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ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยในระบบการศึกษา จึงก าหนดให้มีการจัดประชุม
วิชาการ การวิจัยในระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยจะจัดให้มีการ
บรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมี
การน ามาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานประจ าได้จริง การบรรยายพิเศษของผลงานที่ชนะการประกวด 
การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา การแสดงผลงานการวิจัย
ใหม่ของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคคลทั่วไปในรูปแบบของโปสเตอร์ รวมทั้งยังมี
การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลผลงานวิจัยจากงานประจ าในระบบการศึกษาไทย จ านวน ๒ 
รางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้มีการพัฒนางานประจ ามาอย่าง
ต่อเนื่อง ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วิทยากร และผู้ร่วม
การประชุมทุกท่าน และสุดท้ายขอขอบคุณความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากคณะกรรมการจัดการ
ประชุมและบุคลากรสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงและเป็นที่ประทับใจอย่างยิ่ง 
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เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  โถงชั้น ๑ อาคารใหม สํานักหอสมุดกลาง 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. - การนําเสนอผลงานวิจัยจากงานประจําและงานวิจัยในชั้นเรียนแบบโปสเตอร 
- การแสดงผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรแลวและมีการนํามาใช 
  แกปญหาหรือพัฒนางานประจําไดจริง 

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พัก รับประทานอาหารวาง 

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น. บรรยายพิเศษ เร่ือง จากความสําเร็จของ R2R สาธารณสุข สู R2R ทางการศึกษา 
โดย นายแพทย อัครินทร นิมมานนิตย 
หนวยพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. งานเลี้ยงรับรองการประชุมวิชาการ  
ณ ชั้น ๑ ลานเอนกประสงค สาํนักหอสมุดกลาง 
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โดย คุณดามธรรม จินากูล 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา 

 Development of an Integrated Learning Instructional Model for Enhancing Student Life 
 ____________________________________________________________________  

กัลยารัตน เมธีวีรวงศ1* 

Kalayarat Mathewerawong 1*   
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตนักศึกษา 2) เพ่ือทดลองใชและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือสรางเสริม
คุณภาพชีวิตนักศึกษา และ 3) เพ่ือศึกษาผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีมีตอคุณภาพชีวิตและความ
พึงพอใจของนักศึกษา  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ทุกช้ันป ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 345 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 90303011 การสราง
เสริมคุณภาพชีวิต (Enhancement of Quality of Life)  ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย คือ 1)  การศึกษาขอมูล
พ้ืนฐาน (Analysis: A) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และการสราง
เสริมคุณภาพชีวิต  2) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Design and Development : D and D) ดวยการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูจํานวนท้ังสิ้น 15 สัปดาห  3) การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน (Implementation: 
I) กับนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง และ 4) การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E) ดวยการวัด
คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูและวัดคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก และแบบวัดความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผลการวิจัยสรุปวา รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณา
การเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประกอบดวย 
หลักการ วัตถุประสงค ผลลัพธการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนมี 5 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมความพรอม (P: 
Preparation) ข้ันเรียนรู (A: Analysis) ข้ันสะทอนความคิด (R: Reflection ) ข้ันสรางความรู (C: Construction ) 
และข้ันประเมินผล (E: Evaluation )  ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีพัฒนาข้ึน  นักศึกษา
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเมื่อเทียบกับกอนเรียน และนักศึกษาพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมาก  
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน  บูรณาการ  คณุภาพชีวิต 
 

Abstract 
This research aims to 1) develop the integrated instructional model to enhance student 

quality of life, 2) test and evaluate the effectiveness of the integrated instructional model and 3) 
study the effect of the integrated instructional model for the quality of life and student satisfaction. 
The samples were 345 students of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, which 
registered course 90303011: Quality of Life in the 1st and 2nd semester of academic year 2016. The 
research process consists of 1)  basic information study (Analysis: A) from the research documents 
related to integrated learning management and  enhancement of quality of life 2) development of 
learning model (Design and Development : D and D) by designing learning activities for 15 weeks. 3) 
implementation of the designed model (Implementation: I) with sample students, and 4) evaluation 
of the designed model by the measurement of students’ quality of life, satisfaction with learning 
management and measurement. The research tools were an integrated teaching and learning plan, 
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World Health Organization Quality of Life Measure and the measurement of student satisfaction on 
the integrated instructional model. The research concludes that the integrated instructional model 
for enhancing the quality of life of students at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 
consists of 5 stages: Preparation (P), Analysis (A), Reflection (R), Construction (C) and Evaluation (E). 
The developed integrated instructional model can assist the students to develop better quality of 
life compared to prior. The students were satisfied with the model at a high level. 
Keywords:  instructional model, integration, quality of life 

 
บทนํา 

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางคน สรางสังคม และสรางชาติ เปนกลไกหลักในการพัฒนากําลังคน
ใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางเปนสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
(สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)  และในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ก็ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการประกันคุณภาพเพ่ือใหผูปกครอง และผู
ท่ีมีสวนไดสวนเสียเกิดความมั่นใจในระบบการจัดการศึกษา โดยระบุไวใน หมวดท่ี 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับและมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  

