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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในด้านอาชีพ
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และ 2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักอาชีพของนักเรียนระดับประถมศึกษา การวิจัยแบ่งเป็น3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนัก
ในอาชีพสาหรับผู้เรียนวัยประถมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก
ด้านอาชีพ และระยะที่ 3 การตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้ างความตระหนั กด้ านอาชี พกั บนั กเรี ยน
อาสาสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 40 คน จากโรงเรียนบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในด้านอาชีพของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆดังนี้ 1) เนื้อหา
ด้านอาชีพ 2) เกม และ 3) นิทาน และมีประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นที่น่าพอใจพิจารณาจากพฤติกรรม
ของนักเรียนที่แสดงออกขณะร่วมกิจกรรม และผลการเรียนรู้โดยใช้แบบวัดการรับรู้และการตอบสนองหลังร่วมกิจกรรม
ค าสาค ัญ : กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ความตระหนักในด้านอาชีพ , ระดับประถมศึกษา

Abstract
The purposes of this research were to 1) create learning activities with electronics media for promoting
career awareness of elementary level students and 2) study effectiveness of learning activities with electronic media for
promoting career awareness of elementary level students. Three phases studies were presented, the first was to
collect related assumption in career awareness. The second phase was developed the learning activities with electronics
media oncareer awareness. For the third phase, verified learning activities with electronic media. The learning activities were
arranged to 40 volunteer elementary school students from BanBangkapi School, Bangkok Metropolitan. The result
of research indicated that learning activities with electronic media for promoting career awareness of elementary level
students were composed of: career contents, games and stories. The learning activities effectiveness was satisfied
consider from students’ positive behaviors while participating learning activities and receiving and responding test scores.
Keywords: Learning Activities, Career Awareness, Elementary level
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บทน า
การศึกษาเพื่ออาชีพ (Career Education) ถือกาเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ซึ่ งเป็ นปี แห่ งการปฏิ รู ปการศึ กษา ถื อเป็ น
ความรู้เรื่องอาชีพตามหลักสูตรการศึกษาที่สาคัญสาหรั บทุ กคน สื บเนื่ องจากเดิ มประชากรส่ วนใหญ่ ของประเทศประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมขาดการวางแผนด้านพื้นฐานอาชีพ และเมื่อเทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทมากขึ้นจึ งท าให้ เกิ ดภาวะการขาดแคลนก าลั งคนเข้ า
สู่ตลาดแรงงาน ดังนั้นการศึกษาเพื่ออาชีพจึงเกิดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลักในเตรียมพร้อมคนเข้ าสู่ โลกของงาน ซึ่ งเป็ นไปตามล าดั บ
ขั้นเริ่มตั้งแต่การสร้างตระหนักในความสาคัญของอาชีพ การปลูกฝังจิตสานึ กเรื่ องอาชี พตลอดจนส่ งเสริ มทั ศนคติ ที่ ดีต่องานอาชี พ
ทุกประเภท จากสถานการณ์ที่ผ่านมาพบว่าค่านิยมของคนไทยต่ อการศึ กษาสายอาชี วศึ กษาเป็ นไปในทางลบจึ งท าให้ ผู้ เรี ยนด้ าน
อาชีวศึกษามีจานวนน้อย และเหตุผลประการหนึ่งคือการขาดความเข้ าใจในการเสริ มสร้ างเจตคติ ที่ ดีเกี่ ยวกั บการศึ กษาด้ านอาชี พ
ตั้งแต่วัยเด็ก กระบวนการเตรียมพร้อมคนเข้าสู่โลกของงานเพื่อให้เกิดประสิทธิ ภาพสู งสุ ดอั นเริ่ มตั้ งแต่ การปลู กฝั ง สั่ งสมและสร้ าง
เสริมจิตสานึก ค่านิยม เจตคติ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตด้ านการประกอบอาชี พจึ งถื อได้ ว่ าเป็ นขั้ นตอนที่ มี ความส าคั ญและ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่วัยเยาว์ (Nemec, 1974)
ศาสตร์ทางอาชี วศึ กษาได้ กล่ าวถึ งการจั ดการเรี ยนรู้ เพื่ อเตรี ยมผู้ เรี ยนในระดั บที่ เรี ยกว่ า เตรี ยมอาชี วศึ กษา (Prevocational Education) และเตรียมกระบวนการเตรียมคนเข้ าสู่ อาชี พโดยเริ่ มจากการสร้ างการมี การรั บรู้ ที่ ดีเกี่ ยวกั บโลกอาชี พ
