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การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูแบบรวมมือดวยวิธกีารสมัครใจและคละความสามารถ 
โดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Validating Learning achievement of Collaborative learning methods voluntarily 
and assorted capabilities of Lesson Plans by Problem-Based Learning  

on Computer Programming 
 

ไกยสิทธ์ิ อภิระติง1 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้ง น้ีเปนการ วิจัยเชิงทดลอง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปที่  1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา                     
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 72 คน ผลการวิจัย
พบวา 1) การเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 7.83 สูงกวาคะแนนกอนเรียนซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.47               
2) การเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 7.00 สูงกวาคะแนนกอนเรียนซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.61 และ 
3) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยการเรียนรูแบบรวมมือ              
จัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 7.83 สูงกวาของผูเรียนที่เรียนดวยการเรียนรู
แบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 7.00 
 
คําสําคัญ: แผนการสอน, การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร, การเรียนรูแบบรวมมือ 

 
Abstract 

 
This research had been studied with experimental research design. The samples were first year 

students of Computer Education, Science and Technology Faculty of NPRU. This research was done in the 
second semester of year 2013. The number of the students was 72.The result of this research show that: 
1) Learning by Collaborative learning methods voluntarily group using lesson plans by Problem-Based 
Learning on computer programming, students had an mean was 7.83 higher than the previous study, 
which had an mean of 3.47 2) Learning by Collaborative learning methods assorted capabilities group 
using lesson plans Problem-Based Learning on computer programming, students had an mean was 7.00 
higher than the previous study, which had an mean of 3.61 and 3) Achievement of students taught 
courses on computer programming with Collaborative learning methods voluntarily group using lesson 
plans by Problem-Based Learning as the mean was 7.83 higher than that of learners with Collaborative 
learning methods assorted capabilities group using lesson plans Problem-Based Learning, which has an 
mean of 7.00. 
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บทนํา 
 

การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรูและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัยอยางมีคุณภาพในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา (พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข, 2555) 
การจัดการศึกษาอยางเปนระบบโดยทั่ว ๆ ไปประกอบดวยหลักสูตรที่มีคุณภาพและการเรียนการสอนที่ดีและมีแนวทางการ
พัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของสังคม แผนการจัดการเรียนรูทําใหผูสอนเกิดการวางแผนวิธีสอนที่ดี ผูสอน
มีคูมือการจัดการเรียนรูที่ไดจัดทําไวลวงหนาดวยตนเอง ทําใหผูสอนมีความม่ันใจในการจัดการเรียนรู ทราบวาการสอนของตน
ไดเดินไปในทิศทางใด หรือทราบวาจะสอนอะไร ดวยวิธีใด สอนทําไม สอนอยางไร จะใชส่ือและแหลงเรียนรูอะไร และจะวัด
และประเมินผลอยางไร นอกจากน้ีแผนการจัดการเรียนรูที่นําไปใชและพัฒนาแลวจะเกิดประโยชนตอวงการศึกษา (ประสาท 
เนืองเฉลิม, 2556) 

การเขียนโปรแกรมที่ดีจําเปนตองมีแบบแผนและสามารถถายทอดกันได การเขียนโปรแกรมประกอบดวย 5 ขั้นตอน 
เริ่มตนจากการวิเคราะหปญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทําเอกสาร
ประกอบโปรแกรม การวิเคราะหปญหาจําเปนตองอานโจทยอยางระมัดระวัง โดยการวิเคราะหและตีโจทยใหแตก เขาใจถึง
แกนแทของปญหา หากไมสามารถตอบโจทยหรือตีความส่ิงที่โจทยตองการผิดพลาด ยอมสงผลกระทบตอเน่ืองกันทําให
โปรแกรมที่เขียนขึ้นไมตรงกับความตองการ (ฝายตําราวิชาการคอมพิวเตอร, 2553) 

