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บทคัดยอ  

 งานนีม้ีเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนออนไลนเพ่ือดําเนินตามมาตรการณรักษาระยะหาง

ทางสังคมในสภาวะที่โรคโควิด 19 ระบาดอยางหนักทั่วโลก โดยรายวิชาที่ไดนํามาเปนงานวิจัยคือรายวิชา

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ซึ่งประชากรกลุมเปาหมายคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ลงทะเบียน 

ในรายวชิาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพประจําปการศึกษา 2/2563 จํานวน 41 คน ซึ่งกลุมตัวอยางได

จากการเลือกแบบเจาะจง จากการลงทะเบียน โดยใชเครื่องมือวิจัยไดแก แบบสอบถามและแบบทดสอบ สําหรับ

โปรแกรมประยุกตท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ จะใชโปรแกรมหลัก 2 โปรแกรม ไดแก 

โปรแกรม Google Meet, Jamboard, Google Doc , Google sheet และ Google slide สวนโปรแกรมเสริมซึ่ง

ใชในลักษณะการกระจายขอมูลขาวสารและติดตอสื่อสาร ไดแก Google Classroom, Line Application และ 

Facebook สําหรับสื่อการสอนจะมุงเนนใหเกิดการตอบสนองตอการเรียนนั้น ประกอบไปดวย สื่อพาวเวอรพอยต 

เอกสารใบความรู คลิปวีดีโอ และชุดรูปภาพ ซึ่งสื่อเหลานี้ถูกกระจายขอมูลผานในรูปของไฟลขอมูล จากการ

ประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน โดยแบงการประเมินเปน 4 ดาน ไดแก ดานรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน ดานเนื้อหา ดานสื่อประกอบ ดานการประเมินผล พบวาระดับคุณภาพเฉลีย่ทุกดานอยูในระดับดมีาก ที่คาเฉลีย่ 

4.29 ท่ีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 0.11 และเมื่อแบงเปนรายดานพบวา ดานเนื้อหา มีระดับคุณภาพอยูใน

ระดับดีมาก ที่ระดับ 4.51 ที่คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08 รองลงมาดานสื่อ (x=4.43, SD=0.09) ดานรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน (x=4.21, SD=0.07) และสุดทายคือดานกระเมินผล (x=4.01, SD=0.12)  ซึ่งจากแนวทางการ

ประเมินผลที่ไดระดับการประเมินนอยสุดนี้ แสดงใหเห็นวายังมีขอจํากัดดานการประเมินผล ซึ่งทําผานระบบ

ออนไลนโดยใหทําขอสอบพียงอยางเดียว โดยอาจจะสงผลตอความนาเชื่อถือ ดังนั้นควรมีการปรับปรุงระบบการ



ประเมินผลเปนอยางแรกเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลนซึ่งยิ่งทวีการไดรับการยอมรับและใชกันอยาง

แพรหลายตอไปในอนาคตนี้ จากการทดสอบประสิทธิภาพ พบวา ผลคะแนนหลักเรียนมีคาสูงกวาผลคะแนนกอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีประสิทธภิาพ E1/E2 ที่ 81.05/80.12 ซึ่งตรงกับคามาตรฐานตาม

สมมุติฐานที่ 80/80 และระดับความพึงพอใจอยูที่ระดับ มากที่สุดที่ 4.59 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 แสดงวาการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธภิาพ  
 

คําสําคัญ: สื่อการเรียนการสอนออนไลน, การสอนออนไลน, สื่อดิจิทัล, การทดสอบประสิทธภิาพ 

 

ABSTRACT  

This research aims to present the way of online teaching for social distancing on 

COVID- 19 situation which attacks around the world presently.  The subject; the Computer               

and Information Technology for Careers Subjects, was researched.  The population is vocational 

certificate students in Department of Business Computer, Srisongkhram Industrial Technology 

College, Nakhon Phanom University.  The sample which selected by purposive random is 41 

certificate students who register in the Computer and Information Technology for Careers Subjects 

on 2/2020 semester.  The research tools consist of the questionnaire and examination test.  Main 

application software programs used to interactive online learning are Google Meet, Jamboard, 

