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การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูแ บบรวมมือดวยวิธกี ารสมัครใจและคละความสามารถ
โดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Validating Learning achievement of Collaborative learning methods voluntarily
and assorted capabilities of Lesson Plans by Problem-Based Learning
on Computer Programming
ไกยสิทธิ์ อภิระติง1
บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง กลุ ม ตั ว อย า งเป น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 72 คน ผลการวิจัย
พบวา 1) การเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิ วเตอรผูเรียนมี คะแนนเฉลี่ยหลั งเรียนเทากับ 7.83 สูงกวาคะแนนกอนเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ ยเทากับ 3.47
2) การเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 7.00 สูงกวาคะแนนกอนเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.61 และ
3) คะแนนผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ รียนที่เ รีย นรายวิ ชาการเขี ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยการเรีย นรูแ บบรวมมื อ
จัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.83 สูงกวาของผูเรียนที่เรียนดวยการเรียนรู
แบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 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.
Keywords: lesson plan, problem-based learning, computer programming, collaborative learning
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บทนํา
การปฏิ รูปการศึกษาและการเรียนรู อยางเปนระบบ มุงเนนการพั ฒนาคุ ณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การเพิ่ ม
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรูและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัยอยางมีคุณภาพในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา (พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข, 2555)
การจัดการศึกษาอยางเปนระบบโดยทั่ว ๆ ไปประกอบดวยหลักสูตรที่มีคุณภาพและการเรียนการสอนที่ดีและมีแนวทางการ
พัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของสังคม แผนการจัดการเรียนรูทําใหผูสอนเกิดการวางแผนวิธีสอนที่ดี ผูสอน
มีคูมือการจัดการเรียนรูที่ไดจัดทําไวลวงหนาดวยตนเอง ทําใหผูสอนมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู ทราบวาการสอนของตน
ไดเดินไปในทิศทางใด หรือทราบวาจะสอนอะไร ดวยวิธีใด สอนทําไม สอนอยางไร จะใชสื่อและแหลงเรียนรูอะไร และจะวัด
และประเมินผลอยางไร นอกจากนี้แผนการจัดการเรียนรูที่นําไปใชและพัฒนาแลวจะเกิดประโยชนตอวงการศึกษา (ประสาท
เนืองเฉลิม, 2556)
การเขียนโปรแกรมที่ดีจําเปนตองมีแบบแผนและสามารถถายทอดกันได การเขียนโปรแกรมประกอบดวย 5 ขั้นตอน
เริ่ม ตนจากการวิ เคราะห ปญหา การออกแบบโปรแกรม การเขีย นโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจั ดทําเอกสาร
ประกอบโปรแกรม การวิเคราะหปญหาจําเปนตองอานโจทยอยางระมัดระวัง โดยการวิเคราะหและตีโจทยใหแตก เขาใจถึง
แก นแท ของปญ หา หากไม ส ามารถตอบโจทย หรื อตี ค วามสิ่ง ที่ โจทยต องการผิ ดพลาด ยอมสง ผลกระทบต อเนื่ องกั นทําให
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 การทํางานแบบเงื่อนไข การทํางานแบบวนซ้ํา ฟงกชัน แถวลําดับ ตัวชี้ โครงสราง
และแฟมขอมูล และฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาซีเพื่อแกโจทยปญหาตาง ๆ ผูวิจัยจึงไดพัฒนาแผนการสอน
แบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขึ้น ซึ่งในขั้นนี้เปนการทดลองแผนการสอนเพื่อหา
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู แบบรวมมือดวยวิธีการสมั ค รใจและคละความสามารถโดยใช แผนการเรี ยนแบบปญ หาเป นฐาน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองกอนและหลังเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุม
แบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู เรียนกลุมทดลองก อนและหลั งเรียนดวยการเรียนรู แบบรวมมื อ
จัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองที่เรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจ
กับกลุมทดลองที่ เรีย นด วยการเรีย นรูแ บบร วมมือจั ดกลุ มแบบคละความสามารถโดยใชแ ผนการเรีย นแบบปญ หาเปนฐาน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใช
แผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมีคาสูงขึ้นกวากอนเรียน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ .01
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2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เ รี ย นกลุ ม ทดลองหลั ง เรี ย นด ว ยการเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ จั ด กลุ ม แบบคละ
ความสามารถโดยใช แผนการเรียนแบบป ญหาเปนฐานรายวิช าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมีคาสูง กวากอนเรียน โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติ .01
