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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในการรับผิดชอบตอหนาท่ีตนเองในการเรียนรูวิชาเพ่ิมเติมขณะฝกงานในสถานวิชา งานออกแบบ
เขียนแบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร (30110-2003) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 
2ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2563   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 2 
สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา 2564  จํานวน 11 
คน 

เครือ่งมือท่ีใชในการวิจัยไดแก โปรแกรมGoogle Classroom โดยใหนักศึกษาเรียนรูเน้ือหา
เพ่ิมเติมจากโปรแกรมGoogle Classroom และใหนักศึกษาทําการสงแบบใบงานฝกทักษะผาน
โปรแกรมGoogle Classroom ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  จากน้ันจึงนําผลการสงแบบใบงานฝก
ทักษะของนักศึกษาท่ีไดจากเรียนรูเพ่ิมเติม   มาวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 

ผลการวิจัยปรากฏวามีนักศึกษาสงแบบงานฝกทักษะผานโปรแกรม Google Classroom
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 75.3   ซึ่งตํ่ากวาเกณฑรอยละ 80  และ จํานวนการสงแบบงานเมื่อ
เสร็จสิ้นรายวิชา 94.8  แสดงวาการท่ีนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตํ่ากวาเกณฑ 80 ท่ีกําหนด
ไว   
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือใชใน
การจัดการศึกษาดานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และเพ่ือยกระดับการศึกษาวิชาชีพ
ของบุคคลใหสูงขึ้น สอดคลองกับแผนกพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งได
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ในสาขางานตางๆ โดยเนนการเรียนรูสงปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสมรรถนะกําลังคนระดับเทคนิค รวมท้ัง
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมกับการในการทํางาน ใหสอดคลองกับ
ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม  

แผนกชางเขียนแบบเครื่องกล เปนสาขาวิชาหน่ึงในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2563 ซึ่งโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไดกําหนดใหผูเรียนจะตองฝก
ประสบการณสมรถรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ รวมถึงเพ่ิมพูนประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 
โดยนํารายวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกับลักษณะงานไปเรียนหรือฝกในสถานประกอบการ ระหวางไปเรียน
หรือฝกในสถานประกอบการในภาคเรียนท่ีกําหนด 

จากการนํารายวิชางานออกแบบเขียนแบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร ท่ีใชสําหรับ
เพ่ิมพูนประสบการณในระหวางการฝกงานในสถานประกอบการ ซึ่งผูเรียนจะตองอยูในสถาน
ประกอบการและครูผูสอนจะตองเพ่ิมพูนประสบการณในรายวิชาท่ีเก่ียวของ โดยการติดตามและให
ความรูเพ่ิมเติมในเน้ือหา และการฝกทักษะเปน  ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารผานระบบอินเตอรเนตมี
การพัฒนาในรูปของสื่อ โปรแกรมท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน รวมถึงมีความรวดเร็วในการสง
ถายขอมูล  โดยท่ีโปรแกรมในสวนของGoogle  Classroom มีรูปแบบการใชงานเพ่ืออํานวยความ
สะดวกตอการจัดการเรียนการสอน เปนโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการประยุกตใชทํางานใน
ลักษณะตางๆได เชนสรางชั้นเรียน การรับ-สงขอมูลของบุคคล ซึ่งจะชวยใหครูและนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธในการสื่อสาร และใชสําหรับเปนเครื่องมือในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี รวมถึง ใช
สําหรับการสื่อสารกับนักเรียนนอกหองเรียน จะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น และชวยใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตองานท่ีครูไดมอบหมายมากยิ่งขึ้น 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค ในการรับผิดชอบตอหนาท่ีตนเองในการเรียนรูรายวิชา
เรียนรวมสถานประกอบการ วิชางานออกแบบเขียนแบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร (30110-
2003) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 2 
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย  

1.3.1 ผูเรียนมีการสงใบงานแบบฝกทักษะปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลา ท่ีมอบหมายในรายวิชา
งานออกแบบเขียนแบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร (30110-2003) ไมนอยกวา 80 
เปอรเซ็นต 

 
 



 

  

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 เปนการเรียนรูและปฏิบัติทักษะเพ่ิมเติมในรายวิชางานออกแบบเขียนแบบ
เครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร (30110-2003) ขณะท่ีนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ 
ภาคเรียนท่ี 2/2564 

1.4.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป   
ท่ี 2 แผนกวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชางาน
ออกแบบเขียนแบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร (30110-2003) จํานวน 11 คน ซึ่งผูวิจัยใช
วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

1.4.3 ตัวแปรในการวิจัย  
   ตัวแปรตน คือการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมในการฝกงานในสถานประกอบการ 
      ตัวแปรตาม ความรับผิดชอบตอหนาท่ีตนเองในการสงใบงานปฏิบัติการฝกทักษะ

เพ่ิมเติมในวิชางานออกแบบเขียนแบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร (30110-2003)ดวย
โปรแกรม Classroom 

  1.4.4 การวิจัยดําเนินการในชวงภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 
1.5 นิยามศัพท 

