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การพัฒนาสมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบของสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิ ชาช่างทองหลวง
โอชา ทองแก้วกูล1* และ ธีรพงษ์ วิรยิ านนท์2
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างสมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (2) เพื่อ
หาคุณภาพของสมุดบันทึกงาน (Log book] ในรูปแบบของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (3) เพื่อสํารวจความพึงพอใจในการใช้สมุด
บันทึกงาน (Log book) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาช่างทองหลวง โดยมีลําดับขัน้ ตอนการวิจยั คือ
ศึกษาวิเคราะห์เ ครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ออกแบบ และสร้าง สมุ ดบันทึก งาน (Log book) ในรูป แบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่สมุดบันทึกงาน (Log book) แบบประเมินผลจากการใช้สมุดบันทึกงาน (Log book) และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้สมุดบันทึกงานจากนัน้ นําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชัน้ ปี ท่ี 2 สาขาวิชาช่างทองหลวง ทีเ่ รียนวิชางานรูปพรรณ 2 จํานวน 26 คนโดยเลือกแบบเจาะจง หลังจากใช้สมุด
บันทึกเสร็จ วิเคราะห์แบบประเมินผลจากการใช้สมุดบันทึกงาน และวิเคราะห์แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้สมุด
บันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาช่างทองหลวง
ผลการวิจยั พบว่าคุณภาพของสมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทส่ี ร้างขึน้ มีคุณภาพดีมาก
( = 4.83 คะแนน และ S.D. = 0.21 คะแนน) การประเมินผลจากการใช้สมุดบันทึกงาน (Log book) ของกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 77.63 สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ ร้อยละ 75 และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
( = 4.61 คะแนน และ S.D. = 0.37 คะแนน)
คําสําคัญ: สมุดบันทึกงานแบบอิเล็กทรอนิกส์
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The Development of Electronic Log book System for Bachelor Degree
Education Fields Royal Goldsmith
Ocha Thongkaewkul1* and Teerapong Wiriyanon2
Abstract
This research aims (1) To create a notebook. (Log book) in the form of electronic media. For
undergraduate students. Goldsmith School Royal. (2) To find quality of the record. (Log book) in the form of
electronic media. (3) To explore the experience in the form of electronic media. Including a diary (Log book)
evaluation of the use of a notebook (Log book) and satisfaction of the users work diary. Then to try to
sample, a second - year undergraduate students in the Department of the Royal goldsmith. The two sections
of the class of 26 people by sampling. After the book was finished. Analytical evaluation of the use of a
notebook. Satisfaction survey and analysis of the event logs (Log book) in the form of electronic media.
For undergraduate students. Goldsmith School Royal.
The results showed that the quality of the Journal (Log book) in the form of electronic media. Made up of
very good quality ( =4.83 points and S.D. = 0.21 points) evaluation of the use of notebook work (Log book)
of the sample percentage 77.63 higher than a preset threshold percentage, 75 points and results. assessing
satisfaction levels in most of the samples ( = 4.61 points and S.D. = 0.37 points).
Keywords: Log book Electronic
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1. บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่11
(พ.ศ. 2555–2559) ทุ กภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้อง
ร่วมกันน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ น
ปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุ ก
ภาคส่ ว นในสัง คมไทย ซึ่ ง จะนํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาเพื่ อ
ประโยชน์สุขที่ยงยื
ั ่ นของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ [1]
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่10
(พ.ศ.2550-2554) สัง คมไทยได้ น้ อ มนํ า หลั ก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุ กต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุ ก
ภาคส่วน สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็ นสุขของคน
ไทยโดยรวมที่ไม่ได้รบั ผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจเข้มแข็ง