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning: PBL) เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง โดยใชกระบวนการคิดแกปญหาและการรวมกันทํางานกลุม สงเสริมทักษะในการแกปญหา โดยผานการสืบเสาะ                 
หาความรู และเรียนดวยการทดลองปฏิบัติจนสามารถคนพบทําใหไดประสบการณตรงจากการเรียนรู และสามารถบูรณาการ
ความรูไปใชในการแกปญหาได (สนิท ตีเมืองซาย, 2552) รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เนนการศึกษาขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร การแสดงผลขอมูล การรับคาขอมูล 
การดําเนินการ ตัวแปร การกําหนดคาใหตัวแปร การทํางานแบบเง่ือนไข การทํางานแบบวนซํ้า ฟงกชัน แถวลําดับ ตัวช้ี โครงสราง 
และแฟมขอมูล และฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาซีเพื่อแกโจทยปญหาตาง ๆ ผูวิจัยจึงไดพัฒนาแผนการสอน
แบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขึ้น ซ่ึงในขั้นน้ีเปนการทดลองแผนการสอนเพื่อหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูแบบรวมมือดวยวิธีการสมัครใจและคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐาน 
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองกอนและหลังเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุม
แบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองกอนและหลังเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือ                 
จัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมทดลองที่เรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจ
กับกลุมทดลองที่เรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐาน 
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใช
แผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมีคาสูงขึ้นกวากอนเรียน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
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2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู เรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละ
ความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมีคาสูงกวากอนเรียน โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติ .01 

3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมทดลองที่เรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจมีคาสูงกวา
กลุมทดลองที่เรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) กลุมทดลองเปนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.  รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 4141502 จํานวน 3 หนวยกิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
นิยามศัพท 
 

1.  กลุมแบบสมัครใจ หมายถึง กลุมผูเรียนระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4141502 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงแบงกลุมผูเรียนออกเปน 9 กลุม ๆ ละ 4 คน รวม 36 คน โดยใหผูเรียนสมัครเขากลุมตามที่ตองการ 

2.  กลุมแบบคละความสามารถ หมายถึง กลุมผูเรียนระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4141502 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงแบงกลุมผูเรียนออกเปน 9 กลุม ๆ ละ 4 คน รวม 36 คน อาจารยผูสอนจัดผูเรียนเขากลุมตาม
คะแนนสอบโดยนําคะแนนสอบมาจัดเรียงลําดับจากมากไปหานอย จากน้ันอาจารยผูสอนจัดผูเรียนเขากลุมดังน้ี กลุมที่ 1 
สมาชิก 1 18 19 36, กลุมที่ 2 สมาชิก 2 17 20 35, กลุมที่ 3 สมาชิก 3 16 21 34, กลุมที่ 4 สมาชิก 4 15 22 33, กลุมที่ 5 
สมาชิก 5 14 23 32, กลุมที่ 6 สมาชิก 6 13 24 31, กลุมที่ 7 สมาชิก 7 12 25 30, กลุมที่ 8 สมาชิก 8 11 26 29 และ            
กลุมที่ 9 สมาชิก 9 10 27 28 

3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมแบบสมัครใจ หมายถึง คะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนสอบกอนการเรียนดวยการเรียนรู
แบบรวมมือจัดกลุมผูเรียนแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกับ
คะแนนสอบหลังการเรียน 

4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมแบบคละความสามารถ หมายถึง คะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนสอบกอนการเรียน
ดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมผูเรียนแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรกับคะแนนสอบหลังการเรียน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

ชัยยงค พรหมวงศ (2549) ใหความหมายของแผนการสอนไววา แผนการสอนเปนแผนซ่ึงกําหนดขั้นตอนการสอน           
ที่ครูมุงหวังจะใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมการเรียนรูในเน้ือหาและประสบการณหนวยใดหนวยหน่ึงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  

อาภรณ ใจเที่ยง (2550) ใหความหมายของแผนการสอนไววา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ือการสอน 
การวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร ปจจุบันหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
จะใชคําวา แผนการจัดการเรียนรู 

ชนาธิป พรกุล (2554) ใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนสอนไววา เปนเอกสารทางวิชาการที่ครู
จัดทําลวงหนาอยางเปนระบบเพื่อใชจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยรายการกิจกรรมที่ผูเรียนและครูรวมกันทําตามลําดับ
ในชวงเวลาหน่ึง มีจุดมุงหมายใหผูเรียนเรียนรูดวยความสะดวก และสนุกในการเรียน 

