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ค าน า 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ น าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือ

ในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการการจัดการความรู้เป็นผู้ดูแล 

และผลักดันให้หน่วยงานภายในคณะน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนา

หน่วยงาน โดยจากแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2561 ก าหนดขอบเขตการ

จัดการความรู้ เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และความรู้ด้านการวิจัย 

 บัดนี้ การจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ภายในองค์กรจึงขอสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยจัดท าเป็นวารสารฉบับนี้ขึ้น 

นอกจากนี้ยังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้บุคลากรภายในคณะสามารถเข้าถึง

ความรู้ในประเด็นความรู้ด้านต่างๆ ได้ทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของบุคลากร ทั้งอาจเป็นประโยชน์

แก่สาธารณชนที่มีความสนใจในการที่จะเรียนรู้ได้ด้วย 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ รายวิชา
พีชคณิตนามธรรม 

Organizing Learning Activities by Active Learning for Abstract Algebra 
 

วันชัย ตาปัญโญ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

Email: wanchai.t@nsru.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการ

เรียนรู้แบบใฝ่รู้ส าหรับรายวิชาพีชคณิตนามธรรม 4292301 เรื่องฟังก์ชันถอดแบบและกรุปวัฏจักร โดย

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพีชคณิตนามธรรมในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2561 จ านวน 35 คน ประเมินผลโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของ

นักศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีระดับสูงขึ้น

ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อท าการทดสอบด้วยข้อสอบก่อนและหลังเรียน และความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
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บทน า 

 ในปัจจุบันนี้ระบบการเรียนการสอนก าลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามามีความเกี่ยวข้อง 
สื่อการเรียนการสอนถูกพัฒนาไปหลายรูปแบบแพร่หลายอยู่บนโลกออนไลน์  ท าให้การเข้าถึงเนื้อหาสาระต่าง ๆ 
ท าได้ง่ายขึ้นกว่าในอดีต ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) จึงมีบทบาทมากส าหรับการศึกษา
ในยุคปัจจุบัน เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้แบบใฝ่รู้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ  ลองผิดลองถูก ท าให้เกิด
ความเข้าใจเนื้อหาสาระอีกท้ังยังท าให้เกิดความร่วมมือกันในชั้นเรียนมากขึ้น 
 การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-
based Learning : PBL) การจัดการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล ( Individual Study) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม 
(Constructivism) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-
based Learning) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  (Research-based Learing) การเรียนรู้ที่ใช้
วิธีการสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approch) เป็นต้น การจัดการเรียนรู้แต่ละรูปแบบ
ก็จะมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระท่ีสอนและกลุ่มผู้เรียนที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้องวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนเป็นอย่างดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์เพ่ือท าความเข้าใจเนื้อหาสาระที่เรียน กระตุ้นให้
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน เพ่ือให้เป็นประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ผู้เรียนต้องใช้ความคิดและจินตนาการถึง
วิธีการแก้โจทย์ปัญหามากกว่าการท่องจ า บ่อยครั้งผู้เรียนไม่สามารถที่จะแก้ไขโจทย์ปัญหาได้เนื่องจากไม่มีความ
เข้าใจว่าตนเองต้องท าสิ่งใด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝนให้เกิดกระบวนการคิดที่มีขั้นตอน
เพ่ือให้เข้าใจสิ่งที่โจทย์ถามตลอดจนวางแผนการแก้ไขโจทย์ได้  ดังนั้นผู้สอนจะต้องมีเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาสาระได้ง่ายและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขโจทย์ได้ 
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าการะบวนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้มาใช้ในรายวิชาพีชคณิต
นามธรรม 4292301 เรื่อง ฟังก์ชันถอดแบบและกรุปวัฏจักร ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ดังกล่าว ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมี
ความรู้ความเข้าใจเนื้อหารสาระท่ีใช้จัดการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพีชคณิตนามธรรม 4292301 ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพีชคณิตนามธรรมในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 35 คน โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 82.86 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมด  
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพีชคณิตนามธรรม 4292301 ของนักศึกษาปริญญาตรีที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพีชคณิตนามธรรมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน โดยวิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบใฝ่รู้ 
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 3. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้  
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ที่ได้รับ

การจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
 

วิธีการศึกษา 
 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
  1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชาพีชคณิตนามธรรม 
  1.3 จัดท าแผนการสอนที่จะใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
  1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน เครื่องมือและประเมินผล 
  1.4 ด าเนินการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
  1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แผนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  รายวิชาพีชคณิตนามธรรม 4292301 
เรื่องฟังก์ชันถอดแบบและกรุปวัฏจักร  
  2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพีชคณิตนามธรรม 4292301 ประกอบด้วยแบบ 
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบอัตนัยจ านวน 6 ข้อ รวม 50 คะแนน 
  2.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
  2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

  3.1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพีชคณิตนามธรรม 4292301 เรื่องฟังก์ชันถอด
แบบและกรุปวัฏจักร ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้  
โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ย 
  3.2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพีชคณิตนามธรรม 4292301 เรื่องฟังก์ชันถอด
แบบและกรุปวัฏจักร ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้  ว่านักศึกษา ว่า
นักศึกษากลุ่มประชากรร้อยละ 77.78 (28 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 50 (25 คะแนน) โดย
ท าการเปรียบเทียบสัดส่วนของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ท าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนได้เกินร้อยละ 50 ว่าสูงกว่าร้อย
ละ 77.78 หรือไม ่
  3.3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพีชคณิตนามธรรม 4292301 เรื่องฟังก์ชันถอดแบบและ
กรุปวัฏจักร ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ว่าสามารถท าคะแนนหลังเรียน
ได้เกินร้อยละ 60 (30 คะแนน) โดยท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 60 หรือไม ่
  3.4. ศึกษาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษากลุ่มประชากร 
  3.5. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
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ผลการศึกษา 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพีชคณิตนามธรรม เรื่องฟังก์ชันถอดแบบและกรุปวัฏจักร 
ของนักศึกษากลุ่มประชากรพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 0.71 คะแนน และหลังเรียนเท่ากับ 20.37 คะแนน ซึ่งไม่
สามารถท าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนได้เกินร้อยละ 60 (30 คะแนน) และกลุ่มประชากรที่ท าคะแนนได้เกินร้อยละ 50 
มีจ านวนไม่ถึงร้อยละ 77.78 (28 คน) 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ เป็นดังนี้ 
ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมมีระดับมาก (3.67) ผลการประเมินด้านความรู้มีระดับปานกลาง (3.18) ผล
การประเมินด้านทักษะทางปัญญามีระดับมาก (3.43) ผลการประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบมีระดับมาก (3.76) ผลการประเมินด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีมีระดับมาก (3.47) 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้อยู่ในระดับมาก (3.53) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05  
 2. จ านวนนักศึกษากลุ่มประชากรที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกินร้อยละ 50 (25 คะแนน) ไม่ถึงร้อยละ 
77.78 (28 คน) 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มประชากรต่ ากว่าร้อยละ 60 (30 คะแนน)  
 4. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้มีผลการเรียนรู้หลังเรียนรู้ทั้ง  5 ด้าน อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
ยกเว้นผลการประเมินด้านความรู้ที่อยู่ในระดับปานกลาง 
 5. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเลือกใช้เทคนิคการสอนแบบใฝ่รู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตรงตามวัตถุประสงค ์
 2. ควรมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าตอบค าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันที่มากยิ่งขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (2559). คู่มือการจัดการเรียนรู้ “Active 

Learning (AL) for HuSo at KPRU”. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  
รายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น 

Facilitating Student - Centered Learning: Active Learning for Linear Algebra 
 

ศศิธร  กนกหิรัญญากร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ด้วยรูปแบบการ

เรียนรู้แบบใฝ่รู้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 4291301 พีชคณิตเชิงเส้น เรื่อง ปริภูมิเวกเตอร์ โดย

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

จ านวน 27 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (3) แบบ

ประเมินความพึงพอใจในการเรียน  

 ผลการพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา 4291301 พีชคณิตเชิงเส้น ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 

สรุปได้ดังนี้ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ท าคะแนนหลังเรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) 

ผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาที่ได้รับการโดยการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active learning) แต่ละ

ด้านอยู่ในระดับมาก (4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาอยู่ใน

ระดับมาก 

ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
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บทน า  
 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานิยมจัดการเรียนการสอนเฉพาะในต าราเพียงอย่างเดียว ประกอบกับ
ผู้เรียนเป็นเด็กโตที่อาจจะขาดความรับผิดชอบต่อการเรียน หากผู้สอนไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียน 
ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดต่าง ๆ วิธีการหาความรู้เพิ่มเติม รวมถึงการท างานเป็นทีม ผู้เรียนอาจมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อ
การเรียนได้ ดังนั้นผู้สอนควรพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active 
Learning)  
 “การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)” คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น การจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลายโดยให้ความส าคัญกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ เพ่ือให้
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนด้วยกันเอง เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและใช้การ
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเองและสามารถน า ไปใช้ใน
สถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้วางแผนในการจัดกิจกรรมในชั้น
เรียนเท่านั้น ซึ่งตรงกันข้ามกับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่เน้นผู้สอนมีหน้าที่บรรยายให้แก่ผู้เรียนโดยตรง 
 กรณีศึกษารายวิชา 4291301 พีชคณิตเชิงเส้น เรื่อง ปริภูมิเวกเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นศาสตร์ของการค านวณซึ่งเป็นศาสตร์ที่
ต้องเน้นความเข้าใจมากกว่าการท่องจ า ดังนั้นผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคในการสอนท าให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ง่าย โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เป็นล าดับขั้น ฝึกคิดกับโจทย์รูปแบบใหม่ที่ต่าง
จากเดิม รวมถึงสามารถน าไปแก้ปัญหากับโจทย์ประยุกต์ในศาสตร์อ่ืน ๆ ได ้
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4291301 พีชคณิตเชิงเส้น ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
จ านวน 27 คน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบแบบใฝ่รู้ (Active learning) 

 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4291301 พีชคณิตเชิงเส้น ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปี
ที ่1  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับโดยการจัดการเรียนการ
สอนแบบแบบใฝ่รู้ (Active learning)  

 3. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาที่ได้รับการโดยการจัดการเรียนการสอนแบบแบบ
ใฝ่รู้ (Active learning)  

 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่ได้รับโดยการจัดการ
เรียนการสอนแบบแบบใฝ่รู้ (Active learning) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 



9 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 27 คน ในภาค
เรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบใฝ่รู้จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา พีชคณิตเชิงเส้น 
  1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน เครื่องมือและประเมินผล 
  1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบใฝ่รู้ 
   1.4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้นักศึกษาทราบ 
   1.4.2 อธิบายโดยเลือกโจทย์ปัญหาที่ง่ายๆ มีวิธีท าง่ายๆก่อนและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถท าโจทย์ที่ง่ายนั้นได้และคิดว่ามันไม่ยากเลย ซึ่งมันเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนมาก
ขึ้น แล้วค่อยเพิ่มระดับความยากของโจทย์ และทดสอบความเข้าใจโดยใช้การถาม - ตอบกับผู้เรียนและให้โจทย์แก่
ผู้เรียนท าในห้องเรียน พร้อมทั้งสุ่มผู้เรียนขึ้นมาเพ่ืออธิบายผลที่ได้จากสิ่งที่นักศึกษาเข้าใจ โดยใช้แนวคิดของการ
เรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
  1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แผนการสอนรูปแบบใฝ่รู้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแผนการสอนตามข้ันตอน ดังนี้ 
   2.1.1 ศึกษาหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยใช้รูปแบบใฝ่รู้ 
   2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์รายวิชา พีชคณิตเชิงเส้น  
   2.1.3 สร้างแผนการสอน  
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
   2.2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อน 
เรียนและหลังเรียน รายวิชา 4291301 พีชคณิตเชิงเส้น เรื่องปริภูมิเวกเตอร์ แบบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ รวม 50 
คะแนน  
   2.2.2 แบบประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยใช้หลักมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
   2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดย
ใช้หลักมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
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  3.1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา พีชคณิตเชิงเส้น เรื่องปริภูมิเวกเตอร์ ก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active learning) โดย
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ย (mean)  

