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คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
งานเลี้ยงรับรองการประชุมวิชาการ
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Development of an Integrated Learning Instructional Model for Enhancing Student Life
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตนักศึกษา 2) เพื่อทดลองใชและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางเสริม
คุณภาพชีวิตนักศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่มีตอคุณภาพชีวิตและความ
พึงพอใจของนักศึ กษา กลุมตั วอย างที่ ใชในการวิจั ย คื อ นั กศึกษาสถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล าเจ าคุณทหาร
ลาดกระบัง ทุกชั้นป ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 345 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 90303011 การสราง
เสริมคุณภาพชีวิต (Enhancement of Quality of Life) ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย คือ 1) การศึกษาขอมูล
พื้นฐาน (Analysis: A) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และการสราง
เสริมคุณภาพชีวิต 2) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Design and Development : D and D) ดวยการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูจํานวนทั้งสิ้น 15 สัปดาห 3) การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน (Implementation:
I) กับนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง และ 4) การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E) ดวยการวัด
คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูและวัดคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก และแบบวัดความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผลการวิจัยสรุปวา รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณา
การเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประกอบดวย
หลักการ วัตถุประสงค ผลลัพธการเรี ยนรู กิจกรรมการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพรอม (P:
Preparation) ขั้นเรียนรู (A: Analysis) ขั้นสะทอนความคิด (R: Reflection ) ขั้นสรางความรู (C: Construction )
และขั้นประเมินผล (E: Evaluation ) ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่พัฒนาขึ้น นักศึกษา
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกอนเรียน และนักศึกษาพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมาก
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน บูรณาการ คุณภาพชีวิต

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,
1
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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 สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางเปนสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
(สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) และในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก็ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเพื่อใหผูปกครอง และผู
ที่มีสวนไดสวนเสียเกิดความมั่นใจในระบบการจัดการศึกษา โดยระบุไวใน หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับและมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
การเรี ยนรู ของสั งคมสมั ยใหม ในศตวรรษที่ 21 คนไทยทุ กระดั บต องพั ฒนาตนเองให พร อมเผชิ ญการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสมัยใหม ดวย
สติปญญา “รูทัน รูลึก รูจริง” และนอมนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนเครื่องมือดําเนินชีวิตให ไดอยาง
รอบคอบ ระมัดระวัง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลใหรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ให
เปนฐานสงเสริมความสามารถแกทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศที่มีรายได ระดับปานกลาง (Middle
Income Trap) เพื่อกาวสูประเทศที่มีรายไดระดับสูง ซึ่งเปนการยกระดับมาตรฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจใหทัดเทียม
นานาประเทศไดอยางมีความเชื่อมั่น การพัฒนาอัตลักษณแกผูเรียนสมัยใหมไมอาจดําเนินการไปไดเพียงฝายใดฝาย
หนึ่ง จําเปนตองมีกระบวนการเสริมสรางอัตลักษณนักศึกษาในเชิงบูรณาการ เพื่อสงเสริมความเกง (SMART) ดวยการ
หลอหลอมและปลูกฝงใหผูเรียน สามารถสรางพลังการเรียนรูที่ทันสมัย ทําใหตนเองมีความสามารถคิด วิเคราะห และ
แยกแยะความดี ความไมดี และนําพาตนเองไปสูสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม สามารถปฏิบัติตนอยู
รวมกันกับสังคมสมัยใหมไดอยางเปนสุข (เครือขายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย, 2561)
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเปนการศึกษาในระดับที่สําคัญเนื่องจากเปนการศึกษาที่เตรียมบุคคลเขาสู
อาชีพ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะตองเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ และสามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต อยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ในสั ง คมได อ ย า งมี ค วามสุ ข เมื่ อ เข า สู ก ารศึ ก ษา ใน
ระดับอุดมศึกษา ผูเรียนจะตองเผชิญกับสภาพแวดลอม และการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งมีการ
เปลี่ ยนแปลงบุคลิ กและพฤติ กรรมคอนขางมาก ซึ่งจะต องอาศัยการพิ จารณาตรวจสอบ คั ดเลื อก ตอบสนองให
เหมาะสมสอดคลองกับสิ่งที่ตนรับรู การเรียนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจึงควรไดรับการสรางเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่ง
ตองอาศัยกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เปนการบูรณาการภายในวิชา เปนลักษณะการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิด ทักษะและความคิดรวบยอดของเนื้อหาวิชานั้น ๆ (สุวิทย
และอรทัย, 2546) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดกําหนดยุทธศาสตรของสถาบันฯ ตาม
แผนกลยุทธสถาบัน พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเสริมสรางศักยภาพและผลิตกําลังคนตามความตองการ
ของประเทศและบริบทโลก ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละของหลักสูตรที่มีรูปแบบ Work Integrated Learning / Active
Learning/ Outreach Program ตอหลักสูตรทั้งหมด (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2560)
ทั้งนี้ผูสอนตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจและความสามารถของ
ผูเรียน สอดคลองกับแนวคิดดานเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคการยูเนสโก (UNESCO, 1978) ที่กลาว
วา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนความรูสึกของการอยูอยางพอใจ มีความสุข ความพอใจตอองคประกอบตางๆ ที่มีสวน
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สําคัญต อบุ คคลนั้ น ๆ ได แก อาหาร สุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา สิ่งแวดล อม รายได ที่อยู อาศั ยและ
ทรัพยากร Campbell (1980) กลาวถึงคุณภาพชีวิตวาครอบคลุม ความสุข ความพอใจ และความหวัง พวงทอง
(2560) ไดสรุปคุณภาพชีวิตวาเปนภาวะความเปนอยูที่ดีทั้งของตนเอง (ทั้งดานรางกายและจิตใจ) และของสังคม ทั้งนี้
ครอบคลุมไปถึง ความปลอดภัย สิทธิ และเสรีภาพ และ David (2006) กลาวถึงคุณภาพชีวิตครอบคลุม การอยูดีมีสุข
ความพึงพอใจในชีวิต และความสุข เปนตน ดังนั้นในการจัดการเรียนรูควรใชรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเนนการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง การปฏิบัติจริง การเรียนรูจากธรรมชาติและการเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาและหลักสูตรที่
ผสมผสานเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูอยางบูรณาการและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได การจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการจึงเปนวิธีหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดดังกลาวไดเปนอยางดี สอดคลองกับรัชนี และคณะ (2553) ที่กลาววา
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาผูเรียนทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง มี
ประสบการณในการดําเนินงานตามสภาพจริง เกิดเครือขายการเรียนรูชวยใหผูเรียนเขาใจ ความสัมพันธระหวางวิชา
กับการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ขอคนพบจากงานวิจัยทางการศึกษาหลายเรื่อง เชน งานวิจัยของเจษฎาภรณ (2549) ที่ได
ศึกษาการเรียนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษกับเนื้อหาหลักการจัดการของนักศึกษาระดับปริญญา สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม งานวิจัยของรอซีกีน และคณะ (2560) ไดศึกษาผล
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารกับการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดยะลา และงานวิจัยของผกามาศ (2558) ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช
กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ซึ่งผลการวิจัยทั้ง 3 ฉบับพบวาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และทําให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงและเกิดผลลัพธการเรียนรูที่ดีขึ้น ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยผูสอนของสํานัก
วิชาศึกษาทั่วไป และเปนอาจารยผูสอนในรายวิชาการสรางเสริมคุณภาพชีวิต จึงนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา
2. เพื่อทดลองใชและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
3. เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่มีตอคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของนักศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย

ขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีการดังนี้
ประชากร : นักศึกษาทุกหลักสูตร ชั้นปที่ 1 – 4 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ประจําปการศึกษา 2560 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวนทั้งสิ้น 20,000 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวย นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ทุกชั้นป ทุกสาขา ทุกคณะ ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 345 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 90303011
การสรางเสริมคุณภาพแบบเฉพาะเจาะจงชีวิต (Enhancement of Quality of Life) ไดจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง
2. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพชีวิตของนักศึกษา (องคการอนามัยโลก) และความพึงพอใจตอการเรียนการสอน
3. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ไดแก เนื้อหาในรายวิชาการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
จํานวน 15 สัปดาห
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ขั้นตอนการวิจัย ดําเนินการเปน 4 ขั้นตอน (ตารางที่ 1) ไดแก
1. การศึกษาขอมูล (Analysis) โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอนแบบบูรณาการและงานวิจัย ที่
เกี่ยวของ วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูรายวิชาที่จะจัดการเรียนการสอน วิเคราะหเปาหมายการพัฒนานักศึกษา
การออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Design and Development : D and D) โดยพัฒนาราง
รูป แบบการเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของรูป แบบการเรีย นการสอนที่พั ฒ นาขึ้ น โดย
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน จากนั้นสรางเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการใชรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ทําการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน และปรับปรุงรูปแบบและเครื่องมือใหสมบูรณ
3. การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน (Implementation: I) โดยผูวิจัยชี้แจงรายละเอียดรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการแกนักศึกษา ทําการประเมินคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทุกคนกอนเรียนโดยใชแบบ
ประเมินขององคการโลก (The WHOQOL GROUP, 1995) จากนั้นดําเนินการทดลองตามแผนการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ จํานวน 15 แผน และประเมินผลคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียน
การสอนฯ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
4. การประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E) โดยนําผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณการฯมา ปรับปรุงและแกไขรูปแบบ และจัดทํารายงานผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ตารางที่ 1 สรุปเปนตารางขั้นตอนการวิจัย ไดดังนี้
ขั้นตอน การดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1
การวิจัย (Research : R1)
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
(Analysis)

วิธีการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอน
แบบบูรณาการและงานวิจัย ที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูรายวิชาที่จะ
จัดการเรียนการสอน
3. วิเคราะหเปาหมายการพัฒนานักศึกษาสจล.

