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บทบรรณาธิการ 

 

 วารสารการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฉบับน้ีถือเปนฉบับที่ 4  ซึ่ง

ทางกองบรรณาธิการและคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความภูมิใจและต้ังใจจัดทํา

ขึ้นดวยมุงหวังเปนอยางยิ่งที่จะใหเปนแหลงแลกเปลี่ยนความรูรวมกันระหวางคณาจารยและ

ผูสนใจ เพื่อใหองคกรของเราคือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกาวสูการเปนองคกรแหงการ

เรียนรูเปนแหลงขอมูลที่ทันสมัยและเปนประโยชนตอการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายพันธ

กิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไป 

 ในฉบับที่ 4 น้ี ไดนําเสนอองคความรูที่ตกผลึกจากประสบการณการทํางานทั้งในสวน

ของวิทยากร คณาจารย ในการนําเสนอประสบการณและสาระความรูที่เกี่ยวของกับการจัดการ

ความรูดานเรียนการสอนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) และ 

การจัดการความรูดานการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

ใฝรู (Active Learning) ของคณาจารยทั้งจากภาควิชาวิทยาศาสตรและภาควิชาวิทยาศาสตร

ประยุกต     

 ขอขอบคุณวิทยากร ผูรวมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการองคความรู รวมถึงทาน

เจาของผลงานวิชาการที่ไดนําความรูที่ไดจากการประชุมปฏิบัติการการจัดการองคความรูที่

นําไปตอยอดทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลาสําหรับรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูในคร้ังน้ี และหวังเปน

อยางยิ่งวาวารสารการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฉบับน้ี  จะเปนประโยชน

ตอคณาอาจารยและเจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนผูที่สนใจโดยทั่วไปทุก

ทาน 

 

 

กองบรรณาธิการ    



คําปรารภ 

______________________________________________________________ 

สืบเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 กําหนดให สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปน

องคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน

ดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับ

สถานการณตาง ๆ ทั้งยังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู

รวมกัน   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดตระหนักถึง

ความสําคัญ และความจําเปนของการดําเนินการดังกลาวจึงไดจัดทําวารสารการจัดการความรูคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้น  เพื่อเปนสวนหน่ึงในการดําเนินการจัดการความรู เพื่อใหคณาจารย

และบุคลากรที่สนใจในเร่ืองเดียวกันไดใชเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งทําใหเกิด

คุณลักษณะการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืนตอไป 

ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกคนที่ชวยกันจัดทําวารสารฉบับน้ี  และหวังเปนอยางยิ่ง

วา  วารสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอคณาจารยและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน 

 

 

 

                        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ทวี) 
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การจัดการความรูดานเรียนการสอน 

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิจัยปฏบิัติการ (Action Research) 
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2 

การวิจัยปฏิบัติการ ( Action Research ) 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิจัยปฏิบัติการ 

 

 ดร.ทินพันธุ  เนตรแพ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

 

สรุปสาระสําคญั 

การวิจัยปฏิบัติการ ( Action Research ) 

คําวา “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” ถูกบัญญัติขึ้นคร้ังแรกโดย Kurt Lewin นักจิตวิทยาสังคมชาว

อเมริกัน เมื่อประมาณป ค.ศ. 1944 โดยมีแนวคิดสําคัญอยู 2 ประการคือ แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ

ของกลุม และแนวคิดดานภาระหนาท่ีในการพัฒนาปรับปรุง ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการที่แตกตาง

จากการวิจัยแบบอ่ืน คือ การวิจัยปฏิบัติการจะเนนผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผน อัน

เน่ืองมาจากการวิจัย ซึ่งถือเปนหนาที่แรกของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในอันที่จะนําไปสูการ ปรับปรุง

และใชในการประเมินผลลัพธของยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน ดังน้ันการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเปน

กิจกรรมกลุม 

 

ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

Stephen Corey กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนกระบวนการที่ผูปฏิบัติงานพยายามศึกษา

ปญหาจากงานโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเพื่อหาแนวทาง เพื่อปรับปรุงแกไข และเพื่อประเมินผล

การตัดสินใจ (Corey.1953 : 6) 

Stephen Kemmis and Robin McTaggart กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนรูปแบบวิธี

การศึกษาคนควา แบบสองสะทอนตนเองเปนหมูคณะของกลุมผูปฏิบัติงาน ในสถานการณทางสังคม 

เพื่อตองการที่จะพัฒนาลักษณะที่ชอบธรรมดวยเหตุผลของวิธีปฏิบัติงาน เพื่อใหไดรูปแบบหรือ

แนวทางไปใชในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานน้ัน (Kemmis and McTaggart 1988 : 6 ) 

ส. วาสนา ประวาลพฤษ (2542 : 1) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการเปนการวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อมุง

แสวงหาแนวทางที่เหมาะสม ในการปรับปรุงพัฒนา และประเมินตนเอง การวิจัยปฏิบัติการจึง

จําเปนตองไดรับความรวมมือและยินยอมพรอมใจของบุคคลตางๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติภาระงาน

น้ันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

กลาวโดยสรุปวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เปนกระบวนการวิจัยที่มีเปาหมาย

ที่จะแกปญหา มุงเนนการเปลี่ยนแปลงโดยบุคลากรในระบบรวมกับนักวิจัยเขามามีบทบาทในการ



วารสารการจัดการองคความรู ฉบับที่ 4  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

3 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคลากรในระบบในการพัฒนาตนเองและผูอ่ืนใหเหมาะสมกับการดําเนินการ 

ไมมีการแยกกลุมศึกษา กลุมทดลอง แตเปนการทดลองปฏิบัติในสถานการณตามธรรมชาติ โดย

วิเคราะหสถานการณอยางลึกซึ้งและเหมาะสม เนนที่การสรางความเปลี่ยนแปลงอยางเปนขั้นตอน

และบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ โดยอาศัยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการวิจัย จน

เกิดองคความรูตาง ๆ ที่ไดจากกระบวนการวิจัย นํามาประมวลเปนแนวคิด หลักการและสรางเปน

ทฤษฎีได 

 

จุดมุงหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

จุดมุงหมายสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ มีความมุงหมายจะปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติงานประจําใหดีขึ้น โดยนํางานที่ปฏิบัติอยูมาวิเคราะหหาสาระสําคัญของสาเหตุที่เปน

ปญหาอันเปนเหตุใหการปฏิบัติงานน้ันไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จากน้ันจะใชแนวคิดทางทฤษฎี

และประสบการณการปฏิบัติที่ผานมา เสาะหาขอมูลและวิธีการที่คาดวาจะแกไขปญหาดังกลาวได 

แลวนําวิธีการดังกลาวไปทดลองใชกับกลุมที่เกี่ยวของกับปญหาน้ัน เชน ทดลองใชกับครูผูรวมสอน

เมื่อตองการมีความรวมมือในการทํางานมากขึ้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการไมจําเปนตองมีกลุมตัวอยาง 

เพราะกลุมหนวยงานหรือหองเรียนซึ่งมีขนาดตัวอยางไมใหญนัก และประการสําคัญการวิจัยชนิดน้ี

ไมตองการผลที่ไปสรุปอางอิง (generalization) ถึงคนอ่ืนๆดวย 

 

จุดเดนและจุดดอยของการวิจัยปฏิบัติการ 

จุดเดน 

- เปนการวิจัยที่มีชีวิตชีวา เพราะคํานึงถึงการมีสวนรวม 

- ผลการวิจัยคือความเจริญกาวหนาของทุกฝาย  

- ผลการวิจัยคือความตองการของผูปกครอง และชุมชน 

จุดดอย 

- ผลการวิจัยไมสามารถสรุปอางอิงไปยังกลุมอ่ืนๆได เฉพาะเทคนิควิธีเทาน้ันที่จะนําไป

ประยุกตกับกลุมอ่ืนๆได  แตอาจไดผลไมเหมือนกัน  

 

รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

การจําแนกรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Shirley Grundy และ Stephen 

Kemmis (อางถึงใน Kemmis and McTaggart., 1988 : 353-364 ; Kemmis. 2001 : 91-93 ) ออกเปน 3 

ประเภท ไดแก 



วารสารการจัดการองคความรู ฉบับที่ 4  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

4 

รูปแบบที่ 1 การวิจัยปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action Research) เปนการวิจัยที่มุง

วัดผลสาเร็จของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะผลลัพธของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

รูปแบบที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมปฏิบัติ (Practical Action Research) มี

จุดมุงหมายเพื่อเขาใจตนเองและเปลี่ยนแปลงตนเองในฐานะผูปฏิบัติงาน เพื่อที่จะทาใหผลลัพธของ

งานเปลี่ยนแปลงไปดวย 

รูปแบบที่ 3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเชิงปลดปลอยใหเปนอิสระ มีจุดมุงหมาย

เพื่อปรับปรุงผลลัพธ ปรับปรุงความเขาใจของตนเองของผูปฏิบัติงาน และชวยใหผูปฏิบัติงานบรรลุ

ถึงการวิพากษสังคม วิถีการทํางานของตน 

 

กระบวนการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

เน่ืองจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีขอตกลงเบื้องตน (Basic assumption) วาเปนการใช

กระบวนการ การทางวิทยาศาสตรสืบคนปญหา และวิธีแกปญหา (ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน/โรงเรียน) ดังน้ัน จะตองมีการจัดกระบวนการสืบคนหาความรูน้ีอยางมีเหตุผล การวิจัยจึง

เนนกระบวนการคิดและลําดับขั้นตอนของการเรียนรูที่ไดจากการคิดและการกระทํา ซึ่งเปนลักษณะ

ของการใชลําดับขั้นตอนของจิตวิทยาการเรียนรู มากกวาการใชลําดับความคิดเชิงจิตวิทยาฯ เพื่อบอก

ความเปนเหตุเปนผลตอกัน (ซึ่งใชกันเปนสวนมากในงานวิจัยทั่วๆไป สวนที่เปนการเขียนรายงาน

การวิจัย) 

 

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีข้ันตอนท่ีสําคัญๆ ในการดําเนินการดังน้ี 

1. การจําแนกหรือพิจารณาปญหาที่ประสงคจะศึกษา ผูวิจัย และกลุมที่ทําการวิจัยจะตอง

ศึกษารายละเอียดของปญหาที่จะศึกษาอยางชัดแจง ปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียนซึ่งจะทําการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการจะตองมีทฤษฎีรองรับในเร่ืองที่เกี่ยวของกับปญหาน้ัน การวิเคราะหสภาพของปญหา 

(Thematic concern) ควรพิจารณาใหครบ 4 องคประกอบตอไปน้ี คือ ปญหาที่เกี่ยวกับครู นักเรียน 

เน้ือหาวิชาและสภาพแวดลอม 

2. เลือกปญหาสําคัญที่เปนสาระควรแกการศึกษาวิจัย เลือกโดยอาศัยทฤษฎีมารวมพิจารณา

ลักษณะของปญหา แลวสรางสมมติฐาน (Hypothesis) ของการวิจัยในรูปแบบของขอความตองการที่

จะประเมินที่แสดงความสัมพันธของปญหากับหลักการ หรือกับทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวขอกับปญหาน้ัน 

3. เลือกเคร่ืองมือดําเนินการวิจัยที่จะชวยใหไดคําตอบของปญหาตามสมมติฐานที่ต้ังไว

เคร่ืองมือที่ใชจะมี 2 ลักษณะคือ เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติ หรือฝกหัดตามวิธีการ เชน 

อุปกรณการเรียนการสอน แบบฝกหัด เปนตน และเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการ

ปฏิบัติ เชน แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม เปนตน 
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4. บันทึกเหตุการณอยางละเอียดในแตละขั้นตอนของการวิจัย ทั้งสวนที่เปนความกาวหนา

และเปนอุปสรรคตามวงจรของการปฏิบัติการ คือ ในขั้นตอนของ วางแผนงาน การปฏิบัติการ การ

สังเกตและการสะทอนการปฏิบัติการ เก็บสะสมขอบันทึกไวเพื่อใชในการปรับปรุงวงจรปฏิบัติการ

ตอไป และเพื่อเปนการรวบรวมขอมูลวิเคราะหหาคําตอบของสมมติฐาน 

5. วิเคราะหความสัมพันธดานตางๆของขอมูลที่รวบรวมไว ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับ

ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การตรวจสอบรายละเอียดของขอมูลเพื่อใหแนใจความถูกตอง แสดง

รายละเอียดอธิบายสถานการณ จัดหมวดหมูและแยกประเภทของกลุมขอมูลตามหัวขอที่เหมาะสม

เปรียบเทียบขอแตกตาง และคลายคลึงของขอมูล แตละประเภทโดยวิเคราะหวิจารณอยางลึกซึ้งกับ

กลุมผูวิจัย 

6. ตรวจสอบขอมูลที่กลุมผูวิจัยไดพิจารณาไวแลวอีกคร้ังหน่ึง เพื่อสรุปหาคําตอบที่เปน

สาเหตุผลและวิธีแกปญหาน้ันตามวัตถุประสงค กําหนดไวและจะกอประโยชนสูงสุดโดยสรุป

ประมวลเปนหลักการ (principle) รูปแบบ (model) ของการปฏิบัติ หรือขอเสนอเชิงทฤษฎี 

(propostion) หรือทฤษฎี (theory) ทั้งน้ี ตองอาศัยหลักตรรกวิทยาโดยวิธีอุปนัย (inductive) และความรู

เชิงทฤษฎีของผูวิจัย 

 

การเขียนเคาโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

1. ชื่อโครงการวิจัย 

2. ชื่อคณะผูดําเนินการวิจัย 

3. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ขั้นที่ 1 กําหนดปญหาหรือสถานการณที่เห็นวาเปนปญหา 

- กลุมดําเนินงานวิจัย และผูเกี่ยวของ จัดอภิปราย และทําการตกลงเกี่ยวกับปญหาการวิจัย 

ขั้นที่ 2 รายงานการวิจัย เอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ขั้นที่ 3 กําหนดสมมติฐาน และ วัตถุประสงคของการวิจัย 

ขั้นที่ 4 ขั้นดําเนินการวิจัยตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

- กําหนดแผนการ (plan) ของกิจกรรมที่จะทดลองปฏิบัติเคร่ืองมือของการวิจัย ฯลฯ 

- ปฏิบัติการ (act) 

- สังเกตกิจกรรมของการปฏิบัติ (observe) 

- สะทอนผลการปฏิบัติการ (reflect) 

- ปรับแผนการและปฏิบัติซ้ําในวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติตามแผนที่ปรับขึ้นใหม 

ขั้นที่ 5 วิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายขอมูล 

ขั้นที่ 6 หาขอสรุปของผลการวิจัย และเขียนรายงาน 
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การเขียนเลมรายงานโครงการวิจัย  3 บท 

บทท่ี  1  บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา(3-5 หนา)  

- เร่ิมจากเร่ืองกวางๆ หรือเร่ืองทั่วๆไป  ไปสูเร่ืองเฉพาะที่เราทําวิจัย 

- มีการอางอิงกรณียกขอความของคนอ่ืนมา 

- กลาวถึงหลักสูตร และการใชหลักสูตร 

- ระบุปญหาการจัดการเรียนรู และแนวทางแกไข 

- อธิบายเหตุผลการเลือกวิธีแกไข(นวัตกรรม) 

 1.2 คําถามวิจัย (เขียนเปนขอๆ) 

1. เขียนเปนขอๆ และเขียนเปนประโยคคําถาม 

2. ถาเปนวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนก็มักจะต้ังคําถามวิจัยวา การสอนจะทําใหเกิดผล

ลัพธที่ตัวนักเรียนถึงเกณฑขั้นตํ่า หรือไม ? หรือผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังการเรียนจะดีกวา/สูงกวากอน

เรียน หรือไม เพียงใด ?   