การมีงานทํา ความเข้มแข็งของชุมชน และความอบอุ่น
ของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็ นสุขอย่างไรก็
ตามในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมครอบคลุมทุก
สาขาโดยเฉพาะสาขาการศึกษาและการเรียนรูท้ ม่ี ุ่งพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม การสร้างความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ.2545-2549) มีก ารกํ า หนดวิส ัย ทัศ น์ ร วมทัง้ การ
พัฒนาบุคลากรของประเทศให้ มีคุณภาพและปริมาณที่
เพี ย งพอ เพื่ อ รองรับ บุ ค ลากรที่ มี ค วามชํ า นาญและ
เชี่ยวชาญเฉพาะมากขึน้ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมนี้นับว่าเป็ นปญั หาสําคัญ การศึกษาจะ
เน้นเฉพาะกําลังคนที่สําคัญในอุตสาหกรรมนี้เท่านัน้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ช่างเจียรนัย ช่างขึ้นรูป ช่างเข้าตัวเรือน
และนักการตลาด
ในสมัยก่อนการเรียนการสอนวิชาภาคปฏิบตั ิจะเน้ น
การถ่ ายทอดโดยตรงจากครู สู่ศิษย์ ไม่ นิ ยมทําการจด
บันทึกกันทําให้เทคนิ คงานช่างได้สูญหายไป ตามแนว
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี รวมถึงการผลิตกําลังคนทีม่ คี ุณภาพ ให้กบั องค์กร
ภาคอุ ตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จึงได้เปิ ดการเรียนการสอน
วิชางานรูปพรรณ วิชาช่ างทองหลวง และ วิชางาน
ช่างทองโบราณ [2]
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ซึง่ ในการเรียนการสอนจะเน้นการบรรยาย และสาธิต
ให้กบั นักศึกษาดู ได้ทลี ะส่วน ทําให้นกั ศึกษาได้รบั ความรู้
และเทคนิคต่ างๆ ไม่ ทวถึ
ั ่ งกัน การพัฒนากําลังคนโดย
ั
ระบบการศึกษาปจจุบนั สถาบันการศึกษา ทัง้ ระดับอุดม
ศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ดําเนินการเรียนการสอนอยู่
หลายสถาบันด้วยกัน กาญจนาภิเษก วิทยาลัย ช่างทอง
หลวง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ น
แห่งหนึ่งทีม่ กี ารศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง ในสาขาวิชาช่าง
ทองหลวงและสาขาเครื่อง ประดับอัญมณี เพื่อผลิตกําลัง
คนให้เป็ นกําลังสําคัญในการอนุ รกั ษ์ ซ่อมสร้างสืบสาน
งาน ช่ างทองหลวง งานช่างทองโบราณ ในการจัดการ
เรียนการสอน จะร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอัญมณี และ
เครื่องประดับ มาโดยตลอด ดังนัน้ การพัฒนากําลังคน ให้
มีความรู้ ทักษะ และความชํานาญแต่เพียงอย่างเดียวคง
ไม่ได้ หาต้องเป็ นการพัฒนากําลังคนตามระบบสากลซึ่ง
เป็ นการสร้างคุ ณค่า และการยอมรับความสามารถของ
แรงงานในอาชีพ [3]
ปจั จุบนั การเรียนการสอนในภาคปฏิบตั ขิ องกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จะเป็ นแบบบรรยาย ในการ
เรีย นการสอนวิช างานรูป พรรณ 2 เรื่อ งงานจี้เ งิน
นักศึกษาไม่มีเครื่องมือ หรือแบบฟอร์มที่ช่วยในการจด
บันทึกขัน้ ตอนการปฏิบ ัติงาน ผู้วิจ ัยจึงมีความคิดที่จะ
สร้าง และพัฒนาสมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบ
ของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการบันทึกวิชางานรูปพรรณ 2
เรื่องงานจีเ้ งิน ซึง่ สมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีประโยชน์ มาก ในการช่วยให้
นักศึกษามีเครื่องมือที่ช่วยในการจดบันทึกขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านเพื่อเตือนความจําเป็ นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อนํ าไปใช้ในการผลิตชิ้นงาน และนํ าไปพัฒนาความรู้
ทําให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมาก
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อสร้างสมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบ
ของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
2.2 เพื่อหาคุณภาพของสมุดบันทึกงาน (Log book)
ในรูปแบบของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
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2.3 เพื่อสํารวจความพึงพอใจจากการใช้สมุดบันทึก
งาน (Log book)ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. สมมุติฐานของการวิ จยั
3.1 สมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้สมุดบันทึกงาน (Log
book) ในรูปแบบของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก
4. ตัวแปรที่ศกึ ษา
4.1 ตัวแปรต้น คือ สมุดบันทึกงาน (Log book) ใน
รูปแบบของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
4.2 ตัวแปรตาม คือ
คุณภาพของสมุดบันทึกงานในรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ม ีต่อการใช้สมุด
บันทึกงาน ในรูปแบบของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
5. วิ ธีการวิ จยั
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัยครัง้ นี้ คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ของกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
จํานวน 122 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 2 สาขาวิชา
ช่างทองหลวงทีเ่ รียนวิชางานรูปพรรณ 2 เรื่องงานจีเ้ งินใน
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 26 คน
5.2 เครื่องมือวิจยั
5.2.1 สมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบ
ของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
5.2.2 แบบประเมินผลจากการใช้สมุ ดบันทึก
งาน (Log book) ในรูปแบบของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
5.2.3 แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้สมุด
บันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
5.3 การทดลอง
1) ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงรายละเอียดต่างๆ ในการใช้งาน
ของสมุ ด บัน ทึก งานในรู ป แบบของสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
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สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาช่างทองหลวง
แก่กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 2 ที่
เรียนวิชางานรูปพรรณ 2 เรื่องงานจี้เงิน จํานวน 26 คน
เป็ นเวลา 20 นาที
2) แจกเอกสารและคู่มอื การใช้สมุดบันทึกงาน
(Log book) ให้กลุ่มตัวอย่างทัง้ 26 คน คนละ1 ชุดจากนัน้
ให้กลุ่มตัวอย่างอ่านเอกสาร และคู่มอื การใช้เพื่อทําความ
เข้าใจขัน้ ตอน และวิธกี ารบันทึก เป็ นเวลา 20 นาที
3) ทําการทดลองโดยการเปิ ด คอมพิวเตอร์ Pc
และเข้าสูร่ ะบบ Internet Explorer เป็ นเวลา 2 นาที
4) กลุ่มตัวอย่างเข้าสู่หน้าสมุดบันทึกงาน (Log
book) โดยกด http://Ocha.Elerning.in.th หรือพิมพ์โอชา
ทองแก้วกูล แล้วกดปุ่ม Enter เลือก (Log book)สําหรับ
ช่างทอง โดยโอชา ทองแก้วกูล เพื่อทําการเตรียมที่จะ
สมัครสมาชิกเข้าใช้สมุดบันทึกงาน ให้เลื่อน Cursor ไปที่
Users คลิกที่ Add New เป็ นเวลา 5 นาที
5) ทําการสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบโดยใส่ Users
E-mail และ Password 2 ครัง้ เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก
เข้าใช้งาน โดยให้กลุ่มตัวอย่างใส่ Password เป็ นรหัส
ประจําตัวของนักศึกษาเอง เลื่อน Cursor ไปด้านซ้ายมือ
ที่ Author แล้วกดที่ Add New Users เพื่อที่จะสมัคร
สมาชิกเข้าใช้สมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบของ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นเวลา 3 นาที
6) กลุ่มตัวอย่างทําการลงชื่อเข้าใช้สมุดบันทึก
งาน โดยใส่ช่อื และ Password แล้วทําการ Log in เข้าใช้
งาน เป็ นเวลา 3 นาที
7) เลื่อน Cursorไปทีป่ ุ่ม Posts Add New Posts
เป็ นเวลา 30 วินาที
8) กลุ่มตัวอย่างเริม่ ทําการบันทึกงานหน่ วยที่ 1
เรื่องการขึน้ รูปจีเ้ งิน โดยพิมพ์ขอ้ ความการขึน้ รูปจีเ้ งินใน
ช่องด้านบน เป็ นเวลา 3 นาที
9) เลื่อน Cursor ไปที่ Upload/Insert กดเพื่อ
เลือกรูปภาพขัน้ ตอนการหลอมเงิน ขึน้ มาบนหน้าจอของ
สมุดบันทึกงานแล้วกดที่ Open กด Browse แล้วคลิกที่
Upload อีกครัง้ รอจนกว่ารูปภาพขึน้ มาบนหน้าจอ เป็ น
เวลา 2 นาที
10) เลื่อน Cursor ลงมาด้านล่างไปที่ Title
หัวข้อย่อยการหลอมเนื้อเงินในช่องเป็ นเวลา 3 นาที
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11) เลือกขนาดของรูปภาพให้ตรงตามแบบโดย
เลื่อน Cursor ลงมาที่ Large (584 x 438) เป็ นเวลา 3
นาที
12) ทําการกดปุ่ม Insert Into Post รอรูปภาพ
ขึ้นมาที่หน้ าสมุ ดบันทึกแล้ว เขียนคํ าบรรยายใต้ภาพ
เกีย่ วกับการขึน้ รูปจีเ้ งิน เป็ นเวลา 2 นาที
13) กดปุ่ม Save draft เพื่อบันทึกขัน้ ตอนการ
ขึน้ รูปจีเ้ งิน เป็ นเวลา 5 นาที
14) เมื่อบันทึกเสร็จทุ กขัน้ ตอนแล้วกดปุ่ ม
Publish เพื่อทีจ่ ะเผยแพร่ลงไปในสมุดบันทึก (Log book)
ในรูปแบบของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นเวลา 5 นาที
15) จากนัน้ ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบสํารวจความ
พึงพอใจจากการใช้สมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูป
แบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์กบั กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 26
คนทําการประเมินเป็ นเวลา 30 นาที
16) นําผลการประเมินจากการใช้สมุดบันทึกงาน
(Log book) ทีป่ ระเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
โดยใช้สตู รร้อยละ
17) นําผลคะแนนแบบสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ทงั ้ หมด จํานวน 26 ชุด นําไปเป็ นข้อมูล
5.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.4.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC
ใช้สตู ร IOC