ผลการดําเนินการ
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. สรางเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการใชรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น
4. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
5. ปรับปรุงรูปแบบและเครื่องมือใหสมบูรณ

1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ฯ ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและ
ปรับปรุง แกไข
2. เครื่องมือที่เกีย่ วของกับการใชรูปแบบฯ
ที่ผา นการตรวจสอบ 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 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง

ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ
1. คุณภาพชีวิตของนักศึกษาสจล.
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
รูปแบบฯ

นําผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการฯมา
ปรับปรุงและแกไขรูปแบบ

รายงานผลการใชรูปแบบการเรียนการ
สอน
แบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 4
การพัฒนา (Development:
D2)
การประเมินผล รูปแบบ การ
เรียนการสอน (Evaluation : E)

4

29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อใหไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ รวบรวมขอมูลจากการวัดคุณภาพชีวิตและวัดความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอน วิเคราะหขอมูลจากแบบวัดคุณภาพชีวิต แปลผลขอมูลตามเกณฑ ดังนี้
คะแนน 26 – 60 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ไมดี คะแนน 61 – 95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิต
กลาง ๆ คะแนน 96 – 130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สวนแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แปลผลขอมูล ตามเกณฑคาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึง
พอใจ อยูในระดับมากที่สุด 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 อยูในระดับนอยที่สุด

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. การออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยผูเ ชี่ยวชาญไดทําการประเมินพบวา แผนการสอนมี
คุณภาพอยูในระดับดีมาก (X� = 3.56)
2 ผลการวัดคุณภาพชีวิต พบวานักศึกษามีผลการประเมินคะแนนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามเกณฑ จํานวน
289 คน คิดเปน รอยละ 84 สวนนักศึกษาอีก 56 คน อยูในระดับคุณภาพเทาเดิม สวนผลการประเมินความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุด (�X =4.61) โ ดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2
62

62

62T

62

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
กลุมที่เรียน-ภาค/ปการศึกษา1
หัวขอการประเมิน
901-1/2560 902-1/2560 901-2/2560
1. มีการแจงใหนักศึกษาทราบกฎเกณฑ และวัตถุประสงคของ
4.60
4.70
4.60
รายวิชาอยางชัดเจน
2. ตรงตอเวลาในการเขาสอนตลอดชวงระยะ เวลาในการเรียน
4.60
4.70
4.70
3. เขาสอนครบตามเนื้อหาที่กําหนดไวในแผนการเรียนการสอน
4.60
4.60
4.70
4. ผูสอนมีทักษะหรือเทคนิคในการสอนใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหา
4.60
4.60
4.60
5. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามใน–นอกเวลาเรียน
4.50
4.70
4.60
6. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม หรือจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.60
4.70
4.70
ใหกับผูเรียน
7. มอบหมายงานในปริมาณที่เหมาะสมและตรวจงาน ชี้แจง
4.50
4.60
4.50
ขอบกพรองใหนักศึกษาทราบ
8. มีกิจกรรมหรือมอบหมายงานที่เปดโอกาสใหนักศึกษา คิด
4.60
4.70
4.60
วิเคราะหแกไขปญหาและสรางสรรค
9. ใชสื่อในการสอนเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
4.50
4.70
4.60
10.นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ ขึ้นจากการเรียนวิชานี้
4.60
4.60
4.60
คะแนนเฉลีย่ แตละกลุม
4.57
4.66
4.61
สรุป คะแนนเฉลี่ย
4.61
62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

1

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 90303011 การสรางเสริมคุณภาพชีวิต 901-1/2560: ภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 126 คน,
902-1/2560: ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุม ที่ 2 จํานวน 101 คน, ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุมที่ 1 จํานวน 118 คน
62

