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บทที่ 1 
 บทนำ  

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เป็นหลักสูตรหลังมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
เพ่ือยกระดับการศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงขึ้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติตลอดจนยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะกําลังคนระดับฝี มือรวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน ให้สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธีการ
เรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตนส่งเสริมให้มีการประสาน
ความร่วมมือเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบันสถานศึกษา หน่วยงาน 
สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิน่และระดับชาติ  

สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชน ต่างก็มีแนวโน้มที่จะพยายามมีบทบาทในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้สื่อการสอนซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งและ
ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนได้วิวัฒนาการให้ดีขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการศึกษาระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอานวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ทันสมัยมาช่วยในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและช่วยครูผู้สอนให้มีคุณภาพ รวมทั้งกิจกรรม
อ่ืนๆที่ให้นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าในวิชาการต่างๆ นำไปใช้ในสังคมชีวิตประจำวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาท
สำคัญกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพศใด วัยไหน หรือแม้แต่
การประกอบอาชีพในด้านต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ล้วนที่จะต้องทำงานที่มีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วยกันทั้งนั้น โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่ เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกได้เข้ามามีบทบาท
สำคัญร่วมกับการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูผู้สอน ทั้งนี้ทำให้ในแต่ละสถานศึกษาได้มี
รายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ขึ้นมา จึงส่งผลให้การเรียนการ
สอนมีการพัฒนายิ่งขึ้นไป นักเรียนมีการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อีกท้ังนักเรียนยังได้รับความรู้อย่างกว้างขวาง และทันต่อ เหตุการณ์ในปัจจุบัน  

คำว่า“นวัตกรรม” เป็นศัพท์บัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา 
กระทรวง ศึกษาธิการ มาจากภาษาอังกฤษว่า Innovation หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมจากวิธีการกระทำอยู่เดิม หรือ
เป็นการพัฒนามาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะ
ช่วยให้ ได้ผลลัพท์ที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
ได้ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเห็นถึงข้อจำากัดของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการสื่อสารภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ทำให้โอกาสในการสื่อสารระหว่างผู้สอน
และผู้ เรียนในสภาพการณ์ที่ต่างกันลดน้อยลงและเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนั้ น 
เทคโนโลยี เพ่ื อลดข้อจำกัดดั งกล่ าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ งโดยความคาดหวังที่ จะน ำ



 

 

เทคโนโลยีGoogle Apps for Education มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน สามารถสร้าง ความปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน อีกท้ัง การใช้นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี
จะทำให้เกิดความน่าสนใจแก่นักเรียนการลดระยะเวลาในการทำงาน ทำให้เกิดระบบใหม่ในการ
จัดส่งและจัดเก็บ ผลงานต่าง ๆ ของผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคงทนและคงอยู่ของ
ชิ้นงานได้ในระยะเวลา ยาวนาน โดยในหลายปีที่ผ่านมาผู้วิจัยได้นำนวัตกรรมด้วยห้องเรียนออนไลน์
โดยGoogle Classroom มา ใช้ ซึ่งได้ผลกตอบรับที่ดีจากนักเรียนตามที่คาดหมายแต่ผู้วิจัยได้เห็นถึง
ปัญหาว่าการใช้นวัตกรรม ด้วยห้องเรียนออนไลน์โดยGoogle Classroom เป็นรูปแบบห้องเรียนที่
เฉพาะเจาะจงสำหรับนักเรียนที่ เรียนในรายวิชา รวมถึงนักเรียนที่จะเข้าห้องเรียนจะต้องมีรหัส เข้า
ห้องเรียนออนไลน์ก่อนจึงจะเข้าได้ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนานวัตกรรมให้มีความแปลกใหม่ ทำให้ 
นักศึกษาได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย จึงเกิดการประยุกต์ใช้รายวิชาบนเว็บช่วยให้
เว็บไซต์ที่นำมาใช้งานมีความน่าสนใจ มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและยังสอดคล้องหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ในการปฏิบัติตามสถาพจริงอีกด้วย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 

1.2.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ ของ
นักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ห้อง 1 โดยใช้นวัตกรรม 
google classroom 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับ
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ห้อง 1 โดย
ใช้นวัตกรรม google classroom 
1.3 ขอบเขตของการดำเนินงาน 
 1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.3.1.1 กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้เรียนทุกคนในวิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  1.3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ห้อง 1 จำนวน 40 คนโดยได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
  
 
 

1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การศึกษาครั้งนี้ใช้เนื้อหาในวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
 1.3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  1.3.3.1 ตัวแปรต้น คือ การใช้นวัตกรรม google classroom ในการเรียนการ
สอน 
  1.3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่   
   1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



 

 

   2)  เจตคติของผู้เรียน การใช้นวัตกรรม google classroom ในการเรียน
การสอน 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ได้พัฒนาทักษะการเรียน ในวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ โดยใช้
นวัตกรรม google classroom ในการเรียนการสอน 
 1.5.2 ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้นวัตกรรม google classroom ในการเรียนการสอน 
 1.5.3 ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรม google classroom ในวิชา
องค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ 
 
1.5 นิยามเฉพาะ 
 1.6.1 ทักษะทางการเรียน หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงความ
คล่องแคล่ว ความชำนาญและถูกต้อง ชัดเจน หรือความชำนาญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่ง 
 1.5.2 ผลสัมฤทธิ์ คือ งาน บริการ หรือกิจกรรมที่เกิดจากการทํางานไดผลผลติ (Outputs) 
ตามเปาหมาย และเกิดผลลัพธ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค์กลาวคือ ผลผลิตที่สามารถนำไป
ใชประโยชนไดอยางแทจริงหรือเปนที่พึงพอใจ  
 1.5.3 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์และการประมวลคำช่วยสอน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประเมินได้จากแบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 1.5.4 นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ห้อง 1 จำนวน 40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 2 

      เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

           ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทำการทบทวนแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องใน
การศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์นวัตกรรม 
google classroom ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                  2.1 เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
                  2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ google classroom 
                  2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                  2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องเจตคติ 
                  2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
           2.1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
     หลักสูตรแกนกลางจัดทำขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและ 
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี คุณภาพ
ด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นสำ หรับใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการ  เปลี่ยนแปลง
และการแสวงหาตลอดชีวิต โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะผู้เรียน  คุณลักษณะอันพ่ึง
ประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจนในแต่ละระดับ เพ่ือพัฒนาให้ ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัดใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หน้า 1-8) 
           2.1.2 สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     เป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อ 
การดำรงชีวิต ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกบการดำรงชีวิต การอาชีพ และ
เทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คุณภาพของ ผู้เรียนเข้าใจการ
ทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการทำงานร่วมกันเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ ขยันอดทน รับผิดชอบ มีจิตสำนึกท่ีดีต่อทรัพยากรธรรมชาติ เข้าใจการนำระบบเทคโนโลยี
มาใช้เกิดประโยชน์ เข้าใจหลักการแกปัญหาเบื้องต้น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
อาชีพ มี สาระสำคัญ 4 สาระ คือ 
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     1. การดำรงชีวิตและครอบครัว 
      2. การออกแบบและเทคโนโลยี  
     3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     4. การอาชีพ 
           2.1.3 การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
     การจัดการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีแนวคิดหลักของกลวิธีการจัดการเรียนรู้ คือ   
     2.1.3.1 การจัดการเรียนรู้ให้ครบองค์รวม ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม  
     2.1.3.2 จัดการเรียนรู้ตามโครงสร้าง คือ ความหมายของงาน ความสำคัญของงาน มี
ทฤษฎีสนับสนุนหลักการทำงาน วิธีการและขั้นตอนการทำงาน กระบวนการทำงาน การนำ  
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณธรรม ค่านิยมในการทำงานและประกอบอาชีพ 
     2.1.3.3 ผู้สอนสามารถนำความรู้ทักษะ/ กระบวนการคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม จากสาระภายในกลุ่มมาบูรณาการกันได ้หรือนำสาระจากกลุ่มวิชาอ่ืนมาบูรณาการ 
     2.1.3.4 จัดการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน นอกโรงเรียน  
     2.1.3.5 จัดการเรียนรู้โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนกำหนดงานที่มีความหมายให้เกิดความ
ภูมิใจในตนเอง 
     2.1.3.6 ผู้สอนต้องคำนึงถึงความต้องการความสนใจความพร้อม ประสบการณ์เดิม 
ผู้เรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
จริง 2) การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า 3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 4) การเรียนรู้จากการ
ทำงาน กลุ่ม (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หน้า 1-8) 
          2.1.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่องการใช้สูตรคำนวณ 
     2.1.4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
                             มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมี    
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม 
     2.1.4.2 คำอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาส่วนประกอบ หน้าที่การใช้งานและการประยุกต์การใช้งานของ
เครื่องมือในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยด์ สนับสนุน
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานเอกสาร 
          ป ฏิ บั ติ ก า ร ใช้ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ใน ก า รศึ ก ษ าก า ร ใช้ ง า น โป รแ ก ร ม                         
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยด์ และการประยุกต์ใช้งาน 
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          นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เป็นแนวทางในการสร้างผลงาน นำไปสู่การเลือก
อาชีพต่อไปโดยให้มีเจตคติที่ดีและเห็นความสำคัญต่ออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบและ
เห็นคุณค่า 
     