หนึ่งในขั้นตอนหลักของการศึกษาเพื่ออาชีพหรือการเตรียมคนเข้ าสู่ อาชี พและการมี งานท าคื อขั้ นตอนการสร้ างความตระหนั กใน
อาชีพ หรือ Career awareness อยู่ในช่วงในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็ นช่ วงเวลาที่ ผู้ เรี ยนเริ่ มเรี ยนรู้ เรื่ องเกี่ ยวกั บ
ตนเองและสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจ ตลอดจนรู้ความสาคัญของงานและการท างานอาชี พ ขั้ นตระหนั กในอาชี พ นี้ จึ งเป็ นการสร้ าง
เจตคติและค่านิยมของการท างานให้ คนตระหนั กถึ งคุ ณค่ าของอาชี พที่ มี ต่อการดารงชี วิ ตโดยเรี ยนรู้ จากระบบโรงเรี ยน และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากบ้านและชุมชน จุดมุ่งหมายหลักของขั้ นนี้ คือการช่ วยให้ นั กเรี ยนระดั บประถมศึ กษาตอนต้ นได้ พั ฒนา
ความตระหนักในเรื่องของตนเอง โลกของอาชีพ และอาชีพในอนาคต การช่ วยให้ เด็ กมี ความซาบซึ้ งกั บงานทุ กงาน การช่ วยพั ฒนา
แรงจูงใจในการเป็นส่วนหนึ่งในโลกของงาน การปลูกฝังว่าการทางานในวัยนี้ คือเรี ยนรู้ การรั บผิ ดชอบ และการท างานให้ ส าเร็ จทั้ ง
งานที่บ้านและที่โรงเรียน (Evans and Herr, 1978) โดยการทางานในช่วงวัยเด็ กเป็ นการท าในสิ่ งที่ ตนเองควรท าได้ และควรรู้ เป็ น
ช่วงวัยแห่งการปลูกฝังเจตคติ วินัยการทางานเป็นกลุ่ม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ช่วงเวลานี้ เด็ กเริ่ มเรี ยนรู้ โลกของงาน ได้ รู้ จั กอาชี พ
ต่างๆ เห็นความสาคัญของการประกอบอาชีพ และการเปิดโลกทั ศน์ ในมุ มกว้ างให้ ได้ เรี ยนรู้ สิ่ งแวดล้ อมที่ เกี่ ยวข้ องกั บตนเอง การ
แสดงบทบาทของอาชีพต่างๆ ของบุคคลรอบข้างที่แตกต่างกัน ดังนั้นการสร้างความตระหนั กด้ านอาชี พจึ งเป็ นส่ วนส าคั ญที่ จะท าให้
ผู้เรียนมีการเตรียมตัวและเริ่มสร้างเป้าหมายอนาคตในการประกอบอาชี พของตนเองได้ ผู้ วิ จั ยเชื่ อว่ าหากมี กระบวนการเตรี ยมคน
ในระยะเริ่มต้นมีให้การรับรู้และตอบสนองเกี่ยวกับโลกของอาชีพ คุณค่าและความสาคัญของการมี อาชี พแล้ ว น่ าจะท าให้ ผู้ เรี ยนเริ่ ม
มีข้อมูลในการตัดสินใจ วางแผนเลือกอาชีพของตนเองได้ อย่างที่ต้องการในอนาคต
การสร้างความตระหนักในอาชีพให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เรียกว่าจิตพิสัย (Affective Domain)
ซึ่ง Bloom et al (1956) ได้ให้ความสาคัญแก่พฤติกรรมดังกล่าวที่เป็นพื้นฐานของการเตรียมพร้อมในด้านอารมณ์ ความรู้สึก
ค่านิยม สู่การยอมรับต่ออาชีพที่เลือกในอนาคตในกลุ่มผู้เรียนวัยประถมศึกษาตอนต้น ระดับของการสร้างเจตคติต่ออาชีพเริ่ม
จากขั้นที่ 1 การรับรู้ (Receiving) หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์ หรือสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปใน
ลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร และขั้นที่ 2 การตอบสนองต่อค่านิยม (Responding) หมายถึง การ
กระทาที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้านัน้ ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว การ
สร้างความตระหนักสามารถนาเสนอผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อประสม ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนให้ได้พัฒนาตนเอง โดยระหว่างการใช้ชุดการเรียนรู้นั้นผู้เรียน
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
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กล่าวถึงทักษะด้านชีวิตและอาชีพในการดารงชีวิตและการทางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จว่าเป็นทักษะสาคัญที่ผู้เรียน
ต้องได้รับการพัฒนา โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ
เรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
ผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนา กระตุ้น หรืออานวยความสะดวก (สถาพร, 2558) และยังทาให้ผู้เรียน
เกิดความผูกพัน สนใจ กระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ ( Student Engagement ) การเรียนรู้จากกิจกรรมจึงน่าจะเป็น
แนวทางที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้และปรับเจตคติและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ดังนัน้ เพื่อเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การเลือกอาชีพของเด็กโดยการปลูกฝังความตระหนักด้านอาชีพตั้งแต่วัยเด็ก และการเริ่มต้นที่รวดเร็วจะทาให้เกิดผลดีในเชิงเจต
คติของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น อันจะนามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกาลังคนที่จะตอบสนองโลกของงานต่อไป