  3.2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา พีชคณิตเชิงเส้น เรื่องปริภูมิเวกเตอร์ ของ
นักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active learning) ว่าสามารถท าคะแนนหลัง
เรียนได้เกินร้อยละ 60 (30 คะแนน) โดยท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 60 หรือไม ่ 
   3.3. ศึกษาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบใฝ่รู้ (Active learning) โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) 
   3.4. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active learning) โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา พีชคณิตเชิงเส้น เรื่องปริภูมิเวกเตอร์ ของนักศึกษา
กลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active learning) โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 1.90 คะแนน และหลังเรียนเท่ากับ 34.75 คะแนน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา พีชคณิตเชิงเส้น เรื่องปริภูมิเวกเตอร์ ของนักศึกษา
กลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active learning) ว่าสามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกิน
ร้อยละ 60 (30 คะแนน)  
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ ใฝ่รู้ 
(Active learning) ซึ่งผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมมีระดับมากที่สุด (4.20) ผลการประเมินด้านความรู้มี
ระดับมาก (3.59) ผลการประเมินด้านทักษะทางปัญญามีระดับมาก (3.74) ผลการประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีระดับมากที่สุด (4.25) ผลการประเมินด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับมาก (3.97)  
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนแบบใฝ่รู้ (Active learning) อยู่ในระดับมาก (3.87) 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active learning) หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active learning) ท า
คะแนนหลังเรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 60 (30 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3.   ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active learning) มีผลการเรียนรู้หลังเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน ดังต่อไปนี้ ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมมีระดับมากที่สุด (4.20) ผลการประเมินด้านความรู้มีระดับ
มาก (3.59) ผลการประเมินด้านทักษะทางปัญญามีระดับมาก (3.74) ผลการประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีระดับมากที่สุด (4.25) ผลการประเมินด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับมาก (3.97) 
 4.   ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active learning) มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ใน
ระดับมาก (3.87) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1.  ควรเลือกใช้เทคนิคการสอนแบบใฝ่รู้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือพฤติกรรมการเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ 
 2.  ควรเลือกเนื้อหาและรายวิชาต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้การสอนแบบใฝ่รู้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning เพื่อให้ผู้เรียนรู้จริง. เข้าถึงได้จาก elearning.mcu.ac.th/ 
 mod/resource/view.php?id=5578 
บัญญัติ  ช านาญกิจ. (2541). เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง Active Learning. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 นครสวรรค์ 

ปรียานุช พรหมภาสิต . (2558). คู่ มือการจัดการเรียนรู้  “Active Learning (AL) for Huso at KPRU”. 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ . คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ . หน้า 
 14 - 16.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 สุวรรณภูม ิ
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (4333402)  
Problem-based Learning (PBL) Techniques for Knowledge Management in 

Industrial Biotechnology (4333402) 
 

ทะเนตร อุฤทธิ ์
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
Email : thanet.u@nsru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) รายวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (4333402) มีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เรื่องกระบวนการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 6 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าว ในภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เรื่องกระบวนการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (2) 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน  

 ผลจากการศึกษาพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษากลุ่มประชากร ได้คะแนน

หลังเรียนว่าสูงกว่าก่อนเรียนเกินกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และ (2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL)    มีค่าคะแนนเท่ากับ 

3.86 จัดอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
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บทน า 

 ศตวรรษที่ 21 ถือได้ว่าเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มีผลของการเปลี่ยนแปลงมาจากความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาที ผู้แสวงหาความรู้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทุกที่

ทุกเวลา การจัดการเรียนการสอนแบบที่ว่าด้วยการ “พูด บอก เล่า” จึงไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้น าความรู้ที่ได้

จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวถึงทักษะเพ่ือ

การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ว่าทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x7C ทักษะการเรียนรู้ 3R คือ 

Reading (อ่านออก) , (W)Riting (เขียนได้) , และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) ส่วนทักษะการเรียนรู้  7C 

ประกอบด้วย Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน

การแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์  และนวัตกรรม)  Cross-cultural 

Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork 

and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, Information, 

and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้ เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy 

(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ Career and Learning Skills (ทักษะ

อาชีพ และทักษะการเรียนรู้)  

 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคม

เทคโนโลยี โดยน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  หรือการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) ประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ  สร้างความเข้าใจให้เกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายและสัมฤทธิ์

ผล  

 การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) ท าให้ผู้เรียนสามารถรักษา

ผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้  (Passive Learning) 

เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับการท างานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจ า โดย

สามารถเก็บและจ าสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ที่ได้ผ่าน

การปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บความจ าในระบบความจ าระยะยาว (Long Term Memory) ท าให้ผลการเรียนรู้

ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า ลักษณะอธิบายได้กับกรวยแห่งการเรียนรู้  (The Cone of 

Learning) ดังภาพที ่1 
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ภาพที่ 1 กระบวนการเรียนรู้ Active Learning อธบิายลักษณะกรวยแห่งการเรียนรู้ (The Cone of Learning)   
แหล่งที่มา: https://instantsalestraining.com/wp-content/media/Cone-of-Learning1.jpg  
              (10 สิงหาคม 2562) 
 
 การเรียนการสอนในปัจจุบันต้องการให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ที่เป็นของตนเองขึ้นมาจากความรู้ที่มีอยู่
เดิมหรือจากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่ จากแนวคิดนี้จึงน าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีเรียน วิธีสอนแบบใหม่ ซึ่งผู้สอนไม่ใช่
ผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้เรียนต้องได้ลงมือปฏิบัติเอง สร้างความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเองและมีส่วนร่วม
ในการเรียนมากขึ้น รูปแบบการเรียนรู้จึงเกิดแนวคิดหลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
learning) การเรียนรู้โดยการค้นคว้าอย่างอิสระ (Independent Investigation Method) และการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยเป็นการให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา 
รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ผู้เรียนศึกษาอยู่  และเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือเป็นการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียน ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการการเรียนรู้ (Facilitator) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นผลมา
จากกระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก    การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รู้จักการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห ์การคิดสร้างสรรค ์เป็นต้น (ภัทราวดี มากมี, 2561)  
 จากการรายงานของ Hmelo-Silver & Barrows (2006)  พบว่าเงื่อนไขที่สนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานประกอบไปด้วยเงื่อนไข 3 ประการ ได้แก่ (1) มีการกระตุ้นให้นักศึกษา คิดและแสดงออกซึ่งความรู้
เดิมก่อน (Activation of prior knowledge) (2) การเรียนในสิ่งที่เหมือนจริงมากที่สุดจะช่วยให้การเรียนบรรลุ
เป้าหมาย ผู้สอนจึงต้องตั้งโจทย์ปัญหาให้เหมือนจริง (Encoding specificity) และ (3) การท าความเข้าใจข้อมูล
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ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ (Elaboration of knowledge) โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสเสริมต่อความเข้าใจนั้นด้วยการกระท า
หลายอย่าง เช่น การต่อบันทึก การอภิปรายถกเถียง การถามค าถาม การจดบันทึก การรายงานในที่ประชุม การ
เรียนการสอน ที่ดีจึงควรเน้นกิจกรรมที่ให้โอกาสนักศึกษาได้แสดงออกซ่ึงความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ต้องประยุกต์ใช้และมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติในสถานที่จริง ปัญหาที่พบได้บ่อยคือความไม่เข้าใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการปฏิบัติหรือกระบวนการ
ท างานที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการจริง ความเข้าใจในส่วนของทฤษฎีเป็นเพียงข้อมูลชุดความรู้เบื้องต้นที่ได้ของ
ผู้เรียนเท่านั้น บางครั้งผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้หลังจากการเรียนมาประยุกต์ใช้กับการท างานที่เกิดขึ้นยิ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาที่มีการน าศาสตร์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม  
 ทั้งนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning) จึงท าการทดลองกับการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (4333402) เรื่อง
กระบวนการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนการสอนมากขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับการประกอบวิชาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (4333402) ก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 6 คน โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning) 

 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (4333402) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี
ที ่3 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีไ่ด้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
 
วิธีการศึกษา 
 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
  1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน เครื่องมือและประเมินผล 
  1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
   1.4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้นักศึกษาทราบ 
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   1.4.2 อธิบายทฤษฎีของกระบวนการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม โดย
ผู้สอนใช้แบบจ าลองโมเดลอย่างง่าย โครงสร้างของกระบวนการท างานไม่ซับซ้อน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ร่วมอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่กดดัน จากนั้นเพ่ิมตัวแปรที่มีผลต่อกระบวนการท างานในระบบขึ้นทีละส่วน ท า
การทดสอบความเข้าใจโดยใช้การซักถาม และขอข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนอธิบายผลที่ได้
จากสิ่งทีไ่ด้จากการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
  1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แผนการสอนรูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแผนการสอนตามข้ันตอน ดังนี้ 
   2.1.1 ศึกษาหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
   2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
   2.1.3 สร้างแผนการสอน  
  2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม (4333402) เรื่องกระบวนการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม แบบทดสอบปรนัย 
จ านวน 30 ข้อ 
  2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยครอบคลุม
เนื้อหาเก่ียวกับการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 5 ด้าน คือ ด้านผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้าน
การวัดและประเมินผล ด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ และด้านรูปแบบกิจกรรมบูรณาการ  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการน า
คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
(4333402) เรื่องกระบวนการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม มาวิเคราะห์ เพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ คือ 
   ระดับมาก  ค่าคะแนน 3.68 - 5.00 
   ระดับปานกลาง  ค่าคะแนน 2.34 - 3.67 
   ระดับน้อย   ค่าคะแนน 1.00 - 2.33 
 
ผลการศึกษา 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เรื่องกระบวนการและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.17 คะแนน และ
หลังเรียนเท่ากับ 23.67 คะแนน (ภาพที ่2) 
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ภาพที่ 2 ผลคะแนนก่อนสอบและหลังสอบของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน 
            รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 

 
จากภาพที ่2 เมื่อท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เรื่อง

กระบวนการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม  ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) พบว่า นักศึกษาทั้งหมดจ านวน    6 คน 
(100%) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 60 (18 คะแนน)  
 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ 
ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน้อย พบว่า ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 3.86 จัดอยู่ในระดับมาก ตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การประเมินความ
พึงพอใจ 

นักศึกษา 
คนที่ 1 

นักศึกษา 
คนที่ 2 

นักศึกษา 
คนที่ 3 

นักศึกษา 
คนที่ 4 

นักศึกษา 
คนที่ 5 

นักศึกษา 
คนที่ 6 

คะแนน 4.03 3.92 3.73 3.75 3.81 3.92 
คะแนนเฉลี่ย 3.86 

ระดับความพึงพอใจ มาก 
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สรุปผลการศึกษา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เรื่องกระบวนการและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เรื่องกระบวนการและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-
based Learning) นักศึกษากลุ่มประชากรร้อยละ 100 (6 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 60 (18 
คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) พบว่ามี
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ดังต่อไปนี้  

    - ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมมีคะแนนเท่ากับ 3.71 จัดอยู่ในระดับมาก  
    - ผลการประเมินด้านความรู้มีคะแนนเท่ากับ 4.12 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด  
    - ผลการประเมินด้านทักษะทางปัญญามีคะแนนเท่ากับ 4.06 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด  
    - ผลการประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีคะแนนเท่ากับ 4.22 

จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
    - ผลการประเมินด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     มี