   2.1.4.3 สาระสำคัญ 
          การคำนวณค่าใด ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ในตารางทำงาน มีลำดับดังต่อไปนี้ 
กำหนดเซลล์สำหรับเก็บผลลัพธ์ โดยการเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปอยู่ที่เซลล์นั้นแล้วคลิก จากนั้นใส่สูตรเข้าใน
เซลล์สำหรับเก็บผลลัพธ์ สูตรจะต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย เท่ากับ (=) 
     2.1.4.4 จุดประสงค์การเรียน 
                             1) สามารถทำสูตรการคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel 20๑๐ 
 
2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ google class room 
          ผู้ดำเนินงานได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม google classroom ในส่วนของความหมาย
ความสำคัญ ข้อดีและข้อเสียนวัตกรรม google classroom ของรวมถึงกระบวนการสร้างและพัฒนา
ด้วย 
           2.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

ถนอมพร  เลาหจรัสแสง  (2551 : 52) ได้กล่าวถึงทฤษฎีหลักๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้
ของมนุษย์และส่งผลกระทบต่อแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่  

2.2.1.1 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นแนวคิดของสกินเนอร์ (Skinner) 
เชื่อว่าจิตวิทยาเป็นเสมือนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมมนุษย์ (Scientific Study of 
Human Behavior) และการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก  มี
แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimuli and Response) เชื่อ
ว่าการตอบสนองกับสิ่งเร้าของมนุษย์จะเกิดควบคู่กันในช่วงเวลาที่เหมาะสม การเรียนรู้ของมนุษย์เป็น
พฤติกรรมแบบอาการกระทา (Operant Conditioning) ซึ่งมีการเสริมแรง (Reinforcement) เป็น
ตัวการ ทฤษฎีนี้ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่สำคัญ ในลักษณะที่การเรียนเป็นชุดของพฤติกรรมซึ่ง
จะต้องเกิดขึ้นตามลาดับที่แน่ชัด นักเรียนจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องมีการเรียนตามขั้นตอนเป็น
วัตถุประสงค์ๆ ไปผลที่ได้จากการเรียนขั้นแรกนี้จะเป็นพ้ืนฐานในการเรียน  

2.2.1.2 ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) เกิดจากแนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky) 
เชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์เป็นเรื่องของภายในจิตใจ มนุษย์มีความนึกคิด มีอารมณ์จิตใจและความรู้สึก
ภายในแตกต่างกันออกไป การออกแบบการเรียนการสอนก็ควรที่จะคำนึงถึงความแตกต่างภายในของ
มนุษย์ด้วย แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำ ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างความทรงจาระยะสั้น
ระยะยาว และความคงทนของการจา (Short Term Memory Long Term Memory and 
Retention) แนวคิดเก่ียวกับการแบ่งประเภทความรู้ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  
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          1) ความรู้ ในลักษณะเป็นขั้นตอน (Procedural Knowledge) ซึ่ งได้แก่
ความรู้ที่อธิบายว่าทาอย่างไร และเป็นองค์ความรู้ที่ต้องการลาดับการเรียนรู้ที่ชัดเจน  

          2) ความรู้ในลักษณะเป็นการอธิบาย (Declarative Knowledge) ซึ่งได้แก่
ความรู้ที่อธิบายว่าคืออะไร  

          3) ความรู้ในลักษณะเป็นเงื่อนไข (Condition Knowledge) ซึ่งได้แก่ ความรู้
ที่อธิบายเกี่ยวกับว่าเมื่อไรและทำไม  

          ซึ่งความรู้ 2 ประเภทหลังนี้ ไม่ต้องการลำดับการเรียนรู้ที่ตายตัว ทฤษฎี
ปัญญานิยมทาให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบในลักษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร์ 
(Crowder) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียนที่ออกตามแนวความคิดของพฤติกรรมนิยมแล้ว จะทำให้มี
อิสระมากขึ้นในการควบคุมการเรียนของตัวเอง การเลือกลำดับของการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนที่
เหมาะสมกับตน มีโครงสร้างของบทเรียนในลักษณะสาขา โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหา
ในลำดับที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนเป็นสำคัญ  

2.2.1.3 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) เชื่อว่าโครงสร้างภายในความรู้
ที่มนุษย์มีอยู่ มีลักษณะเป็นโหมดหรือกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ การที่มนุษย์เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ นั้น 
มนุษย์จะนำความรู้ ใหม่ที่ เพ่ิ งได้รับนั้น ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มความรู้ที่ มีอยู่ เดิม  (Pre-existing 
Knowledge) หน้าที่โครงสร้างของความรู้นี้คือ การนำไปสู่การรับรู้ข้อมูล (Perception) การรับรู้
ข้อมูลนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) เพราะการรับรู้ข้อมูล
นั้นเป็นการสร้างความหมายโดยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม ในกรอบความรู้เดิมที่มีอยู่
และจากการกระตุ้นโดยเหตุการณ์หนึ่งๆ เกิดการเชื่อมโยงความรู้นั้นๆ เข้าด้วยกัน การรับรู้ที่ทำให้เกิด
การเรียนรู้เนื่องจากไม่มีการเรียนรู้ใดเกิดขึ้นได้ โดยปราศจากการรับรู้โครงสร้างความรู้ยังช่วยในการ
ระลึก (recall) ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เราเคยเรียนรู้มา  

2.2.1.4 ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility) เชื่อว่าความรู้แต่ละ
องค์ความรู้มีโครงสร้างที่แน่ชัดและสลับซับซ้อนมากน้อยแตกต่างกันไป องค์ความรู้บ างประเภท
สาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ ถือว่าเป็นองค์ความรู้ประเภทที่มีโครงสร้างตายตัว
ไม่สลับซับซ้อน (Well-Structured Knowledge Domains) เพราะตรรกะและความเป็นเหตุเป็นผล
ที่แน่นอนของธรรมชาติขององค์ความรู้ บางประเภทสาขาวิชา เช่น จิตวิทยาถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่ไม่
มีโครงสร้างตายตัวสลับซับซ้อน (ill-structured Knowledge Domains) เพราะไม่เป็นเหตุเป็นผล
ของธรรมชาติขององค์ความรู้ (West and Others, 2008.) การแบ่งลักษณะโครงสร้างขององค์
ความรู้ตามประเภทสาขาวิชา ไม่สามารถหมายรวมไปทั้งองค์ความรู้ในวิชาหนึ่งๆ ทั้ งหมด บางส่วน
ขององค์ความรู้บางประเภทสาขาวิชาที่มีโครงสร้างตายตัว ก็สามารถที่จะเป็นองค์ความรู้ประเภทที่ไม่
มีโครงสร้างตายตัวได้เช่นกัน แนวคิดในเรื่องยืดหยุ่นทางปัญญานี้ ส่งผลให้เกิดความคิดในการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือตอบสนองต่อโครงสร้างองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่
แนวความคิดในเรื่องการออกแบบบทเรียนแบบสื่อหลายมิตินั่นเอง  



25 

 

 

2.2.1.5 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้และความยืดหยุ่นทางปัญญา ส่งผลต่อการออกแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในปัจจุบันในลักษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ทฤษฎีทั้งสองต่างสนับสนุนแนวคิด
เกี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ร ะ เบี ย บ โค ร ง ส ร้ า ง ก า ร น า เส น อ เนื้ อ ห า ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ช่ ว ย ส อ น  
ในลักษณะสื่อหลายมิติ การจัดระเบียบโครงสร้างการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติ  
จะตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ในความพยายามท่ีจะเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้ที่มีอยู่
เดิมได้เป็นอย่างดี ตรงกับแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างความรู้ การนำเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะ
สื่อหลายมิติยังสามารถที่จะตอบสนองความแตกต่างของโครงสร้างขององค์ความรู้ที่ไม่ชัดเจน หรือมี
ความสลับซับซ้อนซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญาได้อีกด้วย  