วัตถุประสงค์ก ารวิจ ัย
1. เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ เพื่ อเสริ มสร้ างความตระหนั กในด้ านอาชี พของนั กเรี ยนระดั บ
ประถมศึกษา
2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่ อเสริ มสร้ างความตระหนั กอาชี พของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา

ขอบเขตการวิจ ัย
ข อบเข ตด้านเนื้อหา
1. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนั กในด้ านอาชี พของนั กเรี ยนระดั บประถมศึ กษา
ศึกษาในขอบเขตดังนี้
1) ความตระหนั กในอาชี พ ( Career Awareness) เป็ นระยะแรกของแนวคิ ดการศึ กษาเพื่ ออาชี พ (Career
Education) (Nemec, 1974 และ Evans and Her, 1978) และเป็ นพั ฒนาการในขั้ นต้ นๆของจิ ตพิ สั ย (Affective domain) คื อ
การรับรู้ (Receiving) และการตอบสนอง (Responding) ต่อเรื่ องอาชี พส าหรั บนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 3 เท่ านั้ น (Bloom et
al., 1956 และ Wilson, 2018) ดังแสดงในภาพที่ 1

AFFECTIVE DOMAIN

CAREER EDUCATION

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการตามลาดับขั้นของ Affective Domain ในระยะ Career Awareness
2) การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แนวคิดการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก (Active Learning) ในลั กษณะ
ของแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย (Wide Sources of Learning) และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Student Engagement)
2. ประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อเสริ มสร้ างความตระหนั กในอาชี พของนั กเรี ยน
ระดับประถมศึกษา พิจารณาจาก
- พฤติกรรมของนักเรียนระหว่ างร่วมกิ จกรรมการเรี ยนรู้จากการใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
- คะแนนการเรียนรู้จากการใช้แบบวั ดการรับรู้ และการตอบสนองภายหลังการเข้าร่ วมกิจกรรม
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ข อบเข ตด้านประช ากร
ประชากรเป้าหมายในการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 3 คน
กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์จานวน 3 คน
กลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในด้ า น
อาชีพของนักเรียนระดับประถมศึกษาจานวน 3 คน
กลุ่มที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/7 จานวน 40 คน ปีการศึกษา 2560 โรงเรี ย นบ้ า นบางกะปิ
เขตกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมใช้ชุดการเรียนรู้และเข้าร่วมทดสอบกิจกรรมการเรียนรู้โดยสมัครใจ

