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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่าน
สื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
2) เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติระหว่างผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของ 
เดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพกับการเรียนการสอนปกติ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ช้ันปีที่ 1 ทั้งหมดมีจ านวน 2 หมู่เรียน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบวัดทักษะปฏิบัติ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์
ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โดยภาพรวม มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด 2) กลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน 
การสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนโดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
 
ค าส าคัญ: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้, รูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์, สื่อสังคม, ทักษะปฏิบัติโปรแกรม
ส าเร็จรูปด้านเอกสาร 
 

Abstract 
          The purpose of this research were 1) to develop the learning activity based on Davies’s 
instructional model through social media for supporting skill of practicing document software 
package for the Vocational Certificate students. 2) to compare the skill between students that 
learn through the learning activity based on Davies’s instructional model through social media 
and students of normal program. 3) to study about the satisfaction of students in control group 
that has improved. The sample in this research was first year Vocational Certificate students in 
the major of Information technology. There were 2 separated group which are studying at 
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Chaiyaphum Vocational College in the 1st semester, academic year 2017. The instruments were  
1) Lesson plan 2) practice skill 3) achievement test of satisfaction assessment form. The statistical 
procedures used for data analysis were arithmetic mean, percentage, standard deviation and  
t-test. 
 The result of research were as follows: 1) Overall, the level of suitability of the lesson 
plan has an excellent level of suitability. 2) Students in a group of learning activity based on 
Davies’s instructional model through social media the mean learning achievement score from 
Davies’s instructional model was higher than the normal program statistical significantly in the 
level of .05 3) Overall, the student’s had made a mean satisfaction regarding score which was an 
excellent level.  
Keywords: Development of Learning Activity, Davies’s Instructional Model, Social Media, Skill of 
Practicing Document Software Package 
 

บทน า 
 การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้านั้น จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การศึกษา
นับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศและสังคม เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนา
คนทั้งด้านความรู้ ความคิด สติปัญญาและคุณธรรม ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุใน
มาตรา 6 ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” 
ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ได้เน้นความส าคัญของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโดยได้ระบุไว้ในมาตรา 23 ข้อ 4 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาเน้น
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ในมาตรา 24 ข้อ 2 ได้เน้นให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้โดยฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ข้อ 3 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น และท าเป็น และในหมวดที่ 9 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ [1] 
 ในขณะเดียวกันปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ได้โดยง่าย จนท าให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในโลกออนไลน์ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์จึงถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษา ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ การร่วมมือกัน 
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน และท าให้เกิดความคิดอย่างมีเหตุผลระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  [2] 
ดังนั้นความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารจึงก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทาง
สังคม คือ เครือข่ายสังคมใหม่ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า “สังคมออนไลน์” (Social Network) โดยเครือข่ายสังคม
ออนไลน์นี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่สมาชิก ซึ่งก็คือ คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่ม
สังคมย่อยจากทั่วโลก เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่าเนื้อหาเรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวีดิโอที่สมาชิก
เขียนและท าขึ้นเองหรือพบเจอจากสื่ออื่น ๆ เครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ก่อให้เกิด
วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท [3] 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของผู้เรยีน โดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารและ
สร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียน ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรยีน ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับแหล่งข้อมูล ในการแลกเปลีย่น
เรียนรู้และสร้างเป็นชุมชนแห่งการเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการเรียนรู้จากกิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติ  
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โดยการให้ผู้เรียนเข้าสูก่ระบวนการปฏบิัติที่ท้าทายและสร้างช้ินงานได้ส าเร็จด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะปฏิบัติและมีปฏิสมัพันธ์ผ่านสือ่สังคมออนไลน์ จะท าให้สามารถช่วยในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้ดี
ขึ้น  
  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ มีการจัดการศึกษาภาคปกติและหลักสูตรระยะ
สั้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 ในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 โดยแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอน จ านวน 3 รายวิชา 1) วิชาโปรแกรม
ประมวลผลค า 2) โปรแกรมน าเสนองาน 3) วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น เป็นรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มการ
ปฏิบัติ กลุ่มนักเรียนยังไม่เข้าใจการใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Word ขาดทักษะการใช้งานใน
โปรแกรมMicrosoft Word ไม่สามารถสร้างช้ินงานได้ด้วยตนเอง การสร้างช้ินงานยังไม่สมบรูณ์  ครบถ้วนตาม
รูปแบบที่ครูก าหนดให้ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง และจากการนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2559 พบว่า นักเรียนขาดทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหา ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่าน
สื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอน
ที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท า ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นตอนที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ ขั้นตอนที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย เป็นทักษะที่
สมบูรณ์ ในการใช้โปรแกรมประมวลผลค า โดยใช้สื่อสังคมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และจะท าให้การเรียนการสอนวิชา
โปรแกรมประมวลผลค าบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามจุดมุ่งหมายต่อไป 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 1.2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน
การสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับนักเรียน  
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ กับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธกีารเรียนการสอนปกติ   
 1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของ 
เดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร  
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