 
2.2.2 จิตวิทยาการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม  google classroom  

                  แนวคิดทางด้านจิตวิทยาพุทธิพิสัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นได้แก่ ความสนใจ
ในเบาะแสของการรับรู้อย่างถูกต้อง การจดจำความรู้ความเข้าใจความกระตือรือร้น ในการเรียน 
แรงจูงใจ การควบคุมการเรียน การถ่ายโอนความรู้ และการตอบสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Alessi and Trollip,  2010 : 12)  

2.2.2.1 ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจของมาโลน (Malone) ปัจจัย 4 ประการ ที่เกิด
แรงจูงใจตามทฤษฎีนี้ได้แก่ ความท้าทาย จิตนาการ ความอยากรู้อยากเห็น และความรู้สึ กที่ได้
ควบคุมบทเรียนซึ่งมีรายเอียดดังนี้  

          1) ความท้าทาย (Challenge) ควรจะมีกิจกรรมซึ่งท้าทายกิจกรรมซึ้งท้าทาย
นี้จะต้องมีเป้าหมาย (Goal) ที่ชัดเจนและเหมาะสม กับสมกับนักเรียน (ไม่ยากหรือง่ายเกินไป) 
นอกจากนี้ยังควรที่จะให้โอกาสนักเรียนในการเลือกระดับความยากง่ายของกิจกรรมตามความ
ต้องการและความสามารถ  

          2) จินตนาการ (Fantasy) จินตนาการคือ การที่นักเรียนวาดภาพวาดภาพ
ของเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งสร้างภาพว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์หนึ่งแม้ว่าปกติแล้วการสร้าง
จินตนาการนี้มักจะไปด้วยกันกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม หากมีผู้พัฒนาก็สามารถใช้การ
สร้างจินตนาการในการออกแบบเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสร้างภาพด้วยตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ
ซึ่งนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้ที่กาลังทำการศึกษาอยู่ได้ 

          3) ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) แบ่งได้ 2 ลักษณะ  
    - ความยากรู้ยากเห็นทางความรู้สึก (Sensory Curiosity) ความยากรู้ยาก

เห็นที่เริ่มจากการกระตุ้นความรู้สึกที่ผ่านทางโสด (การเห็น) โดยสิ่งเร้าที่แปลกใหม่และดึงดูดความ
สนใจการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการใช้สื่อรูปแบบต่างๆในการนำเสนอที่แปลก
ใหม่และดึงดูดความสนใจอยู่ตลอดเวลาบนหน้าจอและคงความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน 
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              - ความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญาคือ ความอยากรู้อยากเห็นในลักษณะ
ของความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่แปลกใหม่ ที่ไม่คาดหวัง ไม่แน่นอน ที่เป็นข้อยกเว้น แตกต่าง
ไปจากกฎเกณฑ์หรือไม่สมบูรณ์เป็น  

          4) ความรู้สึกที่ ได้ควบคุม (Control) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดีจะต้อง
ออกแบบให้มีความชัดเจน กล่าวคือ นักเรียนสามารถเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้จากการเรียนเนื้อหา
เดียวกันโดยวิธีที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ต่างกันนี้เป็นผลมาจากความสามารถทางการเรียนที่ต่างกัน 
และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดีจะต้องออกแบบให้มีโอกาสที่จะเลือกลาดับการเรียนของตน หรือระดับ
ความยากง่ายของการเรียน ได้ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจของนักเรียนได้  

2.2.2.2 ทฤษฎีแบบจาลองอาร์คส (ASCS Model) ได้แก่ ความเร้าความสนใจ 
ความรู้สึกเก่ียวกับเนื้อหา ความมั่นใจ ความพึงพอใจของนักเรียน  

          1) ความเร้าความสนใจ (Arouse) ความเร้าความสนใจจะต้องจำกัดในเฉพาะ
ช่วงแรกของบทเรียนเท่านั้น หากเป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบที่จะต้องพยายามทำให้นักเรียนเกิดความ
สนใจตลอดทั้งบทเรียนวิธีหนึ่งที่เรียกความสนใจจากนักเรียนได้ดีก็คือการทำให้นักเรียนเกิดความ
อยากรู้อยากเห็นนั้นเอง  

          2) ความรู้ เกี่ยวพันธ์กับเนื้อหา (Relevant) คือ การทำให้นักเรียนเกิด
ความรู้สึกว่าตนกำลังเรียนอยู่นั้นมีความหมายหรือประโยชน์ต่อนักเรียนเอง  

          3) ความมั่นใจ (Confidence) การที่ให้นักเรียนทราบถึงสิ่งที่ตนเองคาดหวัง
ในการเรียนและโอกาสในการทาให้สำเร็จตามความคาดหวัง พร้อมทั้งคำแนะนำที่มีประโยชน์ 

เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนนอกจากนั้นยังควรให้นักเรียนได้ควบคุมการ
เรียนของตนด้วยซึ้งในข้อนี้จะคล้ายกับทฤษฎีของมาโลนในเรื่องของการท้าทายและการควบคุม  

          4) ความพึงพอใจของนักเรียน (Satisfaction) การทาให้นักเรียนเกิดความพึง
พอใจในการเรียนมากขึ้นนั้นทำโดยการหากิจกรรม ซึ้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ตน
เรียนมาในสถานการณ์จริงและจักหาผลป้อนกลับในทางบวกหลังจากที่นักเรียนทั้งนี้จะต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของความยุติธรรมด้วย  

          5) การพัฒนาการมีผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานพฤติกรรมของ
บุคคลในแต่ละวัยพึงจะทำได้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “งานประจำวัย” (Development Tasks) โดย
นักจิตวิทยาชื่อ ฮาวิกเฮอร์สท ได้เสนองานพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัยโดยอาศัยพ้ืนฐานทาง
สรีรวิทยาความคาดหวังทางสังคมวัฒนธรรมและจิตวิทยาจากวัยเด็กถึงวัยชรา 
  2.2.3 การเรียนการสอนผ่านGoogle Classroom 

2.2.3.1 โปรแกรม Google Classroom (เอกวิทย์สิทธิวะ และวรชนันท์ ชูทอง , 
2558) Google Classroom เป็นหนึ่งในGoogle Apps for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการำงานที่ให้บริการฟรี ได้รับการออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ครูสร้างและเก็บงานได้โดยไม่
ต้องใช้กระดาษ มีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถทำ Googleาสาเนาของเอกสาร
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สำหรับนักเรียน แต่ละคนได้โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ สำหรับแต่ละงานและนักเรียนแต่ละคน
ระเบียบ  ซึ่งนักเรียนสามารถติดตามว่ามีอะไรครบกำหนดบ้างในหน้างาน และเริ่มทำงานได้ ด้วยการ
คลิกครั้งเดียว ครูสามารถดูว่าใครทำงานเสร็จ หรือยังไม่เสร็จได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถให้
คะแนนได้แบบทันทีในGoogle Classroom 

2.2.3.2 ประโยชน์ของระบบGoogle Classroom สำหรับชั้นเรียน 
2.2.3.2.1 เตรียมการได้ง่าย ผู้สอนสามารถเพ่ิมนักเรียนได้โดยตรงหรือแชร์

รหัส เพื่อให้นั เข้าชั้นเรียนได้การตั้งค่าใช้เวลาเพียงครู่เดียว 
2.2.3.2.2 ประหยัดเวลากระบวนการมอบหมายงานเรียบง่ายไม่สิ้นเปลือง

กระดาษ ท าให้ผู้สอน ทราบผลตรวจและให้เกรดงานได้ในที่เดียวกัน 
2.2.3.2.3 ช่วยจัดระเบียบนักเรียนสามารถดูงานทั้งหมดของตนเองได้ใน

หน้างาน และเนื้อหาสำหรับชั้นเรียนทั้งหมดจะจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ภายในGoogle 
Drive โดยอัตโนมัติ 

2.2.3.2.4 ช่วยให้การสื่อสารกันได้ดีขึ้นเนื่องจากในGoogle Classroom 
ทำให้ผู้สอนส่งประกาศ และเริ่มการพดูคุยในชั้นเรียนได้ทันที นักเรียนสามารถแชร์
แหล่งข้อมูลกันGoogleหรือตอบคำถามใน Classroom ได ้
 