3. ถาเปนวิจัยปฏิบัติการทางการบริหาร ก็มักจะต้ังคําถามวิจัยวา การแกปญหา/

พัฒนาจะทําใหเกิดผลลัพธที่กลุมเปาหมายถึงเกณฑขั้นตํ่า หรือไม ? หรือผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังการ

แกปญหาจะดีกวา/สูงกวากอนการแกปญหาหรือไม เพียงใด ? 

 1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย (เขียนใหสอดคลองกับคําถามวิจัย) 

       1. เปนการแปลงคําถามวิจัยใหเปนประโยคบอกเลาวาจะทําอะไรที่จะเปนการตอบ

คําถามน้ันๆ 

       2. มักจะเกี่ยวของกับการเปรียบเทียบ  เพราะจะเปนวิธีที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการแกปญหา/พัฒนางานน้ันๆ  

       3. กลาวครอบคลุมพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในกลุมเปาหมายอยางครบถวน  หรือแสดง

ใหเห็นถึงผลลัพธหลายๆอยางที่เกิดขึ้นจากการวิจัยคร้ังน้ี 

 1.4 สมมุติฐานการวิจัย (เขียนจากวัตถุประสงคขอท่ีมีการเปรียบเทียบ) 

       1. เปนการนําเอาคําถามวิจัย หรือวัตถุประสงคแตละขอมาเขียนเพื่อคาดคะเนคําตอบ 

       2. นิยมเอาเร่ืองที่เปนการเปรียบเทียบมาเขียนคาดคะเนคําตอบ 

 1.5 ขอบเขตการวิจัย   

1. กลุมเปาหมายการวิจัย  ระบุวามีกี่กลุม  กี่คน   

2. พฤติกรรมผูเรียน หรือตัวแปรที่ตองการใหเกิดขึ้น ปกติจะปรากฏอยูในชื่อเร่ือง

วิจัย 
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3. เน้ือหาที่ใชในการวิจัย ระบุเน้ือหาสาระที่นํามาศึกษา ถาเปนการสอนก็ระบุเน้ือหา

ตามรายวิชาในหลักสูตรที่จะนํามาสอน  ถาเปนงานวิจัยทางบริหารก็หมายถึงสาระตางๆที่นํามาใชใน

การแกปญหา หรือพัฒนา         

4. ระยะเวลาการดําเนินการ  ระบุวาเปนชวงวัน  เดือน ปใด    

 1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

- ประโยชนทางวิชาการ  ระบุวาจะทําใหไดอะไรเกิดขึ้นบางเมื่องานวิจัยเสร็จลง  

       - ประโยชนตอการนําไปใช เปนการกลาวถึงการนําผลการวิจัยไปใชในสถานการณ

ตางๆ หรือกลุมคนที่เกี่ยวของ) 

 1.7 นิยามปฏิบัติการ  

    เปนการเลือกคําสําคัญมาอธิบายไวใหเขาใจตรงกัน  เพื่อปองกันปญหาการตีความ

ไปตางๆกันได  

- .......... หมายถึง........ 

- .........  หมายถึง........ 

- ......... หมายถึง......... 

 

บทท่ี  2  วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ......... 

2.2 นโยบายท่ีเกี่ยวของ 

2.3 บริบทสถานศึกษาและชุมชน 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย (ถามี) 

การเตรียมการวิจัย 

 

 

 

 

                                                                       
 

 

 

วงจรการวิจัยปฏิบัติการ   

•  การวางแผน

(Planing)  

•  การปฏิบัติตามแผน

(Acting)  

• การสังเกตและบันทึก

ผล(Observing)  

   

  

 

ผลลัพธ 

•  ความรู    

•  ทักษะ 

•  ความพึงพอใจ 

   ฯลฯ 
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บทท่ี  3  วิธีดําเนินการวิจัย  

3.1 ประชากรกลุมเปาหมาย 

การวิจัยคร้ังน้ีกําหนดประชากรกลุมเปาหมายเปน   3    กลุม และมีสวนรวมในการวิจัยดังน้ี 

    1.  ผูสอน  ทําหนาที่เปนผูวิจัย 

    2.  .......... 

    3.  .......... 

3.2 ข้ันตอนการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี  1  การเตรียมงาน 

   เปนขั้นตอนการศึกษาบริบทสถานศึกษา การศึกษาหลักสูตร  การวิเคราะหผูเรียน  การเตรียม

สื่อประกอบการเรียนรูและการสรางความตระหนัก  ตอดําเนินงานรวมกัน ของนักเรียน    เปนตน 

ข้ันตอนท่ี  2  การปฏิบัติการวิจัย 

การวิจัยปฏิบัติการจะแบงออกเปน  2  วงจร ดังน้ี 

 

 

                      

 

 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

       เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมี  3 ชนิด ดังน้ี 

 -  แผนจัดการเรียนรู 

 -  นวัตกรรมการเรียนรู 

 -  แบบประเมินการเรียนรู 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

-  เก็บรวบรวมขอมูลกอนการปฏิบัติการวิจัย 

-  เก็บรวบรวมขอมูลระหวางปฏิบัติการวิจัย 

-  เก็บรวบรวมขอมูลในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติการ 

เทคนิคการเก็บขอมูล 

-  การบันทึกตางๆ : การบันทึกภาพ, เสียง, การบันทึกทางเอกสาร การบันทึกภาคสนาม 

-  การบรรยายพฤติกรรมและภาวะแวดลอม 

-  การวิเคราะหเอกสาร 

-  แบบวัดตางๆ  

วงจรท่ี  1 

ขั้นที่  1  การวางแผน 

ขั้นที่  2  การปฏิบัติ 

ขั้นที่  3  การสังเกต 

ขั้นที่  4  การสะทอนผล 

 

วงจรท่ี  2 

ขั้นที่  1  ทบทวนวางแผน 

ขั้นที่  2  การปฏิบัติ 

ขั้นที่  3  การสังเกต 

ขั้นที่  4  การสะทอนผล 
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3.5 การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย 

1. ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก  บันทึกการสังเกต  ภาพถาย  ของผลงานของนักเรียน  ใชวิธี

วิเคราะหเน้ือความ 

2. ขอมูลเชิงปริมาณ  ไดแก คะแนนการสอบ  คะแนนความพึงพอใจ  และคะแนนผล

การปฏิบัติงาน  ใชวิธีวิเคราะหทางสถิติอยางงาย คือ ความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เปนตน 

 

******************* 
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ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือการพัฒนาการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

ดร.ทินพันธุ  เนตรแพ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

 

บทคัดยอ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค เปนสหวิทยาการ (interdisciplinary) ที่มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีความรู 

ความสามารถในการทํางาน ดานสิ่งแวดลอมทั้งในระดับทองถิ่น และในระดับสากล หน่ึงนา

กระบวนการที่สําคัญของการจัดทําหลักสูตร ใหมีคุณภาพน่ันคือการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา

หรือ มคอ.3 ที่ไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของผูมีสวนได ในงานวิจัยน้ีเปนการศึกษา ความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสียไดแก นักศึกษา ผูผลิตบัณฑิต และผูใชบัณฑิต ตอการพัฒนาการเรียนรูของ

นักศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม โดยสอบถามขอมูลผูมี

สวนไดสวนเสีย เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ของหลักสูตร ซึ่งจากผลการ

ทดลองพบวา ความตองการโดยภาพรวมของผูมีสวนไดสวนเสียตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

มีความตองการมาก ในการใหรายละเอียดของรายวิชาที่สอนในหลักสูตร มีลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 

5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม, ดานความรู, ดานทักษะทางปญญา, ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อทําการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค ของผูใช และผูผลิตบัณฑิต 

