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บทนำ
ความสำคัญของปัญหา
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีผลผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการเมืองที่เรียกว่า ปฏิรูปการเมืองการปกครอง ซึ่งมีผลมาถึงแนวคิด
ในการปฏิรูปการศึกษาด้วยทั้งนี้เพราะการศึกษาเป็นกลไกสำคัญที่สามารถพัฒนาคุณภาพของบุคคล
เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศให้อยู่รอดและทุกคนมี
ความสุข สาระสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา แสดงออกเป็นตัวกำหนดการปฏิบัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุไว้ชัดเจนให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
สำคัญ เพราะถือว่าเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและยั่งยืน
(สมภพ สุวรรณรัฐ, ม.ป.ป. : 1)
การเรียนการสอนของครูจากอดีตมีการพัฒนาการเรียนการสอนหลายหลายวิธี ทำให้การวัด
และประเมินผลก็หลายหลายวิธีตามไปด้วย ในการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้
เกิดปัญหาด้านการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด -19 ส่งผลให้นักเรียนไทยกว่า 15 ล้านคน
ต้องหยุดเรียนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม หมายความว่า นักเรียนไทยจะไม่ได้เรียนเป็นเวลาถึงหนึ่งใน
สามของปีการศึกษา แม้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายที่จะยกเลิกวันหยุดเพื่อชดเชยเวลา
เรียนที่หายไป แต่การขาดเรียนสะสมก็ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนในระยะยาว และเมื่อถึงเวลา
นั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงทุกหน่วยงานของไทยจะต้องดำเนินการอย่าง
เร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติเหล่านี้ไม่เช่นนั้นแล้วประเทศไทยอาจ
ได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมหาศาลในอนาคต
ในการเรียนการสอนของผู้วิจัยก็เช่นเดียวกันมีผลทำให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน
โดยใช้การสอนแบบ online ซึ่งทางวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกท่านได้รับการอบรม ให้
ใช้โปรแกรม Google Classroom และโปรแกรม Zoom ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้ครูผู้สอน
ต้องมีการเตรียมออกแบบการเรียนการสอนใน Online ในเรื่องของเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
ให้เป็น Online จากการเรียนการสอนแบบ Online ทำให้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ทั้ งการใช้
การประชุมกลุ่มกับนักศึกษาทุกกลุ่มที่สอน ซึ่งครูผู้สอนเองคิดว่าเป็นสิ่งดี และเป็นการนำเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการ ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อครูผู้สอนได้ทำการสอนเสร็จ
แล้ว ต้องการสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ Online เพื่อนำผลจาก
การศึกษาความพึงพอใจไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอน
Online ของครู สง่า คูคำ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
2. เพื่อนำผลการศึกษาความพึงพอไปปรับใช้ในการสอนครั้งต่อไป
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สมมติฐานการวิจัย
ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนแบบ Online เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุม่ ประชากร นักศึกษาทั้งหมดที่เรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 20105-2105
กับครูสง่า คูคำ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่จะศึกษา ตัวแปรที่จะศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 เป็นสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติการสอนของครู ตอนที่ 3 เป็นข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติการสอนของครู
นิยามศัพท์
ความพึงพอใจของนักศึกษา หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
รายวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (2204-2008) มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
(Likert rating scale)
การจัดการเรี ยนการสอน หมายถึง การปฏิบัติการสอนของอาจารย์ต ามแผนการสอน
เทคนิคการสอน/วิธีสอน การใช้สื่อประกอบการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนแบบ Online การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning)
จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้
เป็นการเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้า มาช่วยทำการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง
การเรียนทางไกล , การเรียนผ่านเว็บไซต์ อีกด้วย
แผนการสอน หมายถึง กำหนดการสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ให้ผู้เรี ยนได้
ปฏิบัติจริงเหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนไว้ล่วงหน้า โดยผู้สอน
กำหนดว่าจะสอนอะไร สอนอย่างไร ใช้สื่อประกอบการสอนชนิดใด และพฤติก รรมการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีต่างๆที่ใช้เสริมกระบวนการ ขั้นตอน วิ ธีการสอน เพื่อช่วย
ให้ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการสอน มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
สื่อประกอบการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ซึ่งถูกนำมาใช้ในการการเรียนการ
สอน เพื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติ จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไ ปยัง
ผู้เรียน
การประเมิน ผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง กระบวนการสังเกต
บันทึกและการรวบรวมข้อมูลจากผลงาน วิธีการ หรือสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติ เพื่อเป็นพื้นฐานของการ
ตัดสินใจต่อตัวผู้เรียน การประเมิน ผลตามสภาพจริง จะไม่เน้นการประเมินเฉพาะทักษะพื้น ฐาน
แต่จะเน้น ประเมิน ทักษะการคิดที่ซับซ้อนในการทำงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาและการ
แสดงออกที่เกิดจาการปฏิบัติในสภาพจริง ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำให้ทราบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Online
และนำผลความพึงพอใจไปปรับวิธีการสอนในครั้งต่อไป
2. ครูผู้สอนสามารถออกแบบบทเรียน และทำให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบบทเรียน
เพื่อให้เหมาะกับผู้เรียน
3. ผู้เรียนที่ขาดเรียนหรือเรียนไม่ทันเพื่อนสามารถเรียน ทำแบบฝึกหัด และสอบ และเรียน
ทันเพื่อน ๆ
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บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอน แบบ
Online ของครูสง่า คูคำ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษา
2.2 การจัดการเรียนการสอน
2.2.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน
2.2.2 ความสำคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2.3 จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2.4 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2.5 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
2.3 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.4 การเรียนการสอนแบบ Online
2.4.1 ความหมาย ของการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning)
2.4.2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน E-learning แบบออนไลน์
2.4.3 รูปแบบของ E-learning
2.5 เกี่ยวกับ โปรแกรม Googgle Classroom
2.6 โปรแกรม Zoom
2.7 การประเมินผลตามสภาพจริง
2.7.2 ความหมายการประเมินผลตามสภาพจริง
2.7.2 แนวคิดและหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง
2.7.3 ลักษณะสำคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง
2.7.4 ขัน้ ตอนการประเมินตามสภาพจริง
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษา
ความหมายของความพึงพอใจ
รองศาสตาจารย์จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2552) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจเป็นไปในเชิงการประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือ
ทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ”
ชรินี เดชจินดา (2535) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของ
6 บุคคลได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงและไม่
เกิดขึ้นหากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง”
Maslow (1954, หน้า80-91) กล่าวว่า “บุคคลจะมีความต้องการที่เรียงลำดับจาก
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ระดับพื้นฐานไปยังระดับสูงสุด”
Maslow ทำการศึกษาเขาแบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ลำดับ ลำดับ 1-3 เป็นความ
ต้องการระดับต้น ลำดับที่ 4-5 เป็นความต้องการระดับสูง
ลำดับขั้นที่ 1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) หมายถึงความต้องการขั้น
ต่ำสุดเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการ อาหาร อากาศ น้ำ ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค
ลำดับขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภั ย (Safety Needs) หมายถึงความต้องการนี้เป็น
ความต้องการภายหลังจากที่ความต้องการทางร่างกายถูกตอบสนองแล้ว เป็ นความต้องการสภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายทางร่างกายและจิตใจ
ลำดับขั้นที่ 3 ความต้องการทางสังคม(Belonging needs) หมายถึงความต้องการที่จะเข้า
ร่วมและได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตร และความรักจากเพื่อนร่วมงาน
ลำดับขั้นที่ 4 ความต้องการเป็นที่ยอมรับนับถือ (Estem needs) หมายถึงความต้องการ
การมีชื่อเสียง และการได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น
ลำดับขั้นที่ 5 ความต้องการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) หมายถึง
ความต้องการความสมหวังของชีวิตคือ ความต้องการระดับสูงสุด เป็นความต้องการที่จะบรรลุความ
สมหวังของตนเองด้วยการใช้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มที่
ทฤษฏีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ สรุปว่า ความต้องการทั้ง 5 ขั้นของมนุษย์มี
ความต้อ งการไม่ เท่ากัน การจูงใจตามทฤษฏีนี้ต้องตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มี ค วาม
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความพึง พอใจที่จะได้รับจากการตอบสนองความต้องการในแต่ละขั้น จาก
ความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นทัศนคติอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นนามธรรม
ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นสุขเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการของ
ตนในสิ่งที่ขาดหายไป และเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมในกาแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่ อการเลือกที่
จะปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ ความพึง พอใจจะทำให้บุคคลเกิ ดความสบายใจหรือตอบสนองความ
ต้องการทำให้เกิดความสุข รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยทำให้เกิดความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจ
2.2 การจัดการเรียนการสอน
2.2.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน
การให้ ค วามหมายของการจั ด การเรี ย นการสอน มี ผ ู ้ ใ ห้ ค วามหมายที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ใน
หลักการแต่มีรายละเอียดทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
วรัทยา ธรรมกิตติภพ (2548 : 24) ได้สรุปการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน ข้อเสนอแนะ
ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สัมพันธ์ กับเนื้อหา เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้หรือเกิด
ประสิทธิผลแก่ผู้เรียน หรือบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546 : 72) ให้ความหมายการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน เพื่อให้การสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุสู่จุดประสงค์การ
สอนที่กำหนดไว้
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ชาติชาย พิทัก ษ์ธนาคม (2544 : 236 - – 237) การเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อให้การสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและการเรีย นรู้ของ
ผู้เรียนบรรลุสู่จุดประสงค์การสอนที่กำหนดไว้
ไสว ฟักขาว (2544 : 18)ให้ความหมายการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่มีการ
วางแผนเพื่อจัดสภาพการณ์ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในระหว่างการปฏิสัมพันธ์นั้นผู้สอนก็จะได้ เรียนรู้จาก
ผู้เรียนด้วย
อรทัย มูลคำและสุวิทย์ มูลคำ (2544 : 11) อรทัยและสุวิทย์ (2544)ได้ให้ความหมาย การ
เรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมประสบการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่มีความหมายกับผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง โดยการสังเกต วิเคราะห์ ปฏิบัติ สรุป เพื่อ
สร้างนิยามความหมายและผลิตองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้ทุกด้านอย่าง สมดุล
กรมรายวิชาการ (2544) ให้ความหมายการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอนที่ ผู้ส อนนำ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการเรียนรู้มาสู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อ ให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณลักษณะตามเป้าหมายที่ต้องการ
จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนนั้นหมายถึง สภาพการเรียนรู้ที่
กำหนดขึ้นเพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้ าหมาย เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนการสอนที่กำหนดไว้ใน
แผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2.2 ความสำคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเรียนการสอนเพราะกิจกรรม
การเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนที่เหมาะสมจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง (อาภรณ์
ใจเที่ยง, 2546 : 72 )ได้กล่าวถึง ความสำคัญของกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ดังนี้
(1) กิจกรรมช่วยเร้าความสนใจของเด็ก
(2) กิจกรรมจะเปิดโอกาสให้นักเรียนประสบความสำเร็จ
(3) กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
(4) กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบ
(5) กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(6) กิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้มีการเคลื่อนไหว
(7) กิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้รู้สึกสนุกสนาน
(8) กิจกรรมช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล
(9) กิจกรรมช่วยขยายความรู้และประสบการณ์ของเด็กให้กว้างขวาง
(10)กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมความงอกงามและพัฒนาการของเด็ก
(11)กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทักษะ
(12)กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังเจตคติที่ดี
(13)กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักทำงานเป็นหมู่
(14)กิจกรรมจะช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในบทเรียน

8

(15)กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความซาบซึ้ง ความงามในเรื่องต่าง ๆ
ดังนั้น ผู้สอนจึงไม่ควรละเลยที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ น่าสนใจ ให้
สอดคล้องกับวัย สติปัญญา ความสามารถของผู้เรียน และเนื้อหาของบทเรียนนั้น โดยต้องจัดอย่างมี
จุดมุ่งหมาย
2.2.3 จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม (2544 : 238) กล่าวถึ ง
จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อมกัน
2) เพื่อสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียนทุกคน ซึ่งแต่ละคนจะมี
แตกต่างกัน
3) เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเรียนด้วยความเพลิดเพลิน ไม่เกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน
4) เพื่อสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตร ให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและ
เกิดทักษะกระบวนการ
5) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการเรียน ผู้สอนจึงควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้ อ งกั บ ไสว ฟั ก ขาว (2544 : 25-26) ที ่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง จุ ดมุ่ ง หมายของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีนั้น จะทำให้เกิดสิ่งต่อไปนี้
1) ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายและมีเป้าหมาย
2) ผู้เรียนได้ใช้วธิ ีการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”
3) ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่จะทำให้รู้จริง รู้แจ้ง รู้ลึกซึ้งและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
4) ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง
การผสมผสานในศาสตร์ต่าง ๆ และใช้อย่างมีคุณธรรม เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
5) ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างสมดุล ในคุณลักษณะทางกาย ปัญญา คุณธรรมและทักษะ
การใช้ชีวิต
จากจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวสรุปได้ว่า ผู้สอนผู้สอนจึง
ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แ ละ
เรียนรู้อย่างมีความสุข
2.2.4 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีนั้น ควรเป็นไปเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่
จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสมดุลทั้งทางกาย ปัญญา คุณธรรมและทักษะการใช้ชีวิต สามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม อาภรณ์ ใจเที่ยง
(2546 : 73-76) ได้กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมของหลักสูตร
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การสอน
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัย
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะของเนื้อหารายวิชา
จัดกิจกรรมให้มีลำดับขั้นตอน
จัดกิจกรรมให้น่าสนใจ
จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้กระทำกิจกรรม
จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการที่ท้าทายความคิดความสามารถของผู้เรียน
จัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
จัดกิจกรรมโดยให้มีบรรยากาศที่รื่นรมย์
จัดกิจกรรมแล้วต้องมีการวัดผลการใช้กิจกรรมนั้นทุกครั้ง

