทดสอบครั้งนี้เป็น คะแนนทดสอบก่อนเรียน (Postest) จานั้นให้นักศึกษาท าแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Classroom 
3. ขั้นหลังการทดลอง 
 ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลผลการทดสอบของ
นักเรียนไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจะติดตามให้นักศึกษาทดสอบเพิ่มเติม หลังจากนั้นได้เตรียมบันทึกข้อมูลเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลใน
ขั้นตอนต่อไป 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google 
Classroom 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบัติงานของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google Classroom 
 
คะแนนสอบ n Min Max Range Mean S.D. 
ก่อนเรียน 16 3 8 5 8.75 1.57 

หลังเรียน 16 7 12 5 9.69 1.58 
 
 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า คะแนนสอบก่อนเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรขั้นสูงปีที่ 1 มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 3 
คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 8 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.75 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.57 ส่วนคะแนนสอบ
หลังเรียนมีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 7 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 12 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.69  คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.58 
 
ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์โรว์ร่วมกับ 
Google Classroom 
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จากภาพประกอบ 1 แสดงคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google 
Classroom ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนหลังเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน  แต่จะมีนักเรียน (คนที่ 2 และ 4)  ที่มีคะแนน
การทดสอบหลังเรียนเท่ากับก่อนเรียน 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนและหลังการจดัการใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์โรว์ร่วมกับ 
Google Classroom 
 
คะแนนสอบ n M SD Paired Sample Test t df Sig. 

M Different SD 
ก่อนสอบ 16 5.75 1.57 -3.94 2.21 7.14 15 .000 
หลังสอบ 16 9.69 1.58      

 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงาน    ของแฮร์โรว์ร่วมกับ 
Google Classroom  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.75 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         เท่ากับ 1.57  คะแนนทดสอบหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์โรว์                  ร่วมกับ Google Classroom  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
9.69  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.58                        ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงาน        ของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google Classroom  สรุปได้ว่าผลการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา       ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูงปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรยีน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธิ์ของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรขั้น
สูงปีท่ี 1 
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นักเรียน Pretest Posttest พัฒนาการสัมพัทธ์ (%) แปลผล 
1 5 9 40.00% ระดับกลาง 
2 8 8 0.00% ไม่มีพัฒนาการ 
3 6 9 33.33% ระดับกลาง 
4 7 7 0.00% ไม่มีพัฒนาการ 
5 5 7 20.00% ระดับต้น 
6 8 10 28.57% ระดับกลาง 
7 5 10 50.00 ระดับกลาง 
8 5 11 60.00% ระดับสูง 
9 7 10 37.50% ระดับกลาง 
10 3 8 41.67% ระดับกลาง 
11 8 12 57.14% ระดับสูง 
12 4 12 72.73% ระดับสูง 
13 5 11 60.00% ระดับสูง 
14 5 10 50.00% ระดับกลาง 
15 4 10 54.55% ระดับสูง 
16 7 11 50.00% ระดับกลาง 

เฉลี่ย 5.75 9.69 42.57% ระดับกลาง 
 
ภาพประกอบ 2 แผนภมูิแสดงคะแนนของนักเรียนก่อน หลัง และคะแนนพัฒนาการสมัพัทธ์ของการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบัติงานของแฮรโ์รว์ร่วมกับ Google Classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
จากตารางที่ 3 และภาพประกอบ 2 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.75 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.69 
โดยส่วนใหญ่นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 42.57 ยกเว้น นักเรียนคนท่ี 2 กับ 4 ที่ไม่มีพัฒนาการ 
ตอนที่ 2 ผลคะแนนทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลังการใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google 
Classroom 
 ตารางที่ 4 ตารางบันทึกทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษา เรื่องการใช้โปรแกรมในการค านวณ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรขั้นสูงปีท่ี 1 

นักเรียน รายการการประเมิน  คะแนน สรุปผลการประเมิน 
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1 3 4 2 4 4 17 ดีมาก 
2 3 4 4 3 2 16 ดีมาก 
3 3 4 3 3 3 16 ดีมาก 
4 3 3 3 4 4 17 ดีมาก 
5 4 3 4 3 4 18 ดีมาก 
6 3 3 3 4 4 17 ดีมาก 
7 3 3 4 3 2 15 ด ี
8 4 3 4 4 4 19 ดีมาก 
9 4 4 4 4 4 20 ดีมาก 
10 2 3 3 3 4 15 ด ี
11 4 3 4 4 4 19 ดีมาก 
12 4 4 3 4 3 18 ดีมาก 
13 3 3 3 3 4 16 ดีมาก 
14 3 3 3 3 4 16 ดีมาก 
15 3 3 3 3 3 16 ดีมาก 
16 3 4 4 3 4 18 ดีมาก 

 
จากตารางพบว่า ทักษะการปฏิบัติงานรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสน เทศในงานธุรกิจของนักศึกษา          ระดับ
ประกาศนียบัตรขั้นสูงปีที่ 1 พบว่า ผ่านการประเมินร้อยละ 100 คือนักเรียนทั้งหมดมีเกณฑ์อยู่ในระดับดีและดีมาก (คะแนน
มากกว่า 15 คะแนน) 
 
 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ผลการศกึษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตี่อการใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์
โรว์ร่วมกับ Google Classroom 
 
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรยีนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์โรวร์่วมกับ Google 
Classroom 
 

รายการประเมินความพึงพอใจ �̅� S.D ระดับ 

  ด้านการสอน  

1.  มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน 4.19 .54 มาก 
2. มีการวางแผนและเตรียมการสอน และความตั้งใจในการสอน 4.44 .63 มาก 
3. มีเอกสาร สื่อ ประกอบการเรียนการสอน 4.38 .72 มาก 
4. มีขั้นตอนสอนท าให้รู้สึกอยากเรียน 4.62 .50 มากที่สุด 
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5. มีวิธีการถ่ายทอดเนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 4.25 .68 มาก 
รวมด้านการสอน 4.38 0.09 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
6. มีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนทุกขั้นตอน  4.37 .61 มาก 
7. วิธีสอน/กิจกรรม สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์ 4.44 .63 มาก 
8. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน 4.50 .51 มาก 
9. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามปัญหาเมื่อมีข้อสงสัย 4.19 .66 มาก 
10. ระยะเวลาในการท าการสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียน 4.37 .50 มาก 
11. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีทักษะ ในการปฏิบัติงาน 4.50 .52 มาก 
รวมด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.39 0.06 มาก 
  ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 

12. ความเหมาะสมของสื่อท่ีใช้ที่ใช้ในการเรียนการสอน 4.38 .50 มาก 
13. ความเหมาะสมของห้องที่ใช้ที่ใช้ในการเรียนการสอน 4.37 .71 มาก 
14. เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 4.50 .50 มาก 
15. ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการต่อพ่วง 4.38 .62 มาก 
รวมด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 4.40 0.10 มาก 
ด้านการวัดและประเมินผล 
16. ความชัดเจนของการประเมินผล 4.31 .60 มาก 
17. การวัดผลประเมินผลมีความสอดคล้องกับวิธีการสอน 3.38 .61 ปานกลาง 
18. การวัดผลประเมินผลมีความสอดคล้องกับวิธีการสอน 4.31 .60 มาก 
19. ความสมดุลของข้อสอบกับเวลา 4.50 .63 มาก 
20. ความพึงพอใจในภาพรวมของการเรียนการสอน 4.31 .60 มาก 
รวมด้านการวัดและประเมินผล 4.16 0.02 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.33 0.07 มาก 
 

 

จากตาราง 5 พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์โรว์
ร่วมกับ Google Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
สอนมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีขั้นตอนสอนท าให้รู้สึกอยาก
เรียน (�̅� = 4.62) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน  (𝑥 ̅= 4.19) ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียน (�̅� = 4.50)    และกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีทักษะ ในการปฏิบัติงาน (�̅� = 
4.50)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เปิดโอกาส   ให้ผู้เรียนได้ซักถามปัญหาเมื่อมีข้อสงสัย (�̅�= 4.19) ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 โดย เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน (�̅� = 
4.50) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความเหมาะสมของห้องที่ใช้ที่ใช้ในการเรียนการสอน �̅� = 4.37) ด้าน การวัดผลและ
ประเมินผล มีระดับ      ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 โดยข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสมดุลของ
ข้อสอบกับเวลา   (�̅� = 4.50) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การวัดผลประเมินผลมีความสอดคล้องกับวิธีการสอน (�̅�= 3.38) 
 
สรุปผลการวิจัย 
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การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรช้ันสูงปี
ที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google Classroom  
สรุปผล ดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ ร่วมกับ 
Google Classroom สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนหลังจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google 
Classroom สูงกว่าเกณฑ์  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google 
Classroom อยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรช้ันสูงปีที่ 1 หลังจากการใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของ
แฮร์โรว์ร่วมกับ Google Classroom สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนการเรียนผู้เรียน คะแนนเฉลี่ย 
5.75 เมื่อใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google Classroom หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.69  
ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google Classroom หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ด้วยเหตุผลที่ว่า วิธีสอนแบบใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google Classroom สามารถใช้ได้
ดีกับการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ โดยวิธีสอนแบบท่ีมีเป้าหมาย เพื่อฝึกทักษะหรือให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้เรียน เพื่อให้มีพฤติกรรม
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดในการเรียนการสอน ท่ีให้ผู้เรียนสามารถท างาน ได้อย่างมีล าดับขั้นตอน ท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และ
ช านาญ สอดคล้องกับงานวิจัยของกิติพงษ์  แหน่งสกูล (2557 :102) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
เรื่อง การใช้โปรแกรม ประมวลผลค า หลังจากการใช้วิธีสอนแบบช้ีแนะร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ 
สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การน าไปใช้ (�̅�=9.55) และด้านที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการสังเคราะห์ (�̅� =0.88) 
2. ทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลังจากใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ ร่วมกับ Google Classroom 
ผลการวิจัย พบว่า ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนหลังจากใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google 
Classroom รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจของนักศึกษา   ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูงปีที่ 1 ผ่านการประเมิน
ร้อยละ 100 คือนักเรียนท้ังหมดมีเกณฑ์อยู่ในระดับดีและดีมาก (มากกว่า 15 คะแนน) ทั้งนี้ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจมาจาก การ
จัดการจัดกิจกรรมที่ เน้นทักษะปฏิบัติท าให้ผู้เรียน เกิดการเรียนเป็นล าดับขั้น ท าให้สามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อยๆ ก่อนค่อยเช่ือมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จึงท าให้
ผู้เรียนประสบความส าเร็จได้ดีและรวดเรว็ซึ่งสอดคล้องกับ ขเจนศักดิ์ ไกรธิเลน (2553) ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง การใช้อุปกรณ์และการต่อวงจรไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี     ช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอน ที่เน้นเน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง การใช้อุปกรณ์และการต่อวงจรไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 84.74/88.41 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google 
Classroom  พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจ เป็นเพราะว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นล าดับขั้นตอนจากง่ายไปสู่ขั้นตอนที่ยากจึงท าให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ หรือคิดว่ายากอีกทั้งในแต่ละ
ขั้นตอนของการสอนและการปฏิบัติงานทุขั้นตอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติทุกกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องสอดคล้องกับงานวิจัยของกิติพงษ์ แหน่งสกูล (2557 :105) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง การใช้โปรแกรม ประมวลผลค า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบช้ีแนะร่วมกับ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านครูผู้สอน (�̅� = 4.1.3) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ( �̅�= 3.66) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 การใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google Classroom อยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้สอนควรน า
วิธีการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google Classroom ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามความ
เหมาะสมของเนื้อหาและช้ันเรียนของนักศึกษา 
   1.2 การใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติงานของแฮร์โรว์ร่วมกับ Google Classroom  ในแต่ละขั้นก่อนที่จะใช้สอนกับนักศึกษา
เพื่อประสิทธิภาพในจัดการเรียนการสอน โดยในแต่ละครั้งของการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนควรจัด เรียงล าดับเนื้อหาการสอน
ให้เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก และเนื้อหาในการสอนแต่ละขั้นที่ให้ นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติควรจะเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อให้
การจัดเรียนการสอนและความต่อเนื่องของทักษะที่นักศึกษาปฏิบัติได้อย่างช านาญตามรูปแบบวิธีสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ 
และควรจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมระหว่างการสอนกับให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ โดยไม่ควรเร่งเวลาในส่วนใดส่วนหนึ่งของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ท้ังนี้ในช่วงเวลา ของการท าการฝึกทักษะปฏิบัติในแต่ละขั้นของนักศึกษาครูผู้ควรเป็นผู้คอยให้ค าแนะ
เพียงอย่างเดียว ไม่ควรบอกข้ันตอนหรือวิธีการท าให้นักเรียน โดยตรง 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
            2.1 ควรมีการศึกษาค้นคว้าแบบเจาะลึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความถนัดและความสนใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญ 
            2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับเจตคติการสร้างบรรยากาศของครูผู้สอนเกี่ยวกับการศึกษาสาหรับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 2.3  ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการส่งเสริสมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการจัด การศึกษาสาหรับการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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การจัดการเรยีนรู้โดยใช้สื่อบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.1) แผนกบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 
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บทคัดย่อ 
 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.1) แผนกบัญชี จ านวน 35 คน 
ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ประเภทตัวเลขและตารางค านวณ โดยใช้วิธีการทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าเสนอข้อมูลสารสนเทศประเภทตัวเ ลขและตารางค านวณ 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจเรื่องการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), Paired samples t-test และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ ์
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษาโดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
ในรายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยส่วน
ใหญ่นักศึกษามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 65.13  2) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ โดยใช้สื่อบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.54  และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.534 โดยแปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
 

 
ค าส าคญั : สื่อบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI), ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน, ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันการเรียนการสอนของนักเรียนในทุกระดับจ าเป็นต้องอาศัยสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่ได้มีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว และได้กลายมาเป็นเครื่องมือช้ินส าคัญที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นการสร้างระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เอื้อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเนื้อหาและความรู้ ดังนั้น 
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นเครื่องมือท่ีมีคุณภาพสูงอย่างหนึ่งในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
 คอมพิวเตอร์ถูกน ามาใช้ในวงการศึกษา ด้านการบริหารและงานธุรการทั่วไป หรืองานด้านอื่น ๆ ตลอดจนการน ามาใช้กับ
การเรียนการสอนหรือท่ีเรียกว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน โดย
เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัดและการทดสอบจะถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะเรียนจากคอมพิวเตอร์ซึ่งใน
บทเรียนจะเสนอเนื้อหาทั้งในรูปตัวหนังสือ ภาพการฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และเสียงดนตรีประกอบ ตลอดจนค าถาม 
ค าตอบ ตรวจค าตอบและแสดงผลการเรียนในรูปแบบของข้อมูลย้อนกลับ ให้แก่ผู้เรียนรับรู้ได้ทันที ด้วยลักษณะของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้เป็นการน าบทเรียนและบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกัน ท าให้มีประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน เช่น สามารถเก็บรวบรวมข้อมลู เนื้อหา น าเสนอข้อมูลได้รวดเร็ว มีการเสริมแรงและกระตุน้ความน่าสนใจของผู้เรียน โดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคุณค่าต่อการเรียนการสอน 
ควรน ามาใช้เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ และช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีความเหมาะสมกับสภาพการ
เรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการจัดการเรียนรู้จะต้องเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และค านึงถึงวิธีเรียนซึ่งนักเรียนต้องศึกษาด้วยตนเอง (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์, 2549) 
 จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ พบว่า นักศึกษาไม่มีพื้นฐานใน
รายวิชานี้  อีกทั้งนักศึกษามักลืมเนื้อหาเดิมที่ได้เรียนมา ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเนื้อหาบทเรียนได้ ซึ่งจะเกิดผลเสียทางด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาได้ ในการศึกษาเนื้อหาวิชาตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้นั้น ๆ หากมีสื่อช่วยเสริมทักษะในการ
เรียนการสอนหรือเป็นแนวทางให้ปฏิบัติ อาจจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพราะจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยได้จัดท า
ขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับผู้เรียนท่ีเรียนไม่เข้าใจและแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานและลืมเนื้อหา ก็จะสามารถเรียนรู้
ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าเอาเนื้อหา เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าเสนอ มาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เป็นการให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียน เรียนซ้ าได้ตามความต้องการซึ่งสอดคล้องกับหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าผู้เรียนจะเป็นผู้ที่เรียนเก่ง 
อ่อน หรือปานกลางก็สามารถศึกษาจนเกิดความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
สมมติฐานการวิจยั 
จาการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พอจะสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการ
เรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรม หรือวิธีเรียนที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า มีท้ังระบบภาพ เสียง ตัวอักษร ที่เป็นสื่อประสม 
หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) สามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบกับผู้เรียนได้ทันที สะดวกในการแก้ไขข้อผิดพลาดของการเรียนแต่
ละครั้งและแต่ละปัญหา นอกจากนี้ยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยผ่านทาง
ระบบเครือข่ายผลการเรียน สามารถบันทึกเก็บไว้และเปรียบเทียบผลกับเกณฑ์มาตรฐานได้อีก จากงานวิจัย ภคณฏฐ์ บุญถนอม 
(2553) เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยี
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สารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่าประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.11/82.78  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก 
จากหลักการและงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ไว้ดังนี้ 

1. หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) แล้ว นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า 
ก่อนใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) อยู่ในระดับมาก     
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี) 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัยในครั้งนี้มีตัวแปรต้น คือ การใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
-  ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ สื่ อ บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  
-  ความพึงพอใจ 

  
ขอบเขตของการวิจยั 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถทางการเรียนแบบรายบุคคลของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.1) แผนกบัญชี ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่มีปัญหาในการเรียน  วัดได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าเสนอข้อมูลสารสนเทศประเภทตัวเลขและตารางค านวณ 
จ านวน 16 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบจ านวน 4 ตัวเลือก 
ส าหรับสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ซึ่งใช้ประกอบการสอนเรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ โดยเป็นสื่อ
นวัตกรรมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเอง มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน เพื่อช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ทางการเรียนแบบรายบุคคลของนักศึกษา ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการตามแผนการสอนจ านวน 5 ช่ัวโมง 
ส าหรับความพึงพอใจต่อการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) นั้น เป็นความคิดเห็น ความรู้สึกของนักศึกษาต่อการใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ในการประกอบการสอนเรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ วัดจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  จ านวน 15 ข้อ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI ) หมายถึง สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ
น าเสนอ ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.1) แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระทักษะ/กระบวนการทางการเรียน ใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางการเรียนแบบรายบุคคลของนักเรียน โดยใช้คะแนนจาก
แบบทดสอบแบบเลือกตอบท่ีผู้วิจัยสรา้งขึ้น ตามเนื้อหาและจุดประสงค์การเรยีนรู้ สาระการเรียนรูร้ะดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน
นสูง (ปวส.1) โดยวัดพฤติกรรมเป็น 3 ด้าน คือด้านที่ 1ความรู้ ความจ า ด้านที่ 2 ด้านความเข้าใจ และด้านท่ี 3 ด้านการน าไปใช้  
ความพึงพอใจ หมายถึง คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักศึกษาระดับช้ั น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันนสูง (ปวส.1) วัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจมีลักษณะเป็นแบบ Rating scale 5 ระดับจ านวน 15 
ข้อ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
แบบแผนวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ใช้ระเบยีบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวโดยผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ดังแผนการทดลอง 
 
 
 
เมื่อก าหนดให้ 
  O1 หมายถึง ผลการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
X    หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
O2 หมายถึง ผลการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.1) แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา  
1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 35 คน  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีมี 2 ประเภทได้แก่ 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัยได้แก่ 
1.1แผนการจัดการเรียนรู้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
 
2. เครื่องมือท่ีใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตามได้แก่ 
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าเสนอข้อมูล   สารสนเทศประเภทตัวเลข
และตารางค านวณ 
 2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจเรื่องการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
 ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 
 

เครื่องมือ คุณภาพเครื่องมือ 
(ก่อนน าไปใช้) 

คุณภาพเครื่องมือ 
(หลังน าไปใช้) 

แบบทดสอบ ได้ผ่านการตรวจสอบจากความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์จากผู้เชี่ยวชาญ  
3 ท่าน 

1. ค่าความยาก – ง่าย (0.20-0.77) 
2. ค่าอ านาจจ าแนก (-0.11–0.67) 
3. ความเชื่อมั่นแบบ KR20 (0.094) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ได้ผ่านการตรวจสอบจากความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์จากผู้เชี่ยวชาญ  
3 ท่าน 

ความเชื่อมั่นแบบครอนบาคแอลฟา 
 (0.783) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมลู 

  O1 X O2 
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  (1) ขั้นก่อนการทดลอง (2) ขั้นการ
ทดลอง (3) ขั้นหลังการทดลอง ดังนี้ 
1. ขั้นก่อนการทดลอง 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.1) แผนกบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1 ผู้วิจัยได้ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เพื่อใช้นักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.1) แผนกบัญชี จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ โดยประสานงานผ่านผู้บริหารโรงเรียน และครูแผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ช้ันปวส.1 เพื่อ
วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน จากนั้นได้ศึกษาค้าคว้าแนวทางพัฒนาการจัดการสอนของครูผู้สอน และน ามา
พัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย 
1.3 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าเสนอข้อมูลสารสนเทศประเภทตัวเลขและตารางค านวณ 
2. ข้ันการทดลอง 
2.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 5 คาบ ดังนี ้
ช่ัวโมงท่ี 1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ประเภทตัวเลขและตารางค านวณ ไปทดสอบกับนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.1) แผนกบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับจากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน (Pretest) 
ช่ัวโมงท่ี 2 เป็นการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้เวลาการสอนจ านวน 1 คาบ 
ช่ัวโมงท่ี 3 นักศึกษาท าปฏิบัติงาน เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าเสนอข้อมูลสารสนเทศประเภทตัวเลขและตาราง
ค านวณ 
ช่ัวโมงท่ี 4 นักศึกษาท าปฏิบัติงาน เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าเสนอข้อมูลสารสนเทศประเภทตัวเลขและตาราง
ค านวณ 
ช่ัวโมงท่ี 5 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ประเภทตัวเลขและตารางค านวณ และบันทึกผลการทดสอบให้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest) พร้อมทั้งให้นักศึกษาท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3. ขั้นหลังการทดลอง 
ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลผลการทดสอบของนักศึกษาไม่
ครบถ้วน ผู้วิจัยจะติดตามให้นักศึกษาทดสอบเพิ่มเติม หลังจากน้ันได้จัดเตรียมบันทึกข้อมูลเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI)  ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.1) แผนกบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 
 

คะแนน 
สอบ 

n Min Max Range Mean S.D. 

ก่อนเรียน 35 2 10 8 6.03 1.886 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

72 Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 

 

หลังเรียน 35 9 15 6 12.46 1.314 

 
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า คะแนนก่อนเรียนของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.1) มีค่าน้อยที่สุด
เท่ากับ 2 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 10 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.03 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.886 ส่วนคะแนน
สอบหลังเรียนมีค่าน้อยท่ีสุดเท่ากับ 9 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 15 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.46  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.314 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 แผนภมูิแท่งแสดงคะแนนของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI)  
 

 
 
ภาพประกอบ 1 แสดงคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  ซึ่งจะเห็นได้ว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนนหลังเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีนักเรียนคนที่ 6 ที่มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงสุด (15 คะแนน
เต็ม) 
 
          ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.1) 
 
คะแนนสอบ  

n 
 

M 
 

SD 
Paired Samples Test  

t 
  
 df 

 
Sig. M Different SD 

ก่อนเรียน 35 6.03 1.886 6.429 2.062 18.444 34 .000 
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หลังเรียน 35 12.46 1.314      

 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.03 
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.886 คะแนน คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.46  คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.314  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เราสรุปได้ว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพของระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.1) แผนกบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาผดุงประชายะลา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรยีน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของนักศึกษา 

 
นักเรียน 

 
pretest 

 
Posttest 

 
พัฒนาการสัมพัทธ์ (%) 

 
การแปลความหมาย 

1 6 14 88.89% ระดับสูงมาก 
2 9 13 66.67% ระดับสูง 
3 8 9 14.29% ระดับต้น 
4 8 12 57.14% ระดับสูง 
5 5 12 70.00% ระดับสูง 
6 8 15 100.00% ระดับสูงมาก 
7 5 13 80.00% ระดับสูงมาก 

8 7 14 87.50% ระดับสูงมาก 
9 8 14 85.71% ระดับสูงมาก 
10 7 12 62.50% ระดับสูง 
11 11 14 75.00% ระดับสูง 
12 7 13 75.00% ระดับสูง 
13 8 12 57.14% ระดับสูง 
14 8 11 42.86% ระดับกลาง 
15 5 11 60.00% ระดับสูง 
16 5 14 90.00% ระดับสูงมาก 
17 8 12 57.14% ระดับสูง 

18 9 13 66.67% ระดับสูง 

19 3 13 83.33% ระดับสูงมาก 

20 5 13 80.00% ระดับสูงมาก 

21 2 12 76.92% ระดับสูงมาก 

22 8 13 71.43% ระดับสูง 
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23 5 11 60.00% ระดับสูง 

24 4 9 45.45% ระดับกลาง 

25 7 11 50.00% ระดับกลาง 

26 6 12 66.67% ระดับสูง 

27 8 11 42.86% ระดับกลาง 

28 4 13 81.82% ระดับสูงมาก 

29 4 9 45.45% ระดับกลาง 

30 5 12 70.00% ระดับสูง 

31 3 12 75.00% ระดับสูง 

32 5 10 50.00% ระดับกลาง 

33 7 8 12.50% ระดับต้น 

34 6 10 44.44% ระดับกลาง 

35 7 12 62.50% ระดับสูง 

 เฉลี่ย 6.31 11.97 65.13% ระดับสูง 

 
ภาพประกอบ 2 แผนภมูิแสดงคะแนนของนักเรียนก่อน หลัง และคะแนนพัฒนาการสมัพัทธ์ของการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  
 

 
 
จากตารางที่ 3 และภาพประกอบ 2 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.31 หลังเรียนมคีะแนนเฉลีย่เท่ากับ 11.97 
โดยส่วนใหญ่นักศึกษามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 65.13 
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2. การวิเคราะห์ข้อมลูความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

M SD แปลผล 

1. บทเรียนไดร้ับการออกแบบใหผู้เ้รียนค้นหาเนื้อหาได้ง่ายและตรงตาม        ความ
ต้องการ 

4.57 0.502 มากที่สุด 

2. ภาพที่ใช้ในบทเรียนมีความน่าสนใจ สอดคล้องกับ เนื้อหาและสง่เสริมการเรียนรู้ 4.54 0.505 มากทีสุ่ด 
3. ลักษณะ ขนาดและสีตัวอักษรทีใ่ช้มีความเหมาะสมชดัเจน สวยงาม อ่านง่าย 4.51 0.562 มากที่สุด 
4. การใช้สัญลักษณ์เหมาะสมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่สับสน 4.54 0.611 มากที่สุด 
5. การเช่ือมโยง(Link) ในบทเรียนท าได้ง่ายตรงตามความต้องการ 4.31 0.530 มาก 
6. การจัดองค์ประกอบทางศลิปะในบทเรียนมีความเหมาะสม สะดุดตา น่าสนใจ น่า
ติดตาม 

4.51 0.507 มากที่สุด 

7. มีข้อมูลให้ครบถ้วนส าหรับการค้นหาเพิ่มเติม 4.51 0.612 มากที่สุด 
8.บทเรียนมีความยืดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนสามารถควบคมุ
ล าดับเนื้อหา ล าดบัการเรียนได ้

4.40 0.604 มาก 

9. การให้ข้อมูลป้อนกลับหรือให้ความช่วยเหลือเหมาะสมตามความจ าเป็นที่เอื้อให้
ผู้เรยีนได้วเิคราะห์และแก้ปัญหา 

4.51 0.507 มากที่สุด 

10. มีเนื้อหาและสารสนเทศท่ีพอเพียงส าหรับการท า ความเข้าใจและการค้นหาค าตอบ 4.63 0.490 มากที่สุด 
11. ภาษาที่ใช้สื่อได้ตรงกับเรื่องที่เรียน 4.66 0.539 มากที่สุด 
12. เนื้อหามีความกะทัดรัด ชัดเจน เป็นล าดับขั้น ง่ายต่อการท าความเข้าใจ เช่ือมโยง
ความรู้เดิมกับ ความรู้ใหม ่

4.60 0.497 มากที่สุด 

13. เนื้อหาสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่ต้องการน า เสนอ 4.49 0.507 มาก 
14. แบบทดสอบสอดคล้องกับเนือ้หา และตรงประเด็นกับเนื้อหาท่ีจะศึกษา 4.60 0.553 มากที่สุด 
15. เนื้อหา และแบบทดสอบกระตุ้นให้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.66 0.482 มากที่สุด 

 
สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.54 0.534 มากที่สุด 

 
จากตารางพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยสีาสนเทศเพือ่การจัดการอาชีพ โดยใช้สื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (M= 4.54) โดยประเด็นภาษาที่ใช้สื่อได้ตรงกับเรื่องที่เรียน 
เนื้อหาและแบบทดสอบกระตุ้นใหเ้รียนรูด้้วยตนเอง เป็นประเด็นท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาได้แก่ มีเนือ้หาและสารสนเทศท่ี
พอเพียงส าหรับการท าความเขา้ใจและการค้นหาค าตอบ ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.03 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.886 คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ใช้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.46 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.314 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
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สอน (CAI) สรุปได้ว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพของนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.1) แผนกบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.13 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ โดยใช้สื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M= 4.54) โดยประเด็นภาษาที่ใช้สื่อได้ตรงกับเรื่องที่เรียน เนื้อหา
และแบบทดสอบกระตุ้นให้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีเนื้อหาและสารสนเทศที่เพียงพอส าหรับการท า
ความเข้าใจและการค้นหาค าตอบ ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนยีบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.1) แผนกบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้สูงขึ้น เห็นได้จากคะแนน
แบบทดสอบเรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าเสนอข้อมูลสารสนเทศประเภทตัวเลขและตารางค านวณ ของนักศึกษา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และจากการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) ของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สามารถท าให้นักเรียนมีความเข้าใจ
เนื้อหานั้น ๆ อย่างแท้จริง เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรม 
หรือวิธีเรียนที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า มีทั้งระบบภาพ เสียง ตัวอักษร ที่เป็นสื่อประสม หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) สามารถมี
ปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบกับผู้เรียนได้ทันที นอกจากน้ียังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ 
โดยผ่านทางระบบเครือข่ายผลการเรียน สามารถบันทึกเก็บไว้และเปรียบเทียบผลกับเกณฑ์มาตรฐานได้อีก 
  จากผลการวิจัยที่ผ่านมา จะเห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพให้สูงขึ้น และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธิดา  เสือสะอาด  
(2554) ซึ่งพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะในการเขียนโปรแกรมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
ประเภทของข้อมูลและตัวด าเนินการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ประเภท
ของข้อมูลและตัวด าเนินการ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84/80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปไดว้า่ 
นวัตกรรมที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการเรียนการสอนเป็นสื่อที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดี  เช่นเดียวกับงานวิจัยของภรณ์
พิชชา ธรรมมา  (2557) ซึ่งพบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบ เรื่องตารางธาตุและพันธะเคมี คะแนนเฉลี่ย ก่อน
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องตารางธาตุและพันธะเคมี เท่ากับ 5.9 คะแนนเฉลี่ยหลังใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องตารางธาตุ  และพันธะเคมีเท่ากับ 15.4 คะแนน คะแนนที่
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77 ดังนั้นสรุปได้ว่า นักเรียนใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องตารางธาตุและพันธะเคมี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตารางธาตุและพันธะเคมีเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
เช่นเดียวกับงานวิจัยนรินทร์ อินทร และคณะ (2558) ซึ่งพบว่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ 
ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 81.77/ 81.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�= 4.41, S.D. = 0.55)   
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
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ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  ช่วยท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงข้ึน ดังนั้นควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นไปใช้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทักษะการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สูงกว่า
ก่อนเรียน แต่ยังมีนักศึกษาบางคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ไม่ค่อยแตกต่างกัน เนื่องจากพฤติกรรม
บางอย่างของนักศึกษา เช่น ไม่ตั้งใจเรียน คุยกันระหว่างเรียน และเดาแบบทดสอบ เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องควบคุมพฤติกรรม
เหล่านี้ของนักศึกษา เพื่อให้ผลการวิจัยได้ผลที่ถูกต้องมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีควรจะมีการทดลองที่มีกลุ่มควบคุมเพื่อจะได้ตรวจสอบ
และเทียบผลการทดลองระหว่างกลุ่มได้ 
นอกจากน้ันแล้ว ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการเก็บข้อมูลในระหว่างการทดลอง โดยสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงของผู้เรียน และ
ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะ
การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม การสื่อสาร การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ฯลฯ 
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การใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร ์

และพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรียะลา 
Using Google Classroom and Quizizz applications to develop student achievement and responsibility behavior 

on Information and Communication Technology subject, regarding Computer Projects development for 
Secondary Students, Year 3, 

Satree Yala School. 
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บทคัดย่อ 
   การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียน โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ความรับผิดชอบรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนหลังการใช้ Google Classroom 3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz การวิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่ม
เดียวโดยวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 จ านวน 25 
คน โรงเรียนสตรียะลา ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบยกกลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้คือ Google Classroom ( ห้องเรียนออนไลน์ ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 ข้อ โดยใช้แอปพลิเคชัน Quizizz แบบบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
หลังใช้ Google Classroom และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz สถิติที่
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ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน คะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ์ และขนาดอิทธิพล 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบเรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google 
Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.600 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .271 คะแนน 
คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.320 คะแนน 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .263 คะแนน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz สรุปได้ว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
พัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.95 และมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.49 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (2) ผลการประเมิน
พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ก่อนการใช้ Google Classroom มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.32 
คะแนน ซึ่งพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบหลังการใช้ Google Classroom มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 14.64 คะแนน ซึ่งโดยรวมแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี และมีพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับสูงมาก (3) 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้ Google Classroom และ
แอปพลิเคชัน Quizizz โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (M= 4.54) โดยประเด็นเรื่อง แอปพลิเคชันมีความทันสมัยและน่าสนใจ ,
แอปพลิเคชันมีการบริการที่ครบถ้วนและครอบคลุมต่อการใช้งาน ,กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา เป็นประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ แอปพลิเคชันสามารถส่งงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามล าดับ) 
ค าส าคัญ  : การใช้ Google Classroom  แอปพลิเคชัน Quizizz 
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Abstract  
   This research aims to study 1) To compare the learning achievement on Information and 
communication technology subject of students before and after using Google Classroom and Quizizz 
application. 2) To study the responsibility behavior regarding Information and communication technology 
subject of students after using Google Classroom. 3) To study student’s satisfaction of using Google 
Classroom and Quizizz applications. Research use a single group experimental research plan by measuring 
results before and after complete study course. The participants were 25 students in classroom no. 3/11, 
Satri Yala School, determines The population by random classroom unit. The instruments use in the study are 
Google Classroom (Online Classroom), Learning achievement test in Information and Communication 
Technology, regarding Computer Projects development total 20 items by using Quizizz application. Record of 
responsibility behavior after using Google Classroom and student’s satisfaction questionnaire regarding using 
of Google Classroom and Quizizz applications. The data was analyzed for descriptive statistics by using 
Percentage, average value (x ̄ ), Standard Deviation (S.D.), T-Test, Relative development score and influencing 
size. 
The results of this research showed that 1) The average score test of Computer project development subject 
before learning by using Google Classroom and the Quizizz application, the average value is 8.600 points and 
Standard Deviation is 0.271. Test scores after learning by using Google Classroom and the Quizizz application 
have an average of 15.320 points and standard deviations equal to 0.263 scores. The comparison of the 
average score before and after learning management by using Google Classroom and the Quizizz application 
can be concluded that, test results of course learning achievement Information and communication 
technology of the participants after learning is significantly higher than before learning at the level of .05, with 
an average relative development increasing by 58.95 percent and having an effect size equal to 0.49 which is 
at a moderate level. 2) The result of the assessment of responsibility behavior of the participants before 
using Google Classroom has an average score of 10.32 points, which behavior is at a fair level. The results of 
the assessment a responsibility behavior after using Google Classroom, the average score was 14.64 points 
which overall, students have behaviors at a good level and have developed relativity 3) Students are satisfied 
with the course management. Information and communication technology using Google Classroom and 
Quizizz application, overall at the highest level (M = 4.54). 
The application is modern and interesting, as the application offers a complete and comprehensive service to 
use. Learning activities are suitable for the contents which is the highest average, followed by applications 
that can submit assignment anywhere, anytime accordingly.  
 
