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บทคดัย่อ 
 
     การวจิยัและพฒันาครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการจดัการอาชีพ ส าหรบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูงทางการบญัชี  และ 2) ศกึษาประสทิธภิาพของ
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้เชิงรุกตามเกณฑ์ (E1/E2) เท่ากบั 80/80 การวจิยัแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พฒันา
รปูแบบการจดัการเรยีนรู้เชงิรุกเป็นการศกึษาสภาพการจดัการเรยีนการสอนรายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
จดัการอาชพีกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาเป็นครผููส้อน จ านวน 13 คน และนกัศกึษา จ านวน 207 คน ทีไ่ดม้าจากการ
เลอืกสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ระยะที่ 2 ศกึษาผลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก  กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาหลกัสตูร
ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูงทางการบญัชชีัน้ปีที่ 1/3 ภาคเรยีนที่ 1/2560 จ านวน 37 คน ซึ่งได้มาจากการเลอืกสุ่ม
ตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาประสทิธภิาพของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้
เชิงรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพเก็บได้แก่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบท ี
(Paired t-test) ผลการวจิยัพบว่า 
          1) รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  (ETBOPRA model) 
ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ (1) ข ัน้สรา้งความสนใจ (2) ข ัน้เชื่อมโยงปัญหา (3) ข ัน้ระดมสมอง (4) ข ัน้สงัเกตการณ์ 
(5) ข ัน้น าไปปฏบิตัสิรา้งชิน้งาน (6) ข ัน้สะทอ้นคดิ และ (7) ข ัน้น าไปใชง้านจรงิ  

2) ประสทิธภิาพของรปูแบบการจดัการเรยีนรู้เชงิรุก พบว่า รูปแบบการจดัการเรยีนรู้เชงิรุกทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจดัการอาชพีมปีระสทิธภิาพ (E1/E2) เท่ากบั 88.11/85.77 ภายหลงัการทดลอง พบว่า  นักศกึษาที่
ผ่านการเรยีนการสอนตามรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เชงิรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ส าหรบั
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูงทางการบัญช ี มผีลต่างของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึ้นมากกว่าก่อนการ
พฒันาอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p-value = 0.001) โดยมผีลต่างของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิ่มขึ้นเท่ากบั 
8.05 คะแนน (95% CI: 7.06 – 9.04) และนักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เชงิรุกทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจดัการอาชพี  ส าหรบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูงทางการบญัช ี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(Mean = 4.18, SD.= 0.28)  
 
ค ำส ำคญั : การพฒันารูปแบบ  การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการอาชพี 
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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  

 
บทน า 
 
     “ประชาชนของทุกคนในโลกต้องการทกัษะส าคญัชุดหน่ึงเพื่อการด ารงชวีติ ท่ามกลางโลกที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเรว็ในศตวรรษที่ 21 ซึง่ทกัษะที่จ าเป็นนัน้คอื ทกัษะการคดิ การไดม้าซึ่งทกัษะดงักล่าวต้องใชก้ารศกึษาและ
การเรยีนรู้เป็นยุทธศาสตร์ส าคญั”  จากที่กล่าวมาข้างต้นน้ีข้อเรยีกรอ้งและความคาดหวงัให้การศกึษาของประเทศมี
คุณภาพสูง 20 ประเทศที่มคีวามเป็นเลศิทางการศกึษาของโลก “The World Top 20 Education Poll” (ส านักวจิยัและ
พฒันาการศึกษา, 2559 : 1-3)  เช่นเดียวกบั “การศึกษาในยุค Thailand 4.0” ต้องการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย ์
กล่าวคอื นอกจากให้ความรูแ้ล้ว ต้องท าให้รกัที่จะเรยีน มคุีณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้ด้วย หรอืการสร้าง
คนใหม้ทีกัษะในศตวรรษที ่21 โดยเน้นทกัษะในการคดิวเิคราะหเ์ป็นหลกั ในขณะเดยีวกนั Thailand 4.0 มุ่งหวงัพฒันา
ประเทศให้มีความทันสมยั มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดกัประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  โดยจะต้องผลิต
นวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานในการพฒันาประเทศ และตดิต่อคา้ขายกบันานาประเทศได ้ 
     แต่จากสงัเคราะหผ์ลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศกึษาอาชวีศกึษาจ านวน 
782 แห่ง พบว่า ผลการประเมินเฉลี่ยต ่าที่สุดในตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชพีหรอืสิง่ประดษิฐ์ของ
ผูเ้รยีนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ อยู่ในคุณภาพระดบัต้องปรบัปรุง เท่ากบั 2.45 รองลงมา คอื ตวับ่งชีท้ี่ 5 ผลงานที่เป็น
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นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวจิยัของครูที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ อยู่ในคุณภาพระดบัพอใช้ เท่ากบั 
2.57 และตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน อยู่ในคุณภาพระดับพอใช้ เท่ากับ 3.19 

(ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน), 2555) สอดคลอ้งกบัรายงานการประเมนิ
ภายนอกรอบสาม (2554-2558) ด้านอาชีวศึกษาของวทิยาลยัอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด พบว่า กลุ่มตวับ่งชี้พื้นฐานด้าน
ผลงานที่เป็นโครงงานทางวชิาชพีหรอืสิง่ประดษิฐข์องผู้เรยีนทีไ่ดน้ าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 53.94) และผลงานทีเ่ป็น
นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสร้างสรรค์หรอืงานวจิยัของครทูี่น าไปใช้ประโยชน์ (รอ้ยละ 56.97) ทัง้สองตวับ่งชี้มรีะดบั
คุณภาพพอใช ้ทัง้น้ี สมศ.ไดเ้สนอแนะให้สถานศกึษาควรจดัระดมสมองผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีน กรรมการสถานศกึษาและ
ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแผนงาน โครงการในการสร้างผลงาน นวตักรรม สิ่งประดิษ ฐ ์
งานวจิยัของครแูละนกัเรยีน เพื่อสรา้งกลยุทธแ์ละแนวทางในการปฏบิตัทิ ัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพ ใหส้ามารถแข่งขนั 
ได้ในระดบัภูมภิาคและระดบัชาติ  พร้อมทัง้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานการสร้างผลงานหรอืการต่อยอด
ผลงานที่มคุีณภาพ และส่งเสรมิสนับสนุนให้ผูเ้รยีนจดัท าโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพีใหต้รงสาขาหรอืไดใ้ชอ้งค์
ความรูแ้ละประสบการณ์จากการเรยีนในสาขาที่ตนเรยีนมาท าโครงงานทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในสถานศกึษาหรอื
ชุมชนให้มากขึ้น  และจดัให้มีการประชุมร่วมกนัระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา เพื่อก าหนดหลกัการ 
แนวทางในการฝึกประสบการณ์ของผู้เรยีนให้ตรงกบัสาขาวชิาที่เรยีน และควรท าความร่วมมอืกบัสถานประกอบการใน
ท้องถิ่น เพื่อจดัส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์อย่างต่อเน่ือง  (ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา (องค์การมหาชน), 2555) เช่นเดยีวกบัผลการส ารวจสภาพการจดัการเรยีนของวทิยาลยัอาชวีศกึษารอ้ยเอ็ด
โดยครูผู้สอนและนักศกึษาในปี 2559 ด้านพฤติกรรมการเรยีนรู้พบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่ขาดทกัษะการคดิเชงิระบบ 
ทกัษะการแก้ปัญหา การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ การน าเสนอ การบรรยาย การ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การท างานเป็นทมี และภาวะผู้น า ด้านสื่อการเรยีนการสอน พบว่า ต าราเรยีน และคอมพวิเตอร ์
ดา้นครผููส้อน พบว่า สื่อการสอนไม่ทนัสมยั  เทคนิคการกจิกรรมการเรยีนการสอนไม่จูงใจนักศกึษา การจดัตารางสอน
จดัไม่สอดคล้องกับรายวิชาที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกนัตารางสอนไม่มีความยืดหยุ่น  การจดัให้อาจารย์มีชัว่โมงสอน
ตดิต่อกนัหลายวชิา และจ านวนนกัศกึษาแต่ละหอ้งมากเกนิไปประมาณหอ้งละ 38-40 คน 
     การแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งต้นนกัการศกึษาหลายท่านไดเ้สนอให้ใชจ้ดัการจดัการเรยีนแบบการเรยีนรูเ้ชงิรุก (Active 
Learning) ซึง่กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีผู่้เรยีนได้ลงมอืกระท า และไดใ้ช้กระบวนการคดิเกีย่วกบัสิง่ที่เขาไดก้ระท าลง
ไป  บอลเวลล์และเจมส์ (Bonwell , and James, 1991) เหน็ว่าเป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูภ้ายใต้สมมตฐิานพืน้ฐาน
สองประการ คือ การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์และแต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียน รู้ที่
แตกต่างกนั (Meyers, C. and Jones, T.,1993) โดยผูเ้รยีนจะเปลีย่นบทบาทจากผูร้บัความรู ้(Receive) ไปสู่การเป็นผู้
มสี่วนร่วมในการสรา้งความรู้ (Co-creators) (Felder, R. M., & Brent, R, 1996 ; เมษ  ทรงอาจ, 2558) กล่าวว่าการ
จดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ และถอืว่าผู้เรยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด
กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิใหผู้้เรยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ จดัเน้ือหาสาระและ
กจิกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผู้เรยีน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่า งบุคคลฝึกทกัษะ
กระบวนการคดิการจดัการ การเผชญิสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา และจดั
กจิกรรมให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏิบตัใิห้ท าได้คดิเป็น  ท าเป็น  รกัการอ่าน  และเกดิการใฝ่รู้
อย่างต่อเน่ือง (ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน), 2545) เช่นเดยีวกบัการ
เรยีนการสอนเชงิรุกเป็นวธิกีารสอนรูปแบบหน่ึงที่มคีวามเหมาะสมกบัการเรยีนรู้ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความเข้าใจ
และการน าความรูท้ีไ่ดม้าประยุกต์ใช้ในชวีติประจ าวนั (ปรยีา สมพชื, 2559 : 260-270) ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิตื่นตวัต่อ
การเรยีนรู้และสร้างความกระตอืรอืร้นด้านการรูค้ดิมากกว่าการสอนโดยการท่องจ าเพยีงอย่างเดยีว การเรยีนการสอน
เชงิรุกน้ีจงึส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนเพิม่ขึ้น  (Colleen, J. 1996 ; Khan, B.H, ,1997) ผู้เรยีนจะเกดิ
ความพงึพอใจต่อรูปแบบการเรยีนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้มสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอนได้ลงมือ
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กระท า (Active learning) มากกว่าการที่ผู้เรยีนเป็นฝ่ายรบัความรู้เพยีงอย่างเดยีว (Passive learning) ผู้เรยีนสามารถ
ร่วมกจิกรรมการแสวงหาความรู้ที่ผูส้อนก าหนด อกีทัง้ให้ผูเ้รยีนได้ใชก้ระบวนการคดิขัน้สูงได้แก่  การวเิคราะห ์ การ
สงัเคราะห์  และการประเมนิค่า (Sweller, J., 2006) และเป็นการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอย่างแทจ้รงิ (เนาวนิตย ์ สงคราม, 2555) เช่นเดยีวกบั เบญจพร สว่างศร ี(เบญจพร สว่างศร,ี 2559) ซึ่งพบว่า 
การจดักจิกรรมการสอนเชงิรุกส่งผลให้พฤตกิรรมการเรยีนรู้ของนักศกึษาที่ได้รบัการสอนคณิตศาสตร์แบบเชงิรุกภาพ
รวมอยู่ในระดบัมากมค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.21 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาทีไ่ดร้บัจากการจดักจิกรรมการ
เรยีนคณิตศาสตร์แบบเชงิรุกเท่ากบัรอ้ยละ 80.85 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 65.0 และนกัศกึษารอ้ยละ 80.0 มเีจตคตทิี่ดี
ต่อวชิาคณิตศาสตรเ์มื่อเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 75.0 สอดคลอ้งกบันนทลพีร  ธาดาวทิย ์(2560 :  85-94) ไดศ้กึษาผล 
  