แผนการสอนมีองคประกอบ ดังน้ี 1) วิชาหรือเรื่องที่จะสอน 2) หัวเรื่อง 3) มโนมติ 4) วัตถุประสงค 5) เน้ือหา              
6) กิจกรรมการเรียน 7) ส่ือการสอน และ 8) ประเมินผล (ชัยยงค พรหมวงศ, 2549) 
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การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก เปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนเครื่องมือ
ในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผูสอนอาจนําผูเรียนไปเผชิญสถานการณปญหาจริง หรือผูสอนอาจจัด
สภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา และฝกกระบวนการวิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกันเปนกลุม ซ่ึงจะชวยใหผูเรียน               
เกิดความเขาใจในปญหาน้ันอยางชัดเจน ไดเห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหาน้ัน รวมทั้งชวยใหผูเรียน           
เกิดความใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแกปญหาตาง ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2555) 

วัชรา เลาเรียนดี (2555) ไดสรุปขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตามการนําเสนอของ สเตปเพียน และแกล
แลกเกอร ดังน้ี 1) เขาสูปญหาและนิยามปญหา 2) หาขอมูล รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ และ 3) สังเคราะหขอมูลและปฏิบัติ 

และสรุปขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตามการนําเสนอของ เซวอยและฮิวจ ดังน้ี 1) ระบุปญหาที่
เหมาะสมสําหรับผูเรียน 2) เช่ือมโยงปญหากับบริบทของผูเรียน 3) มอบหมายความรับผิดชอบใหผูเรียน 4) กระตุนความ
รวมมือ และ 5) ตั้งความคาดหวังหรือกําหนดเปาหมาย 

การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของเก่ียวกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน นรังค ตรีธัญญา (2554) ไดศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายแบบทบทวนรวมกับเทคนิคการใชปญหาเปนฐาน เรื่องงาน
เลือกทําและงานทําซํ้า วิชาหลักการเขียนโปรแกรม พบวาบทเรียนมีประสิทธิภาพที่ 81.65/80.18 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
80/80 ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ประจักษ ปราโมทย (2554) ที่ไดพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผานอินเทอรเน็ต เรื่อง การสรางหุนยนต รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบการใชปญหาเปนฐาน                 
ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานอินเทอรเน็ต มีประสิทธิภาพ 81.51/80.18 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนดวยเรียนคอมพิวเตอรผานอินเทอรเน็ตมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นในระดับมาก และไกยสิทธ์ิ อภิระติง และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ 
(2556) ไดพัฒนาแผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการศึกษา 
พบวา แผนการสอนที่สรางขึ้นประกอบดวยหนวย การเรียนยอย ๆ จํานวน 15 หนวยการเรียน กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) กําหนดปญหา 2) วิเคราะหปญหา 3) กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 4) เรียนรูดวย
ตนเอง และ 5) สรุปผลและนําเสนอ ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนที่สรางขึ้นโดยผูเช่ียวชาญ พบวา 
แผนการสอนที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย = 4.63, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49) สรุปไดวา
สามารถนําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปใชไดอยางเหมาะสมในขั้นตอไป  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีรูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง และเครื่องมือวิจัย สรุปไดดังน้ี 

1. รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยจัดกลุมทดลองเพื่อใชในการเรียนรูแบบ

รวมมือโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานออกเปน 2 แบบ 1) จัดกลุมผูเรียนแบบสมัครใจ และ 2) จัดกลุมผูเรียนแบบ
คละความสามารถ 

 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.1  ประชากร ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ช้ันปที่ 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 3 หมูเรียนรวม 157 คน 
2.2  กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวน 2 หองเรียน รวม 72 คน คัดเลือกดวย
วิธีการสุมอยางงาย 
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3. เคร่ืองมือวิจัย 
3.1  แผนการสอนแบบการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่อง 

แฟมขอมูลตัวอักษร 
3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน จํานวน 10 ขอ 
3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

 
การดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีขั้นตอนการดําเนินการ 4 ขั้นตอน สรุปไดดังน้ี 
1. จัดกลุมทดลอง 

1.1  การจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใหผูเรียนกลุมทดลองแบงกลุมออกเปน 9 กลุม ๆ ละ 4 คน รวม 36 คน                  
ตามความสมัครใจของผูเรียน 

1.2  การจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยอาจารยผูสอนจัดใหผูเรียนกลุมทดลองแบงกลุมออกเปน 9 กลุม ๆ ละ 
4 คน รวม 36 คน โดยคละความสามารถ 

 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
2.1  ทดลองสอนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่อง แฟมขอมูลตัวอักษร กลุมทดลอง ไดแก นักศึกษาหลักสูตร            
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร หมูเรียน 56/16 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 36 คน 