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองที่เรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจมีคาสูงกวา
กลุมทดลองที่เรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยมีนัยสําคัญทางสถิติ .01
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) กลุมทดลองเปนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิช า 4141502 จํานวน 3 หนวยกิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นิยามศัพท
1. กลุ ม แบบสมั ค รใจ หมายถึ ง กลุ ม ผู เรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า 4141502 การเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งแบงกลุมผูเรียนออกเปน 9 กลุม ๆ ละ 4 คน รวม 36 คน โดยใหผูเรียนสมัครเขากลุมตามที่ตองการ
2. กลุมแบบคละความสามารถ หมายถึง กลุมผูเรียนระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4141502 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่ งแบงกลุมผูเรีย นออกเป น 9 กลุม ๆ ละ 4 คน รวม 36 คน อาจารยผูส อนจัดผูเ รียนเขากลุมตาม
คะแนนสอบโดยนําคะแนนสอบมาจัดเรี ยงลําดั บจากมากไปหานอย จากนั้นอาจารย ผูสอนจั ดผูเรียนเขากลุ มดังนี้ 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. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมแบบสมัครใจ หมายถึง คะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนสอบกอนการเรียนดวยการเรียนรู
แบบรวมมือจัดกลุมผูเรียนแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกับ
คะแนนสอบหลังการเรียน
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมแบบคละความสามารถ หมายถึง คะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนสอบกอนการเรียน
ดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมผูเรียนแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรกับคะแนนสอบหลังการเรียน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ชัยยงค พรหมวงศ (2549) ใหความหมายของแผนการสอนไววา แผนการสอนเปนแผนซึ่งกําหนดขั้นตอนการสอน
ที่ครูมุงหวังจะใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมการเรียนรูในเนื้อหาและประสบการณหนวยใดหนวยหนึ่งตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
อาภรณ ใจเที่ยง (2550) ใหความหมายของแผนการสอนไววา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการสอน
การวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับเนื้ อหาและจุดประสงคที่กําหนดไวในหลักสู ตร ปจจุบันหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะใชคําวา แผนการจัดการเรียนรู
ชนาธิป พรกุล (2554) ใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรูหรื อแผนสอนไววา เปนเอกสารทางวิชาการที่ค รู
จัดทําลวงหนาอยางเปนระบบเพื่อใชจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยรายการกิจกรรมที่ผูเรียนและครูรวมกันทําตามลําดับ
ในชวงเวลาหนึ่ง มีจุดมุงหมายใหผูเรียนเรียนรูดวยความสะดวก และสนุกในการเรียน
แผนการสอนมีองคป ระกอบ ดั งนี้ 1) วิ ชาหรื อเรื่ องที่จะสอน 2) หัวเรื่อง 3) มโนมติ 4) วัตถุป ระสงค 5) เนื้อหา
6) กิจกรรมการเรียน 7) สื่อการสอน และ 8) ประเมินผล (ชัยยงค พรหมวงศ, 2549)
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การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก เปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนเครื่องมือ
ในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผูสอนอาจนําผูเรียนไปเผชิญสถานการณปญหาจริง หรือผูสอนอาจจัด
สภาพการณให ผูเรีย นเผชิญป ญหา และฝกกระบวนการวิเ คราะหปญ หาและแก ปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่งจะชวยใหผู เรีย น
เกิดความเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจน ไดเห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหานั้น รวมทั้งชวยใหผูเรีย น
เกิดความใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแกปญหาตาง ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2555)
วัชรา เลาเรียนดี (2555) ไดสรุปขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตามการนําเสนอของ สเตปเพียน และแกล
แลกเกอร ดังนี้ 1) เขาสูปญหาและนิยามปญหา 2) หาขอมูล รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ และ 3) สังเคราะหขอมูลและปฏิบัติ
และสรุ ป ขั้ นตอนการเรี ย นรู โดยใช ป ญ หาเป นฐานตามการนํ าเสนอของ เซวอยและฮิ วจ ดั ง นี้ 1) ระบุ ป ญ หาที่
เหมาะสมสําหรั บผูเรียน 2) เชื่อมโยงปญหากั บบริบทของผูเรี ยน 3) มอบหมายความรับผิดชอบใหผูเรียน 4) กระตุนความ
รวมมือ และ 5) ตั้งความคาดหวังหรือกําหนดเปาหมาย
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน นรังค ตรีธัญญา (2554) ไดศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายแบบทบทวนรวมกับเทคนิคการใชปญหาเปนฐาน เรื่องงาน