62

จากผลการวิจัย พบวา การออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทําใหนักศึกษามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยใชรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย เชน การสอนโดยการใชเกม การสอนโดยการลง
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มือปฏิบัติ การสอนแบบใชคําถาม แบบโครงงาน แบบใชปญหาเปนฐาน แบบศึกษาดวยตนเอง แบบกิจกรรม
แบบแกปญหา แบบใชโสตทัศนวัสดุ แบบแบงกลุมระดมพลังสมอง แบบจิ๊กซอร (Jigsaw) เปนตน ทําใหนักศึกษา
ไดมีโอกาสใชรูปแบบการเรียนรูตามที่ตนเองสนใจ และถนัด อีกทั้งผูวิจัยมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ซึ่งประกอบดวย 1) การกําหนดเรื่องที่จะสอน โดยการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหความสัมพันธของ
เนื้อหาที่มีความเกี่ยวของกัน เพื่อนํามากําหนดเปนเรื่องหรือปญหาหรือความคิดรวบยอดในการสอน 2) กําหนด
จุดประสงคการเรียนรู โดยการศึกษาจุดประสงคของวิชาหลักและวิชารองที่จะนํามาบูรณาการ และกําหนด
จุดประสงคการเรียนรูในการสอน สําหรับหัวเรื่องนั้น ๆ เพื่อการวัดและประเมินผล 3) กําหนดเนื้อหายอย เปน
การกําหนดเนื้อหาหรือหัวเรื่องยอย ๆ สําหรับการเรียนการสอนใหสนองจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว 4) วาง
แผนการสอน เปนการกําหนดรายละเอียดของการสอนตั้งแตตนจนจบ โดยการเขียนแผนการจัดการเรียนรูซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบสําคัญคือ สาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล นอกจากนี้ การสอนแบบใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ทําใหผูเรียนไดเรียนรูไดงายขึ้น ดังที่สิริพัชร
(2546) ไดกลาววา “การสอนแบบบูรณาการทําใหผูเรียนสามารถแกปญหาดวยตนเอง ซึ่งตองอาศัยความรูจาก
หลายสาขาวิชา และเพื่อสนองความสนใจของผูเรียน บรรยากาศในชั้นเรียนจะไมเครียด กระตุนใหผูเรียนเรียน
อยางสนุกสนาน และสงเสริมการเรียนรูที่จะทํางานรวมกัน ยอมรับผูอื่น นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
ใหผูเรียนไดลงมือทํา ปฏิบัติ ทําใหเกิดทักษะในการปฏิบัติ ผูเรียนไดคิดเอง และลงมือปฏิบัติเอง เปนการมุงเนน
ในการทํากิจกรรมที่อาจเปนทั้งรายบุคคลหรือรายกลุม เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน นอกจากนี้
ประโยชนที่ไดรับจากการสอนแบบบูรณาการยังชวยใหเกิดการเชื่อมโยงของการเรียนรู (Transfer of learning)
ความรูที่เ รียนไปแลว จะถู กนํา มาสั มพัน ธกับ ความรูที่ จะเรียนใหม ๆ จะทํา ใหเ กิดการเรียนรูได เร็ว ขึ้นช วยจั ด
เนื้อหาวิชา หรือความรูใหอยูในลักษณะเหมือนชีวิตจริง คือ ผสมผสานและสัมพันธเปนความรูที่อยูในลักษณะหรือ
รูปแบบที่เอื้อตอการนําไปใชกับชีวิต ชวยใหผูเรียนเขาใจสภาพและปญหาสังคมไดดีกวา ชวยใหการสอนและการให
การศึกษามีคุณคามากขึ้น แทนที่จะเปนขบวนการถายทอดความรูหรือสาระแตเพียงประการเดียว กลับชวยให
สามารถเนนการพัฒนาทักษะที่จําเปน ใหเกิดความคิดรวบยอดที่กระจางถูกตอง และใหสามารถปลูกฝงคานิยมที่
ปรารถนาไดอีกดวย ทําใหเกิดบูรณาการขึ้น การบูรณาการความรูทําใหวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาหรือการ
สอนเปลี่ยนไป จากการใหผูเรียนไดรับความรูไปเปนการใหผูเรียนไดเห็นคุณคาและนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
สอดคลองกับแนวคิดของผาสุก (2551) ที่ไดวิจัยเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความสามารถในการนําความรูที่ไดจากการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ไปใชในชีวิตจริงรวมทั้งมีทักษะในการเชื่อมโยงความรู และมีความสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง
ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข เห็นคุณคาในตนเอง งาน หนาที่ มีความรับผิดชอบตอตนเอง เพื่อน และชุมชน
รวมทั้งเห็นความจําเปนที่ตองรวมกันรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ
อรทัย และคณะ (2542) ที่ไดเสนอหลักในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบูรณาการ วาเปนการจัดการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนอยาง กระตือรือรน สงเสริมให
ผูเรียนไดมีกิจกรรมกลุม รวมกันทํางานกลุมดวยตนเอง มีความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสไดลงมือทํา มีการจัดประสบการณตรงใหแกผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งที่เปน
รูปธรรมเขาใจงายตรงกับความจริง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีเหตุผล จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่
สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูสึกกลาคิดกลาทํา สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกซึ่ง ความรูสึกนึกคิดของตนเองตอ
สาธารณะชนหรือเพื่อนรวมชั้นเรียน เนนการปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม และ จริยธรรมที่ถูกตองดีงามใหผูเรียน
สามารถวางแผน แยกแยะ ความถูกตองดีงามและความเหมาะสมได สามารถขจัดความขัดแยงไดดวยเหตุผล มี
ความกลาหาญทางจริยธรรม และแกไขปญหาดวยปญญาและสามัคคี
ผลที่ เ กิ ด จากการเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการในวิ ช า 90303011 การสร า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
(Enhancement of Quality of Life) สามารถเสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
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เจาคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้ พบวา นักศึกษามีคุณภาพชีวิตสูงขึ้นกวากอนเรียน รอยละ 84 สวน รอยละ 16 อยูที่
ระดับคงเดิม ทั้งนี้เนื่องจาก ผูวิจัยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ทําใหนักศึกษาจะตองลงมือปฏิบัติและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตัวเองเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการสอนของครูผูสอน นอกจากนี้ ผูวิจัย ใชวิธีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล เปนระยะ ทุกสัปดาห ติดตามการสงงาน ตรวจสอบคุณภาพของงาน มีการมอบหมายงานที่ใหนักศึกษา
ตองทําการศึกษาคนควาหาขอมูล มีการใชสถานการณเปนสื่อในการสอน จากการดําเนินการดังกลาว ทําให
นักศึกษาใหความรวมมือในการเรียนรูในระดับมากที่สุด นักศึกษาสนุกกับการเรียนรู และมีความสุขในการเรียน
เปนผลใหการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (X� = 4.61) ทั้งนี้อาจเปนผลเนื่องมาจากการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมุงสงเสริมการจัดประสบการณตรงใหแกผูเรียนโดยใหผูเรียนไดมี
โอกาสในการเรียนรูจากสภาพจริง สิ่งที่เปนรูปธรรมและสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสไดปฏิบัติจริงจนเกิดความสามารถ
และทักษะ
62

