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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐาน
สมรรถนะโดยใช้ปั ญหาเป็นฐานร่ว มกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี 2) หาประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และ 4) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
นั กศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ชั้น ปี ที่ 3 สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม
จานวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอนฐานสมรรถนะ บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่าน
เว็บ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ผลการประเมิ น รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแผนการสอนฐาน
สมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกั บการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 10 คน
ในด้านเนื้อหาที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด และในด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด
2) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 83.11/88.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้คือ 80/80 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 4) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด
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คาสาคัญ
แผนการสอนฐานสมรรถนะ ปัญหาเป็นฐาน การอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี
ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) develop of Competency-based Learning
using Problem-based Learning with Case-based Reasoning, 2) find the efficiency of learning
management according to the developed learning management model, 3) compare the
students learning achievements before and after learning with the developed learning
management model, and 4) study the students’ satisfaction through with developed
learning management model. The samples used in this research was 23 undergraduate
students from division of computer education, Nakhon Pathom Rajabhat University. The
research instruments were Competency-Based plan, online learning management system,
achievements test, and satisfaction questionnaire. The data ware analyzed with percentage,
mean, standard deviation, and t-test dependent.
The result showed that: 1 ) results of the evaluation of Competency-based
Learning using Problem-based Learning with Case-based reasoning which 1 0 experts:
appropriate in the content at the highest level and appropriate in the technical media
production at the highest level. 2) Efficiency of the developed learning management
model was 83.11/88.37 which was higher than the standard criteria of 80/80. 3) The
students' learning achievement after learning with the learning management model
ware higher than that of before at the statistically significant level of .01. 4) Students'
overall satisfaction towards learning with the developed learning management model
was at a higher level.
Keywords
Competency-based Learning Plan, Problem-based Learning, Case-based
Reasoning
ความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาปี 2542 ได้จัดให้มีโครงสร้างที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่น หลากหลาย
รูปแบบ และวิธีบริหารจัดการที่เอื้อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
การจะเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมจาเป็นต้องสร้าง สภาพแวดล้อม กาหนด
เงื่อนไขปัจจัย รวมทั้งระบบการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพ และสนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 24 ซึ่งกาหนดไว้ว่าการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
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บุคคล 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้
ท าได้ คิ ด เป็ น ท าเป็ น รั ก การอ่ า น และเกิ ด การใฝ่ รู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่อ ง 4) จั ด การเรี ย นการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ และ 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้
ทุกเวลา สถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (Office of the National Education Commission, 2008)
ปัจจุบันการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ (Competency) เป็นความสามารถในการทาบางสิ่ง
ได้เป็นอย่างดี ความสามารถในการทางานหรือการประกอบอาชีพ ซึ่งในการทางานหรือการประกอบ
อาชี พ นั้ น ต้ อ งใช้ ค วามสามารถที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คลเพื่ อ จะท าภารกิ จ ของงานนั้ น ถ้ า บุ ค คลใดมี
ความสามารถในการทางานได้ เรียกว่า เป็นคนที่มีสมรรถนะในการทางาน และในทางตรงข้ามถ้า
บุคคลใดไม่สามารถทางานได้ก็เรียกว่าเป็ นคนไม่มีสมรรถนะ การสร้างเสริมให้คนมีความสามารถใน
การทางานเป็นการสร้างสมรรถนะให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล การฝึกอบรมคนให้มีสมรรถนะสาหรับการ
ทางานจึงเป็นสาระสาคัญของการจัดการเรียนการสอน (Bua-sri, 1999)
โดยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น ให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐาน สาเหตุ และกลไกของการเกิดปัญหา รวมถึงการ
ค้นคว้าความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป โดยผู้เรียนอาจไม่มีความรู้
ในเรื่องนั้น ๆ มาก่อน แต่อาจใช้ความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่ เดิมหรือเคยเรียนมา นอกจากนี้ยังมุ่งให้ผู้เรียน
ใฝ่หาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาได้คิดเป็น ทาเป็น มีการตัดสินใจที่ดี และสามารถเรียนรู้การทางานเป็น
ทีม โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนาทักษะจากการเรียนมาช่วยแก้ปัญหา
ในชีวิต การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยเริ่มจากการได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหาผ่านกระบวนการคิด และการสะท้อนกลับไปสู่ความรู้
และ
ความคิดรวบยอดอันจะนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ต่อไป การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยังเป็นการ
ตอบสนองต่อทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง constructivism โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์หรือตั้งคาถามจาก
โจทย์ปัญหาผ่านกระบวนการคิดและสะท้อนกลับ เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม เน้นการ
เรียนรู้ที่มีส่วนร่วม นาไปสู่การค้นคว้าหาคาตอบ หรือสร้างความรู้ใหม่บนฐานความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีมา
ก่อนหน้านี้ (Tiantong, 2013)
ดังนั้นการให้เหตุผลด้วยฐานกรณีเป็นการนาความรู้เฉพาะทางจากประสบการณ์ในอดีต
ซึ่งถูกสร้างเป็นสถานการณ์ของปัญหาเรียกว่ากรณี (Cases) ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นจะถูกแก้ไขโดยการ