Keywords: Google Classroom, Quizizz application 
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บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีส่วนท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น ท าให้คนในสังคมมีการติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่าย
และรวดเร็ว  ไม่เพียงแต่จะเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารเพียงเท่านั้น  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านต่างๆ ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์  การด าเนินธุรกิจ ตลอดจนด้านการศึกษา ซึ่งในยุคปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารถูกน ามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการบรหิารดา้นการศกึษามากมาย เช่น ระบบการลงทะเบียน และ
ระบบการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการเ รียน
การสอน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมุ่งเน้นการเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ทางการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2556) 
 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
ฉับพลันเกิดวัฒนธรรมใหม่คือแบบผสมผสานข้ามสังคม ข้ามยุค เป็นสังคมที่เปิดกว้าง และพยายามหาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาอันส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาทุกระดับที่ต้องจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับสภาพสังคมและคุณลักษณะของผู้เรียนในยุคที่ด าเนินชีวิตถูกขับเคลื่อนภายใต้ระบบสารสนเทศซึ่งในขณะเดียวกันก็ต้องค านึงถึง
ความเสมอภาคด้านการศึกษาด้วย ในการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนนั้นจัดว่ายังไม่พอเพียงกับสถานการณ์ของสังคมปัจจุบัน ดังนั้นผู้เรียนต้องค้นคว้าหาความรู้และสร้างองค์
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการน าไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ 
พึงพอใจในการเรียนรู้ตลอดจนการมีแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต (ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2558) 
 ผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาและสร้างความเป็นองค์กรได้ด้วย
ตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนได้ทุกเวลา และสามารถเข้าถึงเนื้อหาแหล่งความรู้ทุกหนแห่ง ดังนั้น การ
จัดการศึกษาในรูปแบบ e-Learning ท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการศึกษา ท าให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
เหมาะสมกับยุคสมัยและสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในการสร้างความรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี (ศรีศักดิ์, 2551) 
 เนื่องจากสภาพปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรี
ยะลา พบว่า ผู้เรียนบางคนไม่เห็นความส าคัญของการเรียน พูดคุยขณะครูก าลังสอน โดยมีความสนใจกับสิ่งอ่ืนๆมากกว่า เช่น อ่าน
การ์ตูนหรือหนังสืออ่ืนๆนอกจากหนังสือเรียนในเวลาเรียน น่ังฟังเพลง แอบเล่นเกม แอบเปิดเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง พูดคุยกับเพื่อน
ข้างๆ ท าให้ไม่ได้รับรู้สิ่งที่ครูสอน และผู้เรียนขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานไม่ตรงตามก าหนด หรือปัญหา
ผู้เรียนไม่ร่วมมือกับเพื่อนในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ท าให้ครูไม่สามารถวัดทักษะและความก้าวหน้าของนักเรียนได้ โดยผู้เรียน
จะต้องมีการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยจึงน าอินเทอร์เน็ตมาเป็นสื่อในการเรียนของผู้เรียน กล่าวคือ อินเทอร์เน็ตเป็น
เสมือนเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมให้สามารถติดต่อกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ทางการศึกษาเองก็ เช่นกัน ผู้สอนสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ 
ของผู้เรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยการประยุกต์ใช้ Google  Classroom ท าเป็นห้องเรียนออนไลน์ และยังสามารถท างานร่วมกับ
บริการอื่น ๆ ที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตเช่น Google Drive, Google Doc และ Google Photos เป็นต้น ซึ่งเป็นบริการที่สามารถใช้
งานได้ฟรีของ Google เพียงแค่มีอีเมล์ของ Gmail เท่านั้น 
 Google classroom เป็นเครื่องมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ในขณะเดียวกันผู้เรียนก็มีเวลาค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้มากข้ึนด้วยเช่นกัน ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น โดยผู้สอนสามารถตรวจข้อมูลการเรียนได้ พร้อมให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนได้
ตลอดเวลา แม้จะไม่ได้อยู่ในโรงเรียน อันจะส่งผลให้การเรียนการสอน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาได้อย่างสมบูรณ์มาก
ขึ้น (พีรพัฒน,์ 2557) 
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 Quizizz เป็นแบบทดสอบออนไลน์ ผู้เรียนท าแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์Notebook Tablet SmartPhone 
ที่เช่ือมต่อระบบ Internet ผู้เรียนทราบผลการสอบทันที และผู้สอน ได้รับรายงาน (Report) ผลการสอบและบันทึกลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ (งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559)  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงหาวิธีการ หรือเทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหา การส่งงานโดยลดอุปสรรคในการส่งงานแบบปกติ โดยให้ส่งผ่าน Google Classroom ที่สามารถส่งงานได้ตลอดเวลา
และทุกที่ที่นักเรียนมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อให้การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  ซึ่งมีการน า Google 
classroom เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ดด้้วยตนเอง โดยสามารถเข้าใจได้
ทันทีและกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลา ห้องเรียนออนไลน์อาจรวมเอาสื่อ หรือเทคนิคหลายอย่างประกอบกัน ซึ่ง
จะเป็นการเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และมีการน าแอปพลิเคชัน Quizizz มาท าเป็นแบบทดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียน
แบบออนไลน์สามารถแสดงผลการสอบได้ทันที รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถใส่ภาพประกอบค าอธิบายต่างๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนตอบค าถาม จุดเด่นที่ส าคัญ คือ ผู้เรียนสามารถท าข้อสอบผ่านอุปกรณ์หลากหลายแพลตฟอร์มที่เช่ือมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ตได้เช่น มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเพิ่มขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน ก่อนและหลังการ
เรียน โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz  
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนหลังการใช้ Google 
Classroom 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อต่อการใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

การใช้ Google Classroom 
และแอปพลิเคชัน Quizizz 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
- พฤติกรรมความรับผิดชอบของผู้เรียน 
- ความพึงพอใจต่อการใช้ Google Classroom  

และ แอปพลิเคชัน Quizizz 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีแบบ
แผนการวิจัยคือ  
 
 
เมื่อก าหนดให้ 
O1 หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 
X หมายถึง  การใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz  
O2 หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน 
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ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 2 ห้อง นักเรียน จ านวน 39 คน  
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 จ านวน 25 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบยกกลุ่มโดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม  

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ประเภท ได้แก่ 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ 

- แผนการจัดการเรียนรู้การใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz 
2.   เครื่องมือท่ีใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตาม ได้แก่ 

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Quizizz 

- แบบบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบก่อน-หลังใช้ Google Classroom  
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นก่อนการทดลอง (2) ขั้นการทดลอง (3) ขั้นหลังการ
ทดลอง ดังนี้  

1. ขั้นก่อนการทดลอง 
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตวัอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3/11 โรงเรียนสตรียะลา ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน จากนั้นได้ศึกษาค้นคว้าแนวทางพัฒนาการจัดการสอนของรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย 
 1.2 คณะผู้วิจัยได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองคือ การใช้ Google Classroom 
และแอปพลิเคชัน Quizizz 
 

2. ขั้นการทดลอง 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
       2.1 นักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียน Google Classroom และท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 11 โรงเรียนสตรียะลา ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วมอบหมายงานให้กับนักเรียน ใบ
งานที่ 1 เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยให้นักเรียนส่งผ่าน Google Classroom แล้วบันทึกคะแนนของนักเรียนที่
ได้รับจากการทดสอบครั้งนี้เป็น คะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน 
       2.2 เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยแนบสื่อการสอนใน Google Classroom ใช้เวลาการสอน 1 ช่ัวโมง จากนั้น
สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียนของนักเรียนและมอบหมาย ใบงานที่ 2 เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยให้
นักเรียนส่งผ่าน Google Classroom แล้วบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน 
       2.3 เป็นการสอนโดยแนบไฟล์สรุปเรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ พร้อมมอบหมายใบงานที่ 3 เรื่อง การพัฒนา
โครงงานคอมพิวเตอร์ โดยให้นักเรียนส่งผ่าน Google Classroom แล้วบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน  
       2.4 ท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Quizizz เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ และบันทึกผลการ
ทดสอบให้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
 
3.ขั้นหลังการทดลอง 
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คณะผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลผลการทดสอบของนักเรียน
ไม่ครบถ้วน คณะผู้วิจัยจะติดตามให้นักเรียนทดสอบเพิ่มเติม หลังจากนั้นได้จัดเตรียมบันทึกข้อมูลเพื่ อจะวิเคราะห์ข้อมูลในขั้น
ต่อไป  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนและหลังใช้ Google 
Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และแอป
พลิเคชัน Quizizz ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสตรียะลา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติ เชิงบรรยายคะแนนทดสอบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google 
Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้  Google Classroom และ
แอปพลิเคชัน Quizizz นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/11 โรงเรียนสตรียะลา 
 
คะแนนสอบ n Min Max Range Mean S.D. 
ก่อนเรียน 25 6 11 5 8.600 .271 
หลังเรียน 25 13 18 5 15.320 .263 
 
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/11 มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 6 คะแนน ค่ามาก
ที่สุดเท่ากับ 11 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.600 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .271 ส่วนคะแนนสอบหลังเรียนมีค่า
น้อยที่สุดเท่ากับ 13 คะแนน ค่ามากท่ีสุดเท่ากับ 18 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.320 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.263 
 
ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และ แอปพลิเค
ชัน Quizizz 
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จากภาพประกอบ 1 แสดงคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz ซึ่งจะ
เห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนหลังเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน 
Quizizz ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/11 
 
 
 
 
คะแนนสอบ 

 
n 

 
M 

 
SD 

Paired Samples Test  
t 

 
df 

 
Sig. M Different SD 

ก่อนเรียน 25 8.600 .271 6.720 1.307 25.695 24 .000 
หลังเรียน 25 15.320 .263      
 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 8.600 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .271 คะแนน คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google 
Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.320 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .263 ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz เราสรุปได้ว่า
ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของนักเรียน 
 
นักเรียน Pretest Posttest พัฒนาการสัมพัทธ์ (%) แปลผล 
1 7 15 61.54% ระดับสูง 
2 8 15 58.33% ระดับสูง 
3 9 14 45.45% ระดับกลาง 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

86 Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 

 

4 8 13 41.67% ระดับกลาง 
5 9 15 54.55% ระดับสูง 
6 8 18 83.33% ระดับสูงมาก 
7 10 16 60.00% ระดับสูง 
8 8 16 66.67% ระดับสูง 
9 7 14 53.85% ระดับสูง 
10 6 14 57.14% ระดับสูง 
11 11 17 66.67% ระดับสูง 
12 7 14 53.85% ระดับสูง 
13 9 17 72.73% ระดับสูง 
14 11 16 55.56% ระดับสูง 
15 8 15 58.33% ระดับสูง 
16 7 14 53.85% ระดับสูง 
17 8 16 66.67% ระดับสูง 
18 10 15 50.00% ระดับกลาง 
19 9 15 54.55% ระดับสูง 
20 8 14 50.00% ระดับกลาง 
21 9 17 72.73% ระดับสูง 
22 10 15 50.00% ระดับกลาง 
23 11 17 66.67% ระดับสูง 
24 9 17 72.73% ระดับสูง 
25 8 14 50.00% ระดับกลาง 
เฉลี่ย 8.60 15.32 58.95% ระดับสูง 
 
ภาพประกอบ 2 แผนภูมิแสดงคะแนนของนักเรียนก่อน-หลัง และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google 
Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz 
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จากตารางที่ 3 และภาพประกอบ 2 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.60 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.32 
โดยส่วนใหญ่นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 58.95 
 
ตารางที่ 4 ขนาดอิทธิพล 
  Mean S.D. Effect Size ขนาดอิทธิพล 

Pretest 8.60 1.35 0.49 ระดับปานกลาง 

Posttest 15.32 1.31 

 
จากตารางที่ 4 ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.60 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อน
เรียนเท่ากับ 1.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 1.31 และมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.49 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
ตอนท่ี 2 ผลการประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ Google Classroom 
 
คนท่ี ก่อน หลัง พัฒนาการ 

สัมพัทธ์ (%) 
แปลผล 

คะแนน ระดับพฤติกรรม คะแนน ระดับพฤติกรรม 
1 9 พอใช้ 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 
2 7 พอใช้ 13 ด ี 75.00% ระดับสูง 
3 7 พอใช้ 14 ด ี 87.50% ระดับสูงมาก 
4 8 พอใช้ 14 ด ี 85.71% ระดับสูงมาก 
5 11 ด ี 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 
6 8 พอใช้ 14 ด ี 85.71% ระดับสูงมาก 
7 11 ด ี 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 
8 11 ด ี 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 
9 7 พอใช้ 14 ด ี 87.50% ระดับสูงมาก 
10 7 พอใช้ 14 ด ี 87.50% ระดับสูงมาก 
11 13 ด ี 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 
12 8 พอใช้ 14 ด ี 85.71% ระดับสูงมาก 
13 12 ด ี 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 
14 13 ด ี 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 
15 11 ด ี 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 
16 13 ด ี 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 
17 13 ด ี 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 
18 12 ด ี 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 
19 11 ด ี 14 ด ี 75.00% ระดับกลาง 
20 11 ด ี 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 

21 13 ด ี 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 
22 12 ด ี 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 
23 11 ด ี 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 
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24 10 พอใช้ 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 
25 9 พอใช้ 15 ด ี 100.00% ระดับสูงมาก 
เฉลี่ย 10.32 พอใช้ 14.64 ด ี 92.31% ระดับสูงมาก 
 
จากตารางการประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนหลังการใช้ Google Classroom พบว่า ผลการประเมินพฤติกรรม
ความรับผิดชอบก่อนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/11 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.32 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนผล
การประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.64 คะแนน ซึ่งโดยรวมแล้วอยู่ในระดับดี และมี
พัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับสูงมาก 
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน 
Quizizz 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz 
 

ประเด็นประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
M S.D. แปลผล 

ด้านการใช้สื่อนวัตกรรม    
1. แอปพลิเคชันมีความสะดวกในการใช้งาน 4.60 .50 มากที่สุด 
2. แอปพลิเคชันมีความทันสมัยและน่าสนใจ 4.68 .63 มากที่สุด 
3. แอปพลิเคชันสามารถทบทวนเนื้อหาความรู้ได้ครบถ้วน 4.44 .51 มาก 
4. แอปพลิเคชันสามารถส่งงานได้ทุกที่ ทุกเวลา 4.64 .57 มากที่สุด 
5. แอปพลิเคชันมีการบริการที่ครบถ้วนและครอบคลุมต่อการใช้งาน 4.68 .58 มากที่สุด 
ด้านบรรยากาศ    
6. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 4.44 .58 มาก 
7. บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 4.48 .51 มาก 
8. บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.56 .50 มากท่ีสุด 
9. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ 4.48 .59 มาก 
10. บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย 4.60 .50 มากที่สุด 
ด้านกิจกรรมการเรียน    
11. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.68 .48 มากที่สุด 
12. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 4.48 .59 มาก 
13. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ 4.48 .51 มาก 
14. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.52 .65 มากที่สุด 
15. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน 4.56 .50 มากที่สุด 
ด้านครูผู้สอน    
16. ผู้สอนให้ความสนใจนักเรียนขณะสอนทั่วถึงทุกคน 4.56 .50 มากที่สุด 
17. ผู้สอนคอยกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวในการเรียนเสมอ 4.52 .59 มากที่สุด 
18. ผู้สอนให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา 4.40 .64 มาก 
19. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาอย่างชัดเจน 4.56 .58 มากที่สุด 
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20. ผู้สอนใช้/มีสื่อเทคโนโลยีการสอน ที่น่าสนใจ ทันสมัย เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา และช่วยเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 

4.48 .51 มาก 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.54 0.55 มากท่ีสุด 

 
จากตารางพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร โดยใช้ Google 
Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.54) โดยประเด็นเรื่อง แอปพลิเคชันมีความทันสมัย
และน่าสนใจ , แอปพลิเคชันมีการบริการที่ครบถ้วนและครอบคลุมต่อการใช้งาน ,กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
เป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ แอปพลิเคชันสามารถส่งงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และแอปพลิเคชันมีความสะดวกในการ
ใช้งาน ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1. คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.600 คะแนน 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .271 คะแนน คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และแอป
พลิเคชัน Quizizz มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.320คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .263 คะแนน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz สรุปได้ว่า ผลการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/11  หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.95 และมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.49 ซึ่ง
อยู่ในระดับปานกลาง 
2. ผลการประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.32 คะแนน ซึ่ง
พฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.64 คะแนน ซึ่ง
โดยรวมแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี และมีพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับสูงมาก 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้ Google Classroom 
และแอปพลิเคชัน Quizizz โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.54) โดยประเด็นเรื่อง แอปพลิเคชันมีความทันสมัยและน่าสนใจ , 
แอปพลิเคชันมีการบริการที่ครบถ้วนและครอบคลุมต่อการใช้งาน ,กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา เป็นประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ แอปพลิเคชันสามารถส่งงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และแอปพลิเคชันมีความสะดวกในการใช้งาน 
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
การใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ของนักเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนสตรียะลา 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนได้สูงขึ้น เห็นได้จาก 1) คะแนนแบบทดสอบของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) แบบประเมินพฤติกรรมความ
รับผิดชอบของนักเรียน พบว่าหลังเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบสูงกว่าก่อนเรียน และ 3) จากการจัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz ของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz สามารถท าให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหานั้นๆ อย่าง
แท้จริง สามารถจูงใจนักเรียน ให้มีความกระตือรือร้น มีความสุขกับการเรียน 
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จากผลการวิจัยที่ผ่านมา จะเห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สูงขึ้น นักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบดีขึ้น และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz อยู่ในระดับดีโดย
สอดคล้องกับงานวิจัยของฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม (2556) ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิลคลาสรูมช่วยให้บรรลุเป้าหมายของ
การเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 ถือว่านักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งาน ระบบในส่วนของการก าหนดสิทธิ์การใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.37 ถือว่ามีความพึงพอใจมาก ส่วน
เบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 1.23 ข้อดีของการใช้กูเกิลคลาสรูมหัวข้อติดตามทบทวนเนื้อหาบางส่วนที่ขาดหายไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ 4.88 ถือว่ามีความพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.38 ข้อเสียของการใช้กูเกิลคลาสรูมหัวข้อ นักศึกษา
แยกตัวออกจากกลุ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.73 ถือว่ามีความพึงพอใจระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.29 และ
ค่าเฉลี่ยรวม 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ถือว่ามีความพึงพอใจ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.33 ถือว่าการน า กูเกิลคลาสรูม
ไปใช้มีความเหมาะสมมากเช่นเดียวกับงานวิจัยของรมย์ธนิกา  ฝ่ายหมื่นไวย์ และ ปริศนา  รถสีดา  (2560) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน โดยผ่าน Google Classroom และการเรียนแบบปกติมีความ
แตกต่างกนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .05) และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google 
Classroom อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 3.78 โดยมีความพึงพอใจในทุกข้อค าถามอยู่ในระดับ
มาก ทั้งด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการของการจัดการเรียนรู้ ในขณะที่งานวิจัยของมิสนรลักษ ณ์ 
ปัทมะทัตต์ (2558)  ได้ท าการวิจัย เรื่องการใช้สื่อการสอน Kahoot เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนอยู่ในระดับดีมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของอัญชัญ 
วงศ์จ าปา (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการสร้างและใช้เกม Kahoot ของครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านคลองน้ าใสและโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน กล่าวว่า การเรียนการสอนของไทยในปัจจุบันได้มีการน าสื่อหรือเครื่องมือ
ต่างๆเข้ามาใช้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 
นับตั้งแต่การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การใช้รูปแบบการเรียน
ในเนื้อหาวิชาต่าง ๆแบบออนไลน์ท่ีเปิดฟรีระบบอินเทอร์เน็ต และมีผู้เรียนร่วมกันเป็นจ านวนมากและการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
ออนไลน์ (Social Media) ในรูปแบบอื่นๆ ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น เกม Kahoot เป็นต้น ดังน้ัน การสร้าง 
และใช้เกม Kahoot ถือเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อออนไลน์ (Social Media) รูปแบบหนึ่ง การศึกษาครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์ 1). เพื่อศึกษาผลการสร้างและใช้เกม Kahoot ของครูในการจัดการเรียนการสอน 2). เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของครูในการสร้างและใช้เกม Kahoot ในการจัดการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบว่า 1. ครูมีทักษะในการสร้างเกม Kahoot ได้
ด้วยตนเอง 2. ครูสามารถน าเกม Kahoot ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 3. ครูมีความพึงพอใจในการสร้าง และใช้
เกม Kahoot ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด จากการศึกษาครั้งนี้ท าให้ครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเยาวชนยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz   ช่วยท าให้นักเรียนมีความสนใจ
ในการเรียน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ดังนั้นควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถน าไปพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียนได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. สามารถน า Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz ไปบูรณาการให้เข้ากับทุกสาขาวิชาได้   
2. ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชันท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อความหลากหลาย และความน่าสนใจ
ของบทเรยีน 
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3. Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz จัดเป็นสิ่งที่น่าสนใจ สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน 
ช่วยลดปัญหานักเรียนการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรียะลา โดย
ใช้ GSK Application 

 
นางสาวซัฟวาณีย์ เจ๊ะเล็ง 
นางกันยา ตอแลมา 
ดร.มัฮดี แวดราแม 
 
 
บทคัดย่อ   
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของ
นักเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ GSK Application  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ของนักเรียน หลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติและแบบใช้ GSK Application (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการใช้ GSK Application การวิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง โดยออกแบบการทดลองแบบสองกลุ่ม วัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มทดลองคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 จ านวน 21 คน โดยใช้ GSK Application และกลุ่ม
ควบคุมคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จ านวน 20 คน ใช้วิธีการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
โดยใช้แอปพลิเคชัน Socrative แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ GSK Application ด าเนินการทดลองเป็นเวลา 4 
สัปดาห์ 8 ช่ัวโมง วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน 
การทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และขนาดอิทธิพล  
ผลการวิจัยพบว่า  (1) ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK 
Application มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.571 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.989 คะแนน คะแนนทดสอบหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.048 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.133 คะแนน 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้  GSK Application สรุปได้ว่า ผลการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีพัฒนาการสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 42.92  และมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.32 ซึ่ง
อยู่ในระดับปานกลาง  (2) ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติและแบบใช้ 
GSK Application พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ GSK Application โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.370) โดยประเด็นเรื่อง GSK Application สะดวกต่อการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้มากขึ้น เป็น
ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมในการประกอบการเรียนการสอน นักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น
และการใช้สัญลักษณ์และรูปภาพในการสื่อความหมาย ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : GSK Application 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ในมาตรา 22 กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) จากสาระตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสื่อการเรียนการสอนประเภทบทเรียนออนไลน์ถืออีกเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาหา
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ความรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติในการน าเสนอสื่อได้อย่างหลากหลาย ในการจัดการเรียนการสอนโดยการน าเอานวัตกรรมการศึกษา
ใหม่ๆ มาเป็นสื่อในการเรียนการสอนหรือที่เรียกว่า Application for Education นั้นมีรูปแบบการน าเสนอในลักษณะของสื่อ
ประสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียง ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้เรียน ช่วยตอบสนอง
ความต้องการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะหรือการเรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตรง
ตามที่ผู้สร้างได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริงใน
ห้องเรียนมากที่สุด 
 นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามบันทึกข้อมูลของผู้เรียน เช่น เวลาเข้าเรียน , คะแนนเก็บ, คะแนนสอบ ดังนั้น ผู้เรียน
สามารถตรวจสอบตัวเองได้ตลอดเวลา ส่วนทางด้านผู้สอนก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของผู้เรียนไดอ้ย่างละเอียดตามความ
ต้องการ การเรียนแบบ e-learning นั้นมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทั้งแบบเป็นกลุ่มและรายบุคคลสามารถ
รวมคะแนนและแสดงผลการเรียนให้สะท้อนกลับอย่างทันทีทันใด ผ่านระบบเครือข่ายได้ (กิดานันท์ มะลิทอง , 2554) ปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ ของผู้คนเกือบทั้งโลกได้อย่างกว้างขวาง ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ผ่านสื่อทางไกล ท าได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ในโลก ซึ่งท า
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว การศึกษานับว่าเป็นการได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล สืบค้นต ารา เอกสารงานวิจัยต่าง ๆ การเรียนการสอนทางไกล การประชุม และการฝึกอบรมทางไกลซึ่งสามารถท าได้
สะดวก โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ เรียกว่า อินเทอร์เน็ต 
 การพัฒนาการเรียนการสอนในอดีตจนถึงปัจจุบันมีแอปพลิเคชันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Socrative และ Kahoot ที่เป็น
โปรแกรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปจนถึง Google ที่มีการพัฒนา Application ที่เรียกว่า Google Apps for 
Education มีการพัฒนาจนก้าวหน้าและมีแอปพลิเคชันมากมายหลายชนิดให้ผู้ใช้ได้ติดตั้งบน Web browser เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom การสร้างบทเรียนออนไลน์หรือเว็บไซต์
ด้วย Google Sites การสร้างสร้างงานด้วย Google Docs การใช้งานเอกสารด้วย Google Sheets การน าเสนองานด้วย 
Google Slide รวมถึงการ  
พัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับ Mobile Phone และ Tablet เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการ
สื่อสารระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนได้ตลอดเวลาเช่นกัน ซึ่ง Application เหล่านี้สามารถใช้บริการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มี
ความสะดวกและใช้งานง่ายโดยทุก ๆ Application สามารถนามาบูรณาการใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี  
 จากความส าคัญที่กล่าวมา ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ Application for 
Education ที่จะช่วยแก้ปัญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรียะลา รายวิชาการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนขาดความสนใจ และขาดความ
กระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนไม่ตั้งใจระหว่างเรียน แอบเล่นเกม ท าให้การเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนลดลงตามด้วย การพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ PNK เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน และสามารถตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ดี ส าหรับใช้เป็นสื่อการเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในการเรียนการสอนให้สิ่ง
เร้าด้วยข้อค าถามเพื่อให้ผู้เรียนตอบสนอง มีการเสริมแรงต่อการตอบสนองที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นสนใจที่
จะเรียนต่อไปผู้เรียนใช้บทเรียนซ้ ากี่ครั้งก็ได้ตามความสามารถและความสนใจเป็นหลัก ( กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจาลอง ครู
อุตสาหะ, 2546) โดยอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
ช่วยสร้างแรงจูงใจให้บทเรียนมีความน่าสนใจยิ่งข้ึน  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีการน า GSK Application โดย G คือ Google Apps For Education หรือ Google Application 
ส าหรับการศึกษา เป็นชุดของฟรีอีเมลจาก Google และเครื่องมือต่าง ๆ เป็นแบบระบบเปิดในการท างานร่วมกัน เปิดกว้าง
ส าหรับคุณครู นักเรียน นักศึกษา ช้ันเรียน และสมาชิกในครอบครัวทั่วโลก เพื่อให้บริการทางด้านการบริหารจัดการภายใน
องค์กร ซึ่งได้มีการรวมแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ถือว่ามีความจ าเป็นเข้าไว้อย่าง S คือ Socrative เป็นแอปพลิเคชันที่วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีช่วยสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียนแบบออนไลน์สามารถแสดงผลการสอบได้ทันที และ K คือ Kahoot 
เป็นเกมวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยน ามาใช้บททวนบทเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ให้ดียิ่งข้ึน โดยผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปอีก
ด้วย 
 
ค าถามวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังใช้ GSK Application จะแตกต่างกันหรือไม่? 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้ GSK Application และวิธีการสอนแบบปกติ จะแตกต่างกันหรือไม่? 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ GSK Application อยู่ในระดับใด? 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ GSK 
Application  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของนักเรียน หลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ
ปกติและแบบใช้ GSK Application 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ GSK Application 
สมมติฐานการวิจัย 
นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาจจะเป็นสิ่งใหม่
ทั้งหมด หรือใหม่เพียงบางส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเปลี่ยนแปลงระบบการสอนที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีผู้วิจัยหลายท่านได้วิจัยในหัวข้อการน า Google Application มาใช้ในการศึกษา เช่น เรื่องการพัฒนา
แนวทางการใช้ Google Application for Education กับการเรียนการสอนในรายวิชา (เกษม,2556) ซึ่งผลการวิจัยท าให้ได้
แนวทางส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการใช้งาน Google ได้เป็นอย่างดี งานวิจัยของธัลย์พิฌชา ข าชุ่ม พบว่าผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สรุปได้ว่าบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ด้วย Google Application สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ งานวิจัยของไพรัชนพ วิริยวรกุล(2557). พบว่าการจัดการ
เรียนโดยใช้ Google Apps for Education สามารถช่วยเพิ่มประสทิธิภาพและประสิทธิผลส าหรับการการจัดการระบบการเรียน
การสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบท างานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกรูปแบบของเทคโนโลยี ที่สามารถเช่ือมต่อ ระบบ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ภายใต้การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ ติดต่อสื่อสาร ก าหนดเวลาเรียนและตารางนัด
หมาย ท ากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน อีกทั้งครูยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  
บริหารช้ันเรียนได้อีกด้วย งานวิจัยของเกรียงไกร ลิ่มทอง พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นกว่าการเรียนรู้ที่ไม่ใช้ 
รูปกิจกรรมผ่านเกมส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมผ่านเกมส์อยู่ในเกณฑ์
ดีและดีมาก และงานวิจัยของอดิศักดิ์ มหาวรรณ พบว่าผลการท าแบบทดสอบโดยการใช้เกมออนไลน์ Kahoot ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในกลุ่มทดลอง สูงกว่าการสอบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากหลักการและงานวิจัยดังกล่าว  
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ไว้ดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของนักเรียน โดยใช้ GSK Application หลังเรียนสูงกว่าก่อน 
เรียน 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของนักเรียน หลังเรียนของห้องเรียนที่ใช้แบบ GSK Application  
สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ GSK Application อยู่ในระดับมาก  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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การใช้ GSK Application - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
- ความพึงพอใจต่อการใช้ GSK Application 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรียะลา ที่ก าลังศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เนื่องจากการเล่นเกมจึงไม่สนใจการเรียนเท่าที่ควร ซึ่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวัดได้จากแบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่องพัฒนาเพิ่มความสนใจแก่เว็บไซต์ จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบจ านวน 4 ตัวเลือก 
 ส าหรับ G Application หรือ Google Application ซึ่งใช้ประกอบการสอนหน่วยที่ 3 เรื่องพัฒนาเพิ่มความสนใจแก่
เว็บไซต์ Google site โดยเป็นสื่อการสอนที่ท าจาก Google Apps หลายแอปรวมกัน ได้แก่ Google sites, Google docs, 
Google sheet, Google slide และ Google classroom เพื่อช่วยพัฒนาความสนใจในการเรียนของนักเรียน 
 ส าหรับ SK Application ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรม Socrative เป็นโปรแกรมที่วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
Kahoot ที่เป็นเกมวัดผลสัมฤทธ์ิที่ผู้วิจัยน ามาใช้บททวนบทเรียน  
 ส าหรับความพึงพอใจต่อการใช้ GSK Application เป็นความคิดเห็น ความรู้สึกของนักเรียนต่อการใช้โปรแกรม ในการ
ประกอบการสอนหน่วยที่ 3 เรื่องพัฒนาเพิ่มความสนใจแก่เว็บไซต์ Google site วัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ 
GSK Application จ านวน 10 ข้อ โดยมีการใช้ระยะเวลาด าเนินการตามแผนการสอนจ านวน 8 ช่ัวโมง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้ศึกษาได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 
1. Google Application หรือ Google Application ประกอบด้วย 5 Application 
 1.1 Google sites หมายถึง โปรแกรมออนไลน์ที่ท าให้การสร้างเว็บไซต์ให้ง่ายขึ้นเหมือนกับการแก้ไขเอกสารธรรมดาๆ 
สามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลในที่เดียว เช่น รวมวิดีโอ ปฏิทินการน าเสนอ เอกสารหรือสิ่งที่แนบ และข้อความ 
อ านวยความสะดวกให้ร่วมกันดู หรือแก้ไขหน้าเว็บ จะเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือทั้งองค์กร หรือจะทั้งโลกเลยก็ได้ 
1.2 Google docs หมายถึง บริการออนไลน์ที่สามารถจัดการเอกสารได้แบบไม่ต้องเสียเงิน เพียงแค่มีอีเมลของ Gmail และ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยเราสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆในมือถือ และเอกสารของเรานั้นจะถูกเก็บไว้ในเว็บไซต์ของ google ซึ่ง
เราสามารถเรียกดูที่ไหนก็ได้ในมือถือของเรา 
 1.3 Google sheet หมายถึง แอปพลิเคชันในกลุ่มของ Google Drive ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ Google (กูเกิล) มีลักษณะ
การท างานคล้ายกันกับ Microsoft excel คือสามารถสร้าง Column, Row สามารถใส่ข้อมูลต่างๆ ลงไปใน Cell (เซลล์) ได้ 
และค านวณสูตรต่าง ๆได้ ไม่ต้องกดบันทึกเมื่อท างานเสร็จ 
 1.4 Google slide หมายถึง โปรแกรมที่สามารถน าเสนอช้ินงานให้มีความหลากหลาย รูปแบบที่ทันสมัย พร้อมเทคนิคที่
ท าให้ช้ินงานเป็นท่ีโดดเด่น 
 1.5 Google classroom หมายถึง บริการห้องเรียนออนไลน์ส าหรับคุณครูและนักเรียน ช่วยให้ครูสร้างและลดกระดาษ
ในการจัดเก็บ ครูสามารถติดตามการท างานว่าใครยงัไม่เสรจ็ให้ตรงตามเวลา ยังสามารถแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และผล
การเรียนในช้ันเรียน 
2. SK Application ประกอบด้วย 2 โปรแกรม 
 2.1 Socrative หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียนแบบออนไลน์สามารถแสดงผลการ
สอบได้ทันที สามารถใส่ภาพประกอบค าอธิบายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนพิมพ์ค าตอบ 
 2.3 Kahoot หมายถึง เกมที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนโดยเป็นเครื่องมือช่วยใน
การประเมินผล โดยผ่านการตอบค าถาม การอภิปราย หรือการส ารวจความคิดเห็น 
3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรียะลา 
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4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หมายถึง คะแนนความสามารถจากการท าแบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่องการสื่อสารข้อมูล 
ด้วยโปรแกรม Socrative ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
5. ความพึงพอใจ หมายถึง คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้ GSK Application ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบ Rating scale 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ และค าถาม
ปลายเปิดจ านวน 1 ข้อ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ Randomized control-Group Pretest-
posttest Design ซึ่งมีรูปแบบดังตารางต่อไปนี้ 
 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
ER O1 X O2 

CR O1 ~ O2 
 
ประชากรและตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 6 ห้อง นักเรียนจ านวน 149 คน  
  ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 จ านวน 21 คน(กลุ่มทดลอง) และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 จ านวน 18 คน(กลุ่มควบคุม) ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ 
- แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application 
 2. เครื่องมือท่ีใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตาม ได้แก่ 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยท่ี 3 เรื่องพัฒนา 
เพิ่มความสนใจแก่เว็บไซต์ Google site โดยใช้แอปพลิเคชัน Socrative 
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ GSK Application  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้น ตอน คือ (1) ขั้นก่อนการทดลอง (2) ขั้นการทดลอง 
(3) ขั้นหลังการทดลอง ดังนี้ 
 1. ข้ันก่อนการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรี
ยะลา จังหวัดยะลา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.1 จัดท าสื่อ GSK Application หน่วยที่ 3 เรื่องพัฒนาเพิ่มความสนใจแก่เว็บไซต์ Google sites โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการใส่สไลด์ การท าอักษรวิ่ง การเพิ่ม Text Generator การใช้งาน Gadget การแทรกวิดีโอ การสร้างปฏิทิน และการใส่ 
Favicon บน Google Site  
   1.2 สร้างแบบทดสอบการพัฒนาเพิ่มความสนใจแก่เว็บไซต์ Google sites จ านวน 20 ข้อ ลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก และสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ GSK Application จ านวน 10 ข้อ 
 2. ข้ันการทดลอง 
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     2.1 ทดสอบก่อนเรียน 
  2.2 ด าเนินการใช้สื่อ GSK Application ในการเรียนการสอน โดยในตอนแรกครูจะพูดถึงการออกแบบพัฒนาเพิ่ม
ความสนใจแก่เว็บไซต์ Google sites  
  2.3 ทดสอบหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ GSK Application 
  
 
3. ข้ันหลังการทดลอง 
 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลของการใช้สื่อ GSK Application ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้วนของข้อมูล ในกรณีที่
ข้อมูลผลการทดสอบของนักเรียนไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจะติดตามให้นักเรียนทดสอบเพิ่มเติม หลังจากนั้นได้จัดเตรียมบันทึกข้อมูล
เพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ก่อนและหลังใช้ GSK 
Application 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรียะลา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 โรงเรียนสตรียะลา 

คะแนนสอบ n Min Max Range Mean S.D. 
ก่อนเรียน 21 6 13 9.6 9.571 1.989 
หลังเรียน 21 10 17 14 14.048 2.133 
 
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 มีค่าน้อยท่ีสุดเท่ากับ 6 คะแนน ค่ามาก
ที่สุดเท่ากับ 13 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.571 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.989 ส่วนคะแนนสอบหลังเรียนมี
ค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 10 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 17 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.048 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.133 
ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application 
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จากภาพประกอบ 1 แสดงคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนทุกคนมี
คะแนนหลังเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน  

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 
 
 
คะแนนสอบ 

 
n 

 
M 

 
SD 

Paired Samples Test  
t 

 
df 

 
Sig. 

