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ค าน า 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ น าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือ
ในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการการจัดการความรู้เป็นผู้ดูแล 
และผลักดันให้หน่วยงานภายในคณะน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนา
หน่วยงาน โดยจากแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2562 ก าหนดขอบเขตการ
จัดการความรู้ เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และความรู้ด้านการวิจัย 

 บัดนี้ การจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กรจึงขอสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยจัดท าเป็นวารสารฉบับนี้ขึ้น 
นอกจากนี้ยังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้บุคลากรภายในคณะสามารถเข้าถึง
ความรู้ในประเด็นความรู้ด้านต่างๆ ได้ทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของบุคลากร ทั้งอาจเป็นประโยชน์
แก่สาธารณชนที่มีความสนใจในการที่จะเรียนรู้ได้ด้วย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ส าหรับ
รายวิชา แคลคูลัส 2 (4292401) เรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา แคลคูลัส 2 (4292401) ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 40 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แบบประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
เรียนการสอน     

 ผลการพัฒนาการเรียนการสอนพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา แคลคูลัส 2 
(4292401) ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้แต่
ละด้านอยู่ในระดับมาก (3) นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้มีความพึงพอใจในการเรียนใน
ระดับมาก 

ค าส าคัญ : การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 

บทน า 

 การสอนแบบบรรยายเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้จากครูอาจารย์ผู้สอนไปสู่ผู้เรียนที่มีมาช้า
นาน และไม่เคยล้าสมัย การสอนแบบรรยายเป็นที่ชื่นชอบของทั้งครู อาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน ตัว
ผู้เรียนเองไม่ต้องเตรียมตัว เพียงแต่เข้ามานั่งฟังอาจารย์บรรยาย แต่เมื่อฟังแล้วจะเกิดการเรียนรู้ หรือ
เปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนตัวผู้สอนเองก็สบาย รู้สึกง่ายในการน าเสนอสิ่งที่ตนเองมีความรู้หรือความ
ถนัดอยู่แล้ว ไม่ต้องไปขอความร่วมมือจากผู้อ่ืนเหมือนการสอนกลุ่มย่อย ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ แม้ครู
อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้มากมาย ท าการสอนผู้เรียนแบบบรรยายไปแล้ว นักเรียนได้เรียนรู้น้อยกว่าที่
คาดหวังไว้มาก สอนวันนี้พรุ่งนี้ลืม ความคงอยู่ของความรู้เหลือน้อยมาก ดังนั้นการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
(Active Learning) จึงมีความส าคัญมากขึ้นส าหรับการศึกษาที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ลอง
ผิดลองถูก กล้าแสดงความคิดเห็น ตั้งค าถาม และตอบค าถาม ท าให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาสาระอีกทั้ง
ยังท าให้เกิดความร่วมมือกันในชั้นเรียนมากข้ึน 
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 การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจากการ
เป็นผู้นั่งฟังเพียงอย่างเดียว มาเป็นผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมแสวงหาความรู้ที่ผู้สอนก าหนด จากงานวิจัย 
สรุปว่า การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning )ได้ผลการเรียนรู้ไม่ต่างจากการสอนแบบ
บรรยายและดีกว่าการสอนแบบบรรยายในด้านการพัฒนาทักษะการคิด การเขียน  การท างานกลุ่ม 
การน าเสนอ ที่ส าคัญผู้เรียนชอบเรียนแบบ การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) มากกว่า
การสอนแบบบรรยาย 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ไม่เพียงแต่
ผู้สอนจะมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการสอนที่ดีเท่านั้น  ผู้สอนควรค านึงถึงความ
พร้อมของผู้เรียน ทั้งในร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  และความรู้พ้ืนฐานที่จะมาต่อเนื่องกับความรู้ใหม่  
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีระบบที่จะต้องเรียนไปตามล าดับขั้น การสอนเพ่ือสร้างความคิด ความ
เข้าใจ ในระยะเริ่มแรกจะต้องเป็นประสบการณ์ที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องและท าให้เกิด
ความสับสน จะต้องไม่น าเข้ามาในกระบวนการเรียนการสอน การสอนจะเป็นไปตามล าดับขั้นตอนที่
วางไว้ การสอนคณิตศาสตร์ควรเปิดผู้เรียนมีโอกาสได้วางแผนร่วมกับผู้สอน  เพ่ือให้การสอนมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามความพึงพอใจของผู้เรียน  นอกจากนี้ควรให้โอกาสผู้เรียนท างานร่วมกัน
หรือมีส่วนร่วมในการค้นคว้าด้วยตนเองร่วมกับเพ่ือน ๆ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สนุกสนานบันเทิงไปพร้อมกับการเรียนรู้ด้วยและเป็นการสร้างบรรยากาศที่น่าติดตามให้แก่ผู้เรียน 

จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น  ส่งผลให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้
โดยใช้เทคนิคการท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู ่ และท าคนเดียว  เทคนิคคู่ตรวจสอบ เทคนิคเพ่ือนเรียน และ
การใช้ผังกราฟฟิกมาประกอบใช้ในรายวิชาแคลคูลัส 2 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์โดยหวังว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่มากข้ึน  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้เทคนิคการท าเป็นกลุ่ม  ท าเป็นคู่  
และท าคนเดียว  เทคนิคคู่ตรวจสอบ เทคนิคเพ่ือนเรียน และการใช้ผังกราฟฟิก 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 2  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้เทคนิคการท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่  และท าคนเดียว  เทคนิคคู่
ตรวจสอบ เทคนิคเพ่ือนเรียน และการใช้ผังกราฟฟิก 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 2 ที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้
โดยใช้เทคนิคการท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู ่ และท าคนเดียว  เทคนิคคู่ตรวจสอบ เทคนิคเพ่ือนเรียน และ
การใช้ผังกราฟฟิก ร้อยละ 60 
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4. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ใช้
เทคนิคการท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู ่ และท าคนเดียว  เทคนิคคู่ตรวจสอบ เทคนิคเพ่ือนเรียน และการใช้
ผังกราฟฟิก 

5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

วิธีการศึกษา 
 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการจัดการ

เรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่
รู้ 
  1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา แคลคูลัส 2 
  1.3 ออกแบบรูปแบบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 2  
  1.4 จัดท าแผนการสอน เอกสารประกอบการสอน แบบประเมินผลความพึงพอใจใน
การเรียน และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.4 ด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่จัดท าข้ึนและรวบรวมข้อมูลงานสอนตามแบบ
ประเมินที่จัดท าข้ึน   
  1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แผนการสอนด้วยการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้  รายวิชาแคลคูลัส 2 (4292401) เรื่อง
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
  2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 2 ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อน 
เรียนและหลังเรียน แบบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ ข้อละ 30 คะแนน 
  2.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
  2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

  3.1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 2 (4292401) เรื่อง
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
การทดสอบค่าเฉลี่ย 
  3.2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 2 (4292401) เรื่อง
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ใฝ่รู้ ว่านักศึกษากลุ่มประชากรร้อยละ 77.78 (31 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 50 
(15 คะแนน) โดยท าการเปรียบเทียบสัดส่วนของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ท าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
ได้เกินร้อยละ 50 ว่าสูงกว่าร้อยละ 77.78 หรือไม ่ 
  3.3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 2 (4292401) เรื่อง
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่
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รู้ว่าสามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 60 (18 คะแนน) โดยท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 60 หรือไม ่ 
   3.4. ศึกษาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ 
   3.5. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แบบ
ใฝ่รู้ 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 2 (4292401) เรื่องอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 1.45 คะแนน และหลังเรียนเท่ากับ 15.15 คะแนน ซึ่งสามารถท า
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนได้เกินร้อยละ 60 (18 คะแนน) และกลุ่มประชากรที่ท าคะแนนได้เกินร้อยละ 
50 มีจ านวนไม่ถึงร้อยละ 77.78 (31 คน) 
 ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้เป็น
ดังนี้ ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมมีระดับมาก (3.70) ผลการประเมินด้านความรู้มีระดับ
มาก (3.52) ผลการประเมินด้านทักษะทางปัญญามีระดับมาก (3.53) ผลการประเมินด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีระดับมาก (3.87) ผลการประเมินด้านทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีมีระดับมาก (3.66) 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้อยู่ในระดับ
มาก (3.90) 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 2. จ านวนนักศึกษากลุ่มประชากรที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกินร้อยละ 50 (15 คะแนน) ไม่
ถึงร้อยละ 77.78 (31 คน) 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มประชากรต่ ากว่าร้อยละ 60 (18 
คะแนน)  
 4. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้มีผลการเรียนรู้หลังเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับ
มากขึ้นไป ยกเว้นผลการประเมินด้านความรู้ที่อยู่ในระดับปานกลาง 
 5. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเลือกใช้การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ 
 2. ควรมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าตอบค าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่มากยิ่งขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (2559). คู่มือการจัดการ
เรียนรู้ “Active Learning (AL) for HuSo at KPRU”. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. 
หน้า  14 - 16.  พิมพ์ครั้งที ่1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล สุวรรณภูม ิ

