
งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 : งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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รายงานการวิจัยในชั้นเรียน  

ชื่อวิจัย  การพัฒนาสื่อการเรียนรูอ้อนไลน ์รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 โดยใช ้
  แพลตฟอร์ม Live worksheets สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวนิภาพร  อ้อนชัยภูม ิ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

วิชาที่เลือกทำวิจัย.....วิทยาศาสตร์กายภาพ 1…..รหัสวิชา....ว32101....ภาคเรียนที.่…1....ปีการศึกษา…..2564....… 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 รหัสวิชา  

ว32101 โดยใช้แพลตฟอร์ม Live worksheets และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียน
หอวัง ปทุมธาน ีต่อการใชส้ื่อการเรียนรู้ออนไลน ์โดยใช้แพลตฟอร์ม Live worksheets 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยความพึงพอใจด้านความทันสมัย แปลกใหม่ 
ด้านการลดภาระงาน และด้านการลดความเลี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
4.81  4.81 และ 4.86 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมารตฐานพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.47 แสดงว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน สามารถนำผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

บทที ่1 บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรโลก

เป็นวงกว้าง โดยมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ และผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว องค์การอนามัย
โลกจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Panademic) ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 
(WHO, 2020 ย่อหน้า 17) อีกทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ยังส่งผลให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ตามปกติ เนื่องจากสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะมี
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การป้องกันการระบาดอย่างหนึ่งคือมาตรการการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงทำให้เป็นแรงผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเรียนรู้จากที่บ้านพักของตนเอง (บุญทิพย์ สิริธรังศรี, 2563 หน้า 2) 
นักเรียนสามารถเรียนได้ในทุกที ่และการเรียนรู้ยังต้องดำเนินต่อไปแม้ว่านักเรียนจะไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกต ิ

การนำเอาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้น เป็นการเชื่อมต่อช่องว่างระหว่าง
ครูผู้สอนและนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการเว้น
ระยะห่างทางสังคม ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้านและครูผู้สอนสามารถมอบหมายงาน ตรวจงาน และสร้าง
แบบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา New normal เช่น แพลตฟอร์ม Live worksheets 
ซึ่งเป็นการสร้างใบงานที่มีความดึงดูดความสนใจของผู้เรียน สามารถตรวจคำตอบได้ทันที และที่สำคัญสามารถทำแบบ
ออนไลน์ได้เลย โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องปริ้นเอกสารออกมาเขียน ช่วยลดภาระงานของนักเรียน ลดการเดินทาง การ
สัมผัส การเผชิญหน้ากับบุคคลอื่น และลดความเลี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีความสนใจ
ในการศึกษาแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ได้แก่ แพลตฟอร์ม Live worksheets และนำ
องค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1.2.1 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 รหัสวิชา ว32101 โดยใช้แพลตฟอร์ม 

Live worksheets  
1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 

รหัสวิชา ว32101 โดยใช้แพลตฟอร์ม Live worksheets   
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 สถานที่ในการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี

 1.3.2 ระยะเวลาในการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

1.4 คำนิยามศัพท์เฉพาะ 
1.4.1 สื ่อการเร ียนร ู ้ออนไลน์ หมายถึง ใบงานออนไลน์ในแพลตฟอร์ม Live worksheets รายว ิชา 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 รหัสวิชา ว32101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ีจำนวน 3 ใบงาน 
โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 6 คาบ (50 นาที/คาบ) 

1.4.2 นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 , 5/4 , 5/6 , 5/8 และ 5/12  โรงเรียนหอวัง 
ปทุมธาน ีภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 158 คน 
 

1.5 ประโยชน์และคุณค่าของการวิจัย 
1.5.1 ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 รหัสวิชา ว32101 โดยใช้แพลตฟอร์ม 

Live worksheets 
 1.5.2 ได้ทราบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 รหัส
วิชา ว32101 โดยใช้แพลตฟอร์ม Live worksheets  
 1.5.3 ช่วยลดภาระงานของผู้เรียน  
 1.5.4 ลดความเลี่ยงของผู้เรียนในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 
 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 สื่อ หมายถึง สิ่งที่บรรจุข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เมื่อมีการ

นำสื่อมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนก็เรียกสื่อนั้นว่า “สื่อการเรียนการสอน” หมายถึง สื่อชนิดใดก็ตามที่บรรจุ
เนื้อหา ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้เนื้อหาหรือสาระนั้น ๆ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น
ตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทักษะและประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยทั่วไปแล้วการเรียนรู้ไม่ได้
จำกัด อยู่เฉพาะในห้องเรียน ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ สื่อที่นำมาใช้เพื่อการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเรียกว่า สื่อการเรียนรู ้(ผศ.สิงห ์สิงห์ขจร, 2555) 
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 2.1.2 ความพึงพอใจ สภาวะที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพอารมณ์ทางจิตใจในเชิงบวกเมื่อได้รับการตอบสนองตาม
ความต้องการ หรือเมื ่อประสบความสำเร็จในสิ่งที ่คาดหวัง โดยที่พื ้นฐานของสภาพจิตใจแต่ละบุคคลจะทำการ
ประมวลผลต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มากระตุ้น แล้วจึงถ่ายถอดออกมาเป็นของความรู้สึก และในทางกลับกันถ้าความต้องการ
นั้นไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 
 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สายฝน สวัสเอื้อ และคณะ (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์
เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ การศึกษาครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80, เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน ์และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง สมดุลเคมี ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ 81.11/81.30 สูงกวาเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
สมดุลเคม ีอยูใ่นระดับมาก 
 

