
งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 : งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

รายงานการวจิยัในชัน้เรยีน 

ชื่อวจิยั ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ทีม่ตี่อการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
แบบออนไลนใ์นสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ( Covid –19 ) 
รายวิชาแนะแนว 

ชื่อผูว้จิยั นางสาวภัทร์สินี  การะเกตุ 
      กลุม่สาระการเรยีนรู ้แนะแนว 

วชิาที่เลอืกท าวจิยั แนะแนว   รหสัวชิา  ก22901  ภาคเรยีนที ่1  ปกีารศกึษา  2564 

บทคัดยอ่ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและ 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมท่ีเกิดจากการออกแบบการเรียนการสอน กลุ่มท่ีศึกษา คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 จ านวน 30 คน  

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอน และด้านวัดประเมินผล โดยรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งทุกข้อ ยกเว้นหัวข้อกลยุทธ์
การน าเสนอดึงดูดความสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 
 

บทที่ 1 บทน า 
 

1.1 ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 
  การศึกษาถือว่าเป็นเรื่องท่ีส าคัญมากส าหรับทุกประเทศ เพราะเป็นต้นก าเนิดแห่งการพัฒนาท่ีไม่หยุดยั้งของ
มนุษย์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2562 ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
รองรับกระแสของการเปล่ียนแปลงของโลก ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ให้ความส าคัญสูงสุดใน
กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง รู้จักแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  แนวทางการจัดการเรียนการสอน คือ การจัดเนื้อหาสาระให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น ปลูกฝังคุณธรรมทุกสาขาวิชา 
โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ด าเนินการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎีการเรียนรู้และเสนอแนะ
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังนี ้

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม 
ความสามารถท้ังด้านความรู้ จิตใจ อารมณ์ และทักษะต่างๆ 
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2. ลดการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาลง ผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกัน ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ 
แสวงหาความรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริงท่ีเป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตจริง เรียนรู้ความจริงในตัวเอง
และความจริงจากส่ิงแวดล้อมจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  3. กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการทดสอบปฏิบัติด้วยตนเอง ครูท าหน้าท่ีเตรียมการจัด
ส่ิงเร้า ให้ค าปรึกษา วางแนวกิจกรรมและประเมินผล ดังนั้นแนวคิดการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อ
แก้ปัญหาการเรียนรู้วิชาแนะแนว 
  ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
( Covid –19 ) สอดคล้องกับกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2562 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ จึงควรเป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี 
ทุกเวลา ทุกสถานท่ี เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความสุข บูรณาการเนื้อหาสาระตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา 
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับความมั่นใจ
ของผู้เรียน ทันสมัย เน้นกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ตามสภาพจริง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างไกล เป็นกระบวนการท่ีมีทางเลือกและมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
และมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวข้างต้น ท า
ให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
แนะแนว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid –19 ) 
1.2 วัตถปุระสงคก์ารวจิยั 
  1.  เพื่อการวิเคราะห์การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
  2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid –19 ) 
1.3 ขอบเขตการศกึษา 
 1.  สถานท่ีในการศึกษา  โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี
 2.  ระยะเวลาในการศึกษา  9 สิงหาคม – 9 กันยายน 2564 

3.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
  3.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหอวงั ปทุมธานี ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 มีจ านวนนักเรียนท่ีหมด 7 ห้อง จ านวน 192 คน โดยแต่ละห้องจัดแบบคละกัน   
   3.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้ ง นี้คือ  นัก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ที่  2/1โรงเรียนหอวัง  
ปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling  ) 
 4.  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ตัวแปรตาม คือ 
ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา แนะแนว 
1.4 ค านยิามศพัท์เฉพาะ 
  ความคิดเหน็ หมายถึง ความเช่ือ ความคิด ความเข้าใจเฉพาะบุคคล ท่ีแสดงออกโดยการพูดหรือการเขียนโดย
อาศัยพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม และข้อมูลข่าวสารท่ีตนมีอยู่ 
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  กจิกรรมการเรยีนการสอนออนไลน์ หมายถึง กระบวนการท่ีจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธี
ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ของรายวิชา แนะแนว  
1.5 ประโยชนแ์ละคณุคา่ของการวจิยั 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้รับการพัฒนาท้ังทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการ
ประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการด ารงชีวิตผ่านระบบออนไลน์ 
  2. เสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  3. เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ท า
เป็น และปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนด้วย 