ดร.โกมล ไพศาล. 2554. การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองในรายวิชา คณิตศาสตร์
วิเคราะห์.   หน้า 24 - 28. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการคิดและการแก้ปัญหา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

Organizing Problem - Active Learning Techniques for Thinking and  
Problem Solving 

 
บุญญฤทธิ์  เงินค า      

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 

 
บทคัดย่อ   
  
 การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาการคิดและการ
แก้ปัญหา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการ
คิดและการแก้ปัญหา เรื่อง กระบวนการการตัดสินใจกับการด าเนินชีวิต โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 22 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการสอนรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา เรื่อง 
กระบวนการการตัดสินใจกับการด าเนินชีวิต 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา จากผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีระดับคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักศึกษาจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 82 
(18 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้ผ่านเกณฑร์้อยละ 50 (10 คะแนน)   
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
บทน า 
  
 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้รับการกล่าวถึง และก าหนดให้มี
ความส าคัญมากข้ึน ทั้งจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ซึ่งระบุแนวทางการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ต้องยึดหลักในการจัดการศึกษาว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ และให้ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด บทบาทของอาจารย์
ผู้สอนหรือ   ผู้ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ ได้เปลี่ยนมาเป็น “ผู้จดัประสบการณ์การเรียนรู้” และท าหน้าที่
เป็นผู้แนะน าหรือ     ผู้เอื้ออ านวยการเรียนรู้ ให้เน้นการเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียนมากกว่าอยู่ที่ผู้สอน ดังนั้น 
ผู้เรียนจึงกลายเป็นศูนย์กลางการสอน  
 ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบ
การ เรียนรู้ที่เกิดขึน้จากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยเป็น
การให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
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การคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ผู้เรียนศึกษาอยู่  และเป็น
การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น
ผลมาจากกระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 หลายท่านจะมีความสงสัยว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการเรียนรู้เพ่ือการ
แก้ปัญหา แตกต่างกันอย่างไร นั่นก็คือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะเน้นที่การเรียนแบบก าหนด
สิ่งที่จะเรียนรู้และกระบวนการหาความรู้ใหม่เพ่ืออธิบายปัญหาที่พบ ส่วนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาจะ
เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้วและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับการแก้ปัญหานั้น ๆ จะ
เห็นว่าการเรียนรู้ทั้งสองแบบมีความสัมพันธ์กัน แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกัน ดังนั้นผู้สอนอาจจะวางแผน
หรือคัดเลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชานั้นวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือ
แม้แต่ลักษณะของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบเทคนิคของการสอนในแต่ละครั้ง 
 ในการจัดการเรียนการสอนทางศาสตร์ของการค านวณ จะพบปัญหาของตัวผู้เรียนที่ไม่
สามารถเกิดความเข้าใจในด้านของการค านวณได้ดี เพราะการค านวณเป็นศาสตร์ที่ต้องเน้นใน
ลักษณะของการท าความเข้าใจมากกว่าการท่องจ าหรือเป็นการยากที่จะท าความเข้าใจได้เองโดย
ปราศจากผู้สอน นั่นหมายความว่าผู้สอนเองจะต้องเริ่มต้นด้วยเทคนิคการสอนที่สามารถท าให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจได้ง่ายและสามารถวิเคราะห์ลักษณะแนวทางการหาค าตอบของโจทย์นั้นได้ หรือแม้แต่
มองในเชิงของการประยุกต์ของโจทย์นั้นได้เช่นเดียวกัน จากปัญหาดังท่ีกล่าวมานั้นซึ่งวิธีที่จะ
แก้ปัญหาได้คือ จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ในลักษณะที่เน้นกระบวนการคิดค านวณ 
เนื่องจากเป็นกระบวนการสอนที่ผู้สอนจะใช้เทคนิคการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเป็นล าดับขั้น จากนั้นจะ
ก าหนดโจทย์ให้ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์เป็นล าดับขั้น  
  ส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในประเด็นปัญหาใน
รายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา เรื่อง กระบวนการการตัดสินใจกับการด าเนินชีวิตนั้น เนื้อหาและ
ทฤษฎีจะต้องเน้นการวิเคราะห์ จึงเป็นโอกาสส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการคิดและ
การแก้ปัญหา เรื่อง กระบวนการการตัดสินใจกับการด าเนินชีวิต  โดยน าเนื้อหามาวิเคราะห์หา
กระบวนการสอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งการพัฒนาเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – 
based Learning: PBL)  เป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
นอกจากได้รับความรู้แล้ว นักศึกษายังได้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ รวมถึงการฝึกทักษะต่าง ๆ ดังนั้น ผู้สอนจึงถือเป็นโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
รายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา เรื่อง กระบวนการการตัดสินใจกับการด าเนินชีวิต  เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 
 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ 

 1. ฝึกคิดค้นด้วยตนเองอย่างแท้จริงเป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดเป็นรายบุคคล 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4000112 การคิดและการแก้ปัญหา 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 22 คน โดยการจัดการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) 

3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4000112 การคิดและการแก้ปัญหา ของ
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 22 คน ได้รับโดยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem - based learning) 
  
วิธีด าเนินการวิจัย  
 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 22 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อ งมาจาก
พระราชด าริฯ และจัดท าแผนการสอน  
   1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผล 
   1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
   1.4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้นักศึกษาทราบ 
   1.4.2 อธิบายโดยเลือกโจทย์ปัญหาที่ง่ายๆ มีวิธีท าง่ายๆก่อนและใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่าย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถท าโจทย์ที่ง่ายนั้นได้และคิดว่ามันไม่ยากเลย ซึ่งมันเป็นการสร้างแรงกระตุ้น
ให้ผู้เรียนอยากเรียนมากขึ้น แล้วค่อยเพ่ิมระดับความยากของโจทย์ และทดสอบความเข้าใจโดยใช้
การถาม – ตอบกับผู้เรียนและให้โจทย์แก่ผู้เรียนท าในห้องเรียน พร้อมทั้งสุ่มผู้เรียนขึ้นมาเพ่ืออธิบาย
ผลที่ได้จากสิ่งที่นักศึกษาเข้าใจ โดยใช้แนวคิดของการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
   1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1 แผนการสอนรูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแผนการสอนตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
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    2.1.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กับการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
    2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหา และวัตถุประสงค์ของรายวิชาปัญหาสุขภาพและ
การป้องกัน 
    2.1.3 จัดท าแผนการสอน 
   2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาการคิด
และการแก้ปัญหา เรื่อง กระบวนการการตัดสินใจกับการด าเนินชีวิต  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
การน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาการคิดและ
การแก้ปัญหา เรื่อง กระบวนการการตัดสินใจกับการด าเนินชีวิต มาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 
ผลการวิจัย 
 
 จากการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ใน
รายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา เรื่อง กระบวนการการตัดสินใจกับการด าเนินชีวิต  ท าให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จ านวน 22 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน กล่าวคือ ผลจากการท า Pre-test นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ 0 คะแนน และ
คะแนนสูงสุด คือ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 คะแนน แต่เมื่อ
ได้ท าการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้ว ผลจากการท า Post-test นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ 1 
คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.5 
คะแนน และนักศึกษาจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 82 ได้ผ่านเกณฑร์้อยละ 50 (10 คะแนน)   
 
การอภิปรายผล  
 
 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ใน
รายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา เรื่อง กระบวนการการตัดสินใจกับการด าเนินชีวิต มีดังนี้ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น นักศึกษาได้แสวงหาความรู้และ
ทักษะด้วยตนเอง โดยผ่านขั้นตอนการแก้ปัญหา ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเพ่ิมมาก
ขึ้น ผู้สอนมีหน้าที่เพียงเตรียมโจทย์ปัญหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์  การเรียนรู้ จัดเตรียมทรัพยากร
การเรียนรู้ ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ไม่ได้ท าหน้าที่ให้ความรู้หรือให้ข้อมูล
โดยตรง 
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ข้อเสนอแนะ   
 
 1. ควรเลือกใช้เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือพฤติกรรมการเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ 
 2.  นักศึกษาจะต้องเปิดใจ และกล้าคิดนอกกรอบโดยไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องคะแนนมากนัก
แต่ให้ความส าคัญกับการคิดค้นได้ด้วยตนเองมากกว่า 
 3. ควรเลือกเนื้อหาและรายวิชาต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้การสอน
แบบปัญหาเป็นฐานด้วย 
 4. ควรมีการบันทึกปัญหาหรือพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง   
 
ภัทราวดี มากมี. (2556). การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning). 
วารสารวิชาการ 
 ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 
อานุภาพ เลขะกุล และคณะ. (2554). การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL). สมุทรปราการ. 
มหาวิทยาลัย 
 หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 
ไพศาล สวุรรณน้อย. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องการ
เรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL).  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ในรายวิชาธรณีวิทยา 
Development of Learning Process Using Active Learning in Geology 