วรรณกรรมที่เกี่ย วข้อ ง
ทฤษฎีและแนวค ิด ด้านการศ ึกษาเพื่อสร้างค วามตระหนักในอาช ีพ
Nemec (1974) และ Evans and Herr (1978) ได้เสนอแนวคิดการศึ กษาเพื่ ออาชี พ (Career Education) ซึ่ งเป็ นการปฏิ รู ป
วิธีการจัดการศึกษาที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการศึกษาสายอาชี พ โดยเริ่ มตั้ งแต่ ระดั บอนุ บาลและประถมศึ กษา
ตอนต้น จุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้เรียนเห็ นความส าคั ญของการท างาน จากนั้ นพั ฒนาไปสู่ ขั้ นของการส ารวจอาชี พ (Career
Exploration) ความสอดคล้องในอาชีพ (Career Orientation) และพัฒนาความรู้และทักษะในการทางานตามสายอาชี พต่ างๆในขั้ นของ
การเตรียมตัวสู่อาชีพ (Career Preparation)
การศึกษาในขั้นของการสร้างความตระหนักในอาชีพนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้ านจิ ตพิ สั ย ในขั้ นการ
รับรู้ และขั้นการตอบสนองในเรื่องอาชีพนั่นเอง (Bloom et al. , 1956 และ Olenka. 2009) ซึ่งในขั้นของการรับรู้ คือความรู้ สึ กที่ เกิ ดขึ้ น
ต่อปรากฏการณ์ หรือสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่ งเร้ านั้ น แล้ วแสดงออกในรู ปของความรู้ สึ กที่
เกิดขึ้น จากนั้นจึงตามมาด้วยการตอบสนองซึ่งก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้านั้น
แนวค ิด ข องการจัด การเรีย นรู้ เ ช ิง รุก (Active Learning)
การเรียนรู้เชิงรุก คือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สัมผัสกับชีวิตจริง สุมณฑา พรหมบุ ญ และอรพรรณ พรสี มา
(2540) กล่าวไว้ว่า เป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเผชิญชีวิตจริง ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี หลั กการเรี ยนรู้ แบบมี
ส่วนร่วมนั้นประกอบด้วย กระบวนการกลุ่ม (Group Process) การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ องค์ ความรู้ (Constructivism) และการเรี ยนรู้
แบบร่วมแรงร่วมใจ (Cooperative Learning) ทิศนา แขมมณี (2554) ได้สรุปเป็นแนวคิดของการเรี ยนรู้ เชิ งรุ กที่ สอดคล้ องกั นในเชิ ง
กระบวนการว่าเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คานึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรี ยนจะได้ รั บ มี
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูแสดงบทบาทของการเป็นผู้อานวยการเรียนรู้ (Facilitator) เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิ ด
มากกว่าการจา ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวตลอดเวลา (Student Engagement)
สุภณิดา ปุสุรินทร์คา (2551) ได้สรุปหลักการของการเรียนรู้เชิงรุกว่า เป็นการเรียนรู้ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการพั ฒนาบุ คคล
ทั้งด้านความรู้ เจตคติ และทักษะเป็นอย่างดี การมี ส่ วนร่ วมของผู้ เรี ยนในลั กษณะของการมี ส่ วนร่ วมนั้ นจะมี ความเกี่ ยวพั นกั บ
กระบวนการกลุ่ ม (Group Process) เพราะแต่ ละองค์ ประกอบของวงจรการเรี ยนรู้ เชิ งประสบการณ์ (Experiential Learning) ที่
ประกอบด้วย ความรู้สึก(Feeling) การเฝ้าสังเกต (Watching) การคิด (Thinking) และการปฏิบั ติ (Doing) นั้ น ผู้ เรี ยนมี ประสบการณ์ ติด
ตัวมา และจะใช้ประสบการณ์ของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนใช้ ความรู้ที่ได้รับไปสู่ การปฏิบัติที่ ดี
ดังนั้นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักในอาชีพจึงเน้ นการเรี ยนการสอนที่ ผู้ เรี ยนมี ส่ วน
ร่วม มีแหล่ง/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้กระบวนการคิดเพื่อสร้างความรู้และเปลี่ ยนแปลงความเชื่ อจากไม่ เห็ นความส าคั ญ
ของอาชีพเป็นเห็นความสาคัญ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Media) มาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุ กหัวข้ อวิ ชา
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วิธ ีดาเนิน การวิจ ัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบ่งวิธีดาเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ศ ึกษาแนวค ิด/ทฤษฎีท ี่เกี่ยวกับความตระหนักด้านอาช ีพของนักเรียนช ั้นประถมศ ึกษา
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเอกสาร ศึกษาสาระการสร้างความตระหนักในอาชีพในขั้นการรับรู้ ภายใต้แนวคิดความตระหนั กด้ านอาชี พ
และการศึกษาเพื่ออาชีพในมิติขั้นการรับรู้ในเรื่องอาชีพ สาหรับผู้เรียนวัยประถมศึ กษาตอนต้ น จากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิ จั ยที่
