
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
ที่    วันที่     ๑๖    เดือน       กันยายน     พ.ศ   ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ขออนุญาตด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ(ครั้งท่ี ๗) 
 
 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สู่ความเป็นเลิศ(ครั้งที่ ๗) 
           จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ได้ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดม  
ศึกษาพัฒนาการ สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่ ๗) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพ่ือพัฒนาบุคลากรครูทั้ง  1๘ โรงเรียน    
ให้ตระหนักในความส าคัญและพร้อมที่จะด าเนินการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม           
ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนให้เท่าเทียมกัน      
จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สู่ความเป็นเลิศข้ึน  เพื่อให้ทุกคน  
ได้รับทราบกระบวนการบริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน    
ในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและครูสามารถพัฒนาตนเองสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน      
ให้มีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมทุกด้านในการที่จะพัฒนาโรงเรียนของตนเองให้มีคุณภาพ 

 ในการนี้กลุ่มบริหารงานบุคคลขออนุญาตด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่ ๗) 

 จึงเรียนมาเพ่ืออนุญาต 
 
 
 
            รัชฎาภรณ์  พรหมบุตร 
       ( นางรัชฎาภรณ์  พรหมบุตร )   
                                                                หัวหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่1 
 

บทน า 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีจุดมุง่หมาย  
ที่จะกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง และจากกลยุทธ์
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของครูผ่านการปฏิบัติจริง และ
การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ ในการท างานสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  โดยให้มีการ
เสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศให้มีความรู้สู่
สากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นโรงเรียนที่มีโรงเรียนในเครือฯ   รวมทั้งหมด
จ านวน 18 โรงเรียน    มีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรครูทั้ง 18 โรงเรียน ให้ตระหนักในความส าคัญดังกล่าว
และพร้อมที่จะด าเนินการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ในการ
บริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนให้เท่ าเทียมกันจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนในเครือข่าย ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 7 ขึ้น  ส าหรับข้าราชการครู ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เพ่ือให้ทุกคนได้รับทราบกระบวนการบริหารโรงเรียนในเครือ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและครูสามารถ
พัฒนาตนเองสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกันให้มีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมทุกด้านในการที่
จะพัฒนาโรงเรียนของตนเองให้มีคุณภาพต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้ข้าราชการครู  ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

      พัฒนาการ  อุดรธานี ทุกคนมีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาผู้เรียนให้คุณภาพ 
  2.  เพ่ือให้ข้าราชการครู  ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
                พัฒนาการ อุดรธานี ทุกคนสามารถท างานเป็นทีม และเรียนรู้ร่วมกัน 
  3.  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการการ 
                สมาคมผู้ปกครองและครู และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของทั้ง 18 โรงเรียน  
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ในโรงเรียนเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีทุกคนได้รับการพัฒนาด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดประเมินผล 
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน มีความรู้ ความสามารถในด้าน
หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพ 
4. วิธีด าเนินการ 
 1. ขั้นเตรียมการ 
  -  เขียนโครงการขออนุมัติโครงการและได้รับความเห็นชอบ 
  -  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
  -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประสานงาน 



  2.  ขั้นตอนการด าเนินการ 
-  แจ้งก าหนดการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-  ติดต่อที่พัก ยานพาหนะ 
-  เตรียมครูตัวแทนแต่ละกลุ่มสาระน าเสนอผลงาน 

 3. ขั้นตอนติดตามและประเมินผล 
ประเมินผลจากแบบสอบถาม   

๕. การก ากับ  ติดตามผล  ประเมินและรายงานผล 
 ประเมินผลจากแบบสอบถามการจัดรูปเล่มสรุปโครงการ 
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือการพัฒนาข้าราชการครูและครูอัตราจ้างให้สามารถพัฒนาองค์กรมีความสามารถในการจัด  การเรียน
การสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพของสถานศึกษา 
2. ผลงานทางวิชาการ “การปฏิบัติที่เป็นเลิศ : กระบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาผลลัพธ์  

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้”  ประจ าปีการศึกษา  256๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
เอกสารงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 การด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สู่ความเป็นเลิศ  (ครั้งที่ ๗)  
มีเอกสารงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. รายละเอียดโครงการ 
2. ผลงานทางวิชาการ “สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. แบบประเมินผลการด าเนินงาน  และความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

 
๑.รายละเอียดโครงการ 
ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่ ๗) 
สนองกลยุทธ์ กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ  

ข้อที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล  
ข้อที่ 2  ผลิต พัฒนา ครูคณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        กลยุทธ์ที่ 2  สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรความรู้ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้าน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แผนงบประมาณ   งบประมาณปี  พ.ศ. 256๓ 
 

 1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมาย  
ที่จะกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง และจากกลยุทธ์
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของครูผ่านการปฏิบัติจริง และ
การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ ในการท างานสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  โดยให้มีการ
เสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศให้มีความรู้สู่
สากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นโรงเรียนที่มีโรงเรียนในเครือฯ   รวมทั้งหมด
จ านวน 18 โรงเรียน    มีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรครูทั้ง 18 โรงเรียน ให้ตระหนักในความส าคัญดังกล่าว
และพร้อมที่จะด าเนินการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ในการ
บริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนให้เท่าเทียมกันจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนในเครือข่าย ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 7 ขึ้น  ส าหรับข้าราชการครู ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เพ่ือให้ทุกคนได้รับทราบกระบวนการบริหารโรงเรียนในเครือ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและครูสามารถ
พัฒนาตนเองสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกันให้มีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมทุกด้านในการที่
จะพัฒนาโรงเรียนของตนเองให้มีคุณภาพต่อไป 
 



2. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้ข้าราชการครู  ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

      พัฒนาการ  อุดรธานี ทุกคนมีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาผู้เรียนให้คุณภาพ 
  2.  เพ่ือให้ข้าราชการครู  ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
                พัฒนาการ อุดรธานี ทุกคนสามารถท างานเป็นทีม และเรียนรู้ร่วมกัน 
  3.  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการการ 
                สมาคมผู้ปกครองและครู และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของทั้ง 18 โรงเรียน  
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ในโรงเรียนเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีทุกคนได้รับการพัฒนาด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดประเมินผล 
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน มีความรู้ ความสามารถในด้าน
หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 
4. วิธีด าเนินการ 
 1. ขั้นเตรียมการ 
  -  เขียนโครงการขออนุมัติโครงการและได้รับความเห็นชอบ 
  -  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
  -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประสานงาน 
  2.  ขั้นตอนการด าเนินการ 

-  แจ้งก าหนดการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-  ติดต่อที่พัก ยานพาหนะ 
-  เตรียมครูตัวแทนแต่ละกลุ่มสาระน าเสนอผลงาน 

 3. ขั้นตอนติดตามและประเมินผล 
ประเมินผลจากแบบสอบถาม   
  

  5. สถานที่ในการด าเนินกิจกรรม 
 โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง 
 

 6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  21 - 23 กันยายน  256๓  
 

7. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณพ. ศ. 2563    
 ค่าลงทะเบียน  ๑,๑๕๐ × ๙๗ คน    จ านวน  ๑๑๑,๕๕๐  บาท  
 ค่าท่ีพัก  ๓ คืน      จ านวน ๒๑๘,๔๕๐  บาท    
 ยานพาหนะ ๒ คัน × ๕ วัน × ๑๕,๐๐๐  จ านวน   1๕0,000  บาท  

รวมทั้งสิ้น   4๘๐,๐00 บาท 



 8. หน่วยงานที่เบิกจ่าย 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3.กลุ่มบริหารงบประมาณ  
4 กลุ่มบริหารทั่วไป  
5 กลุ่มบริหารงานกิจการ 

 
10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 18 โรงเรียน 
 
11. การก ากับ  ติดตามผล  ประเมินและรายงานผล 
 ประเมินผลจากแบบสอบถามการจัดรูปเล่มสรุปโครงการ 
 
12.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพ่ือการพัฒนาข้าราชการครูและครูอัตราจ้างให้สามารถพัฒนาองค์กรมีความสามารถในการจัด  การเรียน
การสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพของสถานศึกษา 
 
2. ผลงานทางวิชาการ “การปฏิบัติที่เป็นเลิศ : กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา  256๓ 
 
ตารางการน าเสนอนวัตกรรม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระ 
การเรียนร ู

ชื่อนวัตกรรม ได้รับรางวัล หมายเหตุ 

1 นางสาวสิริภรณ์ อรัญวารี 
 

กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การสื่อสารและน าเสนอ 
ผ่าน Google Site ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการอุดรธานี 
 

เหรียญทอง  

2 นางอัมรินทร์  นารินทอง      สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม      

ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสังคม
ศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน 
ที่มีผลต่อความสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

เหรียญทอง  



ที ่ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระ 
การเรียนร ู

ชื่อนวัตกรรม ได้รับรางวัล หมายเหตุ 

3 วันเฉลิม  บุญเกษม 
 

คณิตศาสตร์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชา
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ 
Google Forms  
เรื่อง จ านวนจริง  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 

เหรียญทอง  

4 ว่าที่ ร.ต. ไมตรี   
ศรีอภิทรัพย์ 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

การพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาการงานอาชีพพ้ืนฐาน  

เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น โดยใช้
สื่อสังคมออนไลน์Youtube 

เหรียญทอง  

5 นางสาวมสารัศม์ บ้านโพธิ์ศรี                                  วิทยาศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาเคมี เรื่อง ชื่อ
สารประกอบแอลเคน โดยใช้ 
คลิปวิดิโอ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 

เหรียญทอง  

6 นางสาวปิยะธิดา  พันธะไชย ศิลปะ การพัฒนาการสอนโดยใช้สื่อ
การเรียนรู้ผ่านเว็บ 
 เพ่ือการทดสอบ เรื่อง
ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยยุคสมัย
ต่างๆ   
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการอุดรธานี 
 

เหรียญเงิน  

7 นางสาวปิยะพร  โลหะพรม                                  ภาษาไทย การศึกษาผลสัมฤทธิ์เรื่อง นิราศ
ภูเขาทอง โดยใช้ Google 
classroom  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 
 
 
 
 
 

เหรียญทอง  



ที ่ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระ 
การเรียนร ู

ชื่อนวัตกรรม ได้รับรางวัล หมายเหตุ 

8 นางสาวธนธรณ์  ปราบพาล                                  ภาษาต่างประเทศ 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านไวยากรณ์ เรื่อง Relative 
Pronoun 
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
Youtube 
 

เหรียญทอง  

9 จ่าสิบเอกหญิงณัฐภัทร  
พันพรม 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
 

ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุข
ศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ผ่าน    สื่อ
ออนไลน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

เหรียญเงิน  

 
๓. แบบประเมินผลการด าเนินงาน  และความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 
 

แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่ ๗) 

ค าชี้แจง   โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 % ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 51–65 % 
ระดับ 3หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 66 – 80 %  ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 81 - 90 % 
ระดับ 5 หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90% 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. ด้านทรัพยากรที่ใช้      
   1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ      
   1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง       
   1.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน / โครงการ      
   1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน / โครงการ      
   1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการด าเนินงาน / โครงการ      
2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      
   2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ      
   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการด าเนินโครงการ      
   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

     



   2.4 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ / วิทยากร / ผู้เข้าร่วมโครงการ 

     

3. ประเมินผลการด าเนินงาน      
   3.1 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้มากน้อย
เพียงใด 

     

   3.2 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพท่ีก าหนดไว้มาก
น้อยเพียงใด 

     

   3.3 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณท่ีก าหนดไว้มาก
น้อยเพียงใด 

     

รวม      
 

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12) = ,…………………………………………………………… 
 (    )  เป็นที่พอใจมากที่สุด ( 4.1 – 5.0 )   (    )  เป็นที่พอใจมาก ( 3.6 – 4.0 ) 
 (    )  เป็นที่พอใจ ( 2.5 – 3.5 )    (    )  ไม่เป็นที่พอใจ   ( 1.5 – 2.4 )  

(    ) ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง ( ต่ ากว่า 1.5 ) 
สรุป : ผลการประเมินตามมาตรฐานคณุภาพ 
 มาตรฐานที่……………………….ตัวชี้วัดที่………………………….ระดับคุณภาพ……………………………….. 
 มาตรฐานที่……………………….ตัวชี้วัดที่………………………….ระดับคุณภาพ……………………………….. 
 มาตรฐานที่……………………….ตัวชี้วัดที่………………………….ระดับคุณภาพ……………………………….. 
 
สรุป : ผลการประเมินตามเป้าหมาย        (    ) บรรลุ              (    ) ไม่บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 

  โครงการบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่ ๗) มีวิธีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  กิจกรรมบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สู่ความเป็นเลิศ(ครั้งที่ 7)   
มีระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่ 21 กันยายน  2563 ถึง 23 กันยายน 2563 
 แผนการปฏิบัติงาน 
  โครงการบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สู่ความเป็นเลิศ(ครั้งที่ 7)   
มีแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 

วัน  เดือน  ปี ล าดับขั้นตอน 
สิงหาคม 2563 วางแผนการด าเนินโครงการ 
2  กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
21-23 กันยายน 2563 ด าเนินงานตามโครง 
26 กันยายน 2563 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
30  กันยายน  2563 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
วิธีด าเนินงาน 
 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สู่ความเป็นเลิศ(ครั้งที่ 7)      
มีวิธีการด าเนินงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
  

รายการ การด าเนินงาน 
การวางแผน (Plan) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 
การปฏิบัติ (Do) 

 
1. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ออกค าสั่งอนุญาตไปราชการ 
3. ด าเนินงานตามค าสั่ง 

การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
 

ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
(Act) 

 

ประชุมวางแผนการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนิน
โครงการในครั้งต่อๆไป 

 
 

 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

         
            การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สู่ความเป็นเลิศ       
(ครั้งที่ 7) ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

      1. วิธีด าเนินการ  ประเมินผลการด าเนินงาน  ได้ด าเนินการดังนี้ 
1.1  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน    
       1)  แบบตรวจสอบรายการ  แบบ Check List    
        2)  แบบประเมินความพึงพอใจ ประเภทประเมินค่า (Rating Scale)  
 2.2  วิเคราะห์ข้อมูล  ในการวิเคราะห์  ด าเนินการดังนี้ 
        1) วิเคราะห์ผลด้วยการหาค่าจ านวน  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
              - แบบตรวจสอบรายการ   
         2) วิเคราะห์ผลด้วยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย    และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
               - แบบประเมินความพึงพอใจ  

        2. เกณฑ์และการแปลผลข้อมูล 
                           1)  แบบตรวจสอบรายการ  แบ่งเป็น 4  ระดับ ดังนี้ 
        เกณฑ ์

 คะแนน  1 (A1 Awareness)            หมายถึง มีความตระหนักรู้ แต่ยังไม่มีการปฏิบัติ 
  คะแนน  2 (A2 Attempt)               หมายถึง  ได้ลงมือปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่เห็นผลชัดเจน 
  คะแนน  3 (A3 Achievement)        หมายถึง ได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จเป็นประจักษ์ 
  คะแนน  4 (A4 Accredited System) หมายถึง ได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จเป็นประจักษ์ 

จนได้รับการยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนา                                                           
จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบ  

 -   การแปลผลจากค่าร้อยละ โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
                       ระดับ 1   หมายถึง  น้อย หรือ ปรับปรุง  (ต่ ากว่า 60 %  ของศักยภาพท่ีควรจะเป็น) 
                       ระดับ 2   หมายถึง  พอใช้ หรือ ปานกลาง  ( 60 % ถึง 69% ของศักยภาพที่ควรจะเป็น) 
                       ระดับ 3   หมายถงึ   ดี หรือ สูง  (70 % ถึง 79% ของศักยภาพที่ควรจะเป็น) 
                       ระดับ 4   หมายถึง  ดีมาก หรือ สูงสุด ( 80 % ขึ้นไป ของศักยภาพที่ควรจะเป็น) 

           
2) แบบประเมิน แบบสังเกต   แปลความหมายของข้อมูล  

  -  การแปลผลจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ( ) โดยใช้หลักเกณฑ์ 5   ระดับ ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (  )     ความหมาย 
 4.50  –  5.00    ระดับการปฏิบัติมากที่สุด / เหมาะสมมากท่ีสุด 
 3.50  –  4.49    ระดับการปฏิบัติมาก / เหมาะสมมาก 
 2.50  –  3.49    ระดับการปฏิบัติปานกลาง / เหมาะสมปานกลาง 
 1.50  –  2.49    ระดับการปฏิบัติน้อย / เหมาะสมน้อย 
 1.00  –  1.49    ไม่มีการปฏิบัติ/ ควรปรับปรุง 

             
 



       ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
          ตอนที่ 1 ข้อมูลจ านวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

        ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละที่เข้าร่วม 
เป้าหมาย เข้าร่วม 

คร ู 130 98 75 
รวม 130 98 75 

 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นครู    จ านวน  98  คน    คิดเป็นร้อยละ 75 

 
ตอนที่ 2  ผลการด าเนินงานจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สู่ความ

เป็นเลิศ(ครั้งที่ 7)  
   2.1 ผลการก าเนินการตามขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
   ตารางที่ 2  ระดับความส าเร็จของประเด็นการการปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีด าเนินงาน 

 
 
ที ่

          
 

ประเด็นการปฏิบัติ 

หลักฐาน/ร่องรอยการ
ด าเนินการ (ระบุข้อมูล/
สารสนเทศ/หลักฐานที่
สะท้อนคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน) 

สภาพความส าเร็จ 

A1 A2 A3  A4 

1 ประชุมคณะกรรมการ   -รายงานการประชุม     
2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม - ค าสั่งที่ 402/2563     
3 ด าเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สู่ความเป็นเลิศ(ครั้งที่ 6 
- รูปภาพ     

4 ประเมินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สู่ความเป็นเลิศ(ครั้งที่ 6) 

- เอกสารรายงาน 
  การด าเนินงาน 

    

5 การเก็บรวบรวมข้อมูล / การวิเคราะห์ข้อมูล - เอกสารรายงาน 
  การด าเนินงาน 

    

6 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการเขียนรายงาน - เอกสารรายงาน 
  การด าเนินงาน 

    

7 การเบิก จ่ายเงินงบประมาณ 
 

- เอกสารการเบิกจ่าย 
  งบประมาณ 

    

                                                     รวม     
 

จากตาราง  พบว่า ประเด็นการการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีด าเนินงานโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ  A4 สรุป
ได้ว่าได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จเป็นประจักษ์จนได้รับการยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเป็นระบบ  
 
 



          2.2  การประเมินด้านประสิทธิภาพ 
               ตาราง 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ                  
 

รายการ X  ความหมาย 
ท่านคิดว่าผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมนี้บรรลุจุดประสงค์เพียงใด 4.75 เหมาะสมมากที่สุด 
ท่านพอใจในผลส าเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมายเพียงใด 4.56 เหมาะสมมากที่สุด 
ในการด าเนินการตามงาน/โครงการ/กิจกรรมมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ต่อไปนี้เกิดข้ึนเพียงใด 
3.1 ความเหมาะสมของขั้นเตรียมการ 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลา 
3.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
3.4 ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ 
3.5 ความเหมาะสมของทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
3.6 ความคุ้มค่าของทรัพยากร 
3.7 การสนับสนุนของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/งาน 

 
 

4.06 
4.50 
4.70 
5.00 
4.50 
4.75 
5.00 

 
 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ท าให้เกิดผลผลิต/
ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังในระดับใด 

4.75 เหมาะสมมากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.66 เหมาะสมมากที่สุด 
 
                 จากตาราง  พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี สู่ความเป็นเลิศ(ครั้งที่ 7) โดยมีค่าเฉลี่ยของผลการด าเนินงาน  4.66  
สรุปได้ว่าการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สู่ความเป็นเลิศ
(ครั้งที่ 7) มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานีสู่ความเป็นเลิศ
(ครั้งที่ 7) ดังนี้ 
1.  ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ที ่

 
วัตถุประสงค์/กิจกรรม/โครงการ 

สภาพความส าเร็จ  
ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ ร้อยละ 

1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน ได้น าความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์       

  100 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถน าความรู้จาก
การเข้าร่วมโครงมาใช้
พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนสอนใน
โรงเรียนได ้

2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมและมี
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

  100 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความสามัคคี สามารถ
ท างานเป็นทีมได้ 

 
2.   สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

 
ที ่

 
เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ 

สภาพความส าเร็จ  
ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ ร้อยละ 

เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วม  จ านวน 108 คน 

  100 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด  
108 คน 

เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนมคีวามรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน พัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพ 

  100 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถน า
ความรู้จากการเข้า
ร่วมโครงมาใช้
พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนสอนใน
โรงเรียนได้ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การน าเสนอสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประจ าปี 2563 

 
“เปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษา 

ของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ” 
“Turn COVID-19 Crisis into Opportunities to Promote TUP Affiliated School’s Educational 

Transformation” 
 
 

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน Google Site ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 

The Development of Web-based Instruction Using Google Site Based on 
Communication and Presentation for Mathayomsuksa 5 in 

Traimudomsuksapattanakarn Udonthani. 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้เขียน นางสาวสิริภรณ์ อรัญวารี 
ต าแหน่ง ครู  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 
กระทรวงศึกษาธิการ 

การน าเสนอสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประจ าปี 2563 

“เปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษา 
ของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ” 

“Turn COVID-19 Crisis into Opportunities to Promote TUP Affiliated School’s Educational 
Transformation” 

 
ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน Google Site ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 



Title  The Development of Web-based Instruction Using Google Site Based on 
Communication and Presentation for Mathayomsuksa 5 in 
Traimudomsuksapattanakarn Udonthani. 

ชื่อผู้เขียน นางสาวสิริภรณ์ อรัญวารี 
ต าแหน่ง ครู กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

Authors Miss Siriporn Arunwaree Teacher of Development Activities in  
Traimudomsuksapattanakarn Udonthani. 