ค้นหากรณีก่อนหน้าที่มีความคล้ายคลึงกับกรณีปัจจุบัน และนาคาตอบของกรณีในอดีตที่คล้ายคลึง
ดังกล่ าวมาแก้ไขปั ญหา สิ่ งที่ส าคัญของ Case-Based Reasoning คือ การเพิ่มของกรณีและการ
เรียนรู้กรณีที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ประสบการณ์ใหม่ถูกเก็บไว้ในฐานกรณีในแต่ละเวลาก็จะมีการแก้ไขปัญหา
อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะนามาใช้กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Sivilai & Namahut, 2014)
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ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวงจรและการซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาได้
พยายามจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียวนั้นไม่
เพียงพอต่อการเรียนรู้ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงมีความจาเป็นที่ ผู้เรียนต้องพัฒนาทักษะ
การซ่อมบ ารุง ไมโครคอมพิว เตอร์ มีการทบทวนซ้า ๆ เพื่อให้ เกิดความเข้า ใจในเนื้ อหาของวิ ช า
และต้องใช้เวลาศึกษาพร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน จึงจะ
ทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างแท้จริง และสามารถที่ลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
จากความสาคัญ ของปัญหาที่กล่าวมาทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐาน
กรณี มาใช้แก้ปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
โดยนาการทดลองมาใช้กับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวงจรและซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2562 ที่กาลังเรียนรายวิชาวงจรและ
การซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาฝึกทักษะการซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์
ของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
การอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีมีคุณภาพอยู่ในระดับใด
2. ประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน
ฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีอยู่ในเกณฑ์ใด
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน
ฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
หรือไม่
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ต าม
แผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีอยู่ในระดับใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒ นารู ป แบบการจั ดการเรีย นรู้ ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ ปั ญ หา
เป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี
2. เพื่อหาประสิ ทธิภ าพของระบบการจั ด การเรีย นตามรู ป แบบการจั ด การเรีย นรู้ ต าม
แผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐาน
กรณีที่พัฒนาขึ้น
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนตามรูปแบบการจั ดการเรียนรู้
ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีที่พัฒนาขึ้น
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของการวิจัย
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 จานวน 3 ห้องเรียน รวมจานวนนักศึกษาทั้งหมด 74 คน
1.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ลงทะเบียนในรายวิชาวงจรและการซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 23 คน จากกลุ่มประชากรทั้งหมด
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก
1.2 เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ เนื้ อ หาในหมวดวิ ช าเฉพาะด้ า นบั ง คั บ เรี ย น
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ในรายวิชาวงจรและซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์ (4143702) จานวน 3 หน่วยกิต
1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562 จานวน 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการจัดการเรียนรู้ และเก็บ
รวบรวมข้อมูล
1.4 ตัวแปรที่ศึกษา
1.4.1 ตัวแปรต้น คือ แผนการสอนฐานสมรรถนะ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ผ่านเว็บ
1.4.2 ตั ว แปรตาม คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และความพึ ง พอใจ
ของผู้เรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แผนการสอนฐานสมรรถนะในรายวิชาวงจรและซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บในการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 แผนการสอนฐานสมรรถนะ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
3.1.1 ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ เนื้อหาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
บังคับเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในรายวิชาวงจรและซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนและออกแบบกิจกรรมภายในบทเรียน
3.1.2 จั ดทาแผนการสอนฐานสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้ว ย 1) คาอธิบาย
รายวิ ช า 2) การวิ เ คราะห์ ผั ง สมรรถนะ 3) การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รปฏิ บั ติ 4) ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
(ปรับปรุง) 5) โครงการสอน 6) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7) ตารางการวิเคราะห์งาน 8) วัตถุประสงค์
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ทฤษฎี 9) วัตถุประสงค์ปฏิบัติ 10) เนื้อหา 11) แบบทดสอบ 12) เฉลยแบบทดสอบ 13) ลาดับขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 14) เอกสารสั่งงาน และ 15) แบบประเมินผลการปฏิบัติ จานวน 18 แผนการจัดการ
เรียนรู้ รวมเวลา 16 สัปดาห์
3.1.3 นาแผนการสอนฐานสมรรถนะที่จัดทาเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อประเมินความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์ รวมถึงการวัดและประเมินผล
3.1.4 น าแผนการสอนฐานสมรรถนะที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว เสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่า 3.51 ขึ้นไป แสดง
ว่าองค์ประกอบของแผนการสอนฐานสมรรถนะมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3.1.5 นาแผนการสอนฐานสมรรถนะที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาในกลุ่มการเรียนอื่น แล้วนามาค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้อง
ภายใน โดยคานวณหาค่าความเชื่อมั่น จากสูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.72 - 0.86 ซึ่งผ่านเกณฑ์ความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้ จากนั้น
นาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2.1 ศึกษาตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบ เพื่อสร้างแบบทดสอบ โดยวัด
เป้ า หมายการเรี ย นรู้ 3 ด้ า น คื อ ด้ า นทั ก ษะ (Skill) ด้ า นความรู้ (Knowledge) และด้ า นเจตคติ
(Attitude)
3.2.2 สร้ า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น จ านวน 154 ข้ อ
ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก โดยสร้างแบบทดสอบให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัดและครอบคลุมสาระการเรียนรู้