การจดัการเรยีนรู้แบบ Active Learning พบว่า กจิกรรมที่ผู้สอนจดัให้กบันักศกึษามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก โดย
นกัศกึษาเหน็ว่าผลที่ไดร้บัมากทีสุ่ด คอื กจิกรรมทีผู่้สอนจดัส่งเสรมิใหน้ักศกึษาเรยีนรูร้่วมกนั รองลงมาคอื ช่วยพฒันา
ทกัษะการท างานเป็นทมี นกัศกึษาสามารถน ากจิกรรมไปประยุกต์ใช้ในการฝึกสอนไดใ้นอนาคต ฝึกการน าเสนอหน้า
ชัน้เรยีน และมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใช้รปูแบบการสอนเชงิรุก 5 ขัน้ตอน คอื 1) ข ัน้ศกึษาคน้คว้า 
2) ข ัน้เชื่อมโยงปัญหา 3) ข ัน้ระดมสมอง  4) ข ัน้สงัเกตการณ์ และ 5) ข ัน้สะท้อนคดิ (จริภา  อรรถพร และประกอบ 
กรณีกจิ, 2557 : 122-136) 
     จากการทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งดงักล่าวขา้งต้น ผู้วจิยัได้วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหก์ารจดัการเรยีนรูเ้พื่อแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวขา้งต้น ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ  คอื องคป์ระกอบการสรา้งความสนใจ  องคป์ระกอบการเชื่อมโยง
ปัญหา  องค์ประกอบการระดมสมอง  องค์ประกอบการสงัเกตการณ์   องค์ประกอบการน าไปปฏิบัติสร้างชิ้นงาน 
องค์ประกอบการสะท้อนคดิ และองค์ประกอบการน าไปใช้งานจรงิ ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึได้น าไปใช้ในการพฒันารปูแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ ส าหรบัหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพขัน้สูง
ทางการบญัชขีึ้นเพื่อเป็นนวตักรรมส าหรบัช่วยให้นักศึกษามผีลสมัฤทธิพ์ฒันาทกัษะการเรยีนรู้เชิงรุก และสามารถ
น ามาประยุกต์ใชใ้นการเรยีนการสอนต่อไป 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพส าหรบัหลกัสูตร

ประกาศนี ยบตัรวชิาชพีชัน้สงูทางการบญัช ี
2. เพื่อศกึษาผลของการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู้เชงิรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ

ส าหรบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูทางการบญัช ี    
  2.1 เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชพี

ส าหรบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูทางการบญัชตีามเกณฑ ์(E1/E2) เท่ากบั 80/80 
    2.2 เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การจดัการอาชพีส าหรบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูทางการบญัช ี
    2.3 เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาที่มต่ีอรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การจดัการอาชพีส าหรบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูทางการบญัช ี