62T

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ทุกชั้นป ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการสราง
เสริมคุณภาพชีวิต ดวยการวัดคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูและวัดคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ตามแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการประกอบดวยหลักการ
วัตถุประสงค ผลลัพธการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพรอม (P: Preparation)
ขั้นเรียนรู (A:Analysis) ขั้นสะทอนความคิด (R:Reflection ) ขั้นสรางความรู (C: Construction ) และขั้นประเมินผล
(E: Evaluation ) ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกอนเรียน และนักศึกษาพึงพอใจตอ
รูปแบบการเรียนการสอนในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอน หรือกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายเพื่อ
สรางเสริมศักยภาพการเรียนรูใหกับนักศึกษา
2. ควรมี ก ารวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดในสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง เพื่อนําผลมาเปนแนวทางในการวางแผนดูแลนักศึกษาเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีความพรอมในการ
เรียนรู และจบการศึกษาอยางมีคุณภาพ
3. ผูบริหารควรสงเสริมและใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
4. ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปไดออกแบบรูปแบบการเรียนรูแบบบูรณาการ
ในรายวิชาของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป
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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
____________________________________________________________________
1*
2
1
2
3
ปริศนา มัชฌิมา ณัฏฐา ผิวมา นันทวัน เรืองอราม พิชญสินี พุทธิทวีศรี และ นราธิป ปุณเกษม
Prisana Mutchima1*, Nattha Phiwma2, Nantawan Ruangaram1, Pichsinee Puttitaweesri2 and Naratip Poonnakasem3

บทคัดยอ

การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อ 1) พั ฒนาต นแบบการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ผ านเกมเสริ มทั กษะการ
สร างสรรค เมนู อาหาร สํ าหรั บนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยี การประกอบอาหารและการบริ การ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ 2) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริม
ทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปที่ 2 จํานวน 35 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ เกมเสริมทักษะการ
สร างสรรค เมนู อาหาร และแบบสอบถามความพึ งพอใจ สถิติ ที่ ใช ในงานวิ จั ย ไดแก คาเฉลี่ ย และส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา เกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร ทําใหนักศึกษาไดรับความสนุกสนาน ฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหเพื่อสรางสรรคเมนูอาหาร สามารถเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบ
เมนูอาหารกับเพื่อน เกิดบรรยากาศการเรียนรูที่แปลกใหม ทําใหวิชาที่เรียนมีความนาสนใจมากขึ้น 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 gamebased 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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บทนํา

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจะมีอิสระมากกวาการเรียนในระดับประถมศึกษา
และมั ธ ยมศึ ก ษา ส ง ผลให พ ฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาเปลี่ ย นไป ได แ ก การขาดแรงจู ง ใจในชั้ น เรี ย น ไม เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญของเนื้อหาที่เรียน และเขาเรียนสายหรือแคมาเขาเรียนเพื่อเช็คชื่อเทานั้น เปนตน (เกรียงไกร, 2560)
นอกจากนั้นนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรูคอนขางนอย เนื่องจากขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตือรือรนตอการ
เรียนรู เพราะคิดวาการเรียนรูเปนสิ่งที่ยาก จึงไมคอยตั้งใจเรียน ผูสอนจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยมุงเนนใหผเู รียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนผานการจัดกิจกรรมตางๆ ในหองเรียนแทน
การบรรยายเพียงอยางเดียวเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น ดังนั้นการสรางนวัตกรรมการ
เรียนรูที่สามารถทําใหนักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู จึงเปนแนวทางในการสงเสริมใหนักศึกษาไดปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จในการเรียน (ชํานาญ และ คณะ, 2559) ซึ่งเกมเปนสื่อการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่งที่นักศึกษาใหความสนใจ เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูสูง ผูเรียนไดรับความ
สนุกสนานและเกิดการเรียนรูจากการเลน ขอดีของเกมคือ มีความทาทาย เปดโอกาสใหผูเลนลองผิดลองถูก และมี
อํานาจตัดสินใจในการเลน เนื้อหาของเกมเขาถึงความตองการสามัญของมนุษย มีลักษณะที่ตอบสนองทาทายให
อยากเอาชนะ ใหความสนุกสนาน และชวนติดตาม (ทิศนา, 2555; อรรถเศรษฐ, 2557)
รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเกมเปนกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนมากขึ้น โดยกฤษดาภัทร (2561) ไดกลาววา การเรียนรูผานเกม คือ การเรียนรูที่ใชเกมเปน
เครื่ องมื อในการเรี ยนรู ซึ่ งผูเ รีย นได รับการกระตุนความสนใจในการเรียนรูแ ละไดรับ การสง เสริ มทั กษะตาม
วัตถุประสงคและเพื่อมุงไปสูผลลัพธของการเรียนรูและไดรับการสงเสริมทักษะ ตามวัตถุประสงคและเพื่อมุงไปสู
ผลลัพธของการเรียนรูที่กําหนดไปพรอมๆ กับการไดรับความบันเทิง นอกจากนี้การเรียนรูผานเกม (game-based
learning) จะชวยกระตุนใหผูเรียนรูสึกสนุกสนาน (สุไม และ ศศิฉาย, 2557) เปนการเรียนรูผานนวัตกรรมการ
เรียนรูอยางหนึ่งที่ไดรับการยอมรับและมีการนําแนวคิดการเรียนรูผานเกมไปประยุกตใชในหลากหลายสาขาวิชา
ในระดับมหาวิทยาลัย (Byun and Loh, 2015; Pons-Lelardeux, et al., 2015; Soflano, et al., 2015; ศานต
และคณะ, 2560) ดังนั้น กระบวนการจัดการเรียนรูผานเกม จึงชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และศักยภาพดวยการจัดการเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน 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 ผูเลนจะตองสนุกสนานและชื่นชอบ 3) Authenticity คือตัวเกมตองมีเปาหมายชัดเจนวา
ตองการสื่ออะไรและผลที่ไดคืออะไร 4) Self-reliance คือ ผูเรียนตองสามารถพึ่งพาตัวเองในการเลนเกมการ
เรียนรูได และ 5) Experiential Learning คือ ผูเรียนสามารถสรางและพัฒนาประสบการณจากเนื้อหาได โดย
หลักการนี้สามารถทําใหสื่อการเรียนในรูปแบบเกมที่สรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนในเวลาเดียวกัน โดยมุงเนนไปที่
ผูเรียนเปนหลักทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเลน ในขณะที่ผูเรียนตองสามารถพึ่งพาตนเองไดเพื่อใหไดคําตอบและ
เพื่อใหสามารถจบบทเรียนได
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนสถาบันการศึกษาที่ใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ประกอบกับมีจุดเดนดานอาหาร และมีแนวคิดในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนผานกิจกรรมตางๆ ในหองเรียนเพื่อใหนักศึกษาไดทํากิจกรรม
รวมกับการเรียนมากขึ้น เปนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหมีความสนุกสนานพรอมกับไดรับความรูดาน
วิชาการ คณะผูวิจัยจึงไดพัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขึ้น
โดยไดนําตนแบบดังกลาวมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิจัยและพัฒนาอาหาร เพื่อกระตุนให
ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน ตลอดจนไดรับความรูควบคูกับความสนุกสนาน และเปนการเสริมสราง
ทักษะการคิดวิเคราะหสรางสรรคเมนูอาหารใหมๆ แกผูเรียน