เกี่ยวข้อง รวมจานวน 25 เล่ม เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบวิเคราะห์สาระการสร้างความตระหนักในอาชีพในขั้นการรับรู้ ผู้ วิ จั ยวิ เคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การจัดกลุ่มข้อความและวิเคราะห์เนื้อหา เรียบเรียงสาระการสร้างความตระหนักในอาชีพ ตามประเด็นที่กาหนด
ระยะที่ 2 สร้างกิจกรรมการเรียนรูด้ ้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพือ่ เสริมสร้างความตระหนักด้านอาช ีพ ผู้วิจัยนาผลการวิจัย
จากระยะที่ 1 มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และเครื่ องมื อในการวั ดพฤติ กรรมการ
รับรู้และการตอบสนองการสร้างความตระหนั กในอาชีพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้
ข ั้นตอนย่อย 2.1 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ จ านวน 3 คน โดยใช้ แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในประเด็นเนื้อหาสาระ และกิจกรรมที่เหมาะสมในขั้นการรับรู้และการตอบสนองเพื่ อสร้ างเจคติ ที่ ดีต่อความ
ตระหนักในอาชีพ และเครื่องมือในการประเมินผลการรับรู้และการตอบสนองที่เหมาะสม
ข ั้นตอนย่อย 2.2 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี จานวน 3 คน โดยใช้ แบบสั มภาษณ์
แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับสื่อที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและสาระการรับรู้และการตอบสนองความตระหนั กในอาชี พส าหรั บนั กเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตลอดจนลาดับขั้นตอนของกิจกรรม ลักษณะรู ปแบบการน าเสนอกิ จกรรม ส าหรั บวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ผู้ วิ จั ย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การจัดกลุ่มข้อความและวิเคราะห์เนื้ อหา สรุปเป็นความเรียงตามประเด็นที่กาหนดไว้
ระยะที่ 3 ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรูด้้ วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบประสิทธ ิผลของการใช ้กิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านอาช ีพของนักเรียนช ั้นประถมศ ึกษา
ข ั้นตอนย่อยที่ 3.1 ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ
ด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยีการศึกษาจานวน 3 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องในประเด็ นความถู กต้ อง
ของเนื้อหา ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมและการประเมิ นผลการรั บรู้ และการตอบสนอง วิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ ดัชนี ความ
สอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI )
ข ั้นตอนย่อยที่ 3.2 ตรวจสอบประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้ างความตระหนั ก
ด้านอาชีพ โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองแบบ The One shot case study ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือในการวิจัย ได้ แก่ กิ จกรรมการเรี ยนรู้ ด้วย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในอาชีพ ประกอบด้วยการ์ตูน นิทานคากลอนเรื่องอาชีพของฉั น 1 เรื่ อง และเกม 2 เกม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมีลักษณะเป็ น Scoring Rubrics ได้ แก่ 1) ความพอใจ
กระตือรือร้น 2) ความตั้งใจ สนใจ 3) ความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทากิจกรรม 4) การนิ่งเฉย และ 5) การต่ อต้ าน และแบบวั ดการ
รับรู้และการตอบสนองภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การตรวจสอบค ุณภาพของเครื่องมือ มีการตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ทดลองใช้กับนักเรียน 1 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ครั้งที่ 2 ทดลองใช้กับนักเรียน 3 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ครั้งที่ 3 ทดลองใช้กับนักเรียน 10 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เกิ ดความถูกต้อง เหมาะสม และสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข ้อมูล ภายหลังจากผู้วิจัยได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่ างทั้ ง 3 กลุ่ มแล้ ว ได้ น าไปทดลองกั บนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 40 คน โดยให้ ครู ผู้ สอนใช้ ประกอบการสอนใน
รายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
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วิเ ค ราะห์ข ้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ อธิบายเนื้อหาโดยใช้ความเรียง