คะแนนเท่ากับ 3.64 จัดอยู่ในระดับมาก  
 4. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)       มี
คะแนนความพึงพอใจในการเรียนเท่ากับ 3.86 จัดอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการทดลอง 
 การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เรื่องกระบวนการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม พบว่า การใช้เทคนิคดังกล่าวมีความเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายเนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้ ในสถาน
ประกอบการจริง ผู้สอนสามารถตั้งโจทย์ปัญหาตรงกับความเป็นจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hmelo-Silver & 
Barrows (2006) ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากค่าคะแนนหลังการทดสอบถึงแม้จะมีค่าคะแนนมากขึ้นเกินร้อยละ 
60 แต่ปัญหาหนึ่งที่พบจากการใช้เทคนิคดังกล่าวคือ รูปแบบของปัญหาที่น ามาใช้เป็นกรณีศึกษามีความชัดเจน 
ตรงประเด็น ผู้เรียนสามารถแยกแยะและประยุกต์ใช้กระบวนการด้านเทคโนโลยีชีวภาพแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันเมื่อผู้สอนทดลองเพ่ิมเงื่อนไขของปัญหาที่คลุมเครือ พบว่า ผู้เรียนไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพได้ สาเหตุเพราะผู้เรียนยึดค าตอบ และกระบวนการเดิมเป็นหลัก 
การใช้ปัญหาเป็นกรณีศึกษาเช่นนี้ไม่สอดคล้องกับรูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่ง
ลักษณะของปัญหาที่น ามาใช้ต้องมีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน มีวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย อาจมีค าตอบ
ได้หลายค าตอบ (ไพศาล สุวรรณน้อย, ม.ป.ป.)  
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 และจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรมีจ านวนค่อนข้างน้อย การใช้เทคนิคการเรียนรู้ผ่านการ
แก้ปัญหา (Problem-based Learning) ควรมีจ านวนกลุ่มประชากรที่เหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียน
รู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีม ควรจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยขนาดประมาณ 8-10 คน (นรรัชต์ ฝันเชียร, 2562) โดย
มีผู้สอนประจ ากลุ่ม 1 คน เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  การใช้เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ผู้สอนควรตั้งปัญหาที่มี
ความคลุมเครือ มีการหาค าตอบได้หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามทฤษฎี 
 2.  กลุ่มตัวอย่างประชาการที่น ามาศึกษาควรมีจ านวนที่เหมาะสม เพ่ือให้การใช้เทคนิคการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ให้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
 3. การประยุกต์ใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) กับสถานประกอบการจริงมี
ข้อจ ากัดค่อนข้างมาก ผู้สอนอาจพิจารณาใช้รูปแบบของโมเดลแทน 
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บทคัดย่อ   
  
 การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี เป็นการบวนการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือพัฒนาความเข้าใจหลักการของวิชาและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี โดยอาศัยการสอนแบบ
สืบเสาะที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเกิดการท างานร่วมกันหรือการสร้างชิ้นงานต่างๆ เพ่ืออธิบาย
แนวทางการสอนดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจึงสร้างกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีในรายวิชาชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข เพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ผู้เขียนได้เสนอตัวอย่างของการน าการสอนแบบบูรณาการ
ร่วมกับเทคโนโลยี ในรายวิชาชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข และน าไปใช้จริง เพ่ือน าสิ่งที่ค้นพบมาให้ผู้ที่สนใจได้
ศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเองต่อไป 
ค าส าคัญ: การสอนแบบบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี , การจัดการเรียนรู้, ชีววิทยาส าหรบัสาธารณสุข 
 

Abstract  
 Learning management through technology integrated education approach is the teaching 
and learning process that has been applied the technological tools for develope education 
concept and construct student learning atmosphere by inquiry method that focus on student 
participation and collaborative works and tasks. To clarified the technology integration teaching 
method., the researcher present and apply example how to integrate technology in biology for 
public health lesson and apply concept through students learning activites in science classroom 
This study aims to guide science teacher and lecturer apply these teaching strategies in their 
teaching and learning process in their classroom. 
 
Keyword: Technology Integrated Learning, Learning management, Biology for Public Health  
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บทน า 

 โลกยุคปัจจุบัน เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์เทคโนโลยีต่างๆขึ้นมามากมาย ซึ่งผู้สร้างเทคโนโลยีเหล่านี้ มิได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่าง
เดียว แต่เกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และที่ส าคัญคือความสามารถในการรู้
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งโรงเรียน สถานศึกษารวมทั้งมหาวิทยาลัยนั้น เป็นสถานที่บ่มเพาะผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถในทุกมิติ ทั้งการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆรวมทั้งทักษะต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเรียน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ทักษะการใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีส าหรับใช้งานเฉพาะด้าน เทคโนโลยีส าหรับงานขั้น
สูง หรือแม้กระทั่งการใช้เทคโนโลยีต่างๆเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมต่างๆขณะจัดการเรียนรู้
ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดกับผู้เรียนในห้องเรียนแบบถ่ายทอดองค์ความรู้แบบทางเดียว 
(one-way interaction classroom) ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนแบบเดิมที่ผ่านมาเน้นการบรรยายหรือการสาธิต 
(demonstration) เป็นหลัก ซึ่งมีข้อดีคือสามารถสอนผู้เรียนได้ครั้งละมากๆ ใช้เวลาในการสอนน้อย และสามารถ
ก าหนดระยะเวลาในการสอนแต่ละคาบได้อย่างแน่นอน สามารถสอนเนื้อหาได้ครั้งละมากๆ หรือสอนเนื้อหาเชิงลึก
เพ่ิมเติมได้ทันทีขณะสอน แต่อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบัน มีงานวิจัยหลายชิ้น รายงานว่าการสอนที่เอ้ือให้ให้ผู้เรียน
สามารถออกแบบการแก้ปัญหาด้วยตนเองนั้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะเฉพาะของผู้เรียนได้ดีกว่าการสอนแบบ
บรรยาย (Ribeiro, 2016) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรูปแบบการสอนด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีนั้นถือว่าสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ดังกล่าว โดยมีรูปแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ และสามารถบูรณาการให้
สอดคล้องกับวิธีสอนวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญหลายวิธี อาทิเช่น การสอนแบบสืบเสาะเป็นฐาน ( inquiry base 
learning) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative 
Learning) เป็นต้น  
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีนั้น มีรูปแบบโดยทั่วไป คือ การออกแบบ
กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่ต้องการจะสอน โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ ที่มีผู้พัฒนาส าหรับ
วัตถุประสงค์เฉพาะต่างๆ เช่น เครื่องมือส าหรับสร้างวีดีโอ แอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมต่างๆ ทั้งส่วนที่เป็น
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เช่น กล้องดิจิตัล โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ ฟรีแอปพลิเคชั่นต่างๆ ผู้เรียนมีการท า
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ และสร้างผลงานออกมาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมถึงการสื่อสารผลการ
ค้นคว้าและสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ด้วยการส่งสารด้วยการเขียนหรือการพูด ประชุมกลุ่มย่อย น าเสนอ หรือ
อภิปราย โดยมีข้อมูล องค์ความรู้หรือข้อสรุปต่างๆที่มีความแม่นย า มีสาระที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง (Malmfors; Gransworthy; & Grossmm. 2000.) 
  รายวิชาในรายวิชาชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข มีเนื้อหาที่ค่อนข้างมีความเฉพาะ มีหลายหัวข้อที่มีเนื้อหา 
และกลไกทางชีววิทยาที่มีความซับซ้อน หรือไม่สามารถอธิบายด้วยการบรรยายโดยตรง ด้วยสื่อมัลติมิเดียทั่วไป 
ซึ่งเนื้อหาของรายวิชาเกี่ยวข้องกับสาระดังต่อไปนี้ คือ สารประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ 
กระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล์ สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตและโรคที่เกิดจากความผิดปกติ ระบบภูมิคุ้มกันใน
ร่างกาย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและโรคทางพันธุกรรม ระบบนิเวศ รวมไปถึงปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับ
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การใช้กล้องจุลทรรศน์ การใช้กล้องจุลทรรศน์และปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งงานวิจัยในครั้งที่ จะสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
ที่การบูรณาการเทคโนโลยีขึ้น และน าแนวทางดังกล่าวไปทดลองใช้ในสภาพจริง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

 1. เพ่ือออกแบบ สร้าง และรายงานรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบบูรณาการร่วมกับ

เทคโนโลยีในรายวิชาชีววิทยาส าหรับสาธารณสุขที่มีความเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ที่เรียน

รายวิชาชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 

 2. ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสอนที่บูรณาการด้วยเทคโนโลยีที่ได้

สร้างข้ึน 

  

วิธีด าเนินการวิจัย  
 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) โดยมีการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
และการน าไปใช้ในสภาพจริง ด้วยวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการของเคมมิสและแท็กการ์ด (Kemmis and McTaggart 
action research cycle : PAOR) (Kemmis and Wilkinson, 1998 ; Kemmis and McTaggart, 2000) เ พ่ือ
สร้างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รายคาบของวิชาชีววิทยาส าหรับสาธารณสุขที่มีการบูรณาการด้วยเทคโนโลยี โดยมี
การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละคาบของการสอนให้มีความเหมาะสมในที่สุด มีการรายงานข้อมูลด้วย
การบรรยายแบบลุ่มลึก (thick description) เพ่ือสะท้อนความเป็นจริงขณะสร้างและปรับปรุงแผนให้ผู้อ่านได้
เข้าใจให้มากที่สุด โดยมีกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 
30 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการด้วยเทคโนโลยี 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนที่มีการบูรณาการด้วย
เทคโนโลยี จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ขั้นวางแผน : plan)  
   1.2 ส ารวจสภาพหรือความต้องการจ าเป็นของหน่วยการเรียนรู้ ว่าบทใดมีปัญหามากที่สุด เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์เนื้อหา และสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ขึ้น (ขั้นวางแผน : plan) 
   1.3 จัดท าแผนการสอน และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ในสาระที่ได้เลือกมาสร้างเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้  (ขั้นปฏิบัติ : action) 
   1.4 ด าเนินการสอน และเก็บข้อมูลระหว่างการจัดการเรียนรู้ (ขั้นปฏิบัติ : action) 
   1.5 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อย่างละเอียด เพ่ือปรับปรุงชุดกิจกรรมให้เหมาะสม  (ขั้นตรวจสอบ 
: observe) 
   1.6 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อย่างละเอียด เพ่ือปรับปรุงชุดกิจกรรม (ขั้นสะท้อนผล : reflect) 
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   1.7 น าชุดกิจกรรมที่ปรับปรุงแล้ว มาพิจารณาความเหมาะสม เพ่ือวางแผนเพ่ือใช้สอนในคาบ
ต่อไป (ขั้นวางแผน : plan และ ขั้นปฏิบัติ : action ในวงจร หรือ loop ต่อไป) 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1 แผนการสอนและคู่มือกิจกรรมรายวิชาชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข  
   2.2 แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เพ่ือวัดความเข้าใจเชิงลึกในเนื้อหาที่ก าหนดของผู้เรียน 
   2.3 แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ที่มีการบูรณาการด้วย
เทคโนโลยี 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ข้อมูลเชิงปริมาณที่ถอดความจากการสังเกตการสอนในคาบเรียน การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล 
และรายกลุ่ม (group interview) และการถอดวีดีโอบันทึกการสอนร่วมกับการสัมภาษณ์ความเข้าใจและความคิด
ของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการสอนแต่ละชุด  จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือตีความ
และสร้างความหมายต่อสิ่งที่พบขณะจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว (Stemler, 2001) 
 

ผลการวิจัย 
 
 1. การออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ที่มีการบูรณาการด้วยเทคโนโลยี 
  1.1 ผลการส ารวจสภาพทั่วไปของผู้เรียน (ขั้นวางแผน : plan) 
   จากการส ารวจด้วยการเก็บข้อมูลเชิงลึก อาศัยการสัมภาษณ์แบบกลุ่มและเดี่ยว พบว่า ผู้เรียน
จ านวนมาก ไม่ได้เรียนเนื้อหาวิชาชีววิทยาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และล าดับเนื้อหาอย่างครบถ้วน พบว่าผู้เรียนส่วน
ใหญ่ถูกสอนด้วยระบบการติวข้อสอบ เพ่ือให้สอบได้ในช่วงที่เรียนช่วงชั้นมัธยมปลาย ซึ่งผู้เรียนจะไม่เข้าใจหลักการ
อย่างเป็นเหตุเป็นผล จึงท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้อย่างเป็นระบบ ดังตัวอย่างการสัมภาษณ์ของนักศึกษา 
A ดังต่อไปนี้ 
 