การเรียนรูของสังคมสมัยใหมในศตวรรษท่ี 21 คนไทยทุกระดับตองพัฒนาตนเองใหพรอมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ท้ังสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสมัยใหม ดวย
สติปญญา “รูทัน รูลึก รูจริง” และนอมนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนเครื่องมือดําเนินชีวิตให ไดอยาง
รอบคอบ ระมัดระวัง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลใหรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ให
เปนฐานสงเสริมความสามารถแกทรัพยากรบุคคลท่ีสนับสนุนการพัฒนาประเทศท่ีมีรายได ระดับปานกลาง (Middle 
Income Trap) เพ่ือกาวสูประเทศท่ีมีรายไดระดับสูง ซึ่งเปนการยกระดับมาตรฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจใหทัดเทียม
นานาประเทศไดอยางมีความเช่ือมั่น การพัฒนาอัตลักษณแกผูเรียนสมัยใหมไมอาจดําเนินการไปไดเพียงฝายใดฝาย
หน่ึง จําเปนตองมีกระบวนการเสริมสรางอัตลักษณนักศึกษาในเชิงบูรณาการ เพ่ือสงเสริมความเกง (SMART) ดวยการ
หลอหลอมและปลูกฝงใหผูเรียน สามารถสรางพลังการเรียนรูท่ีทันสมัย ทําใหตนเองมีความสามารถคิด วิเคราะห และ
แยกแยะความดี ความไมดี และนําพาตนเองไปสูสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม สามารถปฏิบัติตนอยู
รวมกันกับสังคมสมัยใหมไดอยางเปนสุข (เครือขายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย, 2561) 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเปนการศึกษาในระดับท่ีสําคัญเน่ืองจากเปนการศึกษาท่ีเตรียมบุคคลเขาสู
อาชีพ บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจะตองเปนบุคคลท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ และสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกับผู อ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข เมื่อเขาสูการศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษา ผูเรียนจะตองเผชิญกับสภาพแวดลอม  และการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมท้ังมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลิกและพฤติกรรมคอนขางมาก ซึ่งจะตองอาศัยการพิจารณาตรวจสอบ คัดเลือก ตอบสนองให
เหมาะสมสอดคลองกับสิ่งท่ีตนรับรู การเรียนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจึงควรไดรับการสรางเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่ง
ตองอาศัยกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีเปนการบูรณาการภายในวิชา  เปนลักษณะการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงแนวคิด ทักษะและความคิดรวบยอดของเน้ือหาวิชาน้ัน ๆ (สุวิทย
และอรทัย, 2546) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดกําหนดยุทธศาสตรของสถาบันฯ ตาม
แผนกลยุทธสถาบัน พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานเสริมสรางศักยภาพและผลิตกําลังคนตามความตองการ
ของประเทศและบริบทโลก ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละของหลักสูตรท่ีมีรูปแบบ Work Integrated Learning / Active 
Learning/ Outreach Program ตอหลักสูตรท้ังหมด (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2560) 
ท้ังน้ีผูสอนตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจและความสามารถของ
ผูเรียน  สอดคลองกับแนวคิดดานเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคการยูเนสโก (UNESCO, 1978) ท่ีกลาว
วา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนความรูสึกของการอยูอยางพอใจ มีความสุข ความพอใจตอองคประกอบตางๆ ท่ีมีสวน
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สําคัญตอบุคคลน้ัน ๆ ไดแก อาหาร สุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา สิ่งแวดลอม รายได ท่ีอยูอาศัยและ
ทรัพยากร  Campbell (1980) กลาวถึงคุณภาพชีวิตวาครอบคลุม ความสุข ความพอใจ และความหวัง พวงทอง 
(2560) ไดสรุปคุณภาพชีวิตวาเปนภาวะความเปนอยูท่ีดีท้ังของตนเอง (ท้ังดานรางกายและจิตใจ) และของสังคม ท้ังน้ี
ครอบคลุมไปถึง ความปลอดภัย สิทธิ และเสรีภาพ และ David (2006) กลาวถึงคุณภาพชีวิตครอบคลุม การอยูดีมีสุข 
ความพึงพอใจในชีวิต และความสุข เปนตน ดังน้ันในการจัดการเรียนรูควรใชรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายเนนการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง การปฏิบัติจริง การเรียนรูจากธรรมชาติและการเช่ือมโยงเน้ือหารายวิชาและหลักสูตรท่ี
ผสมผสานเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูอยางบูรณาการและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได การจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการจึงเปนวิธีหน่ึงท่ีสนับสนุนแนวคิดดังกลาวไดเปนอยางดี สอดคลองกับรัชนี และคณะ (2553) ท่ีกลาววา 
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาผูเรียนทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง มี
ประสบการณในการดําเนินงานตามสภาพจริง เกิดเครือขายการเรียนรูชวยใหผูเรียนเขาใจ ความสัมพันธระหวางวิชา
กับการปฏิบัติจริง นอกจากน้ีขอคนพบจากงานวิจัยทางการศึกษาหลายเรื่อง เชน งานวิจัยของเจษฎาภรณ (2549) ท่ีได
ศึกษาการเรียนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษกับเน้ือหาหลักการจัดการของนักศึกษาระดับปริญญา สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม งานวิจัยของรอซีกีน และคณะ (2560) ไดศึกษาผล
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารกับการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดยะลา และงานวิจัยของผกามาศ (2558) ท่ีไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช
กระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ซึ่งผลการวิจัยท้ัง 3 ฉบับพบวาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และทําให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงและเกิดผลลัพธการเรียนรูท่ีดีข้ึน  ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนอาจารยผูสอนของสํานัก
วิชาศึกษาท่ัวไป และเปนอาจารยผูสอนในรายวิชาการสรางเสริมคุณภาพชีวิต  จึงนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา   
2. เพ่ือทดลองใชและประเมนิประสทิธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือสรางเสรมิคณุภาพชีวิต  
3. เพ่ือศึกษาผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีมีตอคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของนักศึกษา   

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีการดังน้ี 
 ประชากร : นักศึกษาทุกหลักสตูร ช้ันปท่ี 1 – 4 ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ประจําปการศึกษา 2560 สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จํานวนท้ังสิ้น 20,000 คน  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย ประกอบดวย นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ทุกช้ันป ทุกสาขา ทุกคณะ ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 345 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 90303011 
การสรางเสริมคุณภาพแบบเฉพาะเจาะจงชีวิต (Enhancement of Quality of Life) ไดจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง 

2. ขอบเขตดานตวัแปร  
 ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพชีวิตของนักศึกษา (องคการอนามัยโลก) และความพึงพอใจตอการเรียนการสอน  
3. ขอบเขตดานเน้ือหา การวิจัยครั้งน้ี เปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือสรางเสริม

คุณภาพชีวิตของนักศกึษา เน้ือหาท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน ไดแก เน้ือหาในรายวิชาการสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
จํานวน 15 สัปดาห     
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ขั้นตอนการวิจัย  ดําเนินการเปน 4 ข้ันตอน (ตารางท่ี 1)  ไดแก   

1. การศึกษาขอมูล  (Analysis) โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอนแบบบูรณาการและงานวิจัย ท่ี
เก่ียวของ วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูรายวิชาท่ีจะจัดการเรียนการสอน วิเคราะหเปาหมายการพัฒนานักศึกษา 
การออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และการสรางเสรมิคุณภาพชีวิต 