    
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน  
Google Site ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  
 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี ที่มี
ต่อบทเรียนออนไลน์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน Google Site ที่พัฒนาขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี จ านวน 
172  โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน Google 
Site ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี แผนการจัดการเรียนรู้ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบว่า 1) นักเรียนเข้าใช้งาน บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน Google Site ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี มีนักเรียนเข้าใช้งานครบทั้ง 325 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 และมีผลงานนักเรียนมีผลงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 83  2) จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ การพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน Google Site ที่พัฒนาขึ้น พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  
= 3.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เว็บไซต์ง่ายต่อผู้ใช้ในการค้นหาข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 3.96) 
รองลงมา คือ เนื้อหาที่ใช้ในสื่อการเรียนมีความน่าสนใจ (𝑥̅ = 3.89) และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ (𝑥̅  = 3.78) 
 
ค าส าคัญ: บทเรียนออนไลน์, Google Site,การสื่อสารและน าเสนอ,ความพึงพอใจ  
  

ABSTRACT 
The purposes of the study were to: 1) develop Development of Web-based Instruction 

Using Google Site Based on Communication and Presentation for Mathayomsuksa 5 in 
Traimudomsuksapattanakarn Udonthani. 2) study the students' satisfaction towards the 
Development of Web-based Instruction Using Google Site Based on Communication and 
Presentation for Mathayomsuksa 5 in Traimudomsuksapattanakarn Udonthani. The sample used in 
this research was 172 students derived by simple random sampling. The research instruments were 
Google Site Based on Communication and Presentation, lesson plans, and a satisfaction 
questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. The 
research findings showed that: 1) There were 325 students using Web-based Instruction using 
Google Site Based on Communication and Presentation for Mathayomsuksa 5 in 



Traimudomsuksapattanakarn Udonthani, (100%), and there were 270 students passing the criteria, 
(83%).  2)  the satisfaction of the students towards the Web-based Instruction Using Google Site 
Based on Communication and Presentation for Mathayomsuksa 5 in Traimudomsuksapattanakarn 
Udonthani  as a whole was at the high level (𝑥̅  = 3.65) ,  When considering in each aspect, it was 
found that  the highest average was The website is easy for users to find information. (𝑥̅ = 3.96), 
followed by the site is interesting to learn (𝑥̅ = 3.89), and the ability to apply the acquired 
knowledge in daily life (𝑥̅ = 3.78) 

  
Keywords:  Web-based Instruction, Google Site, Communication and Presentation, Satisfaction 
 
 
บทน า 

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดไวรัส Covid-19 ท าให้ทั่วโลกใช้มาตรการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) ซึ่งในประเทศไทยได้ใช้มาตรการปิดสถานที่รวมตัวทางสังคม ซึ่งรวมถึงโรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทย 
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดยังคงอยู่ ท าให้ระบบการศึกษาต้องปรับให้การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ขาดช่วง การเรียน
การสอนออนไลน์จึงได้ถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งดูเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนช่วยกันจ ากัด
พ้ืนที่อยู่ในที่พักอาศัย และด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีทางการศึกษาในปัจจุบัน ท าให้หลายฝ่าย
เชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สามารถท าได้ (วิทัศน์ ฝักเจริญผล, 2563) รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ท าให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียน และเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 เพ่ือให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองก่อนเปิดภาคเรียน ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งสังคมความรู้ 
(Knowledge - Based Society) และสังคมเทคโนโลยี(Technology Society) ซึ่งเป็นสังคมที่น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในทุกวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการศึกษา ที่ จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี การแสวงหาความรู้มิได้จ ากัดอยู่เฉพาะภายใน
ห้องเรยีน ผู้เรียนสามารถ เลือกรับวิทยาการและข้อมูลข่าวสารได้จากสื่อต่างๆด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
หรือการเรียนรู้ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โลกถูกหล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแบบไร้พรมแดน กิจกรรมต่างๆ จะถูก
เชื่อมโยงเข้าถึง กัน ข้อมูลข่าวสาร ความรู้จะกระจายอย่างทั่วถึงกัน และการที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความหมาย ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกเหนือจาก 
เทคโนโลยีการศึกษาอ่ืนๆ ซึ่งวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระการ
เรียนรู้ ที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนน าข้อสรุป ข้อค้นพบใหม่ ความคิดใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาก
การศึกษาศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ในสิ่งที่สนใจแล้วเรียบเรียงน าเสนอความคิด ข้อคิดเห็น และข้อเสนอ
เชิงวิชาการ โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องและน าเสนอองค์ความรู้ด้วยด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ สื่อสารและน าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุป หรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสม การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือบทเรียนออนไลน์ เป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตรง กับความต้องการของผู้เรียน และอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
หาแหล่งความรู้ ต่างๆ ทั้งที่เป็นห้องเรียน ชุมชน และที่บ้าน ด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ โดยอาศัยความสามารถของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสร้างความรู้ (Knowledge 
Constructor) ช่วย สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีทักษะในการเลือกรับข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็น ระบบ (ขนิษฐา ศรีชูศิลป์, 2546) การเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ ปัจจุบันการใช้สื่อการสอน
และหรือบทเรียนออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก าลังได้รับความนิยม เพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับอัตราการขยายตัว
อย่างรวดเร็วของการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้เพราะข้อได้เปรียบ



ของสื่ออินเทอร์เน็ตในการจัดหาสารสนเทศให้แก่ ผู้เรียน ในลักษณะที่สื่อประเภทอ่ืนๆ ไม่สามารถท าได้นั่นเอง 
นอกจากนี้ความสามารถของเทคโนโลยีบน เครือข่ายในการแสดงสื่อประสม เช่น ข้อความ เสียง  ภาพนิ่ง กราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว และความสะดวกการ ท าการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาก็เป็นอีก
ปัจจัยส าคัญในความนิยมของ บทเรียนออนไลน์ด้วย (ชวนิดา สุวานิช, 2548) การจัดการ เรียนรู้ผ่านเว็บ หรือ Online 
Learning จึงเป็นกระแสส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ที่ช่วยเสริม ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการจัดระบบการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล โปรแกรม Google Site เป็นหนึ่งใน Google Apps 
for Education ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือสนับสนับสนุนการเรียนการสอน โดยอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของ
เวิลด์ไวด์เว็บมาเป็น สื่อกลางในการถ่ายทอดในลักษณะของบทเรียนออนไลน์ สามารถเชื่อมโยงเนื้อหา และแหล่ง
ความรู้ต่างๆให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง แหล่งข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น มีบริการรูปแบบต่างๆ มากมายที่สามารถเอ้ือประโยชน์
ในการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

จากปัญหาและความส าคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้สอนจึงได้จัดท าบทเรียนออนไลน์เรื่อง การสื่อสารและ
น าเสนอ ผ่าน Google Site ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีขึ้น 
เมื่อมีการเปิดเรียนของสถานศึกษาแบบ On-site 100% แล้ว ก็ยังพัฒนาบทเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการ
สอนในห้องเรียน และยังบูรณาการการสอนในรายวิชา IS2 การสื่อสารและน าเสนอ ร่วมกับกิจกรรมแนะแนว ซึ่งเป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนได้สังเกตพบว่าการเรียนการสอนของเนื้อหา รายวิชาการเขียนเว็บไซต์มีความทันสมัยอยู่
แล้ว เพียงแต่ยังขาดสื่อการเรียนรู้ที่จะให้นักเรียนสามารถกลับไป ทบทวนย้อนหลังในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจหลังจากที่เรียน
จบในห้องเรียน  ผู้สอนจึงพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ผ่าน  เรื่อง การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน Google Site โดยน า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพ่ือให้ผลงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป (ปาณิสรา สิงหพงษ์,2560)   
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน Google Site ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  

2.ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี ที่
มีต่อบทเรียนออนไลน์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน Google Site ที่พัฒนาขึ้น 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อุดรธานี 312 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อุดรธานี จ านวน 172 คน โดยเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากตารางสูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Earyle 
W. Morgan. 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  
เครื่องมือที่ใช้ 

1.บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน Google Site ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  

2.แผนการจัดการเรียนรู้  
3.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ครูผู้สอนจัดท าคู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน Google Site ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี โดยให้นักเรียนเข้าไปเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site  

2. นักเรียนเข้าไปเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บใน LINE กลุ่มห้องเรียน  



3. ครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน า ชี้แนะ ทั้งในห้องเรียนและสามารถปรึกษาทาง LINE ส่วนตัวและ EMAIL 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงความรู้ที่มีกับความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ จนสามารถลงมือปฏิบัติหรือสร้างผลงานที่ตนเองสนใจได้  

4. นักเรียนท าชิ้นงาน หลังจากศึกษาบทเรียนแต่ละบทเรียนและส่งผลงานทาง LINE หรือทางอีเมล์ของ
ครูผู้สอน ครูผู้สอนตรวจ และรายงานผลให้นักเรียนทราบ ซึ่งในแต่ละบทเรียนครูผู้สอนจะใช้แบบประเมินทักษะการ
ท าผลงานนักเรียนในองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อความหมาย การจัดองค์ประกอบ ทักษะการ
ท างาน และการน าเสนอ  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน 
Google Site ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี จ านวน 172 คน  

 

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ 
ระดับ ความพึงพอใจ 

 

 S.D. แปลผล อันดับ 
1. เนื้อหาที่ใช้ในสื่อการเรียนมีความน่าสนใจ 3.89  0.81 มาก 2 
2. การแบ่งหัวข้อของเนื้อหาชัดเจนไม่สับสน 3.62  0.73 มาก 4 
3. ปริมาณของเนื้อหาก าลังดี ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป 3.59  0.89 มาก 9 
4. ส่วนน าเข้าบทเรียน มีความน่าสนใจ 3.60  0.78 มาก 8 
5. สีสันของบทเรียน และความสวยงามบนหน้าจอ 3.52  0.82 มาก 10 
6. ตัวอักษรชัดเจนอ่านได้ง่าย 3.52  0.90 มาก 10 
7. ภาพประกอบมีความสวยงามคมชัด 3.75  0.82  มาก 4 
8. เว็บไซต์ง่ายต่อผู้ใช้ในการค้นหาข้อมูล 3.96  0.75  มาก 1 
9. ปุ่มต่างๆ มีการจัดวางเหมาะสม ใช้งานได้ง่าย 3.71  0.72  มาก 7 
10. สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว 3.74  0.71  มาก 5 
 11. ได้ทบทวนความรู้ท าให้เข้าใจเนื้อหามากข้ึน 3.59  0.72  มาก 9 
 12. ระยะเวลาในการศึกษาบทเรียนเหมาะสม 3.60  0.73  มาก 8 
 13. เนื้อหาในบทเรียนออนไลน์เข้าใจง่าย 3.73  0.83  มาก 6 
 14. 
 15. 

สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นี้ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.71 
3.78 

 0.78 
0.85 

 มาก 
มาก 

7 
3 

 รวม 3.65    มาก  
 
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

อุดรธานี ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน Google Site ที่
พัฒนาขึ้น พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 3.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เว็บไซต์ง่ายต่อผู้ใช้ในการ
ค้นหาข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 3.96) รองลงมา คือ เนื้อหาที่ใช้ในสื่อการเรียนมีความน่าสนใจ (𝑥̅ = 3.89) 
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (𝑥̅  = 3.78) ตามล าดับ 
อภิปรายผล 
 การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน Google Site ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการอุดรธานี แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า  



 นักเรียนเข้าใช้งาน บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน Google Site ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี มีนักเรียนเข้าใช้งานครบทั้ง 325 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 และมีผลงานนักเรียนมีผลงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 83   

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อุดรธานี ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารและน าเสนอ ผ่าน Google Site ที่
พัฒนาขึ้น พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 3.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เว็บไซต์ง่ายต่อผู้ใช้ในการ
ค้นหาข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 3.96) รองลงมา คือ เนื้อหาที่ใช้ในสื่อการเรียนมีความน่าสนใจ (𝑥̅ = 3.89) 
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (𝑥̅  = 3.78) ตามล าดับ 
 
 
ข้อเสนอแนะในการท าบทเรียนออนไลน์ ผ่าน Google site ในครั้งต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เพื่อเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บของผู้เรียนให้สูงขึ้นต่อไป 
2. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ใน
หัวข้ออ่ืนๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน 
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ชือ่เร่ือง การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพพ้ืนฐาน  

เร่ือง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์Youtube 

The Development of Teaching and Learning of home academic subject on the 
topic “ The Invention of used local natural materials”  

by  using online teaching via Youtube. 
 

                                                             ผู้วิจัย ว่าที่ ร.ต. ไมตรี  ศรีอภิทรัพย์                                  
                                      ต าแหน่งครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงาน
อาชีพพ้ืนฐาน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์Y o u t u b e 
 เพ่ือ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้
              1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพพ้ืนฐานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์YouTube 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
             2) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน  
             3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพพ้ืนฐาน เรื่อง การประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์Youtube  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  จ านวน 37 คน ได้มา โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3) แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดย วิธีเรียนออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
YouTube 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ  
t-test ค่าดัชนีประสิทธิผล และค่าประสิทธิภาพ ผลการวิจยัพบว่า  การจัดการเรียนรู้เพ่ือหาประสิทธิภาพ

ของวิธีสอนออนไลน์ โดยสื่อสังคมออนไลน์ YouTube มีประสิทธิภาพ 68.37/91.49 ใกล้เคียงกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ที่ 
80/80 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8706 นั่นคือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อสังคมออนไลน์
YouTube  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดย 
วิธีเรียนออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube อยู่ที่ 𝑥̅ = 4.78, SD=0.26 ในระดับ มากที่สุด  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
The purpose of this research was to increase the efficiency in teaching and learning home 

academic subject on the topic “Relative Pronoun” using online learning methods via YouTube, 1) 
to enhance the instructional activities of foundation English by online learning methods via 
YouTube for grade 8th students. 2) to study and compare the learning achievement before and 
after learning the treatment by using online learning methods via YouTube. 3) to study the 
satisfaction of students toward teaching and learning activities by using by online learning methods 
via YouTube. 

The sample group used were students learning mathematics and basic statistics. In the first 
semester of academic year 2563, 37 people .The instruments used in the research were 
achievement test, communicative English lesson plans and the satisfaction questionnaire about 
teaching and learning by studying online via social media, YouTube the statistics used for data 
analysis are percentage, mean, standard deviation statistics, T-test, effectiveness index and 
efficiency The results of the research showed that learning management for the effectiveness of 
online teaching methods via Youtube. 
 The results of the research showed that learning management for the effectiveness of 
online teaching methods via Youtube.  

1. The efficiency of 68.37/91.49 is close to the criteria set at 80/80 with the  
effectiveness index of 0.8706. 

2. The learning achievement of students after the development of English grammar  
ability using online learning methods via YouTube of Mathayomsuksa 2 students was higher than 
before learning at the statistical significant difference level of .05. 

3. The opinion of students toward the learning achievement was significantly  
Higher than before learning at the level of 0.05 and the students' satisfaction was at 4.78, at the 
high level.  



 
 
 

บทน า 
ภายใต้สถานการณ์ระบาดไวรัส Covid-19 ท าให้ทั่วโลกใช้มาตรการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม  

(Social Distancing) ซึ่งในประเทศไทยได้ใช้มาตรการปิดสถานที่รวมตัวทางสังคม ซึ่งรวมถึงโรงเรียนทุกแห่งใน
ประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์ระบาดยังคงอยู่ ท าให้ระบบการศึกษาต้องปรับให้การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ขาดช่วง 
(OECD, 2020) การเรียนการสอนออนไลน์จึงได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งดูเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่ทุกคนช่วยกันจ ากัดพ้ืนที่อยู่ในที่พักอาศัย และด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในปัจจุบัน ท าให้หลายฝ่ายเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สามารถท าได้ การเรียนการสอนผ่านช่องทาง
ออนไลน์” จึงกลายเป็นช่องทางการศึกษาภาคบังคับที่ถูกเร่งจากสถานการณ์โรค “โควิด-19” ที่ท าให้ทุกคนต้องเว้น
ระยะห่างระหว่างกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากร อุดรธานี จึงได้น ามาตรการดังกล่าวมาใช้
ในการก าหนดการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด และได้จัดน าเอาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้จัดการเรียน
การสอนในช่วงที่นักเรียนหยุดเรียนอยู่ที่บ้าน 

ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ แบ่งได้ดังนี้ (โสภณวิชญ์ อ่ินแก้ว, 2556)  
1. เครือข่ายสังคม(Social networking site) เป็นเว็บไซต์ที่บุคคลหรือหน่วยงานสามารถสร้างข้อมูล

และเปลี่ยนแปลงข้อมูล เผยแพร่ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว โดยที่บุคคลอ่ืนสามารถเข้ามาแสดงความเห็นหรือ
เผยแพร่ สนทนาโต้ตอบได้ เช่น Facebook, Badoo, Google+, Linkdin และ Orkut เป็นต้น  

2. ไมโครบล็อก (Micro-blog) เป็นเว็บไซต์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความสั้น ในเรื่อง ที่สนใจเฉพาะ
ด้าน รวมทั้งสามารถใช้เครื่องหมาย # (Hashtag) เพ่ือเชื่อมต่อ กับกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้ 
เช่น Twitter, Blauk Weibo Tout และ Tumble เป็นต้น  

3. เว็บไซต์ที่ให้บริการแบ่งปันสื่อออนไลน์ (Video and photo sharing website) เป็นเว็บไซต์ที่ให้
ผู้ใช้สามารถฝากหรือน าสื่อข้อมูล รูปภาพ วีดีโอขึ้นเว็บไซต์เพ่ือแบ่งปันกับผู้อ่ืน เช่น Flicker, Vimero, 
YouTube, Instagram และ Pinterest เป็นต้น  

เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการเว้นระยะห่างที่อาจ าท าให้นักเรียนมาเรียนไม่ได้เต็มเวลา ผู้ 
ศึกษา จึงได ้ปรับเปลี่ยนวิธีสอน เป็น new normal เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์YouTube  
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพพ้ืนฐานพ้ืนฐานโดยใช้สื่อสังคม ออนไลน์ 
YouTube ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนออนไลน์ ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ 
YouTube เรื่อง วิชาการงานอาชีพพ้ืนฐาน   

3. เพ่ือหาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านสื่อสังคม  
ออนไลน์ YouTube  
สมมติฐานการวิจัย  

H0 : คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไม่แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  
H1 : คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  

ขอบเขต 
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 



  เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ในสาระที่ 1 เรื่อง การ
ด ารงชีวิตและครอบครัว  ซึ่งผู้ศึกษาได้น ามาให้นักเรียนได้ศึกษา  จ านวน 1  เรื่อง คือ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น 
 2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563  จ านวน  7  ห้อง  
รวมทั้งสิ้น  250 คน ซ่ึงแต่ละห้องเรียนมีการจัดชัน้เรียนแบบคละความสามารถ 
  2.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/5  จ านวน  
37  คน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียน
ที่  1  ปีการศึกษา  2563  ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างได้มา โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซ่ึง
เป็นห้องเรียนที่ผู้ศึกษาเป็นครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ 
 3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
  3.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่  สื่อสังคมออนไลน์ YouTube ที่นักเรียนใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาการงานอาชีพ  
   3.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่   
   3.2.1  การเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการศึกษา  ดังนี้ 
 1.  การเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ  หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ มาใช้ประโยชน์ใน
การท า งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการ
ท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง มีความสุข หลังจากนักเรียน
ได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ YouTube ของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20   ปีการศึกษา  2563 ที่วัดได้จากแบบทดสอบ
ที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึน 
 2.  สื่อสังคมออนไลน์ YouTube หมายถึง สื่อการเรียนหรือนวัตกรรมที่ผู้ศึกษาได้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา  2563  
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดย วิธีเรียนออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
YouTube วัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 9 ข้อ 
 4.  นักเรียน  หมายถึง  ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  1   
ปีการศึกษา  2563  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  จ านวน  250  คน   
 5.  โรงเรียน  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 
 1. ไดแ้นวทางในการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพที่เหมาะกับการจัดการเรียนรู้ในช่วง Covid 19 

 2. ได้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสารมารถด้านทักษะการประดิษฐ์
โดยใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นใช้ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ YouTube 



 3. ได้แนวทางส าหรับครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลลอดเวลา 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้การศึกษาวิจัย 2 แบบได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
เป็นแนวทางศึกษาวิจัยโดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของการศึกษาวิจัย โดยได้ทบทวนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และได้น าแนวคิดดังกล่าวมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดหรือตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยและผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามข้ันตอน
ดังนี้ 
          1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. แบบแผนการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

พัฒนาการ อุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา  2563  จ านวน  7 ห้อง  ได้แก่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  รวมทั้งสิ้น  250 คน ซ่ึงแต่ละห้องเรียนมีการจัด
ชั้นเรียนแบบคละความสามารถ 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/5 จ านวน  
37  คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ภาคเรียนที่  1  ปี
การศึกษา  2563  ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้ศึกษา
เป็นครูผู้สอนวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ  
ระยะเวลา  เดือนกรกฎาคม - เดือน กันยายน พ.ศ.2563 
รูปแบบการวิจัย  วิจัยเชิงปริมาณ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือโดยจ าแนกจากลักษณะการใช้ดังนี้ 
1. ลักษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ าแนกตามลักษณะการใช้ดังนี้ 
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติงานวิจัยได้แก่ 

1.1.1 แผนจัดการเรียนรู้ 
1.1.2 สื่อสังคมออนไลน์ YouTube  

                1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลในทางวิจัยได้แก่ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้าน
ไวยากรณ์ เรื่อง Relative Pronoun แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดย วิธีเรียนออนไลน์ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ YouTube ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert)  มี  5  ระดับ  ดังนี้ 
   5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มาก 
   3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   ปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   น้อย 



การจัดการเรียนการ สอนโดยวิธีการใช้ 
วิธีการเรียนออนไลน์ ผ่านสื่อสังคม 
ออนไลน์YouTube เรื่อง การประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น 

   1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   น้อยที่สุด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัย ครูผู้ช่วยวิจัยและนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
รวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
  1.1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานีเกี่ยวกับทักษะการงาน
อาชีพ วิธีจัดการเรียนรู้ทั้งในอดีตและปัจจุบันและได้ศึกษาเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ YouTube ทีใ่ช้ในการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะการงานอาชีพจากเว็บไซต์ และการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าวิจัย 

1.2 เลือกกลุ่มตังอย่างที่ใช้ในการวิจัยซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/5  จ านวน  37  คน 
1.3 ปฐมนิเทศกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 

2/5  จ านวน 37 คน ซึ่งผู้ศึกษาได้ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ YouTube ก าหนด
ปฏิทินการทอลอง โดยทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลาในทดลอง 2 ชัว่โมง 
 2. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยขันตอนต่างๆดังนี้ 

2.1 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 
      2.2 ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ YouTube ตามวงจร 

ปฏิบัติที่เตรียมไว้โดยใช้เครื่องมือต่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้       
   2.3 ด าเนินการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 10 ข้อ 

  2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent Sample) 

 2.5 ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดย  วิธีเรียนออนไลน์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ YouTube 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
      ตัวแปรอิสระ                                                                  ตัวแปรตาม  

  
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  ดังนี้ 

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่คะแนนที่ได้จากสิ่งต่อไปนี้ 
1.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพพ้ืนฐาน โดยใช้สื่อ 

สังคมออนไลน์ YouTube เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และค่าที (t- test   แบบ Paired-Samples)(บุญชม  ศรี
สะอาด, 2553: 133-142) 

1.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน 



                       𝑥̅ 1     
                            
                                *100 
 

                        Total   

 

                P2-P1 
                Total-P1   
 

N 

เตรียมอุดมศึกษา อุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอน
ออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube  โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และแปล ผลค่าความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ย ดังนี้  

คะแนน   ความหมาย  
5           ค่าความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
4                    ค่าความพึงพอใจในระดับมาก  

                       3            ค่า ความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
                            2                     ค่าความพึงพอใจในระดับน้อย  
                            1            ค่าความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  
          เกณฑ์การแปลความหมาย ก าหนดช่วงคะแนนดังต่อไปนี้  
   ช่วงคะแนน   การแปลความหมาย  
    4.51-5.00   หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
    3.51-4.50   หมายถึง ระดับมาก  
    2.51-3.50   หมายถึง ระดับปานกลาง  
    1.51-2.50   หมายถึง ระดับน้อย 
    1.00-1.50   หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
ผลการวิจัย 
 

1. การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index; E.I.) การหาพัฒนาการที่เพ่ิมข้ึนของ  
ผู้เรียน โดยอาศัยการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) หาได้จากสมการที่ 1  
                                                 
 

 
 

เมื่อ P1 แทนผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน  
     P2 แทนผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน  
     Total แทนผลคูณของจ านวนนักศึกษากับคะแนนเต็ม  
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล แสดงในตารางที่ 3  

            ตารางที่ 1  ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index; E.I.) 
 