จากหลักการดังกล่ าวสรุปได้ว่ า การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนควรดำเนิ น การ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยมุ่งพัฒนาความเจริญทุกด้านให้แก่ผู้เรียน เร้าให้ผู้เรียน
แสดงออกและได้มีส่วนร่วมฝึกฝนวิธีการแสวงหาความรู้ วิธีการแก้ปัญหาด้ วยตนเองและจัดโดยมี
บรรยากาศที่รื่นรมย์ สนุกสนาน ตลอดจนจัดให้เหมาะสมกับ วัยของผู้เรียนและมีการเรียนรู้แบบ
โครงการเป็นฐานและมีการให้คะแนนผู้เรียนในคาบเรี ยน โดยมีการทำ Chat การให้คะแนนทุ ก
ขั้นตอนในการทำชิ้นงาน ตรวจงานนักเรียน เป็นระยะ ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความกระตื อรือร้นในการ
ทำงานส่งครูผู้สอนผู้สอน
2.2.5 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
เนื่องจากหลักสูตรเป็นแผนแม่บทในการกำหนดขอบข่ ายความรู้ ความสามารถและมวล
ประสบการณ์ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจำเป็นต้องทราบถึง ความคาดหวัง
ของหลักสูตรในภาพรวมที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ หลั กสูตรประกาศนียบัตร
รายวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทรายวิชาอุตสาหกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2546) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพ
โดยมีหลักการดังนี้
1) เป็ น หลั ก สู ต รที ่ ม ุ ่ ง ผลิ ต และพั ฒ นาแรงงานระดั บ ผู ้ ช ำนาญการเฉพาะสาขาอาชี พ
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถ
เป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้
2) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิปฏิบตั ิ
ได้จริงและเข้าใจชีวิต
3) เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนราย
วิชาชีพ สามารถถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู้
และประสบการณ์ได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว หลักสูตรจึงเน้นให้จั ดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546) โดยยึดจุดมุง่ หมาย 9 ประการ ดังนี้
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1) เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตสามารถศึก ษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2) เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานรายวิชาชีพ
3) เพื ่ อ ให้ ส ามารถบูร ณาการความรู้ ทั ก ษะจากศาสตร์ต ่ า งๆ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานอาชีพ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4) เพื่อให้มีเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ
5) เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการการ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ ในการ
สร้างงานให้สอดคล้องกับรายวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
6) เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ
7) เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสัง คมที่ดีง าม ทั้ง ในการทำงาน การอยู่ร่วมกัน มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญหาและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
8) เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดย
เป็นกำลังสำคัญในด้านการผลิตและให้บริการ
9) เพื่อให้เห็นคุณและดำรงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิ บัติตนใน
ฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.3 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3.1 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
เพื่อความเข้าใจเกี่ ยวกับ การจัดการเรียนการสอนอาชีว ศึก ษา สามารถจำแนกตาม
ลักษณะของการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
2.3.2 ลักษณะของจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2544:
191) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์การสอนอาชีวศึกษาไว้ 3 ประการ
2.3.2.1 จุดประสงค์การเรียนด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ได้แก่ การมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการทำงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไ ปประยุกต์ใช้ใน
การทำงานหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2.3.2.2 จุดประสงค์การเรียนด้านเจตพิสัย (Affective Domain) ได้แก่ การมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดความรักในงานที่ทำ ฝึก อุปนิสัยและความคิดในการทำงานให้สอดคล้องกับงานอาชีพ มี
ความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
2.3.2.3 จุดประสงค์ก ารเรียนด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ได้แก่ การ
มุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรต่าง ๆ เหมือนในโรงงานหรือ
สถานประกอบการจนเกิดความชำนาญ
2.3.3 ลักษณะของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะ
สอนทางอาชีวศึกษาจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง 1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติ ง าน ซึ่งมีลักษณะที่
ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 2) ความรู้ที่เกี่ยวกับขั้นตอนของการปฏิบัติเทคนิคเฉพาะที่จะทำ
ให้ทำงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะนิ สัยที่ดีที่เกิดจาการ
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ฝึกงาน และสามารถพัฒนาเป็นลักษณะนิสัยถาวรของผู้เรีย นได้ (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2544 :
191)
2.3.4 ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนกรสอนอาชีวศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาต้องทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสอน โดยผู้สอนต้องออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคำนึง ถึงยุทธศาสตร์การสอนที่จะนำมาใช้แล้วเกิดผลในการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอย่างได้ผล ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้อง
เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความคิด รวบยอดและหลักการ ผู้สอนจึงต้องใช้สื่ อการสอนและ
ตัวอย่างต่าง ๆ ช่วยผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำผลของการเรียนรู้ไปใช้ทำ
ความเข้ า ใจในการทำงานภาคปฏิบ ั ติ ซึ ่ ง จะต้อ งจัด ให้มี ค วามสอดคล้ องกับ การทำงานในสถาน
ประกอบการมากที่สุด (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2544 : 191-192)
2.3.5 ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผู้สอนควรมีความรู้ในการเลือกใช้สื่อ
การเรียนการสอนให้เหมาะกับโอกาส ต้องเลือกใช้สื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในงานที่
ทำ
2.3.6 ลักษณะของการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอาชีวศึกษา การวัดและการ
ประเมินผล การเรียนการสอน คือ การตรวจสอบผลการเรียนรู้กับจุดประสงค์การสอนที่ตั้งไว้ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านพุทธิพิสัย สามารถใช้แบบทดสอบได้ แต่การเรียนรู้เจตพิสัย
และทักษะพิสัยต้องใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน หรือสามารถใช้แบบทดสอบหรือแบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงานของผู้เรียน โดยจะต้องมีการตั้ งประเด็นการสังเกตและทดสอบไว้ล่วงหน้าด้วย
(นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2544 : 192)
2.3.7 ลักษณะบทบาทของผู้สอนอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอน บทบาทสำคัญ
ของผู้สอนอาชีวศึกษาคือ การเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาที่เป็นความรู้ ทักษะปฏิบัติที่ต้องฝึกฝน มี
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมคำถามที่จะใช้กระตุ้นและช่วยในการเชื่อ มโยง
ความคิดของผู้เรียน การเตรียมสื่อการสอน และเครื่องมือที่จะใช้ในการวั ดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนนอกจากนี้ผู้สอนอาชีวศึกษาต้องมีบทบาทในการแสดงตนเป็นแบบแผนและเป็น
ตัวอย่างที่ดี
2.3.8 ลักษณะบทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผู้เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ในการปฏิบัติงานได้ จำเป็นต้องลงมือฝึกปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะเป็นผู้จัด
ประสบการณ์ ต ่ า ง ๆ ให้ การเรี ย นโดยการปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง เป็ น ลั ก ษณะสำคั ญ ของบทบาทที ่ ผู้ เ รี ยน
อาชีวศึกษาจะต้องมีนอกเหนือจากการเรียนรู้เนื้อหาสาระและการได้ฝึกประสบการณ์เพื่อการปลูกฝัง
เจตคติที่ดีต่อการทำงานด้วย (วรัทยา ธรรมกิตติภพ, 2548 : 31)
2.4 การเรียนการสอนแบบ Online
2.4.1 ความหมาย ของการเรี ย นการสอนออนไลน์ (Online learning) จั ด เป็ น
นวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็น
การเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การ
เรียนทางไกล , การเรียนผ่านเว็บไซต์ อีกด้วย