สมมติฐานการวิจยั 
      นักศกึษาที่ผ่านการเรยีนการสอนตามรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เชงิรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ
อาชพี ส าหรบัหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูงทางการบัญชีมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเปลี่ยนไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้ 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
     ผู้ว ิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั  โดยพัฒนามาจากกรอบแนวคิดการวิจยัและพฒันานวตักรรมทาง
การศกึษาของชยัยงค ์พรหมวงศ์ และวาสนา ทวกุีลทรพัย ์(2551) ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
         การวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชพี ส าหรบั
หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีขัน้สงูทางการบญัช ีเป็นการวจิยัและพฒันาที่ใชก้ระบวนการวจิยัเป็นพืน้ฐานส าคญัใน
การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อน าไปใช้ในการพฒันานักศึกษาให้เกดิทกัษะการน าเทคโนโลยสีารสนเทศไป
ประยุกต์ในการประกอบอาชพี  ส าหรบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีขัน้สูงทางการบญัชทีัง้น้ีผู้วจิยัได้แบ่งการวิจยั
ออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
     การวิจัยระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการจดัการเรยีนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 
ส าหรบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีขัน้สงูทางการบญัช ีการวจิยัระยะน้ีเป็นการวจิยัเชงิส ารวจโดยผูว้จิยัได้แบ่งเป็น 
5 ขัน้ตอนย่อย คอื  

1) การศกึษาและวเิคราะหเ์อกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
2) การศึกษาสภาพปัจจุบันประชากรที่ศึกษาแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มแรก ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน 

จ านวน 13 คน และกลุ่มที่สอง ศกึษาความคดิเหน็ของนักศกึษา จ านวน 207 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
รวบรวมข้อโดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  และวเิคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชงิพรรณนา
ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean=µ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 

3) การวเิคราะห์และสงัเคราะห์เน้ือหา  การวเิคราะห์เป็นการศกึษาเน้ือหา โดยการแยกแยะแจกแจงเน้ือหาหรือ
แนวคิดที่ปรากฏในต ารา หนังสอื หรอืเอกสารตามวตัถุประสงค์ในการวเิคราะห์ แล้วน าแนวคดิ ทฤษฎี และหลกัการ
ของศาสตรท์ีห่ลากหลายในหวัขอ้เรื่องเดยีวกนั มาท าการสรุปเป็นแนวคดิ ทฤษฎ ีตวัแบบใหม่ขึน้มา  

4) การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพและจดัท าเอกสาร
ประกอบรูปแบบโดยการวเิคราะหห์ลกัสูตร การออกแบบเน้ือหา กระบวนการเรยีนการสอนและจดักจิกรรมการเรยีนรู้
เชงิรุก 

5) ตรวจสอบคุณภาพและปรบัปรุงรปูแบบ กลุ่มเป้าหมายเป็นผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบ
เจาะจงเพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เชิงรุก แผนการจดัการเรยีนรู้  และประเมนิความ
สอดคลอ้งของรปูแบบตรวจวเิคราะหโ์ดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งเป็นเกณฑใ์นการพจิารณา 
     การวิจยัระยะท่ี 2 เพื่อศกึษาผลของการพฒันารปูแบบ 
การจดัการเรยีนรู้เชงิรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชพีส าหรบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง
ทางการบญัช ีการศกึษาระยะน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อน ารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
จดัการอาชพีไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างและศกึษาผลการใชซ้ึง่มขี ัน้ตอนย่อย ดงัน้ี   

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจดัการอาชพีส าหรบัหลกัสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง
ทางการบญัช ี

- ประสทิธภิาพของรปูแบบฯ   
  ตามเกณฑ์ (E1/E2) เท่ากบั 
  80/80 
- ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตาม 
  รปูแบบฯ 
- ความพงึพอใจของนักศกึษา 
  ทีม่ต่ีอรปูแบบฯ 
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1) การเตรยีมการทดลองใชร้ปูแบบ ก าหนดประชากรและกลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู 

2) การด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้เชงิรุก  ผู้วจิยัใช้แบบแผนการวจิยัแบบ One group pretest-
posttest design (Cohen, L.; Manion, L.;& Morrison,K, 2007) ก าหนดกลุ่ มตั วอย่ างเป็นนักศึกษ าหลักสูต ร
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู ชัน้ปีที่ 1/3 ภาคเรยีนที ่1/2560 จ านวน 37คน ซึง่ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม 
เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีม่ดีชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.60-1.00 ค่าความยาก
ตัง้แต่ 0.42-0.76 ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.35-0.64 และค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรคูเดอร์รชิาร์ดสนั 20 (KR 20) มค่ีา
เท่ากบั 0.92 และแบบประเมนิความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จดัการอาชพี 