Total P1 P2 E.I. 
37*20 253 677 0.8706 

 
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยวิธีการปรับการสอนออนไลน์ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ 
YouTube มีค่าเท่ากับ 0.8706 แสดงว่านักศึกษามีความรู้ หรือมีความก้าวหน้าของการเรียน ที่พัฒนาขึ้น 0.8706 
หรือคิดเป็นร้อยละ 87.06 นั่นเอง 
 

        2. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ การหาประสิทธิภาพสามารถหาได้จากสมการที่ 2  
                                                 
 

 
 

E1 = 
E2 
 

E.I. 

= 

*100   



N 

 
 
 
เมื่อ 𝑥̅ 1 แทนผลรวมของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนทุกคน  
     𝑥̅ 2 แทนผลรวมของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนทุกคน  

N   แทนคะแนนเต็ม  
แทนค่าจากตารางที่ 2 ลงในสมการที่ 2 ได้ E1/E2 = 68.37/91.49 ใกล้เคียงกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คือ 80/80 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบเปรียบเทียบ  
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (Paired-Samples T-Test) ที่ระดับนัยส าคัญ (=0.05) สรุปได้ดังตารางที่ 2  
                        ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  

รายการ คะแนนเต็ม N �̅� SD t p 
ก่อนเรียน 20 37 6.84 1.74 37.379** 0.000 
หลังเรียน 20 37 18.30 1.43 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบคะแนนของนักเรียน มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 6.84 คะแนน  

และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 18.30 คะแนน ผลการวิเคราะห์ มีค่า t = 37.379 และ p = 0.000 ซ่ึง น้อยกว่า 
=0.05 หมายความว่า ค่า t ตกอยู่ในบริเวณปฏิเสธ H0 จึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลัง เรียนมากกว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียน หรือบอกได้ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากข้ึนหลังจากท่ี ได้ผ่านการเรียนตาม
การปรับวิธีสอนออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube 

4. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอนออนไลน์ผ่าน 
สื่อสังคมออนไลน์ YouTube การประเมินระดับความพึงพอใจต่อครูผู้สอนใช้แบบทดสอบถาม แบ่งเป็น 8 ด้าน การ
แปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 3  

                     ตารางที่ 3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. การเตรียมเอกสารการสอน 4.45 0.33 0.08   
2. ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา 4.32 0.21 0.21   
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

4.05 0.21 0.33   

4. มีการใช้สื่อออนไลน์ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในช่วง
โควิด 

4.59 0.33    

5. การประเมินผลการเรียน ได้แก่ ข้อสอบใน 
forms.office.com มีรูปแบบที่ชัดเจน บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ 

4.59 0.08 0.08   

6. วิธีการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด และสร้าง
บรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

3.91 0.43 0.33   

7. เนื้อหาเป็นประโยชน์และน าไปใช้ได้  4.72 0.08 008   
8. ความเหมาะสมของเนื้อหากับเวลา 4.05 0.54 0.21   

�̅�̅2 



 
จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอนออนไลน์ผ่านสื่อ  

สังคมออนไลน์YouTube ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.78, SD=0.26) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เนื้อหา
เป็นประโยชน์และน าไปใช้ได้ มีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด (𝑥̅ = 4.92, SD=0.36) รองลงมา คือ การประเมินผลการเรียน 
ได้แก่ ข้อสอบใน forms.office.com มีรูปแบบที่ชัดเจน บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ (𝑥̅ = 4.84, SD=0.60) การเตรียม
เอกสารการสอน และมีการใช้สื่อออนไลน์ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในช่วงโควิด (𝑥̅ = 4.81, SD=0.68) โดยด้านที่มีความพึง
พอใจน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (𝑥̅ = 4.68, SD=0.86) 
สรุปผล  

จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลของนักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 37 คน  
สรุปผลวิจัยได้ดังนี้  
          ประเด็นที ่1.การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ 
ธรรมชาติในท้องถิ่นโดยวิธีการเรียนออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์YouTube ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
หาประสิทธิภาพของวิธีสอน ออนไลน์โดยสื่อสังคมออนไลน์YouTube มีประสิทธิภาพ 68.37/91.49 ใกล้เคียงกับ
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 การหาค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.8706 นั่นคือนักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และ การส ารวจความพึงพอใจในการเรียนอยู่ที่ 4.78 ในระดับมาก ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
           ประเด็นที่ 2. งานวิจัยนี้นักเรียนมีความพึงพอใจเนื้อหาเป็นประโยชน์และน าไปใช้ได้ มีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด 
(𝑥̅ = 4.92, SD=0.36) รองลงมา คือ การประเมินผลการเรียน ได้แก่ ข้อสอบใน 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIp
QLSfAZ9qTLGK0A5S53B68dlcm6xLwDXAU18kEC8_4cQ5O1-
e_MA%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR0n1AB3Gr_htTX1jhB3TG8VvIHuFUxacQcFjk
a_vW_syIVCH5J9orplapY&h=AT1AUIL7rRmSkBBBiqOBPNQ8fNhGe3MjXIq4Bus8TfzmUFfJIPtEaoTcfe2H
k7po56xCDWjBrls0VaA5JBoe4bzKhKek90zLQpsgubtxf8GZTICaGEr9OKB-SuoIe0OQi16cOg มีรูปแบบที่
ชัดเจน บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ (𝑥̅ = 4.84, SD=0.60)  
           ประเด็นที่ 3. งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ YouTube ยังไม่ได้ท า เต็ม
คาบการเรียนการสอน หากแต่ท าเพ่ือทดสอบสมมุติฐานเท่านั้นว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนวิชา การงาน
อาชีพได้หรือไม่เท่านั้น 
ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้  

1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์YouTube ควรเลือก
เนื้อหาและออกแบบให้เหมาะสมกับเวลาในการเรียนการสอนเรื่องนั้นๆ  

2. การสอนออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์YouTube สามารถลดเวลาการสอนที่จ ากัดในห้องเรียน ได้มาก 
กล่าวคือ สามารถน าเนื้อหาที่ซับซ้อน และใช้เวลามาก กลับมาสอนเน้นใหม่ให้ผู้เรียนเข้าใจได้มากข้ึน  

3. การสอนออนไลน์ จะช่วยให้ผู้เรียนที่ เข้าเรียนสาย ไม่เข้าเรียน ยังไม่เข้าใจ ได้เรียน และทบทวน ได้ทุก
สถานที่ ได้ทุกเวลา และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนหรือไม่ข้ึนอยู่กับวินัย และความรับผิดชอบของผู้เรียน ในแต่ละคน 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป หากต้องการผลงานวิจัยที่ชี้จัดว่าวิธีการเรียนออนไลน์ผ่านสื่อ สังคมออนไลน์
YouTube จะสามารถการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนวิชาการงานอาชีพพ้ืนฐานหรือวิชา อ่ืนๆได้จริงหรือไม่ ควรท าการ
สอนแบบเต็มคอร์ส 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมโดยใช้ Google Forms  
เร่ือง จ านวนจริง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
A Development of Online Additional Mathematics Lesson on Real Numbers using 

Google Forms for Mattayomsuksa 4 Triamudomsuksapattanakarn Udonthani 
School 

วันเฉลิม  บุญเกษม 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำน ี
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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1) เพ่ือพัฒนำบทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ 
Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4   2) เพ่ือหำประสิทธิภำพของบทเรียน
ออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ตำม
เกณฑ์ 70/70  3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ ใช้
บทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 4  4) เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่มีต่อกำรใช้บทเรียนออนไลน์วิชำ
คณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง  กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำนี จ ำนวน 4 ห้องเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 
149 คน ได้มำโดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 1) บทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง ส ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 73.21/75.54 ซึ่งมำกกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนมีค่ำสูงกว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียน นั่นคือ บทเรียนออนไลน์
วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่สร้ำงขึ้น 
สำมำรถท ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01  
 3) ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms 
เรื่อง จ ำนวนจริง ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ( = 4.18 , S.D. 
= 0.61) 
Abstract 
 This research aimed to 1) develop online additional math lesson on Real Numbers using 
Google Forms of grade 10 students. 2) test the efficiency of online additional math lesson on Real 
Numbers using Google Forms in accordance with the criteria 70/70. 3) compare students’ learning 



outcomes before and after the implementation of online additional math lesson on Real Numbers 
and 4) study the satisfaction of grade 10 students toward online additional math lesson on Real 
numbers. The sample group involved 149 grade 10 students of Triamudomsuksa Udonthani 
School. They were randomized by Cluster Random Sampling from the 4 classrooms of grade 10 
students 
 The finding showed that  

1) The efficiency of Online Additional Math Lesson on Real Numbers using Google Forms 
was higher than that of the criteria at 73.21/ 75.54  

2) Students learn outcomes after implementation of online Additional Math Lesson using 
Google Forms on Real Numbers was significantly higher at 0.1 level  

3) The satisfaction of students toward online Additional Math Lesson on Real Number using 
Google Forms was generally rated as "most" level with average of 4.18 and S.D. of 0.61 
ค ำส ำคัญ บทเรียนออนไลน์ , คณิตศำสตร์ , จ ำนวนจริง , Google Forms 
1. บทน า 
 คณิตศาสตร์เป็นสาระหนึ่งที่ส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิตประจ าวันให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) 

ด้วยสถำนกำรณ์ที่มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ประเทศจีนเมื่อเดือน
ธันวำคม 2562 ท ำให้ประเทศต่ำง ๆ ประกำศปิดสถำนศึกษำ ขณะที่ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ทุกประเภท ทั้งธุรกิจสินค้ำอุปโภคบริโภค สินค้ำเกินควำมจ ำเป็น รวมถึงอุตสำหกรรมบริกำรตลอดจนกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวันของคนในสังคมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจำกนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
ไทยในทุกระดับชั้น ท ำให้สถำนกำรศึกษำต้องถูกปิดไปด้วยเพ่ือลดช่องทำงกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส ขณะที่รัฐบำลได้
ออกประกำศและมีมำตรกำรเฝ้ำระวังเพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัส อำทิ ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินใน
พ้ืนที่ทั่วรำชอำณำจักร โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 
ก ำหนดให้มีกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม  (Social Distancing) ห้ำมกำรใช้อำคำรสถำนที่ ของโรงเรียนและ
สถำบันกำรศึกษำทุกประเภท เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอบ ฝึกอบรม กำรท ำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้ำร่วมเป็น
จ ำนวนมำก เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรสื่อสำรแบบทำงไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ปิยะวรรณ  ปำนโต , 2563)  

สถำนศึกษำเป็นสถำนที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจ ำนวนมำก  มักจะมีควำมเสี่ยงสูง  หำกมีระบบกำรจัดกำรที่ไม่
ดี  อำจจะมีกำรแพร่ระบำดของเชื้อ COVID-19 ได้ในกลุ่มเด็กเนื่องจำกพบว่ำกำรติดเชื้อ COVID-19 ส่วนใหญ่จะไม่
ค่อยมีอำกำรหรือมีอำกำรแสดงค่อนข้ำงน้อย  ควำมรุนแรงจะน้อยมำก  แต่เด็กนักเรียนจะเอำเชือกลับบ้ำน  อำจท ำ
ให้กำรแพร่ระบำดเกิดข้ึนได้อย่ำงรวดเร็ว (Super spread) ไปยัง บุคคลในบ้ำน  หำกมีกำรระบำดในกลุ่มเด็กข้ึน  จะมี
ผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น  ครูพ่อแม่  ผู้สูงอำยุ  ที่ติดเชื้อจำกเด็ก ดังนั้น หำกมีกำรเปิดเรียน มโอกำสสูงที่



จะเกิดกำรติดเชื้อในกลุ่มเด็กเพ่ิมมำกขึ้น  ซึ่งเด็กเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับกำรดูแลและระมัดระวังในกำรกระจำยเชื้อเป็น
อย่ำงมำก  มำตรกำรในกำรเปิดเทอม จึงมีควำมส ำคัญมำกในกำรควบคุมกำรระบำด  กำรวำงแผนเปิดเทอมจึงต้อง
มั่นใจว่ำ สำมำรถควบคุมไม่ให้เกิดกำรระบำดของโรคในเด็กนักเรียนได้ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
, 2563) 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน มีกำรเติบโตขึ้นอย่ำงรวดเร็ว สำมำรถ ติดต่อสื่อสำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทั้งภำพและเสียงผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เพียงแค่เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อย่ำงสมำร์ทโฟน 
หรือแท็บเล็ต เข้ำกับโครงข่ำย 3G , WIFI Hotspot ก็สำมำรถเข้ำใช้งำนอินเตอร์เน็ตเพ่ือติดต่อสื่อสำรระหว่ำง บุคคล 
เข้ำดูข้อมูลเว็บไซต์ต่ำง ๆ ท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน   ท ำกิจกรรมบันเทิงต่ำง ๆ หรือแม้กระทั่งกำรเข้ำสืบค้นหำควำมรู้
ต่ำง ๆ ที่ไม่จ ำกัดเพียงแค่กำรเข้ำ เรียนในห้องเรียนหรือห้องสมุดอีกต่อไป กำรศึกษำในปัจจุบันจึงมีช่องทำงใน
กำรศึกษำที่เป็นประโยชน์  มำกข้ึน (ภำณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจำ , 2558) 
 บทเรียนออนไลน์  คือกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งใช้กำรน ำเสนอเนื้อหำทำงคอมพิวเตอร์เป็น สื่อกำร
สอนที่นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจำกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งบรรจุเนื้อหำวิชำตำมล ำดับ ขั้นตอนของกำร
สอนให้เหมำะสมกับควำมแตกต่ำงระหว่ำง บุคคล และบทเรียนออนไลน์จะท ำหน้ำที่เปรียบเสมือน ช่วยครูในกำร
น ำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรเรียนให้กับนักเรียน ในลักษณะของกำรให้ควำมรู้เพ่ิ มเติม  ทบทวนบทเรียน  
ตลอดจนกำรวัดผลและให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยอำศัยโปรแกรมที่บรรจุไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์  (สุภิดำ  เที่ยงจันทร์ , 
2559) 
 ในปัจจุบันนี้เป็นยุคของดิจิทัล มีเว็บแอพลิเคชั่น (web application) มำกมำยที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับ
งำนส ำนักงำนเพ่ือให้กำรท ำงำนี้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น ลดกำรใช้ทรัพยำกร เกิดควำมรวดเร็ว รวมทั้งลด
ค่ำใช้จ่ำยของส ำนักงำน ตัวอย่ำงหนึ่งคือ Google Forms  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรบริกำรของกลุ่ม Google Docs ที่
ช่วยให้สร้ำงแบบสอบถำมออนไลน์หรือใช้รวบรวมข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วโดยไม่ต้ องเสีย ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ผู้ใช้สำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้กับงำนได้หลำยรูปแบบ เช่น กำรสร้ำงแบบส ำรวจควำมคิดเห็น แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ กำรสร้ำง
แบบฟอร์มลงทะเบียน เป็นต้น (ธีรยุทธ บำลชน, 2558) จำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Google Forms พบว่ำ 
มีกำรน ำ Google Forms ไปประยุกต์ใช้ในหลำยรูปแบบ เช่น ประยุกต์ใช้ Google Forms ในกำรประเมินกำรเรียน
กำรสอนรำยวัน เพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน จำกกำรสะท้อนกลับของนักศึกษำ Google Forms เป็นแอพลิเคชั่น
ฟรีที่ทุกคนสำมำรถสร้ำง และจัดกำรเพ่ือกำรส ำรวจได้ ซึ่งเป็นกำรลงทุนทำงเวลำเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น (Gehringer , 
2010) หรือ ประยุกต์ใช้ Google Forms ในกำรจัดกำรเกี่ยวกับเกรดของนักศึกษำรวมทั้งบันทึกกำรเข้ำชั้นเรียน โดยมี
กำรทดสอบย่อยใน ระหว่ำงกำรเรียนผ่ำน Google Forms ซ่ึงทั้งผู้สอนและผู้เรียนตำมก็เห็นว่ำ Google Forms มี
ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน (Mansor , 2012)  
 ผู้วิจัยจึงได้กำรพัฒนำบทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง  
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่สำมำรถใช้จัดกำรเรียนกำรสอนกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19)  เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถเข้ำใช้งำนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยน ำเอำ Google Forms เป็นต้นแบบใน
กำรพัฒนำ  โดยนักเรียนสำมำรถดูเนื้อหำวิชำ  สำมำรถท ำแบบทดสอบหลังเรียนและดูคะแนนได้  ในขณะที่ครูผู้สอน
ก็สำมำรถเพ่ิมเนื้อหำวิชำเรียนและน ำคะแนนของนักเรียนมำวิเครำะห์เพ่ือพัฒนำต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์



 1) เพ่ือพัฒนำบทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง  ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
 2) เพ่ือหำประสิทธิภำพของบทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ ำนวน
จริง  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ตำมเกณฑ์ 70/70 
 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ ใช้บทเรียน
ออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพิ่มเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
 4) เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่มีต่อกำรใช้บทเรียนออนไลน์วิชำ
คณิตศำสตร์เพิ่มเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
    กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับโรงเรียนในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ใน 3 รูปแบบ ซึ่งโรงเรียนสำมำรถเลือกรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยพิจำรณำตำม ควำมเหมำะสมและบริบทของโรงเรียน ดังนี้ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน , 2563 , น 6) 

1) กำรเรียนในชั้นเรียน (On-Site) กำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในโรงเรียน 
หรือในชั้นเรียนเป็นหลัก โดยครูผู้สอนสำมำรถน ำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนอ่ืน ๆ มำบูรณำกำรใช้กับกำรเรียนในชั้น
เรียนได้ เช่น กำรเรียนผ่ำนโทรทัศน์ (On-Air) หรือกำรเรียนผ่ำน อินเทอร์เน็ต (Online)  เป็นต้น  

2) กำรเรียนผ่ำนโทรทัศน์ (On-Air) กำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และ
ระบบดำวเทียม  เพื่อให้นักเรียนเข้ำถึงกำรเรียนรู้ในทุกครัวเรือน ทั้งนี้  มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน ดำวเทียม ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์  ได้อนุเครำะห์ในกำรส่งสัญญำณออกอำกำศ 15 ช่องสัญญำณ (อนุบำล 1 - ม.6) พร้อมทั้งอนุเครำะห์
เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ส่วนเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ในระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นผู้จัดท ำสื่อวิดิทั ศน์
กำรเรียนกำรสอน 

3) กำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ (Online) กำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์  เป็นกำรศึกษำผ่ำน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  โดยนักเรียนสำมำรถเลือกเรียนตำมควำมสนใจ หรือครูอำจก ำหนดเนื้อหำกำรเรียนรู้  เพ่ือให้
นักเรียนเข้ำถึงเนื้อหำด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลำ เนื้อหำอำจประกอบด้วย ข้อควำม, รูปภำพ , เสียง , วิดีโอและสื่อ
มัลติมีเดียอื่น ๆ ซึ่งนักเรียน ครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน สำมำรถติดต่อสื่อสำร ปรึกษำหรือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นแบบ
เดียวกับกำรเรียนในชั้นเรียนที่วไป โดยใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำน E-mail, Chat, Social Network  เป็นต้น 
 3.2 ความหมายของ Google Forms 

   Google Forms เป็นบริกำรจำกบริษัท Google ที่สำมำรถสร้ำงแบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูล เช่น แบบ
ประเมิน แบบสอบถำม ใบสมัครงำน ฟอร์มส ำหรับเก็บข้อมูล แบบทดสอบ ฯลฯ และสำมำรถใช้ Google Forms ใน
กำรสร้ำงส่วนรับข้อมูลเอำไว้ใช้งำนได้  Google Forms มีฟอร์มส ำหรับเก็บข้อมูลหลำยรูปแบบส ำหรับสร้ำง
แบบสอบถำมออนไลน์  โดยสำมำรถสร้ำงฟอร์มรับข้อมูลได้ 9 รูปแบบ โดยแบ่งออกเป็นรูปแบบพ้ืนฐำน 5 รูปแบบ 
และรูปแบบขั้นสูง 4 รูปแบบ อีกท้ังยังสำมำรถแทรกในส่วนของกำรออกแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรแทรกรูปภำพ วิดีโอหรือ



ข้อควำมส่วนหัว ดังนั้นจึงขออธิบำยฟอร์มทั้ง 9 รูปแบบดังต่อไปนี้  (ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง , 2562 , น 1-2) 

   ฟอร์มขั้นพ้ืนฐำนมี 5 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบที่ 1 ข้อควำมเป็นฟอร์มส ำหรับกรอกข้อควำมสั้น ๆ ลงไปในช่องกรอก เช่น ชื่อ-นำมสกุล 

หรือข้อมูลส่วนตัว  เป็นต้น 
รูปแบบที่ 2 ข้อควำมย่อหน้ำ เป็นฟอร์มส ำหรับกรอกข้อควำมยำว ๆ ลงไปในช่องกรอก เช่นกล้อง 

แสดงควำมคิดเห็น ข้อแนะน ำ  เป็นต้น 
รูปแบบที่ 3 หลำยตัวเลือก เป็นฟอร์มส ำหรับสร้ำงตัวเลือก โดยที่ผู้กรอกเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียว 

เท่ำนั้น เช่น กำรเลือกช่วงอำยุ หรือเลือกช่วงเงินเดือน  เป็นต้น 
รูปแบบที่ 4 ช่องท ำเครื่องหมำย เป็นฟอร์มส ำหรับสร้ำงตัวเลือก โดยที่ผู้กรอกสำมำรถเลือกได้หลำย 

ตัวเลือก เช่นงำนอดิเรก รู้จักเว็บไซต์นี้ได้อย่ำงไร  เป็นต้น 
รูปแบบที่ 5 เลือกจำกรำยกำรเป็นฟอร์มส ำหรับสร้ำงตัวเลือกแบบ Drop-Down โดยผู้กรอกสำมำรถ 

เลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่ำนั้น เช่น เลือกสถำนที่เลือกจังหวัด เลือกประเทศ   เป็นต้น 
   ฟอร์มขั้นสูงมี 4 รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบที่ 6 สเกล เป็นฟอร์มส ำหรับสร้ำงตัวเลือก โดยที่ผู้กรอกสำมำรถเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียว 
ซึ่ง จะเหมำะส ำหรับกำรใช้งำนประเภท กำรให้คะแนน โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นตัวเลขเท่ำนั้น 