M Different SD 
ก่อนเรียน 21 9.571 1.989 -4.476 1.601 -12.816 20 .000 
หลังเรียน 21 14.048 2.133      

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.571 
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.989 คะแนน คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.048 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.133 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application สรุปได้ว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของนักเรียน 
 

นักเรยีน Pretest Posttest พัฒนาการสมัพัทธ์ (%) แปลผล 
1 10 15 50.00 ระดับกลาง 
2 9 16 63.64 ระดับสูง 
3 13 15 28.57 ระดับกลาง 
4 12 16 50.00 ระดับกลาง 
5 8 10 16.67 ระดับต้น 
6 9 13 36.36 ระดับกลาง 
7 7 11 30.77 ระดับกลาง 
8 9 12 27.27 ระดับกลาง 
9 8 10 16.67 ระดับต้น 
10 13 17 57.14 ระดับสูง 
11 6 12 42.86 ระดับกลาง 
12 11 15 44.44 ระดับกลาง 
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13 12 16 50.00 ระดับกลาง 
14 8 14 50.00 ระดับกลาง 
15 11 17 66.67 ระดับสูง 
16 10 14 40.00 ระดับกลาง 

17 8 13 41.67 ระดับกลาง 
18 7 15 61.54 ระดับสูง 
19 10 16 60.00 ระดับสูง 
20 11 15 44.44 ระดับกลาง 
21 9 13 36.36 ระดับกลาง 
เฉลี่ย 9.57 14.05 42.92 ระดับกลาง 
 
ภาพประกอบ 2 แผนภูมิแสดงคะแนนของนักเรียนก่อน หลัง และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้  GSK 
Application  

 

จากตารางที่ 3 และภาพประกอบ 2 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.57 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.05 
โดยส่วนใหญ่นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 42.92  
 
ตารางที่ 4 ขนาดอิทธิพล 
 
 Mean S.D. Effect Size ขนาดอิทธิพล 
Pretest 9.57 1.99 0.32 ระดับปานกลาง 
Posttest 14.05 2.13 
 
จากตารางที่ 4 ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.57 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อน
เรียนเท่ากับ 1.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 2.13 และมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.32 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติและ
แบบใช้ GSK Application 
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม 

รายการ ก่อนทดลอง หลังทดลอง 
Mean S.D. t Sig. แปลผล Mean S.D. t Sig. แปลผล 

กลุ่มทดลอง 9.57 1.99 .519 .607 ไม่แตกต่าง 14.05 2.133 3.207 .003 แตกต่าง 
กลุ่มควบคุม 9.22 2.21 11.72 2.396 
 
จากตาราง 5 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ก่อนเรียนของกลุ่มทดลองเท่ากับ 
9.57 และของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 9.22 และค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์หลังเรียน
ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 14.05 และของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 11.72 จะเห็นว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์หลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม คะแนนก่อนทดลองไม่แตกต่างกัน และ
หลังการทดลองแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ GSK Application 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ GSK Application 
ประเด็นประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
 M S.D. แปลผล 
1. นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 4.333 .577 มาก 
2. GSK Application สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน 4.333 .577 มาก 
3. นักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น 4.429 .676 มาก 
4. ความเหมาะสมในการประกอบการเรียนการสอน 4.476 .602 มาก 
5. การใช้สัญลักษณ์และรูปภาพในการสื่อความหมาย 4.429 .598 มาก 
6. ความเหมาะสมในการใช้อักษรเพื่ออธิบายและสื่อความหมาย 4.333 .658 มาก 
7. GSK Application สะดวกต่อการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้มากข้ึน 4.524 .602 มากที่สุด 
8. นักเรียนมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้น 4.048 .669 มาก 
9. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท าแบบทดสอบ 4.333 .577 มาก 
10.GSK Application ช่วยให้การเรียนการสอนสนุกและท้าทายมากข้ึน 4.428 .507 มาก 
สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.370 .431 มาก 

 
จากตารางพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ GSK 
Application โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.370) โดยประเด็นเรื่องนักเรียน GSK Application สะดวกต่อการเรียนรู้ ท า
ให้มีความรู้มากขึ้น เป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมในการประกอบการเรียนการสอน นักเรียนมี
ความตั้งใจเรียนมากขึ้นและการใช้สัญลักษณ์และรูปภาพในการสื่อความหมาย ตามล าดับ 
ส าหรับค าถามปลายเปิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนได้รับจากการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ มากที่สุดคือ 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองลงมาคือ ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส่วน
ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อเป็นอันดับสาม 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   
1. ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 9.571 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.989 คะแนน คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK 
Application มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.048 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.133 คะแนน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application สรุปได้ว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีพัฒนาการสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 42.92  และมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.32 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง   
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติและแบบใช้ GSK Applicationพบว่า
กลุ่มทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ GSK Application โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.370) โดยประเด็นเรื่อง GSK Application สะดวกต่อการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้มากขึ้น เป็น
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมในการประกอบการเรียนการสอน นักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น
และการใช้สัญลักษณ์และรูปภาพในการสื่อความหมาย ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรียะลา 
โดยใช้ GSK Application  
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนได้สูงขึ้น เห็นได้จาก 1) 
คะแนนแบบทดสอบของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) คะแนนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม และ 3) จากการ
จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application ของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application สามารถ
ท าให้สะดวกต่อการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้น มีความเหมาะสมในการประกอบการเรียนการสอน ความตั้งใจเรียน
มากขึ้น  
จากผลการวิจัยที่ผ่านมา จะเห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application สามารถพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้สูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application อยู่ในระดับ
ดี โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของวิสุทธิพงษ์ ยอดเสาดี(2555). ซึ่งพบว่า 1. บทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 77.22/86.78 
สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์หลัง
เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01  3. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ กลุ่ มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของลัดดาวร
รณ ศรีฉิม(2559). ซึ่งพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ สา
หรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.13/87.83  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google 
Site ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของกนกวรรณ เฟื่องวิจารณ์(2549). ซึ่งพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่องอินเทอร์เน็ต
เบื้องต้นส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 80.20/87.85 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง 
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ
การเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
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ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และเช่นเดียวกับงานวิจัยของไพรัชนพ วิริยวรกุล(2557). โดยพบว่าการจัดการเรียนโดยใช้ Google Apps 
for Education สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าหรับการการจัดการระบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบท างานร่วมกันได้ทุกท่ีทุกเวลาและทุกรูปแบบของเทคโนโลยี ท่ีสามารถเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ภายใต้
การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ ติดต่อสื่อสาร ก าหนดเวลาเรียนและตารางนัดหมาย ท ากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลา
เดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน อีกท้ังครูยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารช้ันเรียนได้อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application ช่วยท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ดังนั้นควร
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ GSK Application ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GSK Application สูงกว่าก่อนเรียน แต่ยังมี
บทเรียนออนไลน์แบบอื่นๆ ที่หลากหลายกว่านี้ เพื่อเพ่ิมความสนุกและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในระหว่างการฝึกอบรม เช่น 
การตอบค าถาม การเล่นเกม เป็นต้น 
ควรวิเคราะห์ Google Application ว่ายังมี Application ใดบ้างที่สามารถน ามาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ เช่น edpuzzle 
นอกจากน้ันแล้ว ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการเก็บข้อมูลในระหว่างการทดลอง โดยสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงของผู้เรียน และ
ศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การท างานเป็นทีม และการสื่อสาร เป็นต้น 
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การใช้ GJGI ในการพัฒนาความสนใจในการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
นางสาวอัสมานี ดาเซะบิง 
ดร.มัฮดี แวดราแม 
นางสาวศุภศิริ ยามโสภา 
 

 
บทคัดย่อ   

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูล 
ก่อนและหลังการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้ GJGI ในการจัดการเรียน
การสอน ของของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการ
จัดกิจกรรมโดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา การวิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา จ านวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบโปรแกรมการเรียนรู้ GJGI  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เกมมิฟิ
เคช่ัน (Gamification) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือปริศนาความคิด (Jigsaw) และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสืบค้น 
(Group Investigation : GI) วัดจากสมุดสะสมแต้ม แบบสังเกตความสนใจในการเรียนและพฤติกรรมการท างานกลุ่มในการ
เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน GJGI  ด าเนินการทดลองเป็นเวลา 7 คาบ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 
และขนาดอิทธิพล  

ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนนความสนใจในการเรียนก่อนใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 39.48 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.50 คะแนน ความสนใจในการเรียนหลังใช้ GJGI ในการจัดการ
เรียนการสอน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 72.67 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.80 คะแนน สรุปได้ว่า ผลการ
เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการ โดยมีพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.72 อยู่ในระดับสูง (2) คะแนนทดสอบก่อน
ใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.81 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.045 คะแนน 
คะแนนทดสอบหลังใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.57 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
5.240 คะแนน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน สรุปได้ว่า ผลการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา หลังการใช้ GJGI ใน
การจัดการเรียนการสอน สูงกว่าก่อนเรียนใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
พัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.37 อยู่ในระดับสูง (3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ GJGI ในการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้ใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.47) โดยประเด็นเรื่อง การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักศึกษาและการถาม-ตอบในช้ันเรียน เป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ครูใช้วิธีการสอน
หลายวิธี (เช่น การท างานกลุ่ม การเล่นเกม ฯลฯ) และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลหรือหาความรู้ด้วยตนเอง 
ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : GJGI ในการจัดการเรียนการสอน 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา ซึ่ง
เป็นรากฐานที่ส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งระบบการศึกษาของประเทศไทยได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศน ามาใช้อย่างแพร่หลายในทุกระดับการศึกษา และที่ส าคัญสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
อย่างยิ่งในด้านการเป็นเครื่องมือให้กับนักเรียนเพื่อให้มีประสบการณ์ และความสามารถท่ีจะน าไปส่งเสริมในการจัดการเรียนการ
สอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีรูปแบบที่หลากหลายแต่มี
จุดประสงค์เดียวกัน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้จรงิจากกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งการเรยีนรู้ของนักเรียนจะเกิดขึ้นไดต้้อง
อาศัยปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกัน เช่น วิธีการสอนของครูผู้สอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อประกอบการสอน 
รวมถึงความตั้งใจเรียน ความกระตือรือร้นของนักเรียน และให้ความส าคัญกับการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เน้นการเรียนรู้ให้
เกิดทักษะแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนสามารถน าทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวันได้ การเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ 
นักเรียนให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้น เนื่องจากนักเรียนหนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องแต่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ คือ นักเรียนนิยมใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาสิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนเพื่อสร้างความ
บันเทิงในขณะเรียน นักเรียนบางกลุ่มไม่ให้ความสนใจและมีความประพฤติไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การแอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
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การเล่น Facebook การเล่น YouTube ในขณะที่มีการเรียนการสอน ให้ความสนใจกับเกมคอมพิวเตอร์หรือสิ่งที่อยู่ใน
อินเตอร์เน็ตมากกว่าช้ินงานท่ีก าหนดให้ท า รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพูดคุยเล่นกับเพื่อนท าให้ห้องเรียนขาดระเบียบวินัย อีก
ทั้งยังท าให้นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระซึ่งท าให้ครูผู้สอนต้องมาแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนที่ตามไม่ทัน จึงท าให้ต้องใช้เวลาใน
การสอนเพิ่มขึ้นและท าให้นักเรียนไม่สามารถส่งงานได้ทันตามเวลา เนื่องจากไม่ได้สนใจในสิ่งที่ครูสอนจึงท าให้ต้องถามเพื่อนท า
ให้เสียเวลาในการท าช้ินงาน และนักเรียนต้องมาปรับแก้ไขช้ินงานในช่วงพักกลางวัน หรือช่วงเวลาอื่น ๆ นอกเหนือเวลาเรียน 
(นางสาวณัฏญาพร ช่ืนมัจฉา,2556) 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นการจัดการเรยีนการสอนของครูเป็นสิง่ส าคัญที่จะตอ้งท าให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูล ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่2  วิทยาลัยเทคนิคยะลา จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและ
ลักษณะของข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล ตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง การสืบค้น แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล การ
สร้างฟอร์มและรายงานข้อมูล ซึ่งเนื้อหาท้ังหมดที่กล่าวมานั้นเป็นเนื้อหาทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติหรือใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จากสภาพปัญหาในห้องเรียนรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่2  
วิทยาลัยเทคนิคยะลาพบว่า ผู้เรียนบางคนขาดความสนใจ และขาดความกระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้า ผู้ เรียนไม่ตั้งใจระหว่าง
เรียน แอบเล่นเกม แอบเปิดเว็บไซต์อื่นในเวลาเรียน ท าให้การเรียนรู้ไม่มีประสทิธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนลดลงตาม
ด้วย  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีการหาแนวทางการแก้ปัญหา และการพัฒนาผลการเรียนรายวิชา 3128-
0008 ระบบฐานข้อมูล โดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ G : Gamification เป็นการใช้เทคนิคในรูปแบบของ
เกมโดยไม่ใช้ตัวเกมเพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนานใช้กลไกของเกมเป็นตัวด าเนินการอย่างไม่ซับซ้อน J : Jigsaw เป็นเทคนิคที่สมาชิกในกลุ่มแยกย้าย
กันไปศึกษาหาความรู้ ในหัวข้อเนื้อหาที่แตกต่างกัน แล้วกลับเข้ากลุ่มมาถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาให้สมาชิกกลุ่มฟัง และ GI : 
Group Investigation เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนแต่
ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหาความรู้มาน าเสนอ ประกอบเนื้อหาที่เรียน ซึ่งการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ช่วย
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ศึกษา สนใจในการเรียน และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถ
ประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ โดยมีเป้าหมายส าคัญ ในการพัฒนาการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนมีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น และกระตุ้นให้ผู้เรียน
สนใจที่จะเรียนรู้ในวิชาเรียนมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ตลอดจนให้ผู้เรียนได้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นด้วย 
 
ค าถามวิจัย 
 1. ความสนใจในการเรียนรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูลของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้ GJGI ในการจัดการ
เรียนการสอนแตกต่างกันหรือไม่? 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันหรือไม่? 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับใด? 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูลก่อนและหลังการใช้ GJGI ในการ
จัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ของ
ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการจัดกิจกรรมโดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
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สมมติฐานการวิจัย 
 กุลชัย กุลตวนิช และรัตตมา รัตนวงศา กล่าวว่า การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรมที่เรียกว่า เกม
มิฟิเคชั่น (Gamification) นั้น ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2004 และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปี ค.ศ.2010 โดยแนวคิดเกม
มิฟิเคช่ันเป็นการน าองค์ประกอบและกลไกของเกมมาประยุกต์ใช้ในบริบทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เกมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้าง
แรงจูงใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมทางโลกเสมือนเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Deterding et al., 2011; Kapp, 2012; 
Huotari and Hamari, 2012)  
องค์ประกอบของเกมในแนวคิดเกมมิฟิเคชั่นนั้นแบ่งบทบาทในการสร้างแรงจูงใจออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) เกมมิฟิเคช่ันแรงจูงใจ
ภายนอก (Extrinsic Gamification) เป็นองค์ประกอบของเกมที่น ามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจภายนอก เช่น การให้คะแนน
(Point) การให้รางวัล (Badges as a Reward) การแสดงสถานะความก้าวหน้า (Progress Bar/ Leaderboard) เป็นต้น (2) 
เกมมิฟิเคช่ันแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Gamification) เป็นการใช้กระบวนการจูงใจภายในและการออกแบบพฤติกรรมเพื่อการ
มีส่วนร่วมของผู้เล่น เช่น เป้าหมาย(Goal) การเพิ่มระดับความยาก (Level) ความท้าทาย (Challenge) การแข่งขัน 
(Competition) การให้ผลป้อนกลับอย่างต่อเนื่อง (Continuous Feedback) ความสนุก(Fun) เป็นต้น (Brian, 2014) 
 ดังนั้นเมื่อพิจารณาองค์ประกอบดังกล่าวจะเห็นได้ ว่ากระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบเกมมิฟิเคช่ันมักจะ
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายภารกิจ (Quest) จากผู้สอนให้กับผู้เรียนไปปฏิบัติหลังจากปฏิบัติภารกิจผู้เรียนจะได้รับผลป้อนกลับ
พร้อมการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับได้รับความส าเร็จโดยกระบวนการจัดกิจกรรมนั้นเริ่มต้นจากผู้สอนก าหนดภาระ
งานแล้วมอบหมายภาระงานหรือกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนซึ่งผู้เรียนก็จะลงมือปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายผ่านกิจกรรมการ
อ่านดูตอบค าถามเล่นเกม แสดงความคิดเห็น เป็นต้นจากนั้นผู้สอนจึงประเมินกิจกรรม แสดงความคิดเห็นและให้ผลป้อนกลับ
ในทันที แล้วอาจจะให้แต้มคะแนน ถ้วยรางวัล หรือสิ่งของเสมือนแก่ผู้เรียนเพื่อเป็นการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนได้รับ
ของเหล่านี้แล้วอาจมีการแบ่งปันหรือแสดงผลให้เพื่อนร่วมชั้นได้เห็นถึงความส าเร็จที่ได้รับ (Bahji et al., 2013)  
 ไสว ฟักขาว ( 2544 : 195) ได้กล่าวว่า จากองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
ซึ่งได้แก่ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก การปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันและกัน ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล การ
ใช้ทักษะระหว่างบุคคล การท างานกลุ่มย่อย และกระบวนการกลุ่ม องค์ประกอบเหล่านี้ท าให้การเรียนรู้แบบร่วมมือแตกต่าง
ออกไปจากการเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบดั้งเดิม (Traditional Learning) 
 สลาวิน (Slavin, 1987 : 7-13)  อ้างใน  ไสว ฟักขาว (2544 : 192) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า 
หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยทั่วไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน สมาชิกกลุ่มมี
ความสามารถในการเรียนตา่งกัน สมาชิกในกลุ่มจะรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับการสอน และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วย มี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน คือ เป้าหมายของกลุ่ม   
  ไสว ฟักขาว (2544 : 193) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมี
ความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตน และส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 4-6 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และร่วมกันรับผิดชอบงานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดเป็นความส าเร็จของกลุ่ม 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นว่าการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอนสามารถส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
ตั้งใจเรียนมากขึ้นเนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายผ่านกิจกรรมการอ่าน การดู การตอบค าถาม 
การเล่นเกม และแสดงความคิดเห็น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยเพิ่มความ
สนใจในการเรียน และส่งผลให้สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ดี
ขึ้น โดยก าหนดสมมติฐานวิจัยดังนี้ 
 1. หลังจากใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอนแล้วนักศึกษามีความสนใจในการเรียนรายวิชา 3128 -0008 ระบบ
ฐานข้อมูล สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน 
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 2. หลังจากใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอนแล้วนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน 
 3. นักศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
การใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน -ความสนใจในการเรียนในรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูล 

-ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
-ความพึงพอใจต่อการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสนใจในการเรียนรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
คณะผู้วิจัยได้สนใจการใช้ GJGI มาใช้ในการแก้ปัญหานักศึกษาไม่ตั้งใจเรียนในการเรียนรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูล 
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
มาก สามารถวัดได้จากบัตรสะสมคะแนน จากการสะสมคะแนนเข้าช้ันเรียน คะแนนส่งแบบฝึกหัด คะแนนการตอบค าถาม และ
จากการสังเกตของผู้สอน ซึ่งมีการรวมคะแนนและมอบของรางวัลแก่นักเรียน ทั้งนี้เพื่อช่วยพัฒนาดึงดูดความสนใจในการเรียน
ของผู้เรียนเรียนแล้ว เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งาน 
ค้นคว้าหาความรู้ และแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน วัดจากแบบสังเกตความสนใจในการเรียนและพฤติกรรมการท างานกลุ่มใน
การเรียนจ านวน 8 ข้อ ซึ่งในการใช้ระยะเวลาในการด าเนินการตามแผนการสอนจ านวน 8 สัปดาห์ ครั้งละ 4 คาบ ต่อ 1 สัปดาห์ 
จ านวนทั้งหมด 32 ช่ัวโมง ส าหรับความพึงพอใจต่อการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอนนั้น เป็นความคิดเห็นความรู้สึกของ
นักศึกษาต่อการใช้ GJGI ในการประกอบการสอนในรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูล วัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 15 ข้อ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้ศึกษาได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี ้
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักศึกษาจากการเรียน ที่วัดจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 
 2. ความสนใจในการเรียนของของนักศึกษา หมายถึง ความรู้สึกของนักศึกษาต่อการเรียน และความรู้สึกนั้นส่งผลท าให้
นักศึกษาเอาใจใส่ และแสดงออกถึงความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ต่อการเรียนในรายวิชา 3128-
0008 ระบบฐานข้อมูล ซึ่งวัดจากแบบสังเกตความสนใจในการเรียน และคะแนนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 3. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ในภาค
การศึกษาท่ี1 ปีการศึกษา 2561 
 4. โปรแกรมการเรียนรู้ GJGI ประกอบด้วย 3 โปรแกรมหลัก ดังนี้ 
  4.1 เกมมิฟิเคช่ัน (Gamification) หมายถึง การใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช้ตัวเกมเพื่อเป็นสิ่งที่ช่วย
ในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรูใ้ห้กับผู้เรียนท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนานใช้กลไกของ
เกมเป็นตัวด าเนินการอย่างไม่ซับซ้อน อันจะท าให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธีการแก้ไขปัญหาท าให้เกิด
เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี มีกระบวนการที่ง่ายต่อการเข้าใจในสิ่งที่ซับซ้อนโดยใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันในความเป็น
จริง มาจัดเป็นกิจกรรมในลักษณะของเกม ซึ่งประกอบด้วย 
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  - เกมใบ้ค า หมายถึง การจัดกิจกกรมให้นักเรียนบอกความหมายของค าศัพท์ต่าง ๆ ในเนื้อหารายวิชา 3128-
0008 ระบบฐานข้อมูล โดยใช้ท่าทางต่าง ๆ ได้ว่าเป็นการแสดงอาการหรือความรู้สึกตรงกับค าไหนบ้างจากโจทย์ที่ผู้สอนให้ 
  - เกมปริศนาหาค าตอบ หมายถึง การเล่นปริศนาหาค าตอบเป็นการหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาที่ผู้สอนให้ 
ช่วยในการฝึกไหวพริบ เชาวนป์ัญญา ผู้ที่เล่นปริศนาหาค าตอบจะได้ฝึกคิดแก้ปมปริศนา ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ปริศนาหาค าตอบ
เกิดจากการที่ผู้เรียนค้นหาค าตอบ เพื่อคลี่คลายปมปริศนาได้และผู้เรียนต้องคิดอย่างรอบด้านและคิดแบบนอกกรอบ ผู้ที่จะ
เข้าใจและหาทางไขปริศนาได้นั้น ต้องมองโจทย์อย่างถี่ถ้วน   
  - โปรแกรม Quizizz หมายถึง เครื่องมือที่ใช้กับระบบสารสนเทศที่ช่วยในการประเมินผู้เรียนผ่าน Smart 
Phone โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนอัจฉริยะ และการเรียนการสอนในศตวรรษที่21 
คือการส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และมีทักษะการเรียนรู้ โดยข้อจ ากัดของ
โปรแกรม Quizizz คือต้องมีสัญญาณ Internet 
  4.2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือปริศนาความคิด (Jigsaw) เป็นเทคนิคที่สมาชิกในกลุ่มแยกย้ายกันไป
ศึกษาหาความรู้ ในหัวข้อเนื้อหาที่แตกต่างกัน แล้วกลับเข้ากลุ่มมาถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาให้สมาชิกกลุ่มฟัง วิธีนี้คล้ายกับการต่อ
ภาพจิกซอร์ จึงเรียกวิธีนี้ว่า Jigsaw หรือปริศนาการคิด ลักษณะการจัดกิจกรรมผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันเข้ากลุ่มร่วมกัน
เรียกว่า กลุ่มบ้าน (Home Group) สมาชิกในกลุ่มบ้านจะรับผิดชอบศึกษาหัวข้อที่แตกต่างกัน  แล้วแยกย้ายไปเข้ากลุ่มใหม่ใน
หัวข้อเดียวกัน  กลุ่มใหม่นี้เรียกว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Expert  Group) เมื่อกลุ่มผู้เช่ียวชาญท างานร่วมกันเสร็จ ก็จะย้ายกลับไป
กลุ่มเดิมคือ กลุ่มบ้านของตน น าความรู้ที่ได้จากการอภิปรายจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญมาสรุปให้กลุ่ มบ้านฟัง ผู้สอนทดสอบและให้
คะแนน 
  4.3. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหาความรู้มาน าเสนอ 
ประกอบเนื้อหาท่ีเรียน อาจเป็นการท างานตามใบงานท่ีก าหนด  โดยที่ทุกคนในกลุ่มรับรู้และช่วยกันท างาน 
 5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนองทั้งปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ า
จุนอย่างเพียงพอ ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Gamification และการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ใน
รายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูล ซึ่งวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลัง
การทดลอง (One Group Pretest-posttest Only Design) ซึ่งมีรูปแบบดังตารางต่อไปนี้ 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
E O1 X O2 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา จ านวน 22 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี มี 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ 
  - แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
  - แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตาม ได้แก่ 
  - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูล  
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  - แบบสังเกตความสนใจในการเรียนและพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  - แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นก่อนการทดลอง (2) ขั้นการ
ทดลอง (3) ขั้นหลังการทดลอง ดังนี้ 

1. ข้ันก่อนการทดลอง  
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคยะลา จ านวน 21 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1 ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอนในรายวิชา3128-0008 ระบบฐานข้อมูล จึงเลือกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคยะลา จ านวน 21 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้ง
นี้  

1.2 ผู้วิจัยได้พบปัญหาในจัดการเรียนการสอนรายวิชา3128-0008 ระบบฐานข้อมูล จากนั้นได้วิเคราะห์สภาพปัญหา
การจัดการเรียนการสอน เพื่อศึกษาค้นคว้าแนวทางพัฒนาการจัดการสอน และน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย 

1.3 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ การใช้ Gamification และการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 

2. ข้ันการทดลอง  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น จ านวน 8 สัปดาห์ 27 ช่ัวโมง สัปดาห์

ละ 3 ช่ัวโมง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
สัปดาห์ที่ 1-3 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมและพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

แล้วท าการบันทึกผลการสอบก่อนเรียนและระดับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับจากการสอนโดยไม่ใช้ GJGI ในการจัดการ
เรียนการสอน 

สัปดาห์ที่ 5-7 จะเป็นรูปแบบการสอนใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสังเกตความ
สนใจในการเรียนและพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม  

สัปดาห์ที่ 8 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พร้อมท้ังให้นักศึกษาท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
สอนโดยใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน 

3. ข้ันหลังการทดลอง 
ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ ตรวจแบบสังเกตและแบบสอบถามความพึงพอใจ และตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลผลการทดสอบของนักเรียนไม่ครบถ้วน คณะผู้วิจัยจะติดตามให้นักเรียนทดสอบ เพิ่มเติม 
หลังจากนั้นได้จัดเตรียมบันทึกข้อมูลเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูลก่อนและ
หลังการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนรายวิชา 3128 -0008 ระบบ
ฐานข้อมูลก่อนและหลังการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนความสนใจก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GJGI ในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที ่1  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายความสนใจ ก่อนและหลังการรใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
คะแนนสอบ n Min Max Range Mean S.D. 
ก่อนเรียน 21 25 66 42 39.48 11.501 
หลังเรียน 21 59 88 29 72.67 8.800 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า คะแนนความสนใจในการเรียนรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูลก่อนการใช้ 
GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 25 คะแนน 
ค่ามากที่สุดเท่ากับ 66 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.48 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.501 ส่วนความสนใจใน
การเรียนรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูลหลังการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 59 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 88 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 72.67 คะแนน และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.800 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสนใจในการเรียน ก่อนและหลังการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
คะแนน n M S.D. Paired Samples Test t df Sig. 

M Different S.D. 
ก่อนใช้ 21 39.48 5.875 33.19 11.994 12.681 20 .000 

หลังใช้ 21 72.67 8.800      
 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความสนใจในการเรียนก่อนการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

39.48 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.875 คะแนนความสนใจในการเรียนหลังการใช้ GJGI ในการจัดการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 72.67 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.800 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความ
สนใจก่อนและหลังการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน สามารถสรุปได้ว่าความสนใจในการเรียนโดยการใช้ GJGI ในการ
จัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา หลังการใช้ GJGI ในการ
จัดการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงคะแนนความสนใจในภาพรวมรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูลก่อนและหลังการใช้ GJGI ในการ
จัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 
นักเรียน ก่อน หลัง พั ฒ น า ก า ร

สัมพัทธ์ (%) 
แปลผล 

คะแนน ระดับความสนใจ คะแนน ระดับความสนใจ 
1 34 สนใจปานกลาง 73 สนใจมาก 62.90% ระดับสูง 
2 39 สนใจปานกลาง 61 สนใจมาก 38.60% ระดับกลาง 
3 46 สนใจปานกลาง 77 สนใจมากที่สุด 62.00% ระดับสูง 
4 66 สนใจมาก 83 สนใจมากที่สุด 56.67% ระดับสูง 
5 24 สนใจน้อย 59 สนใจมาก 48.61% ระดับกลาง 
6 49 สนใจปานกลาง 67 สนใจมาก 38.30% ระดับกลาง 
7 24 สนใจน้อย 72 สนใจมาก 66.67% ระดับสูง 
8 48 สนใจปานกลาง 64 สนใจมาก 33.33% ระดับกลาง 
9 33 สนใจปานกลาง 68 สนใจมาก 55.56% ระดับสูง 
10 42 สนใจปานกลาง 84 สนใจมากที่สุด 77.78% ระดับสูงมาก 
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11 45 สนใจปานกลาง 79 สนใจมากที่สุด 66.67% ระดับสูง 
12 26 สนใจปานกลาง 78 สนใจมากที่สุด 74.29% ระดับสูง 
13 46 สนใจปานกลาง 66 สนใจมาก 40.00% ระดับกลาง 
14 25 สนใจปานกลาง 62 สนใจมาก 52.11% ระดับสูง 
15 48 สนใจปานกลาง 88 สนใจมากที่สุด 83.33% ระดับสูงมาก 
16 24 สนใจน้อย 74 สนใจมาก 69.44% ระดับสูง 
17 48 สนใจปานกลาง 65 สนใจมาก 35.42% ระดับกลาง 
18 44 สนใจปานกลาง 64 สนใจมาก 38.46% ระดับกลาง 
19 46 สนใจปานกลาง 82 สนใจมากที่สุด 72.00% ระดับสูง 
20 25 สนใจปานกลาง 75 สนใจมากที่สุด 70.42% ระดับสูง 
21 47 สนใจปานกลาง 85 สนใจมากที่สุด 77.55% ระดับสูง 
เฉลี่ย 39.48 สนใจปานกลาง 72.67 สนใจมาก 58.72% ระดับสูง 
 
ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแท่งแสดงความสนใจก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

 
 
จากตารางที่ 1 และภาพประกอบ 1 พบว่า นักศึกษานักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา  มีความสนใจในการเรียนก่อนการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.48 และ
หลังการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 72.67 โดยส่วนใหญ่นักศึกษามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อย
ละ 58.72% อยู่ในระดับสูง 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงระดับความสนใจในภาพรวมรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูลก่อนและหลังการใช้ GJGI ในการ
จัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ระดับความสนใจ จ านวนนักเรียนก่อนใช้ จ านวนนักเรียนหลังใช้ 
สนใจน้อย 3 - 
สนใจปานกลาง 17 - 
สนใจมาก 1 12 
สนใจมากที่สุด - 9 
รวม 21 21 
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จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษามีความสนใจก่อนการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับ
สนใจน้อย จ านวน 3 คน สนใจปานกลาง จ านวน 17 คนและสนใจมาก จ านวน 1 คน รวม 21 คน และมีความสนใจหลังการใช้ 
GJGI ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับสนใจมาก จ านวน 12 คน และสนใจมาก จ านวน 9 คน รวม 21 คน 
 
ตารางที่ 5 แสดงขนาดอิทธิพลความสนใจในการเรียนโดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

  Mean S.D. Effect Size ขนาดอิทธิพล 

Pretest 39.48 11.50 0.51 ระดับปานกลาง 

Posttest 72.67 8.80 

จากตารางที่ 5 พบว่า ขนาดอิทธิพลมีค่าเท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับปานกลาง นั่นคือ การใช้ GJGI ในการจัดการเรียน
การสอน ส่งผลต่อความสนใจในการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้ GJGI ในการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการ
ใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ของของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนการทดสอบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 
คะแนนสอบ N Min Max Range Mean S.D. 

