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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ.1).เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้วิธีสอน 
แบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์.2).เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติหลังการใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคม
ออนไลน์.กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.6.โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์.จ านวน.1 
ห้องเรียน.จ านวน.30.คน.เครื่องมือการวิจัยคือ.1).แผนการจัดการเรียนรู้.2).แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน.3).แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ.เรื่อง.การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล.ได้แก่.ค่าร้อยละ.ค่าเฉลี่ย.และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.การทดสอบสมมติฐานใช้ค่า.t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า.1).ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะ
ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ.21.27.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.0.94.หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ.25.53.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.0.82.เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์.พบว่า.คะแนนสอบหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.2).ทักษะการปฏิบัติของนักเรียนหลังจากใช้วิธีสอน
แบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์.สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ.75.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01 
ค าส าคัญ: ทักษะปฏิบัติ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิธสีอนแบบชี้แนะรว่มกับสื่อสังคมออนไลน์ 
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Abstract 
 The purpose of this research were 1) to compare and analyze the learning 
achievement before and after using Advisory Teaching Method with online social media. 
2) to compare the practical skill before and after using Advisory Teaching Method with 
online social media Research sample consisted of 30 students studied in a primary grade 
6 class of Srinakarin Wittayanukroh. The research tools were 1) lesson plans 2) learning 
Achievement Tests before and after learning 3) practical skill assessment the 
presentation program for a subject group: Occupations and Technology for the primary 
grade 6 students. Analytical statistics were percentage, mean, and standard deviation. 
Hypothesis test was done through t-test. 
 The findings indicated that: 
 1. The learning achievement before using Advisory Teaching Method with 
online social media has mean 21.27, standard deviation 0.94, and the learning 
achievement after using the method has mean 25.53, standard deviation 0.82. When the 
learning achievements, before and after using the presentation program, were compared, 
the research found that achievement test score mean after using the method was higher 
than before at statistical significance level .01. 
 2. The students’ practical skill after using Advisory Teaching Method with online 
social media, the result was higher than criterion 75 percentages; it was statistically 
significant at 0.01 levels. 
Keywords:  Practical skills, learning achievement, teaching methods, social media 
 
บทน า 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีผลต่อระบบการศึกษาโดยตรง ทั้งนี้ เนื่องจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศจะเก่ียวข้องโดยตรงกับการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรอบรู้ จัดระบบประมวลผล 
ส่งผ่านและสื่อสารด้วยความเร็วสูงและปริมาณมาก น าเสนอและแสดงผลด้วยระบบสื่อต่าง ๆ ทั้งทางด้าน
ข้อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอได้ ในความคิดเห็นของแก้วตา กรุงวงศ์ (2554:  128 - 
137) สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อเสรีที่มีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันอย่างมากเพราะเป็นสื่อที่
มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน อีกทั้งสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับทุกสื่อ สามารถเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเพ่ือการสืบค้นขยายการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ รับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร้ขีดจ ากัดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการขยายองค์ความรู้จากห้องเรียนไปยังทุกหนทุกแห่ง โดยอาศั ย
สื่อสังคมหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นช่องทาง สื่อออนไลน์จึงเป็นสื่อที่มีคุณูปการยิ่ง
ส าหรับการศึกษายุคนี้ ส่วนพงษ์พิพัฒน์  สายทอง (2557.:.20) อธิบายว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติการทางสังคม เพ่ือใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทาง
เว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่ง
สารและผู้รับสารมีส่วนร่วม การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอน จะช่วยให้ผู้เรียนเห็น



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1248 

 