รูปแบบที่ 7 ตำรำง เป็นฟอร์มส ำหรับสร้ำงตัวเลือกในรูปแบบตำรำง โดยที่ตัวเลือกเหล่ำนนจะถูกจัด 
อยู่ในตำรำงในแต่ละแถว ในแต่ละคอลัมน์  โดยที่ผู้กรอกสำมำรถเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่ำนั้น เหมำะ ส ำหรับกำร
สร้ำงแบบสอบถำมที่มีกำรแบ่งหมวดหมู่เป็นล ำดับ เช่น กำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ แบบ ประเมินกำรจัด
ฝึกอบรม 

รูปแบบที่ 8 วันที่เป็นฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลรูปแบบวันที่วัน/เดือน/ปี เช่น ฟอร์มใช้เก็บข้อมูล 
วันที่ 

รูปแบบที่ 9 เวลำ เป็นฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลรูปแบบเวลำ เช่น ฟอร์มใช้เก็บข้อมูลเวลำ  ซึ่งฟอร์ม
เหล่ำนี้สำมำรถน ำมำสร้ำงแบบสอบถำมออนไลน์ได้หลำกหลำยรูปแบบ 
 3.3 ประโยชน์ของ Google Forms  

1) กระจำยข้อมูลได้ทั่งถึง และสำมำรถเข้ำถึงได้รวดเร็ว กำรท ำแบบสอบถำมออนไลน์จะช่วยให้มี 
โอกำสได้ผู้เข้ำร่วมท ำแบบสอบถำมที่ทั่วถึง ไม่ใช้แค่ในพ้ืนที่ที่เรำเดินแจกแบบสอบถำม อีกท้ังยังส่ง แบบสอบถำมให้ผู้
ที่อยู่ภูมิภำคอ่ืน หรืออำศัยอยู่ต่ำงประเทศก็สำมำรถท ำแบบสอบถำมได้ในเวลำอันรวดเร็ว  

2) ประหยัดงบประมำณ  กำรพิมพ์แบบสอบถำมในรูปแบบกระดำษย่อมมีค่ำใช้จ่ำย ยิ่งเยอะยิ่งเห็น 
ควำมแตกต่ำง ดังนั้นกำรท ำแบบสอบถำมในรูปแบบออนไลน์จะประหยัดงบประมำณได้เป็นจ ำนวนมำก  

3) สำมำรถยกตัวอย่ำงให้เห็นรูปธรรมมำกข้ึน หำกต้องกำรให้ผู้ตอบแบบสอบถำมได้เห็นสิ่งที่ต้องกำร
จะสื่อมำกขึ้น เช่น หำกท ำแบบประเมินผลงำนบำงอย่ำงที่เป็นสิ่งของ ก็สำมำรถใส่ภำพหรือวิดีโอของ สิ่งของนั้น ๆ ลง
ไปในแบบสอบถำมออนไลน์ได้เลย  



4) ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่ำงเป็นระเบียบ  หำกข้อมูลมีควำมส ำคัญ กำรจัดเก็บเอกสำรก็ยิ่งมีควำมส ำคัญ 
ตำมไปด้วย กำรที่เอกสำรข้อมูลถูกจัดอย่ำงเป็นระเบียบในบัญชี Google จะยิ่งง่ำยต่อกำรค้นหำ  

5) สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ต่อได้สะดวก สำมำรถน ำผลลัพธ์จำกกำรท ำแบบสอบถำมออนไลน์ไปใช้ต่อ
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว เพรำะสำมำรถ Export ข้อมูลผลลัพธ์ออกมำเป็นไฟล์เพื่อน ำไปใช้ต่อได้เลย  

6) นอกจำกเป็นแบบสอบถำมยังใช้ท ำกำรสอบย่อยแบบออนไลน์ได้อีก  สำมำรถใช้ Google Form 
เพ่ือสร้ำงข้อสอบส ำหรับกำรสอบย่อยได้ โดยที่ผู้ท ำข้อสอบสำมำรถตรวจค ำตอบได้ทันทีอีกด้วย 
 3.4 บทเรียนออนไลน์  

   บทเรียนออนไลน์ หมำยถึง รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ท ำงำนบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต โดยผู้เรียนเรียน
จำกฐำนข้อมูลควำมรู้ และสำมำรถรับส่งข้อมูลกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Education Data) ได้อย่ำงไม่
จ ำกัดเวลำและสถำนที่ภำยใต้ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ลักษณะของWeb-Based Instruction เป็นแบบห้องเรียน
เสมือนจริง (Virtual Classroom) โดยกำรใช้เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเป็นอย่ำงดีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยมีรูปแบบของกำรสอนบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  กำรน ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผนวกกับกำร
รวมเอำเครื่องมือต่ำง ๆ ในเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเข้ำมำประกอบเพ่ือช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น e-mail, 
Webboard , Chat room,เครื่องมือสืบค้น (Search engine) กำรประชุมทำงไกล (Video conferencing)  เป็นต้น 
ซึ่งท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ทุกทีทุกเวลำ เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น ำเสนอผ่ำนทำงเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บเบรำเซอร์เป็นตัวจัดกำรจะมีควำมแตกต่ำงจำกบทเรียน CAI/CBT อยู่บ้ำงในส่วนของกำรใช้งำน 
ได้แก่ ส่วนระบบกำรติดต่อกับผู้ใช้ (User interfacing system) ระบบกำรน ำเสนอบทเรียน (Delivery system) 
ระบบกำรสืบท่องข้อมูล (Navigation system) และระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Computer-managed 
system)  (ปรัชญนนท์  นิลสุข, 2543) 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากร 

   ประชำกร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำนี 
จ ำนวน 8 ห้องเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 299 คน 

4.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำนี 

จ ำนวน 4 ห้องเรียน ภำคเรียนที่  1 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 149 คน ได้มำโดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling)  

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย  

1) บทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง  ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 3 ชุด 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รำยวิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 เรื่อง 
จ ำนวนจริง แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ ำนวน 20 ข้อ 



3) แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่มีต่อกำรใช้บทเรียนออนไลน์วิชำ
คณิตศำสตร์เพิ่มเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  

 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมขั้นตอน ดังนี้ 

1) ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงทำงกำรเรียน 
รำยวิชำคณิตศำสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 เรื่อง จ ำนวนจริง 

2) ด ำเนินกำรให้นักเรียนศึกษำบทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms 
เรื่อง จ ำนวนจริง  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  

3) ทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อน
เรียน รำยวิชำคณิตศำสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 เรื่อง จ ำนวนจริง 

4) นักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้รำยวิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 เรื่อง จ ำนวนจริง 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้  มีรำยละเอียดดังนี้ 

1) กำรหำคุณภำพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยใช้สถิติค่ำควำมเที่ยงตรงตำม
เนื้อหำ (IOC), ค่ำควำมยำกง่ำย (P), ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r), ค่ำควำมเชื่อม่ัน (KR-20)  

2) กำรหำประสิทธิภำพของบทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง 
จ ำนวนจริง  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  โดยใช้สถิติ ค่ำเฉลี่ย ( ) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และ
สูตรหำประสิทธิภำพ (E1/E2) 

3) กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
บทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 4 โดยการใช้การทดสอบค่าที (t-test for independent samples)  

4) วิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรใช้บทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ 
Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  โดยใช้ค่ำสถิติ ค่ำเฉลี่ย ( ) ค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.) 
5.สรุปผลการวิจัย 
 จำกกำรสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง  
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำนี พบว่ำ 
 ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมโดยใช้ Google 
Forms เรื่อง จ านวนจริง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. ร้อยละ 

คะแนนระหวำ่งเรียน (E1) 149 30 25.73 2.06 73.21 

คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 149 20 15.11 2.62 75.54 



จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ บทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 73.21/75.54 ซึ่งมำกกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้บทเรียน
ออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ านวนจริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) t-test for independent samples 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 149 9.72 1.61 
21.826** .000 

หลังเรียน 149 15.11 2.62 

    **มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
จำกตำรำงที่ 2  พบว่ำ  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์

วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน มีค่ำเฉลี่ย ( ) เท่ำกับ 9.72 และคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีค่ำเฉลี่ย  ( ) เท่ำกับ 15.11 ค่ำ t 
เท่ำกับ 21.826 และ ค่ำ Sig. เท่ำกับ .000  ซึ่งมีค่ำน้อยกว่ำระดับนัยส ำคัญ แสดงว่ำ ค่ำเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนหลังเรียนมีค่ำสูงกว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียน นั่นคือ บทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ 
Google Forms เรื่อง จ ำนวนจริง ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่สร้ำงข้ึน  สำมำรถท ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01  
 ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติมโดยใช้ Google Forms เรื่อง 
จ ำนวนจริง ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ( = 4.18 , S.D. = 
0.61) โดยนักเรียนมีควำมพึงพอใจ  มำกท่ีสุด คือ เครื่องมือวัดผลมีความยากง่ายเหมาะสม ( = 4.56 , S.D.  = 0.59) 
รองลงมำ คือ เครื่องมือวัดผลสามารถวัดได้สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ( = 4.36 , S.D. = 0.48)  
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

   1) ครูผู้สอนให้นักเรียนสำมำรถกลับเข้ำไปศึกษำด้วยตนเองที่บ้ำนหรือในที่อ่ืน ๆ ได้ โดยไม่จ ำกัดเวลำและ
สถำนที ่

   2) นักเรียนสำมำรถสอบถำมครูผู้สอน  ประเด็นที่สงสัยในบทเรียนออนไลน์ผ่ำนแอพพลิเคชั่น Line , 
Google classroom หรือแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   1) ควรมีกำรจัดท ำบทเรียนออนไลน์ในเนื้อหำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แคลคูลัส เรขำคณิตวิเครำะห์หรือภำค

ตัดกรวย เป็นต้น 
   2) ควรกำรจัดท ำบทเรียนออนไลน์ในแอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ให้เหมำะสมกับเนื้อหำ 
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ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์เรื่อง นิราศภูเขาทอง โดยใช้ Google classroom  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
Study of achievement on Niras Golden Mountain using Google classroom 
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                                     ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1.เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องนิราศ
ภูเขาทอง โดยใช้ Google Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย Google Classroom  
เรื่อง นิราศภูเขาทอง วิชาภาษาไทยก่อนเรียนกับหลังเรียน และ3. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องนิราศภูเขาทอง โดยใช้ Google Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 41 คน โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี  เขต 20  เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ GooGle Classroom เรื่องนิราศภูเขาทอง 2) แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน เรื่องนิราศภูเขาทอง 3) แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ GooGle Classroom  เรื่องนิราศภูเขาทองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องนิราศ
ภูเขาทอง โดยใช้ Google Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย Google Classroom เรื่อง นิราศภูเขาทอง วิชาภาษาไทยก่อนเรียนกับ
หลังเรียน 3. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องนิราศภูเขาทอง โดยใช้ 
Google Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้ Google 
Classroom ในการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย เกี่ยวกับวรรณคดี มากท่ีสุดตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ข้างต้น 
เนื่องจากเป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่สอนภาษาไทยในรูปแบบการผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยเน้นในเรื่อง
การทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนภาษาไทย วรรณคดี ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
เข้าใจวิถีชีวิต ค าสอน ภาษาได้ง่ายขึ้น เมื่อเสร็จสินการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ศึกษาได้ได้ด าเนินการ
ทดสอบหลังเรียนโดยใช้ Google form คะแนนเต็ม 20 คะแนน และก าหนดเกณฑ์ผ่าน คือ นักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ต่อการเรียนรู้  โดยใช้ Google Classroom  โดยภาพรวม  มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก   
 

Abstract 



 This study has research objectives. 1. To develop learning and teaching activities of Thai 
language subjects The story of Nirat Golden Mountain using Google Classroom of Mathayomsuksa 1 
students 2. To compare the learning achievement of Mathayomsuksa 1 students who studied with 
Google Classroom. The Niras Golden Mountain Thai language subjects before and after study and 
3. To explore satisfaction with activities Thai language teaching The story of Nirat Golden Mountain 
using Google Classroom of Mathayomsuksa 1 students of Mathayomsuksa 1 students of 
Triamudomsuksa Pattanakarn School 
 The sample group used in this research was 41 Mathayom Suksa 1/2 students, 
Triamudomsuksa Pattanakarn School, Udon Thani Secondary Educational Service Area Office, Area 
20, tools. The research used is 1) GooGle Classroom online teaching and learning system on Niras 
Phukhao Thong 2) a measure of teaching and learning achievement. The story of Nirat Phu Khao 
Thong 3) the satisfaction survey on the management of online teaching and learning GooGle 
Classroom on Nirat Phu Khao Thong of Mathayomsuksa 1 students. 
 The results of the study were divided into 3 issues: 1. To develop learning and teaching 
activities in Thai The story of Nirat Phu Khao Thong using Google Classroom of Mathayomsuksa 1 
students 2. To compare the learning achievement of Mathayomsuksa 1 students who studied with 
Google Classroom on Nirat Phu Khao Thong. Thai language subjects before and after study 3. To 
survey the satisfaction of learning and teaching activities of Thai language subjects The story of 
Niras Golden Mountain using Google Classroom of Mathayomsuksa 1 students. The results showed 
that Most students choose to use Google Classroom to improve their Thai language skills. About 
literature Most satisfies the objectives set above Because it is an online teaching and learning 
system that teaches Thai language in a blended style. With an emphasis on self-learning testing In 
the daily life of Thai language learners, literature makes it easier for learners to learn and 
understand the way of life, language teaching. Upon completion of the teaching and learning 
activities, the students conducted a post-study test using Google form, full score of 20 and set the 
pass criteria, ie, students who passed the criteria were not less than 80%. High school students' 
satisfaction. Year 1, Triamudomsuksa Pattanakarn School, Udon Thani, Secondary Educational 
Service Area Office 20 towards learning using Google Classroom, overall satisfaction was at a high 
level. 
  



 
บทน า 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวรรณกรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันท าให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่าง
สันติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้
กระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงถึง
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรมประเพณีสุนทรียภาพเป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานให้
คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป(กระทรวงศึกษาธิการ.2551) 
 ด้วยความส าคัญดังกล่าวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ภาษาไทย
เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ.2551) 
 ดังนั้นเด็กไทยทุกคนควรเรียนรู้และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทุกโอกาสซึ่งการเรียนการสอนภาษาไทยเป็น
ทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารการอ่านและการฟังเป็นทักษะของการรับรู้
เรื่องราวความรู้ประสบการณ์ส่วนการพูดและการเขียนเป็นทักษะของการแสดงออกด้วยการแสดงความคิดเห็นความรู้
และประสบการณ์การเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนเพื่อการสื่อสารให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์ 
สามารถน าความรู้ความคิดมาเลือกใช้เรียบเรียงค ามาใช้ตามหลักภาษาได้ถูกต้อง ตรงตามความหมาย กาลเทศะและใช้
ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังใจของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติท่ี
จ าเป็นต่อการศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ(กระทรวงศึกษาธิการ.2551) 
 จากเหตุการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมา ในสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วง 6-7 เดือนที่ผา่น
มา ได้เปลี่ยนรูปแบบและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจ านวนมาก ไม่เว้นแม้แต่การศึกษาที่ต้องเปลี่ยนนะรูปแบบเป็น
การเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือไม่ให้การเรียนต้องหยุดชะงักลง การเปลี่ยนการเรียนการสอนจากที่เคยท าใน
ห้องเรียน เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ต้องมีการวางแผน การจัดการเรียนการสอน โดยทางโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี ได้จัดประชุมทางไกลเพ่ือแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากสพฐ. 
ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ 2563 ณห้องประชุม ICT 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีโดยมี
ข้อสรุปจากการประชุม ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนในช่วงที่เกิดโรคระบาด 
covid-19 
 ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน รวมไปถึงด้านการศึกษา จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน การจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนมี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะสื่อการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ มีความส าคัญมาก เนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ท าให้ต้องเปลี่ยนแปลงการเรียนการ
สอนมาเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการสอนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ผู้สอนเรื่องการสอนออนไลน์โดยใช้ Google classroom เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน



การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย อันจะส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในห้องเรียนจึงต้องจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ เนื้อหาการเรียนการสอน ต้องท าในรูปแบบออนไลน์ วรรณคดี เป็นเนื้อหาที่มีความส าคัญ
มากต่อการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไทย วรรณคดีที่ได้รับการยกย่อง จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาไทยคือนิราศภูเขาทอง เป็นผลงานของสุนทรภู่ ที่แสดงถึงความรู้และความเชี่ยวชาญ เชื่อมกับวีได้อย่างยอด
เยี่ยม การเลือกการเลือกสรรค าภาษาสามัญ หรือกระทั่งเกือบเป็นภาษาปาก ที่ใช้กันในยามปกติ และง่ายๆมาเรียบ
เรียงร้อยถ้อยค าต่อกันให้ความรู้สึกเหมือนตาเห็นและให้อารมณ์สะเทือนใจได้อย่างดี 
 ดังนั้นผู้สอนจึงสนใจที่จะใช้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom จัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาไทยเรื่องนิราศภูเขาทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งผลที่ได้จากการ
จัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางน าเทคโนโลยี Google classroom มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องนิราศภูเขาทอง โดยใช้ Google Classroom 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรยีนด้วย Google 
Classroom เรื่อง นิราศภูเขาทอง วิชาภาษาไทยก่อนเรียนกับหลังเรียน 
 3. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องนิราศภูเขาทอง โดยใช้ 
Google Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ขอบเขต 
1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาทีใ่ช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง นิราศภูเขาทอง  
 
2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  1  ภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา  2563  จ านวน  4  ห้อง  ได้แก่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2  จ านวน 41 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/4 
จ านวน  43  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6  จ านวน 44 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/8  จ านวน 46 คน  รวมทั้งสิ้น  
174  คน ซึ่งแต่ละห้องเรียนมีการจัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถ 
  2.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2  จ านวน  
41  คน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี เขต 20 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้
ศึกษาเป็นครูผู้สอนภาษาไทย 
 
 
3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
  3.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนการสอน Google Classroom 
   3.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 



   
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการศึกษา  ดังนี้ 
 1. Google Classroom หมายถึง เป็นหนึ่งใน Google Apps ที่รวบรวมบริการที่ส าคัญต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพ่ือสนับสนุนธุรกิจ  โรงเรียน และสถาบันต่างๆ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ได้อย่างหลากหลาย ช่วยให้ครูสร้างและ
ลดกระดาษในการจัดเก็บ สามารถส าเนาเอกสาร Google ให้กับนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเดอร์ส าหรับ
แต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนสามารถติดตามงาน ที่ได้จากการก าหนดบนหน้าและเริ่มต้นการท างาน ด้วย
เพียงไม่ก่ีคลิก ครูสามารถติดตามการท างานว่าใครยังไม่เสร็จให้ตรงตามเวลา ยังสามารถแสดงความคิดเห็นแบบ
เรียลไทม์ และผลการเรียนในชั้นเรียน” ของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20   ปีการศึกษา  2563  
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องนิราศภูเขาทอง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20   ปีการศึกษา  2563 
            3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชันหมายถึง ความรู้สึกหรือ
ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชัน วัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึน  ซึ่งเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จ านวน  15  ข้อ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 
 1. พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องนิราศภูเขาทอง โดยใช้ Google Classroom ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย Google Classroom 
เรื่อง นิราศภูเขาทอง วิชาภาษาไทยก่อนเรียนกับหลังเรียน 
 3. ได้ส ารวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องนิราศภูเขาทอง โดยใช้ Google 
Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 



 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้การศึกษาวิจัย 2 แบบได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นแนวทางศึกษาวิจัยโดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยได้ทบทวนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้น าแนวคิดดังกล่าวมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดหรือตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัยและผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
          1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. แบบแผนการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ระยะเวลา  เดือนกรกฎาคม - เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 
 

รูปแบบการวิจัย  วิจัยคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือโดยจ าแนกจากลักษณะการใช้ดังนี้ 
2. ลักษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ าแนกตามลักษณะการใช้ดังนี้ 
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 

2.1.1 แผนจัดการเรียนรู้ 
2.1.2 Google Classroom  

2.2 เครื่องมือที่สะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
2.2.1 แบบสอบถาม  
2.2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยผู้ช่วยวิจัย 
2.2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู สังเกตโดยผู้ช่วยวิจัย 

                1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลในทางวิจัยได้แก่ แบบวัดประเมินทักษะทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ด้านไวยากรณ์  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)  มี  5  ระดับ  ดังนี้ 
   5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มาก 
   3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   ปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   น้อย 
   1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   น้อยที่สุด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 



 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัย ครูผู้ช่วยวิจัยและนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
รวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
  1.1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานีเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย วิธีจัดการเรียนรู้ทั้งในอดีตและปัจจุบันและได้ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาภาษาไทยที่ใช้ในการเรียนรู้
และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจากเว็บไซต์ และการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการศึกษา 

1.4 เลือกกลุ่มตังอย่างที่ใช้ในการศึกษาซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2  จ านวน  41  คน 
1.5 การเลือกและปฐมนิเทศผู้ช่วยศึกษา ผู้ศึกษาได้เลือกครูผู้สอนภาษาไทยที่มีประสบการณ์ใน 

การสอนวิชาภาษาไทย และมีวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ เพ่ือเป็นผู้ท าหน้าที่สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการ
สอนของผู้ศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในขณะด าเนินการ จากนั้นผู้ศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้ช่วยด าเนินการ
ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการและบทบาทหน้าที่ของครูผู้ช่วยด าเนินการ จากนั้นได้ท าการปรึกษาหารือ
และวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับวัน เวลา และลักษณะของกิจกรรม 

1.6 ปฐมนิเทศกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่1/2  จ านวน  41  คน ซึ่งผู้ศึกษาได้ปฐมนิเทศเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ด้วย Google Classroom 

1.7 ก าหนดปฏิทินการศึกษา โดยศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลาใน 
ศึกษาเดือนกรกฎาคม - เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 
 2. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยขันตอนต่างๆดังนี้ 

2.1 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 
     2.2 สร้างแบบสอบถามการใช้ Google Classroom  และด าเนินการส ารวจข้อมูล  
     2.3 ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom ตามวงจรปฏิบัติที่เตรียม 

โดยใช้เครื่องมือต่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถาม แบบบันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึก
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู และนักเรียน 

     2.4 ท าการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้เพียงพอหรือยัง ข้อมูลตอบปัญหาการศึกษา
หรือไม่  

     2.5 ด าเนินการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 
     2.6 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent Sample) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  ดังนี้ 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู ข้อมูลจากการตอบ 
แบบสอบถามเก่ียวกับการใช้ Google Classroom ของนักเรียน ข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งใช้การวิเคราะห์เนื้อหา น ามาสะท้อน
ผลการปฏิบัติเพ่ือประเมินสภาพที่เกิดข้ึน 

3. ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่คะแนนที่ได้จากสิ่งต่อไปนี้ 
3.1 .  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องนิราศภูเขาทอง โดยใช้  



Google Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20   ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) และค่าที (t- test   แบบ  Dependent samples)(บุญชม  ศรีสะอาด, 2553: 133-142) 
        2.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา อุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ต่อการเรียนรู้ด้วย Google Classroom โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (X )  และน าค่าเฉลี่ยมาเทียบเกณฑ์  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553: 121) 
 

ผลการศึกษา 
            

 1. ผลการด าเนินการในเชิงคุณภาพ 

1.1 จากการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ Google Classroom ในการเรียนรู้และพัฒนา 
ทักษะภาษาไทย ผู้วิจัยมีการเปรียบเทียบ Google Classroom เพ่ือที่นักศึกษาจะได้เห็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย เกี่ยวกับวรรณคดี โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้  Google 
Classroom ในการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย เกี่ยวกับวรรรคดี มากที่สุดตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น 
เนื่องจากเป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่สอนภาษาไทยในรูปแบบการผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยเน้นในเรื่อง
การทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนภาษาไทย วรรณคดี  ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
เข้าใจวิถีชีวิต ค าสอน ภาษาได้ง่ายขึ้น จาก Google Classroom ซึ่งปรากฏผลดังแสดงในตาราที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการใช้แอปพลิเคชั่นของนักเรียนชั้นม. 1 เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาความรู้วิชาภาษาไทย 
วรรณคดีเรื่อนิราศภูเขาทอง 
 

ห้องเรียน จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่เข้าใช้ 
Google classroom 

ร้อยละ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 

 

41 41 100 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 

 

41 40 97.56 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 

 

43 40 93.02 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 

 

46 39 84.78 

 
 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ใน
การเรียนรู้และเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้พบว่า บทเรียนออนไลน์ที่ใช้เป็น
บทเรียนเพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ และเข้าใจขั้นตอนการเรียนรู้ ท าให้บรรยากาศกาเรียนรู้น่าสนใจ สนุกสนาน นักเรียน
เข้าใจเนื้อหา และเกิดความช านาญให้มีผลการท าแบบฝึกพัฒนาขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือความ
ต่อเนื่องด้านการเรียนรู้ในอนาคต แต่นักเรียนบางคนมีปัญหาเนื่องจากมือถือที่ใช้มีคุณภาพต่ าท าให้การดาวโหลด
แอปพลิเคชั่นไม่ได้ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน ผู้ศึกษาต้องให้เวลา
นักเรียนเพื่อความต่อเนื่องในการเรียนรู้ 
 2. ผลการด าเนินการในเชิงปริมาณ 



เมื่อเสร็จสินการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ศึกษาได้ได้ด าเนินการทดสอบหลังเรียนโดยใช้ 
Google form คะแนนเต็ม 20 คะแนน และก าหนดเกณฑ์ผ่าน คือ นักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่ง
ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางท่ี  2 ผลการทดสอบ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องนิราศภูเขาทอง โดยใช้ google classroom ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20   ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
กลุ่มทดลอง N X  S.D. ร้อยละ t 
ก่อนเรียน 30 10.67 3.22 35.56 

25.431** หลังเรียน 30 25.87 1.50 86.22 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ Google 

classroom เรื่องนิราศภูเขาทอง  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 10.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 35.56 และผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย หลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.22 และผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏ
ว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางท่ี  3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลความพึงพอใจต่อการเรียนรู้  โดยใช้แอปพลิเคชั่นของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ข้อที่ ข้อความ X  S.D. แปลผล 

1 บทเรียนได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนค้นหาเนื้อหาได้
ง่ายและตรงตามความต้องการ 

4.32 0.47 มาก 

2 ค าแนะน าในการเรียนรู้เหมาะสม เข้าใจง่าย 4.34 0.53 มาก 
3 ภาพที่ใช้ในบทเรียนมีความน่าสนใจ สอดคล้องกับ 

เนื้อหาและส่งเสริมการเรียนรู้ 
4.39 0.63 มาก 

4 ลักษณะ ขนาดและสีตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
ชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย 

4.34 0.66 มาก 

5 การใช้สัญลักษณ์เหมาะสมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่
สับสน 

4.41 0.63 มาก 

6 การจัดองค์ประกอบทางศิลปะในบทเรียนมีความ
เหมาะสม สะดุดตา น่าสนใจ น่าติดตาม 

4.22 0.79 มากที่สุด 

7 การเชื่อมโยง(Link) ในบทเรียนท าได้ง่ายตรงตาม  
มีข้อมูลให้ครบถ้วนส าหรับการค้นหาเพิ่มเติมความ
ต้องการ 

4.17 0.63 มาก 

8 มีเนื้อหาและสารสนเทศที่พอเพียงส าหรับการท า 
ความเข้าใจและการค้นหาค าตอบ 

4.51 0.60 มาก 



9 ภาษาท่ีใช้สื่อได้ตรงกับเรื่องที่เรียน 4.22 0.69 มาก 
10 เนื้อหามีความกะทัดรัด ชัดเจน เป็นล าดับขั้น ง่าย

ต่อการท าความเข้าใจ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับ 
ความรู้ใหม่ 

4.46 0.60 มาก 

11 เนื้อหาสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่ต้องการน า 
เสนอ 

4.46 0.55 มาก 

12 เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับ ผู้เรียน 4.20 0.60 มาก 
13 แบบทดสอบสอดคล้องกับเนื้อหา และตรงประเด็น

กับเนื้อหาที่จะศึกษา 
4.22 0.79 มาก 

14 เนื้อหา และแบบทดสอบกระตุ้นให้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.15 0.65 มาก 
15 เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.46 0.55 มากที่สุด 
 รวม 4.34 0.19 มาก 

 
 จากตารางที่  3 แสดงว่า  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ต่อการเรียนรู้  โดยใช้ Google Classroom  
โดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  ( X = 4.34) 
 เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด  คือ  มีเนื้อหาและสารสนเทศที่พอเพียง
ส าหรับการท า ความเข้าใจและการค้นหาค าตอบ และ การจัดองค์ประกอบทางศิลปะในบทเรียนมีความเหมาะสม 
สะดุดตา น่าสนใจ น่าติดตาม  (X = 4.51)  รองลงมา  คือ  เนื้อหาสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ท่ีต้องการน า เสนอ 
(X = 4.46)  และเนื้อเรื่องมีความยาวพอเหมาะ  (X = 4.41)  ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับ  มาก  และข้อที่มีความพึง
พอใจต่ าที่สุด  คือ  เนื้อหา และแบบทดสอบกระตุ้นให้เรียนรู้ด้วยตนเอง (X = 4.15)  ซึ่งมีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ
มาก 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา  สามารถอภิปรายผล  ได้ดังนี ้

1. Google Classroom เป็นบทเรียนออนไลน์ที่นักเรียนให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากสะดวกสบายใน
การเรียน ไม่ต้องใช้หนังสือ หรือเอกสารมากมาย สามารถหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ห้องเรียนจาก Google 
classroom สามารถถาม-ตอบ กับผู้สอนโดยตรงได้สะดวก ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ข้างต้น เนื่องจาก 
google classroom ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ตอบสนองความต้องการ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
เช่น ความรู้ แบบทดสอบ แหล่งเรียนรู้ สื่ออ่ืนๆอีกมากมาย ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนที่เรียนได้
ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุมนา สุขพันธ์ (2560 : 23) ได้วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบนวัตกรรมการเรียน
การสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์โดยใช้Google Classroom กับรายวิชาออนไลน์บนเว็บไซต์การเรียนการสอน พบว่า 
ความต้องการ ความพึงพอใจ และประโยชน์ ในการใช้งานนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมประยุกต์โดย
รายวิชาออนไลน์บนเว็บไซต์ (แบบ ใหม่) มีระดับที่น้อยกว่าการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์
โดย Google Classroom (แบบเดิม) ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมประยุกต์โดยรายวิชา 
ออนไลน์บนเว็บไซต์ (แบบใหม่) ให้สามารถใช้งานต่อไปได้และให้เป็นที่ชื่นชอบของนักศึกษาได้เพราะใน ประเด็นความ
พึงพอใจ และประโยชน์ในการใช้งานนวัตกรรมนี้ก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามข้อมูลใน ตารางที่ 2 นอกจากนี้พบว่า
จุดเด่นของการใช้งาน คือ ด้านความสะดวก รวดเร็ว การติดตามงานได้ทุก สถานที่ที่มอิีนเตอร์เน็ต และมีความ
ทันสมัยในการเรียนการสอน 



            2.  ผลการทดสอบทักษะทางการเรียนภาษาไทย เรื่องนิราศภูเขาทอง  โดยใช้ Google Classroom  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลการทดสอบทักษะ
ทางการเรียนหลังเรียน (X 1= 10.67 ) สูงกว่าก่อนเรียน (X 2=25.87 ) ซึ่งสอดคล้องกับ  
ซีตีอัยเซาะห์ ปูเตะ ผลการวิจัยพบว่า (1) ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google 
Classroom คะแนนสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.00 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.12 คะแนน
ทดสอบหลังเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.72 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 2.83 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ผลการ
บันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานีหลังการ
ใช้ Google Classroom ผ่านการประเมินร้อยละ 96.88 คือมีคะแนนรวม 4 - 6 คะแนน จากงานที่มอบหมายทั้งหมด 
3 ครั้ง  
 3.  ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาภาษาไทย เรื่องนิราศภูเขาทอง โดยใช้ Google 
classroom  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี โดยภาพรวม  มี
ความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจาก  เนื้อหามีความน่าสนใจ  ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว เนื้อหาที่
ศึกษามีความยาก-ง่ายเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เนื้อหามีความยาวพอเหมาะ  มีระยะเวลาเพียงพอใน
การสอนแต่ละเรื่อง  สวยงาม กะทัดรัด  น่าสนใจ  ขนาดตัวอักษรเหมาะสม อ่านง่าย ชัดเจน  ภาพประกอบน่าสนใจ  
ขนาดตัวอักษรเหมาะสม อ่านง่าย ชัดเจน มีความเหมาะสม  เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก เข้าใจง่าย  ได้รับ
ความรู้และเพลิดเพลินในการท ากิจกรรมใน Google classroom  เกิดความกระตือรือร้นและความสนุกสนานในการ
เรียน เมื่อท ากิจกรรมใน Google classroom  แล้วนักเรียนเข้าใจบทเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพงศ์.ศิริ
สุขเจริญพร.(2560) ในบทความเรื่อง การพัฒนาการเรียน การสอนผ่านเว็บ วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.60 แสดงว่านักศึกษามีความพึงพอใจการเรียนการสอนผ่าน
เว็บ วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงาน อุตสาหกรรมในระดับมาก เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถเป็นสื่อที่
เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา สะดวก 
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ช่ือเร่ือง การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดา้นไวยากรณ์ เร่ือง Relative Pronoun 

โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์Youtube 
The Development of English Grammar Skills  by using online teaching via Youtube. 

 
ผู้วิจัย นางสาวธนธรณ์  ปราบพาล                                  

                                            ต าแหน่งครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนไวยยากรณ์ เรื่อง Relative Pronouns รายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน โดย วิธีการเรียนออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์YouTube เพ่ือ1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์YouTube ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 2) เพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนโดย วิธีเรียนออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  จ านวน 37 คน ได้มา โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
 1) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านไวยากรณ ์
 2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการสอนเพ่ือการสื่อสาร  
 3) แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดย วิธีเรียนออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
YouTube 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ  
t-test ค่าดัชนีประสิทธิผล และค่าประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า  การจัดการเรียนรู้เพ่ือหาประสิทธิภาพของวิธีสอน
ออนไลน์ โดยสื่อสังคมออนไลน์ YouTube มีประสิทธิภาพ 68.37/91.49 ใกล้เคียงกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ที่ 80/80 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.8706 นั่นคือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อสังคมออนไลน์ YouTube  สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดย  วิธีเรียน
ออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube อยู่ที่ 𝑥̅ = 4.78, SD=0.26 ในระดับ มากที่สุด  
 
ค าส าคัญ : ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์YouTube ค่าประสิทธิภาพ 
 
 

Abstract 
The purpose of this research was to increase the efficiency in teaching English Grammar skills 

on the topic “Relative Pronoun” using online learning methods via YouTube, 1) to enhance the 
instructional activities of foundation English by online learning methods via YouTube for grade 9th 
students. 2) to study and compare the learning achievement before and after learning the 



treatment by using online learning methods via YouTube. 3) to study the satisfaction of students 
toward teaching and learning activities by using by online learning methods via YouTube. 
The sample group used were students learning mathematics and basic statistics. In the first 
semester of academic year 2563, 120 people .The instruments used in the research were 
achievement test, communicative English lesson plans and the satisfaction questionnaire about 
teaching and learning by studying online via social media, YouTube the statistics used for data 
analysis are percentage, mean, standard deviation statistics, T-test, effectiveness index and 
efficiency The results of the research showed that learning management for the effectiveness of 
online teaching methods via Youtube. 
 

The results of the research showed that learning management for the effectiveness of online 
teaching methods via Youtube.  

4. The efficiency of 68.37/91.49 is close to the criteria set at 80/80 with the  
effectiveness index of 0.8706. 

5. The learning achievement of students after the development of English grammar  
ability using online learning methods via YouTube of Mathayomsuksa 3 students was higher than 
before learning at the statistical significant difference level of .05. 

6. The opinion of students toward the learning achievement was significantly  
Higher than before learning at the level of 0.05 and the students' satisfaction was at 4.78, at the 
high level.  
 

บทน า 
ภายใต้สถานการณ์ระบาดไวรัส Covid-19 ท าให้ทั่วโลกใช้มาตรการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม  

(Social Distancing) ซึ่งในประเทศไทยได้ใช้มาตรการปิดสถานที่รวมตัวทางสังคม ซึ่งรวมถึงโรงเรียนทุกแห่งใน
ประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์ระบาดยังคงอยู่ ท าให้ระบบการศึกษาต้องปรับให้การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ขาดช่วง 
(OECD, 2020) การเรียนการสอนออนไลน์จึงได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งดูเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่ทุกคนช่วยกันจ ากัดพ้ืนที่อยู่ในที่พักอาศัย และด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในปัจจุบัน ท าให้หลายฝ่ายเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สามารถท าได้ การเรียนการสอนผ่านช่องทาง
ออนไลน์” จึงกลายเป็นช่องทางการศึกษาภาคบังคับที่ถูกเร่งจากสถานการณ์โรค “โควิด-19” ที่ท าให้ทุกคนต้องเว้น
ระยะห่างระหว่างกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ แบ่งได้ดังนี้ (โสภณวิชญ์ อ่ินแก้ว, 2556) 1. เครือข่ายสังคม  
(Social networking site) เป็นเว็บไซต์ที่บุคคลหรือหน่วยงานสามารถสร้างข้อมูลและเปลี่ยนแปลงข้อมูล เผยแพร่ 
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว โดยที่บุคคลอ่ืนสามารถเข้ามาแสดงความเห็นหรือเผยแพร่ สนทนาโต้ตอบได้ เช่น 
Facebook, Badoo, Google+, Linkdin และ Orkut เป็นต้น 2. ไมโครบล็อก (Micro-blog) เป็นเว็บไซต์ที่ใช้
เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความสั้น ในเรื่อง ที่สนใจเฉพาะด้าน รวมทั้งสามารถใช้เครื่องหมาย # (Hashtag) เพ่ือเชื่อมต่อ 
กับกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้ เช่น Twitter, Blauk Weibo Tout และ Tumble เป็นต้น 3. เว็บไซต์ที่
ให้บริการแบ่งปันสื่อออนไลน์ (Video and photo sharing website) เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้สามารถฝากหรือน า
สื่อข้อมูล รูปภาพ วีดีโอขึ้นเว็บไซต์เพ่ือแบ่งปันกับผู้อ่ืน เช่น Flicker, Vimero, YouTube, Instagram และ 
Pinterest เป็นต้น และภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ส าคัญภาษาหนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับทั้งในฐานะที่เป็น



เครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่าง ๆ และค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ จึงท าให้ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิต
ของคนไทย และคนทั่วโลก (ธีราพร แซ่แห่ว และคณะ, 2552) ซึ่งปัจจุบันมีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการ
สื่อสารถึงจ านวน 2,000 ล้านคน ดังนั้น จึงมีเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องส่งเสริมให้ประชากรไทยได้เรียนรู้และ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ (รมณียา, 2558) จากบทบาทและ
ความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษดังกล่าว ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในทักษะต่าง ๆ จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้
และใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง (สมเดียว เกตุอินทร และคณะ, 2560)  ส่วน Long และ Richards (1987) 
ระบุว่า ไวยากรณ์เป็นแกนหลักของภาษาอังกฤษ ในผู้เรียนภาษาท่ีสองและภาษาต่างประเทศจ าเป็นต้องเรียนรู้
เกี่ยวกับโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะพ้ืนฐานให้ถูกต้อง (กาโสม หมาดเด็น และนิสากร จารุมณี, 
2560)  

จากความส าคัญของไวยากรณ์ข้างต้น มีผู้วิจัยท่านอ่ืนได้กล่าวถึงไวยากรณ์เพ่ิมเติมดังนี้  
จินตนา สุจจานันท์ (2533) กล่าวว่า ไวยากรณ์ หมายถึง การใช้กฎเกณฑ์ทางภาษาอย่างถูกต้อง (สุพรรณี อาศัยราช, 
2557) และสเตวิค (Earl Stevick, 1982 อ้างถึงใน อนุชิต ธรามานิตย์ 2544) กล่าวว่า ไวยากรณ์ หมายถึง การอธิบาย
อย่างถูกต้องและมีความชัดเจนที่สุดในภาษาหนึ่ง เช่น หน่วยค าที่เป็นแกน (Stem) หน่วยค าท่ีใช้เติมหน้าและเติมท้าย 
และท านองเสียง (Intonation) หน่วยค าพวกนี้ให้อยู่ในหน่วยโครงสร้างที่ใหญ่กว่า เช่น เป็นค า เป็นอนุประโยคที่
ถูกต้อง (สุพรรณี อาศัยราช, 2557) และครอส (Cross 1991 อ้างถึงใน อนุชิต ธรามานิยต์ 2544) ได้กล่าวถึง
ไวยากรณ์ว่า เป็นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากฐานของภาษา รวมถึงโครงสร้างของค าและโครงสร้างของอนุประโยค 
และประโยคซึ่งเป็นที่ยอมรับ จึงสรุปได้ว่า ไวยากรณ์ คือ กฎเกณฑ์ของภาษาที่เกี่ยวข้องกับค าและโครงสร้างประโยคที่
ถูกต้อง ส่วนมาร์แชลล (Marshall 1997) กล่าวว่า ไวยากรณ์ หมายถึง สิ่งที่ท าได้และสิ่งที่ท าไม่ได้ในภาษา การสะกด
ค า และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง การจัดโครงสร้างค าในล าดับที่ถูกต้อง และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง (สุ
พรรณี อาศัยราช, 2557) 

และเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการเว้นระยะห่างที่อาจ าท าให้นักเรียนมาเรียนไม่ได้เต็มเวลา ผู้ 
ศึกษา จึงได ้ปรับเปลี่ยนวิธีสอน เป็น new normal เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
YouTube  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
3. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานโดยใช้สื่อสังคม ออนไลน์ 

YouTube ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
4. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนออนไลน์ ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ 

YouTube วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   
3. เพ่ือหาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านสื่อสังคม  

ออนไลน์ YouTube  
 
สมมติฐานการวิจัย  

H0 : คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไม่แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  
H1 : คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  
 

ขอบเขต 
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 



  เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ในสาระที่  1 เรื่อง 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ซึ่งผู้ศึกษาได้น ามาให้นักเรียนได้ศึกษา  จ านวน 1  เรื่อง คือ Relative Pronoun 
 
 2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563  จ านวน  3  ห้อง  
ได้แก่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  จ านวน 37  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2 จ านวน  39  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3 
จ านวน  40  คน  รวมทั้งสิ้น  120  คน ซ่ึงแต่ละห้องเรียนมีการจัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถ 
  2.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  จ านวน  
37  คน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียน
ที่  1  ปีการศกึษา  2563  ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้ศึกษา
เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 
 3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
  3.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่  สื่อสังคมออนไลน์ YouTube ที่นักเรียนใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้าน
ไวยากรณ์ 
   3.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่   
   3.2.1  ทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการศึกษา  ดังนี้ 
 1.  ทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์  หมายถึง  ความสามารถในใช้รูปแบบค ากริยาในรูปต่างๆได้ถูกต้อง
ตามโครงสร้างทางไวยากรณ์ หลังจากนักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ YouTube ของนักเรียนชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
20   ปีการศึกษา  2563 ที่วัดได้จากแบบทดสอบที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น 
 2.  สื่อสังคมออนไลน์ YouTube หมายถึง สื่อการเรียนหรือนวัตกรรมที่ผู้ศึกษาได้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา  2563  
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดย วิธีเรียนออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
YouTube วัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 9 ข้อ 
 4.  นักเรียน  หมายถึง  ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  1   
ปีการศึกษา  2563  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  จ านวน  116  คน   
 5.  โรงเรียน  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 



 1. ไดแ้นวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ท่ีเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ในช่วง 
Covid 19 

 2. ได้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสารมารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ YouTube 

 3. ได้แนวทางส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลลอดเวลา 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้การศึกษาวิจัย 2 แบบได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 

เป็นแนวทางศึกษาวิจัยโดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของการศึกษาวิจัย โดยได้ทบทวนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และได้น าแนวคิดดังกล่าวมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดหรือตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยและผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามข้ันตอน
ดังนี้ 
          1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. แบบแผนการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พัฒนาการ อุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา  2563  จ านวน  3  ห้อง  ได้แก่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 จ านวน 37  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2  
จ านวน  39  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3  จ านวน  40  คน  รวมทั้งสิ้น  116 คน ซ่ึงแต่ละห้องเรียนมีการจัดชัน้
เรียนแบบคละความสามารถ 

4. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 จ านวน  
37  คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ภาคเรียนที่  1  ปี
การศึกษา  2563  ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้ศึกษาเป็น
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

 

ระยะเวลา  เดือนกรกฎาคม - เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 
 

รูปแบบการวิจัย  วิจัยเชิงปริมาณ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือโดยจ าแนกจากลักษณะการใช้ดังนี้ 
3. ลักษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ าแนกตามลักษณะการใช้ดังนี้ 



การจัดการเรียนการ สอนโดยวิธีการใช้ 
วิธีการเรียนออนไลน์ ผ่านสื่อสังคม 
ออนไลน์YouTube เรื่อง Relative 
Pronouns 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
Relative Pronouns วิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติงานวิจัยได้แก่ 
3.1.1 แผนจัดการเรียนรู้ 
3.1.2 สื่อสังคมออนไลน์ YouTube  

                1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลในทางวิจัยได้แก่ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้าน
ไวยากรณ์ เรื่อง Relative Pronoun แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดย วิธีเรียนออนไลน์ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ YouTube ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert)  มี  5  ระดับ  ดังนี้ 
   5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มาก 
   3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   ปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   น้อย 
   1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   น้อยที่สุด 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัย ครูผู้ช่วยวิจัยและนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
รวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
  1.1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานีเกี่ยวกับทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ วิธีจัดการเรียนรู้ทั้งในอดีตและปัจจุบันและได้ศึกษาเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ YouTube 
ทีใ่ช้ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ และการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าวิจัย 

1.8 เลือกกลุ่มตังอย่างที่ใช้ในการวิจัยซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  จ านวน  37  คน 
1.9 ปฐมนิเทศกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 

3/1  จ านวน 37 คน ซึ่งผู้ศึกษาได้ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ YouTube ก าหนด
ปฏิทินการทอลอง โดยทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลาในทดลอง 2 ชัว่โมง 
 2. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยขันตอนต่างๆดังนี้ 

2.1 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 
      2.2 ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ YouTube ตามวงจร 

ปฏิบัติที่เตรียมไว้โดยใช้เครื่องมือต่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้       
   2.3 ด าเนินการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 

  2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent Sample) 

 2.5 ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดย วิธีเรียนออนไลน์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ YouTube 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
      ตัวแปรอิสระ                                                                  ตัวแปรตาม  

  
 
 



                P2-P1 
                Total-P1   
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  ดังนี้ 

4. ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่คะแนนที่ได้จากสิ่งต่อไปนี้ 
4.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ โดยใช้สื่อ 

สังคมออนไลน์ YouTube เรื่อง Relative Pronoun ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
อุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และค่าที (t- test   แบบ Paired-Samples)(บุญชม  ศรีสะอาด, 2553: 133-142) 

4.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา อุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอน
ออนไลน์ผ่านสื่อ สังคมออนไลน์  YouTube  โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และแปล ผลค่าความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ย ดังนี้  

คะแนน   ความหมาย  
6           ค่าความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
4                    ค่าความพึงพอใจในระดับมาก  

                       3            ค่า ความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
                            2                     ค่าความพึงพอใจในระดับน้อย  
                            1            ค่าความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  
          เกณฑ์การแปลความหมาย ก าหนดช่วงคะแนนดังต่อไปนี้  
   ช่วงคะแนน   การแปลความหมาย  
    4.51-5.00   หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
    3.51-4.50   หมายถึง ระดับมาก  
    2.51-3.50   หมายถึง ระดับปานกลาง  
    1.51-2.50   หมายถึง ระดับน้อย 
    1.00-1.50   หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 

2. การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index; E.I.) การหาพัฒนาการที่เพ่ิมข้ึนของ  
ผู้เรียน โดยอาศัยการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) หาได้จากสมการที่ 1  
                                       
                                                 
 

 
 

เมื่อ P1 แทนผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน  
     P2 แทนผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน  

E.I. 