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2.4.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน E-learning แบบออนไลน์
1) การออกแบบและจัดทำบทเรียน E-learning ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เรียก
ได้ว่าเป็น "หัวใจ" ของการเรียนการสอนเลยทีเดียว เพราะบทเรียนที่มีคุณภาพสูงจะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิด การเรียนรู้ได้ดีเท่า ๆ กับหรื อมากกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียน ขั้นตอนนี้มีวิธีการ
ดำเนินการดังนี้
ก. การออกแบบบทเรีย น (Courseware) เริ ่ ม จากการศึก ษา วิ เ คราะห์
หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ศึกษาสภาพความพร้ อมของผู้เรียน เวลาที่ใช้ในการเรียน โอกาสในการ
เรียนของผู้เรียน จากนั้นวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวั ง คัดเลือกเนื้อหา กำหนดเนื้อหาออกเป็น
หน่วยการเรียน กำหนด จุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วย ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แ ต่ละหน่วย
สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและจำเป็น กำหนดวิธีการวัดและประเมินกิจ กรรมของแต่ละ
หน่วยการเรียน
ข. การจัดทำบทเรียน โดยการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยให้
สอดคล้องกั บจุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาที่กำหนดไว้ จัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้และน่าสนใจ จัดสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลกิจกรรมหรือผลงานที่
กำหนดในบทเรียน กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาและ
กิจกรรม การใช้ข้อความ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ในบทเรียน ต้องคำนึงถึงความถูกต้อง สมบูรณ์
ละเอียดชัดเจนในตัวเอง เนื่องจาก E-learning ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่ผู้เรียนและ
ผู้สอนอาจไม่มีโอกาสพบปะกัน ดังนั้น การจัดทำบทเรียนจึงต้องคำนึงถึงคุณภาพให้มาก
ค. การบรรจุบทเรียนลงในระบบ หลังจากที่จัดทำบทเรียนเสร็จเรียบร้อย
ครบถ้วนแล้ว ก็บรรจุบทเรียนลงในระบบ หรือครูผู้สอนอาจจัดทำบทเรียนลงในตัวระบบเลยก็ได้ ซึ่ ง
ทางระบบส่งเสริมการเรียนรู้ได้จัดเตรียมไว้ให้พร้อมแล้ว หากมีรูปแบบข้อมูลทางอิ เลคทรอนิกส์แบบ
อื่นประกอบในบทเรียนด้วย จะต้องมีการ Upload file ดังกล่าวเข้าไปด้วย ซึ่งจะทำให้ตัวบทเรียนมี
ความน่าสนใจมากขึ้น หลังจากที่ได้บรรจุบทเรียนเข้าในระบบแล้วควรมีการทดสอบการใช้งานของ
บทเรียน โดยการทดลองเข้าดูเ นื้อหาหลายๆ ครั้งเพื่อให้เกิ ดความมั่นใจมากขึ้นว่าบทเรี ยนมี ความ
สมบูรณ์พร้อมแล้ว
2) การจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนของการนำบทเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้
ก. การนำเสนอบทเรียน เป็นการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบทเรียน
หรือเรียกว่าเป็นส่วนแนะนำบทเรียน โดยนำเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับ คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังรายวิชา จุดประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ วิธีการเรียน เงื่อนไขการเรียน การนัดหมาย
การส่งงาน ช่วงเวลาที่มี การทดสอบ ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจถึงวิธีการใช้บทเรียน ทำให้
การเข้าใช้บทเรียนมีประสิทธิ-ภาพในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น จากนั้นให้ผู้เรียนสมัคร
เข้าเรียน
ข. การรับสมัครและอนุมัติสิทธิ์ผู้เรียน หลังจากที่ผู้เรียนสมัครเข้าเรียน และ
เลือกรายวิชาที่ต้องการเรียนแล้ว ครูผู้สอนจะทำการอนุมัติสิทธิ์ในการเรียนของผู้เรียนที่อยู่ในเงื่อนไข
ที่ครูผู้สอนกำหนด
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ค. การติดต่อสื่อสาร ติดตามการเรียน ในระหว่างเรียนครูผู้สอนอาจนั ด
หมายเวลาพบปะ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรึกษาปัญหา พบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็นต่อการเรียน หรือ
ครูผู้สอนอาจใช้โอกาสนี้ชี้แจงบทเรียน แนะนำ ติดตาม ทำการสอน พิจารณางาน แก้ไขงาน รวมถึง
ตรวจผลงานของผู้เรียนได้
3) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ งของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งหลังจากที่ผู้เรียนเรียนรู้แล้ วต้องมีการประเมินการเรียนรู้ของผู้เ รียนเพื่อนำผลมา
พิจารณาว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ มากน้อยอย่างไร การวัดผลการเรียนรู้สามารถกระทำได้ ดังนี้
ก. การจัดทำแบบทดสอบ โดยการทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่ครูผู้สอน
จัดทำไว้ในระบบ ซึ่งมีวิธีการให้ครูผู้สอนสามารถจัดทำได้ในหลาย ๆ รูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
เนื้อหาความรู้ที่ต้อง การวัด การทดสอบอาจทำซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง หรือให้ทำเพียงครั้งเดียวก็ไ ด้
และเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น ทางระบบจะทำการประเมินผลการสอบให้ผู้เรียนทราบทันที หรือ
อาจปรับระบบให้ผู้เรียนทราบในภายหลังก็ได้
ข. การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านความรู้ ความคิด ด้านทักษะ ด้านเจตคติ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่รวบรวมไว้ ทั้งจาก
ผลงานที่ผู้เรียนจัดทำและส่งให้ประเมิ นตามที่ผู้สอนกำหนด การทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ รวมถึง
การพิจารณาการเข้าเรียน การส่งงาน ความรับผิดชอบ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนหรือผู้เรียนคนอื่น ๆ
หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในบทเรียน ครูผู้สอนจะต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อ
ทำการประเมินการเรียนรู้เป็น รายบุคคล
ค. การอนุ ม ั ต ิ ผ ลการเรี ย น หลั ง จากประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู ้ เ รียน
เรียบร้อยแล้ว ก็แจ้งผลการประเมินการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบตามระดับ หรือเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด
ผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินอาจมี การซ่อมเสริมในบางเนื้อหา ผลการเรีย นสามารถแจ้งไปยังผู้เรียน
ทราบได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้เรียนเก็บรวบรวมไว้ใช้ในการ
ประเมินอย่างอื่น ๆ ต่อไปการอนุมัติผลการเรียน จะกระทำในกรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนตลอด
ทั้งรายวิชา สำหรับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เป็ นบางบทเรียน หรือบางเนื้อหา ก็อาจ
รวบรวมผลการเรียนรู้ที่ได้ รวมกับผลการเรียนการสอนปกติก็ได้ ทั้งนี้ขึ้ นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไข
การจัดการเรียนรู้ E-learning ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
4) การรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน ปรับปรุง และพั ฒนาบทเรียน เป็นส่วนของ
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบครบวงจร บทเรี ยนที่มีการออกแบบ จัดทำ และนำไปใช้แล้ว ควรที่
จะได้นำผลการใช้และเก็บรวบรวมข้อ มูลการใช้จากผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่ อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
บทเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ นต่อไป ข้อมูลที่เป็นผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนจะนำมาประเมิน
ประสิทธิผลของบทเรียน ส่วนในด้านประสิ ทธิภาพ อาจใช้แบบสอบถามจากผู้ เรียนหรือสุ่มตัวอย่าง
สัมภาษณ์ผู้เรียนก็ได้ นอกจากครูผู้สอน
(https://sites.google.com/site/kamonchanok561031350/krabwnkar-cadkar-reiyn-karsxn-e-learning-baeb-xxnlin
2.4.3 รูปแบบของ E-learning
การพิจารณาว่าการจัดการเรียนการสอนลักษณะใดจึงจะเรียกว่าเป็นรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ อีเลิร์นนิงนั้น Allen and Seaman (2005) สมาคมสโลน ประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอ
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แนวคิดการจำแนกรูปแบบของการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงตามสัดส่วนของเนื้อหาที่นำเสนอตาม
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้เหมาะกับลักษณะของที่เหมาสมกับผู้เรียน ซึ่งสามารถจัดรูปแบบการเรียนได้เป็น
3 ประเภท คือ 1) แบบการใช้เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน (Web Facilitated) 2) แบบผสมผสาน
(Blended / Hybrid) และ 3) แบบออนไลน์ (online) ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
(https://sites.google.com/site/sirinartcwp/e-learning2)
สัดส่วนของการ
นำเสนอเนือ้ หาทาง
รายละเอียด
อินเตอร์เน็ต
ร้อยละ 1 – 29
เป็นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีบนเว็บไซต์เพื่อ
อำนวยความสะดวกในการสอน โดยเทคโนโลยีที่ใช้
อาจอยู่ในรูปแบบของระบบบริหารจัดการวิชา
(Coures Management System)
ร้อยละ 30 – 79