 
ดุษฎี  ค าบุญเรือง 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาธรณีวิทยา ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 4254401 
ธรณีวิทยา เรื่อง หินและแร่กลุม่เป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 1 
และห้อง 2 จ านวน 39 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชาธรณีวิทยา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) แบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (3) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน  
 ผลการพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา 4254401 ธรณีวิทยา ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สรุปได้ดังนี้ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับ
การจัดการด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักศึกษา
กลุ่มประชากรร้อยละ 79.49 (31 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 80 (24 คะแนน) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาที่ได้รับโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ละด้านอยู่ในระดับมาก (5) ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก (5) 
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  
 
บทน า 

การเรียนแบบใฝ่รู้ หรือที่เรียกเป็นภาษอังกฤษว่า Active learning นั้น เป็นการเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพ่ือ
ค้นหาค าตอบของปัญหามากกว่าที่จะมานั่งฟังผู้สอนบรรยายเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการเรียนแบบใฝ่รู้
ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะในด้านความคิด การลงมือปฏิบัติ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งท าให้ ผู้เรียน
เกิดความรู้จากประสบการณ์ตรง หรือการได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
นอกจากนีส้ามารถเข้าใจเนื้อหาสาระที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น มีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีผลการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้นตามมาด้วย ปัจจุบันนี้การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ถูกน าไปใช้ในการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาที่มักจัดการเรียนการแบบที่ผู้เรียนเป็นเพียง
ผู้ฟังเพียงอย่างเดียว (Passive) โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และค้นหา
ค าตอบของปัญหาด้วยเอง (ศักดา ไชกิจภิญโญ, 2548 : 12) หรือเรียนตามต ารา ไม่เคยประยุกต์เอา
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ประสบการณ์จริงมาให้ผู้เรียนสัมผัส และไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้มักส่งผลต่อ
พฤติกรรม การเรียนของผู้เรียน 

 จากประสบการณ์ของผู้วิจัยที่เคยสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาธรณีวิทยา ซึ่งมี
ผู้เรียนจ านวน 39 คน พบว่า ถ้าผู้สอนบรรยายเพียงเดียว โดยไม่มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ท า  หรือร่วม
แสดงความคิดเห็นจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่กระตือรือร้นต่อการเรียน นั่งคุยกัน หรือนั่ง
หลับ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวของผู้เรียนนี้มีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ท าให้ผลการเรียนรู้ต่ า ไม่สามารถ
ตอบค าถามข้อสอบที่ต้องคิดเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์จริงได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดท่ีจะ
ทดลองน าวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้เทคนิคการสอน
แบบทดลองมาประกอบในการเรียนการสอนรายวิชาธรณีวิทยา เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียน
ความพึงพอใจในการเรียน มีผลการเรียนที่ดีขึ้น และได้ฝึกกระบวนการคิด ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ไม่
เกิดความเบื่อหน่ายและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนรายวิชาธรณีวิทยา ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบทดลอง  
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาธรณีวิทยา ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบทดลอง  
3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาธรณีวิทยา ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบทดลอง ร้อยละ 60 
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาธรณีวิทยา ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบทดลอง  
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 จุดเริ่มต้นของการด าเนินงานเริ่มจากการเขียนแผนการสอน ซึ่งรายวิชาที่เลือกมาใช้ส าหรับการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ คือ รายวิชาธรณีวิทยา ส่วนเทคนิคที่ใช้ในการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ได้แก่ เทคนิคการสอนแบบ
ทดลอง มีขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอน แต่ละขั้นมีวิธีการด าเนินดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นน า 
  1.1 ผู้สอนให้นักศึกษาด าเนินการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
  1.2 ผู้สอนแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการเรียน เรื่อง หินและแร่ ให้ผู้เรียนทราบ 

 
2. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Think-Pair-Share) 

  2.1 ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียน แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน น าแผนภาพวัฏจักรของหิน ให้แต่ละ
กลุ่มได้ศึกษาให้ผู้เรียนตอบค าถามว่าในแผนภาพมีหินกี่ชนิด และใช้เกณฑ์ใดในการบอกชนิดของหิน หินแต่ละชนิด
เกิดข้ึนได้อย่างไร  
  2.2 ผู้สอนแจกชุดตัวอย่างหินให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งพิจารณา 1 คนต่อหิน 1 ก้อน เพ่ือให้
ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มได้ลองจ าแนกหินว่า หินที่ได้รับเป็นหินชนิดใด (หินอัคนี หินตะกอน หินแปร) พร้อมทั้งบอก
เหตุผลว่าท าไมจึงคิดเป็นหินชนิดนั้น  
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  2.3 ผู้เรียนแต่ละคนภายในกลุ่มเดียวกันผลัดเปลี่ยนสลับหินกันโดยแต่ละคนพิจารณาหินที่ได้รับ
จากการสลับว่าเป็นหินชนิดใดพร้อมบอกเหตุผล และท าการสลับหินกันจนได้พิจารณาครบทุกก้อน จากนั้นผู้เรียน
ภายในกลุ่มท าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปผลความคิดเกี่ยวกับหินที่ได้รับว่าเป็นหินชนิดใดเพราเหตุใด 
  2.4 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกันสรุปผลเกี่ยวกับวัฏจักรของหิน ชนิดของหิน เกณฑ์ในการแบ่งชนิด
ของหิน กระบวนการเกิดของหินแต่ละชนิด และแร่ประกอบหิน 
   

                                                              
 

  
3. ขั้นสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน (Brainstorming) 

   3.1 ผู้สอนท าการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน จากนั้นอธิบายถึงวัตถุประสงค์ และวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทดลองที่เกี่ยวกับการเกิดหินอัคนี การเกิดหินตะกอน การเกิดหินแปร การทดสอบและ
วิเคราะห์แร่ ให้ผู้เรียนทราบ 
  3.2 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดเพ่ือออกแบบการทดลองตามวัตถุประสงค์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งบันทึกผลลงในใบกิจกรรมที่ 1 การเกิดหินอัคนี,       ใบงานที่ 2 การเกิดหิน
ตะกอน ใบงานที่ 3 การเกิดหินแปร และมใบงานที่ 4 การทดสอบและวิเคราะห์แร่ ตามล าดับ  
    

                                                         
 

4. ขั้นน าเสนอความรู้ (Team project) 
  4.1 ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความคิดในการด าเนินการทดลองโดยการ
น าเสนอผลการผลการทดลองของกลุ่มตนเอง ซึ่งผู้สอนเป็นผู้สรุปและให้ค าแนะน าหลังจากที่ผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
น าเสนอผลการออกแบบการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  4.2 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของการทดลองที่ร่วมกันออกแบบในใบงานที่ 1, 2, 3 และ 4 
ตามล าดับ โดยผู้เรียนแต่ละกลุ่มต้องแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคน และมีผู้สอนคอยเป็นพี่เลี้ยง 
  4.3 ผู้สอนแจกใบความรู้ที่ 2 “คุณสมบัติแร่” 
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  4.4 ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้น าเสนอผลการทดลองของกลุ่มตนเอง จากนั้นทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายผลที่ได้จากการทดลองร่วมกัน 

 

       
 
 

 5. ขั้นลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ (Formations) 
  5.1 ผู้สอนท าการแบ่งผู้เรียนอีกครั้งโดยให้ผู้เรียนคละกลุ่มกัน 4-5 คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันออกแบบแผนภาพที่สื่อถึงกระบวนการก าเนิดหินและแร่ พร้อมทั้งบันทึกผลลงในใบงานที่ 5 
   5.2 ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มได้น าเสนอแผนภาพ โดยมีผู้เรียนที่นั่งฟัง และผู้สอน
ร่วมกันประเมินและให้ข้อเสนอแนะ โดยจะประเมินลงในใบงานที่ 6 “ผลการประเมินแผนภาพกระบวนการเกิดหิน
และเร”่ 
                              

 6. ขั้นประเมินผล 
  6.1 ผู้สอนด าเนินการทดสอบหลังเรียน 
  6.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนของ
นักศึกษา 
 

บทสรุป 
จากการศึกษาและทดลองน าวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคคิดการสอนแบบทดลอง มา

ใช้ประกอบในการเรียนรายวิชาธรณีวิทยา พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมในการเรียนที่ดีขึ้น โดยอยู่ในระดับที่ดีมาก 
นอกจากนี้ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับดีมากด้วยเช่นกัน อาจจะ
เนื่องมาจากนักศึกษามีบทบาทต่อการเรียนมากขึ้น โดยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ได้ฝึกกระบวนการคิด
เพ่ือหาค าตอบของปัญหาเพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับสภาพของความเป็นจริง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้อื่น ตลอดจนขบคิดปัญหาด้วยตนเอง จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และตื่นตัวในการเรียนมากขึ้นกว่า
การเรียนแบบที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นเพียงผู้ฟังเพียงเดียว 

 
เอกสารอ้างอิง 
เกษม ศรีเดิมมา. ความเป็นมา…เป็นไปของ Active Learning ราชภัฏนครสวรรค.์ นครสวรรค์:  
            วารสารจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที ่1 ฉบับที่ 1, 2549 
บัญญัติ ช านาญกิจ. จึงจ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ในระดับอุดมศึกษา. นครสวรรค:์ วารสารการจัดการ

ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที ่1 ฉบับที่ 1, 2549 
บัญญัติ ช านาญกิจและคณะ. การออกแบบการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้. นครสวรรค์: มหาวิทยาลัย      ราชภัฏ