=

∑R
Ν

(1)

เมื่อ IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคําถามกับ
จุดประสงค์
∑R แทน ค่าผลรวมของคะแนน
ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
R แทน ค่าคะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละท่าน
N แทน จํานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ
5.4.2 ค่าเฉลีย่ (Mean)
สูตร
เมื่อ

=

∑Χ
Ν

แทนค่าเฉลีย่

แทนผลรวมของคะแนน
n แทนจํานวนข้อมูล
5.4.3 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
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(2)

∑ (X - X)

S.D. =

(n - 1)

2

(3)

เมื่อ S.D. แทนค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
X แทนค่าคะแนนแต่ละตัว
n แทนจํานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ
5.4.4 ร้อยละ (Percentage)
P = Fx100
(4)
n

เมื่อ P แทน ร้อยละ
F แทน คะแนนทีต่ อ้ งการแปลค่าให้
เป็ นร้อยละ
n แทน จํานวนคะแนนเต็ม
6. ผลการวิ จยั
6.1 การสร้างและการพัฒนาสมุดบันทึกงาน (Log
book) ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาช่างทองหลวง เป็ นไปตาม
โครงสร้างทีไ่ ด้ศกึ ษาข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ทําการปรับปรุง และ
แก้ไขตามส่วนต่างๆ จนได้สมุดบันทึกงาน (Log book) ใน
รูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิชางานรูปพรรณ 2 ซึ่งจะ
เน้ นการบันทึกขัน้ ตอนการทําจี้เงิน 1 หน่ วยการเรียน
ได้แก่ เรื่องการขึ้นรูปตัวจี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ร ับทราบ
ข้อมูลเกีย่ วกับการบันทึกการขึน้ รูปตัวจี้ลงในสมุดบันทึก
งาน (Log book) ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
ถูกต้อง
6.2 ผลการประเมินผลจากการใช้สมุดบันทึกงาน (Log
book) ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีคะแนนจากการใช้สมุดบันทึกงานสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ ไว้ สามารถพัฒนาสมุดบันทึกงาน (Log
book) ในรูปแบบของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้
6.3 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้สมุดบันทึก
งาน (Log book) ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทัง้ 4 ด้านจากกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 26 คนในด้านความสะดวกในการใช้งานปรากฏว่า
ระดับความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 คะแนน ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.36 คะแนน ด้านการแลก
เปลี่ยนความรู้ปรากฏว่ าระดับความคิดเห็นมีค่ าเฉลี่ย
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2558

เท่ากับ 4.68 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.39 คะแนน ในด้ านการสืบ ค้นปรากฏว่ าระดับ ความ
คิดเห็นมีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.38 คะแนน ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.36 คะแนน และในด้านการแสดงผล
ปรากฏว่ า ระดับ ความคิ ด เห็น มี ค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.61
คะแนนค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 คะแนนแสดง
ให้เห็นว่าการแสดงผลอยู่ในเกณฑ์ทม่ี ากทีส่ ดุ