= 



                       𝑥̅ 1     
                            
                                *100 
 

                        Total   

 

N 

N 

     Total แทนผลคูณของจ านวนนักศึกษากับคะแนนเต็ม  
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล แสดงในตารางที่ 3  

 

            ตารางที่ 1  ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index; E.I.) 
 

Total P1 P2 E.I. 
37*20 253 677 0.8706 

 
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยวิธีการปรับการสอนออนไลน์ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ 
YouTube มีค่าเท่ากับ 0.8706 แสดงว่านักศึกษามีความรู้ หรือมีความก้าวหน้าของการเรียน ที่พัฒนาขึ้น 0.8706 
หรือคิดเป็นร้อยละ 87.06 นั่นเอง 
 

        2. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ การหาประสิทธิภาพสามารถหาได้จากสมการที่ 2  
                                                 
 

 
 
 
 
 
เมื่อ 𝑥̅ 1 แทนผลรวมของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนทุกคน  
     𝑥̅ 2 แทนผลรวมของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนทุกคน  

N   แทนคะแนนเต็ม  
แทนค่าจากตารางที่ 2 ลงในสมการที่ 2 ได้ E1/E2 = 68.37/91.49 ใกล้เคียงกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คือ 80/80 

 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบเปรียบเทียบ  
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (Paired-Samples T-Test) ที่ระดับนัยส าคัญ (=0.05) สรุปได้ดังตารางที ่2 ตารางที่ 2 การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  
 

รายการ คะแนนเต็ม N �̅� SD t p 
ก่อนเรียน 20 37 6.84 1.74 37.379** 0.000 
หลังเรียน 20 37 18.30 1.43 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบคะแนนของนักเรียน มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 6.84 คะแนน  

และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 18.30 คะแนน ผลการวิเคราะห์ มีค่า t = 37.379 และ p = 0.000 ซ่ึง น้อยกว่า 
=0.05 หมายความว่า ค่า t ตกอยู่ในบริเวณปฏิเสธ H0 จึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลัง เรียนมากกว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียน หรือบอกได้ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากข้ึนหลังจากท่ี ได้ผ่านการเรียนตาม
การปรับวิธีสอนออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube 

4. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอนออนไลน์ผ่าน 
สื่อสังคมออนไลน์ YouTube การประเมินระดับความพึงพอใจต่อครูผู้สอนใช้แบบทดสอบถาม แบ่งเป็น 8 ด้าน การ
แปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 3  

 

E1 = 
E2 
 

*100   

�̅�̅2 



ตารางที่ 3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. การเตรียมเอกสารการสอน 4.45 0.33 0.08   
2. ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา 4.32 0.21 0.21   
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

4.05 0.21 0.33   

4. มีการใช้สื่อออนไลน์ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในช่วง
โควิด 

4.59 0.33    

5. การประเมินผลการเรียน ได้แก่ ข้อสอบใน 
forms.office.com มีรูปแบบที่ชัดเจน บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ 

4.59 0.08 0.08   

6. วิธีการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด และสร้าง
บรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองวฃ 

3.91 0.43 0.33   

7. เนื้อหาเป็นประโยชน์และน าไปใช้ได้  4.72 0.08 008   
8. ความเหมาะสมของเนื้อหากับเวลา 4.05 0.54 0.21   
จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอนออนไลน์ผ่านสื่อ  

สังคมออนไลน์YouTube ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.78, SD=0.26) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เนื้อหา
เป็นประโยชน์และน าไปใช้ได้ มีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด (𝑥̅ = 4.92, SD=0.36) รองลงมา คือ การประเมินผลการเรียน 
ได้แก่ ข้อสอบใน forms.office.com มีรูปแบบที่ชัดเจน บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ (𝑥̅ = 4.84, SD=0.60) การเตรียม
เอกสารการสอน และมีการใช้สื่อออนไลน์ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในช่วงโควิด (𝑥̅ = 4.81, SD=0.68) โดยด้านที่มีความพึง
พอใจน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (𝑥̅ = 4.68, SD=0.86) 
 
สรุปผล  

จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลของนักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 37 คน  
สรุปผลวิจัยได้ดังนี้ ประเด็นที่  

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะไวยากรณ์โดยวิธีการเรียน  
ออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์YouTube ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้เพ่ือหาประสิทธิภาพของวิธีสอน 
ออนไลน์โดยสื่อสังคมออนไลน์YouTube มีประสิทธิภาพ 68.37/91.49 ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 การหาค่า
ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.8706 นั่นคือนักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ การส ารวจความพึงพอใจ
ในการเรียนอยู่ที่ 4.78 ในระดับมาก ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประเด็นที่ 2. งานวิจัยนี้นักเรียนมีความพึงพอใจเนื้อหา
เป็นประโยชน์และน าไปใช้ได้ มีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด (𝑥̅ = 4.92, SD=0.36) รองลงมา คือ การประเมินผลการเรียน 
ได้แก่ ข้อสอบใน forms.office.com มีรูปแบบที่ชัดเจน บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ (𝑥̅ = 4.84, SD=0.60) ประเด็นที่ 
3. งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ YouTube ยังไม่ได้ท า เต็มคาบการเรียนการสอน 
หากแต่ท าเพ่ือทดสอบสมมุติฐานเท่านั้นว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นได้
หรือไม่เท่านั้น 
 



ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้  
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์YouTube ควรเลือก

เนื้อหาและออกแบบให้เหมาะสมกับเวลาในการเรียนการสอนเรื่องนั้นๆ  
2. การสอนออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์YouTube สามารถลดเวลาการสอนที่จ ากัดในห้องเรียน ได้มาก 

กล่าวคือ สามารถน าเนื้อหาที่ซับซ้อน และใช้เวลามาก กลับมาสอนเน้นใหม่ให้ผู้เรียนเข้าใจได้มากข้ึน  
3. การสอนออนไลน์ จะช่วยให้ผู้เรียนที่ เข้าเรียนสาย ไม่เข้าเรียน ยังไม่เข้าใจ ได้เรียน และทบทวน ได้ทุก

สถานที่ ได้ทุกเวลา และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนหรือไม่ข้ึนอยู่กับวินัย และความรับผิดชอบของผู้เรียน ในแต่ละคน 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป หากต้องการผลงานวิจัยที่ชี้จัดว่าวิธีการเรียนออนไลน์ผ่านสื่อ สังคมออนไลน์
YouTube จะสามารถการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานหรือวิชา อ่ืนๆได้จริงหรือไม่ ควรท าการ
สอนแบบเต็มคอร์ส 
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ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี เร่ือง ชื่อสารประกอบแอลเคน โดยใช้ คลิปวิดิโอ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 
Study of the achievement  of chemistry subject no the topic the name of alkane 

compounds by using video clips of students in secondary school year 6 for 
academic year 2020. 

ผู้วิจัย นางสาวมสารัศม์  บ้านโพธิ์ศรี                                  
                                    ต าแหน่งครูช านาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

 
 

บทคัดย่อ 
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ก่อนเรียนและหลังเรียน  ที่เรียนโดยใช้คลิปวิดิโอ เรื่อง ชื่อสารประกอบแอลเคน  ในรายวิชาเคมี  
2. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี เรื่อง ชื่อ
สารประกอบแอลเคน โดยใช้คลิปวิดิโอ   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จ านวน 35 คน โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20 ได้มา โดยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ชื่อสารประกอบแอ
ลเคน   2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี เรื่อง ชื่อสารประกอบแอลเคน  3) แบบส ารวจความพึงพอใจต่อ
คลิปวิดีโอ วิชาเคมี เรื่อง ชื่อสารประกอบแอลเคน ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ  
t-test ค่าดัชนีประสิทธิผล และค่าประสิทธิภาพ ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาาปีท่ี 6 ที่เรียนโดยใช้คลิปวิดิโอ เรื่อง ชื่อสารประกอบแอลเคน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 
0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีเรื่องสารประกอบแอลเคน  โดยใช้คลิปวิดิ
โอ อยู่ที่ 4.25  ในระดับ มาก  
 

Abstract 

 The objectives of this study are 1. To compare the learning achievement of 
Mathayomsuksa 6 students before and after studying. Learned by using a video clip entitled alkane 
compounds In the chemistry course  2. To survey the satisfaction of Mathayomsuksa 6 students 
with the teaching of chemistry subject on the topic the name of alkane compounds by using video 
clips. 
 The sample group used in this research was 35 Mathayomsuksa 6/2 students, 
Triamudomsuksa Pattanakarn School, Udon Thani Secondary Educational Service Area Office, 
District 20, obtained by purposive sampling. The tools  are used in this research, including 1) 
learning management lesson plan on the name of the alkane compound 2) the learning 
achievement test on the name of the alkane compound 3) the satisfaction survey on the 
management of chemistry teaching on the name of alkane compounds by using video clips. 



 The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, Test 
statistics t-test Effectiveness, Index And performance values. The research results were found that 
Post-learning achievement of the 6th year high school students studying by using video clip 
entitled alkane compound was significantly higher than before at the 0.01 level and the students 
were satisfied with the teaching and learning of chemistry of alkane compounds by using video 
clips at 4.25 at a high level. 
 
บทน า 

ในปัจจุบัน สังคมไทยเห็นถึงความส าคัญต่อการศึกษามากขึ้นและมุ่งเน้นการพัฒนาฐานความรู้ เพื่อเพ่ิม
คุณภาพมาตรฐานของประชากรไทยในอนาคต จึงมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วเข้ามาเป็นสื่อกลางระหว่างการศึกษาและการเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขต โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามี
บทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ถูกน ามาใช้ตั้งแต่ระดับบุคคลขึ้นไปถึงระดับองค์กรอุตสาหกรรม ภาคสังคม 
ตลอดจนในระดับประเทศและระหว่างประเทศ (จรัส สุวรรณเวลา, 2552) การแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ จากผลของงานวิจัยของ NTL Institute ได้แสดงให้เห็นถึงการเรียนในแบบต่างๆ และ
ประสิทธิภาพที่ได้รับแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ได้แก่ การเรียนใน ห้องเรียน (Lecture) เป็นการเรียนแบบถ่ายโอนข้อมูล 
ผู้เรียนเป็นผู้ฟัง ดู และอ่าน ได้รับความรู้แต่ความเข้าใจ ไม่ลึกซึ้ง ให้ประสิทธิผลการเรียนต่ าเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ การ
อ่านด้วยตัวเอง (Reading) การเรียนโดยการอ่าน พบว่าจะจะจ าได้เพ่ิมขึ้นเป็น 10 % การฟัง และได้เห็น 
(Audiovisual) เป็นระดับของการเรียนที่ได้ผลเพ่ิมมาก ขึ้น ช่วยให้จดจ าสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้นจ าได้ 20 % การได้เห็น
ตัวอย่าง (Demonstration) การเรียนแบบเห็น ตัวอย่างจริง เป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนมาถึง 30 % การได้
แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน (Discussion) การ เรียนที่ได้ผลเพ่ิมข้ึนมา คือ การเรียนแบบพูดคุย และแบ่งปันความคิดเห็น 
เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ กันในกลุ่ม จะช่วยให้จ าได้ถึง 50 % การได้ทดลองปฏิบัติเอง (Practice doing) ถ้า
จะให้ดีที่สุดในการเรียนรู้ จะต้องมีการปฏิบัติลงมือท าจริง จะจ าได้ถึง 75% และการได้สอนผู้อ่ืน (Teaching) ในระดับ
สุดท้าย คือ การ สอนคนอ่ืน เกิดหลังจากท่ีได้มีการเรียนจากวิธีต่างๆ การติวหรือการสอนจะช่วยให้จ าได้ถึง 90 % 
(เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2561) ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ แบ่งได้ดังนี้ (โสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว, 2556)  1. 
เครือข่ายสังคม (Social networking site) เป็นเว็บไซต์ที่บุคคลหรือหน่วยงานสามารถสร้างข้อมูลและเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล เผยแพร่ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว โดยที่บุคคลอ่ืนสามารถเข้ามาแสดงความเห็นหรือเผยแพร่ สนทนาโต้ตอบได้ 
เช่น Facebook, Badoo, Google+, Linkdin และ Orkut เป็นต้น 2. ไมโครบล็อก (Micro-blog) เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ 
เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความสั้น ในเรื่อง ที่สนใจเฉพาะด้าน รวมทั้งสามารถใช้เครื่องหมาย # (Hashtag) เพ่ือ เชื่อมต่อ 
กับกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้ เช่น Twitter, Blauk Weibo Tout และ Tumble เป็น ต้น 3. เว็บไซต์ที่
ให้บริการแบ่งปันสื่อออนไลน์ (Video and photo sharing website) เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้ สามารถฝากหรือน า
สื่อข้อมูล รูปภาพ วีดีโอขึ้นเว็บไซต์เพ่ือแบ่งปันกับผู้อ่ืน เช่น Flicker, Vimero, YouTube, Instagram และ 
Pinterest เป็นต้น การใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายของนักเรียนในชีวิตทางสังคมของพวกเขาโพสต์ 
ค าถามสื่อสังคม สามารถถูกควบคุมและน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ในโรงเรียนในลักษณะสาธารณะแบบไม่มี ค่าใช้จ่าย 
อุปสรรคการเข้าถึงต่ าของสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ ท าให้นักเรียนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้มาก การประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5 “การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Research to Make A 
CHANGE)”  
 จากเหตุการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมา ในสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่าน
มา ได้เปลี่ยนรูปแบบและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจ านวนมาก ไม่เว้นแม้แต่การศึกษาที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นการ
เรียนผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือไม่ให้การเรียนต้องหยุดชะงักลง การเปลี่ยนการเรียนการสอนจากที่เคยท าในห้องเรียน 
เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ต้องมีการวางแผน การจัดการเรียนการสอน โดยทางโรงเรียนเตรียม



อุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี ได้จัดประชุมทางไกลเพ่ือแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากสพฐ. ในวัน
อังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ 2563 ณห้องประชุม ICT 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีโดยมีข้อสรุปจาก
การประชุม ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนในช่วงที่เกิดโรคระบาด covid-19 
 ในยุคทีม่ีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน รวมไปถึงด้านการศึกษา จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน การจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนมี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะสื่อการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ มีความส าคัญมาก เนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ท าให้ต้องเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนมาเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการสอนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 การเรียนการสอนวิชาเคมี ผู้สอนเลือกการสอนออนไลน์โดยใช้ การสอนผ่านโปรแกรม ZOOM และได้บันทึก
คลิปวิดิโอการสอนเอาไว้ให้นักเรียนได้น าคลิปวิดิโอไปเปิดดูเพ่ือศึกษาได้ตลอดเวลา  อันจะส่งผลให้การเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนวิชาเคมีใน
ห้องเรียนจึงต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  และเนื้อหาการเรียนการสอนรายวิชาเคมีเป็นเรื่องที่
ยากต่อการอ่านตามหนังสือแล้วจะเข้าใจได้ด้วยตัวเอง  เนื่องจากเนื้อหามีความซับซ้อน   ดังนั้นผู้สอนจึงสนใจ
ที่จะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี เรื่อง ชื่อสารประกอบแอลเคน โดยใช้คลิปวิดิโอที่ได้จากการบันทึกผ่าน
โปรแกรม zoom ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งผลที่ได้จากการจัดการเรียนการ
สอนในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการน าเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ก่อนเรียนและหลังเรียน  ที่
เรียนโดยใช้คลิปวิดิโอ เรื่อง ชื่อสารประกอบแอลเคน  ในรายวิชาเคมี   
 2. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี เรื่อง ชื่อ
สารประกอบแอลเคน โดยใช้คลิปวิดีโอ   
 
ขอบเขต 
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี  เรื่อง ชื่อ
สารประกอบแอลเคน  
 2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายการเรียน วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20    
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563  จ านวน  5  ห้อง  ได้แก่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1- 6/5  จ านวนทั้งสิ้น  181  คน  
ซ่ึงแต่ละห้องเรียนมีการจัดชัน้เรียนแบบคละความสามารถ 
  2.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2  จ านวน  
35  คน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี เขต 20 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่
ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนรายวิชาเคมี  
 3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 



  3.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนการสอนเรื่อง ชื่อสารประกอบแอลเคน โดยใช้คลิปวิดีโอเป็นสื่อ  
   3.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ชื่อ
สารประกอบแอลเคน  
   
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการศึกษา  ดังนี้ 
 1. คลิปวิดีโอ หมายถึง ไฟล์คอมพิวเตอร์ที่ครูบันทึกจากการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom  ในรายวิชา
เคมี เรื่อง ชื่อสารประกอบแอลเคน  ของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20   ปีการศึกษา  2563  
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชื่อสารประกอบแอ
ลเคน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20   ปีการศึกษา  2563  จ านวน 10 ข้อ 
            3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนโดยใช้คลิปวิดีโอ หมายถึง ความรู้สึกหรือ
ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนซึ่งครูได้น าคลิปวิดีโอมาใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน  วัด
ได้จากแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึน  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จ านวน  8  ข้อ 
 4.  นักเรียน  หมายถึง  ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  จ านวน  181  คน   
 5.  โรงเรียน  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 
 1. ไดแ้นวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี  ที่เหมาะกับการจัดการเรียนรู้ในช่วงที่มีการระบาดของ 
Covid-19 

 2. ได้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีในเรื่องอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 3. ได้เผยแพร่สื่อการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
 4. ได้เป็นตัวอย่างในการสร้างสื่อการสอนให้เพ่ือนร่วมอาชีพต่อไป 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้การศึกษาวิจัย 2 แบบได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นแนวทางศึกษาวิจัยโดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยได้ทบทวนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้น าแนวคิดดังกล่าวมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดหรือตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัยและผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
          1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. แบบแผนการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ระยะเวลา  เดือนกรกฎาคม - เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 
 

ประชากร 
   ประชำกร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำนี 

จ ำนวน 5 ห้องเรียน  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 181 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 

    กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำนี 
จ ำนวน 1 ห้องเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 35 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้ศึกษาเป็นครูผู้สอนรายวิชาเคมี  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 
1.1.1 แผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชื่อของสารประกอบแอลเคน ที่ใช้สื่อการสอนเป็นคลิปวิดีโอ  
1.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  และหลังเรียน  เรื่อง ชื่อสารประกอบแอ

ลเคน   
1.1.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีเรื่อง ชื่อ

สารประกอบแอลเคน โดยใช้คลิปวิดีโอ  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  ตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert) มี  5  ระดับ  ดังนี้ 
   5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มาก 
   3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   ปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   น้อย 
   1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   น้อยที่สุด 
 เกณฑ์การแปลความหมาย ก าหนดช่วงคะแนนดังต่อไปนี้  
   ช่วงคะแนน   การแปลความหมาย  
    4.51-5.00   หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
    3.51-4.50   หมายถึง ระดับมาก  
    2.51-3.50   หมายถึง ระดับปานกลาง  
    1.51-2.50   หมายถึง ระดับน้อย 
    1.00-1.50   หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมขั้นตอน ดังนี้ 
1) ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงทำงกำรเรียน 

รำยวิชำเคมี ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เรื่อง ชื่อสำรประกอบแอลเคน 
2) แจกใบควำมรู้และใบงำน แล้วให้นักเรียนศึกษำชื่อสำรประกอบแอลเคนจำกคลิปวิดิโอ  



3) ทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อน
เรียน รำยวิชำเคมี ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เรื่อง ชื่อสำรประกอบแอลเคน 

4) นักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเรื่อง 
ชื่อสำรประกอบแอลเคน โดยใช้คลิปวิดีโอ 
  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้  มีรำยละเอียดดังนี้ 

1) กำรหำคุณภำพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยใช้สถิติค่ำควำมเที่ยงตรงตำม
เนื้อหำ (IOC), ค่ำควำมยำกง่ำย (P), ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r), ค่ำควำมเชื่อม่ัน (KR-20)  

2) กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  เรื่อง 
ชื่อสำรประกอบแอลเคน โดยใช้คลิปวิดีโอ  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โดยการใช้การทดสอบค่าที (t-test 
for independent samples)  

3) วิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่ที่มีต่อกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเรื่อง ชื่อสำรประกอบแอ
ลเคน โดยใช้คลิปวิดีโอ  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  โดยใช้ค่ำสถิติ ค่ำเฉลี่ย ( ) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(S.D.) 
 