Google Doc, Google sheet and Google slide. The add-on program used for contact and information 

distribution include Google Classroom, Line Application, and Facebook.  The responding online 

media packages consist of Power point, knowledge sheet, video clip and picture set. These medias 

were transferred to student in the file forms.  From the research, it is found that, the quality 

evaluated by 5 professionals in 4 parts including, the learning model, the knowledge content, the 

media package and the assessment, overall average 4 parts assessment is in the very good level 

4. 29 at 0. 11 SD.  For each part quality, the content is the most at the average of 4. 51 and SD of 

0.08. The next are media package (x=4.43, SD=0.09), learning model (x=4.21, SD=0.07) and finally 

the assessment (x=4.01, SD=0.12). The assessment is the lowest from 4 parts, it shows that this is 

limitation point because the online evaluation by online 4 choices exams impact on faithfulness 

of the score.  Therefore, the assessment method should be improved the first in order to prepare 

the online learning which used more and more in the future. From the efficiency finding, it is found 

that the post- test score is more than pre- test score at . 05 significantly.  Th efficiency E1/ E2                   

is 81. 05/ 80. 12 matching standard 80/ 80.  And the satisfaction is the highest level at the average      

of 4.59 with 0.06 SD. Therefore, it shows that this online learning can use effectively.                        
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บทนํา 
 ในปพ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ทั่วโลกตางไดรูจักโรคระบาดไวรัสโคโรนา ซึ่งภายถูกตั้งชื่อวา 

COVID -19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) และลุกลามไปทั่วโลก สรางความหวาดกลัวและสงผล

กระทบตอสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของประชากร และเมื่อตนเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 มีการระบาดใหญ 

(Pandemic) ซึ่งเปนการติดเช้ือทั่วโลกอยางรวดเร็ว (ณัฎฐวรรณ คําแสน, 2564) ผลกระทบเกิดข้ึนกันอยางมากมาย 

วิถีชีวิตของผูคนเปลี่ยนไป จนนําไปสูคําที่คุนหู วิถีชีวิตใหม (New Normal) ซึ่งคือการปรับตัวเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นของสังคม (ทนงศักดิ์ แสงสวางวัฒนะ และคณะ, 2563) ผลกระทบเกิดอยางมากมายในหลาย

ภาคสวน ผลการศึกษาดานเศรษฐกิจพบวา การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) มีผลกระทบตอ

เศรษฐกิจโดยเฉพาะผูมีรายไดนอยโดยเฉพาะในชวงท่ีมีการปดเมือง (lockdown) ที่ผลกระทบมีขนาดมากที่สุด และ

เมื่อหลังจากมีการเปดเมืองหรือคลายล็อคแลว ผลกระทบก็ยังคงอยู ไมวาจะเปนการลดลงของรายได การตกเกณฑ

เปนคนจนใหม การตกงาน การเปนหนี้ (เสาวลักษม กิตติประภัสร และคณะ, 2563) ไมเพียงแคนั้นยังสงผลกระทบ

ตอการจางงานในภาพรวมมีแนวโนมลดลงทั่วโลกอยางเห็นไดชัด เนื่องจากมาตรการการจํากัดการเดินทางและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโควิด-19 (กิริยา กุลกลการ, 2563) ซึ่งสถานการณนี้ยัง

สงผลตอความสุขของประชาชนในการใชชีวิตอีกดวย  ซึ่งหากยังไมมีแนวทางการปฏิบัติใหสามารถดํารงชีวิตเปนปกติ

ได ในเร็ววนันี้ สถานการณทางสังคมของประเทศคงกาวเขาสูภาวะวิกฤต (สุพิชญา วงศวาสนา, 2564) 

 ปจจุบันประเทศไทยไดรับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 

2019: COVID-19) เปนอยางมาก ซึ่งทุกภาคสวนไดรับความเดือดรอนในการดํารงชีวิตรวมถึงการทํางาน 

หากพิจารณาจากสถานการณในปจจุบั 2564 จะเห็นวามีแนวโนมสูงขึ้นเปนอยางมากจนนาตกใจ เมื่อเปรียบเทียบ

กับป 2563 (กรมควบคุมโรค, 2564) หนึ่งในมาตรการที่ไดรับการดําเนินการเพ่ือลดโอกาสการแพรเชื้อคือมาตรการ

การเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) (เสาวณี จันทะพงษ, 2563) อยางไรก็ตามหนวยงานภาครัฐก็

จําเปนท่ีจะตองเรงเขาไปชวยเหลือใหมาตรการณการเวนระยะหางทางสังคมสามารถทําไดจริงในทางปฏิบัติ ซึ่ง

เชนเดียวกันกับภาคสวนตาง ๆ  หนวยงานทางการศึกษาก็จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับตัว และหาแนวทางที่สามารถ

ดําเนินการเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนทางการศึกษาตอไป และยังสามารถดําเนินการตามมาตรการณรักษาระยะหาง

ทางสังคม สถาบันทางการศึกษาที่ไมสามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได จึงจําเปนตองใชรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบออนไลน เพ่ือใหการเรียนรูเกิดความตอเนื่อง (วิทยา วาโย, 2563) การจัดการเรียนการสอนออนไลนนั้นยัง

มีปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ ซึ่งข้ึนอยูกับบริบทของพื้นที่ อาทิเชนสัญญาณอินเทอรเน็ต โทรศัพท หรือ เครื่อง

คอมพิวเตอร เพราะฉะน้ันในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพิจารณาปจจัย

ผลกระทบเหลานี้เพ่ือใหสามารถนําแนวทางมุงสูการปฏบิัติไดจริง (ธนพรรณ ทรัพยธนาดล, 2554) อีกทั้งขอมูลสาระ

สนเทศ ตางๆที่ใชควรมีเทคโนโลยรีองรับอยางถูกตองตามกฎหมาย กลาวคือควรใชเทคโนโลยทีี่ไดรับอนุญาต และมี

ลิขสิทธิ์ถูกตอง (ศศิธร ติณะมาศ, 2555) นั้นเอง ซึ่งนั่นคือการสรางความพรอมของหนวยงานที่ตองทําเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในยคุวิถีชีวิตใหม (New Normal)  
 จากการดําเนินการตามมาตรการรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) เพ่ือหลีกเลี่ยง

การสัมผัสหรือการแพรระบาดของโควดิ-19 ทําใหสถานศึกษาตองสั่งหยุดการเรียนการสอนมาระยะหนึ่งซึ่งการหยุด

การเรียนการสอนในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการสั่งหยุดและสั่งเรียนเปนระยะๆ แตกระนั้น

ปญหาเรื่องการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ก็จะไมลดลง แตยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ผลกระทบสะสมในดาน

การศึกษาก็มีมากขึ้น การเรียนการสอนถูกขยายเวลาเปดเรียนจากเวลาปกติบอยครั้ง จนในที่สุดก็ถึงเวลาที่ไมอาจ



เลื่อนไดอีกตอไป การจัดหองเรียนออนไลน (Online Classroom) ถูกนํามาพูดถึงเพ่ือใชแกปญหาควบคูกับการ

พัฒนานวัตกรรมทางดานการสื่อสารท่ีสูงขึ้น ไมวาจะเปนสัญญาณอินเตอรเนท หรือเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือที่มี

ความอัฉริยะมากขึ้น การพัฒนาดานโปรแกรมประยุกตท่ีสามารถใชในโทรศัพทมือถือสําหรับการเรียนการสอน หรือ

การติดตอสื่อสาร ที่มีการใชกันอยางแพรหลายมากข้ึนและมีประสิทธิภาพดีข้ึน ทําใหการจัดหองเรียนออนไลนมี

ความเปนไปไดมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไปดวย จากปญหาที่เกิดขึ้นทําใหเกิดโอกาสที่แทรกเขามา

คือสถานศึกษาตองปรับตัวและยกระดับเครื่องมือเทคโนโลยีอยางรวดเร็วเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงน้ี และ

สถานศึกษาแตละแหงในประเทศไทยจําเปนตองสรางบทเรียนเพื่อการเรียนทางไกลใหกับนักศึกษาในทุกระดับช้ัน 

ครู-อาจารยทั่วประเทศกําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนี้เหมือนกันแตการแกปญหาอาจตองอาศัยความยืดหยุนที่

แตกตางกันมาบริบทของพื้นที่ ซึ่งมีความพรอมของปจจัยที่เก่ียวของแตกตางกัน โดยมีเปาหมายคือการคํานึงถึง