 “มันก็เหมือนกับในหนังสืออ่ะค่ะเพราะว่าตอนมอปลายหนูไม่ได้เรียนเลยคือโรงเรียนหนูเป็นเอกชนแล้วเขาอยาก
ให้แบบเด็กอ่านหนังสือเตรียมสอบอย่างเดียว หนูไม่ได้เรียนตั้งแต่. 4 เลยอ่ะค่ะ” 
 
       (นักศึกษา A. :นามสมมติ สัมภาษณ์วันที่ 6 กย. 2561) 
 
อีกตัวอย่างของการสอนแบบระบบติว ได้แก่  
ผู้วิจัย : “แต่ว่าระบบที่เราติวมันเป็นการเน้นข้อสอบหรือ” 
นักศึกษา B. : “ใช่ค่ะมันเป็นการเน้นการท าข้อสอบโดยการโยนข้อสอบมาให้ท าแล้วก็นั่งอ่านเอาเองค่ะ” 
       (นักศึกษา B. : นามสมมต ิสัมภาษณ์วันที่ 6 กย. 2561) 
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หรืออีกตวัอย่าง ได้แก่ 
 
ผู้วิจัย :  “หนูอยู่โรงเรียนอะไรบอกได้ไหม” 
นักศึกษา ข. : “โรงเรียน X (นามสมมติ) จังหวัดเพชรบูรณ์” 
ผู้วิจัย :  “อ๋อคือเน้นระบบติว” 
นักศึกษา ข. : “ใช่ค่ะเน้นระบบติวอย่างเดียวในบางสไลด์ก็จะมีตรงกับแนวข้อสอบที่หนูเคยติว สอบเข้าของ 
     มศว.อย่างนี้อะค่ะก็มี” 
 
 จากผลการส ารวจดังกล่าว ท าให้ทราบว่า ระดับความรู้เดิมของผู้เรียนส่วนใหญ่ ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ดี
นัก ซึ่งเป็นผลมาจากระบบติวที่ท าให้ผู้เรียนขาดการเชี่อมโยงของเนื้อหาอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นเป็นตอน
ต่อเนื่องกัน ซึ่งต้องมีการแก้ปัญหาในข้ันตอนการเขียนแผนต่อไป 
 ในส่วนของเนื้อหาที่ผู้เรียนมักเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือเข้าใจได้น้อย ได้แก่ 1. เซลล์และองค์ประกอบของ
เซลล์และหน้าที่การท างาน 2.การแพร่ของสาร 3. ระบบของสิ่งมีชีวิต  
 
โดยนักศึกษาได้ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
นักศึกษา C : “บทมันค่อนข้างสอนเร็วไปและเนื้อหามันค่อนข้างยากเรื่องพวกสายดีเอ็นเอ” 
ผู้วิจัย :  “เรื่องพวกเซลล์ใช่ไหม” 
กลุ่มนักศึกษา C D E  : “เออใช่พวกสารประกอบเคมี” (กล่าวพ้องกันหลายคน)  
ผู้วิจัย : “อ๋อแสดงว่าไม่เข้าใจพวกโครงสร้างของสารเคมีมันยังเร็วไปใช่ไหม” 
กลุ่มนักศึกษา C D E  : “ใช่ค่ะ/ครับ” 
      (นักศึกษา C D และ E. :นามสมมต ิสัมภาษณ์วันที่ 6 กย. 2561) 
  
 1.2. ผลการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคโนโลยี (ขั้นวางแผน : plan และ ขั้น
น าไปใช้ : action) 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระเรื่องเซลล์ (cell) โดยออกแบบให้เหมาะกับความรู้เดิมของ
ผู้เรียนทุกระดับ ด้วยกิจกรรมที่ 1 ชื่อว่า My Broadcasting (เป็นกิจกรรมที่บูรณาการกันระหว่างมิติของ active 
learning X technology base X Inquiry-based learning) โดยใช้ free application ที่ชื่อว่า Edulus VR app 
เป็นเครื่องมือส าหรับจัดการเรียนรู้แนวคิดเรื่องเซลล์ ผู้วิจัยก าหนดข้อตกลง โดยให้ผู้เรียนจะต้องสวมบทบาทเป็น
ผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับเซลล์ โดยต้องเตรียมสืบเสาะหาข้อมูล ท าสคริปต์ ล าดับบท คัดเลือกนักแสดงน า 
ซ้อมพูดเอง ถ่ายท า ตัดต่อ จนได้ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์เพ่ืออัพโหลดเข้ากลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนกันและช่วยกันประเมิน
และขยายความรู้ในท้ายที่สุด (เป็นระดับ guided inquiry)  
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       ภาพที่ 1 นักศึกษาก าลังท ากิจกรรม My Broadcasting 
 
 เมื่อผู้วิจัยจัดกิจกรรมการสอนดังกล่าว พบว่า ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานออกมาได้อย่างน่าพอใจ โดยมี
การอธิบายรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์  ตัวอย่างเช่นวีดิโอที่นักศึกษาได้
สร้างขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
    ภาพที่ 2 ตัวอย่างชิ้นงานจากกิจกรรม My Broadcasting 

 
 1.3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด และปรับปรุงชุดกิจกรรมให้เหมาะสม (ข้ันตรวจสอบ : observe) 
 ผลของการวิเคราะห์ชิ้นงาน พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถอธิบายรายละเอียดของชิ้นงานได้อย่าง
ถูกต้อง ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้เรียนสามารถตอบค าถามเชิงลึกได้ และสามารถยกตัวอย่าง
เพ่ืออธิบายได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนบางกลุ่มให้ข้อมูลว่าตนเองเกิดความเข้าใจดีขึ้น เนื่องจากเห็นภาพได้ชัดเจน เช่น
บทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 
ผู้วิจัย : “อาจารย์มีเรื่องจะรบกวนขออัดเสียงหน่อยละกัน นักเรียนคิดว่าส าหรับกิจกรรมนี้มันท าให้นักเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องเซลล์มากขึ้นไหม” 
กลุ่มนักศึกษา F : “รู้มากข้ึนค่ะ” 
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ผู้วิจัย : “อธิบายได้ไหม” 
กลุ่มนักศึกษา F. : “ท าให้เห็นภาพ” 
ผู้วิจัย : “เห็นโมเดลชัดขึ้น” 
กลุ่มนักศึกษา F. : “ใช่ค่ะมันเห็นภาพแล้วมันแยกได้ชัดเจนขึ้นท าให้เรารู้ว่าจุดนี้คือ นิวเคลียส” 
      (กลุ่มนักศึกษา F:นามสมมติ สัมภาษณ์วันที่ 18 กย. 2561) 
 
 1.4 ขั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อย่างละเอียด เพ่ือปรับปรุงชุดกิจกรรม หรืออกแบบกิจกรรมชุดต่อไป
ให้ดีขึ้น (ขั้นสะท้อนผล : reflect) 
 ผู้วิจัยพบว่า กิจกรรม My Broadcasting สามารถส่งผลเชิงบวกต่อผู้เรียนได้ดี จึงวางแผนออกแบบ
กิจกรรมชุดต่อไปด้วยหลักเดียวกัน คือการแสดงบทบาทสมมติส าหรับการท างานร่วมกัน ( role-play for 
collaborative works) เพ่ือให้เกิดการท างานเป็นกลุ่มเช่นเดียวกัน แผนการสอนควรคงรูปแบบการสร้างชิ้นงานที่
คล้ายกัน โดยผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมที่ 2 มีชื่อว่า“Stop Motion Unlimited” เป็นกิจกรรมการสอนแบบ 
Active learning ที่ใช้ 2 approaches คือมีการบูรณาการกันระหว่าง technology based X Inquiry-based 
learning ผู้ เรียนจะต้องสวมบทบาทเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ด้วยเทคนิค stop motion ในหัวข้อต่างๆที่ เป็น
กระบวนการที่เกิดในเซลล์ เช่น การล าเลียงและการขนส่งสารในเซลล์ การสังเคราะห์โปรตีน โดยต้องเตรียมสืบ
เสาะหาข้อมูล ท าสคริปต์ ล าดับบท สร้างโมเดล สร้างล าดับของการสร้างภาพเคลื่อนไหว ซ้อมพูด ถ่ายท า ตัดต่อ 
จนได้ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์เพ่ืออัปโหลดเข้ากลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนกันและช่วยกันประเมินและขยายความรู้ในท้ายที่สุด 
(เป็นการสืบเสาะในระดับ guided inquiry)  
 

 
       ภาพที่ 2 นักศึกษาก าลังท ากิจกรรม Stop Motion Unlimited 
 
ผลของการวิเคราะห์ชิ้นงาน Stop Motion พบว่าผู้เรียนทุกกลุ่ม สามารถอธิบายรายละเอียดของชิ้นงานได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน โดยมีทั้งหมด 4 กลุ่มท่ีสามารถอธิบายสาระท่ีแตกต่างกันออกไป  
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   ภาพที่ 2 ตัวอย่างชิ้นงานจากกิจกรรม Stop Motion Unlimited ในเรื่องไลโซไซม์ 

 
 2. จากการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคล พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการ
เรียนการสอนโดยใช้โดยใช้ที่มีการบูรณาการด้วยเทคโนโลยี โดยให้เหตุผลว่าการเรียนรู้ดังกล่าวมีการใช้เทคโนโลยี
มัลติมีเดียที่ท าให้ผู้เรียนเห็นภาพได้ชัดกว่าการเรียนรู้แบบบรรยายเท่านั้น และช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่ วมกันจน
เกิดความร่วมมือกับสมาชิกระหว่างเรียน รวมทั้งได้ศึกษาโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นใหม่ๆที่ตนเองไม่รู้จักอีกด้วย 
ดังตัวอย่างจากนักศึกษา G ดังต่อไปนี้ 
 
นักศึกษา ญ. : “มันเหมือนเป็นการเรียนรู้ผ่าน Social อย่างหนึ่ง ผ่านสื่อมัลติมีเดียเงี้ยครับซึ่งมันท าให้เหมือนได้
เห็นรูปภาพ ได้เห็นส่วนประกอบส่วนต่างๆ ที่ชัดเจนมากกว่าการพูดเฉยๆหรืออธิบายเฉยๆ  
เพราะมันจับต้องได้และเห็นภาพ” 
       (นักศึกษา G :นามสมมต ิสัมภาษณ์วันที่ 18 กย. 2561) 
 