2.2.3.2.5 ประหยัดและปลอดภัย เช่นเดียวกับบริการอ่ืนในGoogle Apps 
for Education กล่าวคือ Google Classroom ไม่มีโฆษณาไม่ใช้เนื้อหาหรือข้อมูลของ
นักเรียนในการโฆษณา และให้บริการฟรี ส าหรับสถานศึกษา 

2.2.3.3 การใช้งานGoogle Classroom มีขั้นตอนในการใช้งานตามกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ 

2.2.3.3.1 เริ่มต้นใช้งาน 
2.2.3.3.2 การสร้างและการจัดการชั้นเรียน 
2.2.3.3.3 การสร้างและการให้คะแนนงาน 

2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         2.3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
     กู๊ด  (Good,  1973 : 7  อ้างถึงใน  อรัญญา  นามแก้ว,  2538 : 49) ได้ ให้
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ว่าหมายถึง ความสำเร็จ (Accomplishment) ความ
คล่องแคล่ว ความชำนาญ ในการใช้ทักษะหรือการประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (Academic Achievement) หมายถึงความรู้หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ที่
ได้เรียนมาแล้ว ซึ่งได้จากผลการทดสอบของผู้สอน หรือผู้รับผิดชอบในการสอนหรือทั้งสองอย่าง
รวมกัน โดยทั่วไปผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หมายถึง ขนาดของความสำเร็จที่ได้มาจากการทำงาน
ที่ต้องอาศัยความพยายามจำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการกระทำที่อาศัยความสามารถทาง
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ร่างกายหรือสมอง ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นขนาดของความสำเร็จที่ได้จากการเรียน  โดย
อาศัยความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ตัวที่บ่งชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจ ได้มาจา
กระบวนการที่ไม่ต้องอาศัยการทดสอบ (Non-Testing Procedures) เช่น การสังเกต หรือ การตรวจ 
การบ้าน หรืออาจอยู่ในรูปของเกรดที่ได้ที่โรงเรียนซึ่งต้องอาศัยกรรมวิธีที่ซับซ้อนและช่วงเวลาในการ
ประเมินอันยาวนาน หรืออีกวิธีหนึ่งอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ที่นิยมใช้กันทั่วไป (Published Achievement Test) จะพบว่าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่นิยมใช้กัน ทั่วไป มักอยู่ในรูปของเกรดที่ได้จากโรงเรียน เนื่องจากให้ผลที่เชื่อถือได้มากกว่า อย่าง
น้อยก่อนการ ประเมินผลการเรียนของนักเรียน ครูจะต้องพิจารณาองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกหลาย ๆ 
ด้าน จึงย่อมดีกว่า การแสดงขนาดความล้มเหลว หรือความสำเร็จทางการเรียนจากการทดสอบ 
ผู้เรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่ว ๆ ไปเพียงครั้งเดียว (อัจฉรา  สุขารมณ ์ และอรพินธ์  
ชูชม,  2530 : 10)  
     จากที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการ
กระทำของบุคคล เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเป็นผลจากการได้รับประสบการณ์จากการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน สามารถประเมินหรือวัดประมาณได้จากการ
ทดสอบ หรือการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาส่วนตัว เด็กในวัยที่กำลังเจริญเติบโตมักจะ
เผชิญกับปัญหาและความยุ่งยากต่าง ๆ รอบด้าน ทั้งที่สามารถแก้ไขได้และไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้
พยายามศึกษา ปัญหาของเด็กที่ย่างเข้าสู่วัยของผู้ใหญ่ ทำให้มีการสร้างแบบสำรวจปัญหาต่าง ๆ เช่น 
แบบสำรวจปัญหา ของ มูนีย์ (The Mooney Problem Check List) ซึ่งสร้างขึ้นโดย อาร์ แอล มูนีย์ 
(R.L.Mooney) และแอล วี กอร์ดอน (L.V. Gordon) ผู้สร้างได้พัฒนาแบบสำรวจนี้ขึ้นมาช่วยผู้เรียน
ในการแสดงออกถึงปัญหา ส่วนตัวของตน ซึ่งแบบสำรวจนี้จะมีประโยชน์ช่วยให้นักเรียนสรุปปัญหา
ส่วนตัวของตนเองได้ก่อนที่จะเข้าไปขอคำปรึกษาจากผู้แนะแนว  ทำให้ผู้แนะแนวสามารถเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้สอน ในการทราบภูมิหลังของผู้เรียนหรือปัญหาที่
เกิดข้ึนกับผู้เรียนแต่ละคน ทำให้สามารถเข้าใจผู้เรียนแต่ละคนได้ นอกจากนี้แบบสำรวจปัญหาส่วนตัว
ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน การวิจัยได้เป็นอย่างดี (Mooney  and  Gordon,  1950 : 1) 
            
 
 
 2.3.2 ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
     ไพศาล หวังพานิช (2514 : 137) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง
คุณลักษณะ และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและ ประสบการณ์ของการเรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกอบรมหรือเกิดจากการสอน  
     สุรชัย ขวัญเมือง (2522 : 232) กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
การตรวจสอบดูว่าผู้เรียน ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนดไว้แล้วเพียงใด 
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ทั้งนี้ ยกเว้นอารมณ์  สังคมและการปรับตัว นอกจากนี้แล้วยังหมายรวมไปถึงการประเมินผล 
ความสำเร็จต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นการวัดโดยใช้แบบทดสอบ แบบให้ปฏิบัติการและแบบที่ไม่ใช้ 
แบบทดสอบด้วย  
     เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์  และเอนกกุล  กรีแสง (2522 : 22) ให้ความหมายการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า เป็นกระบวนการวัดปริมาณของผลการศึกษาเล่าเรียนว่าเกิดขึ้นมาก
น้อยเพียงใด คำนึงถึงเฉพาะการทดสอบเท่านั้น 
 
2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ 
           2.4.1 ความหมายของเจตคติ 

คําวา เจตคติตรงกับภาษาอังกฤษวา Attitude มาจากคําวา Aptus ในภาษาลาติน 
บางครั้งแปลคํานี้วา ทัศนคติหรือทาทีปจจุบันคํานี้ก็ยังแพรหลายอยูแตมีนักวิชาการ

บัญญัติศัพทขึ้นมาใหมคือเจตคติโดยมีความตองการใชศัพทใหทันสมัยมากขึ้น (พิภพ วชังเงิน, 2547 
: 403)โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติศัพทวา เจตคติหมายถึง ทาที
หรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 321) 

นิพนธ แจงเอ่ียม (อางถึงใน พิภพ วชังเงิน, 2547 : 407) กลาววา เจตคติหมายถึง 
สิ่งที่อยูภายในจิตใจของบุคคลที่จะตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เราสามารถรู
ไดโดยดูจากพฤติกรรมของบุคคลวาจะตอบสนองตอสิ่งเราอยางไร 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2538 : 149) กลาววา ทัศนคติหมายถึงความรูสึกนึกคิดของ 
บุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะแสดงออกใหเห็นไดจากคําพูดหรือพฤติกรรมที่สะทอนทัศนคตินั้น
คนแตละคนมีทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากนอยแตกตางกนั ทัศนคติแมจะเปนสิ่งที่เปนนามธรรม 
แตเปนสิ่งที่เปนจริงเปนจังสําหรับบุคคลที่มีทัศคตินั้น บทบาทของทัศนคติตอพฤติกรรมของคนมีมาก 
แทบจะกลาวไดวาทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตมนุษยขึ้นอยูกับทัศนคติไมวาจะเปนเรื่องเล็กเรื่องใหญหรือ
เรื่องสําคัญมากมายเพียงใด 

รงัสรรค ประเสริฐศรี (2548 : 68) กลาววา ทัศนคติหมายถึง การประเมินหรือการ 
ตัดสินเกี่ยวกับความชอบหรือไมชอบในวัตถุคน หรือเหตุการณซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกของ
คนคนหนึ่งเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง หรือเปนทาทีหรือแนวโนมของบุคคลที่แสดงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจ
เปนบุคคลกลุมคน ความคิด หรือสิ่งของก็ไดโดยมีความรูสึกหรือความเชื่อเปนพ้ืนฐานทัศนคติไมใชสิ่ง
เดียวกับคานิยม เพราะคานิยมเปนสิ่งที่เราเห็นคุณคาแตทัศนคติเปนความรูสึกดานอารมณ (พอใจหรือ
ไมพอใจ) แตทั้ง 2 อยางมีความสัมพันธกัน ทัศนคติเปนพลังอยางหนึ่งที่มองไมเห็นเชนเดียวกับ
สัญชาตญาณหรือแรงจูงใจ แตเปนพลังซึ่งสามารถผลักดันการกระทําบางอยางที่สอดคลองกับความรู
สึกของทัศนคต ิ