ประโยชนในการเขาถึงการศึกษาของเด็กทุกคนในประเทศไทยอยางเทาเทียมกันเปนท่ีสุด การเรียนออนไลนนั้น มี

ขอจํากัดเรื่องความพรอมสวนบุคคล โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยูชายขอบ ที่ผูสอนเองก็ยังไมมีความคุนชินกับ

โปรแกรมตาง ๆ ในการสอนออนไลน ผูเรียนไมมีอุปกรณ รวมถึงสัญญาณอินเทอรเน็ตท่ีไมคอยดีนัก เปาหมายที่

แทจริงของการศึกษา คือ การพัฒนาผูเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถกเถียง การมีปฏิสัมพันธกัน ถึงแมวา

การเรียนออนไลนจะมีขอจํากัด และอุปสรรคบางแต “วิกฤตในครั้งนี้ทําใหสถาบันการศึกษา นักศึกษา อาจารย

ผูสอนมีการปรับตัวใหชินกับการเรียนแบบออนไลน” แตก็ไมใชทุกวิชา หรือทุกคณะจะเปลี่ยนมาสอนออนไลนได

ทั้งหมด เพราะตองคํานึงถึงความเหมาะสม และประสิทธิภาพของการสอน  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม คือหนวยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม 

โดยทําการเปดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเปนหลัก โดยเริ่มตนที่เดียวมี

การเรียนการสอน 5 สาขาวิชาชีพ ไดแก สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาชางไฟฟา 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาชางยนต ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณโควิด-19 ทางวิทยาลัยจึงเกิดความคิดที่

จะดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน โดยหนึ่งในรายวิชาที่สําคัญและผูวจิัยมีความคิดที่จะทําเปนตนแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลนคือ วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อการอาชีพ ซึ่งอาศัยขอไดเปรียบที่วิชานี้

กลุมผูเรียนมีความรูดานการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกตพ้ืนฐานไดเปนอยางดี อีกท้ังยังสามารถใช

เครื่องมือสื่อสารและโปรแกรมเพื่อการสื่อสารอยางคลองแคลวจึงมีความคิดที่จะพัฒนารายวิชาคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพ่ือการอาชีพ ใหเปนตนแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงไปใชกับรายวิชาอื่นตอไป 

 ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตนนี้ จึงเกิดความคิดที่จะทํางานวิจัยเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ : กรณีศึกษานักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยกลุมตัวอยางคือ

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษา 2/2563 ซึ่งกลุมตัวอยางเปนการเลือกแบบเจาะจง 

จํานวน 41 คน แบงเปน 2 หอง จํานวนการเรียน 18 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง โดยการเรียนจะมกีารใชโปรแกรม

ประยุกต Google Meet, Jamboard, Google Doc, Google sheet และ Google slide เปนหลัก ในการสราง

บรรยาการ หองเรียนออนไลน (Online Class) หรือหองเรียนเสมือน รายวิชานี้มุงสอนใหนักเรียนเรียนโปรแกรม 3 

ชนิด คือ Power Point, Excel และ Word จึงจะมีการใหงานและตรวจงาน โดยการสงงานผาน Email เปนหลัก 

และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน Facebook ในบางประเด็นท่ีตองการความคิดเห็นที่หลากหลาย และการถามตอบ

แบบผาน Line application งานใบความรูจะถูกวางไวใน Google Classroom การทดสอบประจําสัปดาหโดย 

Google form และมีการทํางานรวมกันเปนกลุมผาน Google Doc, Google sheet และ Google slide ซึ่งเปนการ



ทํางานกลุมรวมกัน ซึ่งการออกแบบการจัดการเรียนรูมุงเปาหมายเพ่ือประโยชนในการบรรลุวัตถุประสงคของ

รายวิชาเปนสําคัญ  

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูออนไลนในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

สําหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูออนไลนในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

เพ่ืองานอาชีพทีใ่นดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นใหมีความพัฒนามากขึ้น  

3. เพื่อออกแบบแนวทางการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับการจัดการเรียนรูออนไลนในรายวิชา

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพือ่งานอาชีพที่ไดพัฒนาขึ้น  

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการงานวิจัยที่มุงดําเนินการแกปญหาการเรียนการสอนที่มีสามารถจัดไดใน