ผู้วิจัย : “คิดว่ากิจกรรมนีม้ันโอเคไหมถ้าจะเอาไปสอนรุ่นน้อง” 
นักศึกษา H. : “ok ครับ ครับมา ครับมันคือการท ากิจกรรมร่วมกันได้ความรู้ร่วมกัน ได้ท ากิจกรรมร่วมกันและได้
ความช่วยเหลือความสามัคคีและได้ความคิดต่างๆของเพ่ือนที่ได้ช่วยร่วมกันและยังได้รู้จักโปรแกรมที่อาจารย์ให้
ท า” 
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การอภิปรายผล  
 การออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ที่มีการบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสามารถท าใน
ในระดับมหาวิทยาลัย และมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาหลายเนื้อหา แต่สิ่งที่ส าคัญที่ผู้จัดการเรีนการสอน
จะต้องค านึงถึง คือความรู้เดิมของผู้เรียนก่อนท ากิจกรรม โดยผู้เรียนจ านวนมาก ไม่ได้เรียนเนื้อหาวิชาชีววิทยา
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน แต่ถูกสอนด้วยระบบการติวข้อสอบ ดังนั้นผู้สอนต้องคอยตรวจสอบความรู้เดิมทุกครั้งก่อนที่
จะสร้างกิจกรรมใหม่ๆในแต่ละบท เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมและเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของตนได้  
 พบว่าทั้งสองกิจกรรมที่ออกแบบมานั้น สามารถส่งเสริมความเข้าใจแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนส่วน
ใหญ่สามารถอธิบายรายละเอียดของชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง สามารถตอบค าถามเชิงลึกได้ และสามารถยกตัวอย่าง
เพ่ืออธิบายได้ เช่น สามารถอธิบายได้ว่าเซลล์มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีกระบวนการตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบได้
อย่างไร ในบางกลุ่มสามารถเปรียบเทียบการท างานของเซลล์เข้ากับการผลิตสินค้าจากโรงงานได้ เช่น นิวเคลียส 
ท าหน้าที่เหมือนห้องส านักงานของประธานบริษัท ที่ออกแบบผังการผลิต (DNA) เพ่ือผลิตสินค้า (protein) 
เปรียบเทียบหน้าที่ของแม่บ้านหรือภารโรงว่าคล้ายกับ lysozyme ที่คอยก าจัดสิ่งแปลกปลอม หรือ fragment 
ต่างๆที่หลงเหลือในเซลล์เป็นต้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในบทดังกล่าว ถือว่า
ท าคือคะแนนได้ค่อนข้างดีเช่นกัน สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลมากจากการที่ผู้เรียนสร้างชุดการค้นคว้าของตนเองเพ่ือ
ท าการค้นพบซ้ า (rediscovering) กับการทดลองหรือสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจหลักการ (concept) ของสาระต่างๆได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านกิจกรรมสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในตัวอยู่แล้ว (Schwab, 1960; 
Steven, 2010) ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจได้ดีขึ้นกว่าการบรรยายปกติอีกด้วย (Terry, 2010) 
 ในส่วนของความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทั้งนี้เพราะการเรียนการสอนดังกล่าวมี
รูปแบบการเรียนรู้ที่เอ้ือให้เกิดการแก้ปัญหา โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการสอนแบบปกติ ตัวผู้เรียนอาจไม่ได้รับ
โอกาสในการเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมในห้องเรียน หรือมีโอกาสในการอธิบายสิ่งที่ตนเองค้นคว้ามาด้วยตัวเอง 
ส่วนนี้สามารถส่งเสริมเรื่องความพึงพอใจในตนเองได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนและอยากมี
ส่วนร่วมมากข้ึน    
   

ข้อเสนอแนะ   
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย   
   1.1 การตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ซึ่งไม่ควรทดสอบเพียงแค่แบบวัด
ก่อนเรียนเท่านั้น แต่ควรเจาะกลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกเป็นรายบุคคล ช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาได้มากยิ่งข้ึน  
   1.2 ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผุ้เรียนได้ออกแบบ ริเริ่มสร้างสรรค์การท างานของตนอย่างอิสระ 
โดยพยายามควบคุมหรือสั่งให้ท าให้น้อยที่สุด และพยายามวางสถานะของผู้สอนให้เป็นผู้ช่วยอ านวยความสะดวก 
(facilitator) มากกว่าเป็นองค์ปาฐกถา (lecturer)  
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
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   การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในขั้นต่อไป ผู้วิจัยควรเก็บข้อมูลให้นานมากกว่าเดิม เพ่ือให้เกิด
ความอ่ิมตัวของข้อมูลก่อน (data saturation) จะท าให้ผู้วิจัยได้เข้าใกล้ความจริงได้มากขึ้น เนื่องจากงานวิจัยครั้ง
นี้ มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา ท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดทั้งปี 
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียน
ผสมผสานแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) และความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐาน ในการเรียนรายวิชา การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๑๔๔๐๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน ๒๔ คน  เมื่อท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากผลทดสอบก่อนการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่านัยส าคัญทางสถิติ และร้อยละการพัฒนาของผู้เรียน พบว่าผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) โดยเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐานในการจัดการความรู้
ในการเรียนรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ เรื่อง Statechart Diagram  ท าให้คะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p < ๐.๐๕ และมี
พัฒนาการของผู้เรียนร้อยละ ๗๕.๖๙ ผลจากการประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน พบว่า มี ๕ ด้าน 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่าโดยรวมนักศึกษามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด คือ ๔.๑๖ โดยทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
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บทน า 

ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคมในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบกับประเทศไทยได้มีการน าโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ หรือ Thailand 4.0 เป็นกระบวนทัศน์ในการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน จึงน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากของระบบ
การศึกษา ที่ต้องปฏิรูปเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และน าผลไปสู่การปลี่ยนแปลงของลักษณะการ
เรียนรู้ของนักศึกษา การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active learning) นับได้ว่าเป็นวิธีสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ผู้สอน แนะน าวิธีการค้นคว้า ผู้เรียนลงมือค้นคว้าเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ องค์ความรู้ย่อมเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยย่อม
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ปัจจุบันบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน ไม่ใช่เพียงการนั่งฟังครูอาจารย์สอน 
บรรยายตลอดคาบเรียนเหมือนดังในอดีต (Traditional learning) โลกในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว 
กล่าวคือการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนจะเกิดการกลับด้าน (The Flipped Classroom) โดย จะมุ่งเน้น
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทักษะ ความรู้ความสามารถและสติปัญญา ตาม ความสามารถ
ทางการเรียนของแต่ละคน จากประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้สอนจัดให้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT หลากหลายประเภทใน
ปัจจุบัน และเป็นลักษณะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนอย่างอิสระทั้งด้าน ความคิดและวิธีปฏิบัติ ส่วน
การท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ ในเนื้อหา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน (สุวัฒนา, ๒๕๓๘)  

การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจาก
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เผยแพร่ในปลายศตวรรษที่ ๒๐ ที่เรียกว่าการเรียนรู้ที่เน้นบทบาท และการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนหรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งหมายถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และบทบาทในการเรียนรู้ของผู้เรียน ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นด้านการรู้คิด กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากตัวผู้เรียน
เองมากกว่าการฟังผู้สอนในห้องเรียนและการท่องจ า พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนอกห้องเรียนอีกด้วย ได้ผลลัพธ์ในการถ่ายทอดความรู้ใกล้เคียงกับกา ร
เรียนรู้รูปแบบอ่ืน แต่ได้ผลดีกว่าในการพัฒนาทักษะ ด้านการคิดและการเขียนของผู้เรียน ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
กับการเรียนรู้แบบนี้มากกว่ารูปแบบที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive Learning) 
และมุ่งเน้นความรับผิดชอบของผู้เรียนในการเรียนรู้โดยผ่านการอ่าน เขียน คิด อภิปราย และเข้าร่วมในการ
แก้ปัญหา (การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑, สืบค้นเมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑) จุดประสงค์หลักของการเรียนการสอน
แบบผสมผสานเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน ความหลากหลายด้านการเรียนรู้ หมายถึงความส าเร็จในการ
เรียนรู้ และการเข้าถึงความรู้ความหลากหลายของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน าไปใช้ในห้องเรียนผ่านแนวคิด
คอสแวร์และอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้รับการพัฒนาโดยผู้สอน และ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ดีขึ้น (Brent, ๒๐๑๐) โดยในระหว่างการจัดการเรียนการสอนก็สามารถน าเทคโนโลยี
มาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ที่สามารถท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยระบบห้องเรียน
เสมือนที่เป็นตัวเชื่อมโยงการจัดการข้อมูลระหว่างบทเรียนกับผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย Google 
Classroom และในส่วนการประเมินผู้เรียนได้ มีแอปพลิเคชันหลากหลายที่สามารถน ามาใช้ในการประเมิน
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นักศึกษาระหว่างการจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนรู้มากขึ้น เช่น 
Kahoot, Plicker และ ZipGrade เป็นต้น ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย จึงได้เลือกรายวิชา ๔๓๑๔๔๐๖ การ
วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ เรื่อง Statechart ของ UML ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างเข้าใจยาก และมี
หลักการเชียน Diagram ของ UML ที่หลากหลาย ซึ่งนักศึกษาต้องใช้ความจ าและความเข้าใจในการเขียน 
Diagram ต่างๆ  มาท าการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค 
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐานในการจัดการ
ความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา ๔๓๑๔๔๐๖ 
การวิเคราะห์และออกอบบเชิงวัตถุ ซึ่งจากผลการวิจัยที่ได้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้สอนตัดสินใจมาใช้
เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานกับเทคนิคการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนยุค
ปัจจุบันมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนผสมผสานแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสาน
เป็นฐาน ในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เลือกลงทะเบียนเรียน รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๑ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน ๒๔ คน คือ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๑๔๔๐๖ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  ในภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

๑. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 
๑.๑ สร้างแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ เรื่อง 

Statechart Diagram ของ UML ทั้งหมด ๑๐ ข้อ โดยใช้เวลาในการท า ข้อสอบทั้งหมด ๒๐ นาที โดยน า
กระดาษค าตอบมาจาก Zipgrade เพ่ือใช้ในการตรวจข้อสอบและทราบผลการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว  

๑.๒ จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดย
การใช้ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้เวลาในการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมทั้งหมด ๔ คาบ  

๑.๓ ออกแบบวิธีการออกแบบค าถามในแบบทดสอบความรู้หลังเรียนรายวิชา การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ เรื่อง Statechart Diagram ของ UML ทั้งหมด ๑๐ ข้อ โดยใช้เวลาในการท า ข้อสอบ
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ทั้งหมด ๑๐ นาที โดยใช้วิธีการแข่งขันด้วย Kahoot โดยใช้เทคนิคเกมส์และการแข่งขันด้วยเวลาและ
คะแนน  
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

๒.๑ แผนการสอนรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ เรื่อง Statechart Diagram ของ 
UML 

๒.๑.๑ อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนเข้าห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) โดยสามารถ
เข้าไปจัดการข้อมูลและบทเรียนแต่ละบท (๑๐ นาที) 

๒.๑.๒ อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนทดสอบความรู้ก่อนเรียนทั้งหมด ๑๐ ข้อ (๒๐ นาที) 
๒.๑.๓ อาจารย์ผู้สอนอธิบายวิธีการสร้างและวิธีใช้งาน Statechart ของ UML (๓๐ 

นาที) 
๒.๑.๔ ขั้นแลกประสบการณ์และน าเสนอความรู้ (ใช้เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนกลับ

ด้าน) 
๑) อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาค้นหาและน าเสนอการใช้ Statechart Diagram 

และน าเสนอหน้าชั้นเรียน (๔๐ นาที) โดยมีอาจารย์ผู้สอนช่วยเสริมความรู้ 
และรวบรวมข้อมูลที่นักศึกษาน าเสนอในห้องเรียนเสมือน (Google 
Classroom) 

๒)  อาจารย์ยกตัวอย่างการใช้  Statechart Diagram พร้อมให้นักศึกษา
ยกตัวอย่างคนละ 1 ตัวอย่าง (๓๐ นาที) 

๓) อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานผ่าน Google Classroom โดยให้นักศึกษาจับ
กลุ่มละ ๕ คน โดยให้นักศึกษาสร้าง Statechart Diagram ตามที่กลุ่ม
นักศึกษาได้เขียน Problem Domain ในคาบท่ี ๓ ไว้ (๖๐ นาที) 

๒.๑.๕ อาจารย์ทบทวน และสรุปเนื้อหาจาก Statechart Diagram  ที่มอบหมายให้
นักศึกษาสร้าง (๓๐ นาที) 

๒.๑.๖ อาจารย์ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มสรุปความรู้ทีได้จาก Statechart Diagram ที่เพ่ือนได้
พัฒนา โดยสามารถถามเพ่ือนร่วมชั้นในแต่ละกลุ่มได้ (๒๐ นาที) 