วิเชียร วิทยอุดม (2547 : 45) กลาววา ทัศนคติเปนแบบแผนของความรูสึกความ
เชื่อ 
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และพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับบุคคล กลุมคน แนวคิด สิ่งที่แสดงออกหรือวัตถุประสงคโดยตรง 
ทัศนคติคืออารมณการรับรูและพฤติกรรมโดยรวม ความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรมไมได
เปนสิ่งที่เห็นไดชัดเจนเสมอไป ถึงแมวาจะมีความสําคัญที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตก็ตามความ
สัมพันธของทัศนคติและพฤติกรรมอาจจะเห็นไดชัดเจน เมื่อเปนความตั้งใจของแตละบุคคลไดถูก
แสดงออกมาโดยการกระทําตามแนวทางที่แนนอน ซึ่งเปนที่ทราบกันโดยทั่วๆ ไป วาเปนทัศนคติ
เฉพาะและแบบอยางที่อาจจะเกี่ยวของกับทัศนคติในการทํางานอีกอยางที่นาสนใจก็คือ พันธะสัญญา
ที่มีตอองคการ ทั้งความพึงพอใจและพันธะสัญญาตางก็มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมองคการเปนอย
างมาก 

กลาวโดยสรุป อาจใหความหมายของเจตคติไดวา เจตคติหมายถึงความคิดเห็น ความ 
เชื่อและความรูสึกของบุคคลที่มีอารมณเปนสวนประกอบ หรือความโนมเอียงที่จะแสดงออกตอสิ่ง 
ตางๆ เชน บุคคล สถาบัน สถานการณเรื่องราวตางๆ ไปในทางใดทางหนึ่งอาจเปนไปในทางสนับสนุน
หรือคัดคาน คือ ชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได 
           2.4.2 ลักษณะของเจตคติ 

เจตคติมีลักษณะที่สําคัญหลายดังนี้ (ปราณี ทองคํา, 2539 : 146-147) 
1) เจตคติมีที่หมาย (Attitude object) ซึ่งไดแก สิ่งที่เปนรูปธรรม เชน คน สถานที่ 

สิ่งของ สถานการณหรือสิ่งที่เปนธรรม เชน เสรีภาพ ความรักประชาธิปไตยฯลฯ 
2) มีการระบุในแงดี-ไมดี (Evaluation aspect) มีความผันแปรในทางบวกและทาง

ลบ 
หรือในดานการสนับสนุนหรือตอตาน 

3) มีลักษณะคงทน (Relatively enduring) เจตคติของคนท่ีมีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งแมว
นักจิตวิทยาจะไมถือเปนของถาวร แตลักษณะของความคงทนก็เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป เจตคติ 
เปลี่ยนแปลงไดแตการเปลี่ยนแปลงตองใชเวลานาน 

4) มีความพรอมในการตอบสนอง (Readiness for response) คือ มีความพรอมที่จะ 
ตอบสนองตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามเจตคติที่เขามีอยู เชน มีความพรอมที่จะซื้อรถยนตถามีเงิน ทั้งนี้เพราะ
มีเจตคติท่ีดีตอรถยนตอยูแลว 
            2.4.3 องคประกอบของเจตคติ 

  เจตคติหรือทัศนคติมีองคประกอบที่สําคัญโดยทั่วไป คือ (สรอยตระกูล อรรถมานะ, 
2542 : 64-65 ; ปราณี ทองคํา, 2539 : 147) 

  1) องคประกอบดานความคิดความเขาใจ (Cognitive Component) ความคิด
ความ 
เขาใจนี้จะเปนการแสดงออกซ่ึงความรูหรือความเชื่อซึ่งเปนผลมาจากการเรียนรูในประสบการณตางๆ 
จากสภาพแวดลอมอันเปนเรื่องของปญญาในระดับที่สูงขึ้น อาทินักบริหารหรือผุบังคับบัญชามี
ความคิดหรือความเชื่อวาผูใตบังคับบัญชาของเขานั้นมีลักษณะของความเปนผูใหญสามารถปกครอง
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ตนเองไดดังนั้น เขาจึงไดความเปนอิสระในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชา หรือ เปดโอกาสใหมีสวนร
วมในการทําการวินิจฉัยสั่งการ 

  2) องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) องคประกอบดานความรู
สึกนี้จะเปนสภาพทางอารมณ (Emotion) ประกอบกับการประเมิน (Evaluation) ในสิ่งนั้น ๆอันเป็น
ผลจากการเรียนรูในอดีตดังนั้น จึงเปนการแสดงออกซ่ึงความรูสึกอันเปนการยอมรับ อาทิชอบ ถูกใจ 
สนุก หรือปฏิเสธตอสิ่งนั้น อาทิเกลียดโกรธก็ไดความรูสึกนี้อาจทําใหบุคคลเกิดความยึดมั่นและอาจ
แสดงปฏิกิริยาตอบโตหากมีสิ่งที่ขัดกับความรูสึกดังกลาว 

  3) องคประกอบดานแนวโนมของพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง 
แนวโนมของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตอสิ่งที่ตนชอบหรือเกลียดอันเปนการตอบสนอง
หรือการกระทําในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากความคิดความเชื่อความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งเร
านั้นๆ อาทิบุคคลนั้นมีทัศนคติที่ดีตอระบอบประชาธิปไตย หรือมีความคิดความเชื่อความรูสึกที่ดีต
อระบอบประชาธิปไตย บุคคลผูนั้นก็มีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมแบบเขาหาหรือแสวงหา (Seek 
Contact) ตรงกันขามหากมีทัศนคติตอสิ่งนั้นๆ ไมดีก็จะเกิดพฤติกรรมในการถอยหนีหรือหลีกเลี่ยง 
(Avoiding Contact) 
            2.4.3 การวัดเจตคติ 

  เจตคติเปนพฤติกรรมภายในที่มีลักษณะเปนนามธรรม ซึ่งตัวเราเองเทานั้นที่ทราบ 
การวัดเจตคติโดยตรงจึงทําไมไดแตการศึกษาเจตคตินั้นสามารถกระทําไดเจตคติสามารถวัดไดโดยการ
สรางแบบวัดเจตคติเพ่ือถามความรูสึกตอสิ่งเราในรูปของความชอบหรือไมชอบ แบบวัดเจตคติที่นิยม
ใชมีอยู 3-4 วิธีคือ (สุวิทย บุญชวยและคณะ, 2541 : 10-12 ; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2538 : 
166) 

   1) วิธีลิเคิรอทสเกล (Likert Scale) เปนวิธีการวัดเจตคติที่รจูักกันแพรหลายมากทสี่ 
ดวุธิีหนึ่งการวัดเจตคติของลิเครท เริ่มดวยการรวบรวมหรือเรียบเรียงขอความที่เก่ียวของกับเจตคติที่ 
ตองการจะศึกษาใหความหมายสิ่งที่ตองการจะวัดใหแนนอน ชัดเจน และครอบคลุมขอบเขตเนื้อหา 
ที่ตองการวัดทั้งหมดและขอความที่สรางขึ้นตองประกอบไปดวยขอความที่สนับสนุนและตอตาน 
ในเรื่องที่ตองการจะวัด กลาวคือ มีขอความที่เปนบวกและเปนลบคละกันไป และนําขอความที่ 
รวบรวมไดไปลองใชกับกลุมตัวอยางที่ตองการจะทําการศึกษา โดยกําหนดคําตอบของแตละขอความ
ใหเลือกตอบคือเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่งการใหคะแนน
นั้น จะข้ึนอยกูับชนิดของขอความวาเปนขอความที่สนับสนุนหรือเปนบวกถาตอบ 
เห็นดวยอยางยิ่งใหคะแนน 5 คะแนน และลดลงไปจนถึงตอบไมเห็นดวยอยางยิ่งใหคะแนน 1คะแนน 
สวนขอความที่ตอตานหรือเปนลบ ถาตอบไมเห็นดวยอยางยิ่งใหคะแนน 5 คะแนน และลดลงเรื่อยๆ 
ไปจนถึง เห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 1 คะแนน คะแนนของผูตอบแตละคนในแบบวัดเจตคติคือ
ผลรวมของคะแนนทุกขอในแบบวัดเจตคติซึ่งลิเครทถือวาผูที่มีเจตคติที่ดีตอสิ่งใดยอมมีโอกาสที่จะ
ตอบเห็นดวยกับขอความที่สนับสนุนสิ่งนั้นมากและในทํานองเดียวกันผูที่มีเจตคติไมดีตอสิ่งใดนั้น
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โอกาสที่จะเห็นดวยกับขอความที่สนับสนุนสิ่งนั้นก็มีนอยและโอกาสที่จะตอบเห็นดวยกับขอความที่ต
อตานสิ่งนั้นจะมีมาก คะแนนรวมของทุกขอจะเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงเจตคติของผูตอบในแบบวัดเจต
คติของแตละคน 