ก่อนใช้ 21 16 30 14 23.81 4.045 
หลังใช้ 21 36 54 18 44.57 5.240 
 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 5 พบว่า คะแนนก่อนเรียน โดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีค่าน้อยท่ีสุดเท่ากับ 16 คะแนน มีค่ามากท่ีสุดเท่ากับ 36 คะแนน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.81 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.045 ส่วนคะแนนหลังเรียน โดยการใช้ GJGI ในการจัดการ
เรียนการสอน มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 36 คะแนน มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 54  คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.57 คะแนน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.240 
 
ตารางที ่7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 
คะแนน n M S.D. Paired Samples Test t df Sig. 

M Different S.D. 
ก่อนใช้ 21 23.81 4.045 20.76 5.629 16.901 20 .000 

หลังใช้ 21 44.57 5.240      
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จากตารางทึ่ 7 พบว่า คะแนนการทดสอบก่อนเรียน โดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

23.81 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.045 คะแนนการทดสอบหลังเรียน โดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการ
สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.57 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.240 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน สามารถสรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการใช้ GJGI 
ในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา คะแนนหลังการ
ทดสอบ โดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าคะแนนก่อนการทดสอบ โดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการ
สอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที่ 8 ตารางแสดงคะแนนก่อนเรียน หลังเรียน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ โดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 
นักเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน พัฒนาการสัมพัทธ ์(%) แปลผล 
1 27 46 57.58% ระดับสูง 
2 24 42 50.00% ระดับสูง 
3 22 43 55.26% ระดับสูง 
4 28 54 81.25% ระดับสูงมาก 
5 29 42 41.94% ระดับกลาง 
6 24 47 63.89% ระดับสูง 
7 20 45 62.50% ระดับสูง 
8 26 43 50.00% ระดับสูง 
9 19 46 65.85% ระดับสูง 
10 25 53 80.00% ระดับสูงมาก 
11 23 52 78.38% ระดับสูงมาก 
12 30 40 33.33% ระดับกลาง 
13 30 47 56.67% ระดับสูง 
14 26 45 55.88% ระดับสูงมาก 
15 21 43 56.41% ระดับสูงมาก 
16 20 53 82.50% ระดับสูงมาก 
17 18 37 45.24% ระดับกลาง 
18 23 39 43.24% ระดับกลาง 
19 21 38 43.59% ระดับกลาง 
20 16 36 45.45% ระดับกลาง 
21 28 45 53.13% ระดับสูง 
เฉลี่ย 23.81 44.57 57.37% ระดับสูง 
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ภาพประกอบ 2 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนก่อนเรียน หลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 

 
 
จากตารางที่ 8 และภาพประกอบ 2 พบว่า นักศึกษานักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา  มีคะแนนการทดสอบก่อนเรียน โดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.81 
และคะแนนการทดสอบหลังเรียน โดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 44.57 โดยส่วนใหญ่
นักศึกษามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 57.37% อยู่ในระดับสูง 

 
ตารางที่ 9 แสดงขนาดอิทธิพลคะแนนก่อนเรียน หลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 

  Mean S.D. Effect Size ขนาดอิทธิพล 

Pretest 23.81 4.04 0.53 ระดับปานกลาง 

Posttest 44.57 5.24 

  
จากตารางที่ 8 พบว่า ขนาดอิทธิพลมีค่าเท่ากับ 0.53 อยู่ในระดับปานกลาง นั่นคือ การใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน 
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมโดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน 
ตารางที ่10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 
ประเด็นประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

M S.D. แปลผล 
1. บรรยากาศในช้ันเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 4.55 .510 มากที่สุด 
2. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ 4.55 .510 มากที่สุด 
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3. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักศึกษาและการถาม-ตอบในช้ันเรียน 4.75 .550 มากที่สุด 
4. ครูส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม 4.60 .598 มากที่สุด 
5. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีต่างไปจากครู 4.50 .513 มาก 
6. ครูให้ความสนใจแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงขณะสอน 4.75 .550 มากที่สุด 
7. ครูคอยกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวในการเรียนเสมอ 4.55 .686 มากที่สุด 
8. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี (เช่น การท างานกลุ่ม การเล่นเกม ฯลฯ) 4.70 .571 มากที่สุด 
9. ครูให้ความช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการเรียน 4.55 .605 มากที่สุด 
10. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการท าแบบทดสอบ 4.40 .754 มาก 
11. รูปแบบการสอนช่วยให้การศึกาสนุกและท้าทายมากข้ึน 4.50 .761 มาก 
12. ความเหมาะสมของการเก็บคะแนนในการจัดกิจกรรม 4.50 .688 มาก 
13. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลหรือหาความรู้ด้วยตนเอง 4.70 .470 มากที่สุด 
14. ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณเนื้อหา  

4.40 .598 มาก 

15. การเลือกใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหา
ในแต่ละหัวข้อ 

4.60 .598 มากที่สุด 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.57 0.60 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 10 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (M= 4.47) โดยประเด็นเรื่อง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักศึกษาและการถาม-ตอบในช้ันเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.75 รองลงมา ได้แก่ ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี (เช่น การท างานกลุ่ม การเล่นเกม ฯลฯ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลหรือหาความรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 4.70 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   
 1. คะแนนความสนใจในการเรียนก่อนใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.48 คะแนน
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.50 คะแนน ความสนใจในการเรียนหลังใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 72.67 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.80 คะแนน สรุปได้ว่า ผลการ เปรียบเทียบความสนใจใน
การเรียนในรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูล หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน สูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการ โดยมีพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.72 อยู่ในระดับสูง 
 2. คะแนนทดสอบก่อนใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.81 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.045 คะแนน คะแนนทดสอบหลังใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.57 คะแนน และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.240 คะแนน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการ
สอน สรุปได้ว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 3128 -0008 ระบบฐานข้อมูล ของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา หลังการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน สูงกว่าก่อนเรียนใช้ 
GJGI ในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.37 อยู่
ในระดับสูง 
 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูล โดยใช้
ใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.47) โดยประเด็นเรื่อง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักศึกษาและการถาม-ตอบในช้ันเรียน เป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี (เช่น การท างาน
กลุ่ม การเล่นเกม ฯลฯ) และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลหรือหาความรู้ด้วยตนเอง ตามล าดับ 
อภิปรายผลการวิจัย 
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การใช้ GJGI ในการพัฒนาความสนใจในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ GJGI สามารถพัฒนาความสนใจในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความพึงพอใจทางการเรียนได้สูงขึ้น เห็นได้จาก 1) คะแนนความสนใจในการเรียนหลังใช้สูงกว่าก่อนใช้ GJGI ในการจัดการ
เรียนการสอน 2) คะแนนทดสอบหลังใช้สูงกว่าก่อนใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน และ 3) จากการจัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีพึงพอใจต่อการใช้ 
GJGI ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอนสามารถท าให้
นักศึกษามีความสนใจในการเรียนได้เป็นอย่างดี มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และกระตุ้นให้สนใจที่จะเรียนรู้ในวิชาเรียน
มากยิ่งข้ึน 

จากผลการวิจัยที่ผ่านมา จะเห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาความ
สนใจในการเรียนช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ศึกษา สนใจในการเรียน และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น และกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจที่จะ
เรียนรู้ในวิชาเรียนมากยิ่งขึ้น มีความพึงพอใจทางการเรียนในรายวิชา 3128-0008 ระบบฐานข้อมูลได้สูงขึ้น โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิิยนาถ จิตคงสง (2550). ซึ่งพบว่า การด าเนินการของเชต วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 ของนักเรียนช้ันปวช.2 
สาขาวิชาพณิชยการโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนเรื่องเซต วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 
ของนักเรียน ช้ันปวช.2 สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5 ห้อง ภาคเรียนที่ 1/ 2550 เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เก็บ รวบรวมข้อมูล โดยแจ้งวิธีการ/วัตถุประสงค์แก่ 
ผู้เรียน จัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มช านาญการ กลุ่มรักบ้านเกิด มอบหมายงานให้ด าเนินการ ครูอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม ทดสอบความ
เข้าใจ โดยการสอบถาม ท าแบบฝึกหัด ประเมินผลการเรียนรู ้วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน 5 ห้อง 
ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ า มากกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้จากการสังเกตพฤติกรรมขณะท ากิจกรรมพบว่า
นักเรียนแต่ละกลุ่มสนุกสนานในการเรียนรู้โดยได้รับการแนะน าจากเพื่อนในกลุ่มช านาญการ สาขางานบัญชีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินข้ันต่ ามากท่ีสุดถึงร้อยละ 90 รองลงมา ได้แก่ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ าร้อยละ 80 และ
สาขาการขายร้อยละ 76 เช่นเดียวกับงานวิจัยของสุรชัย บ ารุงไทยชัยชาญ (2550). ซึ่งพบว่าการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบ
จิกซอว์วิชา พ31101 สุขศึกษา และพลศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนพลอ าเภอพลจังหวัดขอนแก่น ศึกษาวิธีการสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบจิกซอว์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกลุ่ม ของนักเรียนเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
วิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบจิกซอว์ เทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษาเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปี กศ. 50 จ านวน 41 คน เป็นชาย 17 คน หญิง 24 คนเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบทดสอบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม แบบประเมินผลงาน/ใบงานแบบสังเกต
พฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บันทึกผลการสอนท้ายแผนการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ แผนการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานกลุ่มนักเรียนมีคะแนนประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 
17.43 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.16 ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  ส่วน
ด้านความรู้พบว่า มีคะแนนประเมินหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่าน
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 เป็นไปตามสมมุติฐาน ในขณะที่งานวิจัย นวภัทร ตระกูลพร และนิลมณี พิทักษ การพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการ แสวงหาความรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวน
สอบสวน (Group Investigation) ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน ด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง 
ผลการวิจัยพบว่า มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนท้ังช้ันมีคะแนนเฉลี่ย 22.35 คิดเป็นร้อยละ 74.50 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่ผู้วิจัยก าหนด ซึ่งผู้วิจัยพบว่าเป็น
ผลมาจากการที่ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (Group Investigation) และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งเป็น
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กระบวนการ ที่สามารถน าเอาจุดด้อยของวงจรปฏิบัติการแต่ละวงจร มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้สมบูรณ์ดียิ่งขึ้นในวงจรต่อไป 
ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-BasedLearning) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
กลุ่มสืบสวนสอบสวน (Group Investigation) มีลักษณะการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนจากความสนใจเป็นกระบวนการในการ
พัฒนาความคิดอย่างสม่ าเสมอโดยที่นักเรียนร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหา เพื่อกระตุ้นความคิด โดยการใช้สื่อวีดิทัศน์ แผนที่ 
รูปภาพ การฝึกให้นักเรียนคุ้นชินกับค าถาม การตั้งค าถามและการแสวงหาค าตอบ โดยการลงมือสืบค้นข้อมูลได้อย่างอิสระผ่าน
การร่วมกันวางแผนในการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ นักเรียนต้องใช้ความสามารถในการฟัง การจดจ า การอภิปรายจัดระบบ
ข้อมูล การแยกแยะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การสรุปโดยใช้หลักเหตุผล และการประเมินเหตุผลดังที่ ทิศนา แขมมณี 
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็เพื่อให้ได้ความคิดที่รอบคอบ เช่นเดียวกับงานวิจัยของวันชัย ก้อมน้อย
(2556) พบว่า 1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการจั ดการเรียนรู้ด้วย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีคะแนนความรู้พื้นฐานเป็นตัวแปรร่วม พบว่า การจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังมีความสัมพันธ์กับคะแนนความรู้พื้นฐานโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ ในการตัดสินใจที่ปรับค่าแล้วเท่ากับ .387 หรือสามารถอธิบายการผันแปรได้ถึงร้อยละ 38.7 โดยพบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่นเดียวกับงานวิจัยของนวัช ปานสุวรรณ (2554) ได้ศึกษาผลการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตาม
บทบาท และการสอนแบบสตอรีไลน์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อ าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2554 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนจัดการเรียนรู้แบบสตอรีไลน์วิชา
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตาม วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบว่าผล
การเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 27.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16 และคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเท่ากับ 75.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปได้ว่า 1.การเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอ
รีไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 2.ผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบ
เล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 13.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 และคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนเท่ากับ 22.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.40 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปได้ว่า การเรียนด้วยเก ม
คอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าให้ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น และ 3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ
การเรียนด้วย เกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนสตอรีไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
การเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอรแ์บบเลน่ตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับ
ดี (X= 4.30, S.D. = 0.59) 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ ศึกษา สนใจในการเรียน และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น และกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจที่จะเรียนรู้ในวิชาเรียนมากยิ่งข้ึน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนได้สูงขึ้น 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้พัฒนาความสนใจในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ความสนใจในการเรียนหลังใช้สูงกว่าก่อนใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้สูงกว่าก่อนใช้ 
GJGI ในการจัดการเรียนการสอน แต่จากการสังเกตความสนใจในการเรียนในรายด้าน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังมีนักศึกษา
บางคนคะแนนก่อนและหลังการใช้ GJGI ในการจัดการเรียนการสอน มีคะแนนเท่าเดิม เนื่องจากพฤติกรรมบางอย่างของ
นักเรียน เช่นคุยกันระหว่างเรียน และไม่ตั้งใจเรียน เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้ของนักศึ กษา เพื่อให้
ผลการวิจัยได้ผลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้ว ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการเก็บข้อมูลในระหว่างการทดลอง โดยมีการ
สัมภาษณ์จากผู้เรยีน การทดสอบ และควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ทักษะการท างาน ความถนัดเฉพาะด้าน และการ
สื่อสาร เป็นต้น 
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การใช้การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ (LT) ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการท างานเป็นทีม และความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน Socrative ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2  แผนก

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลยัเทคนิคยะลา 
 

นางสาวอาแอเสาะ เจ๊ะซอ 
ดร.มัฮดี แวดราแม 
นายธีระพงศ์ ไชยศรี 
 
 
บทคัดย่อ   
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) การใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ (LT) ในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการใช้เทคโนโลยีและการท างานเป็นทีม และความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน 
Socrative ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 2  แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา (2) เพื่อศึกษาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการท างานเป็นทีมของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอน
รูปแบบ (LT)  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียน
การสอนรูปแบบ (LT) และการใช้แอปพลิเคชัน Socrative การวิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวโดยวัดผล
ก่อนใช้และหลังใช้ มีกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ระดับ  ปวช. 2/1 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยะลาจ านวน 17 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแอปพลิเคชัน Socrative  PowerPoint ประกอบการสอนฐานข้อมูล เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล, รู้จัก Access 2010, การสร้างตารางเก็บข้อมูล, การการข้อมูลและตาราง ,การสร้างคิวรีเบื้องต้น 
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องฐานข้อมูล เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล, รู้จัก Access 2010, การสร้างตารางเก็บข้อมูล, 
การการข้อมูลและตาราง ,การสร้างคิวรีของนักศึกษา  แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)   และSocrative สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และการทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็น
อิสระต่อกัน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และขนาดอิทธิพล  
ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียน
การสอนรูปแบบ (LT)  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 19.59 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.691 คะแนน คะแนนทดสอบ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 30.65 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.500 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT) เราสรุปได้ว่าผลการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานการจัดการฐานข้อมูลของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ผลการประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีและการท างานเป็นทีมของเรียน พบว่า นักเรียนมี
ทักษะระดับทักษะการปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 2.490) โดยประเด็นเรื่องสามารถด าเนินงานตามล าดับขั้นตอน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาได้แก่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้
กระบวนการกลุ่มในการปรึกษาวางแผนการท างาน และมีรูปแบบท่ีสวยงาม แปลกตาและมีความน่าสนใจ ตามล าดับ  (3) ความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วย
กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)และการใช้แอปพลิเคชัน Socrative  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.182) โดย
ประเด็นเรื่องแอปพลิเคชันมีความแม่นย าในการตรวจค าตอบ เป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาได้แก่แอปพลิเคชันมี
ความสะดวกใน การใช้งานและแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลายตามล าดับ   

 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ (LT) 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในวงการศึกษากันอย่างแพร่หลายทั้งในรูปการสอนและบริการทางการเรียนการสอน 
คอมพิวเตอร์นั้นเป็นสื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ทั้งในรูปแบบตามล าพังด้วยตนเองและการเรียนเป็นกลุ่ม  
(ระวีวัตร์ สิริภูบาล. 2544, น.45 - 48) คอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นเรื่องที่ครูต้องให้
ความส าคัญกับคอมพิวเตอร์มากขึ้น จนกลายเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน สาเหตุ
ส าคัญในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาจึงมีหลายประการ มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการเสริมสร้างความรู้และทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาสังคม การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา จึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในการเติมเต็มศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้เรียน (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 
2545, น.6) ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดี (สุรศักดิ์ ปาเฮ. 2545, 
น. 28) 
การศึกษาท าให้คนพัฒนามีความรู้ความสามารถ การศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาคนและน าไปสู่ความเจริญงอก
งามในชีวิต ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ก าหนดความมุ่งหมาย
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และหลักการไว้ในมาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่วน
ในหมวด 4 มาตรา 22 ก าหนดแนวการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ส่วนในมาตรา 24 ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการ
อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545, น.6 - 13) 
และในปัจจุบันการท างานเป็นทีมเป็นสิ่งส าคัญในโลกยุคข่าวสาร การท างานเป็นทีมได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก เพราะการ
ท างานเป็นทีมจะท าให้งานมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จกว่าการท างานคนเดียว เนื่องจากว่าทุกคนมีความสารมารถแต่
ความสามารถของทุกคนมีขีดจ ากัด การน าความสามารถของทุกคนมารวมกันจึงเกิดผลงานมากยิ่งขึ้น และงานบางอย่างต้องการ
ความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์ การท างานร่วมกันด้วยการคิดร่วมกันจึงท าให้งานออกมาส าเร็จ การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
การท างานเป็นทีม เป็นการฝึกทักษะให้ผู้เรียนรู้จักส ารวจความรู้สกึ  ปัญหา  อุปสรรคต่างๆ การเผชิญปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
การจัดกิจกรรมในช้ันเรียน โดยการพัฒนาผู้เรียนและวัดพฤติกรรมของผู้เรียน จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การจัด
กลุ่มโดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย    ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นที่จะใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา    และเกิดความพึงพอใจใน
การเรียน    ซึ่งจะส่งผลกับการเพิ่ม ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปนัดดา ธนันท์ภิรพงค์ .2554) 
 
จากสภาพปัญหาในห้องเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 2   วิทยาลัยเทคนิคยะลา  ในรายวิชา 2128-2008 พื้นฐานการจัดการ
ข้อมูล พบว่า ผู้เรียนบางคนขาดความสนใจ ขาดความกระตือรือร้น และขาดทักษะการท างานเป็นทีม  ผู้เรียนไม่ตั้งใจระหว่าง
เรียน แอบเล่นเกมในเวลาเรียน ท าให้การเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลงตามด้วย การใช้แนวคิด
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในการท างานเป็นทีม ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบ แอล.ที (LT)  Learning Together เป็นรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง ท่ีสามารถตรึงความสนใจในการ
เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้น ท าให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ มีความ
รับผิดชอบท้ังในส่วนตนและส่วนรวม และใช้แอปพลิเคชัน Socrative ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีการหาแนวทางการแก้ปัญหาในการเรียนการสอน โดยการใช้กระบวนการ
เรียนการสอนของรูปแบบ แอล.ที (LT)  Learning Together มาเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อตรึงความสนใจ
ตลอดจนแก้ไขปัญหาในเรียนและใช้แอปพลิเคชัน นวัตกรรมใหม่คือ แอปพลิเคชัน Socrative เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยสร้าง
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียนแบบออนไลน์สามารถแสดงผลการสอบได้ เพื่อวัดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน 
ตลอดจนให้ผู้เรียนได้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 2128-2008 พื้นฐานการจัดการข้อมูลเพิ่มขึ้นด้วย 
 
ค าถามวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียน
การสอนรูปแบบ (LT)  จะแตกต่างกันหรือไม่? 
2. ทักษะการใช้เทคโนโลยีและการท างานเป็นทีมของเรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียน
การสอนรูปแบบ (LT)  อยู่ในระดับใด?  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)  อยู่ใน
ระดับใด? 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานการจัดการข้อมูลของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)   
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2. เพื่อศึกษาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการท างานเป็นทีมของเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วย
กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)     
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ 
(LT) และการใช้แอปพลิเคชัน Socrative 
 
สมมติฐานการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ (LT)  Learning 
Together พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการทางการเรียนรู้สูงขึ้น นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความสนุกสนาน เกิดความ
สามัคคีในการท างาน งานประสบความส าเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการท างานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ นักเรียนเห็น
แก่ประโยชน์ของกลุ่มมากว่าตนเอง เกิดปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึน จากผลการวิจัยต่างๆ เช่น อารยา ปันจะมาวัด (2556) ที่ได้ศึกษา
เรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือตามรูปแบบ LT 
(Learning Together) สา หรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง ในรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี พบว่า การเรียนรู้ร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) ท า ให้นักเรียนเรียนเกิดความสามัคคีในการท างาน 
งานประสบความส าเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้ มีการทา งานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบนักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่ม
มากว่าตนเอง นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ท า ให้เห็นได้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) 
ส่งผลให้นักเรียนมีความร่วมมือในการท างานเป็นทีม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ท าให้งานประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ 
 จากหลักการแนวคิดและงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานไว้ดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบ (LT) มีความแตกต่างกัน 

2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและการท างานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียน
การสอนของรูปแบบ (LT)  อยู่ในระดับมาก 

3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ (LT) และ
การใช้แอปพลิเคชัน Socrative อยู่ในระดับมาก 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วย
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ(LT) , การใช้แอป
พลิเคชัน Socrative 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะการใช้เทคโนโลยีและการ
ท างานเป็นทีม ,ความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วย
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ (LT) และการใช้แอปพลิเคชัน Socrative ของนักเรียน ระดับ  ปวช. 2/1 แผนก
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ (LT) มาเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อตรึงความสนใจ
ตลอดจนแก้ไขปัญหาในเรียน และน าใหม่ๆนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ คือ Socrative เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยสร้าง
แบบทดสอบออนไลน์เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถแสดงผลการสอบได้ทันทีรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
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ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา 2128-2008 พื้นฐานการจัดการข้อมูลจะครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานการจัดการข้อมูลวัด
จากแบบทดสอบออนไลน์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ซึ่งมี 2 ตอน จ านวน 100 ข้อ มีลักษณะดังนี้ แบบเลือกตอบจ านวน 4 ตัวเลือก 
(Multiple Choices), แบบถูก ผิด (True/False) และแบบเติมค าตอบ (Short Answer) 
ส าหรับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ (LT) และ
การใช้แอปพลิเคชัน Socrative ของนักเรียน ระดับ  ปวช. 2/1 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยะลานั้น เป็น
ความคิดเห็น ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรี ยนการสอนของ
รูปแบบ (LT) และการใช้แอปพลิเคชัน Socrative วัดจากแบบวัดความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น (Rating Scale) จ านวน 10 ข้อ  
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้ศึกษาได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จัดผู้เรียน
เข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง กลาง อ่อน) กลุ่มละ 4-5 คน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนเอง และส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มได้รับ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 2. การเรียนแบบร่วมมือแบบ LT (Learning Together) หมายถึง หมายถึง การเรียนรู้ที่มีการก าหนดสถานการณ์และ
เง่ือนไข (ช้ินงาน) ให้นักเรียนงานเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งงานที่เหมาะสม มีการก าหนดบทบาท
หน้าที่ของสมาชิก แต่ละคนให้ชัดเจน และการให้รางวัลกลุ่ม ในการเรียนรู้จะต้องมีการ สร้างความรู้สึกพึ่งพากัน จัดให้มี 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน จัดให้มีความรับผิดชอบในส่วนบุคคลที่จะเรียนรู้ และจัดให้มีกระบวนการกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนประเมินการท างานของสมาชิกในกลุ่มให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน และหาทางปรับปรุงการท างานกลุ่มให้ดีขึ้น 
 3. การใช้แอปพลิเคชัน Socrative หมายถึง การใช้แอปพลิเคชัน Socrative ช่วยสร้างแบบทดสอบเพื่อทบทวนเนื้อหา
โดยเป็นแอปพลิเคชันแบบออนไลน์ สามารถแสดงผลการสอบได้ทันที รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถใส่
ภาพประกอบค าอธิบายต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนพิมพ์ค าตอบ จุดเด่นที่ส าคัญคือผู้เรียนสามารถท าข้อสอบผ่านอุปกรณ์หลากหลาย
แพลตฟอร์ม (Platform) ที่เช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์  
4. ความพึงพอใจ หมายถึง คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่ว   มมือ 
ด้วยกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ (LT)และใช้แอปพลิเคชัน Socrative ของนักเรียน ระดับ ปวช.2 แผนกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา  
ซึ่งวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบ Rating scale 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชารายวิชาพื้นฐานการจัดการข้อมูล หมายถึง คะแนนของผู้เรียน ที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
ออนไลน์ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องพื้นฐานการจัดการข้อมูล ระดับ ปวช. 2/1 
6. แบบทดสอบออนไลน์ หมายถึง เครื่องมือที่สร้างด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ เครื่องมือการประเมินผล และคลังแบบทดสอบ เมื่อผู้เรียนท าการทดสอบแล้ว 
ระบบสามารถตรวจค าตอบและแจ้งคะแนนให้กับผู้เรียนได้ทันที โดยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีจ านวน 50 ข้อ มีลักษณะดังนี้ 
แบบเลือกตอบจ านวน 4 ตัวเลือก (Multiple Choices), แบบถูก ผิด (True/False) และแบบเติมค าตอบ (Short Answer) 
7. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน Socrative หมายถึง เป็นการวัดความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน 
Socrative ที่ใช้ในการท าแบบทดสอบออนไลน์ โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถแสดงผลการสอบได้ทันที สามารถรองรับทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถใส่ภาพประกอบค าอธิบายต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนพิมพ์ค าตอบ และจุดเด่นที่ส าคัญคือผู้เรียน
สามารถท าข้อสอบผ่านอุปกรณ์หลากหลายแพลตฟอร์ม (Platform) ที่เช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ โดยข้อค าถามมีลักษณะเป็น
แบบ Rating scale 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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แบบแผนวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยผู้วิจัยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วย
กระบวนการเรียนการสอนแบบ (LT) ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังแผนการทดลอง 
 

O1 × O2 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรยีน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา จ านวน 17 
คน  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีมี 2 ประเภท ได้แก่ 

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่  
4.1 แอปพลิเคชัน Socrative 
4.2 Power point  
4.3 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา รายวิชา 2128-2008 พื้นฐานการจัดการข้อมูลของนักเรียน 

ระดับชั้น ปวช.2   
5. เครื่องมือท่ีใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตาม ได้แก่  

5.1 แบบทดสอบออนไลน์รายวิชา 2128-2008 พื้นฐานการจัดการข้อมูลของนักเรียน ระดับช้ัน 
ปวช.2 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

5.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)และการใช้แอปพลิเคชัน Socrative 

5.3 แบบวัดทักษะการใช้เทคโนโลยีรายวิชา 2128-2008 พื้นฐานการจัดการข้อมูลของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวช.2 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ  
  1. ข้ันก่อนการทดลอง  
  2. ข้ันการทดลอง  
  3. ข้ันหลังการทดลอง ดังนี้ 
 1. ขั้นก่อนการทดลอง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างนักเรียนนักเรียน ระดับช้ัน 
ปวช.2  แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา จ านวน 17 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ผู้สอนได้เตรียม
ท าแผนการสอน  

- วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนจากนั้นได้ ศึกษาค้าคว้าแนวทางพัฒนาการจัดการสอนของ
ครูผู้สอน และน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย 

- วิเคราะห์เนื้อหา 
- ศึกษาหลักการและวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT) 
- สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากผู้เรียน 

 
2. ข้ันการทดลอง 
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 2.1 อธิบายวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือให้นักเรียนทราบและท าตามขั้นตอน 
 2.2 ท าทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 2.3 เมื่อเรียนจบบทเรียนทั้งหมดแล้วให้นักเรียนเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการ ฉบับเดิมแต่ท าการสลับข้อค าถาม 
 2.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
3. ข้ันหลังการทดลอง 
 ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลผลการทดสอบของ
นักเรียนไม่ครบถ้วนจะติดตามให้นักเรียนทดสอบเพิ่มเติม หลังจากน้ันได้จัดเตรียมบันทึกข้อมูลเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการจัดการข้อมูล ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)  
(1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนโดย 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรยีนรู้โดยการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบรว่มมอื 
ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานการจัดการข้อมูล ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบ ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT) ซึ่งมีผลการ
วิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)  นักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 
คะแนนสอบ n Min Max Range Mean S.D. 

ก่อนเรียน 17 9 27 18 19.59 4.691 
หลังเรียน 17 20 47 27 30.65 7.500 
 
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนช้ันระดับช้ัน ปวช. 2 มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 9 คะแนน ค่ามาก
ที่สุดเท่ากับ 27 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.59 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.961 ส่วนคะแนนสอบหลังเรียนมี
ค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 20 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 47 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.65 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 7.500 
 
ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT) 
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จากภาพประกอบ 1 แสดงคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการ
เรียนการสอนรูปแบบ (LT)  ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนหลังเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)   ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2  
 
 
คะแนนสอบ 

 
n 

 
M 

 
SD 

Paired Samples Test  
t 

 
df 

 
Sig. M Different SD 

ก่อนเรียน 17 19.59 4.691 -11.059 6.485 -7.724 16 .000 

        หลังเรียน 17 30.65 7.500      
 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียน
การสอนรูปแบบ (LT)  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 19.59 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.691 คะแนน คะแนนทดสอบหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
30.65 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.500 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT) เราสรุปได้ว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานการจัดการฐานข้อมูลของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์   ของนักเรียน 
 
นักเรียน Pretest Posttest พัฒนาการสัมพัทธ์ (%) แปลผล 
1 25 32 28.00% ระดับกลาง 
2 18 36 56.25% ระดับสูง 
3 27 42 65.22% ระดับสูง 
4 21 26 17.24% ระดับต้น 
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เฉลี่ย 

5 16 25 26.47% ระดับกลาง 
6 17 31 42.42% ระดับกลาง 
7 9 24 36.59% ระดับกลาง 
8 20 26 20.00% ระดับต้น 
9 16 23 20.59% ระดับต้น 
10 25 35 40.00% ระดับกลาง 
11 23 27 14.81% ระดับต้น 
12 20 26 20.00% ระดับต้น 
13 25 35 40.00% ระดับกลาง 
14 19 40 67.74% ระดับสูง 
15 18 27 28.13% ระดับกลาง 
16 21 47 89.66% ระดับสูงมาก 
 
17 

2 26 35.14% ระดับกลาง 
 19.59 31.06 37.72% ระดับกลาง 
 
ภาพประกอบ 2 แผนภูมิแสดงคะแนนของนักเรียนก่อน หลัง และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT) 
 

 
 
จากตารางที่ 3 และภาพประกอบ 2 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.59 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
31.06 โดยส่วนใหญ่นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 37.72  
 
ตารางที่ 4 ขนาดอิทธิพล 

 Mean S.D. Effect Size ขนาดอิทธิพล 
Pretest 19.59 4.69 0.39 ระดับปานกลาง 
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Posttest 31.06 7.06 
 
จากตารางที่ 4 ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.59 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนเรียนเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 7.06 และมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.39 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีและการท างานเป็นทีมของเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT) 
 
ประเด็นประเมิน ระดับทักษะการปฏิบัติ 
 M S.D. แปลผล 
        ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี    
1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 2.35 .493 มาก 
2. มีทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft access 2.41 .507 มาก 
3. มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ออกแบบงาน 2.53 .514 มาก 
        ด้านกระบวนการท างานเป็นทีม    

1. มีการแบ่งหน้าท่ีและท าตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.47 .514 มาก 
2. ใช้กระบวนการกลุ่มในการปรึกษาวางแผนการท างาน 2.53 .514 มาก 
3. สามารถด าเนินงานตามล าดับขั้นตอนอย่างถูกต้องและเหมาะสม 2.76 .437 มาก 
        ด้านคุณภาพผลงาน    
1. คุณภาพของผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ 2.35 .493 มาก 
2. สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 2.47 .624 มาก 
3. มีรูปแบบที่สวยงาม แปลกตาและมีความน่าสนใจ 2.53 .514 มาก 
สรุปคุณภาพการปฏิบัติโดยภาพรวม 2.490 0.561 มาก 

 
 จากตารางการประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีและการท างานเป็นทีมของเรียน พบว่า นักเรียนมีทักษะระดับทักษะการ
ปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 2.490) โดยประเด็นเรื่องสามารถด าเนินงานตามล าดับขั้นตอนอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาได้แก่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
ปรึกษาวางแผนการท างาน และมีรูปแบบท่ีสวยงาม แปลกตาและมีความน่าสนใจ ตามล าดับ   
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วย
กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)และ การใช้แอปพลิเคชัน Socrative 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการ
ฐานข้อมูลโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)และ ความพึงพอใจต่อการใช้
แอปพลิเคชัน Socrative 
 
ประเด็นประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
 M S.D. แปลผล 
1. นักเรียนมีความสนุกสนาน กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 4.06 .659 มาก 
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ 4.06 .827 มาก 
3. ผู้เรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน 4.24 .664 มาก 
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เรียนรู้ร่วมกันได้ 
4. มีความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึนและจดจ าเนื้อหาได้นานกว่าปกติ 4.06 1.144 มาก 
5. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม 4.24 1.033 มาก 
6. แอปพลิเคชันมีความสะดวกในการใช้งาน 4.29 .772 มาก 
7. แอปพลิเคชันมีความเร็วในการประมวลผลข้อมูล 4.00 .791 มาก 
8. ความเหมาะสมของแบบทดสอบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Socrative 4.41 .618 มาก 
9. แอปพลิเคชันมีความทันสมัย 4.18 .809 มาก 
10. แอปพลิเคชันมีความละเอียด 4.24 .831 มาก 
11. แอปพลิเคชันมีความแม่นย าในการตรวจค าตอบ 4.53 .624 มากที่สุด 
12. แอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย 4.24 .831 มาก 
13. มีการอธิบายขั้นตอนการใช้งานท่ีชัดเจน 3.94 .659 มาก 
14. แอปพลิเคชันสามารถป้องกันความลับของข้อมูลที่เหมาะสม 4.06 .748 มาก 
10. ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดยรวม 4.18 .883 มาก 
สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.182 .792 มาก 
 
 จากตารางพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ ใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)และการใช้แอปพลิเคชัน Socrative  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.182) โดยประเด็นเรื่องแอปพลิเคชันมีความแม่นย าในการตรวจค าตอบ เป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด  รองลงมาได้แก่แอปพลิเคชันมีความสะดวกใน การใช้งานและแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย
ตามล าดับ   

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   
1. คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ 
(LT)  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 19.59 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.691 คะแนน คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.65 คะแนน และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.500 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT) เราสรุปได้ว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาพื้นฐานการจัดการฐานข้อมูลของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
2. ผลการประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีและการท างานเป็นทีมของเรียน พบว่า นักเรียนมีทักษะระดับทักษะการปฏิ บัติ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 2.490) โดยประเด็นเรื่องสามารถด าเนินงานตามล าดับขั้นตอนอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็น
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาได้แก่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้กระบวนการกลุ่มในการปรึกษาวาง
แผนการท างาน และมีรูปแบบท่ีสวยงาม แปลกตาและมีความน่าสนใจ ตามล าดับ  
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)และการใช้แอปพลิเคชัน Socrative  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 
4.182) โดยประเด็นเรื่องแอปพลิเคชันมีความแม่นย าในการตรวจค าตอบ เป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาได้แก่แอป
พลิเคชันมีความสะดวกใน การใช้งานและแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลายตามล าดับ   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT) สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้สูงขึ้น เห็นได้
จากคะแนนแบบทดสอบของรายวิชาพื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล , รู้จัก Access 2010, 
การสร้างตารางเก็บข้อมูล, การการข้อมูลและตาราง ,การสร้างคิวรีเบื้องต้นของนักศึกษา หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)  สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียน
การสอนรูปแบบ (LT) และจากการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วย
กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT) และ Socrative  ของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)  และ Socrative  ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT) และ Socrative  สามารถท าให้นักศึกษามี
ความสนใจและเข้าใจเนื้อหานั้น ๆ อย่างแท้จริง เนื่องจาก การบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT) และ Socrative ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน มีความกระตือรือร้น เพราะ
นักศึกษาได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มกล้าแสดงออกและช่วยเหลือกัน และสามารถทบทวนเนื้อหาเพื่อเพิ่มความเข้าใจเนื้อหานั้นๆ
อย่างแท้จริง เนื่องจาก ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ 

 จากผลการวิจัยที่ผ่านมา จะเห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการ
เรียนการสอนรูปแบบ (LT) สามารถดึงดูดความสนใจของนักศึกษาได้สูงขึ้น และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน
การจัดการฐานข้อมูลให้สูงขึ้น และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT) และ Socrative อยู่ในระดับดี โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของกรอุมา แจ่มวิญญู 
(2558) ซึ่ง พบว่า ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษในปลายภาคเรียนที่ 1 และกลางภาคเรียนที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนเพิ่มมากขึน้ในท้ังสามห้อง โดยเพิ่มขึ้น 2.26 , 3.43 และ 2.52 ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการเรียนที่เพิ่มขึ้น 
นอกจากน้ีคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 18.26  เทียบเกณฑ์อยู่ในระดับ
ดีมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยท่ีใช้นวัตกรรมอื่นๆ ของอนุโรจน์ นันทิวัตถพงศ์ (2554) ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สอนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย สูงกว่าวิธีสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของนพ
อนนต์  ชาครจิรเกียรติ  (2558) ซึ่ง พบว่าผลการทดสอบของผู้เรียนที่ท าแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม Kahoot! วิชาพื้นฐานการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพอยู่ที่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้เรียนที่ทดสอบด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  นอกจากนี้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่ท าแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม Kahoot! มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม (2558) ซึ่ง พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิลคลาสรูมช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายของการเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบที่
สามารถก าหนดสิทธิ์การใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 ข้อดีของการใช้กูเกิลคลาสรูมหัวข้อติดตาม
ทบทวนเนื้อหาบางส่วนท่ีขาดหายไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.38 ข้อเสียของการใช้กูเกิลคลาสรูม
หัวข้อนักศึกษาแยกตัวออกจากกลุ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29 และค่าเฉลี่ยรวม 3 ด้านมีค่าเฉลี่ย 4.32 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.33 ในขณะที่งานวิจัยของนิตยา โชติบุตร (2558) ซึ่งพบว่าผลการประเมินแรงจูงใจจากหลักการเกมิฟิ
เคชันในภาพรวมทุกองค์ประกอบของพลศาสตร์เกมพบว่า มีระดับความพึงพอใจมาก ในการพิจารณาการกระจายตัวของ ข้อมูล
ในการประเมินแรงจูงใจจากหลักการเกมิฟิเคชันในภาพรวมทุกองค์ประกอบของพลศาสตร์ เกมพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
แรงจูงใจจากต่อองค์ประกอบของหลักการ เกมิฟิเคชัน ส่วนพลศาสตร์เกมทุกด้านในภาพรวมใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณารายด้าน
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พบว่า ผู้ใช้มีแรงจูงใจจากหลักการเกมิฟิเคชันในองค์ประกอบส่วนพลศาสตร์อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จ ด้าน
สถานะ ด้านรางวัล ด้านการแข่งขัน ด้านความเอื้อเฟื้อ และด้านการแสดงออกของตัวตน ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอน
รูปแบบ (LT) ช่วยท าให้นักศึกษามีความสนใจในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ดังนั้นควรส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นไปใช้สอนในรายวิชา 2128-2008 พื้นฐานการจัดการข้อมูลของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 และสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียนได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)  ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)  สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ (LT)   แต่ยังมีนักศึกษาบางคนที่ไม่ตั้งใจเรียน ฟังเพลง ท า
การบ้าน คุยกันระหว่างเรียน และเดาแบบทดสอบ  เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องควบคุมพฤติกรรม เหล่านี้ของนักศึกษา เพื่อให้
ผลการวิจัยได้ผลที่ถูกต้องมากยิ่งข้ึน  
 นอกจากน้ันแล้ว ผู้วิจัยข้อเสนอแนะ ส าหรับการจัดการห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มเติมจาก
ที่ผู้วิจัยได้ท าการวิจัย เช่น Plickers  Kahoot  Zipgrade  Prezi 
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การจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลย ีAugmented Reality 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวรรณคดี เรื่องกาพยเ์ห่ชมเครื่องคาวหวาน 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตัตาน ี
Learning activities using Augmented Reality Technology. 

To develop learning achievement. Thai poetry. 
students in Mathayom Suksa 1 class 1/4 in Benjamarachuthit Pattani school in Pattani province. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน การวิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่ม
เดียวโดยวัดผลก่อนใช้ และหลังใช้มีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จ านวน 
24 คน เครื่องมือท่ีใช้ประกอบด้วย สื่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องกาพย์เห่
ชมเครื่องคาวหวาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คะแนน พัฒนาการสัมพัทธ์ และการทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน  

ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 69.79 (2) ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality 
เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.52)   
ค าส าคัญ : สื่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality   วรรณคดีเรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน  ความพึงพอใจ 
 
1ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2อาจารย์ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 
3อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
 
 
Abstract 
The objectives of this research were to (1) compare pre and post learning achievement to learning 

activities using Augmented Reality Technology and (2) to study the satisfaction of learning activities by using 
Augmented Reality Technology.The research was based on a single group experimental design. And the sample 
included students in Mathayom Suksa 1 class 1/4 in Benjamarachuthit Pattani school in Pattani province. The 
tools used consisted of Instruction media which was by using Augmented Reality Technology to learn about Thai 
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poetry and students were evaluated using the test of learning achievement in literature. Students were asked to 
fill out a questionnaire on their satisfaction of learning management using Augmented Reality Technology. The 
statistical analysis used was mean and standard deviation and the samples were not independent. 

The results of the research were as follows: (1) The results of comparison of learning achievement 
before and after learning with Augmented Reality Technology showed that there was an increase of 69.79% after 
learning with Augmented Reality Technology. The significance level was 0.05. (2) The result of satisfaction with 
learning achievement using Augmented Reality Technology shows that the overall picture is at the highest level. 
(Mean = 4.52)   
Keywords: learning management media, Augmented Reality Technology, Thai poetry, satisfaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทน า 
 การเรียนการสอนวรรณคดีไทยในโรงเรียนนอกจากมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และช่วยกันธ ารงเอกลักษณ์ไทยแล้ว การสอน
วรรณคดีไทยยังช่วยให้ผู้เรยีนรู้แนวคิด ค่านิยม และพฤติกรรมของคนไทยในยุคสมัยนั้น ๆ ด้วยคติ ข้อคิด ค าสอนท่ีได้จากวรรณคดีล้วน
เป็นภูมิปัญญาอันล้ าค่า การสอนวรรณคดีไทยในโรงเรียนโดยเฉพาะระดับประถมศึกษายังคงเป็นเพียงการสอนอ่านเอาเรื่องหรือการ
สอนอ่านออกเสียง ครูจ านวนมากไม่ได้จบสายตรงด้านภาษาไทยหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าครูไม่ตรงวุฒิขาดความรู้ความเข้าใจและความ
ซาบซึ้งในสุนทรียรสของวรรณคดี อาจท าให้ขาดการตีความหรือเข้าใจความหมายของภาษาวรรณคดีอย่างแท้จริง ซึ่งในการเรียนการ
สอนวรรณคดีมีครูจ านวนไม่น้อยยังมุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าใจความหมาย และการท่องจ าค าศัพท์โบราณ หรือศัพท์ยาก ๆ เพื่อให้ท า
ข้อสอบได้ ครูบางคนมุ่งให้นักเรียนแปลความหมายงานประพันธ์ร้อยกรองที่ใช้ภาษาวรรณศิลป์อย่างดีเยี่ยมให้เป็นร้อยแก้วที่ต้อง
สละสลวยยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ในขณะที่นักเรียนยังใช้ภาษาไทยได้ไม่ดีนัก หรือครูบางคนยังมุ่งให้นักเรียนพยายามจดจ ารายละเอียด
ปลีกย่อยซึ่งหากไม่ได้ตั้งใจจริง ๆ ก็คงจ าไม่ได้ แต่ครูก็จะเน้นย้ าว่าเป็นเรื่ องส าคัญจนต้องจ าให้ขึ้นใจ การจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ 
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ล้วนแต่ไม่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ หรือเกิดสุนทรีในการเรียนวรรณคดีไทยแต่อย่างใด ตรงกันข้ามกลับท าให้นักเรียน
เบื่อหน่าย และกลายเป็นปัญหาเรื้อรังไปในท่ีสุด ภูวภัสสร์ อินอ้าย (2559) 

จากผลการประเมินการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ พบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยวิชาภาษาไทยต่ าในเรื่องความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบวรรณคดี ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพราะครูคือผู้ที่มีบทบาทที่จะท าให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 

เทคโนโลยี augmented Reality เป็นเทคโนโลยีที่มีการน าระบบความเป็นจริงเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพ เพื่อ
สร้างสิ่งที่เหมือนจริงให้กับผู้ใช้ และเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 20๐๔ จัดเป็นแขนงหนึ่งของงานด้านวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ว่าด้วยการเพิ่มภาพถ่ายจากกล้องวีดีโอทดแทนหรือกล้องโทรศัพท์มือถือ แบบเฟรมต่อเฟรม ด้วยเทคนิคทางด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิก ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ถูกน ามาใช้กับธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การตลาด การบันเทิง 
การสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงผนวกกับเทคโนโลยีภาพผ่านซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่าง ๆ และแสดงผลผ่าน
จอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ท าให้ผู้ที่ใช้สามารถน ามาใช้กับการท างานแบบออนไลน์ที่สามารถโต้ตอบได้ทันที ที่มุมมองถึง 360 
องศาโดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องไปในสถานท่ีจริง พนิดา ตันศิริ (2553) 

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี โดยวรรณคดีเรื่องที่จะใช้ศึกษานั้นคือเรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
Augmented Reality 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 
- ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Augmented 
Reality เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Augmented 
Reality เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาว
หวาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยคณะผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง มีการก าหนดแบบแผนวิจัย ประชากรตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนสอบ ก่อนและหลังการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนสอบก่อนและหลังการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality 

คะแนนสอบ n Min Max Mean S.D. 
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Pretest Posttest

  ก่อนใช้ 24 6 19 12.21 3.06 
  หลังใช้ 24 20 27 24.63 1.91 

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนก่อนใช้เทคโนโลยี Augmented Reality มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 6 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 
19 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.21 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.06 ส่วนคะแนนสอบหลังใช้เทคโนโลยี 
Augmented Reality มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 20 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 27 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.63 คะแนน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.91 

ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนสอบก่อนและหลังการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพประกอบที่ 1 แสดงคะแนนก่อนและหลังการเทคโนโลยี Augmented Realityซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มี

คะแนนหลังใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ที่สูงกว่าก่อนใช้เทคโนโลยี Augmented Reality 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงคะแนนก่อนใช้เทคโนโลยี Augmented Reality คะแนนหลังใช้เทคโนโลยี Augmented Reality 

และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของนักเรียน  
 

นักเรียน Pretest Posttest พัฒนาการสัมพัทธ์ (%) ระดับพัฒนาการ 

1 13 25 70.59% ระดับสูง 

2 13 25 70.59% ระดับสูง 

3 19 22 27.27% ระดับกลาง 

4 11 26 78.95% ระดับสูงมาก 

5 13 25 70.59% ระดับสูง 

6 15 23 53.33% ระดับสูง 

7 18 26 66.67% ระดับสูง 

8 13 25 70.59% ระดับสูง 

9 12 26 77.78% ระดับสูงมาก 

10 12 24 66.67% ระดับสูง 
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Pretest Posttest GS (%)

11 11 26 78.95% ระดับสูงมาก 

12 8 20 54.55% ระดับสูง 

13 8 28 90.91% ระดับสูงมาก 

14 6 25 79.17% ระดับสูงมาก 

15 13 27 82.35% ระดับสูงมาก 

16 12 27 83.33% ระดับสูงมาก 

17 13 23 58.82% ระดับสูง 

18 17 24 53.85% ระดับสูง 

19 10 26 80.00% ระดับสูงมาก 

20 13 21 47.06% ระดับกลาง 

21 12 24 66.67% ระดับสูง 

22 12 23 61.11% ระดับสูง 

23 8 25 77.27% ระดับสูงมาก 

24 11 25 73.68% ระดับสูง 
เฉลี่ย 12.21 24.63 69.79% ระดับสูง 

 
ภาพประกอบ 2 แผนภูมิแสดงคะแนนก่อน หลัง และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 

Augmented Reality 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 2 และภาพประกอบที่ 2 พบว่า ก่อนใช้เทคโนโลยี Augmented Realityนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.21 

หลังใช้เทคโนโลยี Augmented Realityมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.63 โดยส่วนใหญ่นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 69.79 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality 

ประเด็นประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
Mean S.D. แปลผล 

1. เนื้อหาของเทคโนโลยี Augmented Reality สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

4.46 0.51 มาก 

2. เนื้อหามีความถูกต้องชัดเจนตามสาระวิชา 4.79 0.41 มากที่สุด 
3. เนื้อหาของเทคโนโลยี Augmented Reality อธิบายเข้าใจง่าย 4.38 0.58 มาก 
4. โครงสร้างเนื้อหาครอบคลุม และมีการเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 4.75 0.44 มากที่สุด 
5. การจัดล าดับตามความยากง่ายมีความเหมาะสม 4.38 0.71 มาก 
6. เทคโนโลยี Augmented Reality มีความน่าสนใจ และอยากเรียนรู้ 4.33 0.76 มาก 
7. ค าถาม และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.46 0.66 มาก 
8. ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร อ่านง่าย และสีพื้นมีความเหมาะสม 4.46 0.66 มาก 
9. เทคโนโลยี Augmented Reality ใช้งานง่าย ภาษาถูกต้องเหมาะสม และ
สื่อความหมายได้ชัดเจน 

4.50 0.72 มากที่สุด 

10. เทคโนโลยี Augmented Reality มีส่วนช่วยให้อยากเรียนวรรณคดีมาก
ยิ่งข้ึน 

4.67 0.48 มากที่สุด 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.52 0.22 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยี Augmented Realityโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(Mean = 4.52)  
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาทักษะการเรียนวรรณคดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี ก่อนและ
หลังการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Augmented 
Reality สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้สูงขึ้น เห็นได้จากคะแนนแบบทดสอบเรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน หลังใช้
เทคโนโลยี Augmented Reality สูงกว่าก่อนใช้เทคโนโลยี Augmented Reality 2. การจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
เทคโนโลยี Augmented Reality พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ในระดับมากที่สุด แสดง
ให้เห็นว่า การใช้เทคโนโลยี Augmented Reality สามารถท าให้นักเรียนมีความสนใจและเข้าใจเนื้อหานั้น ๆ อย่างแท้จริง ท าให้
ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน มีความกระตือรือร้น และใช้สื่อที่แปลกใหม่ น่าสนใจจึงท าให้นักเรียนเข้ าใจเนื้อหานั้นๆมากขึ้น 
เนื่องจาก ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์  
 จากผลการวิจัยที่ผ่านมา จะเห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีให้สูงขึ้น และนักเรียนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality อยู่ในระดับดี
มาก โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูวภัสสร์ อินอ้าย (2559) การพัฒนาชุดการสอนด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรลลิตี เรื่องรามเกียรติ์ 
ตอนศึกไมยราพ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

จากการศึกษางานวิจัยการพัฒนาชุดการสอนด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรลลีตี เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของ ภูวภัสสร์ อินอ้าย (๒๕๕๙) พบว่าชุดการสอนด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรลลีตี สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้ยังสามารถตรึง
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ความสนใจของนักเรียนในการเรียนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้สอนสามารถ  สร้างแบบการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และสามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้สนุก ท าให้ผู้เรียนสนใจในการเรียน  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน สามารถทบทวนเนื้อหาเพื่อ
เพิ่มความเข้าใจเนื้อหานั้น ๆ อย่างแท้จริง เนื่องจากผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์  
  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ในการน าผลการวิจัยไปใช้ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นไปใช้สอนวรรณคดีและสามารถน าไปเป็นแนวทางใน

การพัฒนาทักษะการเรียนวรรณคดีของผู้เรียนได้ และโรงเรียนควรมีความพร้อมด้านอินเทอร์เน็ต 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการเก็บข้อมูลในระหว่างการทดลอง โดยสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงของผู้เรียน และควรมี

การศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม  
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การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

145 Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 

 

การใช้แบบฝึกทักษะ ค าสมาส ร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การสร้างค าสมาส ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะ ค าสมาส ร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การสร้างค าสมาส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหา
ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ ค าสมาสร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง 
ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/ 80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึก
ทักษะค าสมาสร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสตรีพัทลุง  จ.พัทลุง  โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีพัทลุง จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน แบบฝึกทักษะ ค าสมาส ร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T - 
test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. แบบฝึกทักษะ ค าสมาส ร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นประกอบด้วยแบบฝึก 3 ชุด และมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 ท่ีตั้งไว้ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 85/84 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน 
 2. คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะ ค าสมาส ร่วมกับ แอปพลิเคชัน Kahoot มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
10.27 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.21 คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะ ค าสมาส 
ร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.73 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.28 สรุปได้ว่า ผลการทดสอบ 
ค าสมาส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
 
 
 
 
Abstract  
 
  This research is a study of The use of skills practice exercises with Kahoot application in enhancing achievement 
study in compound word of matthayomsuksa 2 Satri Phatthalung school, Phatthalung. The purpose of this 
research were ; to develop skills practice exercises with Kahoot application base on the standard criteria 80/ 80, 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

146 Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 

 

and to compare the learning achievement before and after using the skills practice exercises with Kahoot 
application.  
The sample included 15 prathomsuksa two students, who studied in the second semester of academic years 
2018. The statistic used in this research were, pre – test, post - test, mean, skills practice exercises, standard 
deviation and t-test (dependent sample). 
The results of the study were: 
1. The skills practice exercises for the students possessed the efficiency of 85/84 which was higher than the set 
80/ 80 the standard of criteria.  
2. The Academic achievement before using the skills practice exercises was average is 10.27 standard deviation is 
2.21. After using the skills practice exercises was average is 16.73 standard deviation is 1.28 and scores at the .05 
statistical significant levels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของ
คนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถ
ประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้วยวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เป็น
สมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (ส านักวิชาการ , 2552 : 1) ดังนั้นจากความส าคัญ
ของภาษาไทยข้างต้น ประเทศจึงให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านของภาษาทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน อีกทั้งยังสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
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ก าหนดสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่นักเรียนไทยจ าต้องเรียนรู้ถึง 5 สาระ ได้แก่     1) การอ่าน 2) การเขียน 3) การฟัง การดู และ
การพูด   4) หลักการใช้ภาษาไทย และ 5) วรรณคดีและวรรณกรรม  
  แต่จากการส ารวจสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนหลักภาษาของกองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2538 : 6) พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า ซึ่งปัญหาการสอนหลัก
ภาษาไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ ปัจจัยแรกคือ ปัจจัยที่เกิดที่จากครู ได้แก่ ครูไม่รักและไม่มีความถนัดในการสอนวิชา
นี้ ครูขาดกลวิธีในการสอนที่เอื้อให้การเรียนการสอนมีความสนุกไม่แม่นย าในเนื้อหา ไม่ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม ขาดความ
มั่นใจ มีเจตคติที่ไม่ดี หรืออาจจะขาดความพร้อมในเรื่องของหลักสูตร ขาดคู่มือครู ขาดการฝึกอบรม และขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการสอน เป็นต้น ปัจจัยที่สอง คือ ปัจจัยท่ีเกิดจากนักเรียน เช่น นักเรียนมีทัศคติที่ไม่ดีต่อการเรียนหลักภาษาไทย โดยคิด
ว่าหลักภาษาไทยเป็นวิชาที่ยาก ต้องใช้การท่องจ า และเมื่อมีข้อบกพร่องครูมักจะต าหนิมากกว่าให้ก าลังใจท าให้ไม่อยากเรียน 
ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าหลักภาษาไทยยากเรียนยาก ไม่สนุก และไม่น่าสนใจ ปัจจัยประการสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากเนื้อหา
ของหลักภาษาไทย กล่าวคือ เนื้อหาที่ปรากฏในหลักสูตรและหนังสือเรียนมีความซ้ าซ้อนกันในทุกระดับช้ันท าให้เกิดความซ้ าซาก 
น่าเบื่อหน่าย รวมทั้งเนื้อหาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเรียนหลักภาษาไทยไม่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
นอกจากน้ีเนื้อหาท่ีมีในหนังสือเรียนก็ให้เพียงสังเขปเท่านั้น อธิบายไม่ละเอียดพอที่จะท าให้นักเรียนเข้าใจได้ จากปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนหลักภาษาไทยดังกล่าว จึงท าให้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักภาษาไทยใหม่ ครูจะสอน
โดยใช้วิธีการบอก การบรรยาย และเน้นให้นักเรียนท่องจ าเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะจะท าให้ปัญหาการเรียนการสอนหลัก
ภาษาไทยยังคงมีต่อไปไม่ว่ายุคใดสมัยใด ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ ถิรนันท์ จิตสุข (2544 : 2) บอกว่าปัจจุบันพบว่าการสอน
ภาษาไทยกลับไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลาย ๆ ประเด็น ที่ส าคัญคือ วิธีการสอน โดยเฉพาะการสอนในเนื้อหาหลักภาษา ครูมักใช้
การสอนแบบเดิม คือ ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เน้นเนื้อหาวิชาเป็นส าคัญ และมักใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน 
ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออก ไม่มีความน่าสนใจในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสิ่ งนี้จะเป็นจุดอ่อนในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย  
 ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ก็ได้สอดคล้องกับปัญหาที่ผู้วิจัยได้พบ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักภาษา ซึ่งผู้วิจัย
ได้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าหลักภาษาเป็นเรื่องที่นักเรียนเข้าใจยาก โดยเฉพาะการเรียนเรื่องการสร้างค าขึ้นใหม่ใน
ภาษาไทย เพื่อท าให้มีค าใช้มากขึ้นให้เพียงพอต่อการติดต่อสื่อสาร ซึ่งวิธีการสร้างค าใหม่ที่มีเนื้อหาค่อนข้างเข้าใจยากแบบหนึ่งก็คือ 
ค าสมาส เนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจวิธีการสร้างค าสมาสและค าสนธิ รวมทั้งไม่มั่นใจในการอ่านและเขียนค าสมาส อีกท้ังไม่สามารถ
จะแยกระหว่างค าประสมและค าสมาสได้ 
 จากปัญหาข้างต้นจึงท าให้นักเรียนไม่เข้าใจ การสร้างค าสมาสและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ าในเรื่องของค าสมาส 
ผู้วิจัยจึงได้พยายามหาวิธีและแนวทางที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งสิ่งที่เหมาะสมที่จะใช้ในกา รแก้ปัญหาที่ผู้วิจัย
เลือกใช้ คือ แบบฝึกทักษะ ร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot ในการจัดการเรียนการสอน 
 จากการศึกษาแบบฝึกทักษะ พบว่า แบบฝึกหรือแบบฝึกหัดเป็นสื่อกลางที่จัดท าข้ึน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ท าความเข้าใจ
และฝึกฝนจนเกิดแนวคิดที่ถูกต้องและเกิดทักษะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากนี้แบบฝึกทักษะยังเป็นเครื่องบ่งช้ีให้ครูทราบว่า ผู้เรียนมี
ความเข้าใจบทเรียนมากน้อยเพียงใด แบบฝึกที่ดีและสมบูรณ์สามารถใช้แทนแบบทดสอบในการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
ได้ แบบฝึกทักษะที่ดีนอกจากจะสนองทางด้านความรู้แล้วยังมีผลด้านจิตใจด้วย แบบฝึกทักษะที่ดีเหมาะสมส าหรับแต่ละวัยจะช่วย
ให้เกิดความส าเร็จ (จุฑามาศ ศรีวิลัย : 2550 : 22) อีกทั้งแบบฝึกทักษะ เป็นสื่อสิ่งเร้า หรือกิจกรรมที่ครูสร้างขึ้นเพื่อเสริมทักษะ
ให้แก่นักเรียนปฏิบัติ เพื่อทบทวนเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนแล้วจนสามารถน าความรู้ไปใช้โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง คล่องแคล่ว 
แม่นย า แบบฝึกทักษะจึงเป็นสิ่งท่ีประโยชน์กับผู้เรียน และยังช่วยให้นักเรียนแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนด้วยการฝึกฝนจากแบบ
ฝึกท่ีครูสร้าง (รัตนา ดีศาลา, 2544 : 6) 
 ในส่วนของแอปพลิเคชัน Kahoot เป็นเครื่องมือสร้างเกมส์ตอบค าถามออนไลน์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานได้ผ่าน 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่าง ๆ โดยต้องใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต เมื่อเข้าสู่เกมส์ของ Kahoot จะมีการแสดงจ านวนผู้เข้าร่วมเล่นเกม 
ผลการตอบค าถามในการแข่งขัน และล าดับของผู้เข้ารวมแข่งขันแบบทันทีทันใดหลังการตอบค าถามและเกมเสร็จสิ้นจะ มีการ
เรียงล าดับของคะแนนให้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้มีโอกาสเล่นเกม Kahoot และพบว่าเป็นเกมที่มีความสนุกสนาน น่าสนใจ ตื่นเต้นและท้า
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ทาย ซึ่งตอบสนองต่อลักษณะทางจิตวิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ อุปกรณ์และ
เครื่องมือสมัยใหม่เป็นส่วนส าคัญในการเรียนการสอนมากขึ้น การเล่นเกมจึงท าให้นักเรียนมีความสนใจ 
 จากการศึกษาแบบฝึกทักษะพบว่าสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ อีกทั้ง           แอปพลิเคชัน Kahoot ก็จะ
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ สนุกสนาน บรรยากาศในการเรียนไม่น่าเบื่อและตื่นเต้น เมื่อผู้เรียนสนุก มีความสุขการเรียนรู้ก็
สามารถเดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้น าแบบฝึกทักษะ ค าสมาสร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot มาใช้ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค าสมาส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการสร้างค าเพิ่มขึ้น ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อสร้างและหาประสทิธิภาพแบบฝกึทักษะ ค าสมาสร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 
ที่ 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/ 80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะค าสมาสร่วมกับแอปพลิเคชัน 
Kahoot ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสตรีพัทลุง    จ.พัทลุง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรต้นคือ การใช้แบบฝึกทักษะ ค าสมาสร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot  และตัวแปร
ตาม คือ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการสร้างค าสมาส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะ ค าสมาสร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การสร้างค าสมาส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง  ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชาการที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
จ านวน 499 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนสตรีพัทลุง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน วิธีการที่ได้มาคือ นักเรียนที่ไม่ผ่านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในตัวช้ีวัดการสร้าง
ค าสมาส 
 1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลง การทดลองกระท าในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลา 6 คาบ คาบละ 60 
นาที วันท่ี 12 – 17 ธันวาคม 2561 เวลา 15.10 – 16.10 น. 
 1.4 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.4.1 ตัวแปรอิสระ คือ การใช้แบบฝึกทักษะ ค าสมาสร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot 
  1.4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการสร้างค าสมาส  
 2. เครื่องมือและวิธีสร้างเครื่องมือ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
- การใช้แบบฝึกทักษะ ค าสมาสร่วมกับ

แอปพลิเคชัน Kahoot 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ

สร้างค าสมาส 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  แบบฝึกทักษะ เรื่อง ค าสมาส จ านวน 3 แบบฝึก  
  - แบบฝึกทักษะที่ 1 เรื่อง ค าสามาสแบบสมาส 
  - แบบฝึกทักษะที่ 2 เรื่อง ค าสมาสแบบสนธิ 
  - แบบฝึกทักษะที่ 3 เรื่อง การจ าแนกค าสมาสแบบสมาสและค าสมาสแบบสนธิ 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสร้างค าสมาส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 20 ข้อ 
เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
 วิธีสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  การสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่องค าสมาส มีขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.2 ศึกษาเนื้อหา เรื่อง ค าสมาส จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างค าสมาสเพื่อความเข้าใจ
และก าหนดเนื้อหาเพื่อสร้างเป็นแบบฝึกทักษะให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  1.3 จัดแบ่งเนื้อหาเรื่องการสร้างค าสมาส ออกเป็น 3 แบบฝึก โดยแบ่งเนื้อหาดังน้ี 
   - แบบฝึกทักษะที่ 1 ค าสมาสแบบสมาส 
   - แบบฝึกทักษะที่ 2 ค าสมาสแบบสนธิ 
   - แบบฝึกทักษะที่ 3 การจ าแนกระหว่างค าสมาสแบบสมาสและสมาสแบบสนธิ 
  1.4 ศึกษาการสร้างแบบฝึกทักษะ และสร้างแบบฝึกทักษะ โดยแต่ละเล่มจะประกอบด้วย ดังน้ี 
   1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแบบฝึก 
   2. ค าช้ีแจงการใช้แบบฝึกทักษะส าหรับครู 
   3. ค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียน 
   4. เกณฑ์การให้คะแนน 
   5. แบบทดสอบก่อนเรียน 
   6. ใบความรู้ 
   7. กิจกรรม 5 กิจกรรม  
แบบฝึกทักษะแต่ละแบบฝึก ประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี 
 

แบบฝึกที่ 1 แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 3 
กิจกรรม 1 ถูกผิดช่วยคิดหน่อย 
กิจกรรม 2 โยงให้ถูก ปลูกให้จ า 
กิจกรรม 2.1 แปลให้ดีมีความหมาย 
กิจกรรม 3 สองค านี้แยกร่างมาจาก
ค าใด 
 
กิจกรรม 4  ค าลงท้ายนี้ จ าดีๆ 
กิจกรรม 5  “สมาสนี้แยกได้อะไร” 
โดยใช้แอปพลิเคชัน Kahoot   

กิจกรรม 1 สนธิกันได้อะไรเอ๋ย 
กิจกรรม 2 สระสนธิ 
กิจกรรม 3 นิคหิตสนธิ 
กิจกรรม 4 พยัญชนะ สระ หรือนค
หิต 
 
 
กิจกรรม 5  “สนธินี้แยกได้อะไร” 
โดยใช้แอปพลิเคชัน Kahoot   

กิจกรรม ๑ ดาว หรือ หัวใจ 
กิจกรรม ๒ สมาสสนธิจากข้อความ 
กิจกรรม ๓ อักษรไขว้สมาสและสนธิ 
 
 
กิจกรรม ๔ จ าแนกให้ออกบอกให้
ถูก 
กิจกรรม ๕  “สมาสหนอ OR สนธิ” 
โดยใช้แอปพลิเคชัน Kahoot   

    
8. แบบฝึกหัด 

   9. แบบทดสอบหลังเรียน 
   10. เฉลยกิจกรรมและแบบทดสอบ 
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  1.5 น าแบบฝึกทักษะเสนอต่อครูนิเทศและครูพี่เลี้ยง เพื่อพิจารณาตรวจสอบและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม 
ข้อเสนอแนะ 
  1.6 หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ด าเนินการดังนี้ 
   1. น าแบบฝึกทักษะที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรี
พัทลุง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน โดยแบ่งนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน 
เพื่อดูความเหมาะสมของเนื้อหา ระยะเวลา และความบกพร่องของแบบฝึกทักษะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและทดลงใช้ครั้งต่อไป 
   2. น าแบบฝึกทักษะที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สตรีพัทลุง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 คน โดยแบ่งนักเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 
คน แล้วปรับปรุงแก้ไขหลังทดลอง 
   3. น าแบบฝึกทักษะที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อ ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์อีกครั้งก่อน
จะสอนจริง 
 2. การสร้างแบบทดสอบ 
 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ค าสมาส มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
  2.1 สร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยยึดตามตัวช้ีวัดในเนื้อหาช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2  
  2.2 น าแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ เสนอต่อครูพี่เลี้ยง พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไข 
  2.3 น าแบบทดสอบที่ได้ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร้องตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง เสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อ โดยก าหนดความเห็น ดังนี้ 
   +1  = แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   0 = ไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   -1 = แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.4 จากนั้นน าข้อสอบหาค่า IOC (Item Objective Congruence) โดยการหาค่าผลรวมความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นข้อ ๆ  
  2.5 วิเคราะห์คะแนนความสอดคล้องโดยพิจารณาค่าดัชนีไม่ต่ ากว่า 0.5 ขึ้นไป ซึ่งแสดงว่าแบบทดสอบที่สร้าง
ขึ้นมีความเที่ยงตรงในการวัด 
  2.6 จัดพิมพ์แบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา  
 3.  วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลง การทดลองกระท าในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลา 6 คาบ คาบละ 60 
นาที วันท่ี 12 – 17 ธันวาคม 2561 เวลา 15.10 – 16.10 น. ดังแสดงในตาราง 

วัน เดือน ป ี ระยะเวลา จ านวนคาบ เรื่อง 
12 ธันวาคม 2561 
13 ธันวาคม 2561 
14 ธันวาคม 2561 
15 ธันวาคม 2561 
16 ธันวาคม 2561 
17 ธันวาคม 2561 