3.2.3 น าแบบทดสอบที่ จั ด ท าเสร็ จ แล้ ว เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อประเมินความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของแบบทดสอบ และปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ
3.2.4 น าแบบทดสอบเสนอต่ อผู้ เชี่ ยวชาญ 10 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด และตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ภาษาใน
ข้อคาถาม โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
ระหว่างข้อคาถามกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
3.2.5 น าแบบทดสอบมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามค าแนะน าของผู้ เ ชี่ ย วชาญ
และนาไปทดสอบ (try out) กับนักศึกษาในกลุ่มการเรียนอื่น เพื่อนามาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p)
ค่าอานาจจาแนก (r) ของข้อคาถาม และคัดเลือกข้อคาถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพไว้
จานวน 154 ข้อ ได้ข้อคาถามที่มีค่าความยากง่าย 0.46–0.77 ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.26-0.60
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ขึ้ น ไป หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบ โดยใช้ สู ต ร KR-20 ของคู เ ดอร์ ริ ช าร์ ด สั น (KuderRichardson) พบว่ า มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น 0.88 จั ด ท าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นฉบั บ
สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
3.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บในการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี
3.3.1 ศึกษาข้อมูล ตัวชี้วัด เรียนรู้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และรายละเอียดของ
งานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เพื่อเป็นแนวทางในโดยใช้ปัญหา
เป็ น ฐานร่ ว มกับ การอ้างเหตุผ ลด้วยฐานกรณี โดยวัด เป้าหมายการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ด้านทักษะ
ด้านความรู้ และด้านเจตคติ
3.3.2 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่
1) งานติดตั้งและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 2) งานการติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 3) งานการ
ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ และ 4) งานวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
3.3.3 น าบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นเว็ บ น าเสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
และนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
3.3.4 น าบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นเว็ บ ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว เสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ โดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
3.3.5 นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาในกลุ่มการเรียนอื่น
3.3.6 น าบทเรียนคอมพิว เตอร์ผ่ านเว็บ ที่ผ่ านการทดลองใช้ (Try Out)
ไปทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้าง
เหตุผลด้วยฐานกรณี
3.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
3.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ เพื่อหากรอบ
วัดความพึงพอใจให้ครอบคลุมด้านบทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ
3.4.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยให้ครอบคลุม
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล และประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ โดยแบบวัดความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
3.4.3 นาแบบประเมินความพึงพอใจเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 10 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ภาษาในข้อคาถาม
ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องด้วยค่า IOC ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
3.4.4 นาแบบประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ และนาไปทดสอบ (Try out) กับนักศึกษาที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามา
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วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพของข้ อ ค าถาม หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยการค านวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
ของครอนบาคได้ 0.82
3.4.5 จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อนาไปใช้
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
4. การดาเนินการวิจัย
4.1 ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จานวน 154 ข้อ บันทึกคะแนนผลการสอบก่อนเรียนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
4.2 ผู้วิจัยดาเนินการสอนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จานวน 23 คน โดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้ประเมินนักศึกษาในด้านทักษะ ด้านความรู้ และด้านเจตคติ
4.3 เมื่อสิ้ น สุ ดการเรี ย นการสอน ให้ นัก ศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ท าง
การเรียน จานวน 154 ข้อ บันทึกคะแนนผลการสอบหลังเรียนเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
4.4 ให้นักศึกษาตอบแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เก็บรวมรวบข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ
5. ระยะเวลาในการวิจัย
ปีการศึกษา 2562 เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ.2562
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 หาค่าความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แบบประเมินที่มี
ลักษณะแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แล้วหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.2 หาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ E1/E2
6.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ t-test for dependent samples
6.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมิน
ที่มีลักษณะแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แล้วหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผู้ วิจั ย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล โดยอาศัยข้ อ มูล ทางสถิ ติ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติ t-test วิเคราะห์ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค
การผลิตสื่อ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านเนื้อหาและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
3. ด้านวัตถุประสงค์ของบทเรียน
4. ด้านโจทย์สถานการณ์ปัญหา
5. ด้านการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี
6. ด้านการออกแบบและการใช้งานเว็บไซต์
7. ด้านการสอนฐานสมรรถนะ
8. ด้านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
9. ด้านการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี
10. ด้านการใช้งานของผู้เรียน
11. ด้านการประเมินผล
รวมเฉลี่ย