ผลการวิจ ัย
1. ผลการสร้างกิจกรรมการเรียนรูด้วยสื
้ อ่ อิเลคทรอนิกส์เพือ่ เสริม สร้างค วามตระหนักในด้านอาช ีพ ข อง
นักเรีย นระดับประถมศ ึกษา
1.1 ผลการวิจัยเอกสารเกี่ยวกั บการสร้างความตระหนักในอาชีพในขั้นการรับรู้ ภายใต้แนวคิดความตระหนัก
ด้านอาชีพและการศึกษาเพื่ออาชี พ ในขั้ นการรั บรู้ ส าหรั บผู้ เรี ยนวั ยประถมศึ กษาตอนต้ น จากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิ จั ยที่
เกี่ยวข้อง รวมจานวน 25 เล่ม ผ่านแบบวิเคราะห์ สาระการสร้ างความตระหนั กในอาชี พในขั้ นการรั บรู้ พบว่ า สาระส าคั ญ ได้ แก่
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อคาว่า งาน หรือการทางาน ซึ่งก็คือความหมายและความส าคั ญของการที่ ทุ กคนต้ องประกอบอาชี พ เข้ าใจถึ ง
ประเภทต่างๆของอาชีพ และทักษะที่จาเป็นในอาชีพเหล่านั้น จากนั้นจึงพัฒนามาเป็นการตอบสนอง ซึ่ งก็ คือพฤติ กรรมที่ แสดงออก
ถึงการยอมรับในความส าคัญของอาชีพ และการประกอบอาชีพที่สอดคล้ องกั บความสนใจและความถนั ดของตน
1.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 3 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในประเด็นเนื้อหาสาระ และกิจกรรมที่เหมาะสมในขั้นการรับรู้และการตอบสนองเพื่อสร้างเจคติ
ที่ดีต่อความตระหนักในอาชีพ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเครื่องมือในการประเมิ น ผลการรั บ รู้ แ ละการ
ตอบสนองที่เหมาะสม ปรากฏดัง ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการสร้างกิจกรรม
ประเภทข องกิจกรรม
เค รื่องมือวัด ผลกิจกรรม
เรี ย นรู้ เนื้ อหาผ่ านการเล่ น กา ร
-แบบสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
 การ์ตูนประกอบเนื้อหา
โต้ตอบเป็นการตอบสนองต่ อ ความ
 นิ ท าน เรื่ อ งอา ชี พ ของฉั น -แบบวัดการรับรู้และการตอบสนอง
สนใจ เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย เป็นนิทานคากลอนเกี่ยวกับอาชี พ มี
ง่ า ย ต่ อ ก า ร ใ ช้ โ ด ย เ ป็ น สื่ อ ภาพและเสียงประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์
 เกม Mix and Match 1
เป็นเกมการจับคู่ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ในการประกอบอาชีพ
เกม Mix and Match 2
เป็นเกมจับคู่ภาพเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในอาชี พ ประกอบด้ วย การ์ ตูนประกอบเนื้ อหา
นิทานคากลอนเรื่องอาชีพของฉัน 1 เรื่อง และเกม 2 เกม คื อเกม Mix and Match 1 และMix and Match เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็น Scoring rubrics ได้แก่ 1) ความพอใจกระตื อรื อร้ น 2) ความ
ตั้งใจ สนใจ 3) ความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทากิ จกรรม 4) การนิ่งเฉย และ 5) การต่อต้าน และแบบวัดการรับรู้และการตอบสนอง
2. ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้ านการพั ฒนาสื่ อการสอนด้ วยเทคโนโลยี จ านวน 3 คน โดยใช้ แบบสั มภาษณ์ แบบมี
โครงสร้างเกี่ยวกับสื่อที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรม สาระการรั บรู้ และการตอบสนองความตระหนั กในอาชี พส าหรั บนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ตลอดจนลาดับขั้นตอนของกิจกรรม ลักษณะรูปแบบการนาเสนอกิจกรรม ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลผู้ วิ จั ยใช้ การจั ด
กลุ่มข้อความ และวิเคราะห์เนื้อหา สรุปเป็นความเรียงตามประเด็นที่กาหนดไว้ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี
ลาดับข นั้ ตอนของกิจกรรม
ลักษณะรูปแบบการน าเสนอกิจกรรม
การนาเข้าสู่กิจกรรม
 ใช้เพลงกระตุ้นความสนใจนักเรียน