15.10 – 16.10 น. 
15.10 – 16.10 น. 
15.10 – 16.10 น. 
15.10 – 16.10 น. 
15.10 – 16.10 น. 
15.10 – 16.10 น. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
สมาสแบบสมาส แบบฝึกทักษะ 1 
สมาสแบบสนธิ แบบฝึกทักษะ 2 
จ าแนกสมาสสนธิ แบบฝึกทักษะ 3 
เล่นกิจกรรมแอปพลิเคชัน Kahoot 
แบบทดสอบหลังเรียน 

  
 3.2 ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง น าแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เป็นรายบุคคลจ านวน 12 คน และ
แบบทดสอบไปทดลองใช้ 42 คน 
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 3.3 วิเคราะห์ผล ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝึกและแบบทดสอบ  โดยหาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 E1/E2 และเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน  
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 4.1 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
  4.1.1 หาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบฝึกทักษะและ
คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
  4.1.2 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
  4.1.3 วิเคราะห์คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 
  4.1.4 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80 
 4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2.1 สถิติพื้นฐาน 
   4.2.1.1 หาค่าร้อยละ 
   4.2.1.2 หาค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร 
     
 
 
           เมื่อ                   แทน  ค่าเฉลี่ย  
       แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
    N  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

1.2.1.3 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร 
 
 
    
  เมื่อ   S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน  
     X  แทน คะแนนแต่ละจ านวน 
     แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
   ∑(x-  ) แทน ผลรวมของค่าเบี่ยงเบนของคะแนนแต่ละตัวจาก   
    ค่าเฉลี่ย   
   N  แทน  จ านวนนกัเรียน 

4.2.2 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้สูตร 
เมื่อ  IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค่าถามกับ  

     ลักษณะพฤติกรรม  
   ∑ R  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
     ทั้งหมด  
   N  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  4.2.3 วิเคราะห์คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ โดยใช้สูตร 
  

GS (%) =  
Y − X

F − X 
 × 100 

  เมื่อ  GS (%)  แทน คะแนนร้อยละของพัฒนาการผู้เรียน 
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       X  แทน คะแนนแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดย  
    ใช้แบบฝึกทักษะ ค าสมาสร่วมกับแอปพลิเคชัน     
 Kahoot 
       Y   แทน คะแนนทดสอบหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก  
    ทักษะ ค าสมาส    
       F   แทน คะแนนเต็ม 
  4.2.4 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80  
 
 
 
 
 
 
   E1   แทน จ านวนนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ที่ท า  
     แบบฝึกหัดและแบบทดสอบในแบบฝึกทักษะได้   
   ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (กระบวนการ) 
   E2   แทน  จ านวนนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ที่ท า  
     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ผ่าน   
   เกณฑ์ที่ก าหนด (ผลลัพธ์ที่ได้) 
   ∑X   แทน  คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนท่ีท า   
    แบบทดสอบท้ายแบบฝึก 
   ∑F   แทน  คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนท่ีท าแบบทดสอบ  
    วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   A   แทน  คะแนนเต็มของคะแนนสอบระหว่างเรียน 
   B   แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  
     ทางการเรียน 
   N   แทน จ านวนนักเรียนท้ังหมด   
 
ผลการวิเคราะห์ 
 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ค าสมาสร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot 

 
ประสิทธิภาพด้าน จ านวนนักเรียน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ ร้อยละ 

1 .  นั ก เ รี ย น ที่ ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด แ ล ะ
แบบทดสอบในแบบฝึกทักษะได้ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด (กระบวนการ) 
 

 
 
 

15 

 
 
 

250 

 
 
 

3175 

 
 
 

85 
2. นักเรียนที่ท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ผลลัพธ์) 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

251 

 
 

84 
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 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ค าสมาสร่วมกับ แอปพลิเคชัน Kahootมีประสิทธิภาพ
ด้านกระบวนการได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คิดเป็นรอ้ยละ 81.8 และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คิดเป็นร้อย
ละ 85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก ของแบบฝึกทักษะ ค าสมาสร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot 
 

 
 

แบบฝึกที ่

จ านวน
นักเรียน 

รวม
คะแนน

เต็ม 

คะแนนสอบ
ได ้

จ านวนนักเรียนท่ีท า 
แบบฝึกแล้ว 
ผ่านเกณฑ ์

คิดเป็นร้อยละ 
1. ค าสมาสแบบสมาส 15 90 1150 85 
2. ค าสมาสแบบสนธิ 15 80 1031 86 
3. จ าแนกค าสมาสแบบสมาสและสมาสแบบสนธ ิ  

15 
 

80 
 

1019 
 

85 
คะแนนรวม                                                                   3200               85.3 
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จากตารางที่ 2 พบว่า มีจ านวนนักเรียนท าแบบฝึกในแต่ละแบบฝึก ผ่านเกณฑ์ดังนี ้
  แบบฝึกที่ 1 ค าสมาสแบบสมาส มีผู้ท าแบบฝึกผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 85 
  แบบฝึกที่ 2 ค าสมาสแบบสนธิ มีผู้ท าแบบฝึกผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 86 
  แบบฝึกที่ 3 จ าแนกค าสมาสแบบสมาสและสมาสแบบสนธิ มีผู้ท าแบบฝึกผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 85 
  เมื่อน าร้อยละของนักเรียนในแต่ละแบบฝึกมาหาค่าเฉลี่ยร้อยละ พบว่า จ านวนนักเรียน 
ที่ท าแบบฝึกทั้ง 3 แบบฝึกผ่านโดยเฉลี่ยรวมร้อยละ 85.3 แสดงว่า แบบฝึกทักษะ ค าสมาสร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก 
 
 ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลัง ของแบบฝึกทักษะ 
ค าสมาสร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot 
 
 
  
 
 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า มีนักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ท้ายแบบฝึก)ผ่ านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 84 
แสดงว่าแบบฝึกทักษะ ค าสมาสร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลัง 
 
 ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot 
 

ผลการทดสอบ N 
 

SD t-test 

ก่อนเรียน 15 10.27 2.21 13.288* 
หลังเรียน 15 16.73 1.28 

 *มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ ค าสมาสร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  
 
 
 
 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของนักเรียน 
 

นักเรียน Pretest Posttest พัฒนาการสัมพัทธ์ (%) ระดับพัฒนาการ 
1.  8 16 66.67% ระดับสูง 
2.  10 18 80.00% ระดับสูงมาก 
3.  12 17 62.50% ระดับสูง 

แบบทดสอบ จ านวนนักเรียน รวมคะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได ้ ร้อยละ 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (ท้ายแบบฝึก) 

 
15 

 
20 

 
251 

 
84 
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4.  9 16 63.64% ระดับสูง 
5.  8 16 66.67% ระดับสูง 
6.  11 18 77.78% ระดับสูงมาก 
7.  10 17 70.00% ระดับสูง 
8.  11 15 44.44% ระดับกลาง 
9.  9 14 45.45% ระดับกลาง 
10.  8 17 75.00% ระดับสูง 
11.  8 17 75.00% ระดับสูง 
12.  12 18 75.00% ระดับสูง 
13.  14 17 50.00% ระดับกลาง 
14.  15 19 80.00% ระดับสูงมาก 
15.  9 16 63.64% ระดับสูง 

เฉลี่ย 10.27 16.75 66.44% ระดับสูง 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.27 หลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.75 โดยส่วนใหญ่
นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 66.44 ซึ่งอยู่ในระดับพัฒนาการระดับสูง 

ตารางที่ 6 ค่าคะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีท าแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน คะแนนผลต่าง D D2 
1.  8 16 8.00 64.00 
2.  10 18 8.00 64.00 
3.  12 17 5.00 25.00 
4.  9 16 7.00 49.00 
5.  8 16 8.00 64.00 
6.  11 18 7.00 49.00 
7.  10 17 7.00 49.00 
8.  11 15 4.00 16.00 
9.  9 14 5.00 25.00 
10.  8 17 9.00 81.00 
11.  12 18 6.00 36.00 
12.  14 17 3.00 9.00 
13.  15 19 4.00 16.00 
14.  9 16 7.00 49.00 
รวม 154 241 97 677 
เฉลี่ย 10.27 16.06 6.46 45.13 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
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 1. แบบฝึกทักษะ ค าสมาส ร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นประกอบด้วยแบบฝึก 3 ชุด และมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 ท่ีตั้งไว้ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 85/84 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน 
 2. คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะ ค าสมาส ร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 10.27 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.21 คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะ 
ค าสมาส ร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.73 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.28 สรุปได้ว่า ผล
การทดสอบ ค าสมาส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.44 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะ ค าสมาส ร่วมกับแอปพลิเค ชัน Kahoot มีประสิทธิภาพ 85/84 ซึ่งสูงกว่า
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 
  1.1 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะ ค าสมาสร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot อย่างเป็นระบบตาม
หลักเกณฑ์การสร้าง มีการวิเคราะห์และก าหนดจุดประสงค์ของการเรียน คัดเลือกเนื้อหาที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เมื่อสร้าง
เสร็จได้เสนอครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศและปรับแก้ตามค าแนะน า 
  1.2 ลักษณะของแบบฝึกทักษะ ค าสมาส สร้างขึ้นโดยเรียงเนื้อหาเพื่อง่ายต่อความเข้าใจและเรียงเหมือนกันทั้ง 
3 ชุด  
  1.3 ในแบบฝึกทักษะ ค าสมาสนั้น ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม และผู้วิจัยได้ใช้แอปพลิเคชัน 
Kahoot ในกิจกรรมด้วยท าให้สนุกสนานและผู้เรียนตื่นเต้นไม่น่าเบื่อ 
 สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ค าสมาส ร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot มีประสิทธิภาพ 82.42/ 83.19 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด อาจเนื่องมาจากแบบฝึกมีกระบวนการสร้างที่ดี ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญแล้วว่า มี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน มีการล าดับเนื้อหาจากเรื่องที่ง่ายใกล้ตัว ไปหาเรื่องที่ยากไกลตัว และมีภาพตัวอย่างที่มีสีสดใส 
สวยงาม สะดุดตา น่าสนใจท้าทายให้เด็กอยากเรียนรู้ 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้การใช้แบบฝึกทักษะ ค าสมาส ร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot  ซึ่งจากการวิจัย
พบว่าสามารถช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิเรื่องค าสมาส ของนักเรียนได้สูงขึ้น ดังนั้นควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปปรับ
ใช้และน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิเรื่อง การสร้างค าประเภทอ่ืน ๆ เช่น ค าประสม ค าซ้อน เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

2.1 ควรมีการบันทึกข้อบกพร่องของแบบฝึก พฤติกรรมของนักเรียนทุกคนโดยการสังเกตจากการทดลองกับ
นักเรียนไว้ด้วย เพ่ือน ามาปรับปรุงในการใช้ครั้งต่อไป 

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้แบบฝึกการสร้างค าสมาสกับการสอนด้วยวิธีอ่ืน ๆ 
2.3 ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาไทยสร้างแบบฝึก ค าสมาสและการสร้างค าในระดับชั้นอื่น ๆ  
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ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนว่ยการเรยีนรู้ เรื่อง การหมุนเวยีนสารในระบบนิเวศโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิชา 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพมิานพิทยาสรรค์  

 
นางสาวนัฎศิมา ส ามะเนี๊ยะ  
 
บทคัดย่อ  

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 5 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เรื่องการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

         กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล จ านวน 
38 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

          วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์และเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง
การทดลอง โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent samples t –test)  

          ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนของนักเรียนก่อนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.658 
คะแนน  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.016 คะแนน ส่วนคะแนนของนักเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.105 
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.405 คะแนน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 
(วิทยาศาสตร์ส่งแวดล้อม) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล  หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( M = 4.82 )  
 

 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ , ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วิทยาศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อโลกและการด าเนินชีวิตด้วยเหตุผลประการแรกคือโลกปัจจุบันเป็นโลกของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เราทุกคนต้องเกี่ยวข้องตลอดเวลาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยให้มนุ ษย์
สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประการที่สองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้
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เจริญก้าวหน้า ฉะนั้นพลเมืองทุกคนของประเทศจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและ
สังคมที่มีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันเป็นหน้าที่โดยตรงของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (กรมวิชาการ. 2542 : 1) การ
ปฏิรูปการศึกษามุ่งเป้าหมาย  การเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศว่าควรให้ประชากรไทยทุกคนมีรากฐานการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่เยาว์วัยอย่างเพียงพอและพร้อมที่จะด าเนินชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและรู้เท่าทันวิวัฒนาการของสากลโลก (วิโรจน์ 
ตันตราภรณ์. 2545 : 3) การจัดการเรียนรู้จึงควรให้ตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่
ตนสนใจ มุ่งเน้นการท างานกลุ่ม การสอนบูรณาการโครงงาน การใช้หัวเรื่องในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อมุ้งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการคิด การค้นคว้าแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างสรรค์ผลงานแล้วน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 
(กรมวิชาการ. 2544 : 28)  
ที่ผ่านมาผู้สอนมุ้งเน้นด้านเนื้อหาวิชาการ ซึ่งขัดกับธรรมชาติของเด็ก ตามหลักจิตวิทยา พัฒนาการของเพียเจต์ (Jean Piaget) 
กล่าวว่า เด็กจะมีระบบการคิดอย่างเป็นรูปธรรม  ดังนั้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลางจึงควรลดความส าคัญลง 
เพราะการพัฒนาความคิดรวบยอดในตัวผู้เรียนอาจกระท าด้วยตัวผู้เรียนเองได้ การปฏิบัติการทดลองจะท าให้ผู้เรียนเ รียนรู้และ
สร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ขึ้นเองได้ การเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการเรียนด้วยการแสวงหา
ความรู้และทดสอบปฏิบัติด้วยตนเอง  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในตัวผู้เรียน  
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นพื้นฐานอันส าคัญของการพัฒนาและเป็นเครื่องช้ีน าสังคมผู้ที่ได้รับ
การศึกษาจึงเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ (กรมวิชาการ.  2542 : บทน า) ปัจจุบันนี้เป็นที่
ยอมรับกันว่าเรื่องส าคัญที่สุดในแวดวงการศึกษาของไทยก็คือการปฏิรูปการศึกษาเพราะในอดีตที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของไทย 
ไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้และนับว่าจะรุนแรงและสะสมปัญหาพอกพูนยิ่งขึ้นเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนมีอยู่
เฉพาะในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆล้อมรอบมีผู้สอนซึ่งท าหน้าท่ีพูดผู้เรียนมีหน้าที่รับฟังและท่องหนังสือหรือยึดต าราเป็นหลักไม่สามารถ
เผชิญและแก้ปัญหาไดเ้พราะโลกแห่งวิชา ในห้องเรียนกับโลกแห่งความเป็นจริงต่างกัน ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
ต้องเร่งด าเนินการ (อนันต์รัตนภานุศร. 2546 : 44 - 45) การที่จะท าให้การปฏิรูปการศึกษาส าเร็จตามความมุ่งหมายดังกล่าวนั้น
ต้องถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ช้ีน าให้จ าผู้ถ่ายทอดความรู้
มาเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ เรียนเพื่อ
น าไปสร้างสรรค์ความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและน าความรู้ของตนไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป (กรมวิชาการ.2544:3) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จากการที่ผู้วิจัย    ท าการส ารวจนักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า  ผู้เรียนในช้ันเรียนมีความแตกต่างกันท้ังด้านความรู้  ความสนใจ และความถนัดท าให้ผู้เรียนมีวิธีการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนไม่ตอบสนองต่อความสนใจและความถนัดของผู้เรียนท าให้ผู้เรียน
เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน  ขาดความสนใจใฝ่รู้  ไม่กระตือรือร้นในการเรียน จึง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1  น้อย ในส่วนของการเรียนการสอน
เกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตามเนื้อหาที่ผู้สอนบอกอธิบายให้ฟังหรือจากในหนังสือเรียน ไม่มี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมและไม่ได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขาดสื่อการเรียนการสอนท า
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่ตั้งใจเรียน การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื้อหาและส่วนที่
เป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจะช่วยท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้พร้อมกับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ส่งผลให้มีผลการ
เรียนรู้สูงขึ้นด้วย (สกาวแสงอ่อน. 2546 : 73) 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ขึ้น  ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้อย่างหนึ่ ง โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ทั้งนี้เพื่อน าผลวิจัยดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เรื่องการ
หมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังใช้การจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 

 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 
ผู้วิจัยได้น าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 5 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  
ขอบเขตตัวแปร 
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), ความพึงพอใจ 
ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 คือ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เรื่อง การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศระยะเวลาในการวิจัย
รวม 5 สัปดาห์ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หมายถึง  สื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   ประกอบด้วยสื่อวัสดุอุปกรณ์
หลายชนิด เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ชัดเจนและ
บรรลุตามเป้าหมายของการเรียนรู้ 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  หมายถึง   ความสามารถของผู้เรียนในการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ที่ได้จากการท าแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในทางบวก ความชอบ ความเข้าใจ ความสุขใจ และความสนุก ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ซึ่งความพึงพอใจวัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้มีแบบแผนการทดลอง ( Experimental Design ) กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง One Group 
Pretest – posttest Design ( พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 60-61 ) 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

O1 X O2 

การจัดการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

- ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรม 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
             O1  แทน  การทดสอบก่อนเรียน ( Pretest ) 
      X  แทน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
             O2  แทน  การทดสอบหลังเรียน ( Posttest ) 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 จ านวน 38 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วย 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย 
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
1.2 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 ชุด 6 กิจกรรม   

2. เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 5 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เรื่อง การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นก่อนการทดลอง (2) ขั้นการทดลอง 
(3) ขั้นหลังการทดลอง ดังนี้ 

1. ขั้นก่อนการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6/3 โรงเรียน
พิมานพิทยาสรรค์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    
 (1) ผู้วิจัยได้ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เพื่อใช้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 จ านวน 38 คน เป็น
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้โดยประสานงานผ่านผู้บริหารโรงเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(2) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากน้ันได้ศึกษาค้นคว้าแนวทางพัฒนาการจัดการสอนและน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย 
(3) ผู้วิจัยได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองคือแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเรื่องการ
หมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 

2. ขั้นทดลอง 
(1) ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 10 คาบ ดังนี้ 
     ช่ัวโมงท่ี 1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการหมนุเวียนสารในระบบนิเวศไปทดสอบกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วบันทึกคะแนนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับจากการทดสอบครั้งนี้
เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
 ช่ัวโมงท่ี 2-9  เป็นการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ใช้เวลาการสอนจ านวน 8 คาบหลังจากน้ัน
ผู้วิจัยให้กลุ่มเหมายตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เก็บรวบรวมข้อมูล   
 ช่ัวโมงที่ 10 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ และบันทึกผลการ
ทดลองให้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน ( Posttest )  
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3. ขั้นหลังการทอลอง 
 ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลผลการทดสอบของ
นักเรียนไม่ครบถ้วนผู้วิจัยจะติดตามให้นักเรียนทดสอบเพิ่มเติมหลังจากนั้นได้จัดเตรียมบันทึกข้อมูลเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลในขั้น
ต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อ     1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีเชิงทดลอง โดยท าการวัดผล
ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียน าพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล
จ านวน 38 คน ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพื้นฐาน 5 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ก่อน
และหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยาย คะแนนทดสอบ ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนการสอบแบบห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์  

 

ล าดับที ่ ก่อนเรียน หลังเรียน ผลต่าง พัฒนาการสัมพัทธ์(%) 
1 14 19 5 13.15789 
2 16 18 2 5.263158 
3 11 16 5 13.15789 
4 9 17 8 21.05263 
5 12 21 9 23.68421 
6 6 18 12 31.57895 
7 15 17 2 5.263158 
8 8 18 10 26.31579 
9 12 19 7 18.42105 
10 14 16 2 5.263158 
11 14 15 1 2.631579 
12 14 16 2 5.263158 
13 10 18 8 21.05263 
14 15 18 3 7.894737 
15 9 19 10 26.31579 
16 14 22 8 21.05263 
17 12 16 4 10.52632 
18 13 16 3 7.894737 
19 14 21 7 18.42105 
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20 13 16 3 7.894737 
21 12 18 6 15.78947 
22 12 23 11 28.94737 
23 14 21 7 18.42105 
24 6 19 13 34.21053 
25 16 19 3 7.894737 
26 13 14 1 2.631579 
27 11 14 3 7.894737 
28 10 15 5 13.15789 
29 8 15 7 18.42105 
30 13 22 9 23.68421 
31 14 15 1 2.631579 
32 6 18 12 31.57895 
33 6 17 11 28.94737 
34 7 19 12 31.57895 
35 16 22 6 15.78947 
36 12 20 8 21.05263 
37 13 21 8 21.05263 
38 9 20 11 28.94737 
 
ภาพที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
 

จากภาพที่ 1 แสดงคะแนนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนทุกคนมี
คะแนนหลังเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน  
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 

 

คะแนน N Mean S.D. Paired Difference t df Sig. 
Mean Std.Deviation 

ก่อนเรียน 38 11.658 3.016 -6.447 3.637 -10.928 37 0.000 
หลังเรียน 38 18.105 2.425 

 

คะแนนของนักเรียนก่อนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.651 คะแนน  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.016 คะแนน ส่วนคะแนนของนักเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.105 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.425 คะแนน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่า 
ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6/3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น   
 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ช้ันมัธยมศึกษา       ปีท่ี 6/3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 
จังหวัดสตูล 

ประเด็นประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
 M SD แปลผล 
    
1. นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหา 4.39 0.87 มาก 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 4.74 0.44 มากที่สุด 

3. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน  4.79 0.40 มากที่สุด 
4. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ 4.92 0.27 มากที่สุด 

5. นักเรียนสนุกกับการเรียน  4.84 0.36 มากที่สุด 
6. นักเรียนคลายความกังวลต่อการจัดการเรียนการสอน  4.97 0.16 มากที่สุด 
7. นักเรียนชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 4.92 0.26 มากที่สุด 
8. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.84 0.36 มากที่สุด 
9. นักเรียนจะมีผลการเรียนท่ีดีขึ้น  4.92 0.27 มากที่สุด 
10. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมมาก 4.95 0.22 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 3 พบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( M = 4.82 )  

สรุปผลการวิจัย 
1. คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.658 คะแนน  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 3.016 คะแนน ส่วนคะแนนของนักเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.105 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.425 คะแนน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่า 
ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6/3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์จังหวัดสตูล  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น   

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( M = 4.82 )  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูลผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้สูงขึ้นเห็นได้ จากคะแนนแบบทดสอบ
เรื่องการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และจากการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สามารถท าให้นักเรียนมี
ความเข้าใจเนื้อหาน้ันๆอย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ก่อนน าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้ในการ
เรียนการสอน ผู้สอนควรศึกษารายละเอียดทุกขั้น ตอนและทดลองท ากิจกรรมของชุดกิจกรรมทุกหน่วยก่อนทุกครั้ง เพื่อท าความ
เข้าใจและเตรียมความพร้อมทั้งด้านกิจกรรมการเรียนและสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม โดยสามารถน า กิจกรรมไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ โดยปรับให้เหมาะสมกับระดับช่วงช้ันของ
ผู้เรียนและสภาพของสถานศึกษา และเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม ผู้สอนอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมตามระดบัความสามารถ
ของผู้เรียนและระยะเวลาของกิจกรรม แต่ไม่ควรมากเกินไปอาจจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ 
2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรน าคะแนนการท าแบบฝึกหัดคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนและคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมแต่ละบทเรียนมารวม
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย ไปใช้ในการเรียนการสอน ผู้สอนควรศึกษารายละเอียดทุกขั้น     เพื่อท าความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมทั้งด้านกิจกรรมการเรียนและสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม  
 
 

น้อยเพียงใด 
 
สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.82 0.36 มากที่สุด 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความรับผิดชอบต่อการส่งงานด้วย Google Classroom    (2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้โปรแกรม OBS Studio (3) ศึกษาความ      พึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ 
Google Classroom ร่วมกับโปรแกรม OBS Studio การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวโดยวัดผลก่อน
ใช้และหลังใช้ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา ปวส.1/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จ านวน 20 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย Google Classroom, โปรแกรม OBS Studio, แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการส่งงาน
ด้วย Google Classroom ของนักศึกษา, แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ Google Classroom ร่วมกับโปรแกรม 
OBS Studio และแบบทดสอบออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า (1) นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการส่งงานด้วย Google Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (M= 2.12) โดยช้ินงานล าดับ
ที่ 14 คือ ส่งงานการใช้โปรแกรมตารางงาน Microsoft excel 2013 ในหัวข้อ "การใช้สูตรค านวณค่าข้อมูล" มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 2.65 รองลงมา ได้แก่ ช้ินงานล าดับที่ 15 การใช้โปรแกรมตารางงาน Microsoft excel 2013 ในหัวข้อ "การสร้างกราฟ" มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 และส่งงาน หนังสือราชการภายใน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 1.85 (2) ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนการใช้
โปรแกรม OBS Studio มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.70 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.822 ผลรวมของคะแนนทดสอบหลัง
การใช้โปรแกรม OBS Studio มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.93 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.321 ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนและหลังการใช้โปรแกรม OBS Studio สามารถสรุปได้ว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ของนักศึกษา ปวส.1/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการ
อาชีพปัตตานี หลังการใช้โปรแกรม OBS Studio สูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรม OBS Studio อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ Google Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.20) โดยประเด็นเรื่อง 
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบการส่งงานและตรวจสอบงานท่ีค้างของตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.50 รองลงมา ได้แก่ ท า
ให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับมาดูช้ินงานท่ีตนเองส่งไปแล้วได้ในทุกเวลาที่ต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และโปรแกรมมีการบริการ
ที่ครบถ้วนและครอบคลุมต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.85 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ OBS Studio 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 3.96) โดยประเด็นเรื่อง โปรแกรมมีความน่าสนใจและทันสมัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.20 
รองลงมา ได้แก่ โปรแกรมสามารถตอบสนองความต้องการในการกรอไปยังเนื้อที่ไม่เข้าใจได้โดยง่าย  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 
ส าหรับประเด็นโปรแกรมสามารถเข้าถึงด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย         มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 3.75 
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Abstract 
The objective of this research is to study (1) responsible for the job with Google Classroom (2) 

achievement comparison between. Work before and after application of OBS Studio (3) to study the 
satisfaction on teaching by using Google Classroom together with the program OBS Studio. This research used 
the pattern. Dynamic experimental research group by single measurement before and after use of the sample 
were students, ปวส.1 / 2 Department of food and nutrition, college. Occupation of 20 Pattani. The research 
instruments, Google Classroom program OBS Studio, save the responsibility to send. Google Classroom 
students, a questionnaire of satisfaction with teaching by using Google Classroom program OBS Studio and 
test online. The statistical analysis of the data such as mean and standard deviation(1) Students have a 
responsibility to work with Google Classroom overall was good (M = 2.12) by the specimen No. 14 was sent to 
the program schedule, Microsoft Excel 2013 on the topic "Using formulas. the data "has the highest average of 
2.65, followed by part number 15 using Microsoft excel 2013 schedule entitled" graph "with an average of 
2.55 and a book within the government. With an average minimum of 1.85 (2) the sum of the test before 
using OBS Studio with an average of 9.70 points and a standard deviation of 1.822 A summary of the test after 
using OBS Studio with an average of 14.93 and the standard deviation of 2.321, compare the sum of the 
average test scores before and after the program OBS Studio can be concluded that the test results of the 
check. Courses in Information Technology Management Professional Diploma students. 1/2 Department of 
Food and Nutrition College Pattani After using OBS Studio higher than before the program OBS Studio 
significant statistical level. 01.(3) student satisfaction with teaching using Google Classroom overall level (M = 
4.20) by the issue. Help learners to monitor, send and check their arrears. With an average high of 4.50, 
followed by enabling the students to return to their work sent in any time you want. With an average of 4.45 
and has a full and comprehensive program to use. With an average minimum of 3.85 and student satisfaction 
with teaching using OBS Studio overall level (M = 3.96) by the issue. The program is attractive and modern. 
The mean maximum 4.20, followed by the program could meet in the spinning to an area not easily 
understood by an average of 4.10 points for the application can be accessed by various devices. The lowest 
average is 3.75 

Keywords: Google Classroom and Studio OBS program. 
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บทน า 

ในยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลก
เข้าด้วยกัน คนทุกมุมโลกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใช้คอมพิวเตอร์เป็นและไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งยุค
สมัยปัจจุบันได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ละประเทศมีการแข่งขันสูง ในทางด้านกิจการงานต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่า
จะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา เทคโนโลยี เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มีการจัดการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่าย (Web-based) ซึ่งแตกต่างไปจาก การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 20 ที่จัดการเรียนรู้ตามหนังสือเรียน (Text-
based) (ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2558, น.9) ส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถเข้าไปสืบค้นความรู้จากต าราต่าง ๆ หรือแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ หรือจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สืบค้นเป็นประจ า แต่ในศตวรรษที่ 20 
เน้นการเรียนรู้จากหนังสือเรียนโดยแบบเรียนที่ถูกก าหนดให้เรียนรู้เฉพาะที่มีอยู่ในหนังสือเรียนเท่านั้น และสิ่งที่คาดหวังผลการ
เรียนรู้ ด้านทักษะที่มีความส าคัญมากในศตวรรษที่ 21 คือ ผู้เรียนจะต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information, Media, Technology Skill) ทั้งสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ครูตามเทคโนโลยีให้ทันได้ยากและเป็นการยากที่ครูจะตามเทคโนโลยีให้ทัน จึงต้องมีกลไกช่วยเหลือครูอย่างเป็นระบบ  
และครูก็ต้องหมั่นเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ที่ดีกว่า เหมาะสมกว่าและต้องปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของเด็ก  

จากผลการประเมินทักษะของนักเรียนในระดับนานาชาติ (PISA) จากการศึกษาในปี 2012 (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2015) ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพของนักเรียนท่ีมีอายุ 15 ปี ในด้านการใช้ความรู้ ทักษะจ าเป็น เพื่อ
เผชิญกับโลกในชีวิตจริงที่วัดสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ 
เน้นการคิดและหาค าอธิบาย ซึ่งผลคะแนนจากการทดสอบสามารถสะท้อนสัมฤทธิ์ผลด้านการศึกษาของประเทศนั้น ๆ ได้ ทั้ งนี้มี
ประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน 5 ประเทศ ที่มีการจัดสอบ PISA เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน ปรากฏว่า
ประเทศที่มีคะแนนรวมสูงสุดในทุกด้านได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนามมี ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และเมื่อเดือนธันวาคม 2559 
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development – 
OECD) ได้เผยแพร่ผลสอบ PISA ของปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่มีการจัดสอบล่าสุดออกมา การสอบครั้งนี้มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมสอบจาก 
72 ประเทศ จ านวนกว่า 540,000 คน ปรากฏว่าผลสอบของเด็กนักเรียนไทยไม่ ได้มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อน ๆ โดยในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน ไทยอยู่อันดับ 52 54 และ 57 ตามล าดับ ขณะที่เด็กนักเรียนเวียดนามสอบได้อันดับ 8 ใน
วิชาวิทยาศาสตร์ อันดับ 22 ในวิชาคณิตศาสตร์ และอันดับ 32 ในวิชาการอ่าน แสดงให้เห็นว่าเด็กไทยมีทักษะด้านการวิเคราะห์ต่ า
อย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างเวียดนาม ด้วยเหตุนี้ สังคมจึงตั้งค าถามกับความสามารถในการเรียนรู้ของ
เด็กไทยในเชิงลึกมากขึ้น เหตุใดท าไมเด็กไทยถึงมีระดับการเรียนรู้ที่ต่ าเช่นนี้ ทั้งที่มีความพยายามในการพัฒนาระบบการศึกษามา
หลายสิบปี และเมื่อลองย้อนกลับมายังห้องเรียนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ พบว่าผู้เรียนขาดทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ บางคนไม่สนใจการเรียนและงานท่ีให้ฝึกปฏิบัติ มีผลการเรียนไม่ค่อยดี โดยจะ
เสียเวลาไปกับสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) และอินสตาแกรม(Instagram) เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าตามไปด้วย 

เมื่อการศึกษาไทยในปัจจุบัน เป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง มีหลากหลายรูปแบบให้มนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเองได้อย่างรวดเร็วโดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของไทย เพื่อให้ก้าวทัน
โลกยุคใหม่ที่ไร้ขอบเขตภายใต้จินตนาการของมนุษย์ที่สร้างขึ้น การศึกษาจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่ง
ส าหรับสื่อและโปรแกรมสนับสนุนทางการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุคที่เทคโนโลยีมีความทันสมัยและเครื่องมือมี
ความอ านวยต่อการสอน ผู้สอนจึงพยายามค้นคว้าสื่อท่ีจะสามารถตอบโจทย์ต่อการเรียนการสอนของผู้เรียนด้วยการน าแอปพลิเค
ชัน “Google classroom” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Google Apps for Education  มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกด้าน
การศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการท างานเพื่อให้ผู้สอนมีเวลาที่ติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนมากขึ้นในขณะเดียวกันผู้เรียนก็มีเวลาค้นหา
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้มากข้ึนด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นชุดเครื่องมือที่มีการผสานรวมแอปพลิเคชันของ Google ไว้หลากหลาย อาทิ 
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Google Doc, Google drive, Google slide และ Gmail ไว้ด้วยกัน ผู้สอนจึงสามารถสร้างและรวบรวมงานโดยไม่ต้องสิ้นเปลือง
กระดาษ และใช้งานนั้นในช้ันเรียนต่าง ๆ โดยสามารถเลือกว่าจะให้ผู้เรียนท างานอย่างไร ท าเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล เพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน และผู้สอนสามารถติดตามว่าผู้เรียนคนใดท างานเสร็จแล้วบ้าง และใครยังท างานไม่เสร็จ
ตลอดจนแสดงความคิดเหน็ให้ค าแนะน าแก่ผูเ้รยีนแต่ละคนได้ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้อยู่ในห้องสอนหรือวิทยาลัยและผู้เรียนสามารถ
ดูรายการงานของช้ันเรียนที่ก าลังท าอยู่และที่ท าเสร็จแล้ว แสดงความเห็น ปรับเปลี่ยนและท างานร่วมกันเป็นทีม มองเห็นภาวะ
ผู้น าและผู้ตามของผู้เรียนในช้ัน ที่ส าคัญผู้สอนสามารถวัดประเมินช้ินงานตามสภาพจริง สามารถดูคะแนนทั้งหมดของงาน ส่วน
ผู้เรียนสามารถดูคะแนนของตนเองส าหรับงานที่ท าเสร็จแล้ว (รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้  นอกจากนี้ยัง
น าโปรแกรมสนับสนุนทางการศึกษาต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบผู้เรียนแบบออนไลน์ ซึ่งแต่ละครั้งที่ทดสอบก็จะใช้โปรแกรม
สนับสนุนทางการศึกษาที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย Kahoot!, Quizizz และ Google form เพื่อความหลากหลายและป้องกันการ
เบื่อของผู้เรียนหากมีการใช้สือ่ชนิดเดิมในการทดสอบแต่ละครั้ง 