มากกว่าร้อยละ 80

ประเภทการเรียน
การสอน

แบบการใช้
เว็บไซต์เพื่อช่วย
ในการเรียนการ
สอน(Web
Failitated)
เป็นการเรียนการสอนที่มีการใช้เทคโนโลยีบน
แบบผสมผสาน
เว็บไซต์เพื่อนำเสนอเนื้อหาโดยวิธีการสอนแบบ
(Blended
ผสมผสาน(Blended Online) โดยการนำเอาวิธีการ hybrid)
สอนแบบออนไลน์วิธีพบปะผู้เรียนในห้องเรียน
(Face to Face) มาใช้ด้วยกันในวิชาเดียวกัน
เป็นการเรียนการสอนที่นำเสนอเนื้อหาทั้งหมดผ่าน แบบออนไลน์
การเรียนการสอนออนไลน์ชนิดเต็มรูปแบบ การ
(Online)
เรียนการสอนแบบนี้จะไม่มีการพบปะผู้เรียนใน
ห้องเรียนเลย (No Face to Face)

2.5 โปรแกรม Google Classroom
Google Classroom เปิดให้บริการสาหรับทุกคนที่ใช้ Google Apps for Education
เป็นชุดเครื่องมือเพื่อประสิทธิภาพการทางานที่ให้บริการฟรีประกอบด้วย Gmail, เอกสาร และไดรฟ์
Classroom ได้ ร ั บ การออกแบบมาเพื่ อ ช่ วยให้อ าจารย์ ส ามารถสร้ า งและเก็ บ งานได้ โ ดยไม่ ต้อง
สิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถท าส าเนาของ Google เอกสาร
สาหรับนักศึกษา แต่ละคนได้โดยอัตโนมัติโดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดร์ฟส าหรับแต่ละงานและ
นักศึกษาแต่ละคนเพื่อช่วยจั ด ระเบียบให้ทุกคน นักศึกษาสามารถติดตามว่ามีอะไรครบก าหนดบ้าง
ในหน้างาน และเริ่มท างานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว อาจารย์สามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครท า
งานเสร็จหรือไม่เสร็จบ้างตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้คะแนน
ประโยชน์ของการใช้งาน Google Classroom
1. ตั้งค่าได้ง่ายดายอาจารย์สามารถเพิ่มนักศึกษาได้โดยตรง หรือแชร์รหัสเพื่อให้นักศึก ษเข้า
ชั้นเรียนได้ การตั้งค่าใช้เวลาเพียงครู่เดียว
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2. ประหยัดเวลา กระบวนการของงานเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ทาให้อ าจารย์สร้าง
ตรวจ และให้คะแนนงานได้อย่างรวดเร็วในที่เดี่ยวกัน
3. ช่วยจัดระเบียบ นักศึกษาสามารถดูงานทั้งหมดของตนเองได้ในหน้างาน และเนื้อหาสา
หรับชั้นเรียนทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ภายใน Google ไดรฟ์โดยอัตโนมัติ
4. สื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น Classroom ทำให้อาจารย์สามารถส่งประกาศและเริ่มการพูดคุยใน
ชั้นเรียนได้ทันที นักศึกษาสามารถแชร์ แหล่งข้อมูลกันหรือตอบค าถามในสตรีมได้
5. ประหยัดและปลอดภัย เช่นเดียวกับบริการอื่นๆ ของ Google Apps for Education คือ
Classroom จะไม่แสดงโฆษณา ไม่ใช้เนื้อหาหรือข้อมูลของนักศึกษาในการโฆษณา และให้บริการ
การสร้างชั้นเรียน
สำหรับการใช้งาน Google Classroom ในบทบาทของอาจารย์นั้นสามารถทำได้
ดังนี้
1) สร้างชั้นเรียนออนไลน์สำหรับรายวิชานั้นๆ ได้
2) เพิ่มรายชื่อนักศึกษาจากบัญชีของ Google เข้ามาอยู่ในชั้นเรียนได้
3) สามารถกำหนดรหัสผ่านให้นักศึกษาน าไปใช้เพื่อเข้าชั้นเรียนเองได้
4) สามารถตั้งโจทย์ มอบหมายการบ้านให้นักศึกษาทำ โดยสามารถแนบไฟล์และ
กำหนดวันที่ส่งการบ้านได้
5) นักศึกษาเข้ามาทำการบ้านใน Google Docs และส่งเข้า Google Drive ของ
อาจารย์ โดยจะจัดเก็บไฟล์งานให้อย่างเป็นระบบภายใต้ Folder “Classroom”
6) สามารถเข้ามาดูจำนวนนักศึกษาที่ส่งการบ้านภายในกำหนดและยังไม่ได้ส่งได้
7) ตรวจการบ้านของนักศึกษาแต่ละคน พร้อมทั้งให้คะแนนและคำแนะนำได้
8) สามารถเชิญอาจารย์ท่านอื่นเข้าร่วมในชั้นเรียนเพื่อร่วมกันจัดการเรียนการ
สอน
9) ปรับแต่งรูปแบบของชั้นเรียนตามธีมหรือจากภาพส่วนตัวได้
10) สามารถใช้งานบนมือถือ ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ได้ สำหรับ
Google Classroom อาจารย์ไม่จำาเป็นต้องรู้วิธีการเขียนโค้ดหรือสร้างเว็บไซต์หรือสับสนกับขั้นตอน
มากมายที่ต้องใช้ในการสร้างชั้นเรียน สำหรับ Google Classroom เป็นเรื่องง่ายในการสร้างชั้นเรียน
เพี ย งแค่ ค ลิ ก ที ่ ปุ่ ม และการเพิ ่ ม ข้ อ ความบางส่ ว น ที ่ ม า : (https://www.rmutr.ac.th/wpcontent/uploads/2020/03/rmutr_ARIT_Google-Classroom.pdf)
2.6 โปรแกรม Zoom
โปรแกรม Zoom เป็น โปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลน์
รองรับ ระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, และ Android สามารถประชุมร่วมกันได้จำนวนมาก วิธีเข้า
ใช้งานโปรแกรม Zoom.
วิธีเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom
สามารถเข้าใช้งานระบบได้ 3 วิธี ได้แก่
1. เข้าใช้งานด้วย Gmail
2. เข้าใช้งานด้วย Facebook
3. ลงทะเบียนเข้าใช้งานทาง เว็บไซต์ Zoom.us
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การใช้งานโปรแกรม Zoom แบบ Basic Personal Meeting Free สามารถใช้ไ ด้นาน 40 นาทีต่อ
รอบการประชุม หากต้องการใช้งานต่อเจ้าของห้องจะต้องสร้างห้องประชุมใหม่ ซึ่งจะมีระยะเวลาใช้
งาน ครั ้ ง ละ 40 นาที เ ช่ น กั น (https://cdt.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/ZoomMeeting.pdf)
2.7 การประเมินผลตามสภาพจริง
2.7.1 ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง
สุวิมล ว่องวานิช (2546 : 13) กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการตัดสิน
ความรู้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนในสภาพที่ สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เรื่องราว
เหตุการณ์ สภาพจริงหรือคล้ายจริงที่ประสบในชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนตอบสนองโดยการ
แสดงออก ลงมือกระทำ หรือผลิต จากกระบวนการทำงานตามที่คาดหวังและผลผลิตที่มีคุณภาพ จะ
เป็นการสะท้อนภาพเพื่อลงข้อสรุปถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนว่ามีมากน้อย
เพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยู่ในระดับความสำเร็จใด
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 20) ได้กล่าวว่า การประเมินสภาพจริงเป็นการ
ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิ จกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้ ผู้
ปฏิบัติ จะเป็นงานหรือสถานการณ์ที่เป็นจริง (Real Life) หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง จึงเป็นงานที่มี
สถานการณ์ซับซ้อน (Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic) มากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการ
เรียนทั่วไป
สำนัก งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 175)
กล่าวว่า การประเมินสภาพจริง เป็นการประเมินการกระทำ การแสดงออกหลาย ๆ ด้าน ของผู้เรียน
ตามสภาพความเป็นจริงทั้งในและนอกห้องเรียน มีลักษณะเป็นการประเมินแบบไม่เ ป็นทางการ การ
ทำงานของผู้เรียน ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการแสดงออก โดยเน้นผู้เรียนเป็นผู้ ค้นพบ
และเป็นผู้ผลิตความรู้ ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงหรือคล้ายจริง ได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ
2.7.2 แนวคิดและหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง
ผู้เชี่ยวชาญในด้านหารวัดและประเมินผลกล่าวถึงแนวคิดและหลักการประเมินตามสภาพที่
แท้จริงไว้หลายท่าน ที่สำคัญมีดังนี้
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 : 183) กล่าวไว้ว่า
1) การประเมิ น ตามสภาพจริ ง ไม่ เ น้ น การประเมิ น ทั ก ษะพื ้ น ฐาน (Skill
Assessment) แต่เน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อน (Complex Thinking Skill) ในการทำงาน
ความร่วมมือ ในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
2) การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวัดและประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
3) การประเมินตามสภาพจริง เป็นการสะท้อนให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบัน
(Current Work) ของผู้เรียน และสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
4) การประเมินตามสภาพจริง เป็นการผูกติดผู้เรียนกับงานที่เป็นจริง โดยพิจารณา
จากงานหลาย ๆ ชิ้น
5) ผู้ ป ระเมิ น ควรมี ห ลาย ๆ คน โดยมี ก ารประชุ ม ระหว่ า งกลุ ่ ม ผู ้ ป ระเมิ น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน
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6) การประเมินต้องดำเนินการไปพร้อมกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
7) นำการประเมินตนเองมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินตามสภาพที่แท้จริง
8) การประเมินตามสภาพจริง ควรมีการประเมินทั้ง 2 ลักษณะ คือ การประเมินที่
เน้นการปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
อนุวัติ คูณแก้ว (2548 : 113) กล่าวถึงหลักการของการประเมินผลจากสภาพจริงไว้ดังนี้
1) เป็น การประเมินความก้าวหน้า และการแสดงออกของผู้เรียนแต่ละคนบน
รากฐานของทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย
2) การประเมินตามสภาพจริง จะต้องมีรากฐานบนพัฒ นาการและการเรียนรู้ทาง
สติปัญญาที่หลากหลาย
3) หลักสูตรสถานศึ กษา ต้องให้ความสำคัญ ต่อการประเมินตามสภาพจริง คือ
หลักสูตรต้องพัฒนามาจากบริบทที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ และที่ต้องเรียนรู้ให้ทัน
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
4) การเรียน การสอน การประเมินผล จะต้องหลอมรวมกันและการประเมินต้อง
ประเมินต่อเนื่องตลอดเวลาที่ทำการเรียนการสอน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
5) การเรี ยน การสอน การประเมิน เน้นสภาพที่สอดคล้อง หรื อ ใกล้เคียงกั บ
ธรรมชาติความเป็นจริงของการดำเนินชีวิต และควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดงานด้วยตนเอง
6) การเรียนการสอนจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เต็มที่สูงสุด ตามสภาพที่
เป็นจริงของแต่ละบุคคล เต็มตามศักยภาพของตนเอง การเรียน การสอน และการประเมินต้องเกี่ยว
เนื่องกันและเน้นการปฏิบัติจริงในสภาพที่ใกล้เคียงหรือสภาพที่เป็นจริงในชี วิตประจำวัน เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
2.7.3 ลักษณะสำคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง
ลักษณะสำคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545 : 159)
1) การวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะสำคัญคือ ใช้วิธีการประเมิน
กระบวนการคิดที่ซับซ้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผู้เรียนในด้านของผุ้ผลิตและ
กระบวนการที่ได้ผลผลิตมากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจำความรู้อะไรได้บ้าง
2) เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน เพื่อวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนที่ควร
ส่งเสริมและส่วนที่ควรแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผู้เรียนได้พั ฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ
ความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคล
3) เป็นการประเมิ นที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้ง
ตนเองและของเพื่อนร่วมห้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เชื่อมั่นตนเอง สามารถพัฒนาข้อมูลได้
4) ข้อมูลที่ประเมินได้จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการ
วางแผนการสอนของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้หรือไม่
5) ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้
