รายงานวิจยั ในชัน้ เรียน
เรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ของการพัฒนาเทมเพลทแอปสังอาหาร
่
มาใช้ในการเรียน-การสอน หลักสูตร
วิ ชาอิ นเตอร์เน็ตสาหรับงานอีคอมเมิ อร์ชอีคอมเมิ อร์ช

ผู้วิจยั
อ.ศุภมิ ตร ยุวฒ
ั นะ

โรงเรียนฝึ กอาชีพกรุงเทพมหานคร(ม้วน บารุงศิ ลป์ )
สังกัด ส่วนการฝึ กอาชีพ สานักงานการส่งเสริ มอาชีพ

สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องวิจยั : การพัฒนาเทมเพลทแอปสั ่งอาหาร มาใช้ในการเรียน-การสอน
นักศึกษาหลักสูตรวิชา อิ นเตอร์เน็ตสาหรับงานอีคอมเมิอร์ชอีคอมเมิอร์ช รุ่นที่3/64
ผู้วิจยั
: อ.ศุภมิตร ยุวฒ
ั นะ
หน่ วยงาน : โรงเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ม้วน บารุงศิลป์ )
สังกัด ส่วนการฝึกอาชีพ
สานักงานการส่งเสริมอาชีพ สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
ปี ที่ศึกษา : ภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2564

บทคัดย่อ
งานวิจัย นี้ เ รื่อ ง การพัฒ นาเทมเพลทแอปสัง่ อาหาร มาใช้ใ นการเรีย น-การสอน
นักศึกษาหลักสูตรวิชา อินเตอร์เน็ตสาหรับงานอีคอมเมิอร์ชอีคอมเมิอร์ช รุ่นที่ 3/64
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนของผูเ้ รียนเมื่อเรียนด้วยเทมเพลท
ประกอบการเรีย นการสอนขัน้ ตอนการสร้า งแอปสัง่ อาหาร หลัก สู ต รวิช าอิ น เตอร์ เ น็ ต
สาหรับงาน อีคอมเมิอร์ช ภาคเรียนที่ 3/2564
กลุ่ ม เป้ า หมาย คือ นั ก ศึก ษาหลัก สู ต รวิช า อิน เตอร์เ น็ ต ส าหรับ งานอีค อมเมิอ ร์ช
ภาคเรียนที่ 3/2564 จานวน 11 คน
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจัย ได้แก่ เทมเพลทแอปสัง่ อาหาร ในการพัฒ นาแอปด้ ว ย
โปรแกรมสาเร็จรู ป GlideApp เครื่อ งมือ แบบสังเกต Rubric วิเคราะห์ข ้อ มู ลโดยใช้ส ถิติ
ค่าเฉลียกลุ่มเป้ าหมาย (Mean) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มเป้ าหมาย 11 คนสามารถนาเทมเพลทที่พฒ
ั นามาสร้างเป็ น
แอปของตนเองได้ 11 คนคิด เป็ น 100% ของกลุ่มประชากรโดยมีคะแนน ผ่านตามเกณฑ์
จานวน 11 คน