เลือกทําและงานทําซ้ํา วิชาหลักการเขียนโปรแกรม พบวาบทเรียนมีประสิทธิภาพที่ 81.65/80.18 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
80/80 ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ประจักษ ปราโมทย (2554) ที่ไดพัฒนาบทเรียน
คอมพิ วเตอร ช ว ยสอนผ านอิ นเทอร เ น็ ต เรื่ อ ง การสร างหุ นยนต ร วมกั บ เทคนิ ค การเรี ย นรู แ บบการใช ป ญ หาเป น ฐาน
ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานอินเทอรเน็ต มีประสิทธิภาพ 81.51/80.18 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนดวยเรียนคอมพิวเตอรผานอินเทอรเน็ตมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนที่สูงกว ากอนเรีย นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึง พอใจในการเรียนด วยบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นในระดับมาก และไกยสิทธิ์ อภิระติง และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ
(2556) ไดพัฒ นาแผนการสอนแบบการเรี ยนรูโดยใชป ญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการศึกษา
พบวา แผนการสอนที่สรางขึ้นประกอบดวยหนวย การเรียนยอย ๆ จํานวน 15 หนวยการเรียน กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) กําหนดปญหา 2) วิเคราะหปญหา 3) กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 4) เรียนรูดวย
ตนเอง และ 5) สรุ ป ผลและนํ าเสนอ ผลการประเมิ นความเหมาะสมของแผนการสอนที่ ส ร างขึ้นโดยผูเ ชี่ ย วชาญ พบว า
แผนการสอนที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.63, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49) สรุปไดวา
สามารถนําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปใชไดอยางเหมาะสมในขั้นตอไป
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง และเครื่องมือวิจัย สรุปไดดังนี้
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยจัดกลุม ทดลองเพื่อใช ในการเรีย นรู แบบ
รวมมือโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานออกเปน 2 แบบ 1) จัดกลุมผูเรียนแบบสมัครใจ และ 2) จัดกลุมผูเรียนแบบ
คละความสามารถ
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากร ได แ ก นั กศึ กษาสาขาวิ ช าคอมพิ วเตอร ศึ กษา ชั้ นป ที่ 1 คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
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. เครื่องมือวิจัย
3.1 แผนการสอนแบบการเรี ย นรู โ ดยใช ป ญ หาเป น ฐานรายวิ ช าการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร เรื่ อ ง
แฟมขอมูลตัวอักษร
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน จํานวน 10 ขอ
3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน จํานวน 10 ขอ
การดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการดําเนินการ 4 ขั้นตอน สรุปไดดังนี้
1. จัดกลุมทดลอง
1.1 การจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใหผูเ รีย นกลุ มทดลองแบง กลุม ออกเปน 9 กลุ ม 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 ทดลองสอนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจั ดกลุม แบบสมัครใจโดยใช แผนการสอนแบบการเรี ยนรูโ ดยใช
ปญหาเปนฐานรายวิ ชาการเขี ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่อง แฟม ขอมูลตั วอั กษร กลุม ทดลอง ไดแ ก นักศึกษาหลักสูต ร
ครุศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าคอมพิวเตอร หมูเ รียน 56/16 สาขาวิ ชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 36 คน
2.2 ทดลองสอนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการสอนแบบการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่อง แฟมขอมูลตัวอักษร กลุมทดลอง ไดแก นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าคอมพิวเตอร หมูเ รียน 56/18 สาขาวิ ชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 36 คน
3. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาสถิติ ดังตอไปนี้
3.1 คาเฉลี่ย ( X )
3.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.3 สถิติเพื่ อทดสอบสมมติฐานการเปรีย บเทีย บของกลุมทดลองกอนและหลั งการสอน โดยใชคาทดสอบที
(t-test for dependent samples)
3.4 สถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานการเปรีย บเที ยบของกลุม ทดลองสองกลุม โดยใชคาทดสอบที (t-test for
dependent samples)
4. สรุปผลรายงานการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการประเมินผลการใชนวัตกรรมและสรุปผลการดําเนินการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมแบบสมัครใจ
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนและหลังการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมผูเรียนแบบสมัครใจ
โดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดผลดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรของผูเรียนกอนและหลังเรียน
ดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐาน
การทดสอบ
N
S.D.