6) ประเมินด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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2.7.4 ขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริง
การประเมินตามสภาพจริงมีการดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ (อนุวัติ คูณแก้ว,
2548 : 115 อ้างถึง ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2544 : 1)
1) กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการประเมิน ต้องสอดคล้ องกับสาระ
มาตรฐานจุดประสงค์การเรียนรู้และสะท้อนการพัฒนาด้วน
2) กำหนดขอบเขตในการประเมิ น ต้องพิจารณาเป้าหมายที่ต้ องการให้เกิดกับ
ผู้เรียน เช่น ความรู้ ทักษะและกระบวนการ ความรู้สึก คุณลักษณะ เป็นต้น
3) กำหนดผู้ประเมิน โดยพิจารณาผู้ ประเมินว่าจะมีใครบ้าง เช่น ผู้เรี ยนประเมิน
ตนเอง เพื่อนผู้เรียน ผู้สอนผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4) เลื อ กใช้ เ ทคนิ ค และเครื่ องมื อ ในการประเมิน ควรมี ค วามหลากหลายและ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบั นทึก
พฤติกรรม แบบสำรวจความคิดเห็น บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ
5) กำหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เช่น ประเมินระหว่างผู้เรียนทำกิจกรรม
ระหว่างทำงานกลุ่ม / โครงการ วันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ เวลาว่าง / พักกลางวัน ฯลฯ
6) วิเคราะห์ผลและวิธีการจัดการข้อมู ลการประเมิน เป็นการนำข้อมูลจากการ
ประเมินมาวิเคราะห์โดยระบุสิ่งที่วิเคราะห์ เช่น กระบวนการทำงาน เอกสารจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ
รวมทั้งระบุวิธีการบันทึกข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
7) กำหนดเกณฑ์ในการประเมิน เป็นการกำหนดรายละเอียดในการให้คะแนน
ผลงานว่าผู้เรียนทำอะไร ได้สำเร็จหรือว่ามีระดับความสำเร็จในระดับใด คือ มีผลงานเป็นอย่างไร การ
ให้คะแนนอาจจะให้ในภาพรวมหรือแยกเป็นรายให้สอดคล้องกับงานและจุดประสงค์การเรียนรู้
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
รองศาสตราจารย์สุนีย์ ศีลพิพัฒน์ รองศาสตราจารย์ศิริพร สัจจานันท์ และคณะ ทำการ
วิจัยเกี่ยวกับ การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศโดยใช้
T5 Model ปี 2551 งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในชุดวชิาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศโดยใช้ T5 Model และ 2) ศึกษาผลการเรียน
การสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในชุดวชิาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศโดยใช้ T5 Model ระชากร
ในการวจิยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาที่ลงทะเบี ยนเรียนชุดวชิาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศในภาคเรียน 1
ปี การศึกษา 2550 จำนวน 14 คน โดยใช้ e-Learning รูปแบบ T5 เป็นแนวทางในการศึกษาวิ จัย
เครื่องมือที่ใ ช้ ในการวิ จัยได้ แก่ บทเรี ยนและกิ จกรรม แบบประเมินกิจ กรรมแบบสอบถามความ
พึงพอใจ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติ ผลการวจิ ยัพบวา่ 1) การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนเริ่ ม จาก Task คือการกำหนด
กิจกรรมการเรียน Tutorial คือ การให้คำแนะนำ และข้อมูลย้อนกลับ Topics คือการกำหนดหัวข้อ
จัดกิจกรรมพร้อมแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาบทเรียน ทำกิจกรรมได้ Teamwork คือ
การแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้มีปฏิสัมพนัธ์และทำงานร่วมกนัของเพื่อนในกลุ่ม Tools คือ การ
ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน ATutor เพื่อให้นักศึกษาทำกิจกรรมตามปฏิทินการเรียนการสอน
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2) นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากเกือบทั้งหมดต่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง
ด้านโครงสร้างของบทเรียน การออกแบบบทเรียน และ สื่อวดีิทัศน์ประกอบ เพราะช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายของการเรี ยนช่วยใหเ้ขา้ใจบทเรียนมากขึ้ น ช่วยเสริ มทกัษะการเรียนด้วยตนเองและส่ง
ผลสัมฤทธิ์ ต่อผลการศึกษาที่ วัด จากคะแนนสอบปลายภาค 3) คะแนนจากการสัง เกตพฤติกรรม
ของนกัศึกษาอยู่ในระดั บ มากที่สุด และมากในด้านการตรงต่อเวลา ความครบถว้นของการทำ
กิจกรรม การหาความรู้เพิ่มเติม การเสนอรายงานเป็นระบบ และการใหค้ วามร่วมมือกับการทำงาน
กลุ่ม 4) คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนเรียน
รุ่งนภา จันทรเสนา (บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพ บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) เรื่อง ผลิตภัณฑ์
ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เปรียบเทียบ
ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรีย นระหว่ า งการจั ด การเรีย นรู ้ ด ้ว ยบทเรี ยนอี เ ลิร ์น นิ่ ง เรื ่ อ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใน
ชีวิตประจำวัน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน อีเลิร์นนิ่ง เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 5 กลุ่ม
ตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดคลองชัน จำนวน 2 ห้อง รวม 66 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่อ งมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง และการทดสอบค่าที (t-test independent) ผลการวิจัยพบว่า
1) ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.92/80.61 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่าง การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรีย นอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง ผลิตภัณฑ์ในชี วิตประจำวัน โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ไ ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอีเลิร์น นิ่ง เรื่อง ผลิตภัณฑ์ในชีวิ ตประจำวัน โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.75
บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดตามแนวคิดการเรียนรู้
ร่วมกันสำหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ที่มีลีลาการเรียนรู้แตกต่างกันการวิจัยครั้งนี้ เป็น การวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
แบบเปิ ด (MOOC) ตามแนวคิ ด การเรี ย นรู้ ร ่ ว มกั น สำหรั บ ผู้ เ รี ย นกลุ่ ม ใหญ่ ที่ มี ลี ล าการเรี ย นรู ้
แตกต่างกัน 2) สร้างบทเรียนออนไลน์ตามรูปแบบการเรี ยนการสอนออนไลน์แบบเปิดตามแนวคิ ด
การเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ที่มีลีลาการเรียนรู้แตกต่างกัน และ 3) ศึกษาผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดตามแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ที่
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มีลีลาการเรียนรู้แตกต่างกัน
ประชากร คือ ผู้ลงทะเบียนและทำกิจกรรมในรายวิชาการสร้ าง
อินโฟกราฟิกเบื้องต้นที่เปิดสอนบนเว็ บไซต์ www.thaimooc.org จำนวน 306 คน ใช้ระยะเวลา
ในการเรียน 6 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์ตามรูปแบบการเรียน
การสอนออนไลน์แ บบเปิ ด ฯ 2) แบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน และ 3) แบบประเมิ น
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด
(MOOC) ตามแนวคิ ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น สำหรั บ ผู้ เรี ย นกลุ่ ม ใหญ่ ที่ มี ลี ล าการเรี ย นรู้ แ ตกต่ า งกั น
ประกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบหลั ก ได้ แ ก่ 1) ปั จ จั ย นำเข้ า มี 6 องค์ ป ระกอบย่ อ ย ได้ แ ก่ การ
วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรี ยน การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอน การออกแบบ MOOC แหล่ ง ทรั พ ยากรการเรีย นรู้ และการวิ เคราะห์เ ครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการ
เรียนรู้ 2) กระบวนการ มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นเตรียมการสอน ขั้นการสอน และขั้นตรวจสอบ
ผลงานและทดสอบ และ 3) ผลลั พ ธ์ มุ่ ง ผล 3 ประเด็นคือ ผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียน การเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน คุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
แบบเปิ ด ฯ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.57 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.49 2.
บทเรี ย นออนไลน์ ต ามรู ป แบบการเรี ย นการสอนออนไลน์ แ บบ เปิ ด ฯ มี คุ ณ ภาพในระดั บ มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13 และมีประสิทธิภาพ 77.00/76.33 3.
ผลการใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนออนไลน์ แ บบเปิ ด ฯ 1) ผู้ เรี ย นมี ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 35.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.77 2) ผู้ เรียนมีคุณภาพของ
ชิ้ น งานอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการร่ ว มกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นและแบ่ ง ปั น
ความคิ ด ในการสร้า งงาน 41.47 คะแนน ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 1.70 กลุ่ ม การทำงานที่ 1 มี
คุ ณ ภาพของชิ้ นงานอยู่ ในระดั บดี มาก โดยมี ค ะแนนเฉลี่ยสู ง สุ ด 42.53 ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
1.85 และผู้ เรี ย นกลุ่ ม Creative-analyzing มี คุ ณ ภาพของชิ้ น งานอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก โดยมี
คะแนนเฉลี่ ย 42.13 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 1.78 และ 3) ผลการประเมิ นความพึง พอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดฯ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68
เมษา พูลสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลศรีช ำนาญกิจการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่องการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนน
เต็ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จัยได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งมีป ระสิทธิภาพ 81.90/82.80 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ ซึ่ง
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มีความตรงเชิงเนื้อหามีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.32- 0.62 และอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.35 0.65และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.80 ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 81.90/82.80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอน โดยใช้บทเรียนออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ท ี ่ ร ะดั บ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ บทเรียนออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าและได้ใช้บทเรียนออนไลน์
ในการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนการศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบ
Online ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการปรับการ
เรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอน แบบ
Online ของครู สง่า คูคำ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
3.1
3.2
3.3
3.4