รวมถึงในปัจจุบันน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมและส่งผลกระทบกับการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์มากยิ่งข้ึน มนุษย์มีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ช่วยอ านวยความสะดวก
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้นหาข้อมูล รวมทั้งยังมีเครื่องมือช่วยในการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้คน มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการใช้เครื่องมือและบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต  ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเว็บเครือข่ายสังคมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
เนื่องจากมีการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายในการติดตามข่าวสาร และเรื่องราวต่าง 
ๆ ที่สนใจ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งแอพพลิเคช่ันที่สนับสนุนการเรียนรู้และสามารถน าเสนอสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายได้เป็น
อย่างดี ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้งานเว็บเครือข่ายสังคมในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้โปรแกรม  OBS Studio ในการไลฟ์ผ่านเฟ
ซบุ๊ก ในการจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอนสามารถย้อนกลับมาเรียนรู้และท าความเข้าใจในบทเรียนที่ได้เรียนผ่านไปแล้วจากผู้สอน
ในห้องเรียน ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกในการทบทวนบทเรียนของนักศึกษาซึ่งสามารถกรอเนื้อหาในบทเรียนที่ตนเองยังไม่
เข้าใจให้สามารถเข้าใจได้ชัดเจน ยิ่งข้ึน ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนในยุคที่
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญส าหรับวงการศึกษาในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจต่อการพัฒนาความรับผิดชอบต่อการส่งงานและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน ด้วยการน าเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนา ทักษะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนในการใช้สื่อระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ประกอบกับทักษะ ตามเนื้อหาวิชาเป็นส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยมุ่งหวังให้
ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ที่แพร่หลายอยู่แล้วในสังคมของเยาวชน เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของสถาบันและส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
และยิ่งไปกว่าน้ันงานวิจัยฉบับนี้ยังมุ่งหวังที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยด้านการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
    1. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อการส่งงานด้วย Google Classroom ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1/2 แผนกวิชาอาหาร

และโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  
    2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้โปรแกรม OBS Studio ของนักศึกษาระดับช้ัน 

ปวส.1/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  
    3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ Google Classroom ร่วมกับโปรแกรม OBS Studio ส าหรับนักศึกษา

ระดับชั้น ปวส.1/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักศึกษาท่ีส่งงานด้วย Google Classroom จะมีความรับผิดชอบต่อการส่งงานท่ีดีขึ้น 
2. นักศึกษาท่ีเรียนด้วยการใช้โปรแกรม OBS Studio จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
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3. นักศึกษาท่ีเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom และโปรแกรม OBS Studio จะมีความพึง
พอใจในทางที่ดี ต่อการจัดการเรียนการสอนในวิธีดังกล่าว 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัยในครั้งนี้มีตัวแปรต้น คือ การใช้ Google Classroom และโปรแกรม OBS Studio ตัวแปรตาม 

คือ ความรับผิดชอบต่อการส่งงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ Google Classroom ร่วมกับ
โปรแกรม OBS Studio 
       ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 

 
 

       
 
 
 

 

 

ขอบเขตในการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อการส่งงานและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ซึ่งขอบเขตด้านเนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ การท าหนังสือราชการ  ด้วย
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2013, การท าแผ่นพับ ด้วยการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 และการ
สร้างตารางและการสูตรค านวณ ด้วยการใช้งานโปรแกรม Microsoft excel 2013  ซึ่งได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลการส่งงานด้วยแบบ
สังเกตความรับผิดชอบต่อการส่งงานของนักศึกษา และแบบทดสอบออนไลน์ ด้วยโปรแกรมสนับสนุนทางการศึกษา ประกอบด้วย 
Kahoot!, Quizizz และ Google form 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการ

อาชีพปัตตานี 2 ห้องเรียน จ านวน 47 คน  
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัย

การอาชีพปัตตานี 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยใน
การสุ่ม 

ขอบเขตด้านตัวแปร 

- การใช้ Google Classroom  
- การใช้โปรแกรม OBS Studio  
- การใช้โปรแกรมสนับสนุนทาง

การศึกษา ได้แก่ 
- Kahoot! 
- Quizizz 
- Google form 

 

 

- ความรับผิดชอบต่อการส่งงาน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ 

Google Classroom ร่วมกับ
โปรแกรม OBS Studio 
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ตัวแปรอิสระ คือ การสอนโดยใช้ Google Classroom ร่วมกับโปรแกรม OBS Studio และโปรแกรม
สนับสนุนทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย Kahoot!, Quizizz และ Google form 
                    ตัวแปรตาม คือ ความรับผิดชอบต่อการส่งงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการอาชีพ 

ขอบเขตด้านเวลาและสถานท่ี 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ณ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  

นิยามศัพท์เฉพาะ  
1. พฤติกรรมการส่งงาน หมายถึง การส่งงานของนักศึกษาในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ โดย

ใช้ Google Classroom ในการส่งโดยมีการวางเงื่อนไข (ก าหนดระยะเวลาในการส่งงาน) ทุกครั้งในการส่งงาน 
2. ความรับผิดชอบต่อการส่งงาน หมายถึง พฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษาระดับ ปวส.1/2 แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ โดยใช้ Google Classroom ในการส่ง
งานส าหรับนักศึกษา โดยเก็บขอ้มูลจากแบบบันทึกการส่งงานของนักศึกษา มีลักษณะเป็นแบบ Scoring rubrics ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ส่งก่อนเวลา ส่งตรงเวลา และส่งช้าเกินก าหนด  

3. แบบบันทึกการส่งงาน หมายถึง เป็นการบันทึกความรับผิดชอบต่อการส่งงานของนักศึกษา ระดับ ปวส.1/2 แผนก
วิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ในการส่งงานผ่าน 
Google Classroom แต่ละครั้ง โดยมีการบันทึกช้ินงานท้ังหมด 9 ช้ินงาน  

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะความรู้ ความสามารถของนักศึกษา ที่ได้จากการเรียนการสอนใน
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ โดยการน าโปรแกรม OBS Studio ที่สามารถน ามาใช้ทบทวนเนื้อหาในแต่ละ
บทเรียนของนักศึกษา เพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวส.1/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการ
อาชีพปัตตาน ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น  

5. โปรแกรมสนับสนุนทางการศึกษา หมายถึง การใช้โปรแกรม/แอปพลิเคชัน ทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
Kahoot!, Quizizz และ Google form เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการท าแบบทดสอบออนไลน์ของแต่ละบทเรียนในรายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

6. แบบทดสอบออนไลน์ หมายถึง การทดสอบผู้เรียนจากการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 
ในหัวข้อเรื่อง การท าหนังสือราชการ จ านวน 20 ข้อ, การท าแผ่นพับ จ านวน 20 ข้อ และการสร้างตารางและการสูตรค านวณ 
จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยท าการทดสอบผ่านโปรแกรมสนับสนุนทางการศึกษา ประกอบด้วย 
Kahoot!, Quizizz และ Google form ตามล าดับ 

7. การใช้ Google Classroom ร่วมกับโปรแกรม OBS Studio หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Google 
Classroom ส าหรับการส่งงานของนักศึกษา เมื่อมีการมอบหมายงานต่าง ๆ ประกาศ หรือตั้งค าถามให้กับสมาชิกภายในห้องเรียน
ดังกล่าวได้ปฏิบัติ ซึ่งสามารถก าหนดระยะเวลาของการส่งได้ตามความประสงค์ของคุณครูเจ้าของคลาสรูมนั้น ๆ อีกทั้งยังสามารถ
ส่งคืนคะแนนและรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ แก่ผู้เรียนที่อยู่ในคลาสรูมนั้นได้อีกด้วย โดยร่วมกับโปรแกรม OBS 
Studio ในการไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊กเพื่อใช้สอนให้เห็นตัวอย่างภายในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้สอนและยังสามารถย้อนกลับไปมา
หรือกรอเนื้อหาในส่วนท่ีผู้เรียนไม่เข้าใจได้ เนื่องจากเมื่อท าการไลฟ์จบวีดิโอดังกล่าวจะยังคงอยู่ตราบใดที่ผู้จัดท ายังไม่ด าเนินการ
ลบวีดิโอนั้นไป  

8. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ Google Classroom ร่วมกับโปรแกรม OBS Studio หมายถึง เป็น
การวัดความพึงพอใจต่อการสอนของผู้สอน โดยใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส .1/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ส าหรับการส่งงาน ติดตาม
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ข่าวสาร และตรวจประวัติการส่งงานของนักศึกษา โดยร่วมกับโปรแกรม OBS Studio ในการทบทวนเนื้อหาความรู้ที่ได้เรียนไป
แล้วในคาบเรียนที่ผ่านมา และยังสามารถย้อนกลับไปดูในส่วนที่ผู้เรียนไม่เข้าใจได้ เนื่องจากเมื่อท าการไลฟ์จบวี ดิโอดังกล่าวจะ
ยังคงอยู่ตราบใดที่ผู้จัดท ายังไม่ด าเนินการลบวีดิโอนั้นไป โดยข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบ Rating scale 5 ระดับ จ านวน 22 ข้อ  

วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนการทดลอง  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยผู้วิจัยใช้ Google Classroom ในการศึกษา
พฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษา และใช้โปรแกรม OBS Studio ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ดังแผนการ
ทดลอง 

O1 ×  O2 
เมื่อก าหนดให้ 

O1  หมายถึง ผลการทดสอบก่อนการใช้ Google Classroom และโปรแกรม OBS Studio   
×   หมายถึง การใช้ Google Classroom และโปรแกรม OBS Studio 
O2 หมายถึง ผลการทดสอบหลังการใช้ Google Classroom และโปรแกรม OBS Studio   

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีมี 2 ประเภท ได้แก่ 

6. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่  
6.1 แผนการสอน ประกอบด้วย 

6.1.1 แผนการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2013 (การท าหนังสือราชการ) 
6.1.2 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 (การท าแผ่นพับ) 
6.1.3 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel 2013 (การสร้างตารางและการสูตรค านวณ) 

6.2 Google Classroom 
6.3 โปรแกรม OBS Studio 
6.4 โปรแกรมสนับสนุนทางการศึกษา ประกอบด้วย 

6.4.1 Kahoot! 
6.4.2 Quizizz 
6.4.3 Google Form 

7. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
7.1 แบบบันทึกการส่งงานด้วย Google Classroom ของนักศึกษา 
7.2 แบบทดสอบออนไลน์ (ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม OBS Studio)  

เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2013 (การท าหนังสือราชการ) 
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 (การท าแผ่นพับ) 
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel 2013 (การสร้างตารางและการสูตรค านวณ) 

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ Google Classroom ร่วมกับโปรแกรม OBS Studio 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นก่อนการทดลอง (2) ขั้น

การทดลอง (3) ขั้นหลังการทดลอง ดังนี ้ 
1. ขั้นก่อนการทดลอง  
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   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.1/2 แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งงานของนักศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ใช้ Google classroom ในการแก้ไขปัญหาทางด้านการส่งงานของนักศึกษาระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ขั้นสูง ช้ันปีท่ี 1/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
3. เตรียมแนะน าวิธีการใช้ Google classroom กับนักเรียน โดยให้นักเรียนสมัคร Gmail ของตัวเอง เพื่อสร้าง

ความเข้าใจในการใช้งาน Google classroom ให้กับนักเรียน 
 

2. ขั้นการทดลอง  
1. ผู้สอนได้เริ่มสอนเนื้อหาในหัวข้อเรื่อง การท าหนังสือราชการ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013, การท า

แผ่นพับ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 และการสร้างตารางและการสูตรค านวณ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 
2013  

2. ผู้สอนสอนวิธีการใช้งาน Google Classroom ให้กับนักศึกษา แล้วได้มอบหมายงานให้กับนักศึกษา จากนั้นให้
นักศึกษาทดลองส่งงานผ่าน Google classroom 

3. เช็คปริมาณงานและประเมินผลจากการที่นักเรียนส่งงานผ่านระบบ Google classroom 
จากนั้นน าปริมาณที่ได้มาคิดหาค่าเฉลี่ย หรือร้อยละของปริมาณงานที่นักเรียนส่งผ่านระบบ Google Classroom พร้อมบันทึก
คะแนนการส่งงานของนักศึกษาในแต่ละครั้งด้วยแบบบันทึกการส่งงาน 

4. จากนั้นเริ่มใช้โปรแกรม OBS Studio ในการแก้ปัญหาทางการเรียนของนักศึกษา โดยการไลฟ์สดเกี่ยวกับ
เนื้อหาท่ีเตรียมไว้ ประกอบด้วย การท าหนังสือราชการ ส าหรับเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2013, การท าแผ่นพับ 
ส าหรับการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 และการสร้างตารางและการสูตรค านวณ ส าหรับการใช้งานโปรแกรม 
Microsoft excel 2013 

5. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาทั้ง Google Classroom และ
โปรแกรม OBS Studio 

6. ได้สังเกตการพฤติกรรมการส่งงานของผู้เรียน พร้อมบันทึกคะแนนความรับผิดชอบต่อการส่งงาน เมื่อสอนเสร็จ
ในแต่ละบทเรียนก็จะมีการทดสอบผู้เรียนด้วยแบบทดสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรมสนับสนุนทางการศึกษา ซึ่งจะประกอบด้วย 
Kahoot!, Quizizz และ Google Form 

3. ขั้นหลังการทดลอง  
    ผู้วิจัยตรวจและรวบรวมคะแนนแบบบันทึกการสง่งานและผลคะแนนจากการทดสอบดว้ยแบบทดสอบออนไลน์ โดย

ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลผลการทดสอบของนักศึกษาไม่ครบถ้วน คณะผู้วิจัยจะติดตามให้
นักศึกษาทดสอบเพิ่มเติม หลังจากนั้นได้จัดเตรียมบันทึกข้อมูลเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความรับผิดชอบต่อการส่งงานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การจัดการอาชีพ โดยใช้ Google Classroom ร่วมกับโปรแกรม OBS Studio ส าหรับนักศึกษา  ระดับชั้น ปวส.1/2 แผนกอาหาร
และโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูล ความรับผิดชอบต่อการส่งงานด้วย Google Classroom ของนักศึกษา ระดับ ปวส.1/2 แผนกวิชา
อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรับผิดชอบต่อการส่งงานของนักศึกษาจากการใช้ 
Google Classroom ในการส่งงาน 
รายการ ระดับคะแนน 

X̅ S.D. ระดับ 
1. ส่งงาน ประวัติส่วนตัว 2.00 .649 ด ี
2. ส่งงาน รายการอาหาร 1.95 .394 ปานกลาง 
3. ส่งงาน ความรู้เกี่ยวกับ "ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ" และจัดรูปแบบใน

เอกสาร( Microsoft Word / Google Doc)  
2.05 .605 ด ี

4. ส่งงาน หนังสือราชการภายใน 1.85 .366 ปานกลาง 
5. ส่งงาน แก้ไขหนังสือราชการภายใน 1.90 .308 ปานกลาง 
6. ส่งงาน หนังสือราชการภายนอก 2.10 .553 ด ี
7. ส่งงาน แก้ไขหนังสือราชการภายนอก 2.00 .000 ด ี
8. ส่งงาน การสร้างแบบประเมินด้วย Google Form 1.95 .224 ปานกลาง 
9. เม้นช่ือหัวข้อที่เกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษา ในการสร้างแผ่นพับ     มาคนละ 1 ช่ือ 

(ห้ามซ้ ากัน) 
2.25 .639 ด ี

10. ส่งงาน การท าแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 1.90 .308 ปานกลาง 

11. เม้นช่ือหัวข้อที่เกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษา ในการสร้างงานน าเสนอด้วยโปรแกรม  
Microsoft PowerPoint 2013 มาคนละ 1 ช่ือ 

2.30 .470 ด ี

12. ส่งงาน การสร้างงานน าเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 2.45 .510 ด ี

13. การใช้โปรแกรมตารางงาน Microsoft excel 2013 ในหัวข้อ "การสร้างตารางการขาย
น้ าผลไม้ ตรา PICEC" 

2.00 .000 ด ี

14. ส่งงาน การใช้โปรแกรมตารางงาน Microsoft excel 2013 ในหัวข้อ "การใช้สูตร
ค านวณค่าข้อมูล" 

2.65 .489 ดีมาก 

15. การใช้โปรแกรมตารางงาน Microsoft excel 2013 ในหัวข้อ "การสร้างกราฟ" 2.55 .510 ดีมาก 

สรุปความรับผิดชอบต่อการส่งงานโดยภาพรวม 2.12 .223 ด ี

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการส่งงานด้วย Google Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(M= 2.12) โดยชิ้นงานล าดับท่ี 14 คือ ส่งงานการใช้โปรแกรมตารางงาน Microsoft excel 2013 ในหัวข้อ "การใช้สูตรค านวณค่า
ข้อมูล" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.65 รองลงมา ได้แก่ ช้ินงานล าดับที่ 15 การใช้โปรแกรมตารางงาน Microsoft excel 2013 ใน
หัวข้อ "การสร้างกราฟ" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 และส่งงาน หนังสือราชการภายใน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 1.85  
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ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังการใช้โปรแกรม OBS Studio 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังการใช้ใช้โปรแกรม OBS Studio ของ

นักศึกษา ระดับ ปวส.1/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 
คะแนนสอบ n M S.D. Paired Samples Test t df p-value 

M Different S.D. 

 ผลรวมก่อนใช้ 20 9.70 1.822 5.233 .567 9.227 19 .000 
 ผลรวมหลังใช้ 20 14.93 2.321      

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนการใช้โปรแกรม OBS Studio มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.70 คะแนน และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.822 ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังการใช้โปรแกรม OBS Studio มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.93 
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.321 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนและหลังการใช้
โปรแกรม OBS Studio สามารถสรุปได้ว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อาชีพ ของนักศึกษา ปวส.1/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี หลังการใช้โปรแกรม OBS Studio สูง
กว่าก่อนการใช้โปรแกรม OBS Studio อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตารางที่ 3  ตารางแสดงคะแนนก่อนและหลังการใช้โปรแกรม OBS Studio ของนักศึกษา ระดับช้ัน  ปวส.1/2 แผนก
วิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 

นักศึกษา ผลการทดสอบก่อนการใช้ 
โปรแกรม OBS Studio 

ผลการทดสอบหลังการใช้ 
โปรแกรม OBS Studio 

 
X̅ 

ก่อน 1 ก่อน 2 ก่อน 3 หลัง 1 หลัง 2 หลัง 3 ผลรวมก่อน ผลรวมหลัง 
1 9 12 13 18 15 18 11.333 17.00 

2 9 5 9 15 14 14 7.66 14.33 

3 8 8 11 13 15 16 9.00 14.67 

4 8 5 10 15 18 11 7.67 14.67 

5 12 7 14 18 15 19 11.00 17.33 

6 11 12 9 14 14 13 10.67 13.67 

7 14 13 12 12 16 15 13.00 14.33 

8 8 7 9 12 14 9 8.00 11.67 

9 9 9 11 11 16 15 9.67 14.00 

10 11 9 10 10 14 17 10.00 13.67 

11 8 3 7 13 13 12 6.00 12.67 

12 10 6 12 14 11 15 9.33 13.33 



     การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

180 Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 

 

13 11 11 8 16 14 12 10.00 14.00 

14 13 13 11 18 16 16 12.33 16.67 

15 10 8 8 17 12 17 8.67 15.33 

16 9 11 11 12 17 12 10.33 13.67 

17 13 10 10 19 18 18 11.00 18.33 

18 12 8 11 20 20 19 7.00 19.67 

19 13 9 13 20 20 16 11.67 18.67 

20 11 8 10 12 13 8 9.67 11.00 

เฉลี่ย 10.45 8.70 10.45 14.95 15.25 14.60 9.70 14.93 

จากตารางที่ 3 พบว่า ก่อนการใช้โปรแกรม OBS Studio เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 9.70 และหลังการใช้โปรแกรม OBS Studio มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 14.93  

 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ Google Classroom ร่วมกับโปรแกรม OBS Studio 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ Google Classroom ร่วมกับ
โปรแกรม OBS Studio ของนักศึกษา ระดับ ปวส.1/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 
ประเด็นประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

M S.D. แปลผล 
ความพึงพอใจต่อการใช้ Google Classroom 
1. โปรแกรมมีความสะดวกในการใช้งาน 4.35 .587 มาก 
2. โปรแกรมมีความน่าสนใจและทันสมัย 4.30 .733 มาก 
3. ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 4.15 .745 มาก 
4. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 3.95 .686 มาก 
5. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 3.95 .759 มาก 
6. ช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งข้ึน 3.95 .686 มาก 
7. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งงาน 4.40 .598 มาก 
8. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบการส่งงานและตรวจสอบงานท่ีค้างของตนเองได้ 4.50 .761 มาก 
9. ท าให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับมาดูช้ินงานท่ีตนเองส่งไปแล้วได้ในทุกเวลาที่ต้องการ 4.45 .686 มาก 
10. การโพสต์เนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 4.10 .852 มาก 
11. สามารถควบคุมระยะเวลาของการส่งงาน 4.35 .745 มาก 
12. โปรแกรมมีการบริการที่ครบถ้วนและครอบคลุมต่อการใช้งาน 3.85 .745 มาก 
13. ประสิทธิภาพของ Google Classroom  4.25 .639 มาก 
สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.20 .480 มาก 
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ความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม OBS Studio 
1. โปรแกรมสามารถทบทวนเนื้อหาความรู้ได้ครบถ้วน 3.80 .768 มาก 
2. ความเหมาะสมของโปรแกรมกับรูปแบบเนื้อหาท่ีน ามาใช้ 3.95 .999 มาก 
3. โปรแกรมมีความน่าสนใจและทันสมัย 4.20 .768 มาก 
4. ช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งข้ึน 4.00 .795 มาก 
5. โปรแกรมสามารถเข้าถึงด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย 3.75 .910 มาก 
6. โปรแกรมสามารถตอบสนองความต้องการในการกรอไปยังเนื้อท่ีไม่เข้าใจได้โดยง่าย 4.10 1.071 มาก 
7. ประหยัดเวลาในการทบทวนบทเรียน  3.95 .887 มาก 
8. ประสิทธิภาพด้านภาพและเสียงของโปรแกรม 3.90 1.071 มาก 
9. ประสิทธิภาพของโปรแกรม OBS Studio  4.00 .725 มาก 
สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.96 .745 มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ Google Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(M= 4.20) โดยประเด็นเรื่อง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบการส่งงานและตรวจสอบงานที่ค้างของตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.50 รองลงมา ได้แก่ ท าให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับมาดูช้ินงานท่ีตนเองส่งไปแล้วได้ในทุกเวลาที่ต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.45 และโปรแกรมมีการบริการที่ครบถ้วนและครอบคลุมต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.85 และนักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการสอนโดยใช้ OBS Studio โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 3.96) โดยประเด็นเรื่อง โปรแกรมมีความน่าสนใจและทันสมัย 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.20 รองลงมา ได้แก่ โปรแกรมสามารถตอบสนองความต้องการในการกรอไปยังเนื้อท่ีไม่เข้าใจได้โดยง่าย มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 ส าหรับประเด็นโปรแกรมสามารถเข้าถึงด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 3.75 

 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1. นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการส่งงานด้วย Google Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (M= 2.12) โดย

ช้ินงานล าดับที่ 14 คือ ส่งงานการใช้โปรแกรมตารางงาน Microsoft excel 2013 ในหัวข้อ "การใช้สูตรค านวณค่าข้อมูล" มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.65 รองลงมา ได้แก่ ช้ินงานล าดับท่ี 15 การใช้โปรแกรมตารางงาน Microsoft excel 2013 ในหัวข้อ "การ
สร้างกราฟ" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 และส่งงาน หนังสือราชการภายใน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 1.85  

2. ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนการใช้โปรแกรม OBS Studio มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.70 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.822 ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังการใช้โปรแกรม OBS Studio มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.93 คะแนน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.32 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนและหลังการใช้โปรแกรม OBS Studio 
สามารถสรุปได้ว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ของนักศึกษา ปวส.
1/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี หลังการใช้โปรแกรม OBS Studio สูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรม 
OBS Studio อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ Google Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.20) โดย
ประเด็นเรื่อง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบการส่งงานและตรวจสอบงานที่ค้างของตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.50 
รองลงมา ได้แก่ ท าให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับมาดูช้ินงานที่ตนเองส่งไปแล้วได้ในทุกเวลาที่ต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และ
โปรแกรมมีการบริการที่ครบถ้วนและครอบคลุมต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.85 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
สอนโดยใช้ OBS Studio โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 3.96) โดยประเด็นเรื่อง โปรแกรมมีความน่าสนใจและทันสมัย มี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.20 รองลงมา ได้แก่ โปรแกรมสามารถตอบสนองความต้องการในการกรอไปยังเนื้อที่ไม่เข้าใจได้โดยง่าย มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 ส าหรับประเด็นโปรแกรมสามารถเข้าถึงด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 3.75 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ความรับผิดชอบต่อการส่งงานด้วย Google Classroom ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1/2 แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom สามารถท าให้นักศึกษา
มีระเบียบและวินัยในการส่งงานท่ีดีขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากความรับผิดชอบต่อการส่งงานของนักศึกษาระยะหลัง เมื่อมีการใช้ Google 
Classroom ในการส่งงาน และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการาอาชีพ ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม OBS Studio  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม OBS Studio 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้สงูขึ้น เห็นได้จากคะแนนแบบทดสอบออนไลน์ในแต่ละฉบับ ซึ่งประกอบด้วย เรื่อง การใช้
งานโปรแกรม Microsoft Word 2013 (การท าหนังสือราชการ), การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 (การท า
แผ่นพับ) และการใช้งานโปรแกรม Microsoft excel 2013 (การสร้างตารางและการสูตรค านวณ) หลังใช้โปรแกรม OBS Studio 
สูงกว่าก่อนใช้โปรแกรม OBS Studio และจากการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ Google Classroom 
ร่วมกับโปรแกรม OBS Studio  ของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ Google Classroom และ
โปรแกรม OBS Studio ในระดับมากท้ังสอง  

จากผลการวิจัยที่ผ่านมา จะเห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom สามารถท าให้พฤติกรรมการส่งงาน
ของนักศึกษาดีขึ้น และการใช้โปรแกรม OBS Studio สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการอาชีพให้สูงขึ้น และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และโปรแกรม OBS 
Studio อยู่ในระดับดี โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม และ พรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล (2559) ซึ่งพบว่า ความ
พึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยผ่านกูเกิลคลาสรูม ของนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านกู
เกิลคลาสรูมช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 ถือว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบในส่วนของการก าหนดสิทธิ์การใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.37 
ถือว่ามีความพึงพอใจมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.23 ข้อดีของการใช้กูเกิลคลาสรูมหัวข้อติดตามทบทวนเนื้อหาบางสว่นที่
ขาดหายไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.88 ถือว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.38 ข้อเสียของการใช้กู
เกิลคลาสรูมหัวข้อนักศึกษาแยกตัวออกจากกลุ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.73 ถือว่ามีความพึงพอใจระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.29 และค่าเฉลี่ยรวม 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ถือว่ามีความพึงพอใจ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.33 
ถือว่าการน ากูเกิลคลาสรูมไปใช้มีความเหมาะสมมาก โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของรมย์ธนิกา ฝ่ายหมื่นไวย์ เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของภิรมย์ พาบุ (2558) ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้เว็บเครือข่ายทางสังคมเพื่อการเรียนและการสอนจากหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เว็บเครือข่ายทางสังคมเพื่อการ
เรียนและการสอนในระดับมากที่สุด และงานวิจัยของปิยมาส แก้วอินตา (2560) ซึ่งพบว่า มีจ านวนนักเรียนที่ไม่ Join Class ใน
ปริมาณน้อย มีจ านวนนักเรียนที่ส่งงาน ผ่านระบบ Google Classroom ตามก าหนดต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
แต่มีจ านวนนักเรียน ส่งงานในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นจากการส่งงานในครั้งแรก และมีจ านวนนักเรียนท่ีส่งงานช้าในปริมาณน้อยมาก ส่วน
นักเรียนที่ไม่ส่งงานนั้นมีปริมาณน้อยกว่าจ านวนนักเรียนที่ส่งงานตามก าหนดจากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการส่งงานผ่านระบบ Google Classroom ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากการประเมินเป็นรายข้อได้ว่า 
นักเรียนมีความเข้าใจในระบบ Google classroom ในระดับมากท่ีสุด มีความประหยัดเวลาในการส่งงาน ลดขั้นตอนและอุปสรรค
ในการส่งงาน ในระดับมากที่สุด มีการใช้ระบบได้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน ในระดับมากที่สุด สามารถน าไปใช้ในวิชาอื่นๆ ได้ ใน
ระดับมากที่สุด นั่นคือนักเรียนมีการคิดต่อยอดและประยุกต์วิธีการส่งงานของตนในรายวิชาอื่น ๆ ได้ สามารถส่งงานได้ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด ได้ในระดับมากที่สุด และนักเรียนยังมีความต้องการที่ใช้ระบบ Google classroom ในการส่งงานต่อไป ในระดับ
มากที่สุด  
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ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom ร่วมกับโปรแกรม OBS Studio ช่วยท าให้

นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการส่งงานในทางที่ดีขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ดังนั้นควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวข้างต้นเพื่อใช้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และรายวิชาอื่น ๆ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถน ามาทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนผ่าน
ไปหรือบางบทเรียนที่ไม่เข้าใจ รวมถึงเป็นช่องทางในการส่งงานและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีส าหรับการส่งงานใน
รูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Classroom และยังสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน
ได้ 

 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

          การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งงานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อน
และหลังการใช้ Google Classroom ร่วมกับโปรแกรม OBS Studio ซึ่งผลการวิจัยพบว่าความรับผิดชอบต่อการส่งงานของ
นักศึกษาดีขึ้นกว่า แต่ยังมีนักศึกษาส่วนน้อยมากที่ยังส่งงานล่าช้า ดังนั้น หากมีการน าไปใช้ในครั้งต่อไปจะต้องมีเง่ือนไขหรือ
ข้อตกลงที่เด็ดขาดว่านี้ และผลการวิจัยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้โปรแกรม OBS 
Studio สูงกว่าก่อนใช้โปรแกรม OBS Studio แต่การไลฟ์สดอาจมีข้อผิดพลาดบางเล็กน้อย เนื่องจากเป็นครั้งแรกในการไลฟ์สด
เพื่อสอนนักศึกษาของผู้วิจัย แต่พบว่า สิ่งที่ได้สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ตัวผู้เรียน และเนื่องจากวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาที่
ท างานระหว่างเรียนจ านวนไม่น้อย จึงอยากส่งเสริมและแนะน าผู้สอนในรายวิชาอื่น ๆ ท่ีสนใจใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนของนักศึกษาต่อไปและหากมีการวิจัยหรือศึกษาเพิ่มเติมในภายภาคหน้าควรจะมีการ
ทดลองที่มีกลุ่มควบคุมเพื่อจะได้ตรวจสอบและเทียบผลการทดลองระหว่างกลุ่มได้ 

นอกจากนั้นแล้ว ผู้วิจัยข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารจัดการห้องเรียนในยุค 4.0 ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากที่ผู้วิจัยได้ท าการวิจัย เช่น ClassDojo Plickers  Zipgrade  Prezi ฯลฯ 
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การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital 
Learning Model (MDLM). 

