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บทคัดย่อ
การวิจยั และพัฒนาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการอาชีพ สาหรับหลักสูต รประกาศนีย บัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชี และ 2) ศึกษาประสิทธิภ าพของ
รูป แบบการจัดการเรีย นรู้เชิงรุกตามเกณฑ์ (E1/E2) เท่ากับ 80/80 การวิจยั แบ่ ง เป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒ นา
รูป แบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็ นการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอาชีพกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นครูผสู้ อน จานวน 13 คน และนักศึกษา จานวน 207 คน ทีไ่ ด้มาจากการ
เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ระยะที่ 2 ศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ สูงทางการบัญชีชนั ้ ปี ท่ี 1/3 ภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 37 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิง รุกทางเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ เก็บ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ย นและแบบ
์
ประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที
(Paired t-test) ผลการวิจยั พบว่า
1) รูป แบบการจัด การเรีย นรู้เ ชิง รุก ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อ การจัด การอาชีพ (ETBOPRA model)
ประกอบด้วย 7 ขัน้ ตอน ได้แก่ (1) ขัน้ สร้างความสนใจ (2) ขัน้ เชื่อมโยงปั ญหา (3) ขัน้ ระดมสมอง (4) ขัน้ สังเกตการณ์
(5) ขัน้ นาไปปฏิบตั สิ ร้างชิน้ งาน (6) ขัน้ สะท้อนคิด และ (7) ขัน้ นาไปใช้งานจริง
2) ประสิทธิภาพของรูป แบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 88.11/85.77 ภายหลังการทดลอง พบว่า นักศึกษาที่
ผ่านการเรีย นการสอนตามรูปแบบการจัดการเรีย นรู้เชิงรุ กทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การจัดการอาชีพ สาหรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ สูงทางการบัญชี มีผลต่างของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเพิม่ ขึ้นมากกว่าก่อนการ
พัฒ นาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value = 0.001) โดยมีผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเท่ากับ
8.05 คะแนน (95% CI: 7.06 – 9.04) และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(Mean = 4.18, SD.= 0.28)
คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ
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Abstract
Research and development design aims to: 1) develop active learning instructional model on
information technology for career management for high vocational certificate in accounting and 2) study of the
effectiveness of active learning instructional model active learning instructional model by criteria (E1 /E2) was
80/80, This research were divided into 2 phases : Phases 1 develops an active learning instructional model,
study on state of teaching and learning management of information technology for career management. The
target population were 13 teachers and 207 students from purposive sampling. The questionnaires were
collected using a 5-level rating scale. Phase 2: study results of an active learning instructional model on
information technology for career management for high vocational certificate in accounting. The sample
consisted of 37 students from the 1/3 of the 1st semester. The tools used in this development were active
learning instructional model in information technology for career management. Data were collected by using
achievement test and satisfaction assessment form. Data were analyzed using frequency, percentage, mean,
standard deviation, and Paired t-test.
The research results revealed that: 1) model of active learning instructional in information technology
for occupational management (ETBOPRA model) consists of 7 stages: (1) Engagement (2) Transfer (3 )
Brainstorming ( 4) Observe ( 5) Practice ( 6) Reflect, and ( 7) Apply. 2) The quality of active learning
management model was found to be effective (E1 / E2) of 88.11 / 85.77, after development, it was found that
students who passed active learning instructional model on information technology for career management,
the difference in achievement was higher than before development ( p-value = 0. 001) , difference in
achievement scores were 8.05 (95% CI 7.06-9.04), and students were satisfied with level of active learning
instructional in information technology for career management at high level.
Keywords : development of model, Active Instructional, Information technology for Career