4.74
4.42

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
0.36 มากทีส่ ุด
0.50
มาก

4.85
4.96
4.68
4.69

0.37
0.20
0.39
0.47

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.77

0.43

มากทีส่ ุด

4.96

0.20

มากทีส่ ุด

4.31

0.47

มาก

4.38
4.27

0.36
0.45

มาก
มากทีส่ ุด

4.15
4.92
4.15
4.61
4.69

0.37
0.27
0.37
0.37
0.47

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.92

0.27

มากทีส่ ุด

4.81
4.27

0.40
0.45

มากทีส่ ุด
มาก

4.61

0.37 มากที่สดุ

รายการประเมิน
1. ด้านความสะดวกในการใช้งาน
1.1 สะดวกและง่ายต่อการ
สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ
1.2 ง่ายต่อการใช้งานของระบบ
1.3 ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
2. ด้านการแลกเปลีย่ นความรู้
2.1 สามารถแบ่งปนั และ
แลกเปลีย่ นความรูก้ นั ได้
2.2 การสร้างแหล่งความรู้
สามารถเข้าถึงได้ตลอด
2.3 สามารถนําไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนการสอน
2.4 รูปแบบการนําเสนอไม่
ซับซ้อน
3. ด้านการสืบค้น
3.1 การ Log In เข้าใช้งานมี
ความสะดวก
3.2 ง่ายในการเข้าถึงข้อมูล
3.3 สะดวกและง่ายต่อการค้นหา
3.4 มีความเร็วในการสืบค้น
4. ด้านการแสดงผล
4.1 สีสนั การออกแบบสมุดบันทึก
งานมีความเหมาะสม
4.2 การแสดงผลมีความเหมาะสม
ในการใช้งานของระบบ
4.3 ความชัดเจนของตัวอักษร
4.4 ความเหมาะสมของรูปภาพที่
ประกอบในสมุดบันทึก
ภาพรวม

S.D.