สรุปผลการวิจัย 
           จำกกำรสอนโดยใช้ คลิปวิดีโอ  วิชำเคมี เรื่อง ชื่อสำรประกอบแอลเคน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำนี พบว่ำ 
 ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทีเ่รียนโดยใช้ 
คลิปวิดีโอ  วิชาเคมี เรื่อง ชื่อสารประกอบแอลเคน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คะแนนเต็ม 10 
คะแนน) t-test for independent samples 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 35 2.94 1.23 

30.403** .000 
หลังเรียน 35 8.43 0.65 

    **มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
จำกตำรำงที่ 2  พบว่ำ  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ คลิปวิดีโอ  

รำยวิชำเคมี เรื่อง ชื่อสำรประกอบแอลเคน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน มี
ค่ำเฉลี่ย ( ) เท่ำกับ 2.94 และคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีค่ำเฉลี่ย  ( ) เท่ำกับ 8.43 ค่ำ t เท่ำกับ 30.403 และ 
ค่ำ Sig. เท่ำกับ .000  ซึ่งมีค่ำน้อยกว่ำระดับนัยส ำคัญ แสดงว่ำ ค่ำเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนมีค่ำสูง
กว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียน นั่นคือ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้คลิปวิดีโอ วิชำเคมี เรื่อง ชื่อ
สำรประกอบแอลเคน  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   สำมำรถท ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01  



 ตารางท่ี  2  ผลส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนทีมี่ต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาเคมี เรื่อง ช่ือ
สารประกอบแอลเคน โดยใช้ คลิปวิดีโอ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ข้อที่ ข้อความ X  S.D. แปลผล 

1 ครูอธิบายเนื้อหาในคลิปวิดีโอเข้าใจง่าย 4.49 0.61 มาก 
2 เสียงในการอธิบายในคลิปวิดีโอมีความชัดเจน  4.11 0.76 มาก 
3 ความเร็ว-ช้า ในการอธิบายของครูในคลิปวิดีโอ  4.40 0.69 มาก 
4 เนื้อหาในการอธิบายในคลิปวิดิโอสอดคล้องกับ

บทเรียน 
4.23 0.77 มาก 

5 ความยาวของคลิปวิดีโอมีความเหมาะสม 4.14 0.77 มาก 
6 ความสะดวกในการใช้คลิปวิดีโอ  4.20 0.76 มาก 
7 คลิปวิดีโอเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน 4.00 0.80 มาก 
8 ความพึงพอใจคลิปวิดีโอโดยรวม  4.40 0.60 มาก 
 รวม 4.25 0.20 มาก 

 
 จากตารางที่  2 แสดงว่า  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาเคมี เรื่อง ชื่อ
สารประกอบแอลเคน โดยใช้ คลิปวิดีโอ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ  มาก  (  = 4.25) 
 เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด  คือ  ครูอธิบายเนื้อหาในคลิปวิดีโอเข้าใจง่าย 
( = 4.49) )  ซึ่งมีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ มาก   รองลงมา  คือ  ความเร็ว-ช้า ในการอธิบายของครูในคลิปวิดีโอ 
(  = 4.40)   และความพึงพอใจคลิปวิดีโอโดยรวม ( = 4.40)  ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับ  มาก  และข้อที่มีความ
พึงพอใจต่ าที่สุด  คือ  คลิปวิดีโอเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน ( = 4.00)  ซึ่งมีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ มาก 

 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย  สามารถอภิปรายผล  ได้ดังนี้ 
            1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้คลิปวิดีโอ  รายวิชาเคมี เรื่อง ชื่อ
สารประกอบแอลเคน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย ( )  เท่ากับ 2.94 
และคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย ( )  เท่ากับ 8.43 ค่า t เท่ากับ 30.403 และ ค่า Sig. เท่ากับ .000  ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน นั่นคือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คลิปวิดีโอ วิชาเคมี เรื่อง ชื่อสารประกอบแอลเคน  ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   สามารถท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
อภิปรายได้ว่า คลิปวิดีโอที่ครูสร้างข้ึนสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดี  เพราะนักเรียนสามารถเปิดดูได้ไม่
จ ากัดครั้ง และไม่จ ากัดเวลา และสามารถหยุดหรือกดดูซ้ าได้เมื่อดูหรือฟังไม่ทัน และหากไม่เข้าใจในประเด็นใด
นักเรียนก็ได้มีการจดบันทึกและสอบถามเพ่ิมเติมจากครูผู้สอน ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นนั่นเอง 
 2.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาเคมี เรื่อง ชื่อสารประกอบแอลเคน โดย
ใช้ คลิปวิดีโอ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  (  = 4.25)  
เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด  คือ  ครูอธิบายเนื้อหาในคลิปวิดีโอเข้าใจง่าย ( = 



4.49) )  ซึ่งมีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ มาก   รองลงมา  คือ  ความเร็ว-ช้า ในการอธิบายของครูในคลิปวิดีโอ (  = 
4.40)   และความพึงพอใจคลิปวิดีโอโดยรวม ( = 4.40)  ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับ  มาก  และข้อที่มีความพึงพอใจ
ต่ าที่สุด  คือ  คลิปวิดีโอเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน ( = 4.00)  ซึ่งมีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ มาก  อภิปราย
ได้ว่า คลิปวิดีโอที่ครูสร้างขึ้นมา  มีประโยชน์กับนักเรียน  นักเรียนจึงมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ  เนื่องจาก
ครูได้บันทึกคลิปวิดีโอด้วยตัวเองโดยใช้โปรแกรม zoom ซึ่งสามารถแสดงหน้าจอขอคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คได้  และครูก็
ได้เขียนอธิบายและบรรยายได้เหมือนเรียนในห้องเรียน  และเป็นการบรรยายแบบช้าๆ  ไม่เร่งรีบ  ระยะเวลาของคลิป
วิดีโอไม่ยาวจนเกินไป ท าให้นักเรียนสามารถนั่งดูได้จนจบ  และนักเรียนก็มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถบันทึกคลิป
วิดีโอเก็บไว้ในเครื่องและสามารถเอามาเปิดดูทบทวนได้ตลอดเวลา  ท าให้นักเรียนมีความพึงพอในในระดับมาก และ
น าไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นในเนื้อหาของบทเรียน    
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

   1) ครูผู้สอนให้นักเรียนสำมำรถกลับเข้ำไปศึกษำด้วยตนเองที่บ้ำนหรือในที่อ่ืน ๆ ได้ โดยไม่จ ำกัดเวลำและ
สถำนที ่

   2) นักเรียนสำมำรถสอบถำมครูผู้สอน  ประเด็นที่สงสัยในบทเรียนออนไลน์ผ่ำนแอพพลิเคชั่น Line , 
Google classroom หรือแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   ควรมีกำรจัดท ำคลิปวิดีโอเนื้อหำอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมต่อไปเรื่อยๆ เนื่องจำกบำงเนื้อหำนักเรียนที่ขำดเรียน และ

ฟังในชั้นเรียนไม่ทัน จะได้ศึกษำย้อนหลังได้  
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บทคัดย่อ  
 กำรพัฒนำกำรสอนโดยใช้สื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนเว็บเพ่ือกำรทดสอบ เรื่องประวัติศำสตร์ดนตรีไทยยุคสมัยต่ำงๆ 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1-3/4 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนเตรียมอุมดมศึกษำพัฒนำกำร 
อุดรธำนี จ ำนวน 158 คน มีจุดประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือท ำกำรทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนในรูปแบบใหม่ 2. เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้กำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนเว็บในกำรท ำแบบทดสอบ 3. เพ่ือพัฒนำกำรใช้สื่อประกอบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้มีประสิทธิภำพ โดยกำรทดสอบเก็บคะแนน เรื่องประวัติศำสตร์ดนตรีไทยยุคสมัยต่ำงๆ จ ำนวน 20 ข้อ 
ผ่ำน เว็บไชต์ 
Google form 
 จำกกำรน ำ Google form มำใช้เพ่ือทดสอบ เรื่องประวัติศำสตร์ดนตรีไทยยุคสมัยต่ำงๆ ส ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3/1-3/4 จ ำนวน 158 คน มีนักเรียนเข้ำท ำแบบทดสอบจ ำนวน 153 คน ไม่เข้ำท ำแบบทดสอบ
จ ำนวน 5 คน ท ำแบบทดสอบผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 140 คน และท ำแบบทดสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 13 คน  ผู้เรียน
สำมำรถใช้สื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนเว็บเพื่อท ำแบบทดสอบได้ และผู้สอนสำมำรถน ำสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนเว็บไปพัฒนำต่อเพ่ือให้
มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพต่อไป 
 
Abstract 
 Teaching development using web-based learning materials for testing purposes. On the 
history of Thai music in various eras For Mathayom Suksa 3/1 - 3/4 , Semester 1 , Academic Year 
2020 , Triam Umom Suksa Pattanakarn Udonthani, 158  students. The objective is: 1 .To test and 
collect student scores in a new format. 2. Learn how to use web-based learning materials in 
testing 3 .To develop effective teaching and learning materials. By the test to collect the score 
About the history of Thai music in various eras, in total 20 items via website Google form 



 From using Google form to test On the history of Thai music in various eras For 
Mathayomsuksa 3/1 - 3/4 students total 158 people, 153 students did not take the test, 5 people 
did the test, 140 passed the criteria and 13 did not meet the criteria. Learners can use web-based 
learning materials to take quizzes. And teachers can continue to develop web-based learning 
materials in order to be appropriate and effective. 
 
ค าส าคัญ 1. สื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนเว็บ 
  2. กูเกิลฟอร์ม 
  3. แบบทดสอบ 
 
Keywords 1. Web-Based Instruction 
  2. Google 
  3. Test 
 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กล่ำวถึง
มำตรำ 23 ระบุควำมว่ำ กำรจัดกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
ต้องเน้นควำมส ำคัญทั้งควำมรู้ คุณธรรม กระบวนกำรเรียนรู้และบูรณำกำรตำมควำมเหมำะสมของแต่ละระดับ
กำรศึกษำในเรื่อง (2) ระบุว่ำ ควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ประสบกำรณ์เรื่องกำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล
ยั่งยืน มำตรำ 24  กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร (6) ระบุว่ำ จัดกำร
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลำทุกสถำนที่ มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับบิดำมำรดำ ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่ำย เพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ (กระทรวงศึกษำธิกำร.2546) 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสำระที่ช่วยพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีจินตนำกำรทำง
ศิลปะ ชื่นชมควำมงำม มีสุนทรียภำพ ควำมมีคุณค่ำ ซึ่งมีผลต่อคุณภำพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทำงศิลปะช่วยพัฒนำ
ผู้เรียนทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ตลอดจนกำรน ำไปสู่กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ควำมเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพได้ ในเนื้อหำสำระดนตรี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
องค์ประกอบดนตรีแสดงออกทำงดนตรีอย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์วิพำกษ์วิจำรณ์คุณค่ำดนตรี ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ทำง
ดนตรีอย่ำงอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรี ประวัติศำสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่ำดนตรีที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทย และสำกล   ร้องเพลง และ
เล่นดนตรีในรูปแบบต่ำงๆ แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงควำมรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม และเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์ (ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ส ำนักงำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกระทรวงศึกษำธิกำร. 2551) 
 ปัจจุบันกำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเทคโนโลยีทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ทำงด้ำนกำรสื่อสำร (ICT-Information and Communication Technology) เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง 



ส่งผลให้เกิดกำรน ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ เหล่ำนี้เข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรกำรศึกษำ เพ่ือให้กำรศึกษำมีคุณภำพและ
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ รองรับกำรพัฒนำและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในสังคม เศรษฐกิจแห่งควำมรู้ (knowledge-based economy/society) กำรใช้ e-Learning นับเป็นวิถีทำง
อย่ำงหนึ่งในกำรเพ่ิมศักยภำพกำรเรียนกำรสอน โดยกำรใช้วิวัฒนำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้เกิด
ประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรศึกษำ (eClassNet.2563) 

กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (Online learning) จัดเป็นนวัตกรรมทำงกำรศึกษำในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นกำรเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยท ำกำรสอน นอกจำกนี้
ควำมหมำยอีกในหนึ่งยังหมำยถึง กำรเรียนทำงไกล , กำรเรียนผ่ำนเว็บไซต์ อีกด้วย 

กำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ เป็นกำรศึกษำผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ด้วยตนเอง ผู้เรียนสำมำรถเลือก
เรียนตำมควำมชอบของตนเอง ในส่วนของเนื้อหำของเรียน ประกอบด้วย ข้อควำม , รูปภำพ , เสียง , VDO และ 
Multimedia อ่ืนๆ สิ่งเหล่ำนี้จะถูกส่งตรงไปยังผู้เรียนผ่ำน Web Browser ทั้งผู้เรียน , ผู้สอน และเพ่ือนร่วมชั้นทุกคน 
สำมำรถติดต่อ สื่อสำร ปรึกษำ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นแบบเดียวกับกำรเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดยกำรใช้ E-mail, 
Chat, Social Network เป็นต้น ด้วยเหตุนี้กำรเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงเป็นเหมำะส ำหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลำ 
(วรธันย์.2563) 

Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริกำรของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยให้เรำสร้ำงแบบสอบถำมออนไลน์ หรือ
ใช้ส ำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ในกำรใช้งำน Google Form ผู้ใช้สำมำรถน ำไป
ปรับประยุกต์ใช้งำนได้หลำยรูปแบบอำทิ เช่น กำรท ำแบบฟอร์มส ำรวจควำมคิดเห็น กำรท ำแบบฟอร์มส ำรวจควำมพึง
พอใจ กำรท ำแบบฟอร์มลงทะเบียน และกำรลงคะแนนเสียง เป็นต้น ในกำรสร้ำงแบบสอบถำมออนไลน์ ไม่ว่ำเรำจะใช้
งำน Google Form ในงำนเก็บข้อมูลรูปแบบไหน เก็บข้อมูลประเภทใด  Google Form สำมำรถตอบโจทย์ให้กับ
ผู้สร้ำงแบบสอบถำมออนไลน์ได้ 

จะเห็นได้ว่ำกูเกิลฟอร์มมีฟอร์มส ำหรับเก็บข้อมรูปหลำกหลำยรูปแบบส ำหรับสร้ำงแบบสอบถำมออนไลน์ 
โดยสำมำรถสร้ำงฟอร์มรับข้อมูลได้อยู่ 9 รูปแบบ โดยแบ่งออกเป็นรูปแบบพ้ืนฐำน 5 รูปแบบ และรูปแบบขั้นสูง 4 
รูปแบบ อีกทั้งยังสำมำรถแทรกในส่วนของกำรออกแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรแทรกรูปภำพ วีดีโอ หรือข้อควำมส่วนหัว  
Google Forms สำมำรถท ำได้ทั้งหมด แถมยังสำมำรถเชื่อมต่อกับ “Google Drive” เพ่ือจัดเก็บผลลัพธ์และน ำไปใช้
งำนได้ทันที (เทคโนอินเทรน ดอทคอม.2563) 

เนื่องจำกสภำพแวดล้อมในกำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียนกับกำรเรียนผ่ำนเครือข่ำยมีควำมท้ำทำยที่แตกต่ำง
กันอย่ำงมำก กำรน ำเอำเทคโนโลยีเข้ำมำเป็นสื่อหรือเป็นช่องทำงหลักในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และกระบวนกำรคิด 
แทนที่กำรถ่ำยทอด และรับรู้รับฟังข้อมูลแบบต่อหน้ำนั้น จึงควรจัดเตรียมควำมพร้อม และทักษะกำรใช้เทคโนโลยี 
และโปรแกรมแอพพลิเคชันต่ำงๆ เป็นอย่ำงดี สำมำรถเลือกใช้ให้เหมำะสมกับกระบวนกำรจัดกำรสอน เพ่ือควำม
สะดวก และรำบรื่นในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ หำกครูมีทักษะกำรใช้ และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่ำวใน
เบื้องต้น ได้แก่ วิธีกำรกำรใช้งำน ข้อดีหรือจุดเด่น ข้อเสียหรือจุดด้อยของแต่ละ โปรแกรมหรือแอพพลิเคชันออนไลน์
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ควำมรู้เรื่องกำรเข้ำใช้ และเทคนิคกำรแก้ไขปัญหำระบบอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้น ควำม
เข้ำใจในเรื่องลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทำงปัญญำในกำรคัดลอกน ำข้อมูลของผู้อ่ืนมำใช้ กำรออกแบบเนื้อหำกำรเรียน 
และช่องทำงกำรสื่อสำรที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถของแอพพลิเคชันหรือโปรแกรมออนไลน์เป็นอย่ำงดี รวมทั้ง



ถ่ำยทอดทักษะกำรใช้งำนเทคโนโลยีเหล่ำนั้นให้แก่นักเรียนได้มีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำขัดข้องที่อำจเกิดขึ้น
ระหว่ำงกำรจัดกำรสอน จะท ำให้กำรเรียนกำรสอนด ำเนินกำรได้อย่ำงรำบรื่นมำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องประกอบกับทักอ่ืนๆ 
ควบคู่กันอีกด้วย 

และด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน เกิดกำรแพร่หลำยของแนวทำงจัดกำร
เรียนรู้ออนไลน์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และสำรสนเทศขึ้นอย่ำงมำกมำย ดังนั้น ครูผู้สอนในฐำนะผู้ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ให้แก่นักเรียนต่ำงก็มีกำรปรับตัว และเตรียมทักษะเพ่ือรับมือกับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใหม่อย่ำง
ทันท่วงที พร้อมรับกับสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนที่อำจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตหรือระบบปฏิบัติกำรรูปแบบต่ำงๆ ที่อำศัยกำรบริหำรจัดกำรห้องเรียนซึ่งแตกต่ำงไปจำกห้องเรียนปกติใน
โรงเรียนนั้น ทักษะในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของครูที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ไม่ว่ำจะเป็นแผนกำรสอน 
สื่อกำรสอน และกำรจัดกำรห้องเรียนผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์ ครูผู้สอนจึงน ำกูเกิลฟอร์มมำบูรณำกำรในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยใช้สื่อนี้มำท ำแบบทดสอบในกำรเก็บคะแนนก่อนเรียน หลังเรียน รำยเรื่อง รำยหน่วยกำรเรียนรู้ 
แทนกำรทดสอบแบบเปเปอร์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1 – 3/4 ท ำให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ศึกษำและเรียนรู้
กำรใช้เทคโนโลยีออนไลน์ และสำมำรถน ำไปต่อยอดควำมรู้อื่นต่อไปได้อีกด้วย 

 
เอกสารอ้างอิง 
วรธันย์. (2563). กำรเรียนกำรสอนออนไลน์. สืบค้น 14 สิงหำคม 2563. จำก  http://www.worathan.co.th 
เทคโนโลยีกำรศึกษำ. (2563). สืบค้น 14 สิงหำคม 2563. จำก http://www.eclassnet.kku.ac.th 
เทคโนอินเทรนด์ ดอทคอม. (2563). Google Forms คืออะไร. สืบค้น 14 สิงหำคม 2563. จำก 
 http://www.technointrend.com 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ. (2542). พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ. สืบค้น  
 14 สิงหำคม 2563. จำก http://www.bic.moe.go.th 
ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ. (2551). ตัวชี้วัดและมำตรฐำนกำรศึกษำสำระกำรเรียนรู้ แกนกลำงกลุ่มสำระ
ศิลปะตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน. สืบค้น 14 สิงหำคม  2563. จำก 
http://www.thaischool.in.th 
 
เชิงอรรถ 

http://www.worathan.co.th/
http://www.eclassnet.kku.ac.th/
http://www.bic.moe.go.th/
http://www.thaischool.in.th/


ตัวอย่ำงสื่อและกำรใช้สื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตัวอย่ำง

ข้อสอบใน

แบบทดสอบ

เก็บคะแนน

ผ่ำนกูเกิล

ฟอร์ม 

 

 

ตัวอย่ำง



ข้อมูล

เชิงสถิติ 

 

สรุป

ข้อมูลผู้

เข้ำท ำ

แบบทด

สอบ 

ผ่ำนกู

เกิลชีท 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“เปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษา 
ของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ” 

“Turn COVID-19 Crisis into Opportunities to Promote TUP Affiliated School’s Educational 
Transformation” 

 
ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับ
ด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
3  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  จ านวน  195  คน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน  41  คน  ซ่ึงใช้วิธีการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาตามแนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  41  คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้มาจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster  random  sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ 1)แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบ ห้องเรียนกลับ
ด้าน ผ่านสื่อออนไลน์  2)สื่อออนไลน์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4)
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน  รายวิชาสังคมศึกษา  โดยใช้
แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  และ
การทดลองค่าที(t-test) dependent 
ผลการวิจัยสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่าน 
สื่อออนไลน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.84/86.28 สูง
กว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ตามเกณฑ์ 80/80 2) ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเท่ากับ 0.7074 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น เท่ากับ 0.7074 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.74 3) 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ
ออนไลน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.36)   
 
บทน า 
 การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิด
กับผู้เรียน  คือ มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  มีความรัก
ชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ปัจจุบันสังคมโลกเกิดการขยายตัวในทุกมิติโดยปราศจาก