10

29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการ
สรางสรรคเมนูอาหาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน โดยประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตอนเรียน A4 ชั้นปที่ 2 จํานวน 35 คน ซึ่ง
การวิจัยนี้ใชประชากรทั้งหมดในการศึกษา โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) เกมเสริมทักษะการ
สรางสรรคเมนูอาหารที่คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้น และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. สรางเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูและปญหาในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิจัยและพัฒนาอาหาร
ซึ่งเปนรายวิชานําตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน
1.2 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาเกมเพื่อใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.3 พัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร
1.4 นําตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผา นเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร เสนอผูเชี่ยวชาญ
ดานการจัดการเรียนการสอนผานเกม โดยการประเมินคุณสมบัติเชิงคุณภาพแบบ ISO/IEC 9126 ซึ่งแบงการ
ประเมินเปน 4 ดาน ไดแก ดานประสิทธิภาพของเกม (Efficiency) ดานประสิทธิผลของเกม (Effectiveness) ดาน
ความยืดหยุนของเกม (Flexibility) และดานเนื้อหาของเกม (Content) (ลดาวัลย และ ศุภกฤษฏิ์, 2560)
1.5 ปรับปรุงเกมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
1.6 นําตน แบบการจั ดกิจ กรรมการเรีย นรูผา นเกมเสริ มทัก ษะการสร างสรรคเ มนูอ าหารที่ผา นการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนผานเกม มาทดลองใชกับกลุมทดลองเลนเกมซึ่งเปนอาจารย
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเกม
1.7 ปรับปรุงเกมตามขอเสนอแนะของกลุมผูทดลองเลนเกม
1.8 นําตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร มาใชกับกลุม
ตั ว อย า ง ซึ่ ง เป น นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ก ารประกอบอาหารและการบริ ก าร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปที่ 2 ที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานเกม จํานวน 35 คน
2. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะ
การสรางสรรคเมนูอาหาร ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
2.1 นําแบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะ
การสรางสรรคเมนูอาหาร เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองเชิงเนื้อหา
2.2 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปใชสอบถามความพึงพอใจกลุมตัวอยาง
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การพัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. การพั ฒนาต นแบบการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรูผ านเกมเสริ มทั กษะการสร างสรรค เมนูอาหาร สํ าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จากการศึกษาแผนการจัดการเรียนรูและปญหาในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิจัยและพัฒนาอาหาร
ซึ่งเปนรายวิชาที่มีการนําตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร “เกมเมนู
ผองเพื่อน” มาใชในการจัดการเรียนและทําการศึกษาหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาเกมเพื่อใชจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน นํามาพัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมฯ โดยมีผูเลนจํานวน 4-8 คน ใชระยะเวลาในการเลน
20-30 นาที และมีอุปกรณที่ใชในการเลน คือ
1) การดหลัก จํานวน 60 ใบ สําหรับใชเปนตัวกําหนดการสรางสรรคเมนูอาหาร ประกอบดวยการด 3
ประเภท ไดแก การดวิธีการประกอบอาหารดวยหลักการทางวิทยาศาสตรอาหาร จํานวน 20 ใบ การดผัก จํานวน 20