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
วิธีดำเนินการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 กลุ่มตัวอย่าง
1. กลุม่ ประชากร นักศึกษาทั้งหมดที่เรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 2105-2105
กับครูสง่า คูคำ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 38 คน
2. กลุม่ ตัวอย่าง นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 21052105 จำนวน 38 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการ
สอน แบบ Online วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 2105-2105
3.3 วิธีดำเนินการวิจัย
1. นำผลการเรียนของนักเรียนที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าร้อยละ
2. แจกแบบสอบถามความพึง พอใจของนักศึกษาที่มี ต่อการจัดการเรียนการสอน
วิธีการสอน แบบ Online โดยใช้แบบสอบถาม Google Form
3. นำผลจากการตอบแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้
1. การหาค่าสถิติพื้นฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไ ด้
จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตรดังนี้
กำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่ อการประเมินตามเกณฑ์ก าร
ประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99-100) ดังนี้
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50
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มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50

1.1 ค่าร้อยละ
f
x 100
N

P =
เมื่อ

P
f
N

แทน ค่าร้อยละ
แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ
แทน จำนวนความถี่ทั้งหมด

X
=

1.2 ค่าเฉลี่ย

N

เมื่อ

X

∑X
N

แทนค่าเฉลี่ย
แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
แทนจำนวนคะแนนในกลุ่ม

1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N  X 2 − ( X ) 2

S.D
เมื่อ

=

N (N − 1)

S.D แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
∑X แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว
N
แทนจำนวนคะแนนในกลุ่ม
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอน
แบบ Online ของครูสง่า คุคำ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไป จำแนกตามระดับชั้น ของแบบสอบถามความพึงพอใจ การเรียนการสอน
โดยใช้วิธีการสอน แบบ Online
ผูต้ อบแบบสอบถาม
จำนวน
ร้อยละ
ปวช.2
34
100
รวม
34
100
จากตารางที่ 4.1 การจำแนกตามระดับชั้นมีผู้เรียนทั้งหมด 17 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นปวช.2
จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไป จำแนกตามประเภทวิชา ของแบบสอบถามความพึงพอใจ การเรียนการ
สอน โดยใช้วิธีการสอน แบบ Online
ผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน
ร้อยละ
ช่างอุตสาหกรรม
34
100
รวม
34
100
จากตารางที่ 4.2 การจำแนกผู้ตอบแบบสอบถามจากประเภทวิชา มีผู้ ตอบแบบสอบถามทั้ง หมด
จำนวน 17 คน มีนักเรียนประเภทวิชา ช่างอุตหสาหกรรม จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอน
แบบ Online
ข้อที่

การปฏิบัติการสอน

ด้านที่ 1 การดำเนินการสอนของผู้สอน
1. การกำหนดเค้าโครงรายวิชาและอธิบายวัตถุประสงค์
ของวิชาที่เรียน
2. การเตรียมการสอนล่วงหน้า
3. การอธิบายวิธีการประเมินผลอย่างชัดเจน
4. การใช้วิธีการวัดและการประเมินผลอย่างชัดเจน
5. การกำหนดเค้าโครงรายวิชาและอธิบายวัตถุประสงค์
ของวิชาที่เรียน
รวมรายด้านที่ 1

X

แปลผล
S.D แปลผล

4.12

0.59

มาก

4.24
4.09
4.15

0.65
0.79
0.74

มาก
มาก
มาก

4.18

0.67

มาก

4.15

0.69

มาก
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ข้อที่

การปฏิบตั ิการสอน

X

ด้านที่ 2 วิธีการสอนของอาจารย์
1. การใช้เทคนิคการสอนและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
4.18
2. มีสื่อการเรียนการสอนตรงกับเนื้อหาของบทเรียน
4.21
3. การอธิบายตรงประเด็นมีการยกตัวอย่างประกอบได้
4.32
อย่างชัดเจน
4 บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่เคร่งเครียด
4.15
5 มีกิจกรรมหลากหลายไม่น่าเบื่อ
4.15
6 การเปิดโอกาสให้ซักถาม
4.29
รวมรายด้านที่ 2
4.22
ด้านที่ 3 เนื้อหาวิชา
1 เนื้อหาและหลักสูตรตรงกับความต้องการ
4.18
2 ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนผ่านทาง Google
4.15
Classroom ตรงกับวัตถุประสงค์
3 ครูผู้สอนมีความรู้หลาย ๆ ด้าน และนำมาประยุกต์ใช้
4.26
ในวิชาที่สอนได้
4 ครูผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างถ่องแท้
4.26
รวมรายด้านที่ 3
4.21
ด้านที่ 4 ครูผู้สอน
1. ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นต่อการถ่ายทอดความรู้
4.47
2. ครูให้ความสนใจและเป็นกันเองกับผู้เรียน
4.41
3. ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนและมีความสุขกับการ
4.18
เรียน
4. ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและชอบเรียน
4.18
เพิ่มขึ้น
5. ครูยอมรับฟังความเห็นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
4.38
รวมรายด้านที่ 4
4.32
ด้านที่ 5 ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนผ่านทาง Google Classroom
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึง Google Classroom ได้ทุกที่
4.32
ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์
2. กระบวนการมอบหมายงานสะดวกรวดเร็ว และไม่
4.21
สิ้นเปลืองกระดาษ
3. จัดเก็บและตรวจสอบไฟล์งานได้อย่างเป็นระบบภายใต้
4.18
Folder "Classroom"

แปลผล
S.D แปลผล
0.72
0.77

มาก
มาก

0.73

มาก

0.86
0.66
0.63
0.72

มาก
มาก
มาก
มาก

0.63

มาก

0.89

มาก

0.67

มาก

0.62
0.70

มาก
มาก

0.51
0.56

มาก
มาก

0.72

มาก

0.67

มาก

0.70
0.64

มาก
มาก

0.68

มาก

4.64

มาก

0.72

มาก
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4.
5.