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การเรีย นรู้เรื่อ งการพัฒนา เทมเพลทการสังอาหารด้
่
วยโปรแกรมสาเร็จรูป มีส่วน
สาคัญทีจ่ ะทาให้ผเู้ รียน เข้าใจและสามารถพัฒนาแอพพริเคชั ่นบนมือถือได้
ผู้เรีย นส่วนมากมีความคิด ว่าการพัฒนาแอพพริเ คชั ่นบนมือ ถือ เป็ นความยุ่งยาก
จะต้องมีความรู้ด้านการเขีย นโปรแกรมขัน้ สูง ทาให้ไม่เข้าใจ ไม่สามารถสร้างโครงงานได้
อย่างถูกต้อง โดยนักเรียนภาคเรียนที่ 3/2564 มีจานวน 16 คน มีเพียง 5 คน ซึ่งถึงเป็ นร้อย
ละ 24 สามารถเข้าใจ นักศึกษา 11 คนซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนทัง้ หมดยังไม่เข้าใจ
และไม่สามารถสร้างโครงงานตามใบงาน ได้อย่างถูกต้อง
ครูผสู้ อน จึงได้จดั เตรียมให้นักศึกษาจานวน 11 คน เข้าร่วมแนวทางพัฒนาแก้ไขการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาพัฒนาแอพพริเคชั ่นบนมือถือ โดยครูผู้สอนได้พฒ
ั นาใบ
ความรูแ้ บบ เทมเพลทการสังอาหารด้
่
วยโปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งคาดหวังว่าจะทาให้นักศึกษา
เข้าใจและเลือกใช้ เทมเพลทการสังอาหารด้
่
วยโปรแกรมสาเร็จรูป ได้อย่างถูกต้อง เพื่อยก
ผลสัมฤทธิของกลุ
์
่มเป้ าหมายให้สูงขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรีย นของผู้เรีย นเมื่อเรีย นด้วยเทมเพลทประกอบการ
เรียนการสอนขัน้ ตอนการสร้างแอปสังอาหารหลั
่
กสูตรวิชาอินเตอร์เน็ต สาหรับงาน อีคอม
เมิอร์ช ภาคเรียนที่ 3/2564

ขอบเขตการวิจยั
1.ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Glideapp พัฒนาเทมเพลท
ต้นแบบ สร้างขัน้ ตอนการพัฒนาโดยมีตวั อย่างแนะนา
2.กลุ่มเป้ าหมายนักศึกษาหลักสูตรวิชาอินเตอร์เน็ตสาหรับงานอีคอมเมิอ ร์ช ภาค
เรียน ที่ 3/2564 จานวน 11 คน
3.ตัวแปรที่ศกึ ษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอนโดยใช้เทมเพลทต้นแบบใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
GlideApp
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิของผู
์ เ้ รียนหลังจากใช้เทมเพลทต้นแบบ
4.ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั
ภาคเรียนที่ 3/2564 ระยะการวิจยั จานวน 67 วันทาการ

นิ ยามคาศัพท์เฉพาะ
1.การสอนโดยใช้เทมเพลทต้นแบบโปรแกรมสาเร็จรูป GlideApp ”หมายความว่า”
ใบงานพัฒนาแอปด้วยโปรแกรมสาเร็จรูประบบการสังทาอาหารทางออนไลน์
2.โปรแกรม GlideApp “หมายความว่า” โปรแกรม GlideApp จะมาช่วยจัดการในด้าน
การแสดงผล ข้อ มู ล ต่ า งๆ จาก Google Sheet ที่เ รามีใ ห้ ม าอยู่ บ น Smart Phone
สามารถเลือ กรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายแบบตามต้อ งการ โดยแค่เรามีข ้อ มูลใน
Google Sheet ก็เปลีย่ นเป็ น mobile app ได้ง่ายๆ
3.แบบสังเกตการปฏิบัติงาน Rubric “หมายความว่า ” เครื่อ งมือ ในการให้คะแนน
(Scoring Tool) ที่เกิด จากการรวมกันระหว่างเกณฑ์การให้ คะแนน (Scoring criteria) กับ
มาตราประมาณค่าหรือระดับคะแนน (Rating scale) เพื่อระบุถึงความแตกต่าง ของผลงาน
หรื อ ประสิ ท ธิ ภ าพ (Proficiency) ของงาน ส าหรับ เป็ นแนวทางที่ จะน าไปใช้ ใ นการ
ประเมินผล งานของผูเ้ รียนเรียนตามเกณฑ์ครูกาหนด
4.นักศึกษาหลักสูตรวิชา อินเตอร์เน็ตสาหรับงานอีคอมเมิอร์ช ” หมายความว่า ”
นักศึกษาห้องเรียนหลักสูตรวิชา อินเตอร์เน็ตสาหรับงานอีคอมเมิอร์ช ภาคเรียนที่ 3/2564
จานวนทัง้ หมด 11 คน
5.ผลสัมฤทธิข์ องผู้เรีย น ”หมายความว่า ” คะแนนที่ได้จากการวัด ผลโดยใช้แ บบ
สังเกตการปฏิบตั งิ าน Rubric ตามใบงานเรื่อง พัฒนาแอพริเคชั ่นสาหรับสังท
่ าอาหาร
ประโยชน์ที่ได้รบั จากการวิจยั
1.ได้เทมเพลทต้นแบบทีพ่ ฒ
ั นาจากโปรแกรมสาเร็จรูป GlideApp ผูเ้ รียนสามารถ
ทีจ่ ะนาเทมเพลทนาไปพัฒนาต่อ ยอดให้ตรงกับสินค้าของตนเอง
2.ผู้เรียนสามารถศึกษาเรีย นรู้การพัฒนาแอประบบการสังท
่ าอาหารทางออนไลน์
หลักสูตรอินเตอร์เน็ตสาหรับงานอีคอมเมิอ ร์ช ได้อย่างต่ อเนื่องตลอดเวลา ทาให้เกิดความ
เข้าใจสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย

กรอบแนวคิ ดการวิจยั

ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตาม

เทมเพลท

ผลสัมฤทธิ ์

การพัฒนาโดยใช้เทมเพลทต้นแบบใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป GlideApp ใช้หลัก
ทฤษฎี การพัฒนาซอฟต์แวร์
- การสอนด้วยสื่อออนไลน์เทมเพลท
- การโปรแกรมสาเร็จรูป GlideApp
- แบบประเมิน Rubric

ผลสัมฤทธิของผู
์ เ้ รียนหลักสูตรวิชา
อินเตอร์เน็ตสาหรับงานอีคอม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาผลสัมฤทธิของการพั
์
ฒนาเทมเพลทแอปสังอาหาร
่
มาใช้ในการเรียน-การสอน
วิชาอินเตอร์เน็ตสาหรับงานอีคอมเมิอร์ช
ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยเสนอตามลาดับหัวข้อ ด้งนี้
1.เทมเพลท คือ รูปแบบหรือแบบฟอร์มแอปที่ยงั ไม่มกี ารใส่เนื้อหาเข้าไป ผู้ใช้เพียง
แค่ใส่ขอ้ มูลรายละเอียดเข้าไป แก้ไข Logo รูปภาพเพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้งานได้เลย เรา
อยากได้แอปหน้าตาแบบไหน ก็เลือ กหา เลือ กใช้ได้ตามต้องการจากผู้ให้บริการเกี่ยวกับ
Template เทพเพลตตัวอย่างของ นางสาวชลธิชา เซี่ยงหลิว(2562) สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรรี ะบบสังอาหารออนไลน์
่
กรณีศึกษาร้านอาหาร
ครั ว ละมุ น ระบบสั ง่ อาหารออนไลน์ ก รณี ศึ ก ษาร้ า นอาหารครั ว ละมุ น ซึ่ ง เป็ นเทค
โนโลยีแอพพลิเคชั ่นสาหรับการสังอาหารผ่
่
านทางระบบอินเตอร์เน็ตโดยตัวเว็บแอพพลิเคชั ่น
มีคุณสมบัติในการเรียกดูอาหารแต่ละชนิดการสังซื
่ ้ออาหารการตรวจสอบสถานะของการจัด
ส่ง และการชาระเงิน อีกทัง้ ยังสามารถติดตามข่าวสารบนหน้าเว็บ เพจ และดูการ รีววิ อาหาร
เพื่อ ช่วยในการตัดสินใจในการสังซื
่ ้อสินค้าจากทางร้านอีกทัง้ ระบบการจัดการหลังร้านยัง
สามารถ ตรวจสอบข้อ มูลสินค้าได้
2.โปรแกรม GlideApp คือเครื่องมือทีช่ ่วยในการสร้าง Mobile Application สาหรับใช้
ในองค์กรโดยแทบไม่ตอ้ งเขียนโค้ด ซึ่งมีฟังก์ชั ่นการทางานได้เทียบเท่าซอฟแวร์สานักงานที่
ใช้พฒ
ั นาแอปพริเคชั ่น GlideApp เหมาะกับการทา mobile app ที่มฐี านข้อมูลไม่ได้ซบั ซ้อน
มากมาย ใช้งานได้ง่ายเหมาะกับการทาเป็ น prototype เพื่อ นาเสนอ idea และให้ผู้ใ ช้ได้
ทดลองใช้งานก่อ นที่จะพัฒ นาให้เ ต็ม รูป แบบ หรือ ในองค์กร ร้านค้า ขนาดเล็กที่อ ยากมี
mobile app ไว้ใช้งานโดยไม่ตอ้ ง coding