ใบ และการดเนื้อสัตว จํานวน 20 ใบ
2) ปายความคิ ดเห็น เปนปายเครื่ องหมายถูก (  ) และ ผิ ด (  ) สํ าหรับให ผูเลนลงมติ เกี่ ยวกั บ
เมนูอาหารที่เพื่อนเสนอวาถูกใจหรือไม
3) กระดิ่ง สําหรับกดเพื่อตอบชื่อเมนูอาหาร
โดยมีวิธีการเลนและกติกา ดังนี้
1) ผูเลนนั่งเปนวงเพื่อใหมองเห็นการดของเพื่อนครบทุกคน
2) สับการดหลักทั้งหมดเขาดวยกัน โดยไมแยกประเภทการด
3) แจกการดทีละ 1 ใบ ใหครบจํานวนผูเลน และแจกจนการดหมดสํารับ โดยผูเ ลนคว่ําการดทั้งหมดที่
ไดรับไวกอน
4) วางกระดิ่งไวตรงกลางของผูเลนทั้งหมด
5) แจกปายความคิดเห็น คนละ 1 อัน
6) ผูเลนคนแรกเปดการดขึ้นและวางไวดานหนาตนเองเพื่อใหผูเลนคนอื่นไดมองเห็น ซึ่งการดที่เปดขึ้นมา
นั้น อาจเปนการดประเภทใดก็ได จากนั้นผูเลนคนถัดไปจึงเปดการดตอ จนมีการเปดการดครบทั้ง 3 ประเภท หาก
เปดจนครบทุกคนแลว การดยังเปดไมครบทั้ง 3 ประเภท ใหผูเลนคนแรกเปดการดตอ โดยวางทับบนการดแรกที่ตน
เปดขึ้นมา สวนผูเลนคนถัดไปก็เปดการดและทําเชนเดียวกัน
7) เมื่อการดเปดครบทั้ง 3 ประเภท คือ การดวิธีการประกอบอาหาร ผัก และเนื้อสัตว โดยดูจากการด
บนสุดของผูเลนแตละคนที่ไดเปดขึ้นมา ผูเลนทุกคนจะมีสิทธิ์กดกระดิ่งเพื่อตอบเมนูอาหารที่ไดสรางสรรคขึ้น โดย
ตองมีสวนประกอบครบทั้ง 3 ประเภท โดยผูที่กดกระดิ่งกอนจะเปนผูมีสิทธิ์ตอบกอน
8) ผูเลนคนอื่นที่ไมไดเปนผูตอบเมนูอาหาร จะเปนผูพิจารณาและลงมติวาเมนูที่เพื่อนตอบนั้นถูกใจหรือไม
ถูกใจ โดยการยกปายความคิดเห็นขึ้นมา โดยถาถูกใจ ใหยกปายความคิดเห็น โดยหันดาน ถูก (  ) ถาไมถูกใจ ให
ยกปายความคิดเห็น โดยหันดาน ผิด (  )
9) การตัดสินเมนูอาหาร วาเปนเมนูอาหารที่ถูกใจของเพื่อนๆ หรือไมนั้น จะพิจารณาจากมติสวนใหญของ
เพื่อน โดยถามติสวนใหญถูกใจ ผูตอบเมนูอาหารจะไดการดทั้งหมดที่เปดขึ้นมา ถามติสวนใหญไมถูกใจ ผูเลนคนอื่น
มีสิทธิ์กดกระดิ่ง เพื่อชวงชิงการตอบเมนูอาหารของตนเองที่คิดวาสามารถสรางสรรคไดนาสนใจกวา และใหเพื่อนคน
อื่นลงมติ หรือเลือกวาจะเปดการดตอเพื่อมองหาสวนประกอบที่นาสนใจตอไปในการสรางสรรคเมนูอาหาร
หมายเหตุ ในขณะที่เพื่อนกําลังพิจารณาลงมติเมนูอาหารที่ตอบ ถาผูตอบเมนูอาหารพิจารณาแลวเห็นวา
เพื่อนๆ สวนใหญจะลงมติไมถูกใจ ผูตอบเมนูอาหารจะอธิบายความพิเศษในการสรางสรรคเมนูอาหารของตนเอง
เพื่อโนมนาวใหเพื่อนคนอื่นลงมติถูกใจในการออกแบบเมนูอาหารของตนเอง ในขณะเดียวกันผูเลนคนอื่นที่ไมไดเปน
ผูตอบเมนูอาหาร ก็จะวิเคราะหและประเมินเมนูอาหารที่ตนเองคิดวาสามารถสรางสรรคไดนาสนใจกวา เพื่อชวงชิง
การตอบเมนูอาหารของตนเอง
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10) ถาผูเลนไมเหลือการดในมือใหเปดแลว จะถือเปนผูแพในเกม โดยไมสามารถกดกระดิ่งตอบเมนูอาหาร
และไมสามารถลงมติตัดสินเมนูอาหารได
11) เมื่อหมดเวลา (30 นาที) หรือผูเลนสวนใหญการดในมือหมด จนไมสามารถตัดสินดวยการลงมติได
เชน ผูเลนที่มีการดในมือเหลืออยู 3 คน เปนตน จะถือวาจบเกม โดยผูชนะในเกม คือ ผูเลนที่มีจํานวนการดมากที่สุด
สําหรับผลการประเมินเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารโดยผูเชี่ยวชาญ พบวาเกมดังกลาวมีความ
เหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (X� = 4.50, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงจากมากไปนอย
พบวา ดานประสิทธิผลของเกม และดานเนื้อหาเกม ไดรับการประเมินอยูในระดับมากที่สุด สวนดานประสิทธิภาพ
ของเกม และดานความยืดหยุนของเกม ไดรับการประเมินอยูในระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1.
ตารางที่ 1 ผลการประเมินเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารที่คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้น จากผูเชี่ยวชาญโดยภาพรวม
�
รายการประเมิน
X
S.D.
ระดับความเหมาะสม ลําดับที่
ดานประสิทธิภาพของเกม
4.33
0.58
มาก
2
ดานประสิทธิผลของเกม
4.67
0.58
มากที่สุด
1
ดานความยืดหยุนของเกม
4.33
0.58
มาก
2
ดานเนื้อหาของเกม
4.67
0.58
มากที่สุด
1
รวม
4.50