๒.๑.๗ อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนทดสอบความรู้หลังเรียนทั้งหมด ๑๐ ข้อ (๑๐ นาที) ด้วย 
Kahoot และหาผู้ชนะ จากแต้มรวมสูงสุด โดยให้คะแนนพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือเป็น
ก าลังใจให้กับผู้ชนะท่ีได้คะแนนสูงสุด 1-3 อันดับแรก 

๒.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ เรื่อง Statechart Diagram ของ UML จ านวน ๑๐ ข้อ 

๒.๓ แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน  
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการน า 
คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาการวิเคราะห์และ
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ออกแบบเชิงวัตถุ เรื่อง Statechart Diagram ของ UML มาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียน
กลับด้าน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น ๕ ระดับ คือ 

ระดับน้อยที่สุด  ค่าคะแนน ๑.๐๐ - ๑.๘o 
ระดับน้อย  ค่าคะแนน ๑.๘๑ – ๒.๖๐  
ระดับปานกลาง ค่าคะแนน ๒.๖๑ - ๓.๔๐  
ระดับมาก ค่าคะแนน ๓.๔๑ - ๔.๒๐  
ระดับมากท่ีสุด  ค่าคะแนน ๔.๒๑ - ๕.๐๐ 
 

ผลการวิจัย 
๑. ผลจากการสอนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 

Classroom) โดยการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนผสมผสานเป็นฐาน  ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๑๔๔๐๖ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน ๒๔ คน เรื่อง 
Statechart Diagram ของ UML จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งใช้แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 
จ านวน ๑๐ ข้อ ทั้งหมด ๑๐ คะแนน ซึ่งมีระยะเวลาในกาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ๒๐ นาที และหลังเรียน ๑๐ 
นาที พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๕๕ และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๘.๒๕ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่านัยส าคัญทางสถิติ โดย t-Test: Paired Two Sample for Means พบว่า
คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าความแตกต่างกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < ๐.๐๕) 

๒. จากการทดสอบก่อนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) โดยการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนผสมผสานเป็นฐาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๑๔๔๐๖ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน ๒๔ คน เรื่อง 
Statechart Diagram ของ UML พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการในการ เรียนเพ่ิมขึ้น หลังจากจัดการเรียนการสอน
แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
เรียนผสมผสานเป็นฐาน โดยคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 
การท าแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนการสอน เมื่อน ามาวิเคราะห์หาพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า 
พัฒนาการของผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ คน อยู่มากกว่าร้อยละ ๗๐ และมี ๔ คนที่ได้ต่ ากว่า ร้อยละ ๗๐ ค านวณค่าเฉลี่ย
พัฒนาการของผู้เรียนได้ ร้อยละ ๘๓.๓๓ 

๓. ผลการประเมินแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ๕ ด้าน 
ผลการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ๑ หัวข้อ คือ ให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ (๔.๔๗) ส่วน
หัวข้ออ่ืนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด ๔.๒๐ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มาก 
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ด้านความรู้ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ เช่น สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ หรือใช้ในการเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ (๔.๐๒) ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลังการ
เรียน และ มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ (๔.๒๒) สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ หรือ
ถ่ายทอดแก่เพ่ือนหรือผู้ที่สนใจได้ (๔.๐๖) โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด ๔.๐๐ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ด้านทักษะทางปัญญา พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ เช่น นักศึกษามีการศึกษา 
ค้นคว้า แสวงหาข้อมูล เพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ (๔.๓๑) นักศึกษามีความสามารถ ในการเสนอแนะ
และให้เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจ (๔.๐๖) นักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน (๔.๐๐) โดย
มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด ๔.๒๐ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับ
มากทุกด้าน เช่น มีภาวะความเป็นผู้น าในสถานการณ์ที่จ าเป็นได้ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และรู้บทบาทหน้าที่
ของตนที่ได้รับมอบหมาย (๔.๑๗) ท างานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ตามก าหนด และตรงต่อเวลา ท างานโดยเห็น
แก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รู้จักขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน(๔.๑๓) โดยมีคะแนนเฉลี่ย
รวมทั้งหมด ๔.๒๒ ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าผู้เรียนมีความ พึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ทุกหัวข้อ เช่น มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน  สามารถ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  และสามารถบอกประโยชน์และโทษของการใช้
เทคโนโลยีได้ (๔.๒๕) สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพของงานได้ (๔.๑๙) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ และสามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาได้ (๔.๑๓) โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด ๔.๒๒ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 

๔. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการ
เรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐาน ในการเรียนรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
๔๓๑๔๔๐๖ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย
วิธีเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน ๒๔ คน พบว่า ด้านการประเมินผลในการเรียน มีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด เช่น หัวข้อ การเรียนการสอนนี้ท าให้ทราบผลการประเมินทันที ซึ่งท าให้นักศึกษาสนใจเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
(๔.๒๒) ด้านกิจกรรมในการเรียน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เช่น นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน (๔.๑๖) การเรียนการสอนนี้สามารถท าให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม (๔.๒๑) 
และการเรียนการสอนนี้สามารถท าให้นักศึกษาได้น าความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง(๔.๒๒) ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน 
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ การเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนนี้สนุกสนาน (๔.๐๖)  การเรียนการสอนนี้
น่าสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม (๔.๐๙) และกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถศึกษาได้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน(๔.๒๐) และด้านระยะเวลาในการเรียน มีความพึงพอใจระดับ มาก คือ การเรียนการสอนนี้นักศึกษา
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา(๔.๑๓) และการเรียนการสอนนี้ท าให้เสียเวลาในการเรียนน้อย(๔.๒๐) โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม
ทั้งหมด ๔.๑๖ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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การอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยโดยใช้รูปแบบด้วยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แบบใฝ่รู้ด้วย เทคนิค 

ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐาน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๑๔๔๐๖ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน ๒๔ คน 
เมื่อพิจารณาผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิคห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐาน พบว่า คะแนนทดสอบเฉลี่ย
ของ ผู้เรียนหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < ๐.๐๕) และจาก 
การวิเคราะห์พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า พัฒนาการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๓๓ ซึ่งค่านี้แสดงถึงระดับ 
ปริมาณการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ได้ เช่นเดียวกับโรงเรียน Clintondale High School ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ที่ 
จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านท าให้ผลการสอบของเด็กนักเรียนดีขึ้นอย่างมาก (วิริยะ, ๒๕๕๙) 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้ง ๕ ด้าน โดยมีด้าน
ความรู้ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด ๔.๒๐ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๐๐ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๒๐ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด ๔.๒๒ และด้านทักษะทางปัญญา มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 
๔.๒๒ 

จากผลการวิจัยโดยใช้รูปแบบด้วยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แบบใฝ่รู้ด้วย เทคนิค 
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐาน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๑๔๔๐๖ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน ๒๔ คน 
เมื่อพิจารณาผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิคห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐาน พบว่า คะแนนทดสอบเฉลี่ย
ของ ผู้เรียนหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < ๐.๐๕) และจาก 
การวิเคราะห์พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า พัฒนาการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๓๓ ซึ่งค่านี้แสดงถึงระดับ 
ปริมาณการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ได้ ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่าทุกด้านมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับที่มาก โดยด้านความรู้มีคะแนนเฉลี่ยรวมมากที่สุด คือ ๔.๑๖ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ด้าน
การประเมินผลในการเรียน นักศึกษาชอบให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ทันที ซึ่งท าให้นักศึกษาสนใจเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
ด้านกิจกรรมในการเรียน นักศึกษาชอบการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยการเรียนการสอนนี้สามารถท าให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รวมถึง
สามารถท าให้นักศึกษาได้น าความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน นักศึกษาชอบการใช้เทคนิคการ
สอนนี้ เนื่องจากเกิดความสนุกสนานและท าให้น่าสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรม แนวทางในการแก้ปัญหา
ดังกล่าววิธีหนึ่ง คือ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการจัดการเรีนการสอนที่ผู้สอนสามารถ
ผสมผสานกลยุทธ์ในการสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระก่อนท ากิจกรรมในชั้นเรียน ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือตอบสนองความแตกต่าง
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ระหว่างบุคคล มีเวลาในการท ากิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น(Bonk et al.,2014)  และนอกจากนี้การผสมผสาน
เทคโนโลยีสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน สามารถช่วย
ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
๑.๑ เพ่ิมกิจกรรม Kahoot ที่สามารถแข่งขันเป็นทีมได้ 
๑.๒ ควรเข้มงวดเรื่องการใช้เวลาในการท ากิจกรรมของแต่ละเนื้อหา 
๑.๓ ควรตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เนื่องจากท าให้เกิดการได้เปรียบ

เสียเปรียบเรื่องความรวดเร็วส าหรับการแข่งขันในกิจกรรมของการตอบค าถามใน Kahoot  
๒. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

เทคโนโลยีท าให้เกิดความอยากเรียนรู้ และความกระตือรือร้นในการเรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และการท างานแบบเป็นทีม ควรเพิ่มในส่วนของกิจกรรม Kahoot ด้วยการออกแบบค าถามและออกแบบ
วิธีการแข่งขันแบบทีม 
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ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน 

รายวิชาอาหารและขนมไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
นารีรัตน์ บุญลักษณ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนม
ไทยก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน     
(3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทยของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้
ใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  กับเกณฑ์ร้อยละ 60  4) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน    เป็นกลุ่มตัวอย่าง ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 
2561 จ านวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยได้แก่ 1) แผนการสอนรายวิชาอาหารและขนมไทยด้วยเทคนิคการใช้
ปัญหาเป็นฐาน 2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 20ข้อ มีความตรงเชิงโครงสร้างและมีความเที่ยง 
0.7735 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 15 ข้อ จ าแนกระหว่าง   0.0635 – 0.395 ความยาก
ง่ายระหว่าง 0.054 – 0.825 และความเที่ยงตรง 0.5659   4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนจ านวน 15
ข้อ  0.7647 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานอยู่ในระดับเหมาะสมมาก  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทย ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทย ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์จ านวนร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4.นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจในการ
เรียนอยู่ในระดับมาก 
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ค าส าคัญ  ; การใช้ปัญหาเป็นฐาน , พฤติกรรมการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
 
1. บทน า 

 
 การเรียนการสอนเป็นกระบวนการหนึ่งของระบบการศึกษาการคิดค้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ของการท าขนมชั้นที่มีการทดลองสู่การปฏิบัติได้จริงและหาค าตอบได้ด้วยการทดลองปฏิบัติการน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอน วิชาการอาหารและขนมไทยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกิจกรรมทางศาสตร์และศิลป์ที่
สามารถจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง โดยใช้ทักษะกระบวนการทางการปฏิบัติการท าขนมชั้นวิธีการท าขนมชั้นที่อร่อย 
หอมนุ่มเหนียวได้ เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา ฝึกให้ผู้เรียนสามารถท างานเป็นทีม
ได้ เนื่องจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงความคิดเห็น 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ Active Learning เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรู้ได้พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพความต้องการ ความ
สนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล โดยได้คิดเอง ท าเอง ลงมือปฏิบัติ ได้มีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงข้ามกับการเรียนการ
สอนแบบดั้งเดิม ที่เป็นการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนแบบบรรยาย ผู้สอนมีหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง 
 ความสนใจในชั้นเรียนของผู้เรียนมีความส าคัญในการเรียนเป็นอันมาก  ซึ่งปัญหาในการเรียนการสอนวิชา
อาหารและขนมไทย คือมุ่งเน้นโดยการปฏิบัติจริงน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง งานวิจัยคิดเมนู
วิธีการท าขนมชั้นที่อร่อย หอมนุ่มเหนียวได้ มุ่งน าเสนอ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนผู้สอนเป็นผู้กระตุ้น
ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ 
 ได้ลงมือปฏิบัติ ได้มีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายสมาชิกทุกคนจึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหา ครูไม่ใช้เป็นแหล่งความรู้ที่คอย
ป้อนแก่ผู้เรียน แต่จะมีบทบาทเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือจัดหาและชี้แนะแหล่งข้อมูลในการเรียนโดยการคละกัน
ระหว่างผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันสามารถช่วยเหลือและท างานร่วมกันได้ส่งผลให้มีความส าเร็จในการเรียนซึ่ง
น ามาประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วิธีวิจัย  