วันชัย แย้มจันทร์ฉาย [4] กล่าวสรุปไว้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดท าเป็นเอกสาร เนื้อหาความรู้ สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมและการประเมินผล 
 ส าลี รักสุทธี [5] ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการหรือ
โครงสร้างที่จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการปฏิบัติการสอนในวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ 
และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ และจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
 ทิศนา แขมมณี [6] ได้สรุปว่า รูปแบบการเรียนการสอนท าทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วย
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระท า หรือการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลักการ 
วิธีการ ท่ีแตกต่างไปจากรูปแบบการเรียนการสอนการพัฒนาทางด้านจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด
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ของรูปกระบวนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก การ
ฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อน แล้วค่อยเช่ือมโยงกันเป็นทักษะใหญ่จะช่วยให้ผู้เรียน
ประสบผลส าเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น วัตถุประสงค์ของรูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของ
ผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่ประกอบไปด้วยทักษะย่อย จ านวนมาก กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน 
ดังนี ้ขั้นตอนท่ี 1 ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระท า ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นตอนที่ 3 
ขั้นใหผู้้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย  ขัน้ตอนท่ี 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ ขั้นตอนที่ 5 ข้ันให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย 
 สื่อสังคมสามารถที่จะใช้งานได้ผ่านเครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์มือถือ แท็บเล็ต หรือ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที ่ดังนั้น สื่อสังคมจึงเป็นช่องทางการสื่อสารอีก
ช่องทางหนึ่งที่หน่วยงานราชการจะน ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ได้ เช่น หน่วยงานของรัฐสภาสามารถ
น ามาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับรัฐสภา การเสนอกฎหมาย การเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ 
นิติบัญญัติ ฯลฯ สื่อสังคมช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทันทีและสามารถสื่อสารถึงกันแบบการสื่อสารสองทางได้
ท าให้มีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าสื่อสังคมจะสามารถสื่อสารแบบสองทางได้แต่พบว่า ปัจจุบัน
รัฐสภาส่วนใหญ่น ามาใช้เป็นสื่อในการสื่อสารทางเดียวจึงสรุปความหมายของสื่อสังคม หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ [7] 
 Marquez [8] ได้ศึกษาและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ Facebook, Twitter และ 
Linkeln ผลการศึกษาพบว่า Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
โดยถูกใช้งานในการสื่อสาร พูดคุย เผยแพร่ข้อความ รูปภาพ วีดิโอ และถูกใช้ในเชิงธุรกิจมากที่สุด เป็นเครื่องมือท่ีใช้
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีส าหรับ Twitter ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2006 มีการใช้งานในลักษณะของ 
Blog แต่เป็น Blog ขนาดเล็กพิมพ์ข้อความได้ครั้งละไม่เกิน 140 ตัวอักษร และถูกใช้งานในด้านของการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ ใช้ส่งข้อความสื่อสารระหว่างกัน และ Linkeln เป็นสื่อสังคม
ออนไลน์ท่ีถูกใช้ในเชิงธุรกิจเป็นหลักใช้ในการสื่อสาร พบปะ พูดคุยกันในด้านธุรกิจ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปีที่ 1  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด มีจ านวน 4 หมู่เรียน รวมทั้งหมด 80 คน ของกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปีที่ 1 
ทั้งหมด มีจ านวน 2 หมู่เรียน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิที่ก าลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จ านวน 2 กลุ่มดังนี ้
 1.2.1 กลุ่มผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 20 คน 
  1.2.2 กลุ่มผู้เรียนด้วยวิธีปกติ จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีการสอนโดยแผนการสอนแบบปกติ 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย  
 2.1  กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ผ่านสื่อสังคม  
 2.2 แบบวัดทักษะปฏิบัติ  
 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
3.1 ปฐมนิเทศผู้นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบทักษะปฏิบัติ

ของเดวีส์ 
 3.2 เมื่อเริ่มต้นด าเนินการทดลอง ช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงกิจกรรมการเรียนการสอน                                           
 3.3 ด าเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติ
โปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพที่พัฒนาขึ้นส าหรับ นักเรียนระดับ 
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 และกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้
ด้วยวิธีปกติ คือนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560    
 3.4 หลังการเรียนการสอนในหน่วยจบลงแล้วจึงท าการวัดทักษะปฏิบัติหลังการทดลอง (Post-test) ด้วย
แบบวัดทักษะปฏิบัติ 
 3.5 วัดความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริม
ทักษะปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 3.6 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติต่อไป 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ  Dependent t-test แปลผลที่ได้โดยใช้เกณฑ์ดังนี้  
    ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า ความคิดเห็น/ความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
    ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า ความคิดเห็น/ความเหมาะสมระดับมาก 
    ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า ความคิดเห็น/ความเหมาะสมระดับปานกลาง 
    ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า ความคิดเห็น/ความเหมาะสมระดับน้อย 

    ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า ความคิดเห็น/ความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคม 5 
ขั้นตอน แสดงดังภาพที ่1  
 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวสี์ผ่านสื่อสังคม 
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1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคม  มีจ านวน 3 แผน 
การจัดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ด้วยเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ 
วีดิโอ ใบความรู้ และการสร้างช้ินงาน โดยผ่านสื่อสังคม อย่างเช่น Google Classroom และ Facebook 
ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท า ครูผู้สอนอธิบายและท าการสาธิตการสร้างช้ินงาน ผ่านห้องเรียน 
Google Classroom วิชาโปรแกรมประมวลผลค า ในรูปแบบของวีดิโอ และดูใบความรู้ ควบคู่กันตามเนื้อหาของ 
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมโดยสาธิตขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงขั้นสุดท้าย  
   1.2 ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ครูผู้สอนสาธิตในทักษะย่อยเกี่ยวกับการสร้างช้ินงาน 
ผ่านห้องเรียน Google Classroom วิชาโปรแกรมประมวลผลค าในรูปแบบของวีดิโอ และดูใบความรู้ควบคู่กัน 
โดยสาธิตแต่ละส่วนย่อย 
   1.3 ขั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยเกี่ยวกับการสร้างช้ินงาน และ
เมื่อมีข้อติดขัดหรือมีข้อสงสัย ผู้เรียนปรึกษาครูผู้สอน ปรึกษาเพื่อน และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
ผ่านกลุ่ม Facebook 
   1.4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ ครูผู้สอนแนะน า เทคนิควิธีการให้ผู้ เรียนเกี่ยวกับการสร้างช้ินงาน  
ผ่านห้องเรียน Google Classroom และกลุ่ม Facebook 
   1.5 ขั้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย เป็นทักษะที่สมบูรณ์ผู้ เรียนปฏิบัติการสร้างเอกสารแต่ละ
ช้ินงาน โดยอาศัยทักษะย่อยต่างๆ ที่เคยฝึกมา สร้างเอกสาร  จ านวน 6 ช้ินงาน ที่ครูก าหนดให้ตามรูปแบบ 
อย่างถูกต้อง พร้อมส่งงานผ่านห้องเรียน Google Classroom  
 จากนั้นน ามาประเมินความเหมาะสม แสดงผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การพัฒนาแผนการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติ
     โปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

รายการประเมิน  X   S.D. ระดับความเหมาะสม 
แผนการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างเอกสาร  4.77  0.34 มากที่สุด 
แผนการเรียนรู้ที่ 2 การตกแต่งเอกสาร  4.80  0.32 มากที่สุด 
แผนการเรียนรู้ที่ 3 การใช้งานตาราง  4.83  0.24 มากที่สุด 

ผลรวม  4.80  0.05  มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความเหมาะสมของแผนการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์
ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โดยภาพรวม มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แผนการเรียนรู้ที่มีระดับความ
เหมาะสมมากท่ีสุดทุกข้อ 
 
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติระหว่างผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน 
การสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพ่ือส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับนักเรียน  
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพกับการเรียนการสอนปกติ  
 แสดงผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติระหว่างผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน
   การสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมกับการเรียนการสอนปกติ 

ผลการเปรียบเทยีบ กลุ่มตัวอย่าง N  X   S.D.  t 

ทักษะปฏิบัต ิ
ทดลอง 20  25.75  0.96 

 3.427* 
ปกติ 20  18.55  1.79 

หมายเหตุ.*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่าน
สื่อสังคม มีค่าเฉลี่ยทักษะการปฏิบัติเท่ากับ 25.75 ส่วนผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติเท่ากับ 18.55 และเมื่อ
เปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติจากรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติที่
พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์
ผ่านสื่อสังคมเพ่ือส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  
 แสดงผลดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรยีนการสอนของเดวสี์
   ผ่ านสื่ อสั งคมเพื่ อส่ ง เสริมทักษะปฏิบัติ โปรแกรมส า เ ร็ จรูปด้ านเอกสาร ส าหรับนัก เรี ยน 
   ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

รายการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท า 4.70 0.47 มากที่สุด 
2.ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและให้นกัเรียนปฏิบัติ
ทักษะยอ่ย 

4.85 
 

0.36 
 

มากที่สุด 
 

3.ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้นให้นักเรียนลงมือปฏบิัติ
ทักษะยอ่ย 

4.55 
 

0.51 
 

มากที่สุด 
 

4.ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ 4.55 0.51 มากที่สุด 
5.ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะยอ่ย 
เป็นทักษะที่สมบูรณ์ 

4.75 
 

0.44 
 

มากที่สุด 
 

6.ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Google Classroom 4.50 0.51 มากที่สุด 
7.ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Facebook 4.65 0.58 มากที่สุด 
8.ความพึงพอใจต่อสื่อประกอบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ วีดิโอ เร่ืองการสร้างเอกสาร 4.55 0.68 มากที่สุด 
9.ความพึงพอใจต่อสื่อประกอบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ วีดิโอ เร่ือง การตกแต่ง
เอกสาร 

4.50 
 

0.68 
 

มากที่สุด 
 

10.ความพึงพอใจต่อสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วีดิโอ เร่ือง เทคนิคในการ
สร้างเอกสารเชิงวิชาการ 

4.30 
 

0.80 
 

มาก 
 

11.ความพึงพอใจต่อสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใบความรู้ เรื่อง การสร้าง
เอกสาร 

4.45 
 

0.75 
 

มาก 
 

12.ความพึงพอใจต่อสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใบความรู้ เรื่อง การตกแต่ง
เอกสาร 

4.20 
 

0.89 
 

มาก 
 

13.ความพึงพอใจต่อสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใบความรู้ เร่ืองเทคนิคใน
การสร้างเอกสารเชิงวิชาการ 

4.65 0.74 
 

มากที่สุด 

14.ความพึงพอใจต่อวิธีการประเมินผล 4.75 0.63 มากที่สุด 
15.ความพึงพอใจต่อเกณฑ์การประเมินผล 4.75 0.44 มากที่สุด 

โดยรวม 4.58 0.17 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 3 พบว่า พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนรวมที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับ
นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  

 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรปูด้านเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยีนรู้ ผลการวิจัย
พบว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่ อสังคม มีจ านวน 3 แผนการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ใน
แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท า ครูผู้สอนอธิบายและท าการสาธิตการสร้างช้ินงาน ผ่านห้องเรียน 
Google Classroom วิชาโปรแกรมประมวลผลค า ในรูปแบบของวีดิโอ และดูใบความรู้ ควบคู่กันตามเนื้อหาของ 
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมโดยสาธิตขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงขั้นสุดท้าย และแนะน า
ผู้เรียนใหผู้้เรียนจดจ าขั้นตอนท่ีส าคัญ ผู้เรียนมีความตั้งใจศึกษาอย่างจริงจัง และมีการจดบันทึกส่วนส าคัญตลอด 
  1.2 ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ครูผู้สอนสาธิตในทักษะย่อยเกี่ยวกับการสร้างช้ินงานผ่าน
ห้องเรียน Google Classroom วิชาโปรแกรมประมวลผลค าในรูปแบบของวีดิโอ และดูใบความรู้ควบคู่กัน โดย
สาธิตแต่ละส่วนย่อย ให้ผู้เรียนท าตามไปอย่างช้าๆ ผู้เรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ตามที่ครูผู้สอน 
น าสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องและแม่นย า   
  1.3 ขั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะยอ่ย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะยอ่ยเกี่ยวกับการสรา้งช้ินงาน และเมื่อ
มีข้อติดขัดหรือมีข้อสงสัย ผู้เรียนปรึกษาครูผู้สอน ปรึกษาเพื่อน และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนผ่าน
กลุ่ม Facebook วิชาโปรแกรมประมวลผลค าได้ และผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะย่อยท่ีครูท าการสาธิตได้จนกระทั่ง
ครบทุกส่วน 
  1.4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ ครูผู้สอนแนะน าเทคนิควิธีการให้ผู้เรียนเกี่ยวกับการสร้างช้ินงาน ผ่านห้องเรียน 
Google Classroom และกลุ่ม Facebook วิชาโปรแกรมประมวลผลค า ในรูปแบบของวีดิโอ และการแนะน า 
เพื่อท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถท างานได้รวดเร็วข้ึนง่ายขึ้นและท าให้เวลาสิ้นเปลืองน้อยลง   
  1.5 ขั้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย เป็นทักษะที่สมบูรณ์ผู้เรียนปฏิบัติการสร้างเอกสารแต่ล่ะช้ินงาน 
โดยอาศัยทักษะย่อยต่างๆ ที่เคยฝึกมา สร้างเอกสาร จ านวน 6 ช้ินงาน ที่ครูก าหนดให้ตามรูปแบบอย่างถูกต้อง 
พร้อมส่งงานผ่านห้องเรียน Google Classroom วิชาโปรแกรมประมวลผลค า และพิมพ์ช้ินงานส่ง ซึ่งครูผู้สอนตรวจ
ช้ินงานด้วย แบบวัดทักษะปฏิบัติ และให้คะแนนผ่าน Google Classroom ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี [9] 
แนวคิดของเดวีส์ (Davies) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนปฏิบัติทักษะย่อย จ านวนมาก แล้ว
ค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น การเรียนการสอนจัดสาระ
และวิธีการให้ผู้เรียนอย่างดี ทั้งด้านเนื้อหาความรู้ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ถูกวิธี และรวดเร็ว ผู้เรียนมีความสนใจในทักษะปฏิบัติจะช่วยให้
ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนวิชาโปรแกรมประมวลผลค า 
 ระดับความเหมาะสมของแผนการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคม  
โดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แผนการเรียนรู้ที่มีระดับความเหมาะสม
มากที่สุดทุกข้อ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา คู่มือครู
เกี่ยวกับวิธีสอนเกี่ยวกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ผ่าน  
สื่อสังคมเป็นอย่างดี และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากที่อาจารย์ปรึกษาอย่างมีระบบ มีการปรับแก้และ
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สอดแทรกกระบวนการตามปัญหาที่เกิดขึ้น มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนันทพร มรกต [10] ได้ท าการศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point  วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยีช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม  Microsoft 
Power Point  วิชาการงานอาชีพที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.39/88.13 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point วิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเท่ากับ 0.6799 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าด้านการเรียน
คิดเป็นร้อยละ 67.99 และ 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์มีเจตคติหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ทักษะการปฏิบัติของผู้เรียนของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมกับวิธีการเรียน
การสอนปกติ ผู้วิจัยได้ทดสอบกับกลุ่มทั้งสองกลุ่มหลังจากได้เรียนไปแล้ว ผลการเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติของ
ผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่ อ
สังคมที่พัฒนาขึ้น มีทักษะการปฏิบัติสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เนื่องมาจาก ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และผ่าน  
การตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญอย่างมีระบบ ในส่วนของการแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์  
มีการปรับแก้และสอดแทรกกระบวนการตามปัญหาที่เกิดขึ้น มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้อย่าง
ครบถ้วน และมีวิธีการวัดประเมินท่ีเหมาะสม โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้จะแบ่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติออกเป็น
ทักษะย่อยๆ เมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะย่อยเหล่านั้นได้แล้วจึงปฏิบัติรวมเป็นทักษะใหญ่ การที่นักเรียน
สามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้ นักเรียนจะเกิดองค์ความรู้มีความเข้าใจในเนื้อหาน้ันๆ ส่งผลให้นักเรียนผ่านจุดประสงค์
การเรียนรู้และมีทักษะปฏิบัติทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรางคณา เวชพูล [11] ได้ศึกษาการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน วงรอบที่ 2 สูงกว่าวงรอบที่ 1 
และวงรอบที่ 3 สูงกว่าวงรอบที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน ที่ได้เรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับดีมาก ผลการศึกษาความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของ
เดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปด้านเอกสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ผา่นสื่อสงัคมไดก้ระตุน้ให้นักเรยีนเกิดการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง เน้นการเรียนรู้โดยเกิดจากตัวนักเรียนเป็นส าคัญ มีความยืดหยุ่นด้านเวลา นักเรียนได้วางแผนจัด
เวลาในการเรียนเนื้อหาด้วยตนเองตามรูปแบบที่ตัวเองไม่ถนัด ไม่ต้องมานั่งฟังเนื้อหาที่เยอะ นอกจากนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนยังจัดให้นักเรียนท ากิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในช้ันเรียน ท าให้นักเรียนมีเวลาว่างหลังเลิก
เรียนเพิ่มมากข้ึน บรรยากาศในช้ันเรียนไม่น่าเบื่อ เพราะนักเรียนมีการลงมือปฏิบัติจริงเกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น 
และเกิดความภาคภูมิกับช้ินงานที่ตนเองท าได้ส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐสุดา  จั่นอาจ [12]  
ได้ศึกษาการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผ่านเครือข่ายสังคมส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผ่าน
เครือข่ายสังคม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 1.12 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เมกุยแกนส์ 
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ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นตามล าดับ ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษาบนเครือข่ายสังคมสูงกว่าก่อนเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผ่านเครือข่ายสังคม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอ แนะดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติ ไปปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือบริบทของผู้เรียนในรายวิชาที่มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติ 
 1.2 ผู้เรียนควรมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกใน
การศึกษาบทเรียนนอกห้องเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ตามรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อ
สังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติกับการพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์  
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