    2) วิธีเทอรสโตน สเกล (Thurstone Scale) วิธีการวัดแบบเทอรสโตนนี้เนนป
ญหาดานการมีชวงเทากัน มากกวาการวัดแบบอ่ืน ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึง วิธีการใหน้ําหนักหรือ
คะแนนแตละขอความที่ประกอบขึ้นมาเปนสากลขอความแตละขอความจะมีน้ําหนักในแตละชวง
เท่ากันโดยเทอรสโตนยึดหลักที่วา “คุณลักษณะใด ๆ ในความรูสึกของคนเรานั้นจะมีตั้งแตเห็นดวยน
อยที่สุดไปจนถึงเห็นดวยมากที่สุด” โดยจะแบงชวงความรูสึกออกเปน 11 ชวงเทา ๆ กัน ความ
คิดเห็นแตละขอความจะมีน้ําหนักคาเจตคติตางกันไปจะอยูในชวงไหนนั้นก็แลวแตขอความคิดเห็นนั้น 

     3) วิธีกัทแมน สเกล (Guttman Scale) จากขอบกพรองเทอรสโตนสเกลและลิ
เครทสเกลในเรื่องเกี่ยวกับความหมายของคะแนนและความเปนมิติเดียวกันตลอดจนความสามารถใน
การนําคะแนนมาสรางเปนสเกลใชแกขอบกพรองที่กัทแมนไดใหความสนใจและคิดหาวิธีสรางสเกลที่
มีคุณสมบัติเดน 

     4) วิธีการหาความแตกตางของความหมาย (Semantic Deferential) เปนการ
ศึกษาเกี่ยวกับความคิดรวบยอด (Concepts) ของบุคคลแตละบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ ผู
ที่คิดวิธีนี้คือ ชารลออสกูด (Charles E. Osgood) และผูรวมงาน เปนการศึกษาถึงความหมายของ
สิ่งตางๆ ตามความคิดเห็นของกลุมที่จะศึกษาโดยการใหประเมินคาเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตองการวัด
อาจจะเปนสถานที่ บุคคลเหตุการณฯลฯการประมาณคานั้นใชคําคุณศัพทซึ่งตรงกันขาม และมีลําดับ
ของความมากนอยจากดานหนึ่งไปสูอีกดานหนึ่งรวมทั้งหมด 7 อันดับ (บางครั้งใช 5 หรือ 3 อันดับ) 
ในการที่จะใหผูตอบประเมินคามาก หรือนอยนี้ทําใหเชื่อไดวาแบบวัดนี้สามารถใชวัดเจตคติของบุคคล
หรือกลุมบุคคลตอสิ่งตางๆ ไดและสามารถเปรียบเทียบเจตคติที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของกลุมตางๆ ไดจะ
เห็นไดวา การวัดเจตคติมีหลายวิธีและวิธีของลิเคอรทสเกล เปนวิธีที่นิยมใชกันแพรหลาย สําหรับการ
วิจัยครั้งนี้ไดนําวิธีของลิเคอรทสเกลมาประยุกตเปน 5 ระดับ เพ่ือวัดระดับความคิดเห็นตอการวิจัย
และความคิดเห็นตอปจจัยที่เอ้ือตอการทําวิจัยของบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทรวิทยาเขตปตตานี 
 
 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไพรัช นพวิริยวรกุล และ ดวงกมล โพธิ์นาค (2557) ศึกษาเรื่อง“Google Apps for 
Education นวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล” พบว่า การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่
ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านระบบเครือข่าย การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ จน
กลายเป็นส่วนหนึ่ งของการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์  รวมทั้งการสอดรับด้วยการพัฒนา
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แอปพลิเคชั่น และซอฟแวร์ส่งผล การพัฒนาทางด้านการศึกษา โดยการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่  9 The 
9th Hatyai National and International Conference ผ่านการเขียน การอ่าน และการสร้าง
เนื้อหา รวมทั้งการเก็บรวบรวม แสวงหาและการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของดิจิตอล ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Google Apps for Education จึงนับได้ว่าเป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่พัฒนาขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่มีจุดเด่น
หลายประการ และมีแอปพลิเคชั่นให้เลือกใช้ได้หลากหลายทันโยบายสนับสนุนการศึกษาที่ชัดเจน 
เปิดให้สถาบันการศึกษาสมัครใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นตัวอย่างที่ดี ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งการ
เรียนรู้ด้วยตนเองนอกระบบ และการจัดการศึกษาในระบบที่ใช้เทคโน สารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
 
 ภ าสกร  เรื อ งรอง  แล ะมลชยา ห วาน ชะ เอม  (2558) ศึ กษ าเรื่ อ ง“ก ารใช้
เทคโนโลยีGoogle apps ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน” สรุปว่า สังคมในยุคปัจจุบัน เป็น
สังคมที่พัฒนาด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการนำเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการ
จัดระบบการเรียนการสอนเพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถ ที่ทุกเวลา ซึ่งจะเห็นว่าสังคมออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากใน
การจัดการเรียนการสอน แต่ในบางครั้งสังคมออนไลน์ที่ครูผู้สอนใช้อยู่ในปัจจุบัน อาจจะยังตอบสนอง
ความต้องการหรือปัญหาไม่มากนัก เครื่องมือที่น่าสนใจในการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันGoogle 
Appsคือfor Education ที่ จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยตอบสนองปัญหาต่างๆ ของการเรียนการสอน
ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกเครื่องมือหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของไทย ดังนั้น
Googleจะเห็นได้ว่า Apps for Education สามารถตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่ย่างมีประสิทธิภาพ
ได้อ จึงได้ชื่อว่าเป็นการ สร้างตำนานแห่งโลกการศึกษายุคใหม่ เพราะได้ทำให้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน การติดต่อสื่อการมีปฏิสัมพันธ์ แปรเปลี่ยนไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง 
 เกษม ทิพย์ธาราจันทร์ และฐิติพรเลิศรัตน์เดชากล2557() ศึกษาเรื่อง.“การพัฒนาแนว
ทางการใช้Google Apps for Education กับการเรียนการสอนในรายวิชา” ผลจากงานวิจัยทำให้ได้
แนวทางปฏิบัติสำหรับอาจารย์ผู้สอนในการใช้งานGoogle Apps for Education ในด้านต่างๆ เช่น 
ก า ร ใช้ ง า น  Google Apps Mail, Google+ Community, Google Site  เป็ น ช่ อ ง ใน ก า ร
ติดต่อสื่อสารข้อมูลกับนักศึกษา,การใช้Google Calendar เพ่ือสร้างEvent ก าหนดการต่าง ๆ หรือ
นัดหมายการทำกิจกรรมของชั้นเรียน,การใช้Google Drive ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน โดย สามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่าง ,การใช้ๆGoogleได้ Apps Form และ 
Google Spreadsheet ในการสำรวจข้อมูลหรือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน การประยุกต์ใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่เพ่ิมประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในของนักศึกษา ผลจากการวิจัยยังพร้อมที่จะเผยแพร่ให้คณาจารย์ทั้งในสถาบันและ
สถาบันการศึกษาอ่ืนนำไปพัฒนาต่อยอดในรูปแบบของการจัดการความรู้  Knowledge( 
Management) หรือจะเป็นการทำ Kaizen ที่มีการปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เหมาะสมในแต่ละ
สภาวะการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
 กิดานันท์ มลิทอง2543() ให้ความหมายว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการใช้เว็บใน
การเรียน การสอน โดยอาจใช้เว็บเพ่ือนำเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดตาม
หลักสูตรเพียงการเสนอข้อมูลบางอย่างเพ่ือประกอบการสอนก็ได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะ
ต่างๆ สื่อสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การเขียนโต้ตอบกันทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และ
การพูดคุ ด้วยข้อความและเสียงมาใช้ประกอบด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 ถนอมพร เลาจรัสแสง 2544() ให้ความหมายว่า การสอนบนเว็บ Web(-Based 
Instruction) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา 
โดยการสอนบน จะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมและสน การเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดของกระบวน เรียนการสอนก็ได้ 
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการ 