0.58
มากที่สุด
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
มากที่สุด สวนขออื่นๆ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากโดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การสงเสริมการคิด
วิเคราะหเมนูอาหาร การประยุกตใชความรูที่ไดรับ และการไดรับความรูความเขาใจในเนื้อหารายวิชา ตามลําดับ
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะ
การสรางสรรคเมนูอาหาร
�
ประเด็นการประเมิน
X
S.D. การแปลผล ลําดับที่
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. การไดรับความรูความเขาใจในเนื้อหารายวิชา
3.64 0.47
มาก
4
2. การสงเสริมการคิดวิเคราะหเมนูอาหาร
4.34 0.65
มาก
2
3. การสงเสริมความคิดสรางสรรคในการออกแบบเมนูอาหาร
4.41 0.43
มากที่สุด
1
4. การประยุกตใชความรูที่ไดรับ
3.75 0.42
มาก
3
ภาพรวม
3.87 0.52
มาก
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จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่ทดลองเลนเกมไดรับความสนุกควบคูกับการฝกทักษะการคิดวิเคราะหเพื่อ
สรางสรรคเมนูอาหาร เปนการเปดโอกาสใหมีการเสนอความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบ
เมนูอาหารกับเพื่อน เกิดบรรยากาศการเรียนรูที่แปลกใหม ทําใหวิชาที่เรียนมีความนาสนใจมากขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับเอกสิทธิ์ (2559) ที่ไดศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวการสรางความรูใหมโดยใชเกมการศึกษา พบวา
ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญควรเปนเกมที่มีลักษณะการเลนเพื่อการเรียนรู
“Play to Learning” ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในขณะหรือหลังจากการเลนเกมเกิดการ
เรียนไปดวยและสนุกไปดวยพรอมกัน ทําใหผูเรียนมีความรูอยางมีความหมาย ไดรับประสบการณตรงและเปนการ
พัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนโดยที่ผูเรียนไมรูตัว โดยสอดแทรกเนื้อหาลงในเกม ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
และลงมือฝกปฏิบัติดวยการเรียนรูดวยตนเอง นอกจากนั้นนักศึกษายังมีความพึงพอใจตอตนแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารในระดับมากโดยภาพรวม ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของ
เกรียงไกร (2560) ที่ไดทําการประยุกตใชรูปแบบกิจกรรมผานเกมสําหรับการเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้น
เรียน: กรณีศึกษา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
กิจกรรมผานเกมอยูในเกณฑดีและดีมาก ซึ่งชวยใหทั้งผูเรียนและผูสอนมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น บรรยากาศการ
เรียนการสอนไมเครงเครียด สงผลดีทั้งทางตรงและทางออมตอผูเรียน ผูสอน และสถาบันการศึกษา เปาหมาย
สูงสุดเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูแบบยั่งยืน

สรุปผลการวิจัย

ตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร ทําใหนักศึกษาไดฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหเพื่อสรางสรรคเมนูอาหาร เนื่องจากเกมนี้เปนเกมที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเสนอและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการออกแบบเมนูอาหารกับเพื่อน รวมทั้งใชเหตุผลและความรูดานการประกอบอาหารมาวิเคราะห
เพื่อตัดสินวาเมนูอาหารนั้นเหมาะสมหรือไม ทําใหวิชาที่เรียนมีความนาสนใจและนักศึกษาไดรับความสนุกสนาน
มากขึ้ น โดยรายวิ ช าอื่ น ๆ สามารถนํา ต นแบบการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู ผา นเกมเสริ มทั ก ษะการสรา งสรรค
เมนูอาหารไปประยุกตใหเหมาะสมได

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝายพัฒนาระบบการเรียนรู และศูนยบริการสื่อและ
สิ่งพิมพกราฟฟคไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สนับสนุนการทํางานวิจัยครั้งนี้
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