บทนา
“ประชาชนของทุกคนในโลกต้องการทักษะสาคัญชุดหนึ่งเพื่อการดารงชีวติ ท่ามกลางโลกที่มกี ารเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ซึง่ ทักษะที่จาเป็ นนัน้ คือ ทักษะการคิด การได้มาซึ่งทักษะดังกล่าวต้องใช้การศึกษาและ
การเรียนรู้เป็ นยุทธศาสตร์สาคัญ ” จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ข้อเรียกร้องและความคาดหวังให้การศึกษาของประเทศมี
คุณภาพสูง 20 ประเทศที่มคี วามเป็ นเลิศทางการศึกษาของโลก “The World Top 20 Education Poll” (สานักวิจยั และ
พัฒ นาการศึกษา, 2559 : 1-3) เช่น เดีย วกับ “การศึกษาในยุค Thailand 4.0” ต้อ งการเตรีย มมนุ ษ ย์ให้ เป็ นมนุ ษ ย์
กล่าวคือ นอกจากให้ความรูแ้ ล้ว ต้องทาให้รกั ที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้ด้วย หรือการสร้าง
คนให้มที กั ษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็ นหลัก ในขณะเดียวกัน Thailand 4.0 มุ่งหวังพัฒนา
ประเทศให้มีค วามทันสมัย มีรายได้ม ากขึ้น และก้าวพ้นจากกับ ดักประเทศที่มีรายได้ป านกลาง โดยจะต้อ งผลิต
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาประเทศ และติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้
แต่จากสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจานวน
782 แห่ง พบว่า ผลการประเมินเฉลี่ย ต่ าที่สุดในตัวบ่ งชี้ท่ี 4 ผลงานที่เป็ นโครงงานทางวิชาชีพ หรือ สิง่ ประดิษฐ์ข อง
ผูเ้ รียนที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ อยู่ในคุณภาพระดับต้องปรับปรุง เท่ากับ 2.45 รองลงมา คือ ตัวบ่งชีท้ ่ี 5 ผลงานที่เป็ น
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นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ของครูท่ไี ด้นาไปใช้ประโยชน์ อยู่ในคุณภาพระดับพอใช้ เท่ากับ
2.57 และตัว บ่ ง ชี้ท่ี 2 ผู้เ รีย นมีค วามรู้แ ละทัก ษะที่จาเป็ น ในการท างาน อยู่ในคุ ณ ภาพระดับ พอใช้ เท่ ากับ 3.19
(สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2555) สอดคล้องกับรายงานการประเมิน
ภายนอกรอบสาม (2554-2558) ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด พบว่า กลุ่มตัว บ่ งชี้พ้นื ฐานด้าน
ผลงานที่เป็ นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิง่ ประดิษฐ์ของผู้เรียนทีไ่ ด้นาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 53.94) และผลงานทีเ่ ป็ น
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั ของครูท่นี าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 56.97) ทัง้ สองตัวบ่งชี้มรี ะดับ
คุณภาพพอใช้ ทัง้ นี้ สมศ.ได้เสนอแนะให้สถานศึกษาควรจัดระดมสมองผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ป กครองให้มีส่ว นร่ว มในการกาหนดเป้ าหมายและแผนงาน โครงการในการสร้างผลงาน นวัต กรรม สิ่ง ประดิษ ฐ์
งานวิจยั ของครูและนักเรียน เพื่อสร้างกลยุทธ์และแนวทางในการปฏิบตั ทิ งั ้ ด้านปริมาณและคุณภาพ ให้สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับ ภูมภิ าคและระดับชาติ พร้อมทัง้ สนับสนุ นงบประมาณในการดาเนินงานการสร้างผลงานหรือการต่อยอด
ผลงานที่มคี ุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุ นให้ผเู้ รียนจัดทาโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพให้ตรงสาขาหรือได้ใช้องค์
ความรูแ้ ละประสบการณ์จากการเรียนในสาขาที่ตนเรียนมาทาโครงงานทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาหรือ
ชุมชนให้มากขึ้น และจัดให้มีการประชุมร่ว มกัน ระหว่างสถานประกอบการกับ สถานศึกษา เพื่อ กาหนดหลัก การ