นครสวรรค์, 2551 
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การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Kahoot program ในหัวเรื่อง การดูแลด้านอาหารและการออก
ก าลังกาย ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ โดยการใช้ เกมส์ (Game) เป็นส่วน
หนึ่งกิจกรรมการเรียนการสอน และเพ่ือหารูปแบบการสอนที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การ
ดูแลผู้สูงอายุและการจัดสถานบริการ (4643101) 

 

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ห้อง 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 28 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
(1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน  

 

ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ kahoot program ในหัวเรื่อง การดูแลด้านอาหารและการออกก าลัง
กาย ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
สรุปได้ดังนี้  

 

(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Kahoot program ในหัว
เรื่อง การดูแลด้านอาหารและการออกก าลังกาย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

(2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ: การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ อาหารและการออกก าลังกาย เกม Kahoot program 

บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดศักยภาพสูงสุด นอกจากนี้ในการที่ประเทศไทยก าลังมีนโยบาย ไทยแลนด์ 
4.0 เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศก้าวพ้นปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียน  มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์  การสร้างนวัตกรรม การเรียนและ การท างานร่วมกันเป็นทีม การมี
ภาวะผู้น า การสื่อสาร การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารทางไกล การใช้คอมพิวเตอร์และ
ปัญญาประดิษฐ์ การคิดค านวณ โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ในศตวรรษ ที่ 21 ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท าให้ผู้เรียนและ/หรือผู้สอนค้นพบ
ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ใหม่และสร้างนวัตกรรมใหม่ 
        การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนมีทักษะที่ต้องมุ่งเน้นอยู่ทั้งหมด 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะด้านสารสนเทศ 3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ด้วยวิธีบูรณา
การ หรือการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับรายวิชาและเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
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รูปแบบในการเรียนการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์ลางในการเรียนรู้ ในขณะที่ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเรียก รูปแบบการเรียนการสอนแบบดังกล่าวนี้ว่า การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ( Active 
learning)   
 

กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นมีหลากหลายกิจกรรมซึ่ง
หนึ่งกิจกรรมนั้น ได้แก่ การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนน าเกมเข้าบูรณาการ
ในการเรียนรู้ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และขั้นการ
ประเมินผล   

 

 Kahoot Program เป็นโปรแกรมที่จัดท าขึ้นมาเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาได้เกิดความสนุกสนานในการ
เรียนรู้ ถือเป็นเกม ที่สามารถตอบสนองต่อการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนสนุก   กับการเรียนโดยเป็นเครื่องมือ
ช่วยในการประเมินผล ผ่านการตอบค าถาม โดยค าถามจะแสดงที่จอ หน้าชั้นเรียนและให้ผู้เรี ยนตอบค าถามบน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือหรือไอแพด  
 

ในฐานะอาจารย์ผู้สอนรายวิชา การดูแลผู้สูงอายุและการจัดสถานบริการ รหัสวิชา 4643101 พบว่า
นักศึกษาจะมีความสนใจในการเรียนเนื้อหา หรือ ภาคทฤษฎี ภายในเวลาไม่เกิน  20-30 นาที จากนั้นจะเริ่มสนใจ
สิ่งเร้าสิ่งอ่ืนที่เข้ามากระทบ แต่หากในชั่วโมงเรียนผู้สอนได้สอดแทรกกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ทดลอง ฝึกปฏิบัติ
เป็นกลุ่มจะท าให้นักศึกษาเกิดความสนใจและตั้งใจเรียนมากข้ึน ดังนั้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active learning) ด้วยรูปแบบการใช้เกมเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่าง
เต็มศักยภาพ ดังนั้น จึงศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ kahoot program ในหัวเรื่อง การดูแลด้านอาหาร
และการออกก าลังกาย ของนักศึกษาสาขาวิชา คหกรรม ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ผู้สูงอายุและการจัดสถานบริการ เรื่อง การดูแลด้านอาหาร

และการออกก าลังกาย โดยใช้ kahoot program ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ kahoot program ในการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา การดูแลผู้สูงอายุและการจัดสถานบริการ 
  

 

วิธีการศึกษา 
 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 

1) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น และ Kahoot program จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

   2) เลือกเนื้อหาที่ใช้สอนและ ออกแบบ Kahoot program ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 

  
3) น า Kahoot program ไปใช้ในการเรียนการสอน รายวิชา การดูแลผู้สูงอายุและการจัดสถาน

บริการ หน่วยการเรียน เรื่อง การดูแลด้านอาหารและการออกก าลังกาย 
      

   4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

   2.1 แผนการสอน เรื่อง การดูแลด้านอาหารและการออกก าลังกาย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
แผนการสอนตามข้ันตอน ดังนี้ 
 

    2.1.1 ศึกษาหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยใช้รูปแบบเกม  
 

    2.1.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ Kahoot program วิธีการใช้งาน และ วิธีการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผ่านโปรแกรม 
 

2.1.3 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์รายวิชา การดูแลผู้สูงอายุและการจัดสถานบริการ 
     

    2.1.4 สร้างแผนการสอน จ านวน 8 ชั่วโมง ส าหรับหน่วยการเรียนเรื่อง  
 

     1) การดูแลด้านอาหารส าหรับผู้สูงอายุ  
 

     2) การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 
  

 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 

   2.2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ผู้สูงอายุและการจัดสถานบริการประกอบด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย (เลือกตอบ) จ านวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

   2.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดย
ใช้หลักมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
   

  3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การดูแลผู้สูงอายุและการจัดสถานบริการ หน่วย
การเรียน เรื่อง การดูแลด้านอาหารและการออกก าลังกาย ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มประชากรที่
ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Kahoot program ด้วยการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ย (mean) 

 

     3.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ Kahoot program ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
 
ผลการศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การดูแลผู้สูงอายุและการจัดสถานบริการ หน่วยการ
เรียน เรื่อง การดูแลด้านอาหารและการออกก าลังกาย ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม ชั้นปีที่ 3 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Kahoot 
program พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การดูแลผู้สูงอายุและการจัดสถานบริการ  หน่วยการ
เรียน เรื่อง การดูแลด้านอาหารและการออกก าลังกาย ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Kahoot program 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 60 (12 คะแนน)   
 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem - based learning) อยู่ในระดับมาก (3.94) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based learning) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Kahoot program พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 50 (20 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Kahoot program      
ในหัวเรื่อง การดูแลด้านอาหารและการออกก าลังกาย ท าคะแนนหลังเรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 60 (12คะแนน) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

 4. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนสอนโดยใช้ Kahoot program ในหัวเรื่อง การดูแลด้านอาหาร
และการออกก าลังกาย มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรเลือกใช้เทคนิคการสอนแบบเกมให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือพฤติกรรมการเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

 2. ควรเลือกเนื้อหาและรายวิชาต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้การสอนแบบเกมด้วย 
Kahoot program 
 

 3. ควรมีการบันทึกปัญหาหรือพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
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ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยวิธีการหลากหลายเทคนิค รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

Learning Outcomes by Using Various Techniques in the Holistic Health 
Promotion Course for Undergraduate 

 Students at Nakhon Sawan Rajabhat University 
 

ทิพพารัตน ์ แสนคาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแบบ            
องค์รวม ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยวิธีการหลากหลายเทคนิค และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
4000114 สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เรื่อง การออกก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ โดยกลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษารายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 29 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย            (1) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (3) แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการเรียน  

 ผลการพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา 4000114 สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยรูปแบบการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยวิธีการหลากหลายเทคนิค สรุปได้ดังนี้ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยวิธีการหลากหลายเทคนิคหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยวิธีการหลากหลายเทคนิคของ
นักศึกษากลุ่มประชากรร้อยละ 100 (29 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 60 (12 คะแนน) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วย
วิธีการหลากหลายเทคนิคสามารถท าคะแนนหลังเรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 80 (16 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (4) ผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยวิธีการ
หลากหลายเทคนิค แต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (5) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียน
การรู้แบบใฝ่รู้ด้วยวิธีการหลากหลายเทคนิคของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยวิธีการหลากหลายเทคนิค 
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บทน า 

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก และมีการให้
ความส าคัญมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ซึ่งมีการระบุแนวทางการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ต้องยึดหลักในการจัด
การศึกษาว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  พัฒนาตนเองได้ และให้ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด บทบาท
ของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ ได้เปลี่ยนมาเป็น “ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้” และท าหน้าที่เป็น
ผู้แนะน าหรือ ผู้เอ้ืออ านวยการเรียนรู้ ให้เน้นการเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียนมากกว่าอยู่ที่ผู้สอน ดังนั้น ผู้เรียนจึงกลายเป็น
ศูนย์กลางของการสอน 

การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องหาความหมายและท า
ความเข้าใจด้วยตนเอง หรือร่วมกันกับเพ่ือน เช่น ร่วมสืบค้นค าตอบ ร่วมอธิปราย ร่วมน าเสนอ และสรุปความคิด
รวบยอดร่วมกันหรืออีกนัยหนึ่งคือการเปลี่ยนผู้เรียนจากการเป็นผู้นั่งฟังเพียงอย่างเดียว  มาเป็นผู้เรียนที่ร่วม
กิจกรรมแสวงหาความรู้ที่ผู้สอนก าหนด (ศักดา ไชกิจภิญโญ,2548) จากงานวิจัยบางเรื่อง สรุปว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning ) ได้ผลการเรียนรู้ไม่ต่างจากการสอนแบบบรรยาย และดีกว่าการสอนแบบ
บรรยายในด้านการพัฒนาทักษะการคิด การเขียน การท างานกลุ่ม การน าเสนอ ที่ส าคัญผู้เรียนชอบเรียนแบบ การ
จัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) มากกว่าการสอนแบบบรรยาย (ผศ.ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ) 

การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพปัจจุบันในระดับอุดมศึกษาทั่วไป  ยังเป็นการสอนแบบ
บรรยายอย่างเดียวค่อนข้างมาก ผู้สอนบ้างคนนิยมให้ผู้เรียนจดบันทึกตามค าบรรยาย โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ซักถาม และมีบทบาทในการเรียนการสอน เหตุผลส าคัญที่ผู้สอนบางคนเลือกการสอนแบบบรรยายก็เพราะการ
สอนวิธีนี้ท าให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และสอนเนื้อหาได้มาก ผู้สอนจะเป็นคนควบคุมชั้นเรียนให้เป็นไปตาม
ต้องการได ้ผลเสียของการสอนบรรยายจะท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย เมื่อฟังบรรยายไม่เข้าใจจะท าให้ผู้เรียนเรียน
ไม่รู้เรื่อง และคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์นั้นยาก ดังนั้นผู้สอนต้องเลือกวิธีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสนใจในรายวิชาที่สอน
เพ่ือให้ เกิดการคิด เกิดทักษะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

จากการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ในภาคเรียนที่ 2           ปี
การศึกษา 2562 รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม พบว่า การด าเนินการเรียนการสอนที่ผ่านมา
นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ นักศึกษาประมาณ 3-5 คนคุยกันในขณะเรียนทุกครั้ง นักศึกษาประมาณ 6-9 
คน จดอย่างเดียว นักศึกษาประมาณ 10-15 คน ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น นักศึกษาประมาณ 2- 4 คน มาสายทุก
ครั้ง นักศึกษาเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่ตอบค าถามอย่างกระตือรือร้น  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึง เล็ ง
ความส าคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่  (Active Learning) จึงได้น ามาปรับใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มากขึ้น  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทดลองจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้หลากหลายเทคนิค เช่น เทคนิคการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning and 
Collaborative Learning) การคิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน และการอภิปรายเป็นทีม มาประกอบในรายวิชาการ
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สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยหวังว่า ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4000114 สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษารายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 29 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วย
วิธีการหลากหลายเทคนิค 

 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4000114 สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ของนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษารายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ได้รับโดยการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยวิธีการหลากหลายเทคนิค 

 3. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาที่ได้รับการโดยการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วย
วิธีการหลากหลายเทคนิค 

 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษารายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562ที่ได้รับโดย
การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยวิธีการหลากหลายเทคนิค 
 
วิธีการศึกษา 

 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยวิธีการหลากหลายเทคนิค 
  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยวิธีการ

หลากหลายเทคนิค จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา 4000114 สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
  1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน เครื่องมือและประเมินผล 
  1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบใฝ่รู้ด้วยวิธีการหลากหลายเทคนิค 
   1.4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้นักศึกษาทราบ 
   1.4.2 อธิบายโดยเลือกใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นกันเอง สร้างกิจกรรมโดยใช้ การสาธิต 

การแสดงบทบาสมมติ เกม เพลง เลือกใช้สื่อที่หลากหลายและทันสมัย เช่น โปรแกรม Kahoot ซึ่งเป็นเกมที่
ตอบสนองต่อการเรียนการสอน เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนมากขึ้น และทดสอบความเข้าใจโดยใช้
การถาม – ตอบ กับผู้เรียนและให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้และท าใบงานในห้องเรียน โดยเน้นการเรียนแบบมีส่วน
ร่วม พร้อมทั้งสุ่มผู้เรียนขึ้นมาเพ่ืออธิบายผลที่ได้จากสิ่งที่ศึกษา โดยใช้แนวคิดของการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วย
วิธีการหลากหลายเทคนิค 

  1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แผนการสอนรูปแบบใฝ่รู้ด้วยวิธีการหลากหลายเทคนิค ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแผนการสอน
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   2.1.1 ศึกษาหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยวิธีการ
หลากหลายเทคนิค 
   2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์รายวิชา สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  
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   2.1.3 สร้างแผนการสอน  
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
   2.2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประกอบด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยจ านวน 20 ข้อ ข้อละ 1 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 
  3.1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เรื่อง การออก

ก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนแบบใฝ่รู้โดยใช้วิธีการหลากหลายเทคนิค โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ย (Mean) 

  3.2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เรื่อง การออก
ก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้โดยใช้
วิธีการหลากหลายเทคนิค ว่านักศึกษากลุ่มประชากรร้อยละเท่าใด สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 60 
(12 คะแนน) โดยท าการเปรียบเทียบสัดส่วนของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ท าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนได้เกินร้อยละ 
60 ว่าสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่  

  3.3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เรื่อง การออก
ก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้โดยใช้
วิธีการหลากหลายเทคนิค ว่าสามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 80 (16 คะแนน) โดยท าการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 80 หรือไม ่ 
   3.4. ศึกษาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบใฝ่รู้โดยใช้วิธีการหลากหลายเทคนิค โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
   3.5. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝ่รู้โดยใช้วิธีการหลากหลายเทคนิค โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าไป
เทียบกับเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

 
ผลการศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เรื่อง การออกก าลัง
กายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้โดยใช้วิธีการ
หลากหลายเทคนิค โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
ทั้งนี ้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.33 คะแนน หลังเรียนเท่ากับ 15.55 คะแนน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เรื่อง การออกก าลัง
กายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้โดยใช้วิธีการ
หลากหลายเทคนิค ว่าสามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 60 (12 คะแนน)  
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 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้
โดยใช้วิธีการหลากหลายเทคนิค ซึ่งผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมมีระดับมากที่สุด (4.59) ผลการประเมิน
ด้านความรู้มีระดับมากที่สุด (4.41) ผลการประเมินด้านทักษะทางปัญญามีระดับมากที่สุด (4.54) ผลการประเมิน
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีระดับมากที่สุด (4.65) ผลการประเมินด้านทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับมากที่สุด (4.39) 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนแบบใฝ่รู้โดยใช้วิธีการหลากหลายเทคนิค อยู่ในระดับมากที่สุด (4.72) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้โดยใช้วิธีการหลากหลาย
เทคนิค หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้โดยใช้วิธีการหลากหลาย
เทคนิค ว่านักศึกษากลุ่มประชากรร้อยละ 100 (29 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 60 (12 
คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้โดยใช้วิธีการหลากหลาย
เทคนิค ท าคะแนนหลังเรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 80 (16 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 4. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้โดยใช้วิธีการหลากหลายเทคนิค มีผลการเรียนรู้หลัง
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมมีระดับมากที่สุด (4.59) ผลการประเมินด้าน
ความรู้มีระดับมากที่สุด (4.41) ผลการประเมินด้านทักษะทางปัญญามีระดับมากที่สุด (4.54) ผลการประเมินด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีระดับมากที่สุด  (4.65) ผลการประเมินด้านทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับมากที่สุด (4.39) 
 5. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้โดยใช้วิธีการหลากหลายเทคนิค มีความพึงพอใจในการ
เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (4.72) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรเลือกใช้เทคนิคการสอนแบบใฝ่รู้โดยใช้วิธีการหลากหลายเทคนิคให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือพฤติกรรมการเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ 
 2.  ควรเลือกเนื้อหาและรายวิชาต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้การสอนแบบใฝ่รู้โดย
ใช้วิธีการหลากหลายเทคนิค 
 3. ควรใช้สื่อที่จะน ามาใช้ในการสอนให้มีความน่าสนใจกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากหาค าตอบ  
 4. ควรมีการบันทึกปัญหาหรือพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
จัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning; PBL) กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 31 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชากายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ (4281102) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการเรียน ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสัดส่วน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาเรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาในการท างานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยมีคะแนนสูงกว่าระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นเนื้อหาพ้ืนฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท าคะแนนหลังเรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลการเรียนรู้หลัง
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน เฉลี่ยในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21, การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน , กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา,  
             ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ, สรีรวิทยาในการท างาน  
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บทน า 
ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ความรู้ในสาระหลักไปบูรณาการสั่งสม