บทที่ 2 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.1 แนวคดิ ทฤษฎ ี

 1.  ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ ( learning theory ) การเรียนรู้ คือ กระบวนการท่ีท าให้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยินการสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน 
เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ท่ีมีอยู่ แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ท่ีผู้สอนน าเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ท่ีสร้างบรรยากาศทาง
จิตวิทยาท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ ท่ีจะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ได้เช่น ความเป็นกันเอง ความเข้มงวดกวดขัน หรือ
ความไม่มีระเบียบวินัย ส่ิงเหล่านี้ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไข และสถานการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนั้นผู้สอน
จะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน  

2.  การเรียนรู้ตามทฤษฎี  
2.1  การเรียนรู้ตามทฤษฎีของเมเยอร์ ( Mayor) ในการออกแบบส่ือการเรียนการสอน การวิเคราะห์ 

ความจ าเป็นเป็นส่ิงส าคัญ และตามด้วยจุดประสงค์ของการเรียน โดยแบ่งออกเป็นย่อยๆ 3 ส่วนด้วยกัน 
   - พฤติกรรม ควรช้ีวัด และสังเกตได้ 
    1. เงื่อนไข พฤติกรรมส าเร็จได้ควรมีเงื่อนไขในการช่วยเหลือ 
    2. มาตรฐาน พฤติกรรมท่ีได้นั้นสามารถอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   2.2. การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบรูเนอร์ ( Bruner) 
    1. ความรู้ถูกสร้างหรือหล่อหลอมโดยประสบการณ์ 
    2. ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน 
    3. ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความหมายข้ึนมาจากแง่มุมต่างๆ 
    4. ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง 
    5. ผู้เรียนเลือกเนื้อหากิจกรรมเอง 
    6. เนื้อหาควรถูกสร้างในภาพรวม 
   2.3. การเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์ ( Tylor) 
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  - ความต่อเนื่อง ( continuity) หมายถึง ในวิชาทักษะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนมีการฝึกทักษะในกิจกรรมและ
ประสบการณ์บ่อยๆและต่อเนื่อง 
  - การจัดช่วงล าดับ ( sequence ) หมายถึง การจัดส่ิงท่ีมีความง่ายไปสู่ส่ิงท่ีมีความยาก ดังนั้นการจัดกิจกรรม
และประสบการณ์ ให้มีการเรียงล าดับก่อนหลัง เพื่อให้ได้เรียนเนื้อหาท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
  - บูรณาการ ( interration) หมายถึง การจัดประสบการณ์จึงควรเป็นในลักษณะท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูน
ความคิดเห็นและได้แสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกัน เนื้อหาท่ีเรียนเป็นการเพิ่มความสามารถท้ังหมดของผู้เรียนท่ีจะได้
ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน ประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
สถานการณ์ท่ีแวดล้อม 
2.2 ทฤษฎกีารเรยีนรู ้Constructivism 
  รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของเพียเจต์ เป็นการเรียนรู้แบบเดิมท่ีเราใช้กันมานาน คือ การจัดการเรียนรู้ท่ี
ครูเป็นผู้ให้ข้อมูลและนักเรียนเป็นผู้รับข้อมูล ครูยิ่งให้ข้อมูลมากเท่าไรนักเรียนก็ยิ่งรับข้อมูลได้มากเท่านั้น ซึ่งเสนอใน
รูปสมการลูกศรทางเดียวได้ดังนี้ 
      S-------->O 
  S ( Stimulant ) คือ แรงกระตุ้น อาจเป็นครู ผู้สอน หรือส่ิงแวดล้อมท่ีจะไปกระตุ้นนักเรียนหรือผู้เรยีน 
  O ( Organism) คือ ผู้ท่ีถูกกระตุ้น คือ นักเรียน หรือผู้เรียน 
  จากสมการข้างต้น ผู้เรียนจะเป็นผู้ท่ีอยู่นิ่งๆ ( Passive) หรือเป็นผู้ท่ีถูกกระท า ผู้เรียนจะต้องพึ่งพาส่ิงท่ีมา
กระตุ้นก็คือครู ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการท่ีครูเป็นผู้ให้ความรู้และผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้อย่างเดียว นี่คือการเรียนรู้
แบบเดิม 
  ดังนั้น ทฤษฎ ีConstructivism หรือทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ คือ การสอนให้เด็กเรียนรู้เอง คิดเอง เด็กและ
ครูจะเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันท้ัง 2 ฝ่าย โดยท่ีต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ซึ่งกนัและกัน ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ Constructivism ผู้เรียนจะมีความสัมพันธ์กับผู้สอนดีกว่าการเรียนรู้รูปแบบเดิม เพราะมีการแลกเปล่ียนกัน
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งจะเสนอในรูปสมการลูกศรสองทาง ดังนี้ 
      O------------- >  S 
 จากสมการการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้นตลอดเวลา ครูหรือผู้สอนและส่ิงแวดล้อมไม่ใช่ส่ิงท่ีกระตุ้น
หรือส่ิงท่ีกระท าต่อผู้เรียนเพียงอย่างเดียว แต่ผู้เรียนก็มีการกระท าต่อครูหรือผู้สอนด้วย นั่นคือ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
ครู มีการสัมพันธ์กันอย่างไม่อยูน่ิ่งท้ังสองฝ่ายเพื่อท่ีจะให้เกิดการเรียนรู้ 
  ทฤษฎี Constructivism ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องความรู้จากกระบวนการเรียนรู้ ไว้ดังนี ้