แนวทางในการฝึกประสบการณ์ของผู้เรียนให้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน และควรทาความร่วมมือกับสถานประกอบการใน
ท้อ งถิ่น เพื่อ จัด ส่ง นัก ศึกษาเข้าฝึ กประสบการณ์ อ ย่างต่ อ เนื่อ ง (สานักงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน), 2555) เช่นเดียวกับผลการสารวจสภาพการจัดการเรีย นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
โดยครูผู้สอนและนักศึกษาในปี 2559 ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้พ บว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิดเชิงระบบ
ทัก ษะการแก้ปั ญ หา การคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ การบู ร ณาการและการประยุก ต์ใช้ การน าเสนอ การบรรยาย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทางานเป็ น ทีม และภาวะผู้นา ด้านสื่อการเรีย นการสอน พบว่า ตาราเรียน และคอมพิวเตอร์
ด้านครูผสู้ อน พบว่า สื่อการสอนไม่ทนั สมัย เทคนิคการกิจกรรมการเรียนการสอนไม่จูงใจนักศึกษา การจัดตารางสอน
จัดไม่ส อดคล้อ งกับ รายวิชาที่มีเนื้ อ หาเกี่ย วข้อ งกัน ตารางสอนไม่มีความยืด หยุ่ น การจัด ให้อ าจารย์มีช วั ่ โมงสอน
ติดต่อกันหลายวิชา และจานวนนักศึกษาแต่ละห้องมากเกินไปประมาณห้องละ 38-40 คน
การแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอให้ใช้จดั การจัดการเรียนแบบการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active
Learning) ซึง่ กระบวนการจัดการเรียนรูท้ ผ่ี ู้เรียนได้ลงมือกระทา และได้ใช้กระบวนการคิดเกีย่ วกับสิง่ ที่เขาได้กระทาลง
ไป บอลเวลล์และเจมส์ (Bonwell , and James, 1991) เห็นว่าเป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนรูภ้ ายใต้สมมติฐานพืน้ ฐาน
สองประการ คือ การเรีย นรู้เป็ นความพยายามโดยธรรมชาติข องมนุ ษ ย์และแต่ ละบุ คคลมีแนวทางในการเรีย น รู้ท่ี
แตกต่างกัน (Meyers, C. and Jones, T.,1993) โดยผูเ้ รียนจะเปลีย่ นบทบาทจากผูร้ บั ความรู้ (Receive) ไปสู่การเป็ นผู้
มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (Co-creators) (Felder, R. M., & Brent, R, 1996 ; เมษ ทรงอาจ, 2558) กล่าวว่าการ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญทีส่ ุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ ความสนใจและความถนัดของผู้เรีย น โดยคานึง ถึงความแตกต่ างระหว่า งบุ คคลฝึ กทักษะ
กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และจัด
กิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ทาได้คดิ เป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู้
อย่างต่อเนื่อง (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2545) เช่นเดียวกับการ
เรียนการสอนเชิงรุกเป็ นวิธกี ารสอนรูปแบบหนึ่งที่มคี วามเหมาะสมกับการเรียนรู้ทม่ี วี ตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ
และการนาความรูท้ ไ่ี ด้มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน (ปรียา สมพืช , 2559 : 260-270) ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดตื่นตัวต่อ
การเรียนรู้และสร้างความกระตือรือร้นด้านการรูค้ ดิ มากกว่าการสอนโดยการท่องจาเพียงอย่างเดียว การเรียนการสอน
เชิงรุกนี้จงึ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผู้เรียนเพิม่ ขึ้น (Colleen, J. 1996 ; Khan, B.H, ,1997) ผู้เรียนจะเกิด
์
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ลงมือ
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการบัญชี

กระทา (Active learning) มากกว่าการที่ผู้เรียนเป็ นฝ่ ายรับความรู้เพียงอย่างเดียว (Passive learning) ผู้เรียนสามารถ
ร่วมกิจกรรมการแสวงหาความรู้ท่ผี สู้ อนกาหนด อีกทัง้ ให้ผเู้ รียนได้ใช้กระบวนการคิดขัน้ สูงได้แก่ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่า (Sweller, J., 2006) และเป็ นการเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้ว ย
ตนเองอย่างแท้จริง (เนาวนิตย์ สงคราม, 2555) เช่นเดียวกับ เบญจพร สว่างศรี (เบญจพร สว่างศรี, 2559) ซึ่งพบว่า
การจัดกิจกรรมการสอนเชิงรุกส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รบั การสอนคณิตศาสตร์แบบเชิงรุกภาพ
รวมอยู่ในระดับมากมีค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.21 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนคณิตศาสตร์แบบเชิงรุกเท่ากับร้อยละ 80.85 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 65.0 และนักศึกษาร้อยละ 80.0 มีเจตคติท่ดี ี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์เมื่อเทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 75.0 สอดคล้องกับนนทลีพร ธาดาวิทย์ (2560 : 85-94) ได้ศกึ ษาผล
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พบว่า กิจกรรมที่ผู้สอนจัดให้กบั นักศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก โดย
นักศึกษาเห็นว่าผลที่ได้รบั มากทีส่ ุด คือ กิจกรรมทีผ่ ู้สอนจัดส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรูร้ ่วมกัน รองลงมาคือ ช่วยพัฒนา
ทักษะการทางานเป็ นทีม นักศึกษาสามารถนากิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการฝึ กสอนได้ในอนาคต ฝึ กการนาเสนอหน้า
ชัน้ เรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รปู แบบการสอนเชิงรุก 5 ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้ ศึกษาค้นคว้า
2) ขัน้ เชื่อ มโยงปั ญหา 3) ขัน้ ระดมสมอง 4) ขัน้ สังเกตการณ์ และ 5) ขัน้ สะท้อ นคิด (จิรภา อรรถพร และประกอบ
กรณีกจิ , 2557 : 122-136)
จากการทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วจิ ยั ได้วเิ คราะห์และสังเคราะห์การจัดการเรียนรูเ้ พื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบการสร้างความสนใจ องค์ประกอบการเชื่อมโยง
ปั ญ หา องค์ป ระกอบการระดมสมอง องค์ป ระกอบการสัง เกตการณ์ องค์ป ระกอบการนาไปปฏิบ ัติส ร้างชิ้นงาน
องค์ประกอบการสะท้อนคิด และองค์ประกอบการนาไปใช้งานจริง ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้นาไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การจัดการอาชีพ สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพ ขัน้ สูง
ทางการบัญชีข้นึ เพื่อเป็ นนวัต กรรมสาหรับช่วยให้นักศึกษามีผ ลสัมฤทธิพ์ ฒ
ั นาทักษะการเรียนรู้เชิงรุก และสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ พัฒ นารูป แบบการจัดการเรีย นรู้เชิง รุกทางเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การจัดการอาชีพ สาหรับ หลักสูต ร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชี
2. เพื่อ ศึกษาผลของการพัฒ นารูป แบบการจัดการเรีย นรู้เชิง รุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชี
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชีตามเกณฑ์ (E1/E2) เท่ากับ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
์
การจัดการอาชีพสาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชี
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการอาชีพสาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชี
สมมติ ฐานการวิ จยั
นักศึกษาที่ผ่านการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการจัดการ
อาชีพ ส าหรับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชีมผี ลสัมฤทธิทางการเรี
ยนเปลี่ยนไปตามเกณฑ์ท่ี
์
กาหนดไว้
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ผู้ว ิจยั ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยพัฒ นามาจากกรอบแนวคิดการวิจยั และพัฒ นาน วัต กรรมทาง
การศึกษาของชัยยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2551) ดังนี้
ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตาม

รูป แบบการจัด การเรียนรู้เชิง รุ ก
ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ
การจัดการอาชีพสาหรับหลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชีพ ชัน้ สู ง
ทางการบัญชี

- ประสิทธิภาพของรูปแบบฯ
ตามเกณฑ์ (E1/E2) เท่ากับ
80/80
- ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนตาม
รูปแบบฯ
- ความพึงพอใจของนักศึกษา
ทีม่ ตี ่อรูปแบบฯ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั เพื่อ พัฒ นารูป แบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุ กทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การจัดการอาชีพ สาหรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขัน้ สูงทางการบัญชี เป็ นการวิจยั และพัฒนาที่ใช้กระบวนการวิจยั เป็ นพืน้ ฐานสาคัญใน
การพัฒนารูป แบบการจัดการเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นานักศึกษาให้เกิดทักษะการนาเทคโนโลยีส ารสนเทศไป
ประยุกต์ในการประกอบอาชีพ สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขัน้ สูงทางการบัญชีทงั ้ นี้ผู้วจิ ยั ได้แบ่งการวิ จยั
ออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
การวิ จ ัยระยะที่ 1 การพัฒ นารูป แบบการจัดการเรีย นรู้เ ชิงรุ กทางเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การจัดการอาชีพ
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขัน้ สูงทางการบัญชี การวิจยั ระยะนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจโดยผูว้ จิ ยั ได้ แบ่งเป็ น
5 ขัน้ ตอนย่อย คือ
1) การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
2) การศึกษาสภาพปั จจุบ ัน ประชากรที่ศึกษาแบ่ ง เป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรก ศึกษาความคิดเห็น ของครูผู้ส อน
จานวน 13 คน และกลุ่มที่ส อง ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา จานวน 207 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
รวบรวมข้อโดยใช้แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา
ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean=µ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  )
3) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ เนื้อหา การวิเคราะห์เป็ นการศึกษาเนื้อ หา โดยการแยกแยะแจกแจงเนื้อหาหรือ
แนวคิดที่ปรากฏในตารา หนังสือ หรือเอกสารตามวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ แล้วนาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
ของศาสตร์ทห่ี ลากหลายในหัวข้อเรื่องเดียวกัน มาทาการสรุปเป็ นแนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบใหม่ขน้ึ มา
4) การสร้างรูป แบบการจัดการเรีย นรู้เ ชิงรุกทางเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ และจัดทาเอกสาร
ประกอบรูปแบบโดยการวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบเนื้ อหา กระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก
5) ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงรูปแบบ กลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คน ซึง่ ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจงเพื่อ ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรีย นรู้เชิงรุก แผนการจัดการเรีย นรู้ และประเมินความ
สอดคล้องของรูปแบบตรวจวิเคราะห์โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา
การวิ จยั ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด การอาชีพสาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ทางการบัญชี การศึกษาระยะนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอาชีพไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างและศึกษาผลการใช้ซง่ึ มีขนั ้ ตอนย่อย ดังนี้
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1) การเตรียมการทดลองใช้รปู แบบ กาหนดประชากรและกลุ่มเป้ าหมายและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2) การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผู้วจิ ยั ใช้แบบแผนการวิจยั แบบ One group pretestposttest design (Cohen, L.; Manion, L.;& Morrison,K, 2007) ก าห นดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นนั ก ศึ ก ษ าหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชัน้ ปี ท่ี 1/3 ภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 37คน ซึง่ ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีม่ ดี ชั นีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.60-1.00 ค่าความยาก
ตัง้ แต่ 0.42-0.76 ค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.35-0.64 และค่าความเที่ย งโดยใช้สูตรคูเดอร์รชิ าร์ดสัน 20 (KR 20) มีค่า
เท่ากับ 0.92 และแบบประเมินความพึงพอใจต่ อ รูปแบบการจัดการเรีย นรู้เชิงรุ กทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การ
จัดการอาชีพ
3) การวิเคราะห์ผลการทดลองใช้รปู แบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็ นค่าคะแนนที่ได้จาก
การทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
์
เพื่อการจัดการอาชีพก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยสถิตทิ ดสอบที (Paired t-test)
แบบ one-tailed test for paired samples ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
นวัตกรรมทางการศึกษา (E1/E2) เทียบกับเกณฑ์ 80/80 โดยหาค่าร้อยละ (Percentage)
ผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ สาหรับหลักสูต ร
ประกาศนียบัต รวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชีมอี งค์ประกอบคือหลักการวัตถุ ประสงค์และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 7 ขัน้ ตอน (ETBOPRA model) ได้แก่ (1) ขัน้ สร้างความสนใจ เน้ นให้นักศึกษาและครูร่วมกันตัง้ คาถามในสิง่ ที่
อยากเรียนรูโ้ ดยครูเป็ นผูก้ ระตุ้นให้ผู้เรียนออกแบบคาถามจากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นจริงจากการทางาน (Engagement :
E) (2) ขัน้ เชื่อมโยงปั ญหา เป็ นกิจกรรมที่ผเู้ รียนเชื่อมโยงปั ญหาทีร่ ่วมกันตัง้ ขึน้ กับหาแนวทางแก้ไขปั ญหา (Transfer :
T) (3) ขัน้ ระดมสมอง เป็ นกิจกรรมที่ผู้เรีย นร่ว มกันระดมสมองกับ เพื่อ นภายในกลุ่มเกี่ย วกับ แนวทางแก้ไขปั ญหา
(Brainstorming : B) (4) ขัน้ สังเกตการณ์ เป็ นกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันสรุปแนวทางแก้ไขปั ญหา โดยการแลกเปลีย่ น
เรีย นรู้ภ ายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม โดยการเล่าเรื่องราวเกี่ย วกับ ขัน้ ตอนการเรีย นรู้และแสดงความรู้สกึ ต่ อ ชิ้นงาน
(Observe : O) (5) ขัน้ นาไปปฏิบ ัติ เพื่อ สร้างชิ้นงาน (Practice : P) เป็ นขัน้ น าไปสร้างเป็ น ชิ้นงานเพื่อ แก้ปั ญ หาที่
เกิดขึน้ ในชัน้ สร้างความสนใจ (6) ขัน้ สะท้อนคิด เป็ นกิจกรรมทีผ่ ู้เรียนต้องสะท้อนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูต้ งั ้ แต่ขนั ้ แรกไปจนถึง
ขัน้ สร้างชิน้ งานว่า “ผู้เรียนได้เรียนรูอ้ ะไร” แล้วนาชิ้นงานมาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และประเมินซึ่งกันและกัน (Reflect : R)
และ (7) ขัน้ นาไปใช้งานจริง เป็ นกิจกรรมทีผ่ เู้ รียนเห็นคุณค่า ประโยชน์จากการใช้งานและที่สาคัญ คือ การต่อยอดจาก
ที่สงิ่ ได้เรียนรู้แล้วนาไปประยุกต์ใช้งานได้ตามสถานการณ์จริง (Apply : A) และมีดชั นีความสอดคล้อ งตัง้ แต่ 0.801.00
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รูป ที่ 1 รูป แบบการจัด การเรีย นรู้ เ ชิง รุ ก ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การจัด การอาชีพ ส าหรับ หลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชี
2. ผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสาหรับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชี พบว่า
(1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ประสิทธิภาพ