ประสบการณ์ให้เกิดทักษะ 3 ทักษะการเรียนรู้ คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และทักษะวิชาชีพการส่งเสริมเรียนรู้จะต้องพัฒนาระบบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรและวิธีการสอน การพัฒนางานอาชีพ แหล่ง
เรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความพร้อมให้ผู้เรียนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Trilling & Fadel, 2009; วิจารณ์ พานิช, 2555; สุธน วงค์แดง, 2561) การเรียนการสอน
ทั่วไปปัจจุบันในระดับอุดมศึกษา ยังเป็นการสอนแบบบรรยายอย่างเดียวค่อนข้างมาก ผู้สอนบางคนนิยมให้ผู้เรียน
จดบันทึกตามค าบรรยายไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามและมีบทบาทในการเรียนการสอน เหตุผลส าคัญที่ผู้สอน
บางคนเลือกการสอนแบบบรรยายก็เพราะการสอนวิธีนี้ท าให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและสอนเนื้อหาได้มากและ
ผู้สอนจะเป็นคนควบคุมชั้นเรียนให้เป็นไปตามต้องการได้ ผลเสียของการสอนบรรยายจะท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อ
หน่าย เมื่อฟังบรรยายไม่เข้าใจจะท าให้ผู้เรียนเรียนไม่รู้เรื่อง ผู้สอนจึงต้องเลือกวิธีการสอนที่ท าให้ผู้เรียน สนใจ เกิด
การคิด เกิดทักษะ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้มากขึ้น ดังเช่นการจัดการเรียน
แบบใฝ่รู้ (Active Learning) โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning; PBL) เป็นการน าปัญหาต่าง ๆ 
มาเป็นกรณีศึกษาส าหรับใช้การเรียนรู้ (อานุภาพ เลขะกุล และคณะ, 2554) 

เมื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้ามาศึกษาในชั้น
ปีที่ 1 ที่จะต้องเรียนวิชาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน เพ่ือปรับพ้ืนฐานก่อนที่จะศึกษาในชั้นปีที่สูงขึ้น
โดยเฉพาะวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์เป็นวิชาที่ศึกษาถึงโครงสร้างและกลไกการท างานของ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายในระดับจุลกายวิภาคและมหกายวิภาค ตั้งแต่ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะระบบต่างๆ 
ของร่างกายมนุษย์ รวมถึงการท างานร่วมกันของระบบต่าง ๆ ในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ใน
ภาวะปกต ิโดยแบ่งการสอนออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา
เนื้อหาในเรื่องของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นระบบที่มีความส าคัญอย่างมาก เพราะเป็นศูนย์กลางการ
ควบคุมการท างานของร่างกายอันเป็นพ้ืนฐานของการท างานในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้งด้านกลไกการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อโครงร่างและกระดูก รวมถึงการตอบสนองทางปฏิกิริยาเคมีภายใต้อ านาจของจิตใจ  
(Tortora GJ and Derrickson BH., 2011) การจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และศึกษาด้วยตนเอง โดยอาศัยสื่อการเรียนการสอนทั้งจากของจริง หุ่นจ าลองร่วมกับการศึกษา
จากต ารา ซึ่งต าราภาษาไทยส่วนใหญ่เป็น ภาพขาว-ด า ไม่มีภาพเคลื่อนไหว และไม่สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงข้อมูล
กับภายนอกได้ ส่งผลให้การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาขาดประสิทธิภาพ โดยตลอดภาคการศึกษา ในทุก ๆ 
สัปดาห์จะแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง (หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) ที่ผ่านมา ผลการสอบของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาดังกล่าวฯ มากกว่าร้อยละ 30 ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ (ได้
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60) นักศึกษาจดจ าเนื้อหาที่ได้เรียนผ่านมาแล้วได้น้อย จดจ าและภายในระเวลาที่จ ากัด 
เขียนศัพท์ หรืออ่านค าศัพท์เก่ียวอวัยวะต่าง ๆ ได้ไม่ถูกต้อง มีความสามารถในการน าความรู้จากการเรียนรายวิชา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาไปประยุกต์ใช้ได้น้อย ซึ่งอาจเนื่องจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมีรูปแบบที่
แตกต่างจากในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่นักเรียนเคยเรียนมาประกอบกับการมีเพ่ือนใหม่ซึ่งไม่คุ้นเคยท า ให้
นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในระดับชั้นปีที่ 1 หลายคนประสบปัญหาการปรับตัวในการเรียนการสอน มีความเครียด 
ความกดดัน ไม่สามารถปรับตัวต่อสภาพสังคมใหม่ในมหาวิทยาลัย (จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา และคณะ, 2558) 
จากปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมา ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ จึงออกแบบและ
พัฒนากระบวนการเรียน แบบใฝ่รู้ (Active Learning) โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาดังกล่าว เพ่ือให้นักศึกษามี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์เพ่ิมขึ้น อันเป็นพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในอาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามเกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย หรือเทียบเท่า ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 
(4281102) ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 
(4281102) ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ ร้อยละ 60 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้มีการ

คัดเลือกด้วยวิธีเจาะจง คือ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 31 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ (4281102) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 
   1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน เครื่องมือและประเมินผล 
   1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 

1.4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้นักศึกษาทราบ 
1.4.2 อธิบายโดยเลือกโจทย์ปัญหาที่ง่าย ๆ ก่อนและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือให้ผู้เรียน

สามารถท าโจทย์ที่ง่ายนั้นได้และคิดว่ามันไม่ยากเลย ซึ่งมันเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากเรียนมากขึ้น 
แล้วค่อยเพ่ิมระดับความยากของโจทย์ และทดสอบความเข้าใจโดยใช้การถาม - ตอบกับผู้เรียนและให้โจทย์แก่
ผู้เรียนท าในห้องเรียน พร้อมทั้งสุ่มผู้เรียนขึ้นมาเพ่ืออธิบายผลที่ได้จากสิ่งที่นักศึกษาเข้าใจ โดยใช้แนวคิดของการ
เรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
  1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1 แผนการสอน เรื่อง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Nervous and Muscles System) จ านวน 4 
คาบ 
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    2.1.1 ระบบประสาท 
    2.1.2 ระบบกล้ามเนื้อ 
   2.2 แผนการสอน เรื่อง กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาในการท างานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย จ านวน 4 คาบ 
    2.1.1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาในการท างานท่ายืน และท่านั่ง 
    2.1.2 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเก่ียวกับการยก การแบกของหนัก ความเมื่อยล้า 
   2.3 แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนุษย์ จ านวน 2 เรื่อง 

2.3.1 เรื่อง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Nervous and Muscles System) 
แบบทดสอบปรนัย จ านวนอย่างละ 10 ข้อ 

2.3.2 เรื่อง กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาในการท างานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย แบบทดสอบปรนัย จ านวนอย่างละ 10 ข้อ 
   2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ เรื่อง

ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Nervous and Muscles System) และเรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาในการ
ท างานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
การทดสอบค่าเฉลี่ย (mean) 

  3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ เรื่อง
ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Nervous and Muscles System) และเรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาในการ
ท างานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ว่าสามารถท าคะแนนหลังเรียนในแต่ละเรื่องได้เกินร้อยละ 60 (6 คะแนน ขึ้นไป) โดยท าการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 60 หรือไม ่
   3.3 ศึกษาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert 
scale) 
   3.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ของลิ
เคิร์ท (Likert scale) 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของทั้งสองเรื่อง พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ 
เรื่องระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Nervous and Muscles System) พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 2.71 คะแนน หลังเรียนเท่ากับ 6.65 คะแนน และเรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาใน
การท างานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
3.10 คะแนน หลังเรียนเท่ากับ 8.65 คะแนน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของคะแนนหลังเรียนของเนื้อหาเรื่อง
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาในการท างานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีคะแนนสูงกว่าระบบประสาท
และกล้ามเนื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  เรื่องระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ (Nervous and Muscles System) และเรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาในการท างาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานว่าสามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 60 (6 คะแนน ขึ้นไป) 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมมีระดับมากที่สุด (4.51) ผลการประเมินด้านความรู้มี
ระดับมาก (3.65) ผลการประเมินด้านทักษะทางปัญญามีระดับมาก (3.72) ผลการประเมินด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีระดับปานกลาง (3.49) ผลการประเมินด้านทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับมาก (4.05) 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมาก (4.12) 
 
การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) พบว่าคะแนน
หลังเรียนของทั้งสองเรื่องเพ่ิมขึ้นจากคะแนนก่อนเรียน และได้รับคะแนนเกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที ่0.05 จะเห็นได้ว่าการน ากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น สามารถ
ท าให้นักศึกษาจดจ า เข้าใจ และมองเห็นภาพของเนื้อหาซึ่งมีความยากได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และความพึง
พอใจของนักศึกษาพยาบาล พบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ผ่านการใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ทองปาน บุญกุศล และคณะ, 2560) 

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของคะแนนหลังเรียนของเนื้อหาเรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาในการ
ท างานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีคะแนนสูงกว่าระบบประสาทและกล้ามเนื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่องจากความรู้ที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้รับในเรื่องระบบประสาทและกล้ามเนื้อจะใช้เป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ของเนื้อหาเรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาในการท างานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในนักศึกษาแพทย์ในการเรียนรายวิชามหกายวิภาคศาสตร์  พบว่า
ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์มีความสัมพันธ์กับความรู้ความจ าเรื่องมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์และล าดับขั้นของ
กระบวนวิชาระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก (รวีโรจน์ ทองธานินท์ขวัญ และคณะ, 2561) 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้วิจัยได้มีมาตรการส่งเสริม
จริยธรรมในการเรียนและการท าข้อสอบ ส าหรับด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์
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ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับมาก และผลการประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีระดับปานกลาง 