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Design and Development :  D and D)  โดยพัฒนาราง
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนโดย
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน  จากน้ันสรางเครื่องมือท่ีเก่ียวของกับการใชรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน ทําการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน และปรับปรุงรูปแบบและเครื่องมือใหสมบูรณ 

3. การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน  (Implementation: I)  โดยผูวิจัยช้ีแจงรายละเอียดรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการแกนักศึกษา ทําการประเมินคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทุกคนกอนเรียนโดยใชแบบ
ประเมินขององคการโลก (The WHOQOL GROUP, 1995) จากน้ันดําเนินการทดลองตามแผนการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ จํานวน 15 แผน และประเมินผลคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการเรียน
การสอนฯ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง   

4. การประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E)  โดยนําผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณการฯมา ปรับปรุงและแกไขรูปแบบ  และจัดทํารายงานผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
 
ตารางท่ี 1 สรุปเปนตารางข้ันตอนการวิจัย ไดดังน้ี 
ขั้นตอน การดําเนินการวิจัย  วิธีการวิจัย  ผลการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 
การวิจัย (Research : R1)  
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  

(Analysis) 

 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอน 
  แบบบูรณาการและงานวิจัย ที่เกี่ยวของ  

2. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูรายวิชาที่จะ 
  จัดการเรียนการสอน 

 3. วิเคราะหเปาหมายการพัฒนานักศึกษาสจล. 

 1. สภาพปจจุบันและกรอบแนวคิดในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  

2. เปาหมายการพัฒนานักศึกษา สจล.  

     
ขั้นตอนที่ 2 

การพัฒนา (Development: D1)  
การพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอน  

(Design and Development: 
 D and D) 

 1. พัฒนารางรูปแบบการเรียนการสอน 
 แบบบูรณาการ  

2. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการ   
 สอนที่พัฒนาขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน   

3. สรางเคร่ืองมือที่เกี่ยวของกับการใชรูปแบบที่ 
 พัฒนาขึ้น  

4. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย โดย   
 ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน   

5. ปรับปรุงรูปแบบและเคร่ืองมือใหสมบูรณ 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ฯ ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและ
ปรับปรุง แกไข  

2. เคร่ืองมอืที่เกีย่วของกับการใชรูปแบบฯ 
   ที่ผานการตรวจสอบ คุณภาพและ

ปรับปรุง แกไข 

     
ขั้นตอนที่ 3 

การวิจัย (Research : R2)  
การทดลองใชรูปแบบ  

การเรียนการสอน 
(Implementation: I) 

 1 ผูวิจัยชี้แจงรายละเอียดรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการแกนศ.  

2. วัดคุณภาพชีวิตของนักศึกษากอนเรียน   
3. ดําเนินการทดลองตามแผนการเรียน 
การสอนแบบบูรณาการ จํานวน 15 แผน  

4. ประเมินผลคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและ
ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน
ฯ เมื่อส้ินสุดการทดลอง   

  ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน 
การสอนแบบบูรณาการ  

1. คุณภาพชีวิตของนักศึกษาสจล.  
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

รูปแบบฯ  

     
ขั้นตอนที่ 4 

การพัฒนา (Development: 
D2)  

การประเมินผล รูปแบบ การ
เรียนการสอน (Evaluation : E) 

 นําผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการฯมา  
ปรับปรุงและแกไขรูปแบบ 

 รายงานผลการใชรูปแบบการเรียนการ
สอน 

แบบบูรณาการ 
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ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิ

เพ่ือใหไดแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพประสิทธิภาพ รวบรวมขอมูลจากการวัดคุณภาพชีวิตและวัดความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอน วิเคราะหขอมูลจากแบบวัดคุณภาพชีวิต แปลผลขอมูลตามเกณฑ ดังน้ี 
คะแนน 26 – 60 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีไมดี คะแนน 61 – 95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิต
กลาง ๆ คะแนน 96 – 130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สวนแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แปลผลขอมูล ตามเกณฑคาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึง
พอใจ อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 2.51 - 
3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ อยู
ในระดับนอย คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

       1. การออกแบบการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ โดยผูเช่ียวชาญไดทําการประเมินพบวา แผนการสอนมี
คุณภาพอยูในระดับดีมาก 62(X� = 3.56)  

2 ผลการวัดคุณภาพชีวิต พบวานักศึกษามีผลการประเมินคะแนนคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามเกณฑ จํานวน 
289 คน คิดเปน รอยละ 84  สวนนักศึกษาอีก 56 คน อยูในระดับคุณภาพเทาเดิม สวนผลการประเมินความพึง
พอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 62(X�62T =4.61)  โ62ดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2  

 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือสรางเสริมคณุภาพชีวิต

นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

62หัวขอการประเมิน 
62กลุมท่ีเรียน-ภาค/ปการศึกษา1 

901-1/2560 902-1/2560 901-2/2560 
1. มีการแจงใหนักศึกษาทราบกฎเกณฑ และวัตถุประสงคของ

รายวิชาอยางชัดเจน 
624.60 624.70 624.60 

2. ตรงตอเวลาในการเขาสอนตลอดชวงระยะ เวลาในการเรียน 624.60 624.70 624.70 
3. เขาสอนครบตามเน้ือหาท่ีกําหนดไวในแผนการเรียนการสอน 624.60 624.60 624.70 
4. ผูสอนมีทักษะหรือเทคนิคในการสอนใหนักศึกษาเขาใจเน้ือหา 624.60 624.60 624.60 
5. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามใน–นอกเวลาเรียน 624.50 624.70 624.60 
6. มีการสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม หรือจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ใหกับผูเรยีน 
624.60 624.70 624.70 

7. มอบหมายงานในปริมาณท่ีเหมาะสมและตรวจงาน ช้ีแจง
ขอบกพรองใหนักศึกษาทราบ 

624.50 624.60 624.50 

8. มีกิจกรรมหรือมอบหมายงานท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษา คดิ
วิเคราะหแกไขปญหาและสรางสรรค 

624.60 624.70 624.60 

9. ใชสื่อในการสอนเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน 624.50 624.70 624.60 
10.นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการเรยีนวิชาน้ี 624.60 624.60 624.60 

คะแนนเฉลีย่แตละกลุม 624.57 624.66 624.61 
สรุป คะแนนเฉลี่ย 624.61 

1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 6290303011 การสรางเสริมคุณภาพชีวิต 62901-1/2560: ภาคเรียนท่ี 1/2560 จํานวน 126 คน,   
902-1/2560: ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุมที่ 2 จํานวน 101 คน, ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุมที่ 1 จํานวน 118 คน 
 