เวลา (นาที)
5

 ตั้งคาถามนาเข้าสู่เนื้อหา
การให้ความรู้ในเชิงเนื้อหา ดูภาพการ์ตูนพร้อมตัวอักษรประกอบเสียง ปฏิบัติตามคาแนะนาจาก 20
-ความหมายของอาชีพ
สื่อ
-คว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร ดูภาพการ์ตูนพร้อมตัวอักษรประกอบเสียง
ประกอบอาชีพ
อ่านเนื้อหา ฝึกท่าทาง และปฏิบัติกิจกรรม
-การจ าแนกประเภทของ ฝึกการอ่านนิทานคากลอนออกเสียง
อาชีพ
เล่นเกม Mix and Match 1
-ประเภทของอาชีพ
เล่นเกม Mix and Match 2
-หลักการประกอบอาชีพ
-ทั ก ษ ะ จ า เ ป็ น ใ น ก า ร
ประกอบอาชีพ
-ประโยชน์ของการประกอบ
อาชีพ
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสรุป
5
รวม
30
หมายเหตุ ประเมินผลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบวัดการรับรู้และการตอบสนองในระหว่าง/สิ้นสุด กิจกรรม
3. ผลการตรวจสอบกิ จกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์และตรวจสอบประสิ ทธิ ผลของการใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิ กส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้ านอาชีพของนั กเรี ยนชั้นประถมศึ กษา
ผลการตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ และเครื่ องมื อการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลจากผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ด้าน
การศึกษาและด้านเทคโนโลยีการศึ กษาจ านวน 3 คน เก็ บรวบรวมข้ อมู ลโดยใช้ แบบประเมิ นความสอดคล้ องในประเด็ นความ
ถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม
และการประเมินผลการรับรู้ และการตอบสนอง วิ เคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่ างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI ) ผลปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินใน 3 ประเด็น
(N =3)
ประเด็น การประเมิน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม
การประเมินผลการรับรู้และการตอบสนอง

ค ่า RAI
1.0
1.0
1.0

ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริ ม สร้ า งความตระหนั ก
ด้านอาชีพวัดจากพฤติกรรมที่แสดงออกขณะร่วมกิจกรรม และผลการเรียนรู้โดยใช้แบบวัดการรับรู้และการตอบสนองหลั ง
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ร่วมกิจกรรมดังแสดงในตารางที่ 4 และตารางที่ 5 โดยกาหนดเกณฑ์แบบ Scoring Rubrics จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ได้แก่ 1) ความพอใจกระตือรือร้น 2) ความตั้งใจ สนใจ 3) ความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทากิจกรรม 4) การนิ่งเฉย และ
5) การต่อต้าน โดยการวัดว่าเกิดพฤติกรรมในแต่ละด้าน จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อย่อยอย่างน้อย 2 ข้อ จากใน 3 ข้อ
การวัดการรับรู้และการตอบสนองหลังร่วมกิจกรรม จะผ่านตามเกณฑ์ดังนี้
- หัวข้อความสามารถในการชี้ หรือ ระบุอาชีพต่างๆได้ นักเรียนต้องสามารถตอบคาถามอาชี พ ที่ ป รากฏใน
แบบทดสอบถูกต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- หัวข้อความสามารถในการบอกอาชีพของผู้ใกล้ชิด ได้แก่ บิดา มารดา ได้ นักเรีย นต้ อ งบอกอาชี พ ของบิ ดา
มารดาหรือผู้ใกล้ชิดได้ถูกต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การตอบคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับการวางอนาคตด้านอาชีพของตนเอง นักเรียนต้องตอบอาชีพที่ตนเองอยาก
ทาในอนาคตพร้อมให้เหตุผลที่เหมาะสมสอดคล้อง
ตารางที่ 4 พฤติกรรมที่พบขณะนักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านอาชีพ
พฤติกรรม
แบบสัง เกตพฤติกรรม
1 ความพอใจกระตือรือร้น
√
2 ความตั้งใจ สนใจ
√
3 ความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทากิจกรรม
√
4 การนิ่งเฉย
×
5 การต่อต้าน
×
หมายเหตุ
√ พบพฤติกรรม × ไม่พบพฤติกรรม
ตารางที่ 5 ผลการเรียนรู้จากการใช้แบบวัดการรับรู้และการตอบสนองภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
หัว ข ้อ
จานวนนักเรีย นที่ผ ่าน (ร้อยละ)
ความสามารถในการชี้ หรือ ระบุอาชีพต่างๆได้
40 (100.00)
ความสามารถในการบอกอาชีพของผู้ใกล้ชิด ได้แก่ บิดา มารดา ได้
40 (100.00)
ความสามารถในการตอบคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับการวางอนาคต
40 (100.00)
ด้านอาชีพของตนเอง พร้อมระบุเหตุผลที่สอดคล้อง