1. ความรู้ประกอบด้วยข้อมูลท่ีเรามีอยู่เดิม 
2. การศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3. ตัวกระตุ้นท่ีมีความส าคัญมากต่อการเกิดการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructivism คือ มีตัวกระตุ้นท่ีท าให้

ผู้เรียนเกิดข้อสงสัยอยากจะเรียนรู้ และผู้เรียนต้องมีเป้าหมายและจุดประสงค์ท่ีอยากจะเรียนรู้ในเรื่อง
นั้นๆ 
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4. การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีต้องมีสังคม ต้องดึงเอาความรู้เก่าออกมาและต้องให้ผู้เรียนคิดและแสดงออกซึ่งจะท าได้
เฉพาะกับสังคมท่ีมีการสนทนากัน ถึงจะเกิดการขัดแย้งแต่สามารถท าให้เกิดการพัฒนาได้ 

5. ถ้าผู้เรียนสามารถสร้างวิธีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ท่ีผ่านมา ก็จะประเมินตนเองได้ว่าได้ท าอะไร
เพิ่มเติมจากท่ีครูประเมิน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและสะท้อนว่าเด็กได้อะไรและท าได้ดี
เพียงใด 

บทที่ 3 วธิดี าเนนิการวจิยั 
 

3.1 ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  
1.  ประชากร : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564            

มีจ านวนนักเรียนท้ังหมด 7 ห้อง จ านวน 192 คน โดยแต่ละห้องจัดแบบคละกัน 
  2.  กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) 
3.2 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั  
  1.  แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.3 วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

1.  สร้างแบบสอบถาม ตามมาตรส่วนประเมินค่า ( Rating scale) โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งออกเป็น 
5 ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงค่าความพึงพอใจ และระดับคะแนน 
 

ระดบัความคดิเหน็ ระดบัคะแนน 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 
เห็นด้วย 4 
ไม่แน่ใจ 3 

ไม่เห็นด้วย 2 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

 

เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยได้แปลระดับของความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนเป็น
ตัวชี้วัด โดยก าหนดช่วงในการวัดเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดช่วงคะแนนในแต่ละระดับจากสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนระดับ
  =  

5−1

5
  =  0.8 

 
จากสูตรการค านวณ ได้แปรค่าระดับความหมายของความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 ตารางการแปรความหมายระดับความคิดเห็น 
 

ระดบัความคดิเหน็ ระดบัคะแนน 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.21 – 5.00 
เห็นด้วย 3.41 – 4.20 
ไม่แน่ใจ 2.61 – 3.40 

ไม่เห็นด้วย 1.81 – 2.60 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1.00 – 1.80 

 
โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ประชากรเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป เป็นแบบสอบถามถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ 
ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
2.  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ 
  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยอัตราร้อยละ 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
รายวิชา แนะแนว โดยเป็นค าถามแสดงความพึงพอใจ 5 ระดับ วิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.4 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มลู  
  1.  อัตราร้อยละ     

2.  ค่าเฉล่ีย 
3.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
ผลการวิจยั  

  การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid –19 ) รายวิชาแนะแนว 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
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ระดบัความคดิเหน็ ระดบัคะแนน 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.21 – 5.00 
เห็นด้วย 3.41 – 4.20 
ไม่แน่ใจ 2.61 – 3.40 

ไม่เห็นด้วย 1.81 – 2.60 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1.00 – 1.80 

 
 
 
 
ตารางท่ี 3  ตารางการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแสดงค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาแนะแนว 