 จากผลการวิจัย พบวา การออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทําใหนักศึกษามีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองจากผูวิจัยใชรูปแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน การสอนโดยการใชเกม การสอนโดยการลง
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มือปฏิบัติ การสอนแบบใชคําถาม  แบบโครงงาน  แบบใชปญหาเปนฐาน  แบบศึกษาดวยตนเอง  แบบกิจกรรม 
แบบแกปญหา แบบใชโสตทัศนวัสดุ  แบบแบงกลุมระดมพลังสมอง แบบจิ๊กซอร (Jigsaw) เปนตน  ทําใหนักศึกษา
ไดมีโอกาสใชรูปแบบการเรียนรูตามท่ีตนเองสนใจ  และถนัด  อีกท้ังผูวิจัยมีข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ  ซึ่งประกอบดวย 1) การกําหนดเรื่องท่ีจะสอน  โดยการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหความสัมพันธของ
เน้ือหาท่ีมีความเก่ียวของกัน เพ่ือนํามากําหนดเปนเรื่องหรือปญหาหรือความคิดรวบยอดในการสอน 2) กําหนด
จุดประสงคการเรียนรู  โดยการศึกษาจุดประสงคของวิชาหลักและวิชารองท่ีจะนํามาบูรณาการ  และกําหนด
จุดประสงคการเรียนรูในการสอน  สําหรับหัวเรื่องน้ัน ๆ เพ่ือการวัดและประเมินผล 3) กําหนดเน้ือหายอย  เปน
การกําหนดเน้ือหาหรือหัวเรื่องยอย ๆ สําหรับการเรียนการสอนใหสนองจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไว 4) วาง
แผนการสอน  เปนการกําหนดรายละเอียดของการสอนตั้งแตตนจนจบ โดยการเขียนแผนการจัดการเรียนรูซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบสําคัญคือ สาระสําคัญ จุดประสงค  เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดและ
ประเมินผล  นอกจากน้ี การสอนแบบใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ทําใหผูเรียนไดเรียนรูไดงายข้ึน ดังท่ีสิริพัชร 
(2546)  ไดกลาววา  “การสอนแบบบูรณาการทําใหผูเรียนสามารถแกปญหาดวยตนเอง ซึ่งตองอาศัยความรูจาก
หลายสาขาวิชา และเพ่ือสนองความสนใจของผูเรียน บรรยากาศในช้ันเรียนจะไมเครียด  กระตุนใหผูเรียนเรียน
อยางสนุกสนาน  และสงเสริมการเรียนรูท่ีจะทํางานรวมกัน ยอมรับผูอ่ืน นอกจากน้ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
ใหผูเรียนไดลงมือทํา ปฏิบัติ ทําใหเกิดทักษะในการปฏิบัติ  ผูเรียนไดคิดเอง  และลงมือปฏิบัติเอง  เปนการมุงเนน
ในการทํากิจกรรมท่ีอาจเปนท้ังรายบุคคลหรือรายกลุม  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน  นอกจากน้ี
ประโยชนท่ีไดรับจากการสอนแบบบูรณาการยังชวยใหเกิดการเช่ือมโยงของการเรียนรู (Transfer of learning) 
ความรูท่ีเรียนไปแลว จะถูกนํามาสัมพันธกับความรูท่ีจะเรียนใหมๆ จะทําใหเกิดการเรียนรูไดเร็วข้ึนชวยจัด
เน้ือหาวิชา หรือความรูใหอยูในลักษณะเหมือนชีวิตจริง คือ ผสมผสานและสัมพันธเปนความรูท่ีอยูในลักษณะหรือ
รูปแบบท่ีเอ้ือตอการนําไปใชกับชีวิต ชวยใหผูเรียนเขาใจสภาพและปญหาสังคมไดดีกวา ชวยใหการสอนและการให
การศึกษามีคุณคามากข้ึน แทนท่ีจะเปนขบวนการถายทอดความรูหรือสาระแตเพียงประการเดียว กลับชวยให
สามารถเนนการพัฒนาทักษะท่ีจําเปน ใหเกิดความคิดรวบยอดท่ีกระจางถูกตอง และใหสามารถปลูกฝงคานิยมท่ี
ปรารถนาไดอีกดวย ทําใหเกิดบูรณาการข้ึน การบูรณาการความรูทําใหวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาหรือการ
สอนเปลี่ยนไป  จากการใหผูเรียนไดรับความรูไปเปนการใหผูเรียนไดเห็นคุณคาและนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน  
สอดคลองกับแนวคิดของผาสุก (2551) ท่ีไดวิจัยเก่ียวกับการจัดหลักสูตรและ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีความสามารถในการนําความรูท่ีไดจากการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการ ไปใชในชีวิตจริงรวมท้ังมีทักษะในการเช่ือมโยงความรู และมีความสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข เห็นคุณคาในตนเอง งาน หนาท่ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง เพ่ือน และชุมชน 
รวมท้ังเห็นความจําเปนท่ีตองรวมกันรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ  นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ
อรทัย และคณะ (2542) ท่ีไดเสนอหลักในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบูรณาการ วาเปนการจัดการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนอยาง กระตือรือรน สงเสริมให
ผูเรียนไดมีกิจกรรมกลุม  รวมกันทํางานกลุมดวยตนเอง  มีความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสไดลงมือทํา  มีการจัดประสบการณตรงใหแกผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งท่ีเปน
รูปธรรมเขาใจงายตรงกับความจริง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีเหตุผล  จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ี
สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูสึกกลาคิดกลาทํา สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกซึ่ง ความรูสึกนึกคิดของตนเองตอ
สาธารณะชนหรือเพ่ือนรวมช้ันเรียน เนนการปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม และ จริยธรรมท่ีถูกตองดีงามใหผูเรียน
สามารถวางแผน  แยกแยะ ความถูกตองดีงามและความเหมาะสมได สามารถขจัดความขัดแยงไดดวยเหตุผล มี
ความกลาหาญทางจริยธรรม และแกไขปญหาดวยปญญาและสามัคคี  

ผลท่ีเกิดจากการเรียนการสอนแบบบูรณาการในวิชา 90303011 การสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
(Enhancement of Quality of Life) สามารถเสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

6 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรงุเทพฯ 

 



การประชมุวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3” 

 
เจาคุณทหารลาดกระบัง ท้ังน้ี พบวา นักศึกษามีคุณภาพชีวิตสูงข้ึนกวากอนเรียน รอยละ 84 สวน รอยละ 16 อยูท่ี
ระดับคงเดิม ท้ังน้ีเน่ืองจาก ผูวิจัยใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ทําใหนักศึกษาจะตองลงมือปฏิบัติและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตัวเองเพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบการสอนของครูผูสอน นอกจากน้ี  ผูวิจัย ใชวิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล เปนระยะ ทุกสัปดาห ติดตามการสงงาน ตรวจสอบคุณภาพของงาน มีการมอบหมายงานท่ีใหนักศึกษา
ตองทําการศึกษาคนควาหาขอมูล  มีการใชสถานการณเปนสื่อในการสอน  จากการดําเนินการดังกลาว  ทําให
นักศึกษาใหความรวมมือในการเรียนรูในระดับมากท่ีสุด นักศึกษาสนุกกับการเรียนรู  และมีความสุขในการเรียน  
เปนผลใหการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 62(X�62T= 4.61) ท้ังน้ีอาจเปนผลเน่ืองมาจากการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมุงสงเสริมการจัดประสบการณตรงใหแกผูเรียนโดยใหผูเรียนไดมี
โอกาสในการเรียนรูจากสภาพจริง สิ่งท่ีเปนรูปธรรมและสงเสรมิใหผูเรียนมโีอกาสไดปฏิบัติจริงจนเกิดความสามารถ
และทักษะ 

สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ทุกช้ันป ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2560 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการสราง
เสริมคุณภาพชีวิต ดวยการวัดคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูและวัดคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
ตามแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการประกอบดวยหลักการ 
วัตถุประสงค ผลลัพธการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนมี 5 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมความพรอม (P: Preparation) 
ข้ันเรียนรู (A:Analysis) ข้ันสะทอนความคิด (R:Reflection ) ข้ันสรางความรู (C: Construction ) และข้ันประเมินผล 
(E: Evaluation ) ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเมื่อเทียบกับกอนเรียน และนักศึกษาพึงพอใจตอ
รูปแบบการเรียนการสอนในระดับมาก  
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอน หรือกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายเพ่ือ
สรางเสริมศักยภาพการเรียนรูใหกับนักศึกษา 

2. ควรมีการวัดคุณภาพชีวิตของนักศึกษาท้ังหมดในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เพ่ือนําผลมาเปนแนวทางในการวางแผนดูแลนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษามีความพรอมในการ
เรียนรู  และจบการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

3. ผูบริหารควรสงเสริมและใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

4. ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปไดออกแบบรปูแบบการเรียนรูแบบบูรณาการ
ในรายวิชาของสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป   
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การพัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร สําหรับ
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 Prototype Development of Game-Based Learning Activities by Creative Food Game for 
Undergraduate Students, Culinary Technology and Service Program, Suan Dusit University 
 ____________________________________________________________________  

ปริศนา มัชฌิมา1* ณัฏฐา ผิวมา2 นันทวัน เรืองอราม 1 พิชญสินี พุทธิทวีศรี2 และ นราธิป ปุณเกษม3 

Prisana Mutchima1*, Nattha Phiwma2,  Nantawan Ruangaram1, Pichsinee Puttitaweesri2 and Naratip Poonnakasem3   
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการ

สรางสรรคเมนูอาหาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ 2) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริม
ทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ช้ันปท่ี 2 จํานวน 35 คน โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ เกมเสริมทักษะการ
สรางสรรคเมนูอาหาร และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใชในงานวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา เกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร ทําใหนักศึกษาไดรับความสนุกสนาน ฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหเพ่ือสรางสรรคเมนูอาหาร สามารถเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบ
เมนูอาหารกับเพ่ือน เกิดบรรยากาศการเรียนรูท่ีแปลกใหม ทําใหวิชาท่ีเรียนมีความนาสนใจมากข้ึน สําหรับผลความพึง
พอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกม เกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารในภาพรวม
อยูในระดับมาก  
คําสําคัญ: การพัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรูผานเกม เกมสรางสรรคเมนูอาหาร 
 

Abstract 
The objectives of this research were to develop the prototype of game-based learning 

activities by the creative food game for undergraduate students, culinary technology and service 
program, Suan Dusit University and evaluate satisfactions of students to the prototype of game-
based learning activities by the creative food game. The sample population for this research were 35 
students of the second year students of the culinary technology and service program at Suan Dusit 
University who participated in game-based learning activities. Data-gathering instruments used were 
the creative food game and questionnaires. Mean and standard deviation were adopted for the data 
analysis. The results of the research showed that this game make the students get fun and train their 
analytical skills to create food. Moreover, they can offer feedback and share their ideas on menu 
design with friends. This activity creates an exotic learning environment and makes the course more 
interesting. For satisfactions of students, they were satisfied with the prototype at a high level in 
overall. 
Keywords:  activity prototype development, game-based learning, creative food game 
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การประชมุวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3” 

 
บทนํา 

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจะมีอิสระมากกวาการเรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา สงผลใหพฤติกรรมของนักศึกษาเปลี่ยนไป ไดแก การขาดแรงจูงใจในช้ันเรียน ไมเห็นถึง
ความสําคัญของเน้ือหาท่ีเรียน และเขาเรียนสายหรือแคมาเขาเรียนเพ่ือเช็คช่ือเทาน้ัน เปนตน (เกรียงไกร, 2560) 
นอกจากน้ันนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรูคอนขางนอย เน่ืองจากขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตือรือรนตอการ
เรียนรู เพราะคิดวาการเรียนรูเปนสิ่งท่ียาก จึงไมคอยตั้งใจเรียน ผูสอนจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนผานการจัดกิจกรรมตางๆ ในหองเรียนแทน
การบรรยายเพียงอยางเดียวเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากข้ึน ดังน้ันการสรางนวัตกรรมการ
เรียนรูท่ีสามารถทําใหนักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู จึงเปนแนวทางในการสงเสริมใหนักศึกษาไดปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จในการเรียน (ชํานาญ และ คณะ, 2559) ซึ่งเกมเปนสื่อการเรียนการสอน
รูปแบบหน่ึงท่ีนักศึกษาใหความสนใจ เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูสูง ผูเรียนไดรับความ
สนุกสนานและเกิดการเรียนรูจากการเลน ขอดีของเกมคือ มีความทาทาย เปดโอกาสใหผูเลนลองผิดลองถูก และมี
อํานาจตัดสินใจในการเลน เน้ือหาของเกมเขาถึงความตองการสามัญของมนุษย มีลักษณะท่ีตอบสนองทาทายให
อยากเอาชนะ ใหความสนุกสนาน และชวนติดตาม (ทิศนา, 2555; อรรถเศรษฐ, 2557)  

รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเกมเปนกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีทําใหผูเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนมากข้ึน โดยกฤษดาภัทร (2561) ไดกลาววา การเรียนรูผานเกม คือ การเรียนรูท่ีใชเกมเปน
เครื่องมือในการเรียนรู ซึ่งผูเรียนไดรับการกระตุนความสนใจในการเรียนรูและไดรับการสงเสริมทักษะตาม
วัตถุประสงคและเพ่ือมุงไปสูผลลัพธของการเรียนรูและไดรับการสงเสริมทักษะ ตามวัตถุประสงคและเพ่ือมุงไปสู
ผลลัพธของการเรียนรูท่ีกําหนดไปพรอมๆ กับการไดรับความบันเทิง นอกจากน้ีการเรียนรูผานเกม (game-based 
learning) จะชวยกระตุนใหผูเรียนรูสึกสนุกสนาน (สุไม และ ศศิฉาย, 2557) เปนการเรียนรูผานนวัตกรรมการ
เรียนรูอยางหน่ึงท่ีไดรับการยอมรับและมีการนําแนวคิดการเรียนรูผานเกมไปประยุกตใชในหลากหลายสาขาวิชา 
ในระดับมหาวิทยาลัย (Byun and Loh, 2015; Pons-Lelardeux,  et al., 2015; Soflano, et al., 2015; ศานต 
และคณะ, 2560) ดังน้ัน กระบวนการจัดการเรียนรูผานเกม จึงชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และศักยภาพดวยการจัดการเน้ือหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล (ศานต และคณะ, 2560) โดยสุอัมพร และคณะ (2560) และ Perrotta, at al. (2013) ไดกลาวถึง
หลักการของการเรียนรูผานเกม ไดแก 1) Intrinsic Motivation คือ ตองเกิดจากแรงจูงใจภายในของผูเรียน เมื่อ
ผูเรียนรูสึกสนใจจะทําใหผูเรียนอยากเลนและจะเปนการชวยสงเสริมการเรียนรู 2) Enjoyment and Fun คือ ใน
การเลนเกมการเรียนรู ผูเลนจะตองสนุกสนานและช่ืนชอบ 3) Authenticity คือตัวเกมตองมีเปาหมายชัดเจนวา
ตองการสื่ออะไรและผลท่ีไดคืออะไร 4) Self-reliance คือ ผูเรียนตองสามารถพ่ึงพาตัวเองในการเลนเกมการ
เรียนรูได และ 5) Experiential Learning คือ ผูเรียนสามารถสรางและพัฒนาประสบการณจากเน้ือหาได โดย
หลักการน้ีสามารถทําใหสื่อการเรียนในรูปแบบเกมท่ีสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนในเวลาเดียวกัน โดยมุงเนนไปท่ี
ผูเรียนเปนหลักทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเลน ในขณะท่ีผูเรียนตองสามารถพ่ึงพาตนเองไดเพ่ือใหไดคําตอบและ
เพ่ือใหสามารถจบบทเรียนได   

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนสถาบันการศึกษาท่ีใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ประกอบกับมีจุดเดนดานอาหาร และมีแนวคิดในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนผานกิจกรรมตางๆ ในหองเรียนเพ่ือใหนักศึกษาไดทํากิจกรรม
รวมกับการเรียนมากข้ึน เปนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหมีความสนุกสนานพรอมกับไดรับความรูดาน
วิชาการ คณะผูวิจัยจึงไดพัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตข้ึน 
โดยไดนําตนแบบดังกลาวมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิจัยและพัฒนาอาหาร เพ่ือกระตุนให
ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน ตลอดจนไดรับความรูควบคูกับความสนุกสนาน และเปนการเสริมสราง
ทักษะการคิดวิเคราะหสรางสรรคเมนูอาหารใหมๆ แกผูเรียน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการ
สรางสรรคเมนูอาหาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองตน โดยประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตอนเรียน A4 ช้ันปท่ี 2 จํานวน 35 คน ซึ่ง
การวิจัยน้ีใชประชากรท้ังหมดในการศึกษา โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) เกมเสริมทักษะการ
สรางสรรคเมนูอาหารท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึน และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. สรางเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร ประกอบดวยข้ันตอน ดังน้ี 

1.1 ศกึษาแผนการจัดการเรียนรูและปญหาในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิจัยและพัฒนาอาหาร 
ซึ่งเปนรายวิชานําตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

1.2 ศึกษาหลักการเก่ียวกับการพัฒนาเกมเพ่ือใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.3 พัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร  
1.4 นําตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสรมิทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร เสนอผูเช่ียวชาญ

ดานการจัดการเรียนการสอนผานเกม โดยการประเมินคุณสมบัติเชิงคุณภาพแบบ ISO/IEC 9126 ซึ่งแบงการ
ประเมินเปน 4 ดาน ไดแก ดานประสิทธิภาพของเกม (Efficiency) ดานประสิทธิผลของเกม (Effectiveness) ดาน
ความยืดหยุนของเกม (Flexibility) และดานเน้ือหาของเกม (Content) (ลดาวัลย และ ศุภกฤษฏิ์, 2560) 

1.5 ปรับปรุงเกมตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
1.6 นําตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารท่ีผานการ

ประเมินจากผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนการสอนผานเกม มาทดลองใชกับกลุมทดลองเลนเกมซึ่งเปนอาจารย
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงเกม 

1.7 ปรับปรุงเกมตามขอเสนอแนะของกลุมผูทดลองเลนเกม 
1.8 นําตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร มาใชกับกลุม

ตัวอยาง ซึ่งเปนนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ช้ันปท่ี 2 ท่ีเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานเกม จํานวน 35 คน   

2. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะ
การสรางสรรคเมนูอาหาร ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 

2.1 นําแบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะ
การสรางสรรคเมนูอาหาร เสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 ทานเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองเชิงเน้ือหา 