สามารถกลับมาทบทวนบทเรียนซ้ำได้
4.24
0.65
มาก
รู้การประเมินผลคะแนนได้ทันที
4.29
0.72
มาก
รวมรายด้านที่ 5
4.25
0.68
มาก
รวมทั้งฉบับ
4.23
0.69
มาก
จากตารางที่ 4.3 ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการ
สอน แบบ Online ทั้งหมด 5 ด้าน
ด้านที่ 1 การดำเนินการสอนของครูผู้สอน มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง การเตรียมการ
สอนล่วงหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 (S.D. = 0.65) น้อยที่สุดในเรื่อง การอธิบายวิธีการประเมินผล
อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (S.D. = 0.79) โดยรวมด้านที่ 1 มีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 (S.D. = 0.69)
ด้านที่ 2 วิธีการสอนของอาจารย์ ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ในเรื่องการอธิบายตรง
ประเด็นมีการยกตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (S.D. = 0.73) น้อยที่สุดใน
เรื่องมีกิจกรรมหลากหลายไม่น่าเบื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (S.D. = 0.66) โดยรวมด้านที่ 2 มี
ความพึงพอใจมาก มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (S.D. = 0.72)
ด้านที่ 3 ด้านเนื้อหาวิชา มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง ครูผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวิชา
ที่สอนอย่างถ่องแท้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (S.D. = 0.62) น้อยที่สุดในเรื่อง ความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนผ่านทาง Google Classroom ตรงกับวัตถุป ระสงค์ มีค่าเฉลี ่ย เท่ ากับ 4.15 (S.D. = 0.89)
โดยรวมด้านที่ 3 มีความพึงพอใจมาก มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 (S.D. = 0.70)
ด้านที่ 4 ครูผู้สอน มีความพึง พอใจมากที่สุดในเรื่ อง ครูมีความตั้ง ใจและมุ่งมั่นต่อการ
ถ่ายทอดความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 (S.D. = 0.51) น้อยที่สุดในเรื่อง ทำให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นและชอบเรียนเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 (S.D. = 0.67) โดยรวมด้านที่ 4 มีความ
พึงพอใจมาก มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (S.D. = 0.64)
ด้านที่ 5 ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนผ่านทาง Google Classroom มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในเรื่อง ผู้เรียนสามารถเข้าถึง Google Classroom ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.32 (S.D. = 0.68) น้อยที่สุดในเรื่อง จัดเก็บและตรวจสอบไฟล์งานได้อย่างเป็นระบบภายใต้
Folder "Classroom" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 (S.D. = 0.72) โดยรวมด้านที่ 5 มีความพึง พอใจ
มาก มี เฉลี่ยเท่า กับ 4.25 (S.D. = 0.68) ความพึง พอใจโดยรวมทั้ง ฉบับ มี ความพึง พอใจมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 (S.D. = 0.69)
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอน แบบ
Online ของครูนายสง่า คูคำ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
5.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
5.2 กลุ่มตัวอย่าง
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
5.4 สรุปผลการวิจัย
5.5 อภิปรายผล
5.6 ข้อเสนอแนะ
5.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอน
Online ของครู สง่า คูคำ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
2. เพื่อนำผลการศึกษาความพึงพอไปปรับใช้ในการสอนครั้งต่อไป
5.2 กลุ่มตัวอย่าง
1. กลุม่ ประชากร นักศึกษาทั้งหมดที่เรียนกับครูสง่า คูคำ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 จำนวน 38 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 201052105 จำนวน 38 คน
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการ
สอน แบบ Online วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 20105-2105
5.4 สรุปผลการวิจยั
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอน แบบ
Online วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 20105-2105 ของครูสง่า คูคำ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 2563 พบว่า จากตารางที่ 4.1 การจำแนกตามระดับชั้นมีผู้เรียนทั้งหมด 38 คน ส่วน
ใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปวช.2 จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากตารางที่ 4.2 การจำแนกผู้ตอบ
แบบสอบถามจากประเภทวิชา มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 34 คน มีนักศึกษาประเภทวิชา
ช่างอุตหสาหกรรม จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากตารางที่ 4.3 มีการศึกษาความพึงพอใจ
ทั้งหมด 5 ด้าน ด้านที่ 1 การดำเนินการสอนของครูผู้สอน มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง การ
เตรียมการสอนล่วงหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 (S.D. = 0.65) น้อยที่สุดในเรื่อง การอธิบายวิธีการ
ประเมินผลอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (S.D. = 0.79) โดยรวมด้านที่ 1 มีความพึงพอใจ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (S.D. = 0.69) ด้านที่ 2 วิธีการสอนของอาจารย์ ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
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มากที่สุด ในเรื่องการอธิบายตรงประเด็นมีการยกตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.32 (S.D. = 0.73) น้อยที่สุดในเรื่องมีกิจกรรมหลากหลายไม่น่าเบื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (S.D. =
0.66) โดยรวมด้านที่ 2 มีความพึงพอใจมาก มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (S.D. = 0.72) ด้านที่ 3 ด้าน
เนื้อหาวิชา มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง ครูผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างถ่องแท้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (S.D. = 0.62) น้อยที่สุดในเรื่อง ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนผ่านทาง Google
Classroom ตรงกับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (S.D. = 0.89) โดยรวมด้านที่ 3 มีความ
พึงพอใจมาก มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 (S.D. = 0.70) ด้านที่ 4 ครูผู้สอน มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง
ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นต่อการถ่ายทอดความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 (S.D. = 0.51) น้อยที่สุดใน
เรื่อง ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและชอบเรียนเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 (S.D. = 0.67)
โดยรวมด้านที่ 4 มีความพึงพอใจมาก มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (S.D. = 0.64) ด้านที่ 5 ประโยชน์ที่ได้
จากการเรียนผ่านทาง Google Classroom มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึง Google Classroom ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (S.D. = 0.68) น้อย
ที่สุดในเรื่อง จัดเก็บและตรวจสอบไฟล์งานได้อย่างเป็นระบบภายใต้ Folder "Classroom" มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 (S.D. = 0.72) โดยรวมด้านที่ 5 มีความพึงพอใจมาก มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (S.D. =
0.68) ความพึงพอใจโดยรวมทั้งฉบับมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 (S.D. = 0.69)
5.5 อภิปรายผล
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอน แบบ
Online วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 20105-2105 ของครูสง่า คูคำ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 2563 มีผตู้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 34 คน เป็น ปวส.1 ผู้เรียนทั้งหมด 38 คน ส่วนใหญ่
เป็น นักศึกษาชั้น ปวช.2 จำนวน 34 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 จากตารางที่ 4.2 การจำแนกผู้ ตอบ
แบบสอบถามจากประเภทวิชา มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 34 คน มีนักศึกษาประเภทวิชา
ช่างอุตหสาหกรรม จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากตารางที่ 4.3 มีการศึกษาความพึงพอใจ
ทั้งหมด 5 ด้าน ด้านที่ 1 การดำเนินการสอนของครูผู้สอน มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง การ
เตรียมการสอนล่วงหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 (S.D. = 0.65) น้อยที่สุดในเรื่อง การอธิบายวิธีการ
ประเมินผลอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (S.D. = 0.79) โดยรวมด้านที่ 1 มีความพึงพอใจ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (S.D. = 0.69) ด้านที่ 2 วิธีการสอนของอาจารย์ ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด ในเรื่องการอธิบายตรงประเด็นมีการยกตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.32 (S.D. = 0.73) น้อยที่สุดในเรื่องมีกิจกรรมหลากหลายไม่น่าเบื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (S.D. =
0.66) โดยรวมด้านที่ 2 มีความพึงพอใจมาก มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (S.D. = 0.72) ด้านที่ 3 ด้าน
เนื้อหาวิชา มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง ครูผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างถ่องแท้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (S.D. = 0.62) น้อยที่สุดในเรื่อง ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนผ่านทาง Google
Classroom ตรงกับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (S.D. = 0.89) โดยรวมด้านที่ 3 มีความ
พึงพอใจมาก มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 (S.D. = 0.70) ด้านที่ 4 ครูผู้สอน มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง
ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นต่อการถ่ายทอดความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 (S.D. = 0.51) น้อยที่สุดใน
เรื่อง ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและชอบเรียนเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 (S.D. = 0.67)
โดยรวมด้านที่ 4 มีความพึงพอใจมาก มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (S.D. = 0.64) ด้านที่ 5 ประโยชน์ที่ได้
จากการเรียนผ่านทาง Google Classroom มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง ผู้เรียนสามารถ
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เข้าถึง Google Classroom ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (S.D. = 0.68) น้อย
ที่สุดในเรื่อง จัดเก็บและตรวจสอบไฟล์งานได้อย่างเป็นระบบภายใต้ Folder "Classroom" มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 (S.D. = 0.72) โดยรวมด้านที่ 5 มีความพึงพอใจมาก มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (S.D. =
0.68) ความพึงพอใจโดยรวมทั้งฉบับมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 (S.D. = 0.69) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพฤทธิ์ คล้ายแก้ว และขวัญใจ ดีจริง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ร่างกาย มนุษย์
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียน
อ่างห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ออนไลน์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้สถิติ t-test for dependent samples
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์
สำหรับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิ สต์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ร่างกาย มนุษย์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จะเห็นได้ว่าจากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนแบบ Online มีทั้งข้อดี
และข้อเสีย ข้อดีคอื กระบวนการมอบหมายงานสะดวกรวดเร็ว และไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ส่วนใหญ่
ครูควรเพิ่มสื่อการเรียนการสอนให้หลากหลาย การสอบใน Online ต่าง สถานที่ กันเอาจมีผลทีให้
การวัดผลไม่มีประสิทธิภาพ ควรมีการปรับปรุงระบบ Internet ของวิทยาลัยให้ใช้งานได้ทั่วถึง เพื่อใช้
ในการเรียนการสอน และที่สำคัญควรมีการปรับปรุงระบบให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้น
5.6 ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงระบบการเรียนการสอน Online ให้ใช้งานง่ายมากกว่านี้
2. อยากให้เพิ่มสื่อวีดีโอในการสอน เพราะการยกตัวอย่างเดียวไม่ค่อยครอบคุมเท่าไหร่
3. อยากให้มีอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพสูง
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