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษา         
รายวิชาอาหารและขนมไทย อยู่ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน 
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ชั้นปีที่  สาขาวิชา หลักสูตร จ านวน (  คน ) 

    
2 คหกรรมศาสตร์ ศศ.บ 27 

  รวม 27 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษา รายวิชาอาหารและขนม
ไทย  อยู่ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบง่าย 
 
     2.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือในการท าวิจัย จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่  
 1) แผนการสอนรายวิชาอาหารและขนมไทยด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน   
 2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 20 ข้อ     
 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 15 ข้อ     
 4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนจ านวน 15 ข้อ              
    
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับจากการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  

ที ่ พฤติกรรมการเรียนรู้ x       
S.D 

แปลความหมาย 

1 มีโอกาสใช้ประสบการณเ์ดิมมาเช่ือมโยงกับการเรียนใน
ห้องเรียน 4.35 0.75 

เหมาะสมมาก 

2 มีโอกาสปฏิบัติและเรียนรูโ้ดยวิธีการที่หลากหลาย 4.05 0.83 มาก 
3 มีโอกาสท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากกลุม่ 4.00 0.56 ปานกลาง 
4 มีโอกาสฝึกคิดอย่างหลากหลาย 3.90 0.91 เหมาะสมมาก 
5 มีโอกาสค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 4.05 0.89 เหมาะสมมาก 
6 ได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 4.15 0.75 เหมาะสมมาก 
7 ได้ฝึกการสร้างสรรค์ความรูด้้วยตนเอง 3.90 0.85 เหมาะสมมาก 
8 ได้รับข้อมลู/ความรู้อย่างเป็นระบบและเพียงพอ 4.05 0.60 เหมาะสมมาก 
9 ได้มโีอกาสคดิ/วางแผนน าความรูไ้ปใช้ประโยชน ์ 3.90 0.97 เหมาะสมมาก 
10 เต็มใจท่ีจะเผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือรู ้ 4.50 0.69 เหมาะสมมาก 
11 เต็มใจร่วมกิจกรรมในช้ันเรียนทุกครั้ง 4.10 0.64 เหมาะสมมาก 
12 มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสามารถอย่างมีความสุข 4.25 0.72 เหมาะสมมาก 
13 มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสนใจอย่างมีความสุข 4.20 0.89 เหมาะสมมาก 
14 มีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการท างาน 4.25 0.55 ปานกลาง 
15 สนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 4.05 0.69 เหมาะสมมาก 
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16 มีโฮกาสได้ซักถามเพื่อนหรือผูส้อน 3.90 0.72 เหมาะสมมาก 
17 มีโอกาสแสดงความคดิเห็น / ซักถามในช้ันเรียน 4.00 0.86 เหมาะสมมาก 
18 มีโอกาสฝึกตนเองให้ตรงต่อเวลาในการท างาน 3.95 0.83 เหมาะสมมาก 
19 ได้สรุปความรู้กับผู้อื่น 3.90 0.45 เหมาะสมมาก 
20 มีโอกาสฝึกตนเองให้กลา้แสดงออกมากขึ้น 4.00 0.65 เหมาะสมมาก 

รวม  ( เฉลี่ย )  4.0725 0.74 มาก 

 
จากตารางที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทย  ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทย ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน x  S.D. T-Score Sig 

ก่อนเรียน 20.07 3.46 9.58* 0.0000 
หลังเรียน 27.63 1.45 

 
 3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทย  ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน เท่ากับจ านวนร้อยละ 60 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.4 นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู่ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษารายวิชาอาหารและขนมไทย ภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึกษา 2561 
ที ่ รายการ/ข้อค าถาม x  S.D. แปลความหมาย 
1 มีความพึงพอใจในการเรียนแบบน้ี 4.00 0.97 มาก 
2 อยากให้มีกิจกรรมการเรียนแบบน้ี 4.15 0.88 มาก 
3 ได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น 3.80 0.77 มาก 
4 เต็มใจท่ีจะเผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือเรียนรู ้ 3.90 0.79 มาก 
5 เต็มใจท่ีจะเข้าร่วมกจิกรรมในช้ันเรียนทุกครั้ง 3.85 0.81 มาก 
6 รู้สึกไม่เบื่อหน่ายในการเรียน 4.20 0.89 มาก 
7 รู้สึกเสียดายที่ไม่ไดเ้ข้าช้ันเรียน 3.80 1.06 มาก 
8 ท างานด้วยความสนุกสนาน 4.00 0.97 มาก 
9 มีความสุขและสนุกสนานกับการเรียน 3.85 0.67 มาก 
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10 รู้สึกว่าตนเองมีคุณคา่ที่ไดม้ีส่วนร่วมในการเรยีนการสอน 3.90 0.72 มาก 
11 อยากเข้าช้ันเรียน 4.05 0.94 มาก 
12 ครูผูส้อนดูแลเอาใจใส ่ 4.05 1.05 มาก 
13 เต็มใจท่ีจะซักถามเมื่อไมเ่ข้าใจ 4.35 0.81 มาก 
14 เต็มใจท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับเพื่อนๆ 4.40 0.75 มาก 
15 สนใจใฝ่รู้ค้นคว้าเพิ่มเติมเสมอ 4.35 0.75 มาก 
 รวม ( เฉลี่ย ) 4.25333 0.814761 มาก 

  
4. อภิปรายผลการวิจัย 
  1. จากผลการวิจัยข้อที่ 1 พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เพราะมีการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้
ด้วยการเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน เป็นนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงทักษะ และน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาสูตรขนมชั้น
ได้ดียิ่งขึ้น 
  2. จากผลการวิจัยข้อที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทยของนักศึกษาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยการเรียนแบบปัญหาเป็นฐานในครั้งนี้ นักศึกษาสร้าง
องค์ความรู้ร่วมกัน ช่วยกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา น าปัญหามา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ท าให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
ซึ่งน าไปสู่การประยุกต์ทางทฤษฏีและลงมือปฏิบัติได้จริง 
  3. จากผลวิจัยข้อที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทยของนักศึกษาหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยการเรียนแบบปัญหาเป็นฐานในครั้งนี้ ก่อให้เกิดความคิดรวบ
ยอดและมีความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้น ก่อให้เกิดแรงผลักดัน ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนได้คิด
และลงมือปฏิบัติ  
  4. จากผลวิจัยข้อที่ 4 พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยการเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน 
เป็นการบูรณาการความรู้ทางความคิด พัฒนาสมอง พัฒนาวิชาการทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝ่รู้ เป็นการเรียนรู้ที่เกิดปฏิสัมพันธ์ ครูผู้สอน เพ่ือน สังคมและ การเรียนการสอนที่ได้ปฏิบัติ
จริง สร้างความกระตือรือร้นต่อการเรียนการสอน 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. สรุปผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานอยู่ในระดับเหมาะสมมาก  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทย ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทย ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์จ านวนร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4.นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจในการ
เรียนอยู่ในระดับมาก 
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ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายของนักศึกษา           

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วิฑูร  สนธิปักษ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา เทคโนโลยีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) 

ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน  2) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาเทคโนโลยีเครือข่าย ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา ที่จัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน 3) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้

ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561  จ านวน 23  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ได้แก่ 1) แผนการสอนรายวิชา เทคโนโลยีเครือข่าย โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) แบบประเมิน

พฤติกรรมการเรียนรู้   3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน   

ผลการวิจัยพบว่า  1) พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีเครือข่าย หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน   3)นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนระดับมาก 

ค าส าคัญ:  การใช้ปัญหาเป็นฐาน, พฤติกรรมการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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บทน า 

ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาในด้านต่างๆ จึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ท าให้กระบวนการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีปรับปรุง

อยู่ตลอดเวลา เนื่องด้วยเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ

ใฝ่รู้(Active Learning) ที่มีรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องหาความหมายและท าความเข้าใจด้วยตนเอง 

หรือร่วมกับกลุ่มของผู้เรียน เช่น ร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ร่วมกันอภิปราย ร่วมน าเสนอ และสรุป

ความคิดรวบยอดร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้แบบเดิมที่ผู้เรียนเป็นผู้นั่งฟังอย่างเดียว มาเป็น

ผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียน เพ่ือแสวงหาความรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน 

 การเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

จะเป็นแบบฝึกทักษะและปฏิบัติการ โดยผู้สอนมีหน้าที่ในการบรรยายเนื้อหาบทเรียน และนักศึกษาท าหน้าที่ฝึก

ปฏิบัติตาม ซึ่งในบางรายวิชาเกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีหลายสาเหตุ เช่น นักศึกษาขาดแรงจูงใจ

ในการเรียน ท าให้ไม่เข้าใจในบทเรียน ฝึกปฏิบัติการไม่ได้ และเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน หรือในบางรายวิชา 

มีผู้สอนหลายท่าน โดยที่ผู้สอนแต่ละท่านมีแนวการสอน และ ซอฟต์แวร์ฝึกปฏิบัติที่แตกต่างกัน  ท าให้เกิดปัญหา

การประเมินผลรายวิชาที่ไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นผู้สอนต้องเลือกวิธีการสอนที่จูงใจให้นักศึกษาสนใจในบทเรียนด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการคิด เกิดทักษะ และกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  

 รายวิชาเทคโนโลยีเครือข่าย เป็นรายวิชาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นการฝึกปฏิบัติด้วย 

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ หลักการระบบเครือข่าย

เบื้องต้น การค านวณหา Subnet การ Config อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยโปแรแกรมจ าลอง และ อุปกรณ์

จริง การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา คือ 

นักศึกษาบางส่วนมีองค์ความรู้ ที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้การจัดการเรียนการ

สอนล่าช้า อีกทั้งนักศึกษายังเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ท าให้คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนไม่มี

ประสิทธิภาพ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรน าวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) 

มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น และมีผลส าฤทธิ์ทางการเรียนมาก

ขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะทดลองจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-

based learning) มาประกอบในรายวิชา 4311411 เทคโนโลยีเครือข่าย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยหวังว่าจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมมากข้ึนด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา 4311411 เทคโนโลยีเครือข่าย ด้วยจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้
เทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 

2. เพ่ือศึกษาวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และความพึงพอใจในการ
เรียนการสอน 

3. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4311411 เทคโนโลยีเครือข่าย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จากเอกสารที่เก่ียวข้อง 

2. ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา 4311411 เทคโนโลยีเครือข่าย 
3. ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 

- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้นักศึกษาทราบ 
- จัดนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
- ก าหนดกิจกรรม โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 

4.  วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ได้จากการประเมิน  มาวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้
สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 4 ฉบับ คือ 
 1) แผนจัดการเรียนรู้รายวิชา โครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 1 โดยใช้การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วย
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ จ านวน 1 แผ่น 
 2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 32 ข้อ 
 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 10 ข้อ 
 4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จ านวน 12 ข้อ 
 

ผลการวิจัย 

 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหา

เป็นฐานมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีข้ึน โดยมีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ดัง

ตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียน 

ข้อ รายการ x  S.D. แปลควาหมาย 

1 มีโอกาสใช้ประสบการณเ์ดิมมาเช่ือมโยงกับการเรียนในห้องเรยีน 3.8667 0.7432 เหมาะสมมาก 
2 มีโอกาสปฏิบัติและเรียนรูโ้ดยวิธีการที่หลากหลาย 3.9333 0.8837 เหมาะสมมาก 
3 มีโอกาสท ากิจกรรมแลเปลี่ยนเรียนรู้ 4.1333 0.7432 เหมาะสมมาก 
4 มีโอกาสฝึกคิดอย่างหลากหลาย 4.0667 0.8837 เหมาะสมมาก 
5 มีโอกาสค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 4.1333 0.9155 เหมาะสมมาก 
6 ได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 4.0667 0.7988 เหมาะสมมาก 
7 ได้ฝึกการสร้างสรรค์ความรูด้้วยตนเอง 4.2000 0.9411 เหมาะสมมาก 
8 ได้รับข้อมลู/ความรู้อย่างเป็นระบบและเพียงพอ 4.0667 0.7037 เหมาะสมมาก 
9 ได้มโีอกาสคดิ/วางแผนน าความรูไ้ปใช้ประโยชน ์ 4.1333 0.8338 เหมาะสมมาก 
10 เต็มใจท่ีจะเผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือรู ้ 4.0667 0.7988 เหมาะสมมาก 
11 เต็มใจร่วมกิจกรรมในช้ันเรียนทุกครั้ง 4.1333 0.7432 เหมาะสมมาก 
12 มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสามารถอย่างมีความสุข 4.2667 0.7037 เหมาะสมมาก 
13 มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสนใจอย่างมีความสุข 4.8000 0.5606 เหมาะสมมากที่สุด 
14 มีโอกาสฝึกตนเองให้วินัยและรับผดิชอบในการท างาน 4.2667 0.7037 เหมาะสมมาก 
15 สนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 4.2667 0.7037 เหมาะสมมาก 
16 เต็มใจร่วมกิจกรรมการเรียนโดยไม่บิดพลิ้ว 3.3333 0.7237 เหมาะสมปานกลาง 
17 ท างานทุกครั้งท่ีได้รับมอบหมาย 4.0667 0.7988 เหมาะสมมาก 
18 ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 4.0667 0.7037 เหมาะสมมาก 
19 มีโอกาสแสดงความคดิเห็น/ซักถามในช้ันเรียน 4.1333 0.6399 เหมาะสมมาก 
20 มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนในช้ันเรียน 4.0667 0.7037 เหมาะสมมาก 
21 มีโอกาสตอบค าถาม/แสดงความคดิเห็นในช้ันเรียน 4.2667 0.7037 เหมาะสมมาก 
22 มีโอกาสลงมือท า/คดิในระหว่างการเรยีน 4.3333 0.6172 เหมาะสมมาก 
23 ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเอาใจใส่ช่วยเหลือเสมอ 4.1333 0.7432 เหมาะสมมาก 
24 ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนสนใจผลงานท่ีน าเสนอ 4.0667 0.7037 เหมาะสมมาก 
25 รู้สึกเสียดายที่ไม่ไดเ้ข้าช้ันเรียน 4.1333 0.6399 เหมาะสมมาก 
26 มีความพึงพอใจในการเรียนในช้ันเรียน 4.4000 0.6325 เหมาะสมมาก 
27 เบื่อหน่ายการเรียน 2.4000 0.9103 เหมาะสมน้อย 
28 รับผิดชอบงานของตนเองเป็นอย่างดี 4.4000 0.6325 เหมาะสมมาก 
29 ไม่ค่อยอย่างเข้าช้ันเรียน 2.4667 0.9904 เหมาะสมน้อย 
30 ท างานด้วยสนุกสนานและเต็มใจ 4.3333 0.7237 เหมาะสมมาก 
31 แนะน าวิธีการท างานและช่วยเหลอืผู้อื่นตามสมควร 4.2667 0.5936 เหมาะสมมาก 
32 เข้าเรียนเป็นประจ าและทันเวลา 4.1333 0.7432 เหมาะสมมาก 

รวม(เฉลีย่) 4.0438 0.7458 เหมาะสมมาก 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีเครือข่าย ของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วย

เทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียน ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีเครือข่าย ของนักศึกษาท่ีได้รับการ

จัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 

 

 นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจใน

การเรียนอยู่ในระดับมาก  ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอน 

ข้อ รายการ x  S.D. แปลควาหมาย 

1 มีความพึงพอใจในการเรียนแบบน้ี 4.24 0.17 มากที่สุด 
2 อยากให้มีกิจกรรมการเรียนเช่นนี้ 3.63 0.48 มาก 
3 ได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้นกวา่เดิม 3.75 0.50 มาก 
4 มีความพึงพอใจในบทบาทที่กลุ่มมอบหมายให ้ 3.31 0.76 ปานกลาง 
5 ขั้นตอน / กระบวนการจัดกิจกรรม 3.90 0.20 มาก 
6 ได้แสดงความคดิเห็นงานของเพื่อน 4.01 0.72 มาก 
7 มีกิจกรรมหลากหลายไม่นา่เบื่อ 3.79 0.53 มาก 
8 นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 3.15 0.11 ปานกลาง 
9 การเรยีนการสอนในแบบน้ีท าให้นักศึกษาไดล้งมือ

ปฏิบัติมากขึ้น 
3.95 0.10 มาก 

10 อาจารย์ท าให้นักศึกษาสนุกกับการเรียน 4.31 0.47 มากที่สุด 
11 ท าให้นักศึกษามีความกระตือรือรน้ในการเรียน 3.66 0.81 มาก 
12 ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมกลุ่ม 3.61 0.73 มาก 

รวม(เฉลีย่) 4.0222 0.7928 มาก 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่

ในระดับเหมาะสมมาก 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีเครือข่าย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน x  S.D. 

ก่อนเรียน 4.07 0.96 
หลังเรียน 8.8 1.01 
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3. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจในการ

เรียนระดับมาก 

 

เอกสารอ้างอิง 
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http://ph.kku.ac.th/thai/images/file/km/pbl-he-58-1.pdf  
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การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 
พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม      

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  (1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  (2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ และ (3) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แผนการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โดยใช้การ
จัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 3. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  มีความพึงพอใจในการ
เรียนอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: จัดการเรียนแบบใฝ่รู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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บทน า 

 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปส่วนใหญ่ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย  ยังมีการยึดมั่นในวิธีการ
สอนแบบบรรยายอยู่ค่อนข้างมาก  ผู้สอนจะบรรยาย  และนักศึกษาจะเป็นผู้ฟังมาโดยตลอด    เพราะเหตุผลที่ว่า
การสอนโดยวิธีนี้ท าให้ประหยัดเวลา  ค่าใช้จ่าย  ครอบคลุมเนื้อหาได้มาก  ผู้สอนสอนผู้เรียนได้คราวละมากๆ 
พร้อมกัน และผู้สอนจะเป็นผู้ควบคุมชั้นเรียนให้เป็นไปตามที่ต้องการได้  แต่การเรียนการสอนแบบบรรยายมี
ข้อจ ากัดตรงที่  กระบวนการเรียนการสอนเป็นแบบเฉื่อยชา  ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วม  หรือมีโอกาสในการร่วมกิจกรรม
น้อยมาก  ขาดความสนใจ  จึงท าให้การเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ใดๆ  ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องใช้เทคนิคการเรียนการ
สอนแบบใหม่  ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอน  และทักษะใหม่ๆ  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ที่ เป็นรูปธรรมคือ            
การด าเนินการสังเกตในสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นจริงที่ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางกายภาพที่สมบูรณ์ในเหตุการณ์ต่างๆ  
อันเป็นสิ่งที่ไม่มีจากการเรียนในห้องเรียน  เช่น ประสบการณ์ตรง ประสบการณ์รอง  ประสบการณ์นาฏการ    การ
สาธิต การศึกษานอกสถานที่ นิทรรศการ โทรทัศน์และภาพยนตร์ การบันทึกเสียง วิทยุและภาพนิ่ง          ทัศน
สัญลักษณ์ วจนสัญลักษณ์ 
 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561  ผู้สอนได้สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้คือ นักศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 15 คน 
ระยะเวลา  8 ชั่วโมง  เป็นเวลา  2  สัปดาห์ เนื้อหาที่ใช้ เรื่องการวางแผนส าหรับโครงงาน ได้พบพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างว่า  นักศึกษาให้ความสนใจกับการเรียนน้อย  มาเรียนสาย  สมาธิสั้น  คุ ยกันเป็น
ส่วนใหญ่   โดยไม่สนใจผู้สอนที่อธิบายอยู่หน้าชั้น  และมักไม่แสดงความคิดเห็น  ไม่กล้าแสดงออก  จากพฤติกรรม
ดังที่กล่าวมาสามารถประเมินออกเป็นตัวเลขได้ดังนี้คือ  นักศึกษาประมาณ 2 – 3 คนมาสายทุกครั้ง มีนักศึกษา
ประมาณ 3 - 5 คน เท่านั้นที่ตอบค าถามอย่างกระตือรือร้น 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรน าวิธีการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วม  หรือมีโอกาสในการร่วมกิจกรรม  ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
แก้ปัญหาและได้ลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์ตรง  แล้วน าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียน
ในการแก้ปัญหา  และปรับปรุงให้ดีขึ้น  โดยเลือกเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี รายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental Research) ใช้แผนแบบการวิจัยกลุ่ม
เดียวสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest-posttest Design) โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก าลังศึกษา
รายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ อยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน 15 คน โดยมีวิธีการ
วิจัยดังนี้ 
 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบประเมิน แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแผนการ
สอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามล าดับดังนี้ 
    1.1 ทดสอบก่อนเรียนกับนักศึกษา ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน บันทึกคะแนนสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน  
    1.2 ทดลองสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยใช้แผนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
    1.3 ทดสอบหลังเรียนกับนักศึกษากลุ่มทดลอง ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ บันทึกคะแนนสอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียน  

2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
    2.1 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือ โดยการทดสอบทีแบบหนึ่งกลุ่ม 
    2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ โดยทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการทดสอบทีแบบสอง     กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน 
    2.3 การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียน
แบบร่วมมือ  

3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    3.2 สถิติทดสอบ 
  3.2.1 การทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for Dependent 
Samples)  

  3.2.2 การทดสอบทีแบบหนึ่งกลุ่มตัวอย่าง (t-test for One Samples)   
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียน
แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ มีความพึงพอใจในการเรียน
อยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยข้อที่ 1 ที่พบว่า ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีที่ 
หลังเรียน มีค่ามากกว่าก่อนเรียน เนื่องมาจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ เปิดโอกาสและให้เวลาผู้เรียน ได้คิด และ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อ่ืน หรือถามค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิด   2. จากผลการวิจัยข้อที่ 2 ที่พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียน
มากกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ นักศึกษาได้แบ่งกลุ่ม
ช่วยกันศึกษาหาความรู้จากใบความรู้ ตลอดจนน าความรู้ที่ได้มาปรึกษา และน ามาแก้ปัญหาจากใบงานที่ได้รับ
มอบหมายได ้ 
 3. จากผลการวิจัยข้อที่ 3 ที่พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมในการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีอยู่ในระดับ
มาก โดยสามล าดับแรกที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา  อาจารย์ท าให้
นักศึกษาสนุกกับการเรียน และอันดับที่สามคือการเรียนการสอนในแบบนี้ท าให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น 
เนื่องมาจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งนี้ นักศึกษาได้มีการฝึกทักษะการร่วมมือกัน
แก้ปัญหา  ในการท างานกลุ่มสมาชิกกลุ่มจะได้รับท าความเข้าใจในปัญหาร่วมกัน  จากนั้นก็ระดมความคิดช่วยกัน
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  เมื่อทราบสาเหตุของปัญหาสมาชิกในกลุ่มก็จะแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาอภิปรายให้เหตุผลซึ่งกันและกันจนสามารถตกลงร่วมกันได้ว่า    จะเลือกวิธีการใดในการแก้ปัญหาจึง
เหมาะสมพร้อมกับลงมือร่วมกันแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  ตลอดจนท าการประเมินกระบวนการแก้ปัญหา
ของกลุ่มด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พบข้อสังเกตบางประการ ซึ่งจะขอเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการด าเนินการเรียนการสอนแบบการเรียนแบบใฝ่รู้เพ่ิมข้ึน 

2. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการเชิงระบบที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่แล้ว 
อาจารย์ควรมีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น มี
ความน่าเชื่อถือ และสามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
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3. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาควรมีการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือนร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์
ด้านการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 
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