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บทคัดยอ 
    การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับชุดทดลอง Robo-PICA V2.0 กับ EV3 ของรายวิชาการ

เช่ือมตอคอมพิวเตอร เปนงานวิจัยเพื่อจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2558 ของนักศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การดําเนินวิจัยมีสี่ ขั้นตอน 

กลาวคือ ขั้นตอนแรกทําการวางแผน (Plan) โดยทําศึกษารายวิชาการเช่ือมตอคอมพิวเตอร มีประเด็นท่ีตองใหผูเรียนไดเรียนรูการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับชุดทดลอง Robo-PICA V2.0 กับ EV3 ขั้นตอนท่ีสอง (Act) เปนข้ันตอนการปฏิบัติการโดย

ออกแบบกิจกรรม การเรียนรูท่ีบูรณาการกระบวนการคิดของผูเรียนดวยการกําหนดเปนใบกิจกรรม มอบหมายงานใหตรงตาม

คําอธิบายรายวิชาการเช่ือมตอคอมพิวเตอร พรอมท้ังกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู สวนข้ันตอนที่สาม (Observe) 

เปนขั้นตอนการสังเกตผลโดยผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมการปฏิบัติการของผูเรียน และทําการวิเคราะหการปฏิบัติการของผูเรียนใน

ใบกิจกรรมที่มอบหมาย และขั้นตอนสุดทาย ขั้นตอนท่ีสี่ เปนข้ันตอนการสะทอนผล (Reflect) ดวยการเขียนรายงานวิจัยเร่ือง 

การบูรณาการการเรียนการสอนดานการคิดวิเคราะหรายวิชาการเชื่อมตอคอมพิวเตอรไดผลการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยอยูในระดับเปน

ท่ีนาพอใจ 

คําสําคัญ: ปญหาเปนฐาน, การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 

Abstract 
    The learning management in the 21st century using the problem-based learning with the Robo - 

PICA and the EV3 set for interface computers is a research for the purpose of teaching in the second semester 

of the 2015 Academic year for students in information and communication engineering, faculty of Industrial 

technology Thepsatri Rajabhat University. There are 4 steps in this research. The first step is to plan. This 

done by studying connecting a computers. The students will use the problem-based learning with the Robo - 

PICA V2.0 and the EV3 set.  The second stage is to act. This is the practical step where learning activities are 

created that integrate the thinking process of the learners though a documented activity that is related to the 

subject of the interface computers together with a method of measuring and evaluating the activity. The third 
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stage is to observe. The purpose of this step is to observe. The researchers collect the result of the students 

and analyses the activities of the students in the activity sheet. The last stage is to reflect. This is to write the 

report of the research of the integration of the lesson of the analysis of the subject of interface computers. 

The result of the research is positive. 

Keywords: problem-based learning, 21st Century 
 
 

1. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
 ในรายวิชาการเชื่อมตอคอมพิวเตอร ผูวิจัยไดรับผิดชอบ

การจัดการสอนมาไมนอยกวา 9 ปท่ีผานมา นักศึกษาสวน

ใหญจะมีขบวนการเรียนรู โดยฟงหลักการและทฤษฎีจาก

ผูสอน และลงมือปฏิบัติตามใบงานที่กําหนด เมื่อทดลอง

เสร็จเขียนผลการทดลองและสรุปสงผูสอน แตดวยชุด

ทดลองและเทคโนโลยีดานการเช่ือมตอคอมพิวเตอรมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง แมเปนทฤษฎีหรืออุปกรณประเภท

เดียวกัน ก็มีผลิตภัณฑดานการศึกษาออกมาใหผูเรียนได

เรียนรู การประยุกตการใชงานท่ีแตกตางกันการควบคุม

อุ ป ก ร ณ ก า ร เ ชื่ อ ม ต อ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ที่ ส า ม า รถ ใ ช

โปรแกรมควบคุมที่แตกตางกันมากขึ้น แตผูเรียนสวนใหญยัง

ยึดติดการเรียนรูดวยการจดจําการทํางานของอุปกรณและ

ชุดทดลอง ผูเรียนยังไมสามารถแยกแยะ บอกความแตกตาง  

ท้ังทางดานทฤษฎี ดานการประยุกตใชงาน ขาดการคิด

วิเคราะห จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีผูสอนตองปรับเปล่ียนวิธีการ