กับความตองการของนักศึกษา ใน ดานคุณธรรม จริยธรรม, ดานความรู, ดานทักษะทางปญญา และ

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ พบวานักศึกษามีความตองการหารือเห็น

ความสําคัญในการพัฒนาในคุณลักษณะดังกลาวนอยกวาที่ผูผลิตและผูใชบัณฑิตตองการ โดยเฉพาะ

ดานความรู ดังน้ัน ในการเขียนคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จําเปนตองเพิ่มเติม และใหความสําคัญกับคุณลักษณะดังกลาวเพื่อเปนการ

ผลิตบัณฑิตใหไดคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อสงผลดีตอคุณภาพ

หลักสูตร  คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และกอใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรสูองคกรแหงการเรียนรู 

ในอนาคต ตอไป 

 

คําสําคญั: ผูมีสวนไดสวนเสีย;  ผูผลิตบัณฑิต; ผูใชบัณฑิต; มคอ.3 
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ผลการพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

อาจารยธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ  เพื่อศึกษาความตองการของนักศึกษาที่มีตอการพัฒนาการ

เรียนรูของนักศึกษาและนําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ. 3 และมคอ. 4 

สําหรับทุกรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต ปการศึกษา 2554 จํานวน 105 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

ไดแก (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (2)แบบสอบถามเกี่ยวกับความ

ตองการในดานการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยี

มัลติมีเดีย) ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรคตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 1-5 (Rating Scale) คือ ระดับความตองการมาก

ที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด จํานวน 30 ขอ ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะหรือ

ความสามารถ 5 ดาน ดังน้ี   

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)   

2) ดานความรู (Knowledge)  

3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)  

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility)  

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 105 คน ประกอบดวยเพศชาย

และเพศหญิงรอยละ 46.67และ 53.33ตามลําดับ มีอายุระหวาง 18-23 ป รอยละ 90.48โดยเปน
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นักศึกษาชั้นปที่ 1 รอยละ 49.52ชั้นปที่ 2 รอยละ 17.54 ชั้นปที่ 3 รอยละ 27.62และชั้นปที่ 4 รอยละ 

5.71 และสวนใหญมีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.01-3.00 

2. แบบสอบถามความตองการในดานการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาตอหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค 

2.1 ไดแบบสอบถามความตองการในดานการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาตอหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานที่เปนประโยชนในการวางแผนปรับปรุง หรือพัฒนา

หลักสูตร การวางแผนจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2.2 คุณภาพแบบสอบถาม คาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม 

พบวา แบบสอบถามที่สรางขึ้นมีคาความเชื่อมั่น 0.964 แสดงวา แบบสอบถามฉบับน้ีมีความเชื่อมั่น

ระดับสูง 

2.3 สรุปภาพรวมของของแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยใชเกณฑคาคะแนน5 ระดับ จํานวน 

30 ขอ จากคาสถิติพื้นฐานของแบบสอบถามผลปรากฏวามีคะแนนเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.01 ความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.75 และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) เทากับ 18.72แสดงวา

นักศึกษามีความตองการในดานการพัฒนาการเรียนรูสําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยี

มัลติมีเดีย) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคอยูในระดับมาก ซึ่ง

ขอมูลที่ไดจากการสอบถามมีความสอดคลองกันและมีการกระจายของขอมูลมาก 
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ผลการพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

อาจารยภัคจิรา  ศิริโสม 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ  เพื่อศึกษาความตองการของนักศึกษาที่มีตอการพัฒนาการ

เรียนรูของนักศึกษาและนําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ. 3 และ 4 สําหรับทุก

รายวิชาในหลักสูตร 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิและบุคคลทั่วไป จํานวน 24 คน และ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

จํานวน 80 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม (2)แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในดานการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาตอ

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรคตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 1-5 (Rating Scale) คือ ระดับความตองการมาก

ที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด จํานวน 30 ขอ ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะหรือ

ความสามารถ 5 ดาน ดังน้ี   

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)   

2) ดานความรู (Knowledge)  

3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)  

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility)  

 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)  

 ผลการวิจัยพบวา 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและบุคคล

ทั่วไป จํานวน 24 คน และนักศึกษา จํานวน 80 คน รวมจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 23 และ 77 

ตามลําดับ ผูทรงคุณวุฒิและบุคคลทั่วไป เพศชายและเพศหญิง รอยละ 54.17 และ 45.83 ตามลําดับ มี
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อายุตํ่ากวา 30 ป มากที่สุดคือรอยละ 54.17  มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คือ รอยละ 66.67  

อาชีพที่มีมากที่สุดคือ อ่ืนๆ รอยละ 45.83  และมีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 5 ป  มากที่สุด รอย

ละ 45.8  สวนของนักศึกษา เพศชายและเพศหญิง รอยละ 53.75และ 46.25 ตามลําดับ มีอายุระหวาง 

18-19 ป มากที่สุด รอยละ 86.25 เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 มากที่สุด รอยละ 98.75 และมีผลการศึกษาอยู

ในชวง 2.51-3.00 มากที่สุด รอยละ 40.00 

 2.  แบบสอบถามความตองการในดานการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาตอหลักสูตร วท.บ. 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

  2.1  ไดแบบสอบถามความตองการในดานการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาตอ

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานที่เปนประโยชนในการวางแผนปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตร 

การวางแผนจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

  2.2 คุณภาพแบบสอบถามคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม 

พบวา แบบสอบถามที่สรางขึ้นมีคาความเชื่อมั่น 0.964 แสดงวา แบบสอบถามฉบับน้ีมีความเชื่อมั่น

ระดับสูง 

 2.3    สรุปภาพรวมของของแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยใชเกณฑคาคะแนน5 ระดับ 

จํานวน 30 ขอ จากคาสถิติพื้นฐานของแบบสอบถามผลปรากฏวามีคะแนนเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.86 

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.82 และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) เทากับ 21.45แสดง

วานักศึกษามีความตองการในดานการพัฒนาการเรียนรูสําหรับหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคอยูในระดับมาก ซึ่ง

ขอมูลที่ไดจากการสอบถามมีความสอดคลองกันและมีการกระจายของขอมูลมาก 
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ผลการพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

อาจารยดนุวัศ  อิสรานนทกุล 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ  เพื่อศึกษาความตองการของนักศึกษาที่มีตอการพัฒนาการ

เรียนรูของนักศึกษาและนําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ. 3 และ 4 สําหรับทุก

รายวิชาในหลักสูตร 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาวิทยาศาสตร

ประยุกต จํานวน 138 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ

ผูตอบแบบสอบถาม (2)แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในดานการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

ตอหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรคตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 1-5 (Rating Scale) คือ ระดับความตองการมาก

ที่สุด  มาก ปานกลาง นอย  และนอยที่สุด จํานวน 30 ขอ ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะหรือ

ความสามารถ 5 ดาน ดังน้ี   

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)   

2) ดานความรู (Knowledge)  

3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)  

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility)  

 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)  

 ผลการวิจัยพบวา 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 138 คน ประกอบดวยเพศชาย

และเพศหญิง รอยละ 68.12 และ 31.88 ตามลําดับ มีอายุระหวาง 18-21ป รอยละ 83.33  โดยเปน

นักศึกษาชั้นปที่ 1 รอยละ 40.58 ชั้นปที่ 2 รอยละ 18.84 ชั้นปที่ 3 รอยละ 31.88 ชั้นปที่ 4 รอยละ 7.97 

และสวนใหญมีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.01-3.00 
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2. แบบสอบถามความตองการในดานการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาตอหลักสูตร วท.บ. 