3) การวเิคราะห์ผลการทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรู้เชงิรุกวเิคราะหข์้อมูลเชงิปรมิาณเป็นค่าคะแนนที่ได้จาก
การท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรูเ้กี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการจดัการอาชพีก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันาของนกัศกึษากลุ่มตวัอย่างดว้ยสถติทิดสอบท ี(Paired t-test)  
แบบ one-tailed test for paired samples ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 และวเิคราะหป์ระสทิธภิาพ (Efficiency) ของ
นวตักรรมทางการศกึษา (E1/E2) เทยีบกบัเกณฑ ์80/80 โดยหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ผลการวิจยั   
     ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
     1.ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู้เชงิรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชพี ส าหรบัหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูงทางการบญัชีมอีงค์ประกอบคอืหลกัการวตัถุประสงค์และกระบวนการจดัการเรยีนการ
สอน  7 ข ัน้ตอน (ETBOPRA model) ได้แก่ (1) ข ัน้สร้างความสนใจ เน้นให้นักศกึษาและครูร่วมกนัตัง้ค าถามในสิง่ที่
อยากเรยีนรูโ้ดยครูเป็นผูก้ระตุ้นให้ผู้เรยีนออกแบบค าถามจากเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นจริงจากการท างาน (Engagement : 
E) (2) ข ัน้เชื่อมโยงปัญหา เป็นกจิกรรมที่ผูเ้รยีนเชื่อมโยงปัญหาทีร่่วมกนัตัง้ขึน้กบัหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Transfer : 
T) (3) ข ัน้ระดมสมอง เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกนัระดมสมองกบัเพื่อนภายในกลุ่มเกี่ยวกบัแนวทางแก้ไขปัญหา 
(Brainstorming : B) (4) ข ัน้สงัเกตการณ์ เป็นกจิกรรมที่ผู้เรยีนร่วมกนัสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการแลกเปลีย่น
เรยีนรู้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม โดยการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกบัขัน้ตอนการเรียนรู้และแสดงความรู้สกึต่อชิ้นงาน 
(Observe : O) (5) ข ัน้น าไปปฏิบัติเพื่อสร้างชิ้นงาน (Practice : P) เป็นขัน้น าไปสร้างเป็นชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาที่
เกดิขึน้ในชัน้สรา้งความสนใจ  (6) ข ัน้สะท้อนคดิ เป็นกจิกรรมทีผู่้เรยีนต้องสะท้อนสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูต้ ัง้แต่ข ัน้แรกไปจนถึง
ขัน้สรา้งชิน้งานว่า “ผู้เรยีนได้เรยีนรูอ้ะไร” แลว้น าชิ้นงานมาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และประเมนิซึ่งกนัและกนั (Reflect : R) 
และ (7) ข ัน้น าไปใช้งานจรงิ เป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนเหน็คุณค่า ประโยชน์จากการใชง้านและที่ส าคญั คอื การต่อยอดจาก
ที่สิง่ได้เรยีนรู้แล้วน าไปประยุกต์ใช้งานได้ตามสถานการณ์จรงิ (Apply : A)   และมดีชันีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.80-
1.00  
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รูป ท่ี  1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  ส าหรับหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูทางการบญัช ี
 

2. ผลของการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชพีส าหรบัหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูทางการบญัช ี พบว่า   

(1) ประสทิธภิาพของรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชพี 
 

ตารางท่ี 1 ผลการหาประสทิธภิาพของรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชพี 
 

ประสทิธภิาพ คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ ค่าเฉลีย่รอ้ยละ ค่าประสทิธภิาพ 

E1 90 79.30 88.11   88.11 
E2 60 51.46 85.77   85.77 

 

       จากตารางที่ 1 รูปแบบการจดัการเรยีนรู้เชงิรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชพีมีประสทิธภิาพ 
(E1/E2) เท่ากบัรอ้ยละ 88.11/85.77 สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้80/80  
 

(2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชพี 
ตารางท่ี  2 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก 
 

            *p-value < 0.05 
จากตารางที ่2  ภายหลงัการทดลอง พบว่า  นกัศกึษาที่ผ่านการเรยีนการสอนตามรปูแบบการจดัการเรยีนรู้

เชงิรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ  ส าหรบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูทางการบญัช ี มี

ผลสมั 
ฤทธิท์างการเรยีน 

n Mean SD. Mean diff. SD. 

95% CI 

p-value Lower Upper 

ก่อนการพฒันา 37 43.43 3.21 8.05 2.98 7.06 9.04 0.001* 

หลงัการพฒันา 37 51.49 3.30      
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ผลต่างของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการพฒันาอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ(p-value = 0.001) โดยมี
ผลต่างของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้เท่ากบั 8.05 คะแนน (95% CI : 7.06–9.04) 
   (3) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ  ส าหรบั
หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูทางการบญัช ี พบว่า นักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการจดัการเรยีนรู้เชงิ
รุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชพี  ส าหรบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูงทางการบญัชอียู่ใน
ระดบัมาก  (Mean = 4.18, SD. = 0.28) 