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย่

ค่าเฉลีย่ ร้อยละ

E1
E2

90
60

79.30
51.46

88.11
85.77

ค่าประสิทธิภาพ
88.11
85.77

จากตารางที่ 1 รูป แบบการจัดการเรีย นรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพมีประสิทธิภาพ
(E1/E2) เท่ากับร้อยละ 88.11/85.77 สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ 80/80
(2) ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
์
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
95% CI
ผลสัม
ฤทธิทางการเรี
์
ยน

n

Mean

SD.

Mean diff.

SD.

ก่อนการพัฒนา

37

43.43

3.21

8.05

2.98

หลังการพัฒนา

37

51.49

3.30

Lower

Upper

7.06

9.04

p-value
0.001*

*p-value < 0.05
จากตารางที่ 2 ภายหลังการทดลอง พบว่า นักศึกษาที่ผ่านการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชี มี
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ผลต่างของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเพิม่ ขึน้ มากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value = 0.001) โดยมี
ผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเพิม่ ขึน้ เท่ากับ 8.05 คะแนน (95% CI : 7.06–9.04)
(3) ความพึง พอใจต่ อ รูป แบบการจัดการเรีย นรู้เชิง รุกทางเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การจัดการอาชีพ สาหรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชี พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชีอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.18, SD. = 0.28)
อภิ ปรายผล
1. รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชีมกี ระบวนการจัดการเรียนการสอน 7 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ สร้างความสนใจ (Engagement : E)
ขัน้ เชื่อ มโยงปั ญ หา (Transfer : T) ขัน้ ระดมสมอง (Brainstorming : B) ขัน้ สัง เกตการณ์ (Observe : O) ขัน้ น าไป
ปฏิบตั สิ ร้างชิน้ งาน (Practice : P) ขัน้ สะท้อนคิด (Reflect : R) และขัน้ นาไปใช้งานจริง (Apply : A) สอดคล้องกับจิรา
ภรณ์ พิมใจใส (2553) ซึง่ พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรูเ้ พื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยผู้เชีย่ วชาญมีช่อื ว่ า “รูปแบบการเรียน
การสอนพาร์เซ่ (PARCE Model)” ประกอบด้วยกระบวนการเรีย นการสอน 5 ขัน้ ตอนได้แก่ข นั ้ เตรีย มความพร้อ ม
สาหรับ การเรีย นรู้ (Preparation : P) ขัน้ เรีย นรู้และฝึ กปฏิบ ัติ (Action : A) ขัน้ สะท้อนความคิด (Reflection :R) ขัน้
สร้างความรู้ (Construction:C) และขัน้ ประเมินผล (Evaluation : E); นัทธีรตั น์ พีระพันธุ์ (2557) พบว่ารูป แบบของ
การใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ส าหรับ ผู้ เ รีย นใน
ระดับ อุดมศึกษา ประกอบด้วยลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 4 ลักษณะที่ส มั พันธ์กนั ได้แก่
การนาเสนอเนื้อหา
อย่างมีพ ลัง การสืบ ค้นสาระความรู้ การสร้างและเผยแพร่ผลงาน และการปฏิส มั พันธ์และการสะท้อ นกลับ ประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบดังกล่าวโดยผู้ทรงคุณ วุฒ ิทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา จานวน 7 ท่าน พบว่า ดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.86-1.00 ; วิชยั กงพลนันท์ (2557) ได้พฒ
ั นารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่
พัฒ นาขึ้นมีช่อื เรียกว่า SMOLA Model มีองค์ประกอบของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5 ขัน้ ตอนได้แก่ 1) ขัน้
จัดการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จาลอง (Simulation) 2) ขัน้ จัดการเรียนการสอนด้วยวิธสี อนแบบ (MIAP) 3) ขัน้
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Online) 4) ขัน้ ฝึ กทักษะชีวติ จริงในสถานประกอบการ (Life Skills) และ 5)
ขัน้ การวัดและประเมินผล (Assessment) ; จิรภา อรรถพร และประกอบ กรณีกจิ (2557) ได้พฒ
ั นารูปแบบการสอนเชิง
รุกออนไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรูฯ้ มี 5 ขัน้ คือขัน้ ศึกษาค้นคว้า (Action) ขัน้ เชื่อมโยงปัญหา (Transfer) ขัน้
ระดมสมอง (Brainstorming) ขัน้ สังเกตการณ์(Observation) และขัน้ สะท้อนคิด (Reflection)
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิช าชีพ ขัน้ สูง ทางการบัญ ชีมีป ระสิทธิภ าพ (E1/E2) เท่ากับ 88.11/85.77สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ต ัง้ ไว้เช่น เดีย ว กับ
ปนัดดา วรกานต์ทิว ตั ถ์ (2558) ซึ่ง พบว่า 1) การหาประสิทธิภ าพของชุด การสอนรายวิช าสุน ทรีย ศาสตร์ ระดับ
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ปี ท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ชุดการสอนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์มีป ระสิทธิภ าพ
80.07/80.15 ; จิราภรณ์ พิมใจใส (2553) ที่พ บว่า รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรีย นรู้ของนักศึกษาพยาบาลมีป ระสิทธิภ าพเท่ากับ ร้อยละ 80. 88/82.75 เมื่อเทีย บกับ เกณฑ์
80/80 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ ; วิชยั กงพลนันท์ (2557) ทีพ่ บว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานเท่ากับ 83.87/82.75 สูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนดและสอดคล้อ งกับ อดุลย์ ภัยชานาญ, วิชยั นภาพงศ์
และผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ (2556) พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ 84.22/83.88
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3. ภายหลังการทดลอง พบว่า นักศึกษาทีผ่ ่านการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ สูงทางการบัญชี มีผลต่างของ คะแนน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนเพิม่ ขึ้นเท่ากับ 8.05 คะแนน สอดคล้องสมมติฐานที่ผวู้ จิ ยั ตัง้ ไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
์
ปนัดดา วรกานต์ทวิ ตั ถ์ (2558) ซึง่ พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรายวิชาสุนทรียศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
์
ปี ท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิว เตอร์กราฟิ ก ผลสัมฤทธิทางการเรี
ย นของผู้เรีย นแตกต่ างกัน แสดงว่าผู้เรีย นมีผ ลสัมฤทธิ ์
์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ; จิราภรณ์ พิมใจใส (2553) ความสามารถในการเรียนรูข้ องนักศึกษาพยาบาล
ที่เรีย นด้วยรูป แบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้กบั รูป แบบการเรียนการสอนปกติแตกต่างกันโดย
คะแนนความสามารถในการเรีย นรู้สูง กว่านักศึกษาพยาบาลที่เรีย นด้วยรูป แบบการเรีย นการสอนปกติ ; วิชยั กง
พลนันท์ (2557) ; ความรู้ของผู้เรียนหลังเรีย นด้ว ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพิ่มขึ้นร้อ ยละ 51.154.
หลังเรียนผูเ้ รียนทีด่ ว้ ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติมคี วามรูแ้ ตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม และทักษะ
ของผูเ้ รียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ; เบญจพร สว่างศรี (2559)
พฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักศึกษาที่ได้รบั การสอนคณิตศาสตร์แบบเชิงรุกภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รบั จากการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์แบบเชิงรุกเท่ากับ
ร้อยละ 80.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65.0 และนักศึกษาร้อยละ 80.0 มีเจตคติท่ดี ตี ่อ วิชาคณิต ศาสตร์เมื่อเทีย บกับ
เกณฑ์ร้อยละ 75; ปณิตา วรรณพิรุณ และชลิต กังวาราวุฒ ิ (2559) ที่พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ และคุณภาพผลงาน
สร้างสรรค์ต ามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักศึกษามีความสัมพันธ์กนั และสอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของอดุลย์ ภัย
ชานาญ, วิชยั นภาพงศ์ และผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ (2556) พบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา พบว่า ผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ อ รูปแบบการจัดการเรีย นรู้เชิง รุกทางเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สาหรับ หลักสูต รประกาศนีย บัต รวิชาชีพ ชัน้ สูง ทางการบัญ ชี โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (Mean = 4.18, SD.= 0.28)
สอดคล้อ งกับ ผลการวิจยั ของน้ าลิน เทียมแก้ว และรุ่ งเรือง สิทธิจนั ทร (2557) พบว่า นิสติ มีความพึง พอใจต่อ การ
จัดบริการเชิงรุก โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (Mean = 4.11) โดยผู้ใช้บ ริการได้รบั ประโยชน์ (Mean = 4.48) และได้รบั
ความรูห้ ลังเข้าร่วมโครงการ (Mean = 4.30) และเสนอแนะให้มชี ่องทางในการขอใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ ; วิชยั
กงพลนันท์ (2557) ที่พ บว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยรวม อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด และสอดคล้องกับอดุลย์ภยั ชานาญ, วิชยั นภาพงศ์และผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ (2556) พบว่า นักศึกษา
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 ซึง่ อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก ผลการวิจยั ครัง้ นี้ช้ใี ห้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษานี้มปี ระสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์และมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป
กล่าวโดยสรุปได้ว่าการเรียนรูเ้ ชิงรุกเป็ นรูปแบบการเรียนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ ส่งผลให้นักศึกษาได้พฒ
ั นาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองทักษะการคิดขัน้ สูงการแก้ปัญหาและการนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันหรือต่อยอดในอนาคตทัง้ นี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ะประสบผลสาเร็จหรือไม่
นัน้ ขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ครูผสู้ อน นักศึกษา และบรรยากาศในการเรียนรูโ้ ดยเฉพาะครู ผสู้ อนจะต้องมี
ความเข้าใจถึงธรรมชาติและขัน้ ตอนของการเรียนรูเ้ ชิงรุกมีทกั ษะในการเลือกเนื้อหารายวิชาและควรสร้างบรรยากาศใน
การเรียนให้นกั ศึกษาได้กล้าพูดกล้าตอบและมีความสุขในการเรียนรูต้ ่อไป
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อสถาบันการศึกษา
1. สถาบันศึกษาที่จดั การศึกษาสายอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีควรทีพ่ ฒ