 
สรุปผลการศึกษา 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในเนื้อหา
เรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาในการท างานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีคะแนนสูงกว่าระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นเนื้อหาพ้ืนฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ท าคะแนน
หลังเรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 60 (6 คะแนน ขึ้นไป) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลการเรียนรู้หลังเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดย
มีผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมมีระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบตามล าดับ 

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมาก (4.12) 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
   1.1 ควรใช้สื่อที่จะน ามาใช้ในการสอนให้มีความน่าสนใจกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากหาค าตอบ 
กิจกรรมการเรียนบางกิจกรรมต้องใช้เวลามาก เนื่องจากการท าโจทย์ต้องใช้ทักษะความเชื่อมโยงองค์ความรู้ ผู้สอน
ต้องคอยให้ค าชี้แนะหรืออธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากข้ึน 
   1.2 ควรเลือกเนื้อหาและรายวิชาต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้การสอนแบบ
ปัญหาเป็นฐานด้วย 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
กับการเรียนรู้แบบปกติหรือแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้แบบการเรียนรู้ที่ส่งผลด้านการคิดวิเคราะห์สูงที่สุด 
   2.2 ควรมีการบันทึกปัญหาหรือพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
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โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
รายวิชา การออกแบบกราฟิกส์คอมพิวเตอร์ (4313724) 

Project of Active Learning Computer Graphic Design Course (4313724) 
 

วรชนันท์ ชูทอง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบ
กราฟิกส์คอมพิวเตอร์ (4313724) ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โปรแกรม Canva และโปรแกรม Prezi กับเกณฑ์ ร้อยละ 60 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ (4313724) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย
การสุ่มอย่างง่าย ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) 
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน รายวิชาการออกแบบกราฟิกส์คอมพิวเตอร์ (4313724) แบบทดสอบปรนัย 
ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม 
Canva และโปรแกรม Prezi แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตรา จ านวน 10 ข้อ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test (Dependent 
samples)  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์คอมพิวเตอร์ (4313724) ในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Canva และโปรแกรม Prezi ร้อยละ 100 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 คะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์
คอมพิวเตอร์ (4313724) ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Canva และโปรแกรม Prezi มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้จากการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และผู้เรียนอบอุ่น
อย่างสม่ าเสมอ ใส่ใจผู้เรียนอย่างทั่วถึง และแจ้งเป้าหมาย วัตุประสงค์ของหัวข้อที่สอน กิจกรรมการเรียนรู้ 
สามารถท าให้บรรลุเป้าหมายได้ 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้, ออกแบบกราฟิกส์คอมพิวเตอร์ 
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บทน า 

 การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจากการเป็นผู้นั่งฟัง
เพียงอย่างเดียว มาเป็นผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมแสวงหาความรู้ที่ผู้สอนก าหนด จากงานวิจัย สรุปว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning )ได้ผลการเรียนรู้ไม่ต่างจากการสอนแบบบรรยายและดีกว่าการสอนแบบ
บรรยายในด้านการพัฒนาทักษะการคิด การเขียน  การท างานกลุ่ม การน าเสนอ ที่ส าคัญผู้เรียนชอบเรียนแบบ 
การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) มากกว่าการสอนแบบบรรยาย  
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปปัจจุบันในระดับอุดมศึกษา  ยังเป็นการสอนแบบบรรยายอย่าง
เดียวค่อนข้างมาก  ผู้สอนบ้างคนนิยมให้ผู้เรียนจดบันทึกตามค าบรรยายไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามและมี
บทบาทในการเรียนการสอน เหตุผลส าคัญที่ผู้สอนบางคนเลือกการสอนแบบบรรยายก็เพราะการสอนวิธีนี้ท าให้
ประหยัดเวลา  ค่าใช้จ่ายและสอนเนื้อหาได้มากและผู้สอนจะเป็นคนควบคุมชั้นเรียนให้ เป็นไปตามต้องการได้  
ผลเสียของการสอนบรรยายจะท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย เมื่อฟังบรรยายไม่เข้าใจจะท าให้ผู้เรียนเรียนไม่รู้เรื่อง 
และคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์นั้นยาก   ดังนั้นผู้สอนต้องเลือกวิธีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสนใจวิทยาศาสตร์ เกิดการคิด 
เกิดทักษะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 และจากการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 รายวิชาการออกแบบกราฟิกส์คอมพิวเตอร์ (4313724) พบว่า การด าเนินการเรียนการสอนที่
ผ่านมานักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ นักศึกษาบางคนคุยกันในขณะเรียน นักศึกษาบางคนจดอย่างเดียว 
นักศึกษาไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น นักศึกษาเข้าเรียนไม่ตรงเวลา นักศึกษาเป็นส่วนน้อย เท่านั้นที่กระตือรือร้น 
ตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็นขณะเรียน 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรน าวิธีการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มากขึ้น 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทดลองจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้โปรแกรม Canva และโปรแกรม Prezi มาใช้ใน
รายวิชาการออกแบบกราฟิกส์คอมพิวเตอร์ (4313724) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์คอมพิวเตอร์  (4313724) 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Canva และ
โปรแกรม Prezi กับเกณฑ์ ร้อยละ 60 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental Research) ใช้แผนแบบการวิจัย
กลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest-posttest Design) โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ (4313724) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Sample Random Sampling) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 14 คน  
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาการออกแบบ
กราฟิกส์คอมพิวเตอร์ (4313724) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
  2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Canva และ
โปรแกรม Prezi แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตรา จ านวน 10 ข้อ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการในการเรียน โดยใช้โปรแกรม Canva และโปรแกรม 
Prezi ให้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  3.2 ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการ
ออกแบบกราฟิกส์ (4313724) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Canva และโปรแกรม Prezi ให้กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  3.4 ทดสอบหลังเรียน (post-test) เมื่อสิ้นคาบ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ (4313724) ชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
  3.5 น าข้อมูลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Canva และโปรแกรม Prezi มา
ท าการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
  3.6 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Canva และโปรแกรม 
Prezi และท าการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  โดยแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ 
  4.1 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้งหมดจ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ีt-test (Dependent samples) 
  4.2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Canva และ
โปรแกรม Prezi สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย โดยแบ่งระดับของการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ระดับ คือ 
  ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  มีค่าอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  มีค่าอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  0.00-1.49  มีค่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test 
(Dependent samples) 
 
ผลการศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์คอมพิวเตอร์  (4313724) ก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Canva และโปรแกรม 
Prezi กับเกณฑ์ ร้อยละ 60 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.29 คะแนน หลังเรียนเท่ากับ 8.50 
คะแนน 
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 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem - based learning) อยู่ในระดับมากที่สุด (4.84) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Canva และโปรแกรม 
Prezi นักศึกษากลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 (14 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 60 (6 คะแนน) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2.   ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Canva และโปรแกรม Prezi มีความพึงพอใจในการ
เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (4.84) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการสรุปผลการวิจัยที่ได้รับผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะคือ ควรมรการเลือกใช้เทคนิคการเรียนรู้วิธีการใหม่ 
ๆ ที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ ที่ฝึกคิด วิเคราะห์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
การสร้างประสบการณ์ในการคิดและท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
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ในรายวิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
Learning Process Development Using Problem–Based Learning  

in Special Topics in Computer Science 1 
 

ชยันต์ นันทวงศ์ 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
บทคัดย่อ   
  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการวิเคราะห์บทความวิจัยที่เผยแพร่ใน
งานประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาจ านวน 22 คน ในรายวิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2562  โดยท าการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอน 2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่องการวิเคราะห์บทความวิจัยที่น าเสนอในงานประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 3) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาร้อยละ 84.85 คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าความแตกต่างกับคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 2) ผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับมากในทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การวิเคราะห์งานวิจัย 
. 