บทที ่3 วิธีดำเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  
3.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 , 5/4 , 5/6 , 5/8 และ 5/12  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 158 คน 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2564 จำนวน 20 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3.2.1 สื่อการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 โดยใช้แพลตฟอร์ม Live worksheets 
 3.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ 1 รหัสวิชา ว32101 โดยใช้แพลตฟอร์ม Live worksheets  
 

3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.3.1 ครูสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน ์รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 โดยใช้แพลตฟอร์ม Live worksheets  
 3.3.2 ครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์โดยใช้แพลตฟอร์ม Live worksheets  
 3.3.3 ครูสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1  
รหัสวิชา ว32101 โดยใช้แพลตฟอร์ม Live worksheets  
 3.3.4 นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน ์รายวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ 1 รหัสวิชา ว32101 โดยใช้แพลตฟอร์ม Live worksheets       

3.3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทำแบบสอบถามความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3.5 นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลเพื่อหาค่าเฉลี่ย และแปรผลความพึงพอใจ 
 

 

 



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 : งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี

3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
3.4.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
3.4.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviatation) 
3.4.3 ระดับการแปรผลความพึงพอใจ ดังนี ้ 

คะแนนระดับ 5 คือ พึงพอใจมากที่สุด    
  คะแนนระดับ 4 คือ พึงพอใจมาก  
  คะแนนระดับ 3 คือ พึงพอใจปานกลาง    
  คะแนนระดับ 2 คือ พึงพอใจน้อย   
  คะแนนระดับ 1 คือ พึงพอใจน้อยที่สุด  
 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน ์รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 รหัสวิชา ว
32101 โดยใช้แพลตฟอร์ม Live worksheets แสดงดังตาราง 

ลำดับที ่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย  
(X) 

การแปรผล ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .
(S.D.) 

1 ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได ้ 4.62 มากที่สุด 0.59 
2 มีความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.67 มากที่สุด 0.48 
3 สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ 4.71 มากที่สุด 0.56 
4 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด สง่เสริมการเรียนรู ้ 4.62 มากที่สุด 0.50 
5 มีความทันสมัย แปลกใหม ่แตกต่างไปจากการเรียนปกต ิ 4.81 มากที่สุด 0.40 
6 มีความสะดวก และง่ายต่อการนำมาใช ้ 4.76 มากที่สุด 0.54 
7 เหมาะสมกับวัย และความยากง่ายของเนื้อหา 4.71 มากที่สุด 0.46 
8 ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 4.76 มากที่สุด 0.44 
9 ช่วยลดภาระงานของผู้เรียนได ้ 4.81 มากที่สุด 0.40 
10 ลดความเลี่ยงของผู้เรียนในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4.86 มากที่สุด 0.36 

เฉลี่ย 4.73 มากที่สุด 0.47 
  

 จากตารางจะเห็นว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.73 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อในการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้แพลตฟอร์ม Live worksheets ในระดับมากที่สุด โดยความพึงพอใจด้านความ
ทันสมัย แปลกใหม่ ด้านการลดภาระงาน และด้านการลดความเลี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ 4.81  4.81 และ 4.86 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมารตฐานพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.47 แสดงว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 : งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี

บทที ่5 สรุปผล การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 จากการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 รหัสวิชา ว32101 โดยใช้แพลตฟอร์ม 
Live worksheets และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด โดยนักเรียนความพึงพอใจด้านความทันสมัย แปลกใหม่ ด้านการลดภาระงาน และด้านการลดความ
เลี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากที่สุด  
 

5.2 อภิปรายผล  
 จากการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 รหัสวิชา ว32101 โดยใช้แพลตฟอร์ม 
Live worksheets และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ พบว่าค่าเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.73 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยความพึงพอใจด้านความทันสมัย 
แปลกใหม ่ด้านการลดภาระงาน และด้านการลดความเลี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.81  
4.81 และ 4.86 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมารตฐานพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.47 แสดงว่านักเรียนมีความพึง
พอใจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
  

5.3 ข้อเสนอแนะ  
5.3.1 ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน สามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนรูร้ายวิชาอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
5.3.2 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดย

ใช้การจัดการเรียนรูอ้อนไลนโ์ดยการใช้แพลตฟอร์ม Live worksheets และการใช้ใบงานแบบปกต ิ
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