3.รูบริค คือ เครื่อ งมือ ในการให้คะแนน ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่าง ๆ ที่ใ ช้
พิจ ารณาชิ้น งานหรือ การปฏิ บัติ เช่ น การประเมิน งานเขีย นจะพิจ ารณาวัต ถุ ป ระสงค์
องค์ประกอบ รายละเอียด น้ าเสียงของการเขียน และกลวิธกี ารเขียน เป็ นต้น อีกประการ
หนึ่ง คือ ระดับคุณภาพของเกณฑ์ แต่ละด้าน ซึ่งมีตงั ้ แต่ ระดับดีเยี่ยมจนถึงต้องปรับปรุง
(Heidi Goodrich Andrade, 1997)
รูบริคการให้คะแนน คือ แนวทางการให้คะแนนอย่างละเอีย ด ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
ผู้สอนหรือผู้ประเมิน เพื่อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ผลงานหรือ กระบวนการที่เกิด จาก
ความพยายามของนักเรียน (Barbara M. Moskel, 2000)
รูบริคเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ที่ใ ช้ประเมินการปฏิบัติ ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับแบบสารวจรายการ (Checklists) โดยปกติจะเรียกว่าแนวทางการให้คะแนน
(Scoring guides) ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินการปฏิบตั ิท่มี ลี ักษณะเฉพาะ ใช้ในการ
ประเมินการปฏิบัติง านของนั กเรีย น หรือ ประเมินผลผลิต ซึ่ง เป็ นผลจากการปฏิบัติ ง าน
(Craig A Mertler, 2001)
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่ า รู บ ริค เป็ น เครื่อ งมือ ให้ ค ะแนนชนิ ด หนึ่ ง ใช้ใ นการประเมิน การ
ปฏิบตั งิ านหรือผลงานของนักเรียน รูบริคประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เกณฑ์ทใ่ี ช้ประเมินการ
ปฏิบตั ิหรือผลผลิตของนักเรียน และระดับคุณภาพหรือระดับคะแนน เกณฑ์จะบอกผู้สอน
หรือผู้ประเมินว่าการปฏิบตั ิงานหรือผลงานนัน้ ๆ จะต้องพิจารณาสิง่ ใดบ้าง ระดับคุณภาพ
หรือระดับคะแนนจะบอกว่า การปฏิบัติหรือผลงานที่สมควรจะได้ระดับคุณภาพหรือระดับ
คะแนนนั น้ ๆ ของเกณฑ์แ ต่ ล ะตัว มีลัก ษณะอย่ า งไร รู บ ริค จึง เป็ น เหมือ นการก าหนด
ลักษณะเฉพาะ (Specification) ของการปฏิบัติหรือ ผลงานนัน้ ๆ ในเชิงคุณภาพหรือ เชิง
ปริมาณ
4.ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ย นเป็ นความสามารถของนักเรีย นในด้า นต่างๆ ซึ่งเกิด จาก
นักเรียนได้รบั ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูตอ้ งศึกษาแนวทาง
ในการวัดและประเมินผล การสร้างเครื่อ งมือ วัดให้มีคุณภาพนัน้ ได้มผี ู้ให้ความหมายของ
ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนไว้ดงั นี้
ปราณี กองจิน ดา (2549,หน้ า 42) กล่ า วว่ า ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย น หมายถึ ง
ความสามารถหรือ ผลสาเร็จ ที่ได้รบั จากกิจกรรมการเรีย นการสอนเป็ นการเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมและประสบการณ์เรีย นรู้ทางด้านพุทธิพิสยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั และยังได้
จาแนกผลสัมฤทธิท์ างการเรียนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการ สอนที่
แตกต่างกัน

ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556) ให้ ค าจ ากัด ความผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นว่ า คือ
คุณลักษณะ รวมถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลอันเป็ นผลมาจากการเรียนการสอน หรือ
มวลประสบการณ์ ทั ง้ ปวงที่บุ ค คลได้ ร ับ จากการเรีย นการสอน ท าให้ บุ ค คลเกิ ด การ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลว่าเรีย นแล้วรู้อ ะไรบ้าง และมีความสามารถ
ด้านใดมากน้อยเท่าไร ตลอดจนผลทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนการฝึกฝนหรือประสบการณ์ต่างๆ
ทัง้ ในโรงเรียน ทีบ่ า้ น และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ รวมทัง้ ความรูส้ กึ ค่านิยม จริยธรรมต่างๆ ก็เป็ น
ผลมาจากการฝึกฝนด้วย
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียน
การสอนทีจ่ ะทาให้ นักเรียนเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดง
ออกมาทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพสิ ยั ด้าน จิตพิสยั และด้านทักษะพิสยั

บทที่ 3
วิธีดาเนิ นการวิจยั
ศึกษาผลสัมฤทธิของการพั
์
ฒนาเทมเพลทแอปสังอาหาร
่
มาใช้ในการเรียน-การสอน
นักศึกษาหลักสูตรวิชา อินเตอร์เน็ตสาหรับงานอีคอมเมิอร์ชอีคอมเมิอร์ช รุ่นที่ 3/64
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. กลุ่มเป้ าหมาย
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. รูปแบบการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักศึกษาห้องเรียนหลักสูตรวิชา
อินเตอร์เน็ตสาหรับงานอีคอมเมิอร์ช ภาคเรียนที่ 3/2564 จานวนทัง้ หมด 11 คน
ได้มาโดยวิธกี าร เลือกโดยเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. เทมเพลทแอปพัฒนาแอปด้วยโปรแกรมสาเร็จรูประบบการสังทาอาหาร
ทางออนไลน์
2. แบบสังเกตการปฏิบตั งิ าน Rubric

รูปแบบการวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนใช้แบบแผนการวิจยั แบบ กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว
วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design)

การเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ เครื่องมือแบบสังเกต Rubric

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลียกลุ่มเป้ าหมา(Mean)และหาค่าร้อยละ(Percentage)
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
1. สถิตพิ น้ื ฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
1) หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สตู รดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

เมื่อ

P
P
f
N

f
100
N

=
แทน ร้อยละ
แทน ความถี่ทต่ี อ้ งการแปลงให้เป็ นร้อยละ
แทน จานวนความถี่ทงั ้ หมด

2) หาค่าเฉลีย่ (Mean) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

เมื่อ

µ
µ

=

X
N

แทน คะแนนเฉลีย่

 X แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดในกลุ่ม
N แทน จานวนคะแนนในกลุ่ม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาผลสัมฤทธิของการพั
์
ฒนาเทมเพลทแอปสังอาหาร
่
มาใช้ในการเรียน-การสอน
วิชาอินเตอร์เน็ตสาหรับงานอีคอมเมิอ ร์ช ผู้วจิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ
ดังนี้
1. สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เข้าใจตรงกันในการแปลความหมายของข้อมูล ผูศ้ กึ ษาจึงกาหนดสัญลักษณ์
ทีใ่ ช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
N แทน จานวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง

µ

แทน ค่าเฉลีย่ (Mean)
P แทน ร้อยละ

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าร้อยละ (Percentage) ของผูท้ ผ่ี ่านการประเมินหลังจากใช้เทมเพลท
P = (11x100)/11
ได้
P = 100
2) หาค่าเฉลีย่ (Mean) µ ของผูท้ ผ่ี ่านการประเมินหลังจากใช้เทมเพลท
(76+96+96+92+76+96+96+96+100+80+75 )/11
ได้

µ = 89

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนาก่อนเรียน และหลังเรียน
คนที่

ชื่อ-สกุล นศ.

1

นายธนัท บุญสังข์

2

นางจันทร์พมิ พ์ พริง้ ศุลกะ

3

น.ส.พิมลพัชร วรวิทย์พลิ าส

4

นางอรุโณทัย เฑียรบุญเลิศรัตน์

5

นางทัศนีย์ ศรีทองเย็น

6

นายธรรมสิริ บุญมลิซ้อน

7

นายกิตติ หวังพิทกั ษ์

8

นายสันติ ชาติรกั วงค์

9

นายเสรี หลาวเจริญ

10

นายอมรเทพ เก่งกาจ

11

นายกานต์ โพธิกุ์ ล

คะแนนค่าเฉลีย่ µ

คะแนนก่อน คะแนนหลัง

ค่าต่าง

ร้อยละ
ก่อน

ร้อยละ
หลัง

13
14
14
14
12
14
13
12
14
11
9

19
24
24
23
19
24
24
24
25
20
20

6
10
10
9
7
10
11
12
11
9
11

52
56
56
56
48
56
52
48
56
44
36

76
96
96
92
76
96
96
96
100
80
75

12.7

22.4

9.64

50.90

89.00

จากตารางที่ 1
พบว่าหลังจากใช้เทมเพลทต้นแบบมาใช้ในการเรียนการสอนสามารถนาเทมเพลทนา
ไปพัฒนาต่อยอดให้ตรงกับสินค้าของตนเองผ่านตามเกณฑ์จานวน 11คนได้คะแนนสูงขึ้นทุก
คน (µ=89) คิดเป็ น 100% เมื่อพิจารณาเป็ นรายคนพบว่าลาดับที1่ มีคะแนนเต็ม 100 จานวน
1 คน ลาดับที่ 2 มีคะแนน 96 จานวน 5 คน ลาดับสุดท้ายมีคะแนน 75 จานวน 1 คน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
การพัฒนาเทมเพลทแอปสังอาหาร
่
มาใช้ในการเรียน-การสอน นักศึกษาหลักสูตรวิชา
อินเตอร์เน็ตสาหรับงานอีคอมเมิอร์ชอีคอมเมิอร์ช รุ่นที่ 3/64
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป พัฒนา
เทมเพลท ระบบการสัง ทาอาหารทางออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างได้แ ก่ นักศึกษา ห้อ งเรีย น
หลักสูตรวิชา อินเตอร์เน็ตสาหรับงานอีคอมเมิอ ร์ชภาคเรียนที่ 3/2564 จานวน ทัง้ หมด11
คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจัย ประกอบด้ว ยใบงานพัฒ นาแอปด้ว ย โปรแกรม ส าเร็จ รู ป
GlideApp และแบบสังเกต Rubric
1.ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การศึกษาผลสัมฤทธิของการใช้
์
ใบความรู้รูปแบบเทมเพลท
แอปสังอาหาร
่
พบว่าหลังจากใช้เทมเพลทต้นแบบมาใช้ในการเรียนการสอนสามารถนาเทม
เพลทนาไปพัฒนาต่อยอดให้ตรงกับสินค้าของตนเองผ่านตามเกณฑ์จานวน 11คนได้คะแนน
สูงขึ้นทุกคน (µ=89) คิดเป็ น 100% เมื่อพิจารณาเป็ นรายคนพบว่าลาดับที่1 มีคะแนนเต็ม
100 ลาดับที่ 2 มีคะแนน 96 จานวน 5 คน ลาดับสุดท้ายมีคะแนน 75 จานวน 1 คน
2.การอภิปรายผล จากการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนการสอนโดยใช้ใบความรู้
รูปแบบเทมเพลทแอปสังอาหารผู
่
้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้นจากก่อนการใช้ ใบ
ความรู้รูปแบบเทมเพลทแอปสังอาหาร
่
ซึ่งสังเกตได้จากคะแนนที่เพิม่ ขึ้น สูงถึง ร้อยละ 75
ขึ้นไปทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของ นายวิกรม ศรศร ที่ได้ทาการวิจยั ใน
เรื่อง ระบบจัดการการสังอาหาร
่
และนางสาวชลธิชา เซี่ยงหลิว ทีไ่ ด้ทาการวิจยั ในเรื่อง ระบบ
สังอาหารออนไลน์
่
กรณีศกึ ษาร้านอาหารครัวละมุน โดยพบว่า กลุ่มทดลองการเรียนการสอน
โดยใช้ เทมเพลทแอปสังอาหาร
่
มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุม 89% และ เทมเพลทแอปสัง่
อาหาร มีผลกระทบเชิงบวกต่อทักษะทางปั ญญา