บทน า 
 จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เทคนิคการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active 
Learning) ซ่ึงเป็นวิธีสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ผู้สอนแนะน าวิธีการค้นคว้า และมอบให้ผู้เรียนลงมือค้นคว้า
เนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ได้ก่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: 
PBL) ซ่ึงใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สืบค้นหาข้อมูล และบูรณาการความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับ
การน าไปใช้สภาพการณ์จริง มุ่งเน้นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและระบบ เรียนเป็นกลุ่มโดยมีผู้สอนเป็น
ผู้สนับสนุนและกระตุ้น ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้จะให้ผลลัพธ์คือ ได้ความรู้ ที่สอดคล้องกับบริบทจริงและ
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการด ารงชีวิตในอนาคตได้อย่างเหมาะสม การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาน 
การให้เหตุผล และน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจในการเรียนให้แก่ผู้เรียน และการคงอยู่
ของความรู้ก็จะมากขึ้น อีกทั้งพัฒนาทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีได้ใน
เวลาเดียวกัน ทักษะด้านการสื่อสาร การท างานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   

ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงไดท้ าการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนแบบ
ใฝ่รู้ด้วยเทคนคิการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL) ในการจัดการ
ความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน โดยเลือกหัวข้อ การ
วิเคราะห์บทความวิจัยที่น าเสนอในงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ใน รายวิชาหัวข้อ
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พิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการวิเคราะห์บทความวิจัยที่น าเสนอในงานประชุมวิชาการหรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของของนักศึกษา เรื่องการวิเคราะห์บทความวิจัยที่น าเสนอในงานประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
 3. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ ในรายวิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน 
  
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จ านวน 22 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ท าการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชาและจัดท าแผนการสอน  
   1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผล 
   1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
   1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  
   1.6 ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 
   1.7 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1 แผนการสอนรายวิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 เรื่องการวิเคราะห์
บทความวิจัยที่น าเสนอในงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
    2.1.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
    2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหา และวัตถุประสงค์ของรายวิชา    
    2.1.3 จัดท าแผนการสอน จ านวน 2 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง 
   2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) จ านวน 10 ข้อ 
   2.3 แบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตรา คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 6 ข้อ ด้านความรู้ 
จ านวน 7 ข้อ ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน 6 ข้อ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
จ านวน 8 ข้อ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 9 ข้อ 
รวมทั้งสิ้น 36 ข้อ 
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   2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตรา จ านวน 18 ข้อ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการน าคะแนน
จากแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) รายวิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1 เรื่องการวิเคราะห์บทความวิจัยที่น าเสนอในงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ มาวิเคราะห์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ 

ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  มีค่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  มีค่าอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  มีค่าอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  0.00-1.49  มีค่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

1. จากการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL) ในรายวิชาหัวข้อ
พิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 เรื่องการวิเคราะห์บทความวิจัยที่น าเสนอในงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติ ท าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 22 คน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน กล่าวคือ จากแบบทดสอบปรนัยจ านวน 10 ข้อ ทั้งหมด 10 คะแนน ใช้
เวลาในการท าแบบทดสอบ 15 นาที พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.99 และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 1.05 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่านัยส าคัญทางสถิติ โดย t-Test: Paired Two Sample for Means 
พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าความแตกต่างกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.05) 
 2. ผลการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านทักษะทาง
ปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 
 3. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่า มีความพึงพอใจระดับมากในทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
กิจกรรมในการเรียน ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน ด้านระยะเวลาในการเรียน และด้านประเมินผลในการเรียน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.93 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
การอภิปรายผล  
 ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษานั้น เมื่อพิจารณาผลคะแนนการทดสอบก่อนและหลัง
การจัดการเรียนการสอน พบว่า คะแนนทดสอบเฉลี่ยของผู้เรียนหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนการ
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และจากการวิเคราะห์พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า พัฒนาการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละ 84.85 ซึ่งค่านี้แสดงถึงระดับปริมาณการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ได้ ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนโดยใช้ปัญหา
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เป็นฐานนั้น นักศึกษาได้แสวงหาความรู้และทักษะด้วยตนเอง โดยผ่านขั้นตอนการแก้ปัญหา รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติ
จริง ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเพ่ิมมากขึ้น ผู้สอนมีหน้าที่เพียงเตรียมโจทย์ปัญหาที่ครอบคลุม
วัตถุประสงค์  การเรียนรู้ จัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ไม่ได้ท า
หน้าที่ให้ความรู้หรือให้ข้อมูลโดยตรง 

ส าหรับผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน โดยรวมนักศึกษา
มีความเห็นว่าการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถพัฒนาการด้านทักษะทุกด้านอยู่ระดับมาก ผลการ
ประเมินในแต่ละด้านพบว่าทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีความจ าเป็นที่สุด 
เนื่องจากการท างานเป็นทีมต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับการกระท าของตนเองทั้งที่เป็นผลดี และ
ผลเสีย โดยต้องท างานเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 ในด้านของความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลง
มือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยมีผู้สอนคอยแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่
ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมอิสระและพัฒนาตนเองที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและประสบการณ์มาเป็นพ้ืนฐานในการท างาน ท าให้เกิดกระบวนการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
สามารถน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
ข้อเสนอแนะ   
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย   
   1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถด้านนั้น ๆ โดยผู้สอนช่วยสนับสนุนให้ค าแนะน า ซึ่งจะท าให้
กิจกรรมการเรียนรู้นั้นตรงตามศักยภาพของผู้เรียนและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
   1.2 ผู้เรียนควรมีความพร้อมในการเปิดใจยอมรับที่จะเรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ เพ่ือที่จะท าให้เกิดการ
เรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งการสร้างประสบการณ์ในการคิดและท างานได้ในที่สุด 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ หรือเทียบกับวิธีการสอนในแบบอ่ืน ๆ 
 

เอกสารอ้างอิง 
ไพศาล สุวรรณน้อย. (2558). เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาการเรียนการสอน : การเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL). มหาวิทยาลัยขอนแก่น . 
นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์. (2557). การพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 . วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 20-34. 
สุมาลี ศรีพุทธรินทร์. (2558). ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน (Problem-based Learning: PBL) ตาม

โครงการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยนครพนม. 
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โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
รายวิชา การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (4314708) 

Mobile Application Development Course (4314708) 
 

สมพร พูลพงษ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  (1) ประมวลพฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม (2) เปรียบเทียบพฤติกรรมทางการ
เรียนรายวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (4314708) ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา
ปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม  (3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  ของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมกับเกณฑ์ร้อยละ 60 และ (4) ศึกษาความพึง
พอใจในการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี รายวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (4314708) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 
จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แผนการสอนรายวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (4314708) โดยใช้การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงประสบการณ์แบบมีส่วน (2) แบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์แบบมีส่วน หลังเรียนอยู่ในระดับมาก 
 2. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงประสบการณ์แบบมีส่วน มีความพึงพอใจ
ในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้, พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 
บทน า 
 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ผู้สอนจ าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนให้สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ถึงขีดสูงสุดเท่าที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้  นอกจากนี้ ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยการสอนในระดับอุดมศึกษามีหลายวิธี ไม่มีวิธี
ไหนดีที่สุด วิธีการสอนที่ดีนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สาระการสอน สภาพนักศึกษา ดังนั้น การเลือกวิธีการ
สอนจึงขึ้นอยู่กับการวางแผนการสอนของผู้สอน พร้อมใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)  
 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562  ผู้สอนได้สอนรายวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์
เคลื่อนที ่(4314708) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ชั้นปีที่ 3 จ านวน
นักศึกษา 30  คน ระยะเวลา  12 ชั่วโมง  เป็นเวลา  3  สัปดาห์ เนื้อหาที่ใช้ เรื่องการเขียนโปรแกรม ได้พบ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ต้นภาคการศึกษาว่า  นักศึกษาไม่สนใจหรือไม่อยากที่จะเขียน
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โปรแกรม ส่งผลให้ไม่สามารถเขียนโปรแกรมหรือได้ผลงานในระดับน้อย โดยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียไม่
ชอบเขียนโปรแกรม นักศึกษาเป็นส่วนน้อย เท่านั้นทีจ่ะสนใจฝึกฝนและเรียนรู้เพ่ือมีทักษะการเขียนโปรแกรม 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรน าวิธีการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้  (Active Learning) มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มากขึ้น 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทดลองจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้การสอนแบบมีส่วนร่วม มาใช้ในรายวิชาการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (4314708) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 1. เพ่ือประมวลพฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการเรียนรู้เชิงประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี  รายวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่(4314708) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental Research) ใช้แผนแบบการวิจัย
กลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest-posttest Design) โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(4314708) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ในภาค
เรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน  
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แบบทดสอบความพึงพอใจก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (4314708) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
  2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 
มาตรา จ านวน 32 ข้อ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการในการเรียน 
  3.2 ทดสอบความพึงพอใจและพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลพฤติกรรมทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (4314708) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  3.3 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบมีส่วนร่วม 
  3.4 ทดสอบความพึงพอใจและพฤติกรรมการเรียนรู้ (post-test) เมื่อสิ้นคาบ  
  3.5 น าข้อมูลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือสรุปผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  โดยแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ 
  4.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้งหมดจ านวน 32 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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  4.2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้  สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ค่าเฉลี่ย โดยแบ่งระดับของการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ระดับ คือ 
  ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  มีค่าอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  มีค่าอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  0.00-1.49  มีค่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน 
 
ผลการศึกษา 
 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
แบบมีส่วน หลังเรียนอยู่ในระดับมาก และ นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์แบบมีส่วน มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้แบบตื่นตัว เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการเรียน 
 2. ได้แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไปเพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสนใจการเขียนโปรแกรมเพ่ือใช้ในการท างานต่อไปในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการสรุปผลการวิจัยที่ได้รับผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะคือ ควรมีการเลือกใช้เทคนิคการเรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ 
ที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
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