 
              ในการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์
นวัตกรรม google classroom  เบื้องต้นผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ซึ่งในการศึกษามีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีดำเนินการศึกษาดังนี้  
   3.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
   3.3 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา  
   3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
   3.6  แผนการดำเนินการศึกษา 
 
3.1  การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาองค์ประกอบศิลป์
สำหรับคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 ห้อง 1 โดยใช้สื่อนวัตกรรม google 
classroom วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
          3.1.1 การศึกษาเนื้อหาหลักสูตร รายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
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          3.1.2 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือเรียบเรียงเนื้อหาในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
และแบบทดสอบ รายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 
ห้อง 1 โดยจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา  
          3.1.3  ศึกษาการออกแบบระบบการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม google classroom 
เพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
          3.1.4  ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ รวมไปถึงแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 
          3.1.5  ประเมินผลการศึกษาโดยใช้นวัตกรรม google classroom ซึ่งได้แก่ การหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลัง
เรียน และการหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้นวัตกรรม google classroom
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         สรุปขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
          เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล มีดังนี ้ 

3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ 
          3.2.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน ใช้แบบหลายตัวเลือก ซึ่งมีอยู่จำนวน 20 ข้อ  
เพ่ือประเมินความรู้ก่อนการเรียนโดยใช้นวัตกรรม google classroom ว่ามีความรู้มาก –  น้อย
เพียงใด และเพ่ือ ประเมินพัฒนาการหลังการเรียนโดยใช้นวัตกรรม google classroom ว่ามี
พัฒนาการไปในทิศทางที่ดีข้ึนหรือไม่ ตามลำดับ 
          3.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ ทางผู้ศึกษาได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจขึ้นเพ่ือให้
ทราบถึงความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อการใช้นวัตกรรม google classroom 
  
 
 
 

ศึกษาเนื้อหาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร ์

วิเคราะหเ์พื่อเรียบเรียงเน้ือหา 

ศึกษานวตักรรม google classroom 

ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

ประเมินผลการศึกษาโดยใชน้วตักรรม google classroom 

รายงานผลการศึกษา 
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3.3 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา 
          3.3.1 การดำเนินการ  
     ในการการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 
     3.3.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นใช้เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรม 
google classroom ช่วยสอนในรายวิชาวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ 
     3.3.1.2 ดำเนินการสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรม google 
classroom 
     3.3.1.3 นำกิจกรรมมาปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ ์ 
     3.3.1.4 นำกิจกรรมมาประยุกต์ใช้กับผู้เรียน 
          3.3.2 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  
     ผู้ศึกษาได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ มี
รายละเอียดในการดำเนินการดังนี้ 

     3.3.2.1 ศึกษาขอบข่ายเนื้อหา วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์  
     3.3.2.2 ศึกษาแนวทางและเทคนิคการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี 

     3.3.2.3 ศึกษาแนวทางและเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียช่วยสอน 
     3.3.2.4 ดำเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้สูตรคำนวณ  
     3.3.2.5 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
ความตรงเชิงเนื้อหา (Index Of Consistency : IOC) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา จนกว่าจะได้มาตรฐาน
จึงจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง 
     3.3.2.6 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้ว
ไปใช้จัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 
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             สรุปขั้นตอนการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแผนภาพดังนี้ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
  

              3.3.3 การสร้างแบบทดสอบ   
     ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อมัลติมี เดียช่วยสอน ทางผู้ศึกษาได้มีการสร้าง
แบบทดสอบขึ้นเพ่ือบันทึกใน 2 ส่วนคือก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้เพ่ือให้ทราบถึงพัฒนาการ
เรียน ในการใช้ นวัตกรรม google classroom ของผู้ เรียน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุ รกิ จ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ห้อง 1  ที่เรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบ
ผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน จำนวน 20 ข้อ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพตามขั้นตอน
ต่อไปนี้  
 

ศึกษาขอบข่ายเน้ือหา วิชาองคป์ระกอบศิลป์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

ศึกษาแนวทางและเทคนิคการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ วิชาองคป์ระกอบศิลป์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผา่นเกณฑก์ารตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาแลว้ไปใชจ้ดัการเรียนรู้กบักลุ่ม
ตวัอยา่งได ้

น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นเรียบร้อยแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเน้ือหาเพ่ือปรับปรุงและพฒันา 

ศึกษาแนวทางและเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม google classroom 
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     3.3.3.1  ศึกษาขอบข่ายเนื้อหา รายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ ใน
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาและ
ค้นคว้าเนื้อหาที่จะนำมาสร้างข้อคำถามในแบบทดสอบ  
     3.3.3.2  ศึกษาแนวทางและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบที่ดี จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และจากหนังสือต่าง ๆ เช่นหนังสือ การวิจัยเบื้องต้น (บุญชม ศรีสะอาด,  2538 : 155 -179) 
รวมทั้งศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
     3.3.3.3  วิเคราะห์เนื้อหาที่จะนำมาสร้างแบบทดสอบ ตามจุดประสงค์การเรียน
เรียนรู้ จากแผนการเรียนรู้รายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ห้อง 1 
     3.3.3.4  สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้  ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยสร้างข้อคำถาม
เกินตามจำนวนที่ระบุไว้คือ 20 ข้อ เพ่ือที่จะนำไปคัดเลือก โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ความตรงเชิงเนื้อหา และจากนั้นจึงนำไปทดสอบหาค่า
ความความยากง่าย (P) และค่าอำนาจจำแนก (r) 
     3.3.3.5  นำแบบทดสอบที่สร้างและผ่านเกณฑ์ความตรงเชิงเนื้อหาแล้ว ไปหาค่า
ความความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนก โดยทดสอบกับผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน 24 
คน  ที่เคยเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้สูตรคำนวณ  มาแล้ว ซึ่งตรวจให้คะแนนโดยข้อที่
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน  
     3.3.3.6  นำผลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย และค่าอำนาจ
จำแนก ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยทำการคัดเลือกข้อสอบ จากค่าความยากง่ายระหว่าง                   
0.20– 0.80 และค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.20-1.00 จำนวน 30 ข้อ โดยถ้าหากมีข้อคำถามที่
ผ่านเกณฑ์การหาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกมากกว่า 20 ข้อ ผู้ศึกษาจะตัดออกให้เหลือ
เพียง 20 ข้อ โดยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามที่มีเกณฑ์ดีที่สุด  
     3.3.3.7  นำแบบทดสอบสอบที่ผ่านเกณฑ์ ไปทดสอบกับผู้เรียนในสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ห้อง 1  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง  
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                สรุปขั้นตอนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบตามแผนภาพดังนี้ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 
 
              3.3.4 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
     การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม google 
classroom พัฒนาทักษะในการเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ โดยทางผู้ศึกษาได้
สร้างขึ้นเพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยการใช้นวัตกรรม google 
classroom เพ่ือนำมาปรับปรุงในการเรียนการสอนครั้งต่อ ๆ ไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ศึกษาขอบข่ายเน้ือหา วิชาองคป์ระกอบศิลป์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

วิเคราะหเ์น้ือหาท่ีจะน ามาสร้างแบบทดสอบตามจุดประสงคก์ารเรียนเรียนรู้ 

สร้างแบบทดสอบให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้และให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา เพ่ือปรับปรุงและพฒันาจนกว่าจะผา่นเกณฑ ์

น าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 

น าแบบทดสอบท่ีผา่นเกณฑก์ารหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก  
ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 

นำแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาไปทดสอบกับผูเ้รียนทีเ่คยเรียนรายวิชา
องค์ประกอบศิลปส์ำหรบัคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 ห้อง 1 แล้ว 

ศึกษาแนวทางและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบวดัผลประเมินผลท่ีดี 
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      3.3.4.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดเป็นแนวทางการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การเรียนโดยการใช้นวัตกรรม google classroom 
     3.3.4.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้
นวัตกรรม google classroom มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
    
   ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
   ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
   ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
   สำหรับการแปลความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้ศึกษาได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
การให้ความหมาย ซึ่ งแต่ละลำดับมีค่าคะแนนแตกต่างกัน 0.80 คะแนน (ลิ เคิร์ท (Likert 
technique)) ดังนี้ 
 