ภาพจริงสามารถน าไปปฏิบัติได้ ดูดความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถน าไปต่อยอดการเรียนรู้ได้ และ
ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร เพ่ิมเติมจากในห้องเรียน จากผลการศึกษาวิจัยของ
คเชนทร์ กองพิลา (2557 : 89) วัฒนา  เอ่ียวเส็ง (2557 : 35) และชลธิชา  จุ้ยนาม (2558 : 75) ได้ใช้วิธี
สอนแบบต่างๆ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์  โดยเรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน นักเรียน
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างบล็อกสาระการเรียนรู้ ส่งคลิปวีดิโอ ในหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อศึกษาความพึงพอใจพบว่า นักเรียนมีความพึงพอ
ในระดับดีมาก และจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ Lunpa (2008 : 189 อ้างอิงใน 
พิพัฒน์ อัฒพุธ. 2558 : 2) ค้นพบว่า นักเรียนนักศึกษาเข้าไปใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉลี่ย 5 - 6 วันต่อ
สัปดาห์ และใช้วันละ 3-4 ชั่วโมง ต่อวัน จากผลการศึกษานี้ ชี้ได้ว่านักศึกษาให้ความส าคัญกับการเข้าไป
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการสร้างให้เกิดเป็นสื่อเชื่อมโยงกันในโลกออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทาง
ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างมาก โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ดังนั้น การน าเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากจะพัฒนาครูให้ก้าวหน้าทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันแล้ว ยังเป็นการ
ปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตนเองได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย จากผลส ารวจของ.Biz.Pop.เว็บไซต์เก็บข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ ได้ออกมาเปิดเผย
ถึงสถิติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของคนไทยในช่วง ปี 2560 พบว่า.คนไทยนอกจากจะขึ้นชื่อว่าติด
โซเชียลมีเดียอันดับต้น ๆ ของโลกแล้ว คนไทยยังเสพติดการชมคลิปจาก YouTube ในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มานี้ได้เห็นพลานุภาพของ.“สมาร์ทโฟน”.และการเข้าถึงเครือข่าย.4G ยิ่งท าให้คนไทยดูยูทูปกันกระหน่ า
มากขึ้น ล่าสุดทาง Google ประเทศไทย ที่เป็นบริษัทแม่ของยูทูปได้เผยสถิติ พฤติกรรมคนไทยในการดูยู
ทูป และมีผลส ารวจที่ท าร่วมกับ TNS บริษัทวิจัยทางการตลาด พบว่า คนไทยใช้เวลาดูยูทูปเฉลี่ย 34 นาที
ต่อครั้ง 3.3 ครั้งต่อวัน เท่ากับคนไทยใช้เวลาอยู่บนยูทูปเฉลี่ย 1.9 ชั่วโมงต่อวัน คนไทยใช้งานยูทูปเมื่อคิด
เป็นชั่วโมงการรับชมมากที่สุดติด.Top.10.โดยคนไทยส่วนใหญ่ใช้งานยูทูปผ่านแพลตฟอร์ม Mobile 
มากกว่า 65% แล้ว ซึ่งมีการเติบโตมากถึง 85% มีผลส ารวจออกมาว่า 61% ของคนไทยชอบดู.ยูทูป
มากกว่าดูทีวี ยิ่งกลุ่มวัยรุ่นยิ่งได้รับความนิยมมาก (Biz Pop, ออนไลน์). 
 การสอนด้วยวิธีสอนแบบชี้แนะ (Direct Instruction) เป็นรูปแบบการสอนที่มีเป้าหมาย เพ่ือฝึก
ทักษะ เพ่ิมความรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเป็นวิธีที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม และ
จิตวิทยากร ฝึกการเรียนการสอน เน้นการฝึก เสริมแรงทางในขณะเรียน หรือฝึกปฏิบัติงาน และจะค่อย
ลดการเสริมแรง เมื่อผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ต้องการการเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนสามารถท างานได้
อย่างมีล าดับมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ ทบทวนความรู้เดิม บอกวัตถุประสงค์ 
น าเสนอเนื้อหาใหม่ การฝึกโดยการชี้แนะ การฝึกโดยอิสระ และการทบทวนกระบวนการ วิธีสอนแบบ
ชี้แนะมีประสิทธิภาพและช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากสามารถท าให้
นักเรียนเกิดความรู้ และทักษะ สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ ดังนั้น จุดเด่นของวิธีสอนแบบ
ชี้แนะจึงมีลักษณะที่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เริ่มจากการฝึกท าอย่างง่ายก่อนแล้วค่อยเพ่ิม
ล าดับความยากขึ้นอย่างมีล าดับขั้นตอน สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก มีความรู้ เกิดทักษะ และ
สามารถน าไปใช้ได้จริง ผู้เรียนมีระดับของความรู้ที่สามารถจดจ า จากประสบการณ์จริงและการได้ลงมือ
ปฏิบัติ ไปพัฒนาตนเองสู่ระดับความสามารถที่สูงขึ้น (สุวิทย์  มูลค า และอรทัย มูลค า. 2550 .:.230 – 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1249 