̅
X

4.81
4.83
4.69
4.60
4.40
4.72
4.86
4.80
4.83
4.74
4.72
4.79

S.D.
0.39
0.38
0.47
0.50
0.41
0.48
0.35
0.41
0.38
0.44
0.46
0.42

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็ นของผู้ เชี่ยวชาญที่มี ต่ อความเหมาะสมของรู ป แบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปั ญ หาเป็น ฐานร่ ว มกั บ การอ้ า งเหตุผ ล
ด้วยฐานกรณีโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.79 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.42
2. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีที่พัฒนาขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี
ประสิทธิภาพ
คะแนนระหว่างเรียน
คะแนนสอบหลังเรียน

̅
X
คะแนนเต็ม
ร้อยละ
154
128.00 83.11
154
136.09 88.37

ค่าระดับประสิทธิภาพ
E1/E2 = 83.11/88.37

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
สอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี ได้คะแนนรวมระหว่าง
เรียน รวมเฉลี่ย E1 = 83.11 และคะแนนรวมการทดสอบหลังเรียนรวมเฉลี่ย E2 = 88.37 สรุปได้ว่า
ระบบการจัดการเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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3. ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐาน ดังแสดง
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียน
การทดสอบ
ผู้เรียน
ทดสอบก่อนเรียน
23
ทดสอบหลังเรียน
23
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

̅
X
คะแนน
S.D.
154
52.36 14.07
154 136.09 13.28

df

t

Sig.

22

19.82

.00*

จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย (X̅) ก่อนเรียน เท่ากับ 52.36 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ า กั บ 14.07 และคะแนนเฉลี่ ย ( ̅X) หลั ง เรี ย นเท่ า กั บ 136.09 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 13.28 โดยค่าทดสอบสถิติทีเท่ากับ 19.82 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
สอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน
ฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี
รายการประเมิน
1. ความพึงพอใจด้านการใช้งานเว็บไซต์
2. ความพึงพอใจด้านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
3. ความพึงพอใจด้านการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี
4. ความพึงพอใจด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์
รวมเฉลี่ย