2.2 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญไปใชสอบถามความพึงพอใจกลุมตัวอยาง 
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การพัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบรกิาร มหาวิทยาลัยสวนดสุิต สามารถสรปุผลการวิจัยได ดังน้ี 

1. การพัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

จากการศึกษาแผนการจัดการเรียนรูและปญหาในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิจัยและพัฒนาอาหาร 
ซึ่งเปนรายวิชาท่ีมีการนําตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร “เกมเมนู
ผองเพ่ือน” มาใชในการจัดการเรียนและทําการศึกษาหลักการเก่ียวกับการพัฒนาเกมเพ่ือใชจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน นํามาพัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมฯ โดยมีผูเลนจํานวน 4-8 คน ใชระยะเวลาในการเลน 
20-30 นาที และมีอุปกรณท่ีใชในการเลน คือ  

1) การดหลัก จํานวน 60 ใบ สําหรับใชเปนตัวกําหนดการสรางสรรคเมนูอาหาร ประกอบดวยการด 3 
ประเภท ไดแก การดวิธีการประกอบอาหารดวยหลักการทางวิทยาศาสตรอาหาร จํานวน 20 ใบ การดผัก จํานวน 20 
ใบ และการดเน้ือสัตว จํานวน 20 ใบ 

2) ปายความคิดเห็น เปนปายเครื่องหมายถูก (  ) และ ผิด (  ) สําหรับใหผูเลนลงมติเก่ียวกับ
เมนูอาหารท่ีเพ่ือนเสนอวาถูกใจหรือไม 

3) กระดิ่ง สําหรับกดเพ่ือตอบช่ือเมนูอาหาร 
โดยมีวิธีการเลนและกติกา ดังน้ี  

1) ผูเลนน่ังเปนวงเพ่ือใหมองเห็นการดของเพ่ือนครบทุกคน 
2) สับการดหลักท้ังหมดเขาดวยกัน โดยไมแยกประเภทการด  
3) แจกการดทีละ 1 ใบ ใหครบจํานวนผูเลน และแจกจนการดหมดสํารบั โดยผูเลนควํ่าการดท้ังหมดท่ี

ไดรับไวกอน 
4) วางกระดิ่งไวตรงกลางของผูเลนท้ังหมด 
5) แจกปายความคิดเห็น คนละ 1 อัน 
6) ผูเลนคนแรกเปดการดข้ึนและวางไวดานหนาตนเองเพ่ือใหผูเลนคนอ่ืนไดมองเห็น ซึ่งการดท่ีเปดข้ึนมา

น้ัน อาจเปนการดประเภทใดก็ได จากน้ันผูเลนคนถัดไปจึงเปดการดตอ จนมีการเปดการดครบท้ัง 3 ประเภท หาก
เปดจนครบทุกคนแลว การดยังเปดไมครบท้ัง 3 ประเภท ใหผูเลนคนแรกเปดการดตอ โดยวางทับบนการดแรกท่ีตน
เปดข้ึนมา สวนผูเลนคนถัดไปก็เปดการดและทําเชนเดียวกัน  

7) เมื่อการดเปดครบท้ัง 3 ประเภท คือ การดวิธีการประกอบอาหาร ผัก และเน้ือสัตว โดยดูจากการด
บนสุดของผูเลนแตละคนท่ีไดเปดข้ึนมา ผูเลนทุกคนจะมีสิทธ์ิกดกระดิ่งเพ่ือตอบเมนูอาหารท่ีไดสรางสรรคข้ึน โดย
ตองมีสวนประกอบครบท้ัง 3 ประเภท โดยผูท่ีกดกระดิ่งกอนจะเปนผูมีสิทธ์ิตอบกอน 

8) ผูเลนคนอ่ืนท่ีไมไดเปนผูตอบเมนูอาหาร จะเปนผูพิจารณาและลงมติวาเมนูท่ีเพ่ือนตอบน้ันถูกใจหรือไม
ถูกใจ โดยการยกปายความคิดเห็นข้ึนมา โดยถาถูกใจ ใหยกปายความคิดเห็น โดยหันดาน ถูก (  ) ถาไมถูกใจ ให
ยกปายความคิดเห็น โดยหันดาน ผิด (  )  

9) การตัดสินเมนูอาหาร วาเปนเมนูอาหารท่ีถูกใจของเพ่ือนๆ หรือไมน้ัน จะพิจารณาจากมติสวนใหญของ
เพ่ือน โดยถามติสวนใหญถูกใจ ผูตอบเมนูอาหารจะไดการดท้ังหมดท่ีเปดข้ึนมา ถามติสวนใหญไมถูกใจ ผูเลนคนอ่ืน
มีสิทธ์ิกดกระดิ่ง เพ่ือชวงชิงการตอบเมนูอาหารของตนเองท่ีคิดวาสามารถสรางสรรคไดนาสนใจกวา และใหเพ่ือนคน
อ่ืนลงมติ หรือเลือกวาจะเปดการดตอเพ่ือมองหาสวนประกอบท่ีนาสนใจตอไปในการสรางสรรคเมนูอาหาร 

หมายเหตุ ในขณะท่ีเพ่ือนกําลังพิจารณาลงมติเมนูอาหารท่ีตอบ ถาผูตอบเมนูอาหารพิจารณาแลวเห็นวา
เพ่ือนๆ สวนใหญจะลงมติไมถูกใจ ผูตอบเมนูอาหารจะอธิบายความพิเศษในการสรางสรรคเมนูอาหารของตนเอง 
เพ่ือโนมนาวใหเพ่ือนคนอ่ืนลงมติถูกใจในการออกแบบเมนูอาหารของตนเอง ในขณะเดียวกันผูเลนคนอ่ืนท่ีไมไดเปน
ผูตอบเมนูอาหาร ก็จะวิเคราะหและประเมินเมนูอาหารท่ีตนเองคิดวาสามารถสรางสรรคไดนาสนใจกวา เพ่ือชวงชิง
การตอบเมนูอาหารของตนเอง 
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10)  ถาผูเลนไมเหลือการดในมือใหเปดแลว จะถือเปนผูแพในเกม โดยไมสามารถกดกระดิ่งตอบเมนูอาหาร 

และไมสามารถลงมติตัดสนิเมนูอาหารได 
11)  เมื่อหมดเวลา (30 นาที) หรือผูเลนสวนใหญการดในมือหมด จนไมสามารถตัดสินดวยการลงมติได 