(วิทยาการคอมพิวเตอร) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

  2.1   ไดแบบสอบถามความตองการในดานการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาตอ

หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานที่เปนประโยชนในการวางแผนปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตร 

การวางแผนจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

  2.2 คุณภาพแบบสอบถามคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม 

พบวา แบบสอบถามที่สรางขึ้นมีคาความเชื่อมั่น 0.964 แสดงวา แบบสอบถามฉบับน้ีมีความเชื่อมั่น

ระดับสูง 

             2.3    สรุปภาพรวมของของแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยใชเกณฑคาคะแนน 5 ระดับ 

จํานวน 30 ขอ จากคาสถิติพื้นฐานของแบบสอบถามผลปรากฏวามีคะแนนเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.06 

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.81 และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) เทากับ 20.08แสดง

วานักศึกษามีความตองการในดานการพัฒนาการเรียนรูสําหรับหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคอยูในระดับมาก ซึ่ง

ขอมูลที่ไดจากการสอบถามมีความสอดคลองกันและมีการกระจายของขอมูลมาก 
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พัฒนาการเรียนการสอนโดยวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)หลักสูตร วท.บ. (เคมี) 

 

ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 

สาขาวิชาเคมี  ภาควิชาวิทยาศาสตร 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในคร้ังน้ี ไดสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในดานการ

พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาตอหลักสูตร วท.บ. (เคมี) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อสํารวจความตองการของนักศึกษาที่มีตอมาตรฐานผลการเรียนรู

ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ และนําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ 

4) สําหรับทุกรายวิชาในหลักสูตร วท.บ. (เคมี) ใหไดมาตรฐาน ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ

ผูเรียน ผลการวิจัยเชิงสํารวจพบวา แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยใชเกณฑคาคะแนน 5 ระดับ จํานวน 

30 ขอ มีคาอํานาจจําแนก 0.65 และมีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.9599 แสดงวา

แบบสอบถามฉบับน้ีมีอํานาจจําแนกอยูในระดับดีและมีความเชื่อมั่นระดับสูง โดยผลจากการ

สอบถามนักศึกษาจํานวน 60 คน ปรากฏวามีคะแนนเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.18 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เทากับ  0.49  และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) เทากับ 11.71 แสดงวานักศึกษามีความ

ตองการในดานการพัฒนาการเรียนรูสําหรับหลักสูตร วท.บ. (เคมี) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค อยูในระดับมาก ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสอบถามมีความเบี่ยงเบนจาก

คะแนนเฉลี่ยนอยและมีการกระจายของขอมูลนอย 
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พัฒนาการเรียนการสอนโดยวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

      

อาจารยศิริวัฒณา ลาภหลาย 

สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการน้ีเปนการวิจัยเพื่อศึกษาความตองการในดานการพัฒนาการเรียนรูของ

นักศึกษาตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   เพื่อนําผลการวิจัยมาใชประโยชนในการปรับปรุงรายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ. 3 และ 4) ทุกรายวิชาที่บรรจุอยูในหลักสูตร วท.บ. (จุลชีววิทยา) ใหตรงตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม  

ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   และ

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยสราง

แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในดานการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาที่ใชเกณฑคาคะแนน 5 

ระดับ จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนก 0.41 และมีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 

0.8775 หมายความวา แบบสอบถามฉบับน้ีมีอํานาจจําแนกอยูในระดับปานกลางและมีความเชื่อมั่น

ในระดับสูง   และในสวนของขอมูลการตอบแบบสอบถามดังกลาวจากนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 

จํานวน ๖๐ คน พบวา นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาตองการการพัฒนาการเรียนรูทุกดานในระดับมาก

ที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.67 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.23 และสัมประสิทธิ์

การกระจาย (C.V.) เทากับ 4.86 ขอมูลมีความเบี่ยงเบนจากคะแนนเฉลี่ยนอยและมีการกระจายของ

ขอมูลนอย 

 

คําสําคัญ : ความตองการบัณฑิต / จุลชีววิทยา 
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การพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ของนักศึกษาตอ

หลักสูตร วม.บ.(ฟสิกส) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

ดร.ฉัตริยะ  ศิริสัมพันธวงษ 

สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป  ภาควิชาวิทยาศาสตร 

 

บทคัดยอ 

 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เปนกระบวนการวิจัยที่มุง

พัฒนาการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส)ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จะทําใหทราบคุณลักษณะพึ่งประสงคที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนา

ใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา ไดทําการสํารวจแบบสอบถามเกี่ยวกับความ

ตองการในดานการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาตอหลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส) การวิเคราะหและแปร

ผลโดยรวมคะแนนคําตอบแตละขอ ในแตละประเด็นความตองการคุณลักษณะที่พึงประสงค แลว

นํามาหาคาเฉลี่ย ใชเกณฑการวัดตามระบบ คานํ้าหนักคะแนนเฉลี่ย (Weight Mean Score: WMS) 

แบงเปน 5 ระดับ กําหนดชวงคะแนน กลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยแบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุม

ผูทรงคุณวุฒิและบุคคล และนักศึกษาสาขาฟสิกส กลุมผูทรงคุณวุฒิและบุคคลทั่วไป และกลุม

นักศึกษาสาขาฟสิกส 

 ผลการวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิจัยปฏิบัติการกลุมผูทรงคุณวุฒิและบุคคลทั่วไป

และนักศึกษาสาขาฟสิกสมีความตองการคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานการพัฒนาการเรียนรูของ

นักศึกษาตอหลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส) ดานคุณธรรม จริยธรมม มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 คะแนน อยูใน

ระดับความตองการมากที่สุด, ดานความรู มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 คะแนน อยูในระดับความตองการมาก

ที่สุด,ดานทักษะทางดานปญญา มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 คะแนน อยูในระดับความตองการมากที่สุด, ดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 คะแนน อยูในระดับ

ความตองการมากที่สุดและดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 คะแนน อยูในระดับความตองการมากที่สุด 

กลุมผูทรงคุณวุฒิและบุคคลทั่วไป มีความตองการคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานการ

พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาตอหลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส) ดานคุณธรรม จริยธรมม มีคะแนนเฉลี่ย 

4.69 คะแนน อยูในระดับความตองการมากที่สุด, ดานความรู มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 คะแนน อยูใน

ระดับความตองการมากที่สุด,ดานทักษะทางดานปญญา มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 คะแนน อยูในระดับ

ความตองการมากที่สุด,ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ย 
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4.48 คะแนน อยูในระดับความตองการมากที่สุดและดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 คะแนน อยูในระดับความตองการมากที่สุด 

กลุมนักศึกษาสาขาฟสิกสมีความตองการคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานการพัฒนาการ

เรียนรูของนักศึกษาตอหลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส) ดานคุณธรรม จริยธรมม มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 คะแนน 

อยูในระดับความตองการมากที่สุด, ดานความรู มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 คะแนน อยูในระดับความ

ตองการมากที่สุด,ดานทักษะทางดานปญญา มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน อยูในระดับความตองการ

มากที่สุด,ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 คะแนน 

อยูในระดับความตองการมากที่สุดและดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน อยูในระดับความตองการมาก 
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การจัดการความรูดานการวิจัย 

การวิจัยในช้ันเรียน โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู 

 (Active Learning) 
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การวิจัยในช้ันเรียน โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู 

 (Active Learning) 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ 

สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถติิ ภาควิชาวิทยาศาสตร 

 

สรุปสาระสําคญั 

การวิจัยในช้ันเรียน โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู  (Active Learning) 

 

Active Learning คือกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนตองไดมีโอกาสลงมือ

กระทํามากกวาการฟงเพียงอยางเดียว ตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการอาน, การเขียน,การ

โตตอบ, และการวิเคราะหปญหา อีกทั้งใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดขั้นสูง ไดแก การวิเคราะห,การ

สังเคราะห, และการประเมินคา ดังน้ันจึงสรุปไดวา Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรูที่

ผูเรียนไดลงมือกระทําและไดใชกระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาไดกระทําลงไป(Bonwell, 1991) เปน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูภายใตสมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรูเปนความพยายามโดย

ธรรมชาติของมนุษย, และ 2) แตละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรูที่แตกตางกัน(Meyers and Jones, 

1993)โดยผูเรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรู(receive) ไปสูการมีสวนรวมในการสรางความรู

(co-creators)(Fedler and Brent, 1996) 

 

ลักษณะของ Active Learning 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (มปป.) ไดอธิบายถึงลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ

Active Learning ดังน้ี 

1. เปนการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหา และ 

การนําความรูไปประยุกตใช 

2. เปนการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงสุด 

3. ผูเรียนสรางองคความรูและจัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง 

4. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนทั้งในดานการสรางองคความรู การสรางปฎิสัมพันธ 

รวมกัน และรวมมือกันมากกวาการแขงขัน 

5. ผูเรียนไดเรียนรูความรับผิดชอบรวมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบงหนาที่ความ 

รับผิดชอบ 
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6. เปนกระบวนการสรางสถานการณใหผูเรียนอาน พูด ฟง คิดอยางลุมลึก ผูเรียนจะเปนผู 

จัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง 

7. เปนกิจกรรมการเรียนการสอนเนนทักษะการคิดขั้นสูง 

8. เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนบูรณาการขอมูล, ขาวสาร, สารสนเทศ, และหลักการ 

สูการสรางความคิดรวบยอด 

9. ผูสอนจะเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวย

ตนเอง 

10. ความรูเกิดจากประสบการณ การสรางองคความรู และการสรุปทบทวนของผูเรียน 

 

บทบาทของครู กับ Active Learning 

ณัชนัน แกวชัยเจริญกิจ (2550) ไดกลาวถึงบทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ตามแนวทางของ Active Learning ดังน้ี 

1. จัดใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน กิจกรรมตองสะทอนความตองการใน

การพัฒนาผูเรียนและเนนการนําไปใชประโยชนในชีวิตจริงของผูเรียน 

2. สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม และการเจรจาโตตอบที่สงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ 

ที่ดีกับผูสอนและเพื่อนในชั้นเรียน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนพลวัต สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในทุกกิจกรรม 

รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู 

4. จัดสภาพการเรียนรูแบบรวมมือ สงเสริมใหเกิดการรวมมือในกลุมผูเรียน 

5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย และใหโอกาสผูเรียนไดรับวิธีการสอนที่

หลากหลาย 

6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในการจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน ทั้งในสวนของเน้ือหา และ 

กิจกรรม 

7. ครูผูสอนตองใจกวาง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของผูเรียน 

 

รูปแบบของ Active Learning 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning สามารถสราง

ใหเกิดขึ้นไดทั้งในและนอกหองเรียน รวมทั้งสามารถใชไดกับผูเรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรูเปน

รายบุคคล, การเรียนรูแบบกลุมเล็ก, และการเรียนรูแบบกลุมใหญ 
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McKinney (2008) ไดเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูแบบ Active Learning ไดดี ไดแก 

1. การเรียนรูแบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ให

ผูเรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กําหนดคนเดียว 2-3 นาท ี(Think) จากน้ันใหแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน

อีกคน 3-5 นาท ี(Pair) และนําเสนอความคิดเห็นตอผูเรียนทั้งหมด (Share) 

2. การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning group) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ให 

ผูเรียนไดทํางานรวมกับผูอ่ืน โดยจัดกลุมๆ ละ 3-6 คน 

3. การเรียนรูแบบทบทวนโดยผูเรียน (Student-led review sessions) คือการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนความรูและพิจารณาขอสงสัยตาง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการ

เรียนรู โดยครูจะคอยชวยเหลือกรณีที่มีปญหา 

4. การเรียนรูแบบใชเกม (Games) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูสอนนําเกมเขาบูรณาการ

ในการเรียนการสอน ซึ่งใชไดทั้งในขั้นการนําเขาสูบทเรียน, การสอน, การมอบหมายงาน, และ 

หรือขั้นการประเมินผล 

5. การเรียนรูแบบวิเคราะหวีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่ใหผูเรียนไดดูวีดีโอ 5-20 นาท ีแลวใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะทอนความคิดเกี่ยวกับ

สิ่งที่ไดดู อาจโดยวิธีการพูดโตตอบกัน การเขียน หรือ การรวมกันสรุปเปนรายกลุม 

6. การเรียนรูแบบโตวาที (Student debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนได

นําเสนอขอมูลที่ไดจากประสบการณและการเรียนรู เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุม 

7. การเรียนรูแบบผูเรียนสรางแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนสรางแบบทดสอบจากสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลว 

8. การเรียนรูแบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือการจัดกิจกรรม

การเรียนรูที่อิงกระบวนการวิจัย โดยใหผูเรียนกําหนดหัวขอที่ตองการเรียนรู, วางแผนการเรียน,

เรียนรูตามแผน, สรุปความรูหรือสรางชิ้นงาน, และสะทอนความคิดในสิ่งที่ไดเรียนรู หรืออาจเรียกวา

การสอนแบบโครงงาน(project-based learning) หรือ การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน(problem-based 

learning) 

9. การเรียนรูแบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียน

ไดอานกรณีตัวอยางที่ตองการศึกษา จากน้ันใหผูเรียนวิเคราะหและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ

แนวทางแกปญหาภายในกลุม แลวนําเสนอความคิดเห็นตอผูเรียนทั้งหมด 

10. การเรียนรูแบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ที่ผูเรียนจดบันทึกเร่ืองราวตางๆ ที่ไดพบเห็น หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละวัน รวมทั้งเสนอ

ความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน 
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11. การเรียนรูแบบการเขียนจดหมายขาว (Write and produce a newsletter) คือการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนรวมกันผลิตจดหมายขาว อันประกอบดวย บทความ ขอมูลสารสนเทศ

ขาวสาร และเหตุการณที่เกิดขึ้น แลวแจกจายไปยังบุคคลอ่ืนๆ 

12. การเรียนรูแบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ให

ผูเรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนําเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบ

ความคิด โดยการใชเสนเปนตัวเชื่อมโยง อาจจัดทําเปนรายบุคคลหรืองานกลุม แลวนําเสนอผลงาน

ตอผูเรียนอ่ืนๆ จากน้ันเปดโอกาสใหผูเรียนคนอ่ืนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

การออกแบบการจัดการเรียนแบบใฝรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู Active Learning 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู Active Learning เปนกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรูไดพัฒนาการเรียนรูตาม

ศักยภาพความตองการ ความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล โดยไดคิดเอง ทําเอง ลงมือปฏิบัติ 

ไดมีโอกาสสรางความรูดวยตนเองโดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู อีกทั้งไดมีโอกาส

ประยุกตใชความรูอยางมีประสิทธิภาพ 

 

องคประกอบการจัดกิจกรรมการสอนแบบใฝรู Active Learning ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 

องคประกอบ คือ 

1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ (ประสบการณ) 

2. การสรางองคความรูรวมกัน (สะทอนความคิดและอภิปราย) 

3. การนําเสนอความรู (ความคิดรวบยอด) 

4. การลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช (ประยุกตแนวคิด) 

การนําองคประกอบทั้ง 4 มาจัดกิจกรรมการเรียนรู จะใชองคประกอบใดกอนหลัง หรือให

องคประกอบใดกี่คร้ังในแตละแผนการเรียนรู สามารถออกแบบตามความเหมาะสมกับสาระการ

เรียนรู และจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด ควรตองใหมีครบทั้ง 4 องคประกอบ เพื่อใหเกิดความ

สมบูรณของการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู Active Learning 
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การเขียนรูปเลมรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 

1.ปก  

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเร่ือง 

 

ผลการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยการเทคนิค...........................................................ท่ีมีตอพฤติกรรม

การเรียนรู 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา

.................................................................. 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

 

.................................................................. 

ภาควิชา ................................................. สาขาวิชา ...................... 