อภิปรายผลการวิจ ัย
จากการศึกษาความตระหนักในด้านอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรี ยนให้ ความสนใจในกิ จกรรมการเรี ยนรู้ เป็ น
อย่างดี เนื่องจากการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้นี้เป็นกิจกรรมที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนาเสนอ ทาให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดความตื่ นเต้ นในการ
การเรียนรู้ตลอดเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกั บวั ย เช่ น การ์ ตูน เกม และนิ ทาน การมี ส่ วนร่ วมระหว่ างการศึ กษา
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นวิธีการที่ทาให้นักเรียนได้รับรู้และซึมซับความสาคั ญของการท างานและการประกอบอาชี พต่ างๆที ละน้ อย
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนเกิดความตระหนักในด้านอาชีพจากการเกิดพฤติกรรมเชิ งบวกของนั กเรี ยนขณะท ากิ จกรรมในแต่
ละส่วนประกอบกับผลคะแนนการเรียนรู้และการตอบสนองจากแบบวั ดที่ นั กเรี ยนผ่ านเป็ นจ านวนร้ อยละ 100 อาจกล่ าวได้ ว่ า
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถพัฒนานักเรียนในด้านความตระหนั กด้ านอาชี พ ในเรื่ องของความสนใจ ความถนั ดของ
ตนเอง โลกของอาชีพ และพัฒนาแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็ นความส าคั ญของการท างาน อั นเป็ นกลวิ ธี ของการเรี ยนรู้ แบบเชิ งรุ กซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของมยุรี เกื้อสกุล (2560) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนควรเน้ นผู้ เรี ยนเป็ นส าคั ญ มี ทั กษะการเรี ยนรู้
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เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ และสอดคล้ องกั บแนวคิ ดเชิ งเสาหลั กของ UNESCO (2005) ที่ ว่ า หากจะดาเนิ นการจั ด
การศึกษาให้ประสบผลสาเร็จ จะต้องจัดการศึกษาโดยอาศัยวิธีเรียนรู้แบบตลอดชี วิ ตใน 4 ลั กษณะ คื อ การเรี ยนเพื่ อรู้ การเรี ยนรู้
เพื่อปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้เพื่อชีวิต

สรุป ผลการวิจ ัย
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในด้ านอาชี พของนั กเรี ยนระดั บประถมศึ กษาเป็ น
กิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถศึกษารายละเอียดได้ด้วยตนเอง หรือเป็ นการใช้ ประกอบการสอนของครู ในชั้ นเรี ยนโดยครอบคลุ มหั วข้ อ
ต่างๆดังนี้ 1) การ์ตูนประกอบเสียง ได้แก่ ความหมายของอาชีพ ความสาคัญของอาชี พ ประเภทของอาชี พ หลั กการประกอบอาชี พ
ทักษะการสื่อสารในอาชีพ ประโยชน์ของการประกอบอาชีพและ เทคโนโลยีสารสนเทศกั บอาชีพ 2) เกม และ 3) นิทาน
จากผลการพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อสร้ างความตระหนั กในด้ านอาชี พของนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาพบว่า มีประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจจากพฤติกรรมที่แสดงออกขณะร่ วมกิ จกรรม และผลการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบวั ดการ
รั บรู้ และการตอบสนองหลั ง ร่ วมกิ จกรรม ขั้ นของการสร้ างความตระหนั กในอาชี พ (Career Awareness) นี้ อาจกล่ าวได้ ว่ า
เนื่องจากนักเรียนอาสาสมั ครมีความเปลี่ ยนแปลงด้านจิ ตพิสัยในขั้ นการรั บรู้และขั้นการตอบสนองในเรื่ องอาชีพนั่นเอง

ข้อ เสนอแนะ
ข ้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย ไปใช ้
1. ครูผู้สอนสามารถสร้างหรือนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในหัวข้อการสอนที่ มี จุ ดประสงค์ เ พื่ อ
สร้างความตระหนักด้านอาชีพได้ในระดับชั้นอื่นๆได้
ข ้อเสนอแนะในการท าวิจัย ค รั้ง ต่อไป
1. เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึ กษาเพื่ อสร้ างกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ในขั้ นการรั บรู้ และขั้ นการตอบสนองดั งนั้ นเพื่ อให้
พัฒนาการด้านจิตพิสัยให้เกิดขึ้นครบทุกขั้นตอน จึงควรที่จะมีการศึกษาเพื่ อหากิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่ เหมาะสมในการสร้ างขั้ นการ
เห็นคุณค่า (Valuing) ขั้นการจัดระบบค่านิ ยม (Organizing) และขั้นการสร้างลักษณะนิสั ย (Characterization by Value)
2. ควรพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ให้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer
Assisted Instruction: CAI) เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
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