 
กวินนา  ปินตานา 
 
 
บทคัดย่อ 
         การวิจัยครั้งนีม้ีจุดประสงค์ส าคัญ เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถด้านทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) ก่อนเรียนและหลังเรียน 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ Multi Digital Learning 
Model (MDLM) ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้จ านวน 
3 แผน, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีทาง DNA, แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model : MDLM, แบบประเมินความสามารถด้านทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital  Learning Model : MDLM วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา่ที (t-test) แบบกลุ่มเดียวไม่เป็นอิสระต่อกันในการเปรยีบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
และหลังเรียน………………………………….. 
           จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรยีนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 หลังการจัดการเรียนรู้ (�̅�=4.06, S.D.=0.69 ) สูงกว่าก่อนเรียน ( �̅�=3.02, S.D.=0.75) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05    
และนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ชีววิทยา ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 หลังเรียน (�̅�=13.87, S.D.=3.155 สูงกว่าก่อนเรยีน (�̅�=9.31, S.D.=2.261) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอ่การจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=4.09, S.D.=0.69)…………………………………………… 
 
 
 
ค ำส ำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM), ทักษะในศตวรรษที่ 21, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน, 

ความพึงพอใจ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
       เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้อย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม  
สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จุดเด่นของโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความแตกต่างจากศตวรรษที่  
20 และ 19 คือ เป็นยุคของโลกไรพ้รมแดน (Borderless World) มนุษย์สามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลไร้ขีดจ ากัด โลกท้ังโลก 
สามารถเชื่อมโยงกันได้    มีการคดิค้นและสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี การก้าวผ่านจากโลกปฏิวัติอตุสาหกรรมยุคเก่าเข้าสูยุ่คทองแห่งปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)  
ท าให้ความต้องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป งานหลายประเภทก าลังถูกเทคโนโลยีท างานทดแทนคน  เช่น อาชีพ 
แคชเชียร์ ที่ปัจจุบันร้านค้าจะใช้ระบบจ่ายเงินอัตโนมัติ หรือในอุตสาหกรรมยานยนตม์ีการใช้ AI มาช่วยในการขนย้ายอุปกรณ ์
แทนแรงงานมนุษย์ ท าให้ในอนาคตมีหลายอาชีพท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์ AI ที่นับวันจะมีศักยภาพมากขึ้น 
เรื่อยๆ โดยจากการศึกษาของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Oxford พบว่าด้วยข้อจ ากัดทางเทคโนโลยยีังมงีานท่ีต้องอาศัยทักษะ 3  
ประเภทที่จะยังไม่สามารถพัฒนา AI มาท างานทดแทนคนได้ในเวลาอันใกล้ ได้แก่ งานท่ีต้องใช้ความละเอียดประสาทสัมผัส  
และการมองเห็น (Hand) งานท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Head) และงานท่ีใช้ความฉลาดทางสังคม (Heart) ซึ่งอาชีพท่ีต้องใช้ 
ความสามารถทักษะทั้ง 3 ประเภทจะมีโอกาสถูกแทนท่ีต่ า ส่วนอาชีพท่ีไม่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทักษะ 3 ประเภท จะมี 
โอกาสสูงที่จะถูกแทนท่ี (Carl and Michael. 2013: online) 

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงมีความส าคญัในการเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีที่รวดเร็ว การปรับตัวของครูและนักเรียนเพื่อเพิ่มทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 กลายเป็นหัวใจส าคัญ โดยครูที่รักศิษย์ 
เอาใจใส่ศิษย์ แต่ยังใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ จะไม่สามารถสร้างประโยชน์แก่ศิษย์ท่ีแท้จริงกับศิษย์ได้ ครูเพื่อศิษย์ท่ีแท้จริงจะต้อง
เปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก “ครูผูส้อน” (Teacher) ไปเป็น “ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู”้ (Learning Facilitator) การ
สอนของครูในปัจจุบัน วิจารณ์ พานิช (2558) กล่าวไว้ว่า ครูเกือบ 100% ยังถ่ายทอดความรู้แบบสอนวิชา ส่งผลให้เด็กมีคณุสมบัติ
ที่น่ากลัวที่สุด คือ ขาดภาวะผู้น า เด็กจะมีทักษะความเป็นผู้น าได้ก็ตอ่เมื่อมีความมั่นใจในตัวเอง มีความคิดเป็นของตัวเอง วิธีการ
เรียนรู้ของเด็กยุคใหม่จึงต้องเรียนโดยการลงมือท า ฝึกให้ปฏิบัติจริง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อืน่ ครูต้องออกแบบการ
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก สามารถประเมินลูกศิษย์แต่ละคนได้ว่ามีความรู้เพียงใด เพื่อออกแบบการเรยีนรู้ที่
แตกต่างกัน และประเมินความก้าวหน้าของเด็กแต่ละกลุ่ม ส าหรับสมรรถนะของครผููส้อนระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 
21 มี 7 สมรถนะ คือ 1. สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักนักเรยีนเป็นศูนย์กลาง 2.สมรรถนะดา้นการวัด
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. สมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีและการรู้เท่าทัน
สื่อ 4. สมรรถนะด้านคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 5. สมรรถนะด้านการท างานเปน็ทีมและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกัน 6. สมรรถนะด้านการข้ามวัฒนธรรม 7. สมรรถนะด้านการเป็นผู้อ านวยความสะดวกส าหรับทักษะที่จะต้องมีใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะในการเรยีนรู้ 3R ได้แก่ ทักษะการอ่าน : Reading, และแนะแนวทาง (ฉัตรชัย และองอาจ. 
2560) ในขณะเดียวกันผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ ที่มากกว่าการเน้นย้ าและท่องจ าในเนื้อหา
สาระวิชาเท่านั้น ทักษะที่จ าเป็นในยุคหนึ่งเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอาจเป็นทักษะที่ไม่จ าเป็นในอีกยุคหนึง่ การพัฒนาทักษะจึงต้อง
ตอบสนองต่อยุคสมัยและความต้องการ ทักษะการเขียน : (W)Riting  และทกัษะทางตัวเลข : (A)Rithematics และ 8C ได้แก่   
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดแก้ปญัหา : Critical thinking and problem solving, ทักษะการคิดสร้างสรรค์และคิด
นวัตกรรม : Creativity and Innovation, ทักษะความเข้าใจทางวฒันธรรม : Cross-Cultural Understanding, ทักษะความ
ร่วมมือ การท างาน และภาวะผู้น า : Collaboration Teamwork and Leadership, ทักษะในการสื่อสารและรู้ทันสื่อ : 
Communication Information and Medias, ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี : Computing and ICT 
Literacy, ทักษะอาชีพและการเรยีนรู้ : Career and Learning..skill,..ทักษะทางคุณธรรม เมตตากรณุา และมีระเบียบวินัย : 
Compassion 
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การจัดการเรยีนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ควรจะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั (Student Centered 
Learning) ซึ่งเป็นวิธีการส าคัญทีส่ามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่างๆที่ต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) เนื่องจากเป็นการจัดการเรยีนการสอนที่ให้ความส าคัญกับผูเ้รียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรูจ้ักตนเอง โดยการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) เป็นรูปแบบหน่ึงของการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ทอร์พ และเซก (Top and Sage. 1998: 14-16) ได้กล่าวว่า การเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการส ารวจ ค้นคว้า และแก้ปญัหา ซึ่งมีความสมัพันธ์กับชีวิตประจ าวันของนักเรยีน การเรยีนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเป็นท้ังยุทธวิธีที่ใช้ในการเรียนการสอน และใช้เป็นแนวทางในการจัดหลักสตูร ซึ่งมลีักษณะดึงดูดให้นักเรยีนได้เข้าไป
แก้ปัญหา ครูเป็นเพียงผู้คอยใหค้ าแนะน า และตัดสภาพแวดล้อมแหง่การเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนไดค้ิดและส ารวจ หลักสูตรที่
สร้างขึ้น จะมีปญัหาเป็นแกนกลาง มีบทบาทในการเตรยีมประสบการณ์ที่จะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สนับสนุนใหส้ร้างความรู้
ด้วยตนเอง และบูรณาการสิ่งต่างๆที่ไดเ้รียนรู้ในโรงเรียนกับชีวิตจรงิเข้าด้วยกัน ในขณะที่เรียนรู้นักเรยีนจะถูกท าให้เป็นนัก
แก้ปัญหา และพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ที่สามารถเรียนรูโ้ดยการชี้น าตนเองได้ ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยวนีี้ครูจะเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหา มี
หน้าท่ีในการสรา้งความสนใจ สร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เป็นผู้แนะน าและอ านวยความสะดวกเพื่อให้
นักเรียนเกดิการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะเดยีวกันในยุคศตวรรษท่ี 21 กระบวนการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) ผู้เรียนจะเรียนด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทันสมัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้
อย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการ (ข่าวส านักงานรัฐมนตร,ี 2556) ได้เล็งเห็นความส าคญัของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communications Technology : ICT) มาใช้เป็นเครื่องมือส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการเรยีนการสอนและพัฒนาครูได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งครสูามารถสร้างโอกาสในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า โดยการที่ครูออกแบบกระบวนการเรียนรู้เอื้อให้ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ ทั้งจากการสังเกตในสถานการณ์จริง การทดลอง การค้นคว้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และจากสื่อ Electronic ต่างๆ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน จะช่วยใหผู้้เรียนมีความตื่นตัว กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้อยู่
ตลอดเวลา โดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆได้ทั่วโลกท่ีมีอยู่อย่างมากมายบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (สันติ 
วิจักรจณาลัญฉ,์ 2547) สามารถขยายเวลาเรยีนไดต้ลอด 24 ช่ัวโมง โดยไม่จ ากัดสถานท่ีเรยีน และขอบเขตของเนื้อหาสามารถ
ขยายการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา  (ยืน ภู่วรวรรณ และสมชาย น าประเสริฐชัย,…2546) 

ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปัญหาที่พบ คือ 1)  
ผู้สอนจะใช้วิธีการสอนเป็นแบบบรรยายตามคูม่ือครู และครูยังเน้นพฤติกรรมการท่องจ าเป็นหลักมากกว่าการค้นคว้าและเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 2) การจัดการเรยีนการสอนยังไม่ได้น าหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้และจติวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
อย่างเป็นระบบใหส้อดคล้องเหมาะสมกับวุฒิภาวะและความแตกต่างระหว่างนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 3) เนื้อหาการสอนในเรื่อง 
พันธุศาสตรส์่วนใหญเ่กี่ยวข้องกับสิ่งท่ีเรามองไม่เห็นและจับต้องไมไ่ด้ นักเรียนหลายคนจึงมองว่าพันธุศาสตร์เป็นเนื้อหาทีซ่ับซ้อน
และยากต่อการท าความเข้าใจ นอกจากน้ีนักเรียนอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพันธุศาสตร ์(misconception) ได้ ซึ่ง
จะส่งผลต่อการเรยีนรู้ของนักเรียนในเรื่องพันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ หรือเนื้อหาอื่นท่ีเกี่ยวข้องได้ การตระหนักถึงความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกีย่วกับพันธุศาสตร์ของนักเรียนจะช่วยให้ครสูามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น งานวิจัย
ทางการศึกษาไดส้รุปความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ของนักเรียนท่ีพบได้บ่อยในช้ันเรียนวา่ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ 
1: การแสดงออกลักษณะต่างๆ ในสิ่งมีชีวิตถูกควบคุมด้วยยีนเท่าน้ัน นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลือ่นว่า เมื่อลูกได้รับยีนหนึ่งๆ 
มาจากพ่อและแม่แล้ว ลูกจะต้องแสดงลักษณะนั้นอย่างแน่นอน ถึงแม้ลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะจะถูกก าหนดด้วย
พันธุกรรมเท่าน้ัน เช่น หมูเ่ลือด ลกัษณะผิวเผือก และธาลสัซีเมีย แต่ในธรรมชาตินั้นมีหลายลักษณะที่ถูกก าหนดด้วยยีนและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เช่น ลักษณะความสูง ซึ่งส่วนหน่ึงถูกควบคมุด้วยยีนควบคมุการผลติฮอร์โมนควบคุมการเจรญิเติบโต 
(growth hormone) และขึ้นกับสิง่แวดล้อมร่วมด้วย เช่น อาหาร และการออกก าลังกาย  ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ 2: ลักษณะ
ทางพันธุกรรม 1 ลักษณะ ถูกควบคุมด้วยยีน 1 ยีนเท่าน้ัน  ลักษณะทางพันธุกรรมที่ศึกษาในช้ันเรียนส่วนใหญ่นั้น อาจเป็นไปตาม
ค ากล่าวที่ว่า one gene = one protein = one trait นั่นคือ ยีนหน่ึงยีนควบคุมการสังเคราะหส์าย polypeptide หนึ่งสายที่
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ส่งผลต่อการแสดงออกของฟีโนไทป์หนึ่งลักษณะ โดยเฉพาะในการอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล 
เช่น ลักษณะความสูง สดีอก และรูปร่างเมล็ดของถั่วลันเตา อย่างไรก็ตามในธรรมชาตินั้น ลักษณะทางพันธุกรรมหลายลักษณะถูก
ควบคุมด้วยยีนจ านวนหลายยีนในต าแหน่งต่างๆ กันบนโครโมโซม ลกัษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคมุด้วยยีนหลายคู่ (polygenes) 
เรียกว่า polygenic trait เช่น ลักษณะสผีิวของมนุษย์ สตีาของมนุษย์ และสีของเมลด็ข้าว  ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ 3: ยีนและ
แอลลลีมีความหมายเหมือนกัน นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายของ ยีน (gene) และ แอลลลี 
(allele) มีการใช้ค าว่ายีนและแอลลีลแทนความหมายกันท้ังที่ยีนและแอลลลีมีความหมายแตกต่างกัน เช่น นักเรียนอาจกล่าวว่า 
ยีนดอกสีม่วง และยีนดอกสีขาว ซึง่ไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะสดีอกไม่ได้เกิดจากยีนสองยีนที่อยู่คนละต าแหน่งบนโครโมโซม แต่
ลักษณะสีดอกถูกควบคมุด้วยยีน 1 ยีน ที่มีหลายแอลลีล โดยค าว่า  ยีน จะใช้เมื่อกล่าวถึงหน่วยท่ีก าหนดลักษณะทางพันธุกรรม 
และใช้ค าว่า แอลลลี เมื่อกล่าวถึงรูปแบบต่างๆ ของยีน  (นันทยา อัครอารีย,์ 2560) 

จากปัญหาที่กลา่วมาข้างต้น ท าใหผู้้วิจัยสนใจที่จะใช้กระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบ Multi Digital Learning Model 
(MDLM)..มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่อง พันธุศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ซึ่งรูปแบบในการจัดการเรียนรูจ้ะใช้เทคโนโลยเีข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน เช่น การใช้เว็บโปรแกรม Edmodo เป็นพื้นที่
ในการมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ซึ่งครูสามารถมอบหมายงานผา่นการท าใน Google Docs ได้ทันที และ
เป็นพื้นที่ให้ครูและนักเรียนสามารถแชร์บทความที่สนใจให้กันได้ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือการน าเว็บไซด ์WordPress มาใช้ประโยชน์
ในการที่นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ได้จดัขึ้น หรือการน าเสนอบทความวิจยั คลิปวิดีโอ เป็นต้น 
นอกเหนือจากนี้ในด้านการประเมนิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูส้อนสามารถใช้แอปพลิเคชัน Zipgrade เป็นเครื่องมือในการตรวจ
ค าตอบและประมวลผลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ MDLM ผู้วิจัยได้ออกแบบการเรยีนรู้โดยเลือกใช้
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานควบคู่กันไป เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสรา้งกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และให้การเรยีนรู้ในครั้งนี้
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
    1. เพื่อศึกษาความสามารถดา้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ท่ีได้รบัการจัดการเรยีนรู้แบบ 
Multi Digital Learning Model (MDLM) ก่อนเรียนและหลังเรียน 
    2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital 
Learning Model (MDLM) ก่อนเรียนและหลังเรียน 
    3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model 
(MDLM) 
สมมติฐานการวิจัย 
    1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ท่ีได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) มีความสามารถ
ด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน 
    2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ท่ีได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน 
    3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรยีนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) อยู่ในระดับมาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
     ประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
          ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จากโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี จ านวน 213 คน 
           กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ซึ่งเป็นนักเรียนจาก
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ห้องเรียนพิเศษท่ีมีเฉพาะนักเรยีนที่นับถือศาสนาอิสลามจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จาก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี จ านวน 39 คน 
      ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

          ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรยีนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) 
          ตัวแปรตาม ได้แก่  
           - ความสามารถด้านทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ท่ีไดร้ับการจัดการเรียนรู้แบบ 
Multi Digital Learning Model (MDLM) 
          - ผลสมัฤทธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ท่ีได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบ Multi Digital Learning Model 
(MDLM)  
          - ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ท่ีไดร้ับการจัดการเรยีนรู้แบบ Multi Digital Learning 
Model (MDLM) 
 
เคร่ืองมือวิจัย 
     ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก ่
     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย 
     1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) รายวิชา ว 31241 ชีววิทยา 1 เรื่อง พันธุ
ศาสตร์ และเทคโนโลยีทาง DNA ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัด
ปัตตาน ีจ านวน 3 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง 
     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตาม 
    1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชา ชีววิทยา  จ านวน 1 ฉบับ 
    2. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model : MDLM  
       จ านวน 1 ฉบับ 
    3. แบบประเมินความสามารถด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในการจดัการเรียนรู้แบบ Multi Digital   
        Learning Model : MDLM จ านวน 1 ฉบับ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
     ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก คือ ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital  Learning 
Model : MDLM 
     การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ในการวิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก ่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มเดยีวไม่เป็นอิสระต่อกันในการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน 
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ผลการวิจัย 
    ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี ้
    1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) มีพัฒนาการทักษะในศตวรรษที่ 21 หลัง
การเรยีน (�̅�=4.06, S.D.=0.69 ) สูงกว่าก่อนเรียน ( �̅�=3.02, S.D.=0.75) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05  
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital  
             Learning Model (MDLM) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 

คะแนนสอบ N M S.D. 
Paired Samples Test 

t df Sig. 
M Different S.D. 

ก่อนเรียน    39   9.31  2.261      4.56                3.315              8.598              38                .000 
หลังเรียน    39  13.87  3.155      
*p < .05 
      
           2. นักเรียนท่ีไดร้ับการจดัการเรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) มีพัฒนาการทักษะในศตวรรษที่ 21 
หลังการเรียน (�̅�=4.06, S.D.=0.69 ) สูงกว่าก่อนเรียน ( �̅�=3.02, S.D.=0.75) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model  
             (MDLM) โดยภาพรวมและรายด้าน 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก่อนเรียน (N=39) หลังเรียน (N=39) 
t p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ด้านทักษะการอ่าน : Reading 3.15 0.76 4.04 0.67 9.240* 0.000 
2. ด้านทักษะการเขียน : (W)Riting 3.21 0.7 3.94 0.7 7.613* 0.000 
3. ด้านทักษะทางตัวเลข : 
(A)Rithematics 

3.12 0.82 4.12 0.76 8.860* 0.000 

4. ด้านทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดแก้ปัญหา : 
Critical thinking and problem 
solving 

3.08 0.78 3.95 0.69 8.641* 0.000 

 
 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก่อนเรียน (N=39) หลังเรียน (N=39) 
t p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

5. ด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์และ
คิดนวัตกรรม : Creativity and 
Innovation 

2.74 0.80 3.79 0.80 9.525* 0.000 

6. ด้านทักษะความเข้าใจทาง
วัฒนธรรม : Cross-Cultural 

3.34 0.78 4.33 0.70 9.351* 0.000 
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Understanding 

7. ด้านทักษะความร่วมมือ  
การท างาน และภาวะผู้น า : 
Collaboration Teamwork and 
Leadership 

2.95 0.88 3.96 0.83 10.269* 0.000 

8. ด้านทักษะในการสื่อสารและรูเ้ท่า
ทันสื่อ : Communication 
Information and Medias 

2.85 0.67 4.08 0.65 10.976* 0.000 

9. ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี : Computing 
and ICT Literacy 

2.96 0.73 4.27 0.67 13.499* 0.000 

10. ด้านทักษะอาชีพและการเรียนรู้ : 
Career and Learning skill 

3.04 0.78 4.23 0.64 15.935* 0.000 

11. ทักษะทางคุณธรรม เมตตากรณุา 
และมรีะเบยีบวินัย : Compassion 

    3.05     0.73     4.16     0.71   11.076*    0.000 

รวม     3.02     0.75      4.06     0.69   11.453*    0.000 

*p<.05 
 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=4.09, S.D.=0.69) ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและคา่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model 
(MDLM) ในภาพรวม 

ภาพรวม �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านบรรยากาศการจัดการเรยีนรู้ 3.94 0.52 มาก 
ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ 4.22 0.41 มาก 
ด้านผูส้อน 4.05 0.48 มาก 
ด้านประโยชน์ท่ีไดร้ับ 4.13 0.41 มาก 

รวม 4.09 0.69 มาก 
 
 
 
 
 

7. การอภิปรายผล……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  และความพึงพอใจในการจัดการ 
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เรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM)...ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ มีผลการวจิัยที่ส าคัญ คือ กลุ่มตัวอยา่งมีพัฒนาการทักษะในศตวรรษที่ 21 หลังการจดัการเรียนรู้แบบ Multi 
Digital Learning Model (MDLM) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชา ชีววิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 และนักเรียนมคีวามพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะการจดัการ
เรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) มีจุดเด่น คือ น าความหลากหลายของเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ได้จ ากัดอยูเ่ฉพาะห้องเรียนและครู แต่ช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วย
ตนเองมากกว่าการรับถ่ายทอดมาจากผู้สอน (Constructivism) เนื่องจากข้อดีของเทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย 
รวดเร็ว และเข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลา ผู้เรียนจึงมีความสนุกในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานชิ (2556) ซึ่งกล่าวไว้ว่า เมื่อ
สังคมโลกเปลี่ยนไป ผู้เรยีนไม่ไดเ้รยีนรู้จากโรงเรียนเพียงแห่งเดียว แต่สามารถเรียนรูไ้ด้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เป็นสังคม
รอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเทอร์เน็ต การที่นักเรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปเป็นองค์ความรู้ออกมา 
ผู้เรยีนจะต้องรูจ้ักการเลือกใช้เทคโนโลยีใหเ้หมาะสม มีการตรวจสอบแหล่งความรู้ ซึ่งสิ่งเหลา่นี้จะท าให้ผู้เรยีนมีการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี : Computing and ICT 
Literacy โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ียังพบว่า การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ MDLM ช่วยท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนสูงขึ้น เนื่องจากในบทเรียนครั้งนี้เป็นเรื่อง พันธุศาสตร์ ท่ียากต่อการจดัการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจและยาก
ต่อการเข้าใจของนกัเรียน การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาแบบจ าลองโครโมโซมหรือรูปร่างของดีเอ็นเอ จะช่วยลดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนของนักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทัศนียา รัตนฤาทัย และนฤมล ยุตาคม ศึกษาวิจัย เรื่อง การรับรู้ของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนพันธุศาสตร์
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย พบว่า  ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอน
พันธุศาสตร์กับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์ป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยให้นักเรียนมีความ
เข้าใจพันธุศาสตร์ นอกจากน้ียังพบวา่ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านกิจกรรมการเรยีนรู้ เพราะนักเรียนจะมีความสนุก และกระตือรือร้นในการได้เรียนรู้
เนื้อหาจากเทคโนโลยีใหม่ๆที่นักเรยีนไม่เคยได้ใช้ โดยครูผูส้อนต้องหมั่นพัฒนาตนเองเสมอให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยจีะช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน และหาก
ออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี การออกแบบ
กิจกรรมของครตู้องมีการสอดแทรกทักษะอื่นนอกเหนือจากเนื้อหา เช่น การท างานเป็นทีม ทักษะการอยู่ร่วมกัน ทักษะการสื่อสาร 
สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยพัฒนาท าให้นักเรยีนมีทักษะที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21……………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model ให้มีประสิทธิภาพ ควรจัดควบคูไ่ปกับวิธกีารสอนที ่

เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหานั้น 
2. ควรมีการศึกษาการใช้แอปพลิเคชันแต่ละประเภทให้เข้าใจก่อนท่ีจะเลือกใช้กับกลุม่ตัวอย่าง 
3. ในการจัดการเรียนรู้แบบ Multi Digital Learning Model (MDLM) ผู้วิจัยได้ท าในรายวิชา ชีววิทยา โดยผู้ที ่

สนใจสามารถบูรณาการกับวิธีการสอนแบบอ่ืนและประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆได้ 
 
                                                    เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). กรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21. สืบคน้เมื่อ 17         

สสสสสธันวาคม 2561 จาก 
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=13037&%20Key 
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมคงทนในกำรเรียนรู้วิชำชีววิทยำ เร่ือง เซลล์ของสิง่มชีีวิต ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 
4/2 โรงเรียนโพธิ์คีรีรำชศึกษำโดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับกำรท ำปฏิบัติกำรทดลอง (Laboratory 
method) 

 

นางสาวนูไฮนี   วาน ิ   

อาจารย์จันทรด์า พิทักษ์สาล ี

 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ 
เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยจัดการเรียนรู้ที่ใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท าปฏบิัติการทดลอง (Laboratory 
method) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนโพธิ์ครีีราชศกึษา ต าบลโคกโพธิ์  
อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตัตานี  จ านวน 28 คน ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศึกษา 2561 ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนเรียนหลังเรียนและทดสอบความคงทนของความรู้ เมื่อสิ้นสุดการวิจัย พบว่านักเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความคงทนในการเรียนรู้ โดยมีคะแนนหลงัเรียนและหลังเรียนผ่าน
ไป 4 สัปดาหไ์ม่แตกต่างกัน 
 
 

 

 

 

ค าส าคญั : การเรียนโดยใช้แอปพลิเคชัน,การท าปฏิบัติการทดลอง,ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, 

             ความคงทนในการเรียนรู้ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญมากในสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตของทุกคน
ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวันและงานอาชีพต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์พัฒนาความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์คิด
วิเคราะห์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลที่หลากหลายและตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์จึงเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge Based Society) ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้ างขึ้นและน าคว ามรู้ที่ ได้ ไปใช้อย่างมี เหตุผล สร้างสรรค์อย่างมีคุณธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2551:92) 

 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่มีปัญหาเรื่องของคุณภาพในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สถานศึกษาบางแห่ง
ยังเข้าใจไม่ถ่องแท้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ
สะเต็ม (STEM) แต่ครูผู้สอนยังยึดติดกับการสอนเนื้อหา มุ่งเน้นในรายละเอียด ผู้เรียนจึงเรียนแบบท่องจ าเนื้อหาทั้งหมด
เพื่อให้ได้คะแนนสอบดี ๆ จึงสะท้อนให้เห็นว่า การศึกษามุ่งวัดความจ าท าให้การจัดการหลักสูตรล้มเหลวและส่งผลต่อระดับ
ภูมิภาค คือ การจัดการศึกษาระดับชาติไม่บรรลุตามเป้าหมาย โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า
เกณฑ์เพราะผู้เรียนไม่สามารถตอบข้อสอบวัดความรู้เชิงวิเคราะห์ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้ (ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์,2560) 

 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ต าบลโคกโพธ์ิ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่เปิดการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีโปรแกรมการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) ศิลปะ ภาษา (ศิลป์-ภาษา) และโครงการสานฝันการกีฬา ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนส่วนใหญ่จะเน้นการสอนโดยครูมีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เนื่องจาก สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ ใน
การเรียนการสอนรวมถึงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ไม่เอื้ออ านวยต่อการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจึง
จ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายเนื้อหามากกว่าการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง ซึ่งนักเรียนจะ
ไม่ค่อยได้มีบทบาทในช้ันเรียน ขาดทักษะและกระบวนการส าคัญในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ บรรยากาศในช้ันเรียนจึงเกิด
ความเบื่อหน่าย นักเรียนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนของครู ท าให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 ในปัจจุบันการศึกษาอยู่ในยุค 4.0 โดยผู้เรียนสมารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อดีจิทัล โดยแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษาก าลังมีบทบาทส าคัญในการเรียนการสอน รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริม
การใช้สื่อแบบใหม่ (New Media) ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษา โดย      แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา
สามารถใช้ประโยชน์เละสร้างคุณค่าทางการเรียนรู้ได้มาก เนื่องจากเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านทางอุปกรณ์ไอที ( IT) เช่น สมาร์ท
โฟน แทบเลต เป็นต้น โดยได้มีการสร้างแอปพลิเคชันท่ีใช้ในการศึกษาครอบคลุมทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ก็มีแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่น่าสนใจซึ่งสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ตลอดจนสร้างความสนใจของเรียนมากขึ้น  

 วิธีสอนแบบปฏิบัติการทดลอง (Laboratory method) เป็นวิธีสอนที่ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติหรือท า
การทดลองค้นหาความรู้ด้วยตนอง ท าให้เกิดประสบการณ์ตรง เพื่อส่งเสริมทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกิดกระบวนการ
คิด การวางแผนและทักษะต่าง ๆ ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการสอนโดยวิธีนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มความข้าใจในเนื้อหา
แล้วยังท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน ตั้งใจเรียนเพราะได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (ประภัสรา,2554) 
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 ดั้งนั้นในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าแอปพลิเคชันทางการศึกษา Cell world ร่วมกับการท าปฏิบัติการ
ทดลอง (Laboratory method) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคงทนของการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

         1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท าปฏิบัติการทดลอง (Laboratory method) 

         2. ทดสอบความคงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียน
โพธิ์คีรีราชศึกษา โดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท าปฏิบัติการทดลอง    (Laboratory method) 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

        1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ต าบลโคกโพธิ์  อ าเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปัตตานี  โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 4/2   จ านวน 28 คน 

        2. ตัวแปรที่ศึกษา 

            2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท า 

                 ปฏิบัติการทดลอง (Laboratory method)  

            2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชัน  

                   (Application) ร่วมกับการท าปฏิบัติการการทดลอง (Laboratory method) 

        3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

        4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง  

5 สัปดาห์ ๆ ละ 4 คาบ รวมเป็น 20 คาบ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

        1. การสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท าปฏิบัติการทดลอง (Laboratory method) คือ การสอน
ที่ใช้แอปพลิเคชัน Cell World มาเป็นสื่อการสอนในขั้นการส ารวจและค้นหาและขั้นการอภิปรายและลงข้อสรุป โดยนักเรียน
สามารถใช้แอปพลิเคชัน Cell World ได้บนมือถือในการสืบค้นข้อมูลโดยที่แอปพลิเคชัน cell World จะจ าลองลักษณะ
โครงสร้างของเซลล์ซึ่งประกอบด้วย ออร์แกเนลล์ชนิดต่าง ๆ ในรูปภาพ 3 มิติ และเคลื่อนไหว พร้อมทั้งเสียงประกอบ
ค าอธิบายหน้าที่ของออร์แกเนลต่าง ๆ ของเซลล์ และท าการสรุปข้อมูลที่ได้ (เพื่อใช้ในการท ารายงานปฏิบัติการทดลอง) 
จากนั้นนักเรียนลงมือท าปฏิบัติการทดลองในการเตรียมสไลด์สดของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของ
เซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และท ารายงานปฏิบัติการทดลอง 
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        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยใช้แบบทดสอบแบบ
ปรนัย จ านวน 30 ข้อ  และการทดสอบแบบปฏิบัติการ  (การเตรียมสไลด์สดของเซลล์ อธิบายลักษณะโครงสร้างของเซลล์
ภายใต้จุลทรรศน์)  

        3. ความคงทนในการเรียนรู้ คือ ความสามารถในการจดจ าเนื้อหาวิชาที่สอน อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของออ
แกเนลล์ชนิดต่าง ๆ ท้ังในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ หรือการระลึกได้อย่างถูกต้องในเรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยวัดจากคะแนนที่
ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังจากเรียนเสร็จผ่านไป           4  สัปดาห์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

แบบแผนวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกันและวัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง โดยผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท า
ปฏิบัติการการทดลอง (Laboratory method) 

 

O1 X O2 O3 
 

ความหมายของสญัลักษณ์ทีใช้ 

             O1    แทน   การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

             O2      แทน   การทดสอบหลังเรียน(Posttest) 

             O3    แทน   การทดสอบความคงทนในการเรียนรู้(Retention test) 

             X     แทน    การสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท าปฏิบัติการทดลอง  

                              (Laboratory method) 

ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี จ านวน      

                    28 คน โดยการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.แผนการจดัการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต จัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท าปฏิบตัิการ
ทดลอง (Laboratory method) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 10 แผน รวม 20 คาบ 
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2. แบบทดสอบเรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต เป็นแบบทดสอบปรนัยชนดิเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูวิจัยประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ 

1. ขั้นก่อนการทดลอง 

2. ขั้นการทดลอง 

3. ขั้นหลังการทดลอง   ดังนี ้ 

 

1. ขั้นก่อนการทดลอง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนโพธิ์คีรี
ราชศึกษา จังหวัดปัตตานี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นกลุ่มประชากร
ในการวิจัยครั้งนี้ โดยประสานงานผ่านครูพี่เลี้ยงและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2. ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาชีววิทยาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และน าปัญหาที่พบเจอใน 

การจัดการเรียนการสอนมาวิเคราะห์ จากนั้นได้ศึกษาคว้าแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา และน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย 

3. ผู้วิจัยได้จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับ
การท าปฏิบัติการทดลอง (Laboratory method) 

 

2. ขั้นการทดลอง  

   ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 20 คาบ  ดังนี ้

- คาบที่ 1 ทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผู้วิจัย สร้างขึ้น ใช้เวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง 

- คาบที่ 2-19 จัดการเรียนรู้เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท า
ปฏิบัติการทดลอง (Laboratory method) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ตามแผนจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดเตรียมไว้ 

-คาบที่ 20 ทดสอบวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต หลังเรียนครั้งที่ 1 (Posttest) โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้เวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง 
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- หลังจากวิจัยเสร็จแล้วผ่านไป 4 สัปดาห์ ทดสอบวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต หลัง
เรียนครั้งท่ี 2 (Posttest) เพื่อทดสอบความคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้
เวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง 

 

 

3. ขั้นหลังการทดลอง 

 ผู้วจิัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล หลังจากนั้นได้เตรียมบันทึกข้อมูล
เพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ ดังนี้ 

        ตอนที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต จัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับ
การท าปฏิบัติการทดลอง (Laboratory method) นักเรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แสดงดัง
ตารางที่ 1  

 

     ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลของการสอนโดยการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยใช้ 

แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท าปฏิบัติการทดลอง (Laboratory method) 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N x ̄ % SD. t 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

29 
 

29 

9.39 
 

16.36 

31.30 
 

54.53 

2.41 
 

3.42 

 
12.34* 

 

* แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ตารางที่ 1 จากการวิเคราะห์คะแนนสอบก่อนเรียนพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.39  ร้อยละ 31.30   จากคะแนน
เต็มเท่ากับ 30 คะแนน โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 16.36  ร้อยละ 54.53  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท าปฏิบัติการ
ทดลอง (Laboratory method) สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้ 
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ตอนที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต จัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท า
ปฏิบัติการทดลอง (Laboratory method) นักเรียนมีความของทนในการเรียนรู้ แสดงดังตารางที่ 2 

        ตารางที่ 2  ตารางแสดงผลของความคงทนในการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) 
ร่วมกับการท าปฏิบัติการทดลอง (Laboratory method) 

                                                                  Dependent 
คะแนนสอบ           N           M          SD.          Samples Test                      t               df             sig. 
                                                             M Different    SD. 
หลังเรียน             28          16.36       3.42              
                                                               
                                                                 0.18              2.16              0.44          27            0.66 
หลังเรียนเสร็จ 
ผ่านไป 4 สัปดาห ์  28         16.18       3.75 
(ความคงทน)          

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท า
ปฏิบัติการทดลอง (Laboratory method) คะแนนสอบหลังเรียน (16.36 ± 3.42 ) คะแนน และคะแนนหลังเรียนเสร็จผ่าน
ไป 4 สัปดาห์ (16.18 ± 3.75)  คะแนน ซึ่งไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) 
ร่วมกับการท าปฏิบัติการทดลอง (Laboratory method) สามารถท าให้นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ได้ 

ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแท่งแสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ก่อนเรียน หลัง
เรียนและความคงทนในการเรียนรูข้องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโพธิ์คีรรีาชศึกษาจัดการเรยีนรู้โดยใช้แอปพลิเค
ชัน (Application) ร่วมกับการท าปฏิบัติการทดลอง (Laboratory method) 
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             จากภาพประกอบ 1 พบว่าการจัดการเรียนรู้เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับ
การท าปฏิบัติการทดลอง (Laboratory method) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษาจ านวน 28 คน 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและมีความคงทนของความรู้ 

สรุปผลการวิจัย 

        การจัดการเรียนรู้เรียนรู้เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท าปฏิบัติการทดลอง 
(Laboratory method) พบว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท าปฏิบัติการทดลอง (Laboratory method) หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้โดยมีคะแนนหลังเรียนกับคะแนนหลังเรียน
เสร็จผ่านไป 4 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

         จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับการท าปฏิบัติการทดลอง 
(Laboratory method) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา (2560) ทั้งนี้เพราะว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้แอป
พลิเคนชัน Cell World ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน (Application) ที่จ าลองโครงสร้างของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบ 3 มิติ 
สามารถเคลื่อนไหวและขยายภาพเพื่อดูรายละเอียดของโครงสร้างและลักษณะของออร์เนลล์ชนิดต่าง ๆ ภายในเซลล์ และมี
เสียงประกอบในการอธิบายหน้าที่ของออร์แกเนลล์ชนิดต่าง ๆ เป็นแอปพลิเคชันที่มีรายละเอียดข้อมูลน่าสนใจ น่าค้นหา โดย
ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลบนแอปพลิเคชันในขั้นการส ารวจและค้นหาและขั้นอภิปรายและลงข้อสรุปของการจัดการเรียนการ
สอน ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจ  ในการสืบค้นข้อมูลอย่างเต็มที่ ด้วยความสนุกและเพลิดเพลินจากการใช้แอป
พลิเคชันบนมือถือและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อทบทวนบทเรียน  เมื่อนักเรียนท าการสืบค้นข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันและ
สรุปข้อมูลที่ได้ จากนั้นได้จัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการทดลอง (Laboratory Method) เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการเตรียมสไลด์ตัวอย่างทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เพื่อศึกษาโครงสร้างของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ท าให้นักเรียน
เกิดความตื่นเต้นกับความแปลกใหม่ มีความสนใจและตั้งใจในการเรียนมากขึ้น  อีกทั้งยังเพิ่มทักษะและกระบวนในการทดลอง 
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การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น และการเขียนรายงานบทปฏิบัตกิารทดลองโดยสามารถใช้ความรู้จากการสบืค้นข้อมูล
บนแอปพลิเคชันมาใช้ประกอบในการเขียนรายงานปฏิบัติการ ซึ่งท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดการจดจ าในเนื้อหาที่
เรียนได้นานยิ่งข้ึนและน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

    1.1 จัดการเรียนรู้ โดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ประกอบการสอนร่วมการท าปฏิบัติการทดลอง 
(Laboratory method) จะต้องใช้สถานที่และอุปกรณ์ที่เอื้ออ านวยและเพียงพอต่อการท าการปฏิบัติการทดลอง 
เช่น อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีต่าง ๆ  

     1.2  การจัดกิจกรรมในกระบวนการกลุ่มจะต้องเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนการสอนที่เท่าเทียมกัน 

     1.3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชัน (Application) ในการสืบค้นข้อมูลจะต้องใช้ด้วยระยะเวลาที่
เหมาะสม ไม่ควรใช้นานเกินไป เพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ 

 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการท าการศึกษาในครั้งต่อไป 

     2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

    2.2 ควรท าการทดลองสอนโดยใช้เนื้อหาในเรื่องอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการทดลอง 
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