2.2  ทดลองสอนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการสอนแบบการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่อง แฟมขอมูลตัวอักษร กลุมทดลอง ไดแก นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร หมูเรียน 56/18 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 36 คน 

 

3. การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาสถิติ ดังตอไปน้ี 

3.1  คาเฉล่ีย ( X ) 
3.2  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.3  สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบของกลุมทดลองกอนและหลังการสอน โดยใชคาทดสอบที                

(t-test for dependent samples) 
3.4  สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบของกลุมทดลองสองกลุม โดยใชคาทดสอบที (t-test for 

dependent samples) 
 

4. สรุปผลรายงานการวิจัย 
ผูวิจัยดําเนินการประเมินผลการใชนวัตกรรมและสรุปผลการดําเนินการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 
 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมแบบสมัครใจ 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนการเรียนและหลังการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมผูเรียนแบบสมัครใจ

โดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดผลดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรของผูเรียนกอนและหลังเรียน
ดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐาน  

การทดสอบ N X
 

S.D. t 
กอนการเรียน 36 3.47 1.63 

15.01 
หลังการเรียน 36 7.83 1.25 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

จากตารางที่ 1 พบวาหลังการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหา
เปนฐานผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ            
ที่ระดับ 0.01 โดยผลการเรียนหลังการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหา
เปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 7.83 ซ่ึงสูงกวากอนการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือ
จัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 
3.47 เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด 

 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมแบบคละความสามารถ 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนการเรียนและหลังการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมผูเรียนแบบคละ

ความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดผลดังตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรของผูเรียนกอนและหลังเรียน
ดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐาน 

การทดสอบ N X
 

S.D. t 
กอนการเรียน 36 3.61 1.59 

11.34 
หลังการเรียน 36 7.00 1.04 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

จากตารางที่ 2 พบวาหลังการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียน
แบบปญหาเปนฐานผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลการเรียนหลังการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียน
แบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 7.00 ซ่ึงสูงกวากอนการเรียนดวยการเรียนรู
แบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.61 เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด 

 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมแบบสมัครใจและกลุมแบบคละความสามารถ 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมผูเรียนแบบสมัครใจและจัดกลุมผูเรียน

แบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดผลดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชแผนการเรียนแบบปญหา

เปนฐานระหวางกลุมที่เรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจและจัดกลุมแบบคละความสามารถ 
กลุมตัวอยาง N X

 
S.D. t 

กลุมแบบคละความสามารถ 36 7.00 1.04 
3.063 

กลุมแบบสมัครใจ 36 7.83 1.25 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

จากตารางที่ 3 พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย
การเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานสูงกวาของผูเรียนที่เรียนดวยการเรียนรู
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แบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01               
โดยผลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยการเรียนรูแบบรวมมือ  
จัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 7.83 ซ่ึงสูงกวาคะแนนของผูเรียนที่เรียน
ดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 7.00 เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองกอนและ                
หลังเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองกอนและหลังเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือ
จัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และ 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมทดลองที่เรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจกับกลุมทดลองที่เรียนดวย
การเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร  

ผลการวิจัย พบวา 1) การเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐาน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 7.83 สูงกวาคะแนนกอนเรียน ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 3.47 2) การเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐาน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 7.00 สูงกวาคะแนนกอนเรียน ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 3.61 และ 3) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยการเรียนรู
แบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 7.83 สูงกวาของผูเรียนที่เรียน
ดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 
7.00 สรุปไดวา การเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียน แบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละ
ความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูแบบรวมมือดวยวิธีการสมัครใจและคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบ
ปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดตามสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี            
1) การเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 7.83 สูงกวาคะแนนกอนเรียนซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.47 
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ขอ 1 คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือ
จัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมีคาสูงขึ้นกวากอนเรียน 
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 2) การเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบ
ปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 7.00 สูงกวาคะแนนกอนเรียน 
ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.61 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ขอ 2 คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองหลังเรียน
ดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรมีคาสูงกวากอนเรียนโดยมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 และ 3) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐาน            
มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 7.83 สูงกวาของผูเรียนที่เรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียน
แบบปญหาเปนฐานซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 7.00 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ขอ 3 คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวาง
กลุมทดลองที่เรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจมีคาสูงกวากลุมทดลองที่เรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือ               
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จัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติ .01 
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