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บทคัดยอ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) จัดการเรียนการสอนดวยวิธีการเรียนรวมกันแบบ
ผสมผสานและใชโครงงานเปนฐาน ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต 2) พัฒนาการสรางความรูหลังจากเรียนดวยวิธีการเรียนรวมกันแบบผสมผสาน
และใชโครงงานเปนฐาน ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต และ3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยวิธีการเรียนรวมกัน
แบบผสมผสานและใชโครงงานเปนฐาน ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏสวนดุสิต กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ระบบการจัดการองค
ความรู ตอนเรียน A1 จํานวน 48 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประกอบดวย  แบบวัดการสรางความรู Vander Meijden’ coding scheme และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
คํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา 
 1)  การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการเรียนรวมกันแบบผสมผสานและใชโครงงานเปน
ฐานสามารถพัฒนาการสรางความรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ระบบการจัดการองคความรูได 
 2)  การสรางความรูของผูเรียนมีกระบวนการรับรูดานการใหขอมูลสารสนเทศมากที่สุด 
และผูเรียนยอมรับการสนับสนุนจากผูอ่ืน โดยไมแสดงความเห็นคิดเปนรอยละ 15.77 ซ่ึงอยูในกลุม
การสรางความรูขั้นต่ํา 



 3)  คาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองมีคาสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 92.99 สวน
คะแนนพัฒนาการของกลุมตัวอยางพบวา คาเฉลี่ยรอยละคะแนนพัฒนาการของกลุมตัวอยางเทากับ 
83.01 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการเรียนมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( X  = 27.89) สูงกวากอนเรียน 
( X  = 18.70) 
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Abstract 
 

 This research aims: 1) to conduct the blended learning through collaborative learning 
approach with project base for students in the Program of Information Technology, Suan Dusit 
Rajabhat University 2) to develop knowledge construction after undertaking teaching by blended 
learning through collaborative learning approach with project base for students in the Program of 
Information Technology, Suan Dusit Rajabhat University and 3) to compare students’ learning 
achievement before and after undertaking teaching by blended learning through collaborative 
learning approach with project base for students in the Program of Information Technology, Suan 
Dusit Rajabhat University.  The research sample consisted of 48 students section A1 who registered 
in the Knowledge Management System of Information Technology Program in 2010 academic year. 
The employed research instruments were knowledge construction evaluated Vander Meijden’ 
coding scheme and learning achievement test. Research data were statistically analyzed using the 
percentage (%), mean ( X ) the standard deviation (S.D) and t-test. The results of research were 
follows: 
 1)  Knowledge Management System could using by blended learning through 
collaborative learning approach with project base to develop knowledge construction and increase 
learning achievement for students in the Program of Information Technology, Suan Dusit Rajabhat 
University. 



 2)  Knowledge construction of learner had acknowledge process to giving information 
and was highest. 15.77 percentage of learner were to admit by the other support and no comment, 
the group in low-level elaboration. 
 3)  Learning achievement after undertaking teaching were higher than before undertaking 
teaching at 92.99 percentage. Gain achievement of learner were 83.01. Learning achievement 
were significantly higher than pre-test scores at .05 significant level. 