t
X
กอนการเรียน
36
3.47
1.63
15.01
หลังการเรียน
36
7.83
1.25
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 พบวาหลังการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหา
เปนฐานผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยผลการเรียนหลังการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหา
เปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.83 ซึ่งสูงกวากอนการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือ
จัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.47 เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมแบบคละความสามารถ
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนและหลังการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมผูเรียนแบบคละ
ความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดผลดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรของผูเรียนกอนและหลังเรียน
ดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐาน
การทดสอบ
N
S.D.
t
X
กอนการเรียน
36
3.61
1.59
11.34
หลังการเรียน
36
7.00
1.04
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 พบวาหลังการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียน
แบบปญหาเปนฐานผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลการเรียนหลังการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียน
แบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.00 ซึ่งสูงกวากอนการเรียนดวยการเรียนรู
แบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.61 เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมแบบสมัครใจและกลุมแบบคละความสามารถ
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมผูเรียนแบบสมัครใจและจัดกลุมผูเรียน
แบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดผลดังตอไปนี้
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชแผนการเรียนแบบปญหา
เปนฐานระหวางกลุมที่เรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจและจัดกลุมแบบคละความสามารถ
S.D.
t
กลุมตัวอยาง
N
X
กลุมแบบคละความสามารถ
36
7.00
1.04
3.063
กลุมแบบสมัครใจ
36
7.83
1.25
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย
การเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานสูงกวาของผูเรียนที่เรียนดวยการเรียนรู
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แบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานอย างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01
โดยผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยการเรียนรูแบบรวมมือ
จัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.83 ซึ่งสูงกวาคะแนนของผูเรียนที่เรียน
ดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.00 เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค ดั งนี้ 1) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนของผูเ รีย นกลุ มทดลองก อนและ
หลังเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองกอนและหลังเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือ
จัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และ 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองที่เรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจกับกลุมทดลองที่เรียนดวย
การเรี ยนรูแบบรวมมื อจัดกลุ มแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรี ยนแบบปญหาเปนฐานรายวิช าการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร
ผลการวิจัย พบวา 1) การเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐาน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 7.83 สูงกวาคะแนนกอนเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.47 2) การเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐาน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 7.00 สูงกวาคะแนนกอนเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.61 และ 3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยการเรียนรู
แบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.83 สูงกวาของผูเรียนที่เรียน
ดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
7.00 สรุปไดวา การเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียน แบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ผู เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง กว า การเรี ย นด ว ยการเรี ย นรู แ บบร ว มมื อจั ด กลุ ม แบบคละ
ความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
อภิปรายผลการวิจัย
การหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรูแ บบรวมมื อดวยวิธีการสมัค รใจและคละความสามารถโดยใช แผนการเรียนแบบ
ป ญ หาเป น ฐานรายวิ ช าการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ วเตอร สามารถอภิ ป รายผลการวิ จั ย ได ต ามสมมติ ฐ านการวิ จัย ดั ง นี้
1) การเรี ย นด วยการเรีย นรู แ บบร วมมื อจั ด กลุ มแบบสมั ครใจโดยใช แ ผนการเรีย นแบบปญ หาเปนฐานรายวิ ช าการเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอรผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนเทากับ 7.83 สูงกวาคะแนนกอนเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.47
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ขอ 1 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือ
จัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมีคาสูงขึ้นกวากอนเรียน
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 2) การเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบ
ปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 7.00 สูงกวาคะแนนกอนเรียน
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.61 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ขอ 2 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองหลังเรียน
ดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิ วเตอรมี คาสู งกว ากอนเรี ยนโดยมี นัยสํ าคัญ ทางสถิติ .01 และ 3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของผูเรี ยนที่ เรีย น
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบสมัครใจโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐาน
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.83 สูงกวาของผูเรียนที่เรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือจัดกลุมแบบคละความสามารถโดยใชแผนการเรียน
แบบปญหาเปนฐานซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.00 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ขอ 3 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง
กลุมทดลองที่ เรี ยนดวยการเรี ยนรูแบบรวมมื อจั ดกลุมแบบสมัครใจมี คาสูงกว ากลุมทดลองที่ เรี ยนดวยการเรี ยนรูแบบรวมมื อ
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จัด กลุ ม แบบคละความสามารถโดยใช แ ผนการเรี ย นแบบป ญ หาเป นฐานรายวิช าการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ วเตอร โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติ .01
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