 

237) ส่วนจอยส์ และวีล (ทิศนา แขมมณี. 2552.:.51; อ้างอิงจาก Joyce and Weil. 1996.:.334) ได้
กล่าวว่า วิธีสอนแบบชี้แนะ (Direct Instruction) โดย อ้างว่า มีงานวิจัยจ านวนไม่น้อยที่ชี้ให้เห็นว่า การ
สอนโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่ลึกซึ้งช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีบทบาทในการเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจใน
การเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน การเรียนการสอนโดยจัดสาระและวิธีการให้
ผู้เรียนอย่างดีทั้งทางด้านเนื้อหา ความรู้ และการให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (Academic 
Learning) เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุด ผู้เรียนมีใจจดใจจ่อกับสิ่งที่เรียนและช่วยให้
ผู้เรียนถึง 80 % ประสบความส าเร็จในการเรียน  
 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อออนไลน์ สามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Media) เพราะการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ ครูเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้ให้แนะน า
และเป็นที่ปรึกษา เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนเชิงรุก (Active Learning) การเรียนการสอนแบบนี้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็น
ฝ่ายวุ่นอยู่กับเนื้อหาที่จะก่อให้เกิดความรู้ โดยการพูดคุย การเขียน การสะท้อนหรือการตั้งค าถาม หรือ
การเรียนการสอนที่มีความเคลื่อนไหว ผู้เรียนอาจท างานคนเดียวหรือท างานเป็นกลุ่ม ส่วนข้อดีของการ
จัดการเรียนรู้แบบชี้แนะคือ ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะพ้ืนฐานตามที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายแต่
อาจใช้เวลาที่แตกต่างกันได้ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมได้รับการเสริมแรงจากผู้สอน เกิดผิดพลาดน้อย
ที่สุด การวัดและประเมินผลง่ายไม่ซับซ้อน เพราะประเมินจากพฤติกรรมหรือทักษะขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวิธีสอน
แบบชี้แนะมาใช้ร่วมกับสื่อออนไลน์นักเรียนจะได้ใฝ่รู้ในเนื้อหาและทฤษฎีมากขึ้น ร่วมกันแชร์ความรู้ 
ร่วมกันให้ค าเสนอแนะต่อผลงานของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนที่แปลก
ใหม่ นักเรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนและครูผู้สอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน า 
วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อออนไลน์ มาใช้ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใน
หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ ให้สูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคม
ออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรมน าเสนอ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติหลังจากการใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์  กับ
เกณฑ ์เรื่อง การใช้โปรแกรมน าเสนอ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 แนวคิด ทฤษฎี 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

2. หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
3. โปรแกรมน าเสนอ 
4. วิธีสอนแบบชี้แนะ 
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5. สื่อสังคมออนไลน์ 
6. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8. ทักษะปฏิบัติ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น ามาสร้างเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
 

     ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนอ าเภอนาทวี.จ านวน.7.โรงเรียน.นักเรียน.268.คน (การศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา. 2560) 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ .6.โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุ
เคราะห์ ซึ่งมี.จ านวน.1.ห้องเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น.30.คน.ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็น
กลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  
 เครื่องมือในการวิจัย 

การท าวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ 
เรื่อง การใช้โปรแกรมน าเสนอ.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย 

วิธสีอนแบบชี้แนะร่วมกบั 
สื่อสังคมออนไลน ์

 
ขั้นที ่1 ขั้นทบทวนความรู้เดมิ  
ขั้นที ่2 ขั้นบอกวัตถุประสงค์  
ขั้นที ่3 ขั้นน าเสนอเนื้อหาใหม่+สือ่สังคม
ออนไลน ์
ขั้นท่ี 4 ขั้นฝึกโดยการชี้แนะ 
ขั้นที่ 5 ข้ันการฝึกโดยอิสระ+สื่อสงัคม
ออนไลน ์
ขั้นที ่6 ขั้นทบทวน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบ
ชี้แนะร่วมกบัสื่อสังคมออนไลน ์