ั นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็ นการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกทุกรายวิชา พัฒ นาศักยภาพครูผู้สอน และสร้างแรงจูงใจให้ครูผู้สอนร่วมพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุกของตนเองและนักศึกษา
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดย
ร่วมมือกับสถาบันที่จดั การเรีย นการสอนสายอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพื่อ นารูป แบบการเรียนการสอนนี้ไป
ประยุกต์ใช้หรือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะอื่น ๆ ภายใต้บริบทของรายวิชานัน้ ๆ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ นี้
1. การน ารูป แบบการจัดการเรีย นรู้ เ ชิง รุกทางเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การจัดการอาชีพ สาหรับ หลักสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชีไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผสู้ อนควรกาหนดกิจกรรมย่อย
ในแต่ละขัน้ ทัง้ 7 ขัน้ เพิม่ เติม คือ ขัน้ เตรียมการ ขัน้ ดาเนินการ และขัน้ ประเมินผล
2. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครัง้ เสร็จ ครูผสู้ อนใช้เวลาร่วมกับนักศึกษาอย่างน้อยประมาณ 5
นาทีเพื่อทบทวนการเรียนการสอนในครัง้ ทีผ่ ่านมาในประเด็นทีว่ ่า “เราทาอะไรได้ดที ส่ี ุด เราทาอะไรได้ไม่ดเี ลย และใน
ครัง้ ต่อไปเราจะปรับปรุงการเรียนการสอนร่วมกันอย่างไร” แจ้งนักศึกษาว่าครัง้ ต่อไปเราจะเรียนอะไร และจะต้องเตรียม
อะไรบ้าง
3. การจัดการเรียนรูค้ วรเป็ นกลุ่มขนาดเล็ก 4-6 คน เพื่อให้บรรยากาศแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กบั วิธีการที่ใช้ในการจัดการเรีย นรู้ด้ว ยปฏิส มั พัน ธ์ภ ายในกลุ่ม เป็ น สิ่ง ส าคัญ ผู้ส อนควรเอื้อ ให้เกิดการ
ช่วยเหลือและร่วมมือกันในการเรียนรู้
4. การเรียนรู้แบบเชิงรุกสามารถช่วยให้นักศึกษาสร้างความรู้ได้ดว้ ยตนเองก็ตามแต่ครูผู้สอนจะต้องมีส่วนช่วยใน
การตัง้ ประเด็นคาถามในขัน้ สร้างความสนใจ ซึง่ จะทาให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ โดยเฉพาะการสอนในชัวโมงแรก
่
5. การจัดกิจกรรมแบบเชิงรุกจะต้องใช้เวลานานในการจัดกิจกรรมแต่ ละขัน้ ตอน ดังนัน้ ครูผู้สอนจะต้องมีการ
กาหนดเวลาอย่างชัดเจนว่าจะใช้เวลาจานวนกี่นาที และควบคุมเวลาให้นักศึก ษารู้จกั บริหารเวลาเพื่อไม่ให้กระทบกับ
เวลาการจัดกิจกรรมในขัน้ ต่อไป
6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก ครูผสู้ อนมีบทบาทสาคัญในการ
จัดเตรียมกิจกรรมและสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆให้พร้อมสาหรับการเรียนการสอนในแต่ละครัง้ รวมทัง้ จัดหาทีมงาน
ทีจ่ ะเสริมพลังในการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรูเ้ ชิงรุกของนักศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ต่อไป
1. ควรวิจยั และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะ
อื่น ๆ หรือความสามารถในการเรียนรูด้ า้ นต่างๆหรือใช้วธิ วี ทิ ยาอื่น ๆ โดยเน้นการวิจยั ประยุกต์ เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่
นาไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้
2. ควรวิจยั และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดการเรียนรูเ้ ชิงรุกในรายวิชาทีเ่ ป็ นภาคทฤษฎีเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการคิดแบบต่าง ๆ โดยเลือกใช้กลวิธกี ารเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม
3. ควรวิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ่สี ่งเสริมทักษะด้านการคิดของผูเ้ รียนโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรูแ้ บบ
อื่น ๆ ทีส่ ามารถนามาใช้ในการพัฒนาการคิดได้
4. ควรวิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วธิ วี ทิ ยาที่ เน้นการแก้ไขปัญหาและการนาไปใช้นนั ้ ควรใช้
กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมทัง้ ผูเ้ รียน ผูส้ อน และผู้เกี่ยวข้องในเชิงนโยบายเพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่นาไปสู่ข้อเสนอทัง้ ใน
เชิงนโยบายและเชิงปฏิบตั ไิ ด้
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5. ควรวิจยั และพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาชีพ การบัญชีมคี ุณ ลักษณะเป็ น
บุคคลทีม่ คี ุณธรรมจริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ไม่เห็นแก่ตวั มีจติ อาสา มีน้าใจกับเพื่อนรอบข้าง
มีความละเอียดรอบคอบ ตลอดจนมีกระบวนการในการนาเสนอ และกล้าแสดงออก
กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ส าเร็จ สมบู รณ์ ไ ด้ด้ว ยดีด้ว ยความกรุ ณ าและความช่ ว ยเหลือ อย่ า งดีย ิ่ง จากนางยุ พ ิน พิม ศร
ผู้อ านวยการวิทยาลัย อาชีว ศึกษาร้อยเอ็ด และ อาจารย์ ดร.เสฐีย รพงษ์ ศิวนิ า ที่ได้ กรุ ณ าให้คาปรึกษา คาแนะนา
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ และช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนคอยสนับสนุ นและเป็ นกาลังใจมาโดย
ตลอด จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณครูผสู้ อนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชีและ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง แผนกวิชาการบัญชีทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก และเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้
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