สภาวะปกติ กลาวคือดวยสภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 จําเปนปองกันการแพรระบาด โดยดําเนินมาตรการรักษา

ระยะหางทางสังคม ทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ตามปกติได การเรียนการสอนออนไลนจึงถูก

ดําเนินการอยางเรงดวน และจําเปนตองทําอยางทันทีทันใดเพ่ือประโยชนในตอการศึกษาของนักเรียน รายละเอียด

ในการดําเนินการมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1. วิธีการดาํเนินการ 

 ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนรูออนไลนผานเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ข้ันที่ 2 ศึกษารายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  

 ข้ันที่ 3 ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูออนไลนรายวชิาคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

 ข้ันที่ 4 ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูโดยผูเช่ียวชาญ 5 ทาน และปรับปรุงแกไข 

 ข้ันที่ 5 ทดสอบประสิทธิภาพ   

 ข้ันที่ 6 วิเคราะหผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย 

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

- ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 

- กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งน้ีไดจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Random) จากนักศึกษา

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม มีจํานวน

นักศึกษาทั้สิ้น 605 คน โดยใชกลุมตัวอยางจากการลงทะเบียนในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ในภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 จํานวน 41 คน 

3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูออนไลน ในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ 



ตัวแปรตาม ไดแก 1) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูออนไลน ในรายวิชาคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 2) คุณภาพการจัดการเรียนรูออนไลน ในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองาน

อาชีพ 3) ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูออนไลน ในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 4.1 การจัดการเรียนรูออนไลนในรายวิชา คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพจะ

ประกอบไปดวยสวนประกอบดังตอไปนี ้

  4.1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูออนไลน การเรียนจะสรางรูปแบบกิจกรรมผาน

โปรแกรมหลักไดแก โปรแกรม Google Meet ซึ่งใชในการสรางหองเรียนเสมือนจริง และการแสดงความคิดเห็น

ผานรวมกัน หรือการทําโจทยรวมกัน ผาน Jamboard ซึ่งทําหนาที่เปนกระดานแสดงความคิดเห็น ในขณะที่เมื่อ

พิจารณาลักษณะรายวิชาจะพบวา จําเปนตองมีเนื้อหาการเรียน โปรแกรมประยุกต หลัก ๆ 3 โปรแกรม ไดแก 

โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Power Point ดังนั้นการมอบหมายงานและ

การสาธิตการสอนแบบแนะนําอยางใกลชิด ทําไดโดยความสามารถของโปรแกรมประยุกตท่ีสามารถแชรการเขาถึง

และใชงานรวมกันได 3 โปรแกรมท่ีเสมือน 3 โปรแกรมที่อยูในบทเรียน โปรแกรมที่ใชจัดกิจกรรมการเรียนรูคือ 

Google Doc, Google sheet และ Google slide สําหรับเอกสารเนื้อหาซึ่งไมวาจะเปน ใบความรู หรือไฟล

นําเสนอพาวเวอรพอยตถูกเก็บไวอยูในที่ Google Classroom ซึ่งเปนชองทางท่ีนักเรียนสามารถมาติดตามขอมูล

ตางๆตลอดทั้งภาคการศึกษาได ชองทางการแจงขาวสารจะแจงขาวสารผาน Facebook ซึ่งนักเรียนทุกคนใชงาน

เปน โดยสรางกลุมขึ้นมาเพื่อแจงขาวโดยเฉพาะ และชองทางการพูดคุยผานในลักษณะกลุมหองเรียน จะใช Line 

Application ทั้งหมดนี้คือการออกแบบหองเรียนออนไลน (Online Classroom) 

4.1.2 เน้ือหา รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ซึ่งใชเวลาการเรียน

ทั้งหมด 18 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง ประกอบดวย 7 หนวยการเรียนรู ไดแก 

1) คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ระบบปฏิบัติการ 

3) โปรแกรม Microsoft Word 

4) โปรแกรม Microsoft Excel 

5) โปรแกรม Power Point 

6) ระบบอินเทอรเน็ต 

7) โปรแกรมสําเร็จรูปสมัยใหม 

  4.1.3 สื่อ เปนสิ่งที่สําคัญมากในการกระตุนการเรียนรู โดยสื่อประกอบไปดวย สื่อ 

พาวเวอรพอยต เอกสารใบความรู คลิปวีดีโอ และชุดรูปภาพ ซึ่งเอกสารใบความรูจะแสดงรายละเอียดความรูท้ังหมด 