คณะ .................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

.......................2554 
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2. เน้ือหา 

บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความยาวประมาณ 1 หนากระดาษ ประกอบดวย 

ความสําคัญของการจัดการเรียนแบบใฝรู …………………………………. 

ปญหาการจัดการเรียนการสอน ................. เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู ................... 

แนวคิดที่จําเปนตองทําวิจัยคร้ังน้ี …………………………… 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของนิสิต...ที่ไดรับการจัดการ

เรียนแบบใฝรูดวยเทคนิค... 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา...กอนเรียนและหลังเรียนของนิสิต...ที่

ไดรับการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิค... 

 3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูของนิสิตที่ไดรับการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิค

...กับเกณฑรอยละ 60 

 4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา...ของนิสิต...ที่ไดรับการจัดการเรียนแบบ

ใฝรูดวยเทคนิค...กับเกณฑรอยละ 60  

 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของ......................... 
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

 1. พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน...ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค...หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา...ของนักเรียน...ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค...

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค...จํานวนรอยละ...มีพฤติกรรมการเรียนรู

ต้ังแตรอยละ 60 ขึ้นไป 

 4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค...จํานวนรอยละ...มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต้ังแตรอยละ 60 ขึ้นไป 

 5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค...มีความพึงพอใจในการเรียนในระดับมาก

ขึ้นไป  
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1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

 การจัดการเรียนแบบใฝรู .......................................................................................................... 

 เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ .................................................................................................... 

 เทคนิคผังกราฟก ...................................................................................................................... 

 การจัดการเรียนแบบใฝรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือและเทคนิคผังกราฟก.................. 

 พฤติกรรมการเรียน .................................................................................................................. 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ........................................................................................................... 

 ความพึงพอใจในการเรียน ........................................................................................................ 
 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาไดรับ 

 1. ไดแผนการจัดการเรียนแบบใฝรูโดย....................... และสื่อการสอนประกอบการเรียนรู 

 2. นิสิตมีพฤติกรรมการเรียนและ......................... 
  

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ความนํา 

 1. การจัดการเรียนแบบใฝรู  

 2. พฤติกรรมการเรียน 

 3. การประเมินผลการเรียน 

 4. ความพึงพอใจ 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1 การจัดการเรียนแบบใฝรู  

 1. ความหมายและความสําคัญ  

 2. แนวคิด/ทฤษฎีพื้นฐาน  

 3. เทคนิค/วิธีการ 

 4. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 

 5. ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนแบบใฝรู 
 

2.2 พฤติกรรมการเรียน 

 1. ความหมาย 

 2. พฤติกรรมบงชี้ 

 3. การวัดพฤติกรรมการเรียน 
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2.3 การประเมินผลการเรียน 

 1. ขอบเน้ือหาและจุดมุงหมายของรายวิชา 

 2. แนวการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา 
 

2.4 ความพึงพอใจ 

 1. ความหมาย 

 2. พฤติกรรมบงชี้ 

 3. การวัดความพึงพอใจ 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ใคร.... ทําวิจัยเร่ืองอะไร .....กับใคร จํานวน ที่ไหน เมื่อไร ผลการวิจัยพบวาอยางไร 

 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ความยาวนาจะประมาณ 5 หนา ประกอบดวย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

เคร่ืองมือที่ใชการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก นักเรียน ........(ดูชื่อเร่ือง)............ (ไมตองบอกจํานวน และป) 

 กลุมตัวอยางไดแก (ดูประชากร) ที่กําลังเรียนอยูในปการศึกษา.... จํานวน.... ซึ่งไดมาจากการ

สุมอยางงาย (Simple random sampling)  
 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู 1-3 แผน 

 2. แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู 30 ขอ / แบบสังเกต 

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 ขอ  

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน 
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มีรายละเอียดดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรู 1-3 แผน 

 มีกี่แผน ชื่ออะไรบาง อยางละกี่คาบ ขั้นตอนการสอนเปนอยางไร นําเทคนิคตาง ๆ เขาไปใช

ตอนไหน ผลการตรวจสอบคุณภาพเปนอยางไร 

2. แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู 30 ขอ / แบบสังเกต  

มีขอ กี่ดาน ดานละกี่ขอ สรางอยางไร ความตรงใครดู 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 ขอ  

 มีกี่ขอ วัดตามจุดมุงหมายใดบาง อยางละกี่ขอ ความตรงทําอยางไร ความยากงายเปนอยางไร 

อํานาจจําแนก(ดัชนีความไว) ความเที่ยงเปนอยางไร (ควรเปนอิงกลุม)  

4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน 
 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับดังน้ี 

 1. สอบกอนเรียนเมื่อวันที่ .................... โดยใช........... 

 2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนแบบใฝรู จํานวน 3 แผนดังน้ี 

  แผนที่ 1 .......................... จํานวน 3 คาบ วันที่ ..... เวลา ........ 

 3. สอบหลังเรียนโดย ............... 

 4. ตรวจใหคะแนน 
 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัยดังน้ี 

 1. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของนิสิต...ที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิค... โดยใชการทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test for dependent 

samples)  

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา...กอนเรียนและหลังเรียนของนิสิต...ที่

ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค... 

 3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูของนิสิตที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค...กับ

เกณฑรอยละ 60 
 

3.5 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
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 1. สถิติพื้นฐาน  

 แจกแจงความถี่ กราฟ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 2. สถิติทดสอบ  

 t-test, การทดสอบสัดสวน (proportion test), สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistic)  

 3. สถิติตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

 ความตรง (Validity), ความเที่ยง (Reliability), อํานาจจําแนก (Discrimination), ความยากงาย 

(Difficulty)  

 

บทท่ี 4 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

 ความนํากลาวถึงชื่อเร่ือง วัตถุประสงค เคร่ืองมือจัดกระทํา กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือวัดตัวแปร

ตาม 

4.1 ผลการวิจัย 

 นําเสนอเปน 4 ตอน ตามวัตถุประสงคการวิจัย นาจะประมาณ 4-6 หนา 
 

4.2 สรุปผลการวิจัย 

 4 ขอ ตามวัตถุประสงคการวิจัย 
 

4.3 อภิปรายผลการวิจัย 

 อภิปรายผลการวิจัย ตามผลทีละขอ วาไดผลเชนน้ันนาจะมาจากอะไร(ขอมูลเชิงประจักษจาก

การวิจัย) สอดคลองกับแนวคิด/หลักการอะไร งานวิจัยของใครบาง 

 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

- ขอมูลสําคัญ  

- ผลงานของนิสิต 

- เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยทุกฉบับ 

- อุปกรณที่ควรมี 

- กลองถายภาพดิจิตอล 
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ผลการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการคิดเดี่ยว-คิดคู-คิดรวมกัน  

เทคนิคการอภิปรายเปนทมี และเทคนิครวมกันคิด ที่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

และความพึงพอใจในรายวิชาการคิดและการแกปญหา เร่ืองขอมูลและการจัดกระทําขอมูล  

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

อาจารยรักชาติ  ประเสริฐพงษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถติิ ภาควิชาวิทยาศาสตร 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ  (1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูกอนเรียนและหลัง

เรียนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิค

การอภิปรายเปนทีม และเทคนิครวมกันคิด  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการคิด

และการแกปญหา กอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิด

เด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคการอภิปรายเปนทีม และเทคนิครวมกันคิด (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาการคิดและการแกปญหา ของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการ

คิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคการอภิปรายเปนทีม และเทคนิครวมกันคิดกับเกณฑรอยละ 60 และ 

(4) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิด

คู-คิดรวมกัน เทคนิคการอภิปรายเปนทีม และเทคนิครวมกันคิด 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค โปรแกรมวิชาการเมืองการปกครอง ชั้นปที่ 1 หอง 2  ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 

2554 จํานวน 41 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก (1) แผนการสอนรายวิชาการคิดและการแกปญหา 

โดยใชการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคการอภิปรายเปนทีม 

และเทคนิครวมกันคิด ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวอยูในระดับเหมาะสมมาก (2) แบบประเมิน

พฤติกรรมการเรียนรู จํานวน 20 ขอ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 15 ขอ และ 

(4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จํานวน 16 ขอ 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. พฤติกรรมการเรียนรูหลังเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนแบบใฝรู ที่ใชเทคนิค

การคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคการอภิปรายเปนทีม และเทคนิครวมกันคิด อยูในระดับดีมาก 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนแบบใฝรู ที่ใชเทคนิคการคิด

เด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคการอภิปรายเปนทีม และเทคนิครวมกันคิด สูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนแบบใฝรู ที่ใชเทคนิคการคิด

เด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคการอภิปรายเปนทีม และเทคนิครวมกันคิด เทากับรอยละ 65.30 ซึ่งสูง

กวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนแบบใฝรู ที่ใชเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิค

การอภิปรายเปนทีม และเทคนิครวมกันคิด มีความพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับมาก 
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ผลการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือและการใชผังกราฟก ที่มีตอ

พฤติกรรมการเรียนรู  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในรายวิชาเสริมทักษะ

ปฏิบัติการชีววิทยาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา  หมูพยัคฆ 

สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูหลังเรียนของนักศึกษาที่ไดรับ

การจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคคิดการเขียนพรอมกันรอบวง 

เทคนิคเครือขายความคิด และเทคนิคโครงงานเปนทีม เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

เสริมทักษะปฏิบัติการชีววิทยาของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิด

รวมกัน เทคนิคคิดการเขียนพรอมกันรอบวง เทคนิคเครือขายความคิด และเทคนิคโครงงานเปนทีม 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการชีววิทยาของนักศึกษาที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคคิดการเขียนพรอมกันรอบวง เทคนิค

เครือขายความคิด และเทคนิคโครงงานเปนทีมกับเกณฑรอยละ 70 และศึกษาความพึงพอใจในการ

เรียนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคคิดการ

เขียนพรอมกันรอบวง เทคนิคเครือขายความคิด และเทคนิคโครงงานเปนทีม 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 5 ที่กําลังศึกษาอยูในป

การศึกษา 2554 จํานวน 8 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการสอนรายวิชาเสริมทักษะ

ปฏิบัติการชีววิทยา โดยใชการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิค

คิดการเขียนพรอมกันรอบวง เทคนิคเครือขายความคิด และเทคนิคโครงงานเปนทีม ที่ผานการ

ตรวจสอบคุณภาพแลวอยูในระดับเหมาะสมมาก แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู จํานวน 32 ขอ มี

ความตรงเชิงโครงสรางและมีความเที่ยง .99 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 45 ขอ มี

อํานาจจําแนกระหวาง .02-0.6 ความยากงาย 0.1-0.5 และความเที่ยง 0.33 และแบบสอบถามความพึง

พอใจในการเรียน จํานวน 12 ขอ มีความเที่ยง 0.97 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. พฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการคิด

เด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคคิดการเขียนพรอมกันรอบวง เทคนิคเครือขายความคิด และเทคนิค

โครงงานเปนทีมหลังเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับดีมาก 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการชีววิทยาของนักศึกษาที่ไดรับการ

จัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคคิดการเขียนพรอมกันรอบวง 

เทคนิคเครือขายความคิด และเทคนิคโครงงานเปนทีม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการชีววิทยาของนักศึกษาที่ไดรับการ

จัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคคิดการเขียนพรอมกันรอบวง 

เทคนิคเครือขายความคิด และเทคนิคโครงงานเปนทีม สูงกวาเกณฑรอยละ 64 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 4. นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคคิดการ

เขียนพรอมกันรอบวง เทคนิคเครือขายความคิด และเทคนิคโครงงานเปนทีม มีความพึงพอใจในการ

เรียนอยูในระดับดีมาก 
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ผลการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรู  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในรายวชิาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

เบ้ืองตน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

อาจารยปฏิวิชช สาระพิน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1)ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูหลังเรียนของนักศึกษาที่

ไดรับการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคคิดการเขียนพรอมกัน

รอบวง เทคนิคอภิปรายเปนทีมและเทคนิครวมกันคิด (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิด

คู-คิดรวมกัน เทคนิคคิดการเขียนพรอมกันรอบวง เทคนิคอภิปรายเปนทีมและเทคนิครวมกันคิด 

(3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตนของนักศึกษาที่

ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคคิดการเขียนพรอมกันรอบวง 

เทคนิคอภิปรายเปนทีมและเทคนิครวมกันคิดกับเกณฑรอยละ 70 และ(4)ศึกษาความพึงพอใจในการ

เรียนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคคิดการ

เขียนพรอมกันรอบวง เทคนิคอภิปรายเปนทีมและเทคนิครวมกันคิด 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปที่ 4 ที่

กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2554 จํานวน 12 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก (1)แผนการสอน

รายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน โดยใชการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-

คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคคิดการเขียนพรอมกันรอบวง เทคนิคอภิปรายเปนทีมและเทคนิครวมกันคิด ที่

ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวอยูในระดับเหมาะสมมาก (2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 

จํานวน 20 ขอ มีความตรงเชิงโครงสรางและมีความเที่ยง 0.774 (3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน จํานวน 30 ขอ มีอํานาจจําแนกระหวาง .00-.80 ความยากงาย .00-.80 และความเที่ยง 0.496 และ

(4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จํานวน 16 ขอ มีความเที่ยง .90 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. พฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการคิด

เด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคคิดการเขียนพรอมกันรอบวง เทคนิคอภิปรายเปนทีมและเทคนิครวมกัน

คิด หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตนของนักศึกษาที่ไดรับ

การจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคคิดการเขียนพรอมกันรอบวง 

เทคนิคอภิปรายเปนทีมและเทคนิครวมกันคิด หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตนของนักศึกษาที่ไดรับ

การจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคคิดการเขียนพรอมกันรอบวง 

เทคนิคอภิปรายเปนทีมและเทคนิครวมกันคิด สูงกวาเกณฑรอยละ70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 4. นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนดวยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน เทคนิคคิดการ

เขียนพรอมกันรอบวง เทคนิคอภิปรายเปนทีมและเทคนิครวมกันคิด มีความพึงพอใจในการเรียนอยู

ในระดับมาก 
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ผลการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรู  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในรายวชิาการวิจัยดําเนินงาน 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

 

อาจารยปทมนันท  อิสรานนทกุล 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1)ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูหลังเรียนของนักศึกษาที่

ไดรับการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชาการวิจัยดําเนินงาน กอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ (3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิจัยดําเนินงาน กอน

เรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกับเกณฑ

รอยละ 60 และ(4)ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

การเรียนแบบรวมมือ 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 2 ที่กําลังศึกษาอยู

ในปการศึกษา 2554 จํานวน 35 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก (1)แผนการสอนรายวิชาการวิจัย

ดําเนินงาน โดยใชการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ที่ผานการตรวจสอบ

คุณภาพแลวอยูในระดับเหมาะสมมาก (2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู จํานวน 32 ขอ มีความ

ตรงเชิงโครงสรางและมีความเที่ยง .81 (3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ขอ มี

อํานาจจําแนกระหวาง 0.32-0.73 ความยากงาย 0.32-0.77และความเที่ยง 0.75 และ(4) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการเรียน จํานวน 22 ขอ มีความเที่ยง .80 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. พฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการเรียน

แบบรวมมือหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิจัยดําเนินงาน ของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียน

แบบใฝรูดวยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 
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 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิจัยดําเนินงาน ของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียน

แบบใฝรูดวยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เทากับเกณฑรอยละ60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนดวยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ มีความพึงพอใจในการ

เรียนอยูในระดับมาก 
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