    4.21 – 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
    3.41 – 4.20 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
    2.61 – 3.40 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
    1.81 – 2.60 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
    1.00 – 1.80 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 
     3.3.4.3 นำแบบประเมินความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ท่าน  
ตรวจสอบความเหมาะสม เพ่ือหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา ตรวจสอบภาษาที่ใช้ และการประเมินที่
ถูกต้อง และนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ 
 
   +1 แน่ใจว่าสอดคล้อง/ตรงกับจุดประสงค์ 
    0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องหรือตรงกับจุดประสงค์ 
   -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงกับจุดประสงค์ 
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   นำข้อมูลที่ได้รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณเพ่ือหาค่า ความตรง
เชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณ แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  
     3.3.4.4 นำแบบประเมินความพึ งพอใจไปทดสอบกับผู้ เรียน ใน สาขาวิช า 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ห้อง 1 จำนวน 40 คน ที่เป็นผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง 
หลังจากท่ีผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างได้ทำการเรียนด้วยการใช้นวัตกรรม google classroom แล้ว                                              
  
     สรุปขั้นตอนการสร้างและพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจตามแผนภาพดังนี้ 
 

ศึกษาและรว รวม ้ มูล  เ    น ามาก า นด
โครง ร้าง  ง ้ ค า าม

ก า นดโครง ร้าง  งแ   ระเมินความ ึง  ใจ
และ  านวน าษา  ง ้ ค า าม

เ น  ู้เชี ยวชา 

จัดท าแ   ระเมินความ ึง  ใจ  ั  ม ูร  

 รั  ร ง
 ม   าน

  าน

เริ ม

 ิ น  ดการท างาน

เก   ้ มูลจากกล  มตัว ย าง

 
 
ภาพที่  3.4 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
           ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการดังนี้  
           3.4.1 ขั้นเตรียมการสอน ผู้สอนได้เตรียมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอน
โดยใช้นวัตกรรม google classroom ซึ่งกระบวนการทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้ดำเนินการโดย  
     3.4.1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน  
     3.4.1.2 วิเคราะห์เนื้อหา  
     3.4.1.3 ออกแบบกระบวนการเรียน โดยใช้นวัตกรรม google classroom 
     3.4.1.4 เตรียมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ  
     3.4.1.5 เตรียมสื่อและอุปกรณ์การเรียน  
     3.4.1.6 วางแผนประเมินผลการเรียนรู้  
           3.4.2 ขั้นสอน มีการนำเข้าสู่บทเรียน การสอนตามบทเรียน  
           3.4.3 สร้างแบบสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
           3.4.4 ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามลำดับ  
     3.4.4.1 ทดสอบก่อนเรียน บันทึกผล (คะแนน)  
     3.4.4.2 จัดกจิกรรมการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม google classroom 
     3.4.4.3 ทดสอบหลังเรียน บันทึกผล (คะแนน)  
     3.4.4.4 ให้ผู้เรียนกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ แล้วบันทึกผล (คะแนน) 
           3.4.5 วิเคราะห์ผลการทดสอบ คะแนนความพึงพอใจ สรุปผลการศึกษา และเขียนรายงาน
การศึกษา 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ 
          3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ 
     3.5.1.1  การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเรียบร้อย
แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Index Of Consistency : IOC) เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนา 
     3.5.1.2  การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
     3.5.1.3  การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นและผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ไปหาค่าความความยากง่าย (P) และค่า
อำนาจจำแนก (r) เพ่ือปรับปรุงและคัดเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์  
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     3.5.1.2  การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนำแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้น
เรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
 
 
 
           3.5.2   การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล  
  3.5.2.1 การหาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.5.2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน ที่เรียนโดยใช้นวัตกรรม google classroom 
  3.5.2.3 การหาค่าความพึงพอใจของผู้ เรียนที่ เรียน โดยใช้นวัตกรรม google 
classroom 
           3.5.3  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.5.3.1  สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   1)  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นการหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  
(พิศิษฐ ตัณฑวนิช,  2555 : ไม่มีเลขหน้า) มีสูตรดังนี้ 
     

IOC = 
∑ R

N
 

 
    เมื่อ  IOC คือ ดัชนีความสอดคล้อง  
     ∑ R คือ รวมค่าน้ำหนักของผู้เชี่ยวชาญ  
     N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดท่ีตอบ  
    
    การนำผลของผู้เชี่ยวชาญ 3 – 5 คนพิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงเนื้อหา  
              +1 คือ  แน่ใจว่าตรงตามเนื้อหา 
         0 คือ ไม่แน่ใจว่าตรงตามเนื้อหาหรือไม ่
       -1 คือ แน่ใจว่าไม่ตรงตามเนื้อหา 
 
    2)  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพแบบทดสอบ (พิศิษฐ ตัณฑวนิช ,  2555 : 
ไม่มีเลขหน้า)  ในการศึกษาครั้งนี้มีการนำความแตกต่างระหว่างบุคคลมาเป็นแนวคิดในการ
ประเมินผล โดยใช้สูตรต่าง ๆ ดังนี้ 
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          2.1)  การหาความยากง่ายของแบบทดสอบ  
   

P = 
RH + RL

NH + NL
 

     
   เมื่อ P คือ ค่าความยากง่าย 
     RH คือ จำนวนผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
     RL คือ จำนวนผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มตำ 
     NH คือ จำนวนผู้เรียนกลุ่มสูง 
     NL คือ จำนวนผู้เรียนกลุ่มต่ำ 
 
     
         2.2)  การหาค่าอำนาจจำแนกของตัวถูก 
   

r = 
RH - RL

NH - NL
 

 
    เมื่อ r คือ ค่าอำนาจจำแนกของตัวถูก 
     RH คือ จำนวนผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
     RL คือ จำนวนผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มต่ำ 
     NH คือ จำนวนผู้เรียนกลุ่มสูง 
     NL คือ จำนวนผู้เรียนกลุ่มต่ำ  
      
    3)  การหาค่าอำนาจจำแนกของตัวลวง   
 

r = 
RL- RH

NL- NH
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    เมื่อ r คือ ค่าอำนาจจำแนกของตัวลวง 
     RH คือ จำนวนผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
     RL คือ จำนวนผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มต่ำ 
     NH คือ จำนวนผู้เรียนกลุ่มสูง 
     NL คือ จำนวนผู้เรียนกลุ่มต่ำ 
 
 
     3.5.3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล 
          1)  สถิติที่ใช้ในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้
ค่าสถิติ T-Test Dependent (บุญชม ศรีสะอาด,  2545 : 84) มีสูตรดังนี้  
      

t = 
∑ D

√N ∑ D2 - ( ∑ D)2

(N - 1)

 

 
 
                         เมื่อ    t          คือ ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต 
             D         คือ ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
             N         คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
                    ∑ 0 คือ ผลรวม 
 
          2)  สถิติที่ใช้ในการหาความพึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วย
เพ่ือน (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545 : 98) คำนวณจากสูตรดังนี้ 
       2.1)  ค่าเฉลี่ย ( X ̅) 
                             

X̅ = 
∑ X

N
 

 
          เมื่อ    X̅  คือ ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 
                                 ∑ X      คือ  ผ ล ร ว ม ค ะ แ น น ทั้ ง ห ม ด ใ น ก ลุ่ ม 
                                N         คือ จำนวนผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
          
      2.2)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   
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S.D. = √
N ∑ X2 - ( ∑ X)2

N(N - 1)
 

  
          เมื่อ      S.D.     คือ  ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น 
                                         ∑ X    คือ   ผ ล ร ว ม ข อ ง ค ะ แ น น ใ น ก ลุ่ ม 
                                      ∑ X2   คือ  ผลรวมของคะแนนแต่ ละตั วยกกำลั งสอง 
                                 N        คือ  จำนวนผู้เรียนในกลุ่มตัวอยู่ 
3.6  แผนการดำเนินการศึกษา 

เริ่มดำเนินการ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  25๖๒ – เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖๒ 
 

ขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

25๖๒ 25๖๒ 
11 12 1 2 3 

1 เลือกหัวข้อ ศึกษาและทำความเข้าใจ        
2 รวบรวมข้อมูล      
3 วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือ      
4 สร้างเครื่องมือ      

5 
ตรวจสอบและทำการแก้ไขข้อผิดพลาด  
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ 

     

6 ทดสอบ เก็บข้อมูล และบันทึกผล      

7 ประเมินผล/จัดทำเอกสาร      
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงแผนการดำเนินการศึกษา 
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