โดยจะสงใหนักศึกษาศึกษากอน ในการบรรยายใหความรู  จะใชพาวเวอรพอยตเ พ่ือเนนย้ําสิ่ งที่ควรจํา  

ชุดรูปภาพ จะใชเพ่ือตรวจสอบวามจําและเนนย้ําใหจดจําปุมตางๆและสัญลักษณตางในโปรแกรมประยุกตที่ใชงาน 

สวนคลิบวิดีโอจะเปนการสาธิตการปฏิบัติ ซึ่งผูเรียนสามารถสังเกตุและนําไปปฏิบัติเปนแบบอยางได  

  4.1.4 การประเมินผลจะแบงเปนท้ังภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎ ีในสวนของภาคทฤษฎี

การประเมินผลจะมีขอสอบทายบท โดยขอสอบจะเปนแบบ 4 ตัวเลือก ซึ่งในการสอบจะดําเนินการหลังจากเรียน

เสร็จในแตละบท ในสวนภาคปฏิบัติจะมีกิจกรรมใหทํา ผานงานกลุม หรืองานเดี๋ยว โดยใหดําเนินการสรางงานตามที่

ไดกําหนด แลวสงใหทันเวลา     



 4.2. แบบสอบถามความพึงพอใจ จะเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการ

เรียนรูที่ไดพัฒนาขึ้นซึ่งแบบสอบถามจะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (5 Rating Scale) โดยแบงการสอบถาม

เปน 4 ดาน ไดแก ดานรูปแบบการจัดการเรียนรู ดานเน้ือหา ดานสื่อ และดานการประเมินผล   

 4.3 ขอสอบกอนเรียน-หลังเรียน เปนแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดทีไ่ด

เรียนมาโดยจัดทําบน Google Form จํานวนขอสอบทั้งหมด 50 ขอ โดยใหเวลาในการทําขอสอบ 1 ชั่วโมง  

5. การตรวจสอบเครื่องมือ 

 เครื่องมือทั้งหมดที่ใชในการวิจัยนี้จะถูกตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทานที่มีประบการณ

ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวชิานี้ และผูเชี่ยวชาญอีก 2 ทานที่ตรวจสอบใหคําแนะนําเรื่องการจัดการเรียนรู 

เปนผูเช่ียวชาญดานการศึกษา และงานวิจัยดานการศึกษา หลังจากตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องมือทั้งหมด

แลวเสร็จ ผูวจิัยจะนําไปปรับปรุงแกไขและทําไปทดสอบประสิทธิภาพ 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

 ผลการวิจัยจะแบงเปน 3 สวน ประกอบดวย ผลการประเมินคุณภาพโดยผู เ ช่ียวชาญ                 

ผลการประเมินความพึงพอใจ และผลการทดสอบประสิทธิภาพ 

 1. คุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรูออนไลน  

จากตารางที่  1 พบวา คุณภาพโดยภาพรวมของการจัดการเรียนรูออนไลนในรายวิชา

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ อยูในระดับดีมาก ท่ีระดับคาเฉลี่ย 4.29 ที่คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 

โดยหากพิจารณาเปนรายดานจะพบวา ดานที่มีผลประเมินสูงท่ีสุดคือดานเนื้อหา อยูในระดับมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 

4.51 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.08 ซึ่งเน้ือหาที่ไดจัดทําขึ้นเปนใบความรูและงานนําเสนอพาวเวอรพอยต มีการพัฒนา

และใชสอนมาอยางนอง 2 ป จึงมาความพรอมกวาดานอ่ืนๆ ผลการประเมินคุณภาพรายดานรองลงมาคือ ดานสื่อ 

อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.43 ที่คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09 เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากการนําเสนอมีความ

หลากหลายมากขึ้นและนักเรียนไดเขาถึงดวยตนเอง สื่อภาพวิดีโอ ก็ไดรับความนิยมเนื่องดวยบอยครั้งที่ทําใสเพลง