̅
X

4.74
4.83
4.75
4.86
4.78

S.D. ระดับความพึงพอใจ
0.48
มากที่สุด
0.38
มากทีส่ ุด
0.43
มากทีส่ ุด
0.35
มากทีส่ ุด
0.43
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนออนไลน์ โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (̅X) เท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.30
อภิปรายผล
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
การอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาจานวน 10 คน ได้ค่าความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมอยู่ในระดับ
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มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (̅X) เท่ากับ 4.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.42 เนื่องจากผู้วิจัย
ได้ดาเนินการสังเคราะห์การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ และแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะจากงานวิจัยต่าง ๆ และมีการวางแผนการออกแบบให้รูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นระบบแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งในแต่ละขั้นมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ หรือเงื่อนไขการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการระบุแยกแยะการแก้ปัญหา มีการปรับปรุง
แก้ไขการทางานโดยการใช้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบของ Nontnapha (2016) ได้ศึกษา เรื่อง รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา โดยมีผลการประเมินการ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.61, S.D. = 0.49)
2. ผลการประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีที่พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 83.11/88.37 ซึ่งสูงกว่า
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80 เป็นเพราะที่ผู้วิจัย ได้มีการดาเนินการวิจัย และพัฒนาอย่างเป็น
ระบบเป็นขั้นตอน มีการแก้ ไข ปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
นาไปทดสอบประสิทธิภาพ โดยขั้นการทดสอบประสิ ทธิภ าพของระบบการจัดการเรียนการสอน
ได้ดาเนินการ 2 ขั้นตอน คือ ทดลองใช้เบื้องต้น (Try out) และการทดลองใช้จริง (Trial run) มีการ
แก้ไข ปรับปรุงจนมั่นใจได้ว่าระบบการจัดการเรียนออนไลน์ ไม่มีข้อบกพร่องสามารถนาไปทดลอง
ใช้ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sanboonsong & Sintanakul (2017) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการ
พัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะด้ว ยกระบวนการเรียน MIAP
ระดับปริญญาบัณฑิต ผลกว่าวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นผู้เรียน
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยระบบการจัดการเรียนออนไลน์ ในรายวิชาวงจร
และการซ่ อ มบ ารุ ง ไมโครคอมพิว เตอร์ ซึ่งนักศึกษามี ค ะแนนเฉลี่ ย (̅X) ก่อนเรียนเท่ า กับ 52.36
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ า กั บ 14.07 และคะแนนเฉลี่ ย ( X̅) หลั ง เรี ย นเท่ า กั บ 136.09
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 13.28 โดยค่าทดสอบสถิติทีเท่ากับ 19.82 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยการออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เน้นให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ ขึ้น ด้ว ยตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกั บงานวิจั ย ของ Kanokthavorntham & Lalognum (2019)
ที่ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนโดยใช้ ขั้ น ตอนการสอนของกาเย่
เรื่อง เพศศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เพศศึกษา สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน
ฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (̅X) เท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.30 เนื่องจากสื่อการสอน
ที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกันได้กับคอมพิวเตอร์ เสมือนการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาที่
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เรียนอยู่ในห้องปกติ ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง เอามาเรียนและทบทวน
เวลาไหนก็ได้ และสามารถทราบความก้าวหน้าทางการเรียนของตนเองทันที จึง ทาให้ผู้เรียนรู้สึก
พึ ง พอใจ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Phongsaksri, Teeraputon & Natakuatoong (2519)
ที่ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบการเรียนรู้ด้วยการใช้
แผนผั ง ความคิ ด ที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ส า หรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอน
พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียน และจากการสอบถาม
ผู้เรียน ผู้เรียนได้แจ้งว่ามีความสนุกในการใช้สื่อการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นเรื่องแปลกใหม่ และมี
การเข้าทางานร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการพบหน้า รู้สึกตื่นเต้น ในการป้อน
ข้อมูลใส่ mind map online ผ่านเว็บ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี
ผู้สอนต้องมีบทบาทด้านการช่วยเหลือสนับสนุน ขยายขอบเขตความเข้าใจในบทเรียน นาไปสู่การ
เรียนรู้ตามแผนที่ผู้สอนวางไว้ และผู้เรียนต้องตั้งใจและพยายามทากิจกรรมหรือภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างลุล่วงสัมฤทธิ์ผล ความช่วยสนับสนุนจากผู้ สอนและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้เรียนถือเป็นปัจจัยสาคัญให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี
1.2 ผู้สอนควรเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนเพื่อสอบถามปัญหาหรือ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาจากผู้สอนโดยตรง เพื่อให้การเรียนการสอนคงความต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีไปใช้ในวิชาอื่น ๆ
2.2 ควรมีการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่ว มกับการอ้ าง
เหตุผลด้วยฐานกรณีไปศึกษาตัวแปรอื่น เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการ
คิดรวบยอด เป็นต้น
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Curriculum Design and Development]. 4th ed. Bangkok: Kurusapa Printing
Ladphrao.
Kanokthavorntham, A., & Lalognum, N. (2019). kānphatthanā botrīan khō̜mphiutœ̄
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