1.1 ด้านความรู้ความจ า 
1.2 ด้านความเข้าใจ 
1.3 ด้านการน าไปใช้ 

2. ทกัษะปฏิบัติ  
2.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา 
2.2 การออกแบบสวยงาม 
2.3 ภาพประกอบสอดคล้อง   
2.4 จัดวางได้เหมาะสม 
2.5 การบันทึกช้ินงาน 
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1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมน าเสนอ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 6 
แผน   

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมน าเสนอ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 1 ฉบบั 30 ข้อ 

3. แบบประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่อง การใช้โปรแกรมน าเสนอ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี จ านวน 1 ฉบบั 
 วิธีการเก็บข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการดังต่อไปนี้  
1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Posttest) กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ

เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้โปรแกรมน าเสนอ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ โดยใช้เวลา 40 นาท ี
2. ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมน าเสนอ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อ
สังคมออนไลน์ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้เวลาใน การทดลองจ านวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ ๆ ละ 2 ชั่วโมง 
รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง 

3. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง จึงท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมน าเสนอ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อน เรียน จ านวน 30 ข้อโดยใช้
เวลา 40 นาท ี

4. ท าการทดสอบทักษะปฏิบัติกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบทักษะการปฏิบัติเรื่อง การใช้
โปรแกรมน าเสนอ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 1 ชุด โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง 

5. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน า ไปสู่ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ .6.เรื่อง.การใช้
โปรแกรมน าเสนอ.หลังจากการใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์สูงกว่าก่อนใช้.ดังตารางที่ 1  
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติหลังการใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์สูงกว่า
เกณฑ ์ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนน ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน

และหลังเรียน (n = 30) 

คะแนน คะแนนเต็ม   S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 30 21.27 0.94 23.840** 0.00 หลังเรียน 30 25.53 0.82 
**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
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 จากตารางที่.1.พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะ
ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.6.จ านวนนักเรียนทั้ง.30.คน.มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
21.27.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนพัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 25.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนทักษะการปฏิบัติโดยเทียบกับเกณฑ์ (n = 30, เกณฑ์ = 15 คะแนน) 

ด้านการประเมิน คะแนนเต็ม   
เกณฑ์ 

ร้อยละ 75 S.D. t 

ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 4 3.97 3 0.18 29.00** 

การออกแบบสวยงาม 4 3.27 3 0.45 3.24** 
ภาพประกอบสอดคล้อง   4 3.47 3 0.51 5.03** 
จัดวางได้เหมาะสม 4 3.67 3 0.48 7.62** 
การบันทึกชิ้นงาน 4 3.73 3 0.45 8.93** 
คะแนนทักษะการปฏิบัติ 20 18.10 15 1.16 14.70** 