สอนแกผู เ รียน โด ยผูสอนไม  ใช  เป น เพียงผู ถ ายทอ ด

เนื้อหาวิชาเทานั้น แตตองทําหนาท่ีเปนผูจัดการเรียนรู ดัง

นักการศึกษาไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูไว ดังนี้   

  สุมน อมรวิวัฒน [1] อธิบายความหมายของการ

จัดการเรียนรูไวว าการจัดการเรียนรูคือสถานการณอยาง

หนึ่งท่ีมีส่ิงตอไปนี้เกิดข้ึน ไดแก  1) มีความสัมพันธ และมี

ปฏิสัมพันธเกิดข้ึนระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน 

ผูเรียนกับส่ิงแวดลอม และผูสอนกับผูเรียนกับส่ิงแวดลอม  

2) ความสัมพันธและมีปฏิสัมพันธนั้นกอใหเกิด การเรียนรู

และประสบการณใหม 3) ผูเรียนสามารถนําประสบการณ

ใหมนั้นไปใชได 

  วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช [2] กลาววาการจัดการเรียน

รู  เป นกระบวนการท่ีมีระบบระเ บียบครอ บคลุมการ

ดําเนินงานตั้งแตการวางแผนการจัดการเรียนรูจนถึงการ

ประเมินผล เปนตน 

  ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ  พานิช [3] ได

กลาว ถึงจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา 3 ยุค คือยุค

เกษตรกรรมยุคอุตสาหกรรมและยุคความรู มีความแตกตาง

กันมากหากตองการใหสังคมไทยดํารงศักด์ิศรี และคนไทย

สามารถอยูในสังคมโลกไดอยางมีความสุข การศึกษาไทย

ตองกาวไปสู เปาหมายใน“ยุคความรู”จุดทาทายในการจัด

การศึกษาควรไปในทางของความสุขในการทํางานอยางมี

เปาหมายเพ่ือชีวิตที่ดี ลูกศิษยในยุคความรูกระตุนใหศิษย

เรียนรูตลอดชีวิต  ครูจึงตองยึดหลัก“สอนนอย เรียนมาก”

ดวยจัดกิจกรรมตางๆ ใหผูเรียน ครูตองตอบไดวาศิษยได

เรียนอะไร และเพ่ือใหศิษยไดอะไร การประสบผลสําเร็จได

นั้น ครูตองทําอะไร ไมทําอะไร การทําหนาท่ีครูจึงไมผิดทาง

คือ ทําใหศิษยเรียนไมสนุก หรือเรียนแบบขาดทักษะสําคัญ

“ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21”(21st century 

skills) จะเกิดข้ึนไดจาก“ครูตองไมสอน แตตองออกแบบ

การเรียนรูและอํานวยความสะดวก”ในการเรียนรู ใหศิษยได 

เรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทําแลวการเรียนรูก็จะเกิดจาก

ภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรูแบบนี้ เรียกวา 

PBL(Project-Based Learning) สาระวิชาก็มีความสําคัญ 

แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษ

ท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชาควรเปนการเรียนจากการ

คนควาเองของศิษย โดยครู ชวยแนะนํา และชวยออกแบบ

กิจกรรมท่ีชวยใหนัก เรียนแตละคนสามารถประเมิน

ความกาวหนาของการ เรียนรูของตนเองได        
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  ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความสําเร็จท่ีได รับจากความ

พยายาม  เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการหรือระดับของ

ความสําเร็จที่ไดรับในแตละดาน โดยเฉพาะหรือโดยทั่วไป [4] 

  ในรายวิชาการเชื่อมตอคอมพิวเตอร ผูเรียนตองมี

การพัฒนาดานทักษะดานการประกอบหุนยนต การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมหุนยนต การฝกปฏิบัติพรอม

เรียนทฤษฎีไปพรอมๆ กัน โดยตองไมใชแยกสวนกันเรียน 

ซึ่งเปนการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียนไดมีความสนุก มีความคิด

สรางสรรค ในการวิเคราะหโครงสรางของหุนยนต การ

ทํางานของอุปกรณตรวจจับวัตถุตางๆ  จากประสบการณท่ี

ไดทําการสอนผูเรียนในดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ผูเรียนจะมีระบบการเรียนในเชิงรับ รอผูสอนสอน และรอให

ผูสอนเขียนโปรแกรมตัวอยาง หรือสาธิตโปรแกรมใหผูเรียน

ทําตาม ผูเรียนสวนใหญจะรอความรูจากผูสอน รอถาม

ผูสอนวา ทําอะไรตอ มีผลทําใหผูเรียนขาดการพัฒนาความรู

ท้ังดานเนื้อหาทฤษฏี ขาดทักษะดานการทดลอง ดังนั้น

ผูสอนจึงตองการจะพัฒนาการศึกษาของผูเรียนใหสามารถ

พัฒนาการเรียนรูไดตลอดชีวิต แมจบการศึกษาในระบบไป

แลว ผูเรียนตองสามารถหาความรูใหมมาทําการพัฒนาการ

ทํางานของผูเรียนตอไปไดแบบยั่งยืนในชีวิตการทํางาน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับชุดทดลอง Robo-PICA 