ประกอบ และมีลักษณะการสาธิตที่สามารถเปนสวนตัว สามารถเขามาชอบไดตลอดเวลาโดยนําไปเก็บไวใน Google 

Classroom  

   

ตารางที่ 1  คุณภาพการจัดการเรียนรูออนไลน รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

รายการประเมินคุณภาพ X S.D. ระดบั 

1. ดานรูปแบบการจัดการเรียนรูออนไลน   4.21 0.07 มากที่สุด 

2. ดานเนื้อหา 4.51 0.08 มาก 

3. ดานสื่อ 4.43 0.09 มาก 

4. ดานการประเมินผล 4.01 0.12 มาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4 ดาน 4.29 0.11 มาก 

 

สื่อรูปภาพมีประโยชนในการจัดการเรียนการสอนผานการตอบคําถามตาง ๆ ชวงเนนและ

กระตุนความสนใจ ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู อันดับตอมาคือ รูปแบบการจัดการเรียนรู ที่ระดับมาก 



ที่คาเฉลี่ย 4.21 ที่คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 และอันดับสุดทายคือ ดานการประเมนิผล ที่ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.01 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.12 จะเห็นวาการจัดการเรียนการสอนออนไลนแบบ 100 % สามารถดําเนินการได เพียงแต

แนวทางการวัดผลประเมินผลแบบออนไลนอาจยังตองปรับปรุง เนื่องดวยการประเมินผลยังมีชองวางในเรื่องการ

ทุจริตอยู ดังนั้นงานวิจัยในดานนี้ควรมีการพัฒนาอบางเรงดวน   

 2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูออนไลน  

ในการประเมินความพึงพอใจจะดําเนินการหลังจากไดจัดกิจกรรมการเรียนรูจนเสร็จสิ้น ซึ่งกลุม

ตัวอยาง ผูเรียนจํานวน 41 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ในภาค

การศึกษา 2/2563 ความพึงพอใจแบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานรูปแบบการจัดการเรียนรูออนไลน ดานเนื้อหา ดานสื่อ 

และดานการประเมินผล ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูออนไลน ภาพรวมทั้ง 4ดานอยูใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 4.59 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 เมื่อพิจารณารายดานและเรียงลําดับจาก

คาเฉลี่ย (X) มากไปนอย พบวา ระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูออนไลนในดาน เน้ือหามีคา

มากที่สุด ที่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 4.72 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 รองลงมาคือดานรูปแบบการ

จัดการเรียนรูออนไลน ท่ีระดับมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.63 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05 ในอันดับตอมาคือความพึง

พอใจในดานสื่อ ที่ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.61 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08 อันดับสุดทายคอื ดานการประเมินผล 

ที่ระดับพึงพอใจมาก ที่คาเฉลี่ย 4.41 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 อยางไรก็แลวแตจากผลความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 

4 ดานยังอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งนักเรียนมีความช่ืนชอบการจัดการเรียนรูแบบออนไลนเปนอยางด ี   

 

ตารางที่ 2  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูออนไลนรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

รายการประเมินความพึงพอใจ X S.D. ระดบั 

1. ดานรูปแบบการจัดการเรียนรูออนไลน   4.63 0.05 มากที่สุด 

2. ดานเนื้อหา 4.72 0.06 มากที่สุด 

3. ดานสื่อ 4.61 0.08 มากที่สุด 

4. ดานการประเมินผล 4.41 0.07 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4 ดาน 4.59 0.06 มากที่สุด 

 

 3. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูออนไลน  

จากการทดสอบประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูออนไลนในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

เพ่ืองานอาชีพ โดยพิจารณาจากผลคะแนนกอนเรยีนเปรยีบเทียบกับผลคะแนนหลงัเรียน และพิจารณาประสทิธภิาพ 

E1/E2 ตามาตรฐาน 80/80 โดย E1 คือผลคะแนนระหวางเรียน และ E2 คือ ผลคะแนนการทดสอบหลังเรียน ซึ่งผล

คะแนนหลังเรียนมีคาสูงกวาผลคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีประสิทธิภาพอยูที่ 

81.05/80.12 ซึ่งไดตามมาตรฐาน 80/80 จากผลการทดสอบนี้นําไปสูขอสรุป วาการจัดการเรียนการสอนออนไลนท่ี

ไดพัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปใชงานได อยางมีประสิทธิภาพ  

 จากผลการทดลองท่ีไดดําเนินการมานั้น จะสังเกตุเห็นวาสถานการณโควิด-19 ไดสรางชอง

ทางการจัดการเรียนรูแบบออนไลนข้ึน อยางหลากหลาย โดยมีหลายฝายไดสรางเทคโนโลยีรองรับ ซึ่งเปนโอกาสใน

อนาคตที่การจัดการเรียนรูแบบเดิม คือในหองเรียนอาจจะเปนสวนหนึ่ง ที่ไมจําเปนตองมีตลอด ซึ่งสามารถจัดแบบ



ผสมผสานระหวางออนไลน กลาวคือในรายวิชาปฏิบัติที่มีขอจํากัดของอุปกรณอาจจะตองจําการเรียนการสอนท่ี

สถานที่เรียน (Onsite) หรือจากผลการประเมินจะสังเกตุเห็นวา การประเมินผลการเรียนรูแบบออนไลนยังคงมี

ระดับท่ีขาดความนาเชื่อถือ ซึ่งข้ันตนการจัดการประเมินสามารถดําเนินการในสถานที่ทดสอบ โดยมีคณะกรรมการ

ควบคุมหองสอบกํากับดูแลอยางใกลชิด ควบคูกับการพัฒนารูปแบบการประเมินผลออนไลนที่ไดมาตรฐานตอไป   

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

 จากผลการวิจัยเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูออนไลนในรายวิชาคอมพิวเตอร

และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ สามารถสรปุไดดังตอไปนี้ 

 1. คุณภาพโดยภาพรวมของการจัดการเรียนรูออนไลนในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

เพื่องานอาชีพ อยูในระดับดีมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.29 ที่คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 ดานที่มีผลประเมินสูงที่สุดคือ

ดานเนื้อหา อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.51, S.D.=0.08) ดานรองลงมาคือ ดานสื่อ อยูในระดับมาก (X = 4.43, 

S.D.=0.09) ตอมาดานรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีระดับมาก (X = 4.21, S.D.=0.07)  และอันดับสุดทายคือ ดานการ

ประเมินผล ที่ระดับมาก (X = 4.01, S.D.=0.12)  

 2. ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูออนไลน ภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 4.59 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานเนื้อหามีคา

มากที่สุด ที่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (X = 4.72, S.D.=0.06)  รองลงมาคือดานรูปแบบการจัดการเรยีนรูออนไลน 

ที่ระดับมากท่ีสุด (X = 4.63, S.D.=0.05) ตอมาคือความพึงพอใจในดานสื่อ ที่ระดับมากที่สุด (X = 4.61, S.D.=0.08) 

สุดทายดานการประเมินผล ที่ระดับพึงพอใจมาก (X = 4.41, S.D.=0.07 แสดงวานักเรียนมีความชื่นชอบการจัดการ

เรียนรูแบบออนไลนในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ในระดับมากที่สุด 

 3. ประสิทธภิาพการจัดการเรียนรูออนไลนในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

อยูที่ 81.05/80.12 ซึ่งไดตามมาตรฐาน 80/80 โดยผลคะแนนหลังเรียนมีคาสูงกวาผลคะแนนกอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาการจัดการเรียนการสอนออนไลนที่ไดพัฒนาข้ึนนี้สามารถนําไปใชงานได

อยางมีประสิทธภิาพ    

 

 ขอเสนอแนะ 
 1. การจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลนที่ไดพัฒนาขึ้น ควรนําไปประยุกตในรายวิชาอื่นๆ  

 2. ควรมีการจัดตั้งศูนยการเรียนออนไลนใหสาํหรบันักศึกษาเพ่ือแกปญหาดานการเรยีนออนไลน 

 

 การนําไปใชประโยชน    

 การจัดการเรียนรูออนไลนที่ไดพัฒนาขึ้นนี้ถูกใชในภาคการศึกษา 1/2564 นี้ โดยผูสอนและ

ผูเรียนติดตอสื่อสารกันในโซเช่ียลมีเดียล ทําใหไมตองหยุดในเรื่องการเรียนการสอน 
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