         1.5.1 ความรับผิดชอบตอหนาท่ีตนเอง หมายถึง ลักษณะการกระทําและความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีของนักศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู เพ่ิม เติมในโปรแกรม Google 
Classroom ในวิชางานออกแบบเขียนแบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร (30110-2003) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปท่ี2 

 
 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 2.1 เอกสารท่ีเก่ียวของ  

เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีใชประกอบการสอนวิชาใดวิชา
หน่ึงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ท่ีสะทอนใหเห็นเน้ือหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ [1]  

Google Classroom เปนโปรแกรมฟรีแวรท่ีทํางานผานระบบอินเตอรเนต มีลักษณะเปน
กลุมโปรแกรมท่ีทํางานในรูปแบบของงานออฟฟต การสงถายขอมูลในลักษณะเปนระบบการจัดเก็บ
โดยใชเซิฟเวอรจากศูนยรวมของบริษัทผูพัฒนา ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ [2] 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีลําดับขั้นตอนในการทําวิจัย โดยเริ่มจากใหความรูกับนักศึกษาในการ

เขาชั้นเรียนในรายวิชา และมอบหมายใหนักศึกษาเขาเรียนในชั้นเรียนแบบเพ่ือเพ่ิมพูนความรู รวมถึง
ปฏิบัติการฝกทักษะงานตามแผนการสอนในรายวิชา  โดยกําหนดระยะเวลาในการสงแบบงานฝก
ทักษะ ตรวจสอบการสงแบบงานผานโปรแกรม Google Classroom   เก็บรวบรวมขอมูลมา
วิเคราะห ประเมินพฤติกรรมท่ีเกิดของนักศึกษา  และสรุปผลการวิจัยเปนลําดับสุดทาย 

 

                                     
 

บทที่ 4 
ผลการวิจัยที่เกีย่วของ 

 
4.1  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพ 

จากการวิเคราะหโดยการตรวจสอบการสงแบบงานฝกทักษะปฏิบัติตามกําหนดเวลา วิชางาน
ออกแบบเขียนแบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร (30110-2003) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปท่ี2 กลุมตัวอยาง จํานวน 11  คน ปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4-1  แสดงผลการวิเคราะหหาประสิทธิ์ภาพ 

 รายการ                             N      จํานวนงาน   สงตรงเวลา      รอยละ  

 
จํานวนการสงแบบงานตามกําหนดเวลา       11            77    58        75.3    
จํานวนการสงแบบงานเมื่อเสร็จสิ้นรายวิชา    11            77              73            94.8 

จากตารางท่ี 4-1  แสดงใหเห็นวานักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางในการทดลอง จํานวน 11 คน  
ไดสงแบบงานฝกทักษะผานโปรแกรม Google Classroom มีคาเฉลี่ยท่ี 75.3   ซึ่งตํ่ากวาเกณฑรอย
ละ 80  แสดงวาการท่ีนักศึกษาสงไฟลแบบงานฝกทักษะผานโปรแกรม Google Classroom มี
ประสิทธิภาพตํ่ากวาเกณฑ 80 ท่ีกําหนดไว   

 
  
 
 
 
 
 
 



 

  

 

บทที่ 5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

  
 

    การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ในการรับผิดชอบตอหนาท่ีตนเองในการเรียนรูเพ่ิมเติมในรายวิชาขณะทําการฝกงานในสถาน
ประกอบการ และหาประสิทธิภาพในการสงไฟลแบบฝกทักษะตามกําหนดเวลา ผานโปรแกรม 
Google Classroom วิชางานออกแบบเขียนแบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร (30110-2003) 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563   วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี

  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 
แผนกวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชางานออกแบบเขียน
แบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร (30110-2003) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปท่ี2 กลุม
ตัวอยาง จํานวน 11  คน ซึ่งผูวิจัยใชวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
   ผลการวิจัย พบวาในการเรียนรูวิชางานออกเขียนแบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร
เพ่ิมเติมในขณะท่ีนักศึกษาทําการฝกงานในสถานประกอบการ มีนักศึกษาสงแบบฝกทักษะปฏิบัติตาม
กําหนดระยะเวลาท่ีครูกําหนด อยูท่ี 75.3 เปอรเซนต ซึ่งตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด  และเมื่อมีการใหสง
หลังเวลากําหนดอยูท่ี 94.8 เปอรเซนต 

 ขอเสนอแนะ ผูวิจัยตระหนักวาในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูให กับ
นักศึกษาในขณะท่ีนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการเปนสิ่งท่ีดี จากการวิจัยพบวานักศึกษาไมสง
แบบงานฝกทักษะตามเวลาท่ีกําหนด แตมีนักศึกษาสงเพ่ิมเติมหลังจากระยะเวลาถัดไป ท้ังน้ี
คุณลักษณะอันพึงประสงคในความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนแตกตางกัน รวมถึงบริบทของ
สถานประกอบการแตละแหงก็เปนตัวแปรหน่ึงของระยะเวลาในการฝกปฏิบัติทักษะเพ่ิมเติม การ
เขาถึงระบบเครือขาย เปนตัวแปรท่ีสําคัญในการชวยใหนักศึกษาเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคใน
ความรับผิดชอบในการเรียนรูเพ่ิมเติม ตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีครูไดออกแบบไว    
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