V2.0 กับ EV3 ของรายวิชาการเชื่อมตอคอมพิวเตอร ในภาค

การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2558  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือจัดการเรียนการสอนของรายวิชาการเชื่อมตอ

คอมพิวเตอร  โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับ ชุดทดลอง 

Robo-PICA V2.0 กับ  EV3 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ป

การศึกษา 2558 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาการ

เช่ือมตอคอมพิวเตอร โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับชุด

ทดลอง Robo-PICA V2.0 กับ EV3 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ป

การศึกษา 2558 เปนการมอบหมายใบกิจกรรม เพื่อ

นักศึกษาไดทําการคิดวิเคราะห กับนักศึกษาที่เรียนวิชาการ

เช่ือมตอคอมพิวเตอรเทานั้น ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา

2558 เทานั้น  

 การกําหนดขนาดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร  

  ประ ชาก รใน การ วิ จั ย ค ร้ังนี้  เ ป น นัก ศึก ษา ท่ี

ลงทะเบียนเรียนในวิชาการเชื่อมตอคอมพิวเตอร ภาค

การศึกษาท่ี 2 ป การศึกษา2558  

 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย นักศึกษาเรียนวิชาการ

เช่ือมตอคอมพิวเตอร ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 

จํานวน 10 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชงานวิจัย 

  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือ ท่ีใช
ระหวางการเรียนการสอนเพ่ิมเติมอีก จํานวน 5 ใบกิจกรรม 
จากใบงานเดิมท่ีใชประกอบการเรียนการสอนของคูมือชุด
ทดลอง Robo-PICA V2.0 กับ EV3 จํานวน 10 ใบกิจกรรม 
 

ตอนท่ี 1. ใบกิจกรรมระหวางเรียนจํานวน 5 กิจกรรม มีดังนี้  

ใบกิจกรรมท่ี 1 แสดงดังรูปที่ 1 (ก.) - (ค.) 
 

 
(ก.) 

 
(ข.) 

รูปที่ 1 ใบกิจกรรมท่ี 1 
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(ค.) 

รูปที่ 1 ใบกิจกรรมท่ี 1 (ตอ) 
 

ใบกิจกรรมท่ี 2 แสดงดังรูปที่ 2 (ก.) - (ง.) 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

รูปที่ 2 ใบกิจกรรมท่ี 2 
 
 
 

ใบกิจกรรมท่ี 3 แสดงดังรูปที่ 3 (ก.) - (ค.) 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 3 ใบกิจกรรมท่ี 3 

 
ใบกิจกรรมท่ี 4 แสดงดังรูปที่ 4 (ก.) - (ข.) 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 4 ใบกิจกรรมท่ี 4 
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ใบกิจกรรมท่ี 5 แสดงดังรูปที่ 5 (ก.) - (ข.) 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 5 ใบกิจกรรมท่ี 5 
 
ตอนท่ี 2. มอบหมายการทํางานรายงานเปนรายบุคคล โดย

มีขอกําหนดของรายงานประกอบดวย เปนการสรุปภาพรวม

ในการทําวิจัยคร้ังนี้ 

 2.1 รูปเลมตามรูปแบบการทํารายงาน 

 2.2 รายงานตองมีเนื้อหาประกอบดวย 

• โคดโปรแกรมภาษาซ ีที่มีสวนประกอบ การเชื่อมตอ
ตัวตรวจจับวัตถุ (sensor) อยางนอย 1 ลักษณะ 

• สวนท่ีเปนแสดงความคิดวิเคราะหของผูเรียนดวย
การอธิบายการทํางานของโคดภาษาซี ที่ผูเรียน
สนใจและนํามาเขียนรายงานฉบับนี ้

• ใหผูเรียนทําการนําผลการทํางานของโปรแกรมมา
ประกอบเปนสวนหนึ่งของรายงานดวย 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

 ผูวิจัยไดทําการดําเนินการวิจัยโดยนําแนวทางตามกรอบ

ความคิดศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช ตองให

ผูเรียนไดมีระบบการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูสอนตองทํา

การจัดเตรียม หรือเปนผูอํานวยการ ทั้ง 4 ดานดังนี้ 

 ดานท่ี 1 ดานเนื้อวิชา (Subject Matter) ในการเรียน

การสอนในปจจุบันตองมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปอยาง

มากจากในอดีต กลาวคือ ความเขมