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บทคัดย่อ 
 การวิจ ัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเร ียนรู ้เพื ่อส่งเสริมทักษะปฏิบัต ิตามแนวทางของ 
เดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 2) เปรียบเทียบทักษะก่อนและหลังเรียนของผู้เรียน  
ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 
26 คน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1) ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม 
รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรปูในงานธุรกิจ ของผู้เรียนมีค่า E1/E2 ที่ระดับ 80.32/81.03  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 
  2) ผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม 
รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ พบว่า มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 18.04 และคะแนนทดสอบหลังเรียน 
เท่ากับ 24.54 แสดงว่าหลังเรียนผู้เรียนมีทักษะปฎิบัติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม 
รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ระดับ มากที่สุด 
 
คำสำคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้, ส่งเสริมทักษะปฎิบัติ, แนวคิดของเดวีส์, กูเกิ้ลคลาสรูม  
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) develop learning activities to promote skills to follow 
the guidelines of Davies via Google Classroom in Courses: Use of Software Packages in Business 2) compare 
the pre- and post-learning skills of learners with learning activities to promote Davies Guidelines skills through 
Google Classroom; and 3) study the satisfaction of learners with learning activities to foster Davies Guidelines  
____________________________________________________________________________________________ 
1 2อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 
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skills through Google Classroom. The sample group is bachelor's degree students, Faculty of Business 
Administration and Information Technology, Nonthaburi Center, 1st semester of the academic year 2021, 
consisted of 26 people ( Cluster sampling) . The statistics used in the data analysis were mean, percentage, 
standard deviation and the mean comparison (t-test). 
 The research results: 
  1 .  The effectiveness of learning activities to promote skills to follow the guidelines of Davies 
through Google Classroom, the course of Use of Software Packages in Business. of learners with E1/E2 at the 
level of 80.32/81.03 which was higher than the specified threshold 80/80 
  2 .  Students who studied with learning activities to promote skills to follow Davies' guidelines 
through Google Classroom, the course of Use of Software Packages in Business work, found that their pre-
study test scores were equal to 18.04 and post-test scores equal to 24.54 It showed that after studying, the 
students had higher practical skills than before at statistical significance at the 0.05 level. 
  3 .  The learners were satisfied with the learning activities to promote skills to follow the 
guidelines of Davies via Google Classroom in course of Use of Software Packages in Business. The average 
satisfaction level was at the highest level. 
 
Keywords: Learning Activities, practical skills, Davies’s Model, Google Classroom 
 
1. บทนำ 
 การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในทำงาน เพื่อช่วยให้การทำงานเกิด
ความรวดเร็ว ถูกต้องและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านสำนักงานถูกนำมาใช้ในการจัดการ
เอกสารต่าง ๆ ในองค์กร โดยอย่างยิ่งเฉพาะโปรแกรมตารางคำนวณ หรือ Spreadsheet ที่กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญใน 
การจัดการงานด้านเอกสารในสำนักงาน เนื่องจากโปรแกรมมีความสามารถในการแทรกรูปภาพ แผนภูมิ กราฟและสร้าง
รายงานสรุปผลได้หลากหลายมุมมองต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ จากความสามารถนี้เองส่งผลให้หลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ
ของหลายมหาวิทยาลัยได้บรรจุเนื้อหาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปนี้ไว้ในหลักสูตรที่จัดการเรียนสอน โดยคาดหวังให้ผู้เรียน
เกิดความชำนาญและความสามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปนี้ได้อย่างคล่องแคล้วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสำเร็จการศึกษา
ออกมาเป็นบัณฑิตนักปฎิบัติที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานตามแนวทางการพัฒนา
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 การสอนทักษะปฏิบัติตามหลักแนวคิดของเดวีส์มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในทักษะด้านการปฏิบัติ  
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียนที่ประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ โดยกระบวนการ
เรียนการสอนด้วยทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทำ ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิต
และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ และขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียน
เชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ จนกลายเป็นทักษะที่สมบูรณ์ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติ จนสามารถกระทำได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ (ทิศนา แขมมณี, 2553: 246-247) จากการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับจากการเรยีนการสอนทักษะปฏิบัตขิองเดวีส์ โดยส่วนใหญ่พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน รวมถึงความสามารถทางด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียนสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่ผู้สอนกำหนด  
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การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มักมีปัญหาในเรื่องการทักษะการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป อาจเนื่องมาจากผู้เรียนเป็นนักศึกษา  
ที่ไม่ใช่สาขาระบบสารสนเทศ ทำให้นักศึกษาบางคนขาดทักษะในการปฏิบัติ อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาอยู่ในช่วง
สถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาค
ปฎิบัติมีผลการเรียนน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น จากปัญหาและความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ โดย
ผลการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาในงานวิจัยนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนสอนเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในรายวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจและรายวิชาที่ลักษณะเนื้อหาใกล้เคียงกันต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ  

2. เปรียบเทียบทักษะก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตาม
แนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ  

3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์
ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ  
 
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมีดังนี้ 

1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
2. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4. ทักษะการปฏิบัติ 
5. ความพึงพอใจต่อการเรียน 

 
4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี ที่ลงทะเบียน
เรียนใน รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ซึ่งมีจำนวน 2 กลุ่มเรียน โดยกลุ่ม
เรียนที่ 1 จำนวน 26 คน และกลุ่มเรียนที่ 2 จำนวน 20 คน รวมทั้งหมด 46 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี  
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มเรียนที่ 1 มีจำนวน 
26 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
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5. เคร่ืองมือทีใช้ในการวิจัย 
 5.1 แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ จำนวน 3 แผน ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ 12 ช่ัวโมง โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้ ขั้น
ที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทำ ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ข้ันท่ี 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขั้น
ที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ ซึ่งได้ผ่านการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และผลการประเมินคุณภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 (�̅� = 4.80, S.D. = 0.42) 
 5.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ ที่ผ่านการหาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่าน โดยเลือกข้อที่มีค่า IOC อยู่ในระหว่าง 0.67 – 1.00 แบบทดสอบมีลักษณะเป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ เพื่อใช้ประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ของผู้เรียน 
 5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเด
วีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ ใช้เกณฑ์การประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ของลิเคอร์ท (Likert) มีเกณฑ์การแปลผลดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2558) 
       คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด  
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก  
       คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง  
       คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  น้อย  
       คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  น้อยที่สุด 
 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
  1. ก่อนดำเนินการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยจะทำการปฐมนิเทศนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อชี ้แจง
วัตถุประสงค์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีการวัดผลและประเมินผล 
  2. ทำผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ จากนั้นทำการตรวจและบันทึกผลคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน  
  3. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์  
ที่ได้พัฒนาและทำการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นทำการประเมินพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์แล้ว
บันทึกผลคะแนน 
  4. หลังจากผู้วิจัยดำเนินการสอนครบตามเนื้อหาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกันกับที่ให้ผู้เรียนทำการทดสอบก่อนเรียน จากนั้นทำการ
ตรวจและบันทึกผลคะแนน  
  5. หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมเรียนสอนให้ผู้เรียนทุกคนทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรยีนรู้
เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ ด้วยแบบ
ประเมินความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
  6. นำผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ มาทำ
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการแปลความหมายระดับค่าคะแนน 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1 ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรมูราย
วิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ  
 
ตารางที ่1  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) 

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม �̅� S.D. ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ (E1) 30 24.12 2.03 80.38 
ด้านผลลัพธ์ (E2) 30 24.31 1.44 81.03 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ( E1/E2 ) 80.32/81.03  
 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์
ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม ด้านกระบวนการ (E1) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.12 คิดเป็นร้อยละ 80.38 และด้านผลลัพธ์ (E2) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 24.31 คิดเป็นร้อยละ 81.03 แสดงให้เห็นว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.32/81.03 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด 80/80 
 7.2 เปรียบเทียบทักษะปฎิบัติก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติ
ตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมรายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ทักษะปฎิบัติก่อนและหลังเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของ
เดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 
 N �̅� S.D. ร้อยละ t 

ทดสอบก่อนเรียน 26 18.04 2.24 60.13 29.26* 
ทดสอบหลังเรียน 26 24.54 2.37 81.80 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 2  พบว่า ผลการวิเคราะห์ทักษะปฎิบัติการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 18.04 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 60.13 ของคะแนนเต็มและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 24.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.80 ของคะแนนเต็ม 30 
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบงคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 7.3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ล
คลาสรูมรายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 
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ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่าน
กูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ  

รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 

1. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 1 ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระทำ 4.46 0.59 มาก 
2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและให้นักเรียนปฏิบัติ
ทักษะย่อย 

4.65 0.48 มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 ขั้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ทักษะย่อย 

4.50 0.50 มาก 

4. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 4 ข้ันให้เทคนิควิธีการ 4.53 0.58 มากที่สุด 
5. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะ
ย่อยเป็นทักษะที่สมบูรณ์ 

4.46 0.64 มาก 

6. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Google Classroom 4.61 0.49 มากที่สุด 
7. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.50 0.58 มาก 
8. ความพึงพอใจต่อสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.42 0.50 มากที่สุด 
9. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อใบความรู้ 4.69 0.47 มาก 
10. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อผู้สอน 4.61 0.57 มากที่สุด 
11. ความพึงพอใจต่อวิธีการประเมินผล 4.46 0.58 มาก 
12. ความพึงพอใจต่อเกณฑ์การประเมินผล 4.46 0.50 มาก 

สรุปภาพรวม 4.53 0.54 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทาง
ของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจจำนวน 26 คน ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (�̅� = 4.53, S.D. = 0.54) สำหรับรายการประเมินที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ต่อใบความรู้มีระดับมากที่สุด (�̅� = 4.69, S.D.=0.47) รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันในระดับมากที่สุด คือ ความพึงพอใจ 

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Google Classroom (�̅� = 4.61, S.D. = 0.49) และความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่อผู้สอน (�̅� = 4.61, S.D. = 0.57)  
 
8. อภิปรายผล 
 8.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่าน  
กูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ ด้านกระบวนการ (E1) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.12 คิดเป็นร้อยละ 
80.32 และด้านผลลัพธ์ (E2) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.31 คิดเป็นร้อยละ 81.03 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.32/81.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร เอี่ยมทองคำและคณะ (2563) ได้ศึกษาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ร่วมกับการจำคำศัพท์เทคนิค 
นีมโมนิคส์ (Mnemonics) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง เทศกาลและงานฉลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนา
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ทักษะการอ่านมีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 81.54 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นรอ้ยละ 
91.90 แสดงว่ามีระสิทธิภาพเท่ากับ 81.54/91.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 
 8.2 ผลการวิเคราะห์ทักษะปฎบิัติของผู้เรยีนก่อนและหลังเรยีนจากกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสง่เสรมิทักษะปฏิบัตติาม
แนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 18.04 คะแนน และหลังเรียน 24.54 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 81.80 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกศักดิ์ แหชัยภูมิ และคณะ (2561) ได้ศึกษาผลกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคม  เพื ่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมสำเร็จรูปด้านเอกสาร สำหรับนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า ทักษะการปฏิบัติของผู้เรียนของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมกับ
วิธีการเรียนการสอนปกติ กลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคม  
ที่พัฒนาขึ้น มีทักษะการปฏิบัติสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์
ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจ ในภาพรวมมีระดับ
มากที่สุด (�̅� = 4.53, S.D. = 0.54) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เน้นการเรียนรู้โดยเกิด
จากตัวนักเรียนเป็นสำคัญ มีความยืดหยุ่นด้านเวลาผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนตนเองได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนยังจัดให้นักเรียนทำกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในชั้นเรียน นักเรียนมีการลงมือปฏิบัติจริงเกิดความ
สนุกสนาน ตื่นเต้น และเกิดความภาคภูมิกับชิ้นงานที่ตนเองทำได้สำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกศักดิ์ แหชัยภูมิและ
คณะ (2561) ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติ
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านเอกสารสำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม
มากท่ีสุด (�̅� = 4.58, S.D. = 0.17)  
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยไปใช้ 
  1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม ราย วิชา  
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ ผู้สอนควรทำการศึกษาและทำความเข้าใจข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัดเจน 
ควรจัดเตรียมสื่อท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เรยีบร้อย ผู้สอนควรที่จะเลือกสื่อการเรยีนรู้ที่ง่ายตอ่ความเข้าใจของผู้เรยีน 
นอกจากนี้ผู้สอนควรทำการบันทึกคลิปวีดีโอหลังการสอน เพื่อนำมาปรับปรุง ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมรายวิชา การใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ  ผู้เรียนที่เรียนมักจะไม่ค่อยกล้าตอบคำถามหรือซักถามข้อสงสัย เนื่องจากขาดความมั่นใจและ
กลัวว่าจะตอบคำถามผิดแล้วกังวลว่าเพื่อนในห้องจะพูดจาให้รูส้ึกอับอาย ดังนั้นผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนกลา้ที่จะตอบคำถาม
หรือข้อสงสัย  ผู้สอนควรให้กำลังใจและทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าการตอบถามคำถามผิดไม่ใช่เรื่องน่าอายและควรกระตุ้นให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมให้การตอบคำถามและซักถามข้อสงสัย ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
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 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  1. ควรทำวิจัยเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมในกระบวนการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนขณะฝึกปฏิบัติผ่านกูเกิ้ลคลาส
รูมเพิ่มเติม เพื่อนำมาปรับปรุงการแผนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนต่อไป 
  2. ควรมีการทำวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ ้ลคลาสรูมร่วมกับรูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนแบบอื่น ๆ เพื่อหารูปแบบที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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