7. อภิ ปรายผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
7.1 อภิปรายผลการวิจยั
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7.1.1 คุณภาพของสมุดบันทึกงาน (Log book)
ในรู ป แบบของสื่อ อิเล็ก ทรอนิ กส์โดยผู้เชี่ยวชาญด้า น
เทคนิค พบว่ามีค่าเฉลีย่ โดยรวมเท่ากับ 4.83 คะแนน และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 คะแนน แสดงให้เห็น
ว่าคุณภาพของสมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในเกณฑ์ท่ดี มี าก สาเหตุท่เี ป็ น
เช่นนี้เพราะว่าสมุดบันทึก (Log book) ในรูปแบบของสื่อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท่ี ผู้ วิ จ ัย สร้ า งขึ้น ได้ ผ่ า นกระบวนการ
ขัน้ ตอนการวิจยั กล่าวคือผ่านกระบวนการตรวจสอบจาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ หาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง และหา
คุณภาพของสมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวได้ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
จริง และเมื่อนํ าไปใช้ก ับนั กศึกษาได้ฝึ กปฏิบ ัติ ทําให้
นักศึกษามีความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการใช้สมุด
บันทึกงาน เรื่องงานจี้เงิน อีกทัง้ ยังช่วยให้การเรียนการ
สอนของครูผู้สอนมีคุณภาพอีกด้วย นอกจากนี้ผู้วิจยั ได้
สร้างสถานการณ์ ให้นักศึกษาได้ ในแต่ละสถานการณ์ ท่ี
สอดคล้องกับชีวิตประจําวันของนักศึกษานับว่ าเป็ นสิ่ง
แปลกใหม่ท่จี ะช่วยให้การเรียนการสอนของครูมคี ุณภาพ
มากยิง่ ขึน้
ดังนัน้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว สมุดบันทึกงาน (Log
book) ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุดนี้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนดไว้สามารถนํ าไปใช้ใน
การพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการจดบันทึก ขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงานในวิชาชีพช่างทอง และยังสามารถดึงข้อมูล
http//.Ocha.Elearning.in.th ได้อย่ างสะดวกและรวดเร็ว
โดยไม่ จํ า เป็ นต้ อ งมีภ าษาที่ย ากต่ อ ความเข้า ใจ และ
สามารถใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สําหรับงานในด้านต่างๆ
มีความสะดวกมากยิง่ ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ [4] ได้ทําการ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพ
ของของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 คะแนน ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55
คะแนน
7.1.2 การประเมินผลจากการใช้สมุด บัน ทึก
งาน (Log book) ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้สงู
กว่าเกณฑ์ทก่ี าํ หนด สาเหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้น่าจะมาจากการ
จัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนโดยใช้ส มุ ด บัน ทึก งาน
(Log book) ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่มู อื และ
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ขัน้ ตอนวิธีก ารใช้ง านโดยไม่ คํ า นึ ง ถึง ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคลอันเนื่องมาจากนักศึกษาไม่เคยผ่านการ
ใช้สมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้หลังจากการใช้สมุด
บันทึกงาน ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษามี
คะแนน หลังจากการใช้สมุดบันทึกงานในรูปแบบของสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าร้อยละ 75 คะแนน สอดคล้อง
กับ [5] ได้ทําการวิจยั เรื่องการประเมินการเจริญเติบโต
โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพของผู้ปกครองที่โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า ผลการวิจยั พบว่ามีการใช้สมุดบันทึก
สุขภาพในการเจริญเติบโตตามวัยมากว่าร้อยละ 90
7.1.3 นักศึกษามีความพึงพอใจจากการใช้สมุด
บันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
เรื่ องงานจี้ เ งิน ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับมากที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกับ [6] ได้ ทํ า การวิจ ัย การพัฒ นาหนั ง สือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างคํากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้ มัธยมศึกษา ปี ท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้เป็ น
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
มีจํานวน 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.41 คะแนน และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.57 คะแนนและสอดคล้องกับ [7] ผลการศึกษาพบว่า
ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มปี ระสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.90/86.42 ผลการเปรียบเทียบก่อนเรียนและ
หลัง เรียนด้ว ยหนัง สือ อิเ ล็ก ทรอนิ กส์พ บว่ า นัก เรีย นมี
ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นหลัง เรีย นสูง กว่ า ก่ อ นเรีย น
แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 และ
ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับดี
มากที่สุด สาเหตุ ท่เี ป็ นเช่ นนี้เพราะว่าสมุด บันทึกงาน
(Log book) ในรูปแบบของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวมี
คู่ มื อ ขัน้ ตอนวิ ธี ก ารใช้ ง านของสมุ ด บั น ทึ ก งานทุ ก
ขัน้ ตอนบ่ ง ชี้อ ย่ า งชัด เจน เรื่อ งราวในการบัน ทึก ไม่
สลับซับซ้อนอ่านแล้วเข้าใจง่าย จึงทําให้นักศึกษาเกิด
การเรีย นรู้ไ ด้อ ย่ างรวดเร็วอีก ทัง้ ยัง เป็ น สิง่ แปลกใหม่
ส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจจากการใช้สมุดบันทึก
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งาน (Log book) ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
8. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจ ัยเรื่องการพัฒนาสมุดบันทึกงาน (Log
book) ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาช่างทองหลวงมีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
8.1 จากผลการวิจ ยั ดัง กล่า วข้า งต้น จะเห็น ได้
ว่าคุณภาพของสมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบ
ของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาช่างทองหลวงอยู่ในเกณฑ์ดมี ากเนื่องจากเห็น
ว่ า ลัก ษณะของการนํ า เสนอนั น้ มีค วามสํา คัญ ต่ อ การ
จัดทําสมุด บัน ทึก ในรูป แบบของสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ จึง
ควรให้ความสําคัญ เพราะสิง่ เหล่านี้จะเป็ นจุดที่ทําให้
ผู้ใ ช้ห ัน มาให้ค วามสนใจในการใช้ส มุ ด บัน ทึก งานใน
รูปแบบของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มากขึน้
8.2 สมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ควรดํา เนิ นศึก ษาการสร้า งและพัฒนา
นํ าเสนอจุดที่น่าสนใจมาจัดสร้างสมุดบันทึกงาน (Log
book) ในรูปแบบของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ให้ง่ายต่อการใช้
งานจริง
8.3 ควรมีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้ใช้ระบบ
ผูใ้ ห้การบริการเครือข่ายหลัก (server) ของกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เพื่อรองรับการเข้าใช้งาน
ของผูเ้ ข้าใช้จาํ นวนมากๆ ทีใ่ ช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
8.4 ควรมีการแนะนําวิธกี ารใช้งานของสมุดบันทึก
(Log book) ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนวิช าภาคปฏิบตั ิภ ายในกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงอย่างต่อเนื่อง
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การจัดทํ าวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สําเร็จลุ ล่ วงไปด้วยดี
เพราะได้รบั ความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ทุกท่านซึง่ เป็ น
ผู้มีพระคุ ณ คืออาจารย์ ดร.เพิ่มสุข นิ ติส ิงห์ อาจารย์
ดร.เอนก เทียนบู ชา คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พนธ์
อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ วิรยิ านนท์ และอาจารย์ดร.ทักษิณา
เครือหงส์ อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ท่ไี ด้ให้ความรู้

1/4/59 BE 11:03 AM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2558

151

แนวทาง คําแนะนํ า ข้อคิดเห็นต่างๆ การตรวจทานและ
แก้ไขข้อบกพร่ องด้วยความเอาใจใส่ทุกขัน้ ตอนเพื่อให้
เนื้อหา สาระของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ทส่ี ดุ
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