หวัขอ้ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัความเหน็ 
1. ดา้นเนือ้หา    
1.1  โครงสร้างเนื้อหาชัดเจนมีความสัมพันธ์
ต่อเนื่อง 

4.59 0.63 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.2  เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 4.45 0.69 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
13.  เนื้อหาน าเสนอตรงและครอบคลุมตาม
จุดประสงค์ 

4.66 0.55 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.4  ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 4.48 0.69 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
รวม 4.55 0.64 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

2.  ด้านการออกแบบระบบการจดัการเรยีนการ
สอน 

 
 
 

  

2.1  ก าหนดวัตถุประสงค์และระดับผู้เรียนชัดเจน 4.59 
 
 

0.63 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2.2  การออกแบบเป็นระบบน าเสนอถูกต้อง
ตามล าดับข้ันของประเภทส่ือนั้น ๆ 

4.52 
  

0.69 
 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2.3  กลยุทธ์การน าเสนอดึงดูดความสนใจ 4.66 0.55 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2.4  มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 4.59 0.57 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2.5  มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม 4.55 0.69 

 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2.6  การออกแบบสนองตอบความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

4.62 0.56 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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2.7  ให้โอกาสผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม 

4.48 0.69 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2.8 มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติหรือแบบฝึกหัดและ
การประเมินท่ีครอบคลุมจุดประสงค์ 

4.62 

 

0.62 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2.9 มีการย้อนกลับเพื่อเสริมแรงอย่างเหมาะสม 4.62 
 

0.56 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2.10 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 4.55 0.63 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2.11 มีการแนะน าการใช้โปรแกรมเหมาะสม
ชัดเจน 

4.55 0.63 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

รวม 4.57 0.62 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
3. ดา้นการวดัและประเมนิผล    
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.62 
 

0.62 
 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3.2 มีการวัดผลต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเรียนการ
สอน 

4.52 0.63 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3.3 มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4.66 0.55 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
รวม 4.60 0.60 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

รวมทกุดา้น 4.57 0.62 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางท่ี 3 พบว่าโดยรวมความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน ์รายวิชาแนะแนว อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉล่ีย 4.57 และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง ล าดับแรกคือ ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉล่ีย 4.60 รองลงมาคือ ด้านการออกแบบระบบการจัดการ
เรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 4.57 และสุดท้ายคือด้านเนื้อหามีค่าเฉล่ีย 4.55 
 

บทที5่ สรปุผล การอภปิราย และขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรปุผลการวจิยั  
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ สรุปได้ดังนี ้

 ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง 3 
3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอน และด้านวัดประเมินผล โดยรวมมีความคิด
เห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งทุกข้อ ยกเว้นหัวขอ้กลยุทธ์การ
น าเสนอดึงดูดความสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 : งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

5.2 อภปิรายผล  
  1. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉล่ีย 4.57 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รายวิชาแนะแนว ท้ัง 3 ด้าน อยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง ล าดับแรกคือ ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉล่ีย 4.60 รองลงมาคือ ด้านการออกแบบระบบการจัดการ
เรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 4.57 และสุดท้ายคือด้านเนื้อหามีค่าเฉล่ีย 4.55 
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รายวิชา
แนะแนว พบว่า ทุกหัวข้อมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ยกเว้นหัวข้อกลยุทธ์การน าเสนอดึงดูด
ความสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ มีการย้อนกลับเพื่อเสริมแรงอย่างเหมาะสม และมีการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย อยู่ในระดับเห็นด้วย ผู้วิจัยมีความคิดเห็นควรท าการเสริมแรง โดยการให้คะแนนพิเศษ หรือ
รางวัลในการท ากิจกรรมต่างๆเข้าไป รวมทัง้มีการประเมินผลท่ีหลากหลายมากขึ้น เพื่อท าให้การเรียนการสอนด าเนิน
ไปอย่างมีความสุข และมีประสิทธิผลท่ีดีกับผู้เรียนต่อไป 
5.3 ข้อเสนอแนะ  

การปรับปรุง พัฒนา และเปล่ียนแปลงบทบาทของผู้สอนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้พร้อม จากท่ี
ท าหน้าท่ีมอบทุกส่ิงทุกอย่างแก่ผู้เรียนมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก กระตุ้น และให้ก าลังใจ ร่วมคิดร่วมเรียนไปพร้อม
กับผู้เรียน สร้างบรรยากาศท่ีดีด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการเสริมแรงทางบวกเพิ่มขึ้นเพื่อเปิดให้นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สนุกกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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