อภิปรายผล 
     1. รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชพี ส าหรบัหลกัสตูรประกาศนียบตัร
วชิาชพีชัน้สูงทางการบญัชมีกีระบวนการจดัการเรยีนการสอน 7 ขัน้ตอน คอื  ข ัน้สร้างความสนใจ (Engagement : E) 
ข ัน้เชื่อมโยงปัญหา (Transfer : T) ข ัน้ระดมสมอง (Brainstorming : B) ข ัน้สงัเกตการณ์ (Observe : O) ข ัน้น าไป
ปฏิบตัสิรา้งชิน้งาน (Practice : P) ข ัน้สะทอ้นคดิ (Reflect : R) และขัน้น าไปใช้งานจรงิ (Apply : A) สอดคล้องกบัจริา
ภรณ์  พมิใจใส (2553) ซึง่พบว่า 1) รปูแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎกีารสรา้งความรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถใน
การเรยีนรู้ของนักศกึษาพยาบาลทีพ่ฒันาขึน้ผ่านการตรวจสอบประสทิธภิาพโดยผู้เชีย่วชาญมชีื่อว่า “รูปแบบการเรยีน
การสอนพาร์เซ่ (PARCE Model)” ประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอน 5 ขัน้ตอนได้แก่ขัน้เตรียมความพร้อม
ส าหรบัการเรียนรู้ (Preparation : P) ข ัน้เรยีนรู้และฝึกปฏิบัติ (Action : A) ข ัน้สะท้อนความคดิ (Reflection :R) ข ัน้
สรา้งความรู้ (Construction:C) และขัน้ประเมนิผล (Evaluation : E);  นัทธรีตัน์ พีระพนัธุ์ (2557) พบว่ารูปแบบของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ส าหรับผู้ เรียนใน
ระดบัอุดมศกึษา ประกอบด้วยลกัษณะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใน 4 ลกัษณะที่สมัพนัธ์กนั ได้แก่ 
การน าเสนอเน้ือหา 
อย่างมพีลงั การสบืค้นสาระความรู้ การสร้างและเผยแพร่ผลงาน และการปฏิสมัพนัธ์และการสะท้อนกลบั ประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบดงักล่าวโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีทางการศกึษา จ านวน 7 ท่าน พบว่า ดชันี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.86-1.00 ; วชิยักงพลนนัท์  (2557) ได้พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานที่
พฒันาขึ้นมชีื่อเรยีกว่า SMOLA Model มอีงค์ประกอบของกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 5 ขัน้ตอนได้แก่ 1) ข ัน้
จดัการเรยีนการสอนแบบสถานการณ์จ าลอง (Simulation)  2) ข ัน้จดัการเรยีนการสอนดว้ยวธิสีอนแบบ (MIAP) 3) ข ัน้
จดัการเรยีนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Online) 4) ข ัน้ฝึกทกัษะชวีติจรงิในสถานประกอบการ (Life Skills) และ 5) 
ข ัน้การวดัและประเมนิผล (Assessment) ; จริภา  อรรถพร และประกอบ กรณีกจิ (2557) ไดพ้ฒันารปูแบบการสอนเชงิ
รุกออนไลน์เพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมการเรยีนรูฯ้ ม ี5 ขัน้คอืขัน้ศกึษาค้นควา้ (Action) ข ัน้เชื่อมโยงปัญหา (Transfer) ข ัน้
ระดมสมอง (Brainstorming) ข ัน้สงัเกตการณ์(Observation) และขัน้สะทอ้นคดิ (Reflection)  

2. รปูแบบการจดัการเรยีนรู้เชงิรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชพีส าหรบัหลกัสตูรประกาศนียบตัร
วชิาชีพขัน้สูงทางการบัญชีมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 88.11/85.77สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้เช่นเดียว กับ
ปนัดดา วรกานต์ทิวตัถ์ (2558) ซึ่งพบว่า 1) การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนรายวิชาสุนทรียศาสตร์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชพีปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชุดการสอนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์มีประสิทธภิาพ 
80.07/80.15 ; จริาภรณ์ พิมใจใส (2553) ที่พบว่า รูปแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการเรยีนรู้ของนักศึกษาพยาบาลมีประสิทธภิาพเท่ากบัร้อยละ 80. 88/82.75 เมื่อเทียบกบัเกณฑ์ 
80/80 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ; วชิยั  กงพลนนัท์ (2557) ทีพ่บว่า ประสทิธภิาพของรปูแบบการเรยีนการ
สอนแบบผสมผสานเท่ากบั 83.87/82.75 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดและสอดคล้องกบัอดุลย์ ภยัช านาญ, วชิยั นภาพงศ ์
และผ่องศร ีวาณิชยศุ์ภวงศ ์(2556) พบว่า รปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานในรายวชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ทางการศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 84.22/83.88 
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3. ภายหลงัการทดลอง พบว่า  นกัศกึษาทีผ่่านการเรยีนการสอนตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ  ส าหรบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูงทางการบญัช ี มผีลต่างของ คะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึ้นเท่ากบั 8.05 คะแนน สอดคลอ้งสมมติฐานที่ผูว้จิยัตัง้ไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ปนดัดา วรกานต์ทวิตัถ์ (2558) ซึง่พบว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาสุนทรยีศาสตรร์ะดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี
ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผู้เรยีนแตกต่างกนั แสดงว่าผู้เรยีนมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน ; จริาภรณ์  พมิใจใส (2553) ความสามารถในการเรยีนรูข้องนกัศกึษาพยาบาล
ที่เรยีนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้กบัรูปแบบการเรียนการสอนปกติแตกต่างกนัโดย
คะแนนความสามารถในการเรยีนรู้สูงกว่านักศึกษาพยาบาลที่เรยีนด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนปกติ ; วชิยั   กง
พลนันท์ (2557) ; ความรู้ของผู้เรยีนหลงัเรยีนด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.154. 
หลงัเรยีนผูเ้รยีนทีด่ว้ยรปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานกบัรปูแบบการเรยีนการสอนแบบปกตมิคีวามรูแ้ตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p<0.01) โดยผู้เรยีนกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนสูงกว่ากลุ่มควบคุมและทกัษะ
ของผูเ้รยีนหลงัเรยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก ; เบญจพร สว่างศร ี(2559) 
พฤติกรรมการเรยีนรูข้องนักศกึษาที่ได้รบัการสอนคณิตศาสตร์แบบเชงิรุกภาพรวมอยู่ในระดบัมากมค่ีาคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.21 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาที่ได้รบัจากการจดักจิกรรมการเรยีนคณิตศาสตร์แบบเชงิรุกเท่ากบั
ร้อยละ 80.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65.0 และนักศกึษาร้อยละ 80.0 มเีจตคติที่ดต่ีอวชิาคณิตศาสตร์เมื่อเทยีบกบั
เกณฑ์ร้อยละ 75; ปณิตา วรรณพริุณ  และชลติ กงัวาราวุฒิ (2559) ที่พบว่า  ความคดิสรา้งสรรค์ และคุณภาพผลงาน
สร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักศึกษามีความสมัพนัธ์กนั  และสอดคล้องกบังานวจิยัของอดุลย์ ภัย
ช านาญ, วชิยั นภาพงศ์ และผ่องศร ี วาณิชย์ศุภวงศ ์(2556) พบว่าผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่าง
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนที่เรยีนด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานในรายวชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง
การศกึษา พบว่า ผลการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  