3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ครูผู้สอนในสาขาวิชาอื่น ๆ ควรให้ความสาคัญในการจัดทาสื่อ การเรีย นรู้ และ
แหล่ ง การเรีย นรู้ ที่มีส่ ว นช่ ว ยท าให้ นั ก เรีย นมี ค วามสนใจและเร้ า ความสนใจ ความ
กระตือ รือ ร้นในการเรีย น โดยเฉพาะหากได้รบั การฝึ ก ฝนที่ด ี และมีความเหมาะสมแล้ว
นักเรียนจะมีความสามารถในการเรียนรูเ้ พิม่ มากขึน้
3.2 ครูผู้สอนควรมีการสร้างสื่อหรือ ค้นหาสื่อประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้
หลากหลาย เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจ และลดความเบื่อหน่ายที่เกิดจากเรียนการสอนจาก
ตาราเรียนอย่างเดียว
3.3 เป็ นแนวทางให้ครูผสู้ อนสามารถนาไปใช้กบั ผูเ้ รียนวิชาอินเตอร์เน็ตสาหรับงานอี
คอมเมิอร์ช ในส่วนทีเ่ ป็ นใบงานที่ตอ้ งมีการปฏิบตั เิ พื่อให้ผู้เรียนได้ออกแบบสร้างผลงานของ
ตนเองโดย ผูส้ อน ต้องเตรียมเทมเพลทตามใบงานให้ ผูเ้ รียนนาไปดัดแปลงได้

เอกสารอ้างอิ ง
นายวิกรม ศรศร (2562) ระบบจัดการการสังอาหาร
่
กรณีศกึ ษา ร้านอาหาร Zero
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
http://www.rpu.ac.th/search/upload/0010_2560.pdf
นางสาวชลธิชา เซี่ยงหลิว (2562) ระบบสังอาหารออนไลน์
่
กรณีศึกษาร้านอาหารครัวละมุน
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
http://coms.kru.ac.th/tee/Projects/ShowPdf?name=637217822247872525.pdf&chk=Fal
se

ภาคผนวก
(ตารางคะแนน / รูปภาพ /แบบสังเกตการปฏิบตั ิงาน RUBRIC )

รูปภาพเทมเพลทแอปสั ่งอาหาร