**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
 

จากตาราง.2.พบว่า.คะแนนทักษะปฏิบัติโดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ.75ใ(15.00 คะแนน) ที่ก าหนดไว้อย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า.คะแนนทักษะปฏิบัติโดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
75 (3 คะแนน) ที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.ทุกด้าน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคม
ออนไลน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนพัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.0.82 
คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนการ
สอนแบบชี้แนะเป็นรูปแบบการสอนที่มีเป้าหมาย เพ่ือฝึกทักษะ.เพ่ิมความรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเป็นวิธีที่มี
พ้ืนฐานมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม และจิตวิทยากร ฝึกการเรียนการสอน เน้นการฝึก 
เสริมแรงทางในขณะเรียน หรือฝึกปฏิบัติ และจะค่อยลดการเสริมแรง .เมื่อผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ต้องการ
การเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนสามารถท างานได้อย่างมีล าดับมีขั้นตอน อีกทั้งการน าเสนอเนื้อหาด้วย
สื่อสังคมออนไลน์อย่าง Youtube สามารถช่วยสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรมเพาเวอร์พอย เพ่ือให้ผู้เรียน
เห็นภาพจริงสามารถน าไปปฏิบัติได้ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถน าไปต่อยอดการ
เรียนรู้ได้ ดังนั้นเมื่อน าวิธีสอนแบบชี้แนะ และสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ร่วมกัน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของลัดดาวัลย์.วรพันธุ์ (2550.:.88.-.91) ได้ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมตั้งใจเรียนโดยใช้
เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจา การเสริมแรงทางคม และเทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาควบคู่กับการเสริมแรง
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ทางสังคมเป็น รายบุคคล เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า การชี้แนะด้วยการเสริมแรงทางสังคมมีผลต่อ
พฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักเรียน และส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของพิพัฒน์  อัฒพุธ (2558.:.134.-.135) ได้ศึกษา ผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก 
วิชาการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.10 (S.D. = 1.97) หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 16.90 (S.D. = 1.32) แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติและสอดคล้องกับผลการวิจัยของกิติพงษ์.แหน่งสกูล (2556.:.95.-.96) ได้ศึกษาการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติ เรื่อง การใช้ โปรแกรมประมวลผลค ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับ
รูปแบบการ เรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ พบว่า .ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลค า หลังจากการใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับรูปแบบ
การเรียน การสอนทักษะปฏิบัติของ แฮร์โรว์ สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 2. ทักษะการปฏิบัติของนักเรียนหลังจากใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ..01.ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการปฏิบัติของนักเรียน
หลังจากใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ.18.10 คิดเป็นร้อยละ 90.50 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ.75.คะแนน โดยเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยที่.15.00.และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของทักษะ
การปฏิบัติ ปรากฏว่า คะแนนทักษะการปฏิบัติสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ.75 (3.คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ..01.ทุกด้าน ทั้งนี้ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจมาจากการจัดการจัดกิจกรรมที่ เน้นการฝึก 
เสริมแรงทางในขณะเรียน หรือฝึกปฏิบัติ.และจะค่อยลดการเสริมแรง เมื่อผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ต้องการ
การเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนสามารถท างานได้อย่างมีล าดับมีขั้นตอน และยังใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่าง Youtube เข้ามาช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติได้ดียิ่งขั้น จึงท าให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จได้ดีและรวดเร็วซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิติพงษ์ แหน่งสกูล (2556 : 95.-.96) ได้
ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติ เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลค ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ .6.โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะ
ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ .พบว่าทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน
หลังจากใช้วิธีสอนแบบชี้แนะ.ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 17.83 คิดเป็นร้อยละ.89.17.ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ.75.คะแนน โดยเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยที่.15.00 
และเมื่อพิจารณา เป็นรายด้านของทักษะการปฏิบัติงาน.ปรากฏว่า.คะแนนทักษะการปฏิบัติงาน สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 (3 คะแนน)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.ทุกด้าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
         1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติ เรื่องการใช้
โปรแกรมน าเสนอ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติที่ดีขึ้นส่งผล
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น ดังนั้นผู้สอนควรน าวิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอนตามความเหมาะสมของเนื้อหาและชั้นเรียนของนักเรียน 
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 1.2 ในการประเมินทักษะปฏิบัติแต่ละครั้งครูผู้สอนควรให้นักเรียนปฏิบัติตามความรู้และ
ความสามารถของนักเรียนไม่ควรใช้แนะชั้นตอนต่อไปก่อน เพ่ือจะไดน้ าผลการประเมินทักษะปฏบิัตขิองนักเรียน
มาแกไ้ขกับนักเรียนที่มีปัญหา 
         2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรท าการวิจัยวิธีสอนแบบใช้แนะไปใช้ร่วมสื่ออ่ืนๆหรือน าสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ร่วมกับวิธี
สอนหรือรูปแบบการสอนอ่ืน โดยอาจจะน ามาท าการเปรียบเทียบกบัระหว่างวิธีสอน 
 2.2 ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ในกลุ่มสาระอ่ืน หรือกลุ่ม
วิชาอ่ืนๆ หรือในชั้นอ่ืนๆ 
 
ค าขอบคุณ 
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา.จันทรจิตร
อาจารย์ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งในทุก ๆ  ด้าน คอยให้ก าลังใจ
พร้อมทั้งอุทิศเวลาในการถ่ายทอดความรู้ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ด้วยความเอาใจใส่ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

กันตภณ  พาหุมันโต 
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