4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เชงิรุกทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ  
ส าหรบัหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงทางการบัญชี  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Mean = 4.18, SD.= 0.28) 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของน ้าลิน เทียมแก้ว  และรุ่งเรอืง สทิธจินัทร (2557) พบว่า นิสติมีความพงึพอใจต่อการ
จดับรกิารเชงิรุก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Mean = 4.11) โดยผู้ใช้บรกิารได้รบัประโยชน์ (Mean = 4.48) และได้รบั
ความรูห้ลงัเข้าร่วมโครงการ (Mean = 4.30) และเสนอแนะให้มชี่องทางในการขอใช้บรกิารผ่านระบบออนไลน์ ; วชิยั   
กงพลนันท์ (2557) ที่พบว่า ผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจต่อรูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานโดยรวม อยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด  และสอดคล้องกบัอดุลย์ภยั   ช านาญ,  วชิยั นภาพงศ์และผ่องศร ีวาณิชยศุ์ภวงศ์ (2556) พบว่า นกัศกึษา
ความพงึพอใจต่อรปูแบบการเรยีนแบบผสมผสานมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 ซึง่อยู่ในระดบั
ความพึงพอใจมาก ผลการวิจยัครัง้น้ีชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวชิาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมทางการศึกษาน้ีมปีระสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑ์และมคีวามเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจดัการเรยีนการ
สอนต่อไป 
      กล่าวโดยสรุปไดว้่าการเรยีนรูเ้ชงิรุกเป็นรูปแบบการเรยีนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรมการ
เรยีนรู ้ส่งผลให้นักศกึษาได้พฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองทกัษะการคดิขัน้สูงการแก้ปัญหาและการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจ าวนัหรอืต่อยอดในอนาคตทัง้น้ีการจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ะประสบผลส าเรจ็หรอืไม่
นัน้ขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบหลายอย่าง เช่น ครผููส้อน นกัศกึษา และบรรยากาศในการเรยีนรูโ้ดยเฉพาะครูผูส้อนจะต้องมี
ความเขา้ใจถึงธรรมชาตแิละขัน้ตอนของการเรยีนรูเ้ชงิรุกมทีกัษะในการเลอืกเน้ือหารายวชิาและควรสรา้งบรรยากาศใน
การเรยีนใหน้กัศกึษาไดก้ลา้พดูกลา้ตอบและมคีวามสุขในการเรยีนรูต่้อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
    ข้อเสนอแนะต่อสถาบนัการศึกษา 
   1. สถาบนัศกึษาที่จดัการศกึษาสายอาชวีศกึษาและเทคโนโลยคีวรทีพ่ฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ใหเ้ป็นการ
จดัการเรยีนรู้เชงิรุกทุกรายวชิา พฒันาศกัยภาพครผูู้สอน และสรา้งแรงจูงใจให้ครูผู้สอนร่วมพฒันาทกัษะการจดัการ
เรยีนรูเ้ชงิรุกของตนเองและนกัศกึษา 
   2. พฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นในเรื่องทกัษะการจดัการเรยีนรู้เชงิรุก โดย
ร่วมมือกบัสถาบันที่จดัการเรยีนการสอนสายอาชีวศึกษาและเทคโนโลยอีื่นๆ เพื่อน ารูปแบบการเรยีนการสอนน้ีไป
ประยุกต์ใชห้รอืพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนในลกัษณะอื่น ๆ ภายใต้บรบิทของรายวชิานัน้ ๆ  

      ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัคร ัง้น้ี 
1. การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  ส าหรบัหลักสู ตร

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูงทางการบญัชไีปใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนครผููส้อนควรก าหนดกจิกรรมย่อย
ในแต่ละขัน้ทัง้ 7 ขัน้ เพิม่เตมิ คอื ข ัน้เตรยีมการ ขัน้ด าเนินการ และขัน้ประเมนิผล 

2. หลงัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละครัง้เสรจ็ ครูผูส้อนใช้เวลาร่วมกบันักศกึษาอย่างน้อยประมาณ 5 
นาทเีพื่อทบทวนการเรยีนการสอนในครัง้ทีผ่่านมาในประเดน็ทีว่่า “เราท าอะไรไดด้ทีีสุ่ด  เราท าอะไรไดไ้ม่ดเีลย  และใน
ครัง้ต่อไปเราจะปรบัปรุงการเรยีนการสอนร่วมกนัอย่างไร” แจง้นกัศกึษาว่าครัง้ต่อไปเราจะเรยีนอะไร และจะต้องเตรยีม
อะไรบ้าง 

3. การจดัการเรยีนรูค้วรเป็นกลุ่มขนาดเลก็ 4-6 คน เพื่อให้บรรยากาศแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  
ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัวิธีการที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้ด้วยปฏิสมัพันธ์ภายในกลุ่มเป็นสิ่งส าคญัผู้สอนควรเอื้อให้เกิดการ
ช่วยเหลอืและร่วมมอืกนัในการเรยีนรู้ 

4. การเรยีนรู้แบบเชงิรุกสามารถช่วยให้นักศกึษาสรา้งความรู้ได้ดว้ยตนเองกต็ามแต่ครผูู้สอนจะต้องมสี่วนช่วยใน
การตัง้ประเดน็ค าถามในขัน้สรา้งความสนใจ ซึง่จะท าใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ โดยเฉพาะการสอนในชัว่โมงแรก  

5. การจดักจิกรรมแบบเชงิรุกจะต้องใช้เวลานานในการจดักจิกรรมแต่ละขัน้ตอน   ดงันัน้  ครูผู้สอนจะต้องมกีาร
ก าหนดเวลาอย่างชดัเจนว่าจะใช้เวลาจ านวนกี่นาท ีและควบคุมเวลาใหน้ักศกึษารู้จกับรหิารเวลาเพื่อไม่ให้กระทบกบั
เวลาการจดักจิกรรมในขัน้ต่อไป 
     6. การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามแนวคดิการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิรุก  ครผููส้อนมบีทบาทส าคญัในการ
จดัเตรยีมกจิกรรมและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆใหพ้รอ้มส าหรบัการเรยีนการสอนในแต่ละครัง้  รวมทัง้จดัหาทมีงาน
ทีจ่ะเสรมิพลงัในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการเรยีนรูเ้ชงิรุกของนกัศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 
       ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัต่อไป 

1. ควรวจิยัและพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิการเรยีนรูเ้ชงิรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสรมิทกัษะ
อื่น ๆ หรอืความสามารถในการเรยีนรูด้า้นต่างๆหรอืใช้วธิวีทิยาอื่น ๆ โดยเน้นการวจิยัประยุกต์ เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัที่
น าไปสู่การปฏบิตัไิด ้

2. ควรวจิยัและพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิการเรยีนรูเ้ชงิรุกในรายวชิาทีเ่ป็นภาคทฤษฎเีพื่อพฒันา
ทกัษะดา้นการคดิแบบต่าง ๆ โดยเลอืกใชก้ลวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม 

3. ควรวจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิทกัษะดา้นการคดิของผูเ้รยีนโดยใชแ้นวคดิการจดัการเรยีนรูแ้บบ
อื่น ๆ ทีส่ามารถน ามาใชใ้นการพฒันาการคดิได ้

4. ควรวจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนการสอน โดยใช้วธิวีทิยาที่เน้นการแกไ้ขปัญหาและการน าไปใช้นัน้ ควรใช้
กลุ่มตวัอย่างที่ครอบคลุมทัง้ผูเ้รยีน ผูส้อน และผู้เกี่ยวขอ้งในเชงินโยบายเพื่อให้ได้ผลการวจิยัที่น าไปสู่ข้อเสนอทัง้ใน
เชงินโยบายและเชงิปฏบิตัไิด้ 
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5. ควรวจิยัและพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิให้นักศกึษาสาขาวชิาชพีการบญัชมีคุีณลกัษณะเป็น
บุคคลทีม่คุีณธรรมจรยิธรรม  เช่น ความซื่อสตัย ์มคีวามรบัผดิชอบ ไม่เหน็แก่ตวั  มจีติอาสา มนี ้าใจกบัเพื่อนรอบขา้ง 
มคีวามละเอยีดรอบคอบ  ตลอดจนมกีระบวนการในการน าเสนอ  และกลา้แสดงออก 
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