เชน ผูเลนท่ีมีการดในมือเหลืออยู 3 คน เปนตน จะถือวาจบเกม โดยผูชนะในเกม คือ ผูเลนท่ีมีจํานวนการดมากท่ีสุด  
สําหรับผลการประเมินเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารโดยผูเช่ียวชาญ พบวาเกมดังกลาวมีความ

เหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X� = 4.50, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงจากมากไปนอย 
พบวา ดานประสิทธิผลของเกม และดานเน้ือหาเกม ไดรับการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานประสิทธิภาพ
ของเกม และดานความยืดหยุนของเกม ไดรับการประเมินอยูในระดับมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 1.  
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึน จากผูเช่ียวชาญโดยภาพรวม 

รายการประเมิน X� S.D. ระดับความเหมาะสม ลําดับท่ี 
ดานประสิทธิภาพของเกม  4.33 0.58 มาก 2 
ดานประสิทธิผลของเกม  4.67 0.58 มากท่ีสุด 1 
ดานความยดืหยุนของเกม  4.33 0.58 มาก 2 
ดานเน้ือหาของเกม  4.67 0.58 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.50 0.58 มากท่ีสุด  
  
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะ

การสรางสรรคเมนูอาหาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบวาผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 3.87, S.D. = 0.52) 
โดยดานรูปแบบการสอน หากพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปนอย พบวา นักศึกษามีความ
พึงพอใจตอความสนุกสนานในการเลนเกมอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ความนาสนใจ และการอธิบายวิธีการเลน
และกติกาในการเลนเกม  ตามลําดับ สวนความชัดเจนและเหมาะสมของกติกาในการเลนนักศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง สําหรับดานความรูและการนําไปใชหากพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับความพึงพอใจจาก
มากไปนอย พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการสงเสริมความคิดสรางสรรคในการออกแบบเมนูอาหารในระดับ
มากท่ีสุด สวนขออ่ืนๆ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากโดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การสงเสริมการคิด
วิเคราะหเมนูอาหาร การประยุกตใชความรูท่ีไดรับ และการไดรับความรูความเขาใจในเน้ือหารายวิชา ตามลําดับ 
รายละเอียดดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะ 

การสรางสรรคเมนูอาหาร 
ประเด็นการประเมิน X� S.D. การแปลผล ลําดับท่ี 

ดานรูปแบบของเกม     
1. ความนาสนใจ 3.75 0.45 มาก 2 
2. ความสนุกสนานในการเลนเกม 3.91 0.83 มาก 1 
3. การอธิบายวิธีการเลนและกติกาในการเลนเกม 3.66 0.43 มาก 3 
4. ความชัดเจนและเหมาะสมของกติกาในการเลน 3.48 0.44 ปานกลาง 4 
ดานความรูและการนําไปใช     
1. การไดรับความรูความเขาใจในเน้ือหารายวิชา 3.64 0.47 มาก 4 
2. การสงเสริมการคิดวิเคราะหเมนูอาหาร 4.34 0.65 มาก 2 
3. การสงเสริมความคิดสรางสรรคในการออกแบบเมนูอาหาร 4.41 0.43 มากท่ีสุด 1 
4. การประยุกตใชความรูท่ีไดรับ 3.75 0.42 มาก 3 

ภาพรวม 3.87 0.52 มาก  
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จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาท่ีทดลองเลนเกมไดรับความสนุกควบคูกับการฝกทักษะการคิดวิเคราะหเพ่ือ

สรางสรรคเมนูอาหาร เปนการเปดโอกาสใหมีการเสนอความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบ
เมนูอาหารกับเพ่ือน เกิดบรรยากาศการเรียนรูท่ีแปลกใหม ทําใหวิชาท่ีเรียนมีความนาสนใจมากข้ึน ซึ่งสอดคลอง
กับเอกสิทธ์ิ (2559) ท่ีไดศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวการสรางความรูใหมโดยใชเกมการศึกษา พบวา 
ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญควรเปนเกมท่ีมีลักษณะการเลนเพ่ือการเรียนรู 
“Play to Learning” ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในขณะหรือหลังจากการเลนเกมเกิดการ
เรียนไปดวยและสนุกไปดวยพรอมกัน ทําใหผูเรียนมีความรูอยางมีความหมาย ไดรับประสบการณตรงและเปนการ
พัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนโดยท่ีผูเรียนไมรูตัว โดยสอดแทรกเน้ือหาลงในเกม ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
และลงมือฝกปฏิบัติดวยการเรียนรูดวยตนเอง นอกจากน้ันนักศึกษายังมีความพึงพอใจตอตนแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารในระดับมากโดยภาพรวม ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของ
เกรียงไกร (2560) ท่ีไดทําการประยุกตใชรูปแบบกิจกรรมผานเกมสําหรับการเขาช้ันเรียนและการมีสวนรวมในช้ัน
เรียน: กรณีศึกษา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
กิจกรรมผานเกมอยูในเกณฑดีและดีมาก ซึ่งชวยใหท้ังผูเรียนและผูสอนมีปฏิสัมพันธกันมากข้ึน บรรยากาศการ
เรียนการสอนไมเครงเครียด สงผลดีท้ังทางตรงและทางออมตอผูเรียน ผูสอน และสถาบันการศึกษา เปาหมาย
สูงสุดเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูแบบยั่งยืน  

 
สรุปผลการวิจัย 

ตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร ทําใหนักศึกษาไดฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหเพ่ือสรางสรรคเมนูอาหาร เน่ืองจากเกมน้ีเปนเกมท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเสนอและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการออกแบบเมนูอาหารกับเพ่ือน รวมท้ังใชเหตุผลและความรูดานการประกอบอาหารมาวิเคราะห
เพ่ือตัดสินวาเมนูอาหารน้ันเหมาะสมหรือไม ทําใหวิชาท่ีเรียนมีความนาสนใจและนักศึกษาไดรับความสนุกสนาน
มากข้ึน โดยรายวิชาอ่ืนๆ สามารถนําตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรค
เมนูอาหารไปประยุกตใหเหมาะสมได 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝายพัฒนาระบบการเรียนรู และศูนยบริการสื่อและ
สิ่งพิมพกราฟฟคไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ีสนับสนุนการทํางานวิจัยครั้งน้ี 
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