พรมแดนขวางกั้นเป็นเสมือน  หมู่บ้านเดียวกันและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน  การ
แสวงหาความรู้จ าเป็นต้องใช้ทักษะในด้านการเรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่  นักเรียนต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้เพราะความรู้มีมากมายในเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันอยู่ในปัจจุบัน   กระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่  21  ซึ่งเป็นยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์  เป็นยุคที่ความรู้และข้อมูล
ข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เชื่อมโยงขอ้มูลต่าง ๆ  ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกันท าให้เกิดเครื่องมือที่หลากหลายในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง 
ๆ  ทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงบันเทิงการพัฒนาเครื่องมือการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว  ส่งผลให้เยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษา
เล่าเรียนเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินชีวติและการเรียนในแต่ละวันซึ่งแตกต่างไปจากเยาวชนในยุคก่อนอย่างมาก  การ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับ การพัฒนาคนในประเทศให้เข็มแข็งพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่  21  การศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในตัวผู้เรียน หากการศึกษายังหลงติดอยู่กับสิ่งเดิมที่เคยใช้ได้ผลในยุคเก่าย่อมจะส่งผลให้การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนไม่สอดคล้องกับโลกที่เป็นจริงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะยิ่งเข้มข้นขึ้น ผู้เรียนจึงต้องมีทักษะการเรียนรู้
ประกอบด้วย ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะสารสนเทศ  สื่อ  เทคโนโลยีและทักษะชีวิตการท างานดังนั้น
การเตรียมคนเพ่ือให้สามารถเรียนรู้และด าเนินชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกฝ่ายต้องปรับตัวให้
ได้อย่างเหมาะสม(วิจารณ์  พานิช, 2551)    
 ด้วยสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่ประเทศจีนเมื่อเดือน
ธันวาคม 2562  ท าให้มีการประกาศปิดสถานศึกษาในประเทศไทย  นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการ
เรียนการสอนของไทยในทุกระดับชั้น  รัฐบาลได้ออกประกาศและมีมาตรการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อไวรัส  อาทิ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอ านาจตามพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ห้ามการใช้
อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท  เพ่ือจัดการเรียนการสอน  การสอบ  ฝึกอบรมหรือการ
ท ากิจกรรมใด ๆ  ที่มีผู้เข้าร่วมเป็น   จ านวนมากเว้นแต่เป็นการด าเนินการ  สื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ท า
ให้ประเทศไทยได้มีโอกาสทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศเพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีความสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการ  ระบาดของโรค  กล่าวคือสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้เด็กนักเรียน  ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยการน า
รูปแบบการเรียนการสอนที่มีการจัดท าสื่อและน าเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้และสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้
เข้าใจและมีความรู้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น  ในรูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง
วิธีการเรียนแบบเดิมที่นั่งเรียนในชั้นเรียนแต่เป็นการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี (Technology–based learning) ซึ่งจะ
ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้ที่ หลากหลายรูปแบบโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้จัดท า
แผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียน  ออกแบบกิจกรรมใบงานที่เหมาะสม  จัดการเรียนตามวีทีอาร์
ด าเนินการสอนและมอบใบงานหรืออ่ืน ๆ ผ่านระบบ  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของไทยภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันของการศึกษาของไทย  อีกท้ังยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวได้เป็นอย่างดีและ
ยังเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้แนวคิด  
ห้องเรียนกลับด้านในวิชาสังคมศึกษา  โดยมุ่งหวังจะใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดดังกล่าว เพ่ือพัฒนาความ
รับผิดชอบให้กับนักเรียน  ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ผ่านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
รูปแบบ  “ห้องเรียนกลับด้าน”   จึงกลายเป็นนวัตกรรมและมุมมองหนึ่งของตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่  เกิดขึ้น
ในวงการศึกษาเป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่เด็กโดยใช้ฝึกประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ต่าง  ๆ  เพ่ือให้เกิด



การเรียนรู้แบบ “รู้จริง (Mastery Learning)” และเป็นวิธีจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับและ  คุณค่าแห่งวิชาชีพครูที่
ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งให้เกิดขึ้นผ่านสื่อเทคโนโลยีที่น ามาใช้จะท าให้นักเรียนมีความรู้  เจตคติและ
การปฏิบัติที่ดีและถูกต้อง  ทั้งยังสามารถ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยผ่านการมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อส่วนรวม ซึ่งแนวคิด  ห้องเรียนกลับด้าน  เป็นการใช้เวลาในชั้นเรียนของครูที่มีอย่างคุ้มค่าเพ่ือหาทาง
แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนได้มากขึ้นและเป็นการใช้เวลาเพ่ือการค้นคว้าหาค าตอบร่วมกันในชั้น
เรียนซึ่งจะท าให้ครูและนักเรียนมส่วนร่วมซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่  การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะช่วยให้ครูสามารถแก้ไข
ปัญหาในชั้นเรียนที่มีกับตัวนักเรียนได้เป็นรายบุคคลและใกล้ชิดโดยครูจะเปลี่ยนบทบาทที่เคยบรรยายอยู่หน้าชั้นเรียน
แต่ครูสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องเรียนกับนักเรียนได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเน้นการบรรยายหน้าชั้นเรียนอีกต่อไป  
โดยรูปแบบแนวคิดดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่มีน าไปปฏิบัติและจะน า ไปประยุกต์ใช้ใน  
ชีวิตประจ าวันของตัวเองและครอบครัวได้รวดเร็วและมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในวงการศึกษาเชื่อว่า  ความรู้หรือประสบการณ์
บางอย่างของเด็กสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ใหญ่ได้  ถ้าหากความรู้นั้นถูกต้องและสามารถปฏิบัติให้   เห็นได้อย่างแท้จริง 
   วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียน
กลับด้าน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย     
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ในการศึกษาผู้ศึกษาได้ด าเนินการทดลอง  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.  แบบแผนการศึกษา 
     การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest  Design  (ล้วน 
สายยศ และอังคณา สายยศ.  2538 : 248–249) ซึ่งมลีักษณะการทดลอง   

การทดลอง Pretest Treatment Posttest 

กลุ่มทดลอง T1 X T2 
     

 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 T1   หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
 X   หมายถึง  การจัดกระท า 
 T2   หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
 

  2.   ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1 การมอบหมายให้นักเรียนศึกษาสื่อออนไลน์ล่วงหน้าที่บ้าน ซึ่งครูได้จัดท าหรือได้คัดสรร และ
รวบรวมไว้ให้ 



   2.2 ทดสอบก่อนเรียน ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นจ านวน 40 ข้อ แล้วตรวจ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
   2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนซึ่ง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า 2) ขั้นสอน 3) ขั้น
สรุป ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน รวมเวลา แผนละ 1 ชั่วโมง 
   2.4 เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน  ที่ท าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชุดที่ใช้ทดสอบก่อน 
  2.5 หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่าน สื่อออนไลน์ รายวิชาสังคมศึกษา 
 
 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้ 
 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สังกัดส านักงาน           เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นักเรียน                       ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/2 
,3/4, 3/6, 3/8, 3/10 รวมทั้งสิ้น จ านวน 195 คน 
 

            1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ก าลัง
เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จ านวน 41 คน ได้มาจาการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling)  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 3 ชนิดประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ 
https://classroom.google.com/u/0/c/MTA1OTg3OTg4MzAw?cjc=np7fyg6 ,Line กลุ่ มสั งคมศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 6 แผน 
 2. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบ
เลือกตอบ (Multiple Choices) ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
 3. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน  รายวิชา
สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาได้สร้างข้ึนจ านวน 20 ข้อ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
 2. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา
สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

https://classroom.google.com/u/0/c/MTA1OTg3OTg4MzAw?cjc=np7fyg6


 3.  วิเคราะห์ความพึงพอใจนักเรียนที่เรียนโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน  รายวิชาสังคมศึกษา  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation) 
 

สถิติที่ใช้  
  การหาค่าเฉลี่ยค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และการทดสอบค่าที(t-test) dependent  
 
ผลการวิจัย  
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สรุปผลการศึกษาดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน          ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.84/86.28 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ตามเกณฑ์ 80/80 
  2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ 
รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7074 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน เท่ากับ 0.7074 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 70.74 
 3. ความพึงพอใจนักเรียนที่ เรียนโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน  รายวิชาสังคมศึกษา  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X  = 4.36) 
 

อภิปรายผล    
 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประเด็นน ามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.84/86.28 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน รายวิชาสัง คม
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7074 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน เท่ากับ 0.7074 หรือคิดเป็นร้อยละ 
70.74 
 3. ความพึงพอใจนักเรียนที่เรียนโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X  = 4.36) นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิดแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน  ได้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และเน้นการเรียนรู้โดยเกิดจากตัวนักเรียนเป็นส าคัญ ซึ่งค านึงถึงภาระ
งานที่เพ่ิมมากขึ้นของนักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีการบ้านหลากหลายวิชาที่ต้องท าส่งในเวลาจ ากัด ซึ่ง
ห้องเรียนแบบกลับด้าน นั้นได้ให้ระยะเวลาและการเตรียมการกับผู้เรียนรวมถึงการท ากิจกรรมหรือการมอบหมายงาน
ภาระหน้าที่ให้เสร็จสิ้นภายในชั้นเรียนท าให้นักเรียนมีเวลาว่างเพ่ิมมากขึ้นและสามารถเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้น
เรียนได้ อีกทั้งยังสามารถหาค าตอบให้กับนักเรียนได้อย่างทันที ซึ่งสอดคล้องกันกับสุเทพ แพทย์จันลา (2554) อ้างถึง 
ในวันเฉลิม อุดมทวี (2556) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้เกิดจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ กิจกรรม
และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท าให้เกิดความเข้าใจที่คงทนกับ นักเรียน ทั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ก็มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายท าให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ มี การใช้ค าถามในการ
กระตุ้นผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและการฝึกให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันโดยมีการน าสื่อ
การเรียนรู้มาใช้อย่างหลากหลายมาใช้  
 

ข้อเสนอแนะ   
 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้     
   1. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป     



    1.1 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาอ่ืนๆ     
    1.2 ควรมีการศึกษาผลของจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อความ คงทนของความ
รับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาในระดับอ่ืนๆ 
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ภาษาไทย  
กรมวิชาการ. (2542). การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านความรับผิดชอบและมี วิ นั ย  ใ น
ตนเอง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา.  
กรมวิชาการ. (2544). วิธีการประเมินผลการเรียนรู้: กระทรวงศึกษาธิการ.  
กรมวิชาการ. (2546). การมีความรับผิด มีระเบียบวินัย: กระทรวงศึกษาธิการ.  
กรมวิชาการ. (2548). วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้: กระทรวงศึกษาธิการ.  
กรมวิชาการ. (2551). เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551.  กรุงเทพฯ: องค์การรับส่ง สินค้า และ
พัสดุภัณฑ์.  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม. กรุงเทพฯ:  โรง พิมพ์ครุ
สภา ลาดพร้าว.  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551.   กรุงเทพมหานคร.  
กฤษ ณ า พั น ธุ์ ม ว านิ ช  (2550 ).[ออน ไลน์ ] พ ระบ รมราโช วาท ใน พิ ธีพ ระราชท านป ริญ ญ าบั ต รขอ ง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. จาก มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 

 
 

 

 

 

 

 

 



การน าเสนอสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประจ าปี 2563 

 
“เปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษา 

ของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ” 
“Turn COVID-19 Crisis into Opportunities to Promote TUP Affiliated School’s Educational 

Transformation” 
 
 

ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลบัด้าน ผ่าน    สื่อ
ออนไลน์ ที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

EFFECTS OF HEALTH EDUCATION LEARNING MANAGEMENT USING THE FLIPPED CLASSROOM 
APPROACH ON ONLINE  MEDIA  AND LEARNING ACHIEVEMENT OF MATHAYOMSUKSA 2 

 
 
 

ชื่อผู้เขียน จ่าสบิเอกหญิงณัฐภัทร พันพรม 
ต าแหน่ง ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 
กระทรวงศึกษาธิการ 

การน าเสนอสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประจ าปี 2563 

 

 

“เปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษา 
ของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ” 

“Turn COVID-19 Crisis into Opportunities to Promote TUP Affiliated School’s Educational 
Transformation” 

ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อ
ออนไลน์ ที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

Title EFFECTS OF HEALTH EDUCATION LEARNING MANAGEMENT USING THE FLIPPED CLASSROOM 
APPROACH ON  ONLINE  MEDIA  AND LEARNING ACHIEVEMENT OF MATHAYOMSUKSA 2 

 
ชื่อผู้เขียน จ่าสิบเอกหญิงณัฐภัทร พันพรม 
  ต าแหน่ง ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 



Authors Ms.1 Natthaphat phunprom Teacher of Health Education and Physical 
Education in Traimudomsuksapattanakarn Udonthani. 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียน
กลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3)เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จ านวน 41 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้มา จาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบค่าท ี(t-test) dependent  
 

 ผลการวิจัยสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน 
ผ่าน สื่อออนไลน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.84/86.28 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ตามเกณฑ์ 80/80 2) ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่าเท่ากับ 0.7074 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น เท่ากับ 0.7074 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 70.74 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับ
ด้านผ่านสื่อออนไลน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 
4.36)   
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KEYWORDS : HEALTH EDUCATION LEARNING MANAGEMENT/ FLIPPED CLASSROOM    ONLINE MEDIA 
/ SATISFACTION 
 

บทน า 
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดไวรัส Covid-19 ท าให้ทั่วโลกใช้มาตรการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม (Social 

Distancing) ซึ่งในประเทศไทยได้ใช้มาตรการปิดสถานที่รวมตัวทางสังคม ซึ่งรวมถึงโรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทย 
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดยังคงอยู่ ท าให้ระบบการศึกษาต้องปรับให้การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ขาดช่วง การเรียน
การสอนออนไลน์จึงได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งดูเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนช่วยกันจ ากัด
พ้ืนที่อยู่ในที่พักอาศัย และด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีทางการศึกษาในปัจจุบัน ท าให้หลายฝ่าย
เชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สามารถท าได้ (วิทัศน์ ฝักเจริญผล, 2563) รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรค Covid -19 ท าให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียน และเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 เพ่ือให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองก่อนเปิดภาคเรียน  

ในรูปแบบการเรียนการสอนวิธีนี้ ถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่เน้นในรูปธรรมให้นักเรียนได้เห็นและ ปฏิบัติ
จากประสบการณ์จริง ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีการจดจ าและเกิดทักษะการเรียนรู้ได้ดีกว่าที่เรียนแบบนามธรรม แต่ใน
มุมมองอีกด้านหนึ่งที่กว่าจะสอนให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ เลือกใช้สื่อที่ถูกต้อง รู้จักเลือกศึกษา ค้นคว้าในเรื่องต่าง ๆ 
ที่ตนเองสนใจนั้น ก็จะมีสื่อที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียนก็จะแทรกอยู่บนหน้าจอเหมือนกัน ดังนั้นในการใช้สื่อต่างๆใน
ด้านของไอที ก็ควรที่แนะน าให้เข้าใจอย่างแท้จริงและในระยะแรกก็ต้องมีผู้คอยให้ ค าแนะน าที่ดีไม่ว่าจะเป็น



ผู้ปกครอง ครูต้องมีส่วนร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนด้วยเหมือนกัน(สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 2553) การปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน การศึกษาการเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การปฏิรูป การศึกษาส่งผลให้คนไทยได้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เป็นคนไทยในยุคศตวรรษท่ี 21 (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2555)  
 โดยในศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา ต้องมีการ
พัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ได้ถูกพัฒนาขึ้น บทเรียนที่ถูกสร้างขึ้นโดยผ่านการส่งต่อ บนโลกอินเตอร์เน็ตที่ใช้เป็นสื่อกลาง
ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน ช่วยให้นักเรียนไม่จ า เป็นต้องใช้เวลาในชั้น เรียนในการเรียนเนื้อหาวิชา แต่ใช้เวลาให้
เหมาะสมและเกิดคุณค่ามากกว่านั้น คือใช้ส าหรับแปลงความรู้ไป เป็นความรู้หรือสาระเพ่ือความเข้าใจที่เชื่อมโยงกับ
โลกและชีวิตจริง ซึ่งช่วงเวลาฝึกหัดนี้ต้องการความ ช่วยเหลือจากครู นั่นคือวิธีการของห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) คือเรียนเนื้อหาวิชาความรู้ที่ บ้าน และท าการบ้านที่โรงเรียน หรือรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่บ้านแล้ว
มาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับ ถ่ายทอดมา ให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตท า ให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง เกิด
ทักษะที่เรียกว่า ทักษะแห่ง ศตวรรษท่ี 21(วิจารณ์ พานิช, 2551)  
 สถานการณ์ปัญหาเด็กในสังคมไทยนับวันจะรุนแรงมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่แข่งขันกัน อย่าง
เสรี ต่อสู้กันทางการตลาด กระตุ้นและเร่งเร้าให้ผู้คนนิยมการบริโภคผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้ง วัฒนธรรมในยุค
โลกาภิวัฒน์ท าให้โครงสร้างของสังคมไทยอ่อนแอ ต้นทุนทางสังคม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย ที่เป็น
เอกลักษณ์แสดงให้เห็นความเป็นตัวตนของไทยถูกละเลยและถูกปฏิเสธจากเด็กและ เยาวชน เด็กและเยาวชนส่วน
หนึ่งจึงได้รับ การหล่อหลอมจากบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่เบี่ยงแบน
เสี่ยงต่อการท าผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม มีค่านิยมที่ไม่พึง ประสงค์ ขาดคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความ
รับผิดชอบ ขาดระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียรและความ ซื่อสัตย์ พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตร
หลาน สถาบันครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปตามโลกาภิวัฒน์ ท าให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวลดน้อยลง ขาดการเอาใจ
ใส่และละเลยในการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยให้กับ
เยาวชนเหล่านี้เป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหา เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก(กรมวิชาการ, 2551)  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้แนวคิด 
ห้องเรียนกลับด้านในวิชาสุขศึกษา โดยมุ่งหวังจะใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดดังกล่าว เพื่อพัฒนาความ รับผิดชอบ
ให้กับนักเรียน ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ผ่านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภายใต้ความคิด
ทางสุขศึกษาที่ว่า สุขภาพมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ หากนักเรียนได้เรียนรู้ หลักการต่างๆ เกี่ยวกับ
สุขภาพ จะท าให้นักเรียนมีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติที่ดีและถูกต้อง ทั้งยังสามารถ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขโดยผ่านการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม ซึ่งแนวคิด ห้องเรียนกลับด้าน เป็นการใช้เวลาในชั้น
เรียนของครูที่มีอย่างคุ้มค่าเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาทางสุขภาพของ นักเรียนได้มากขึ้นและเป็นการใช้เวลาเพ่ือการ
ค้นคว้าหาค าตอบร่วมกันในชั้นเรียนซึ่งจะท าให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
จะช่วยให้ครูสามารถแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนที่มีกับตัว นักเรียนได้เป็นรายบุคคลและใกล้ชิด โดยครูจะเปลี่ยนบทบาทที่
เคยบรรยายอยู่หน้าชั้นเรียนแต่ครูสามารถใช้ เวลาส่วนใหญ่ในห้องเรียนกับนักเรียนได้ มากขึ้นโดยไม่ต้องเน้นการ
บรรยายหน้าชั้นเรียนอีกต่อไป โดย รูปแบบแนวคิดดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่มีน าไปปฏิบัติและจะ
น าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวันของตัวเองและครอบครัวได้รวดเร็วและมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวงการศึกษาเชื่อว่า ความรู้
หรือ ประสบการณ์บางอย่างของเด็ก สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ใหญ่ได้ ถ้าหากความรู้นั้นถูกต้องและสามารถปฏิบัติให้ 
เห็นได้อย่างแท้จริง 
 

   วัตถุประสงค์ของการวิจัย   



  1. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียน โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน 
ผ่าน สื่อออนไลน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่าน สื่อออนไลน์ ที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียน
กลบัด้าน ผ่าน สื่อออนไลน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
วิธีด าเนินการวิจัย     
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ในการศึกษาผู้ศึกษาได้ด าเนินการทดลอง  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.  แบบแผนการศึกษา 
     การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest  Design  (ล้วน 
สายยศ และอังคณา สายยศ.  2538 : 248–249) ซึ่งมลีักษณะการทดลอง   

การทดลอง Pretest Treatment Posttest 

กลุ่มทดลอง T1 X T2 
     

 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 T1   หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
 X   หมายถึง  การจัดกระท า 
 T2   หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
 

  2.   ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการ
วิจัย 
   2.1 การมอบหมายให้นักเรียนศึกษาสื่อออนไลน์ล่วงหน้าที่บ้าน ซึ่งครูได้จัดท าหรือได้คัดสรร และ
รวบรวมไว้ให้ 
   2.2 ทดสอบก่อนเรียน ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาได้สร้างข้ึนจ านวน 40 ข้อ แล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
   2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนซึ่ง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า 2) ขั้นสอน 3) ขั้น
สรุป ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน รวมเวลา แผนละ 1 ชั่วโมง 
   2.4 เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ผ่าน สื่อออนไลน์ ที่ท าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดที่ใช้ทดสอบก่อน 
  2.5 หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่าน สื่อออนไลน์ รายวิชาสุขศึกษา 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้ 
 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 



  1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สังกัดส านักงาน            เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นักเรียน                       ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2/1 
,2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 , 2/9  และ 2/10 รวมทั้งสิ้น จ านวน 360 คน 
 

            1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่ก าลัง
เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จ านวน 41 คน ได้มาจาการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling)  
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 3 ชนิดประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ 
https://classroom.google.com/h ,Line กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 7 แผน 
 2. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบเลือกตอบ (Multiple Choices) ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
 3. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อ
ออนไลน์ รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น
จ านวน 20 ข้อ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุขศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน 
ผ่านสื่อออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์  80/80 โดยการหา
ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
 2. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อ
ออนไลน์ รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
 3.  วิเคราะห์ความพึงพอใจนักเรียนที่เรียนโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ รายวิชาสุข
ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  deviation) 
 

สถิติที่ใช้  
  การหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าท ี(t-test) dependent  
 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย  

https://classroom.google.com/h


 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุขศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรุปผลการศึกษาดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุขศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.84/86.28 สูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ตามเกณฑ์ 80/80 
  2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ 
รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7074 แสดงว่า 
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.7074 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.74 
 3. ความพึงพอใจนักเรียนที่เรียนโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ รายวิชาสุขศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X  = 4.36) 
 

อภิปรายผล    
 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่าน        สื่ อ
ออนไลน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประเด็นน ามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุขศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.84/86.28 สูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ 
รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7074 แสดงว่า 
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.7074 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.74 
 3. ความพึงพอใจนักเรียนที่เรียนโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์  รายวิชาสุขศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X  = 4.36) นอกจากนี้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ ได้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
และเน้นการเรียนรู้โดยเกิดจากตัวนักเรียนเป็นส าคัญ ซึ่งค านึงถึงภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้นของนักเรียนใน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีการบ้านหลากหลายวิชาที่ต้องท าส่งในเวลาจ ากัด ซึ่งห้องเรียนแบบกลับด้าน นั้นได้ให้ระยะเวลา
และการเตรียมการกับผู้เรียน รวมถึงการท ากิจกรรมหรือการมอบหมายงานภาระหน้าที่ให้ เสร็จสิ้นภายในชั้นเรียนท า
ให้นักเรียนมีเวลาว่างเพ่ิมมากข้ึนและสามารถเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนได้ อีกทั้งยังสามารถหาค าตอบให้กับ
นักเรียนได้อย่างทันที ซึ่งสอดคล้องกันกับสุเทพ แพทย์จันลา (2554) อ้างถึง ในวันเฉลิม อุดมทวี (2556) พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้เกิดจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ กิจกรรมและสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท าให้เกิดความเข้าใจที่คงทนกับ นักเรียน ทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ก็มีสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายท าให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ มี การใช้ค าถามในการกระตุ้นผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและการ
ฝึกให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันโดยมีการน าสื่อการเรียนรู้มาใช้อย่างหลากหลายมา
ใช้  
 

ข้อเสนอแนะ   
 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้     
   1. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป     
    1.1 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่ มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาอ่ืนๆ     
    1.2 ควรมีการศึกษาผลของจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อความ คงทนของความ
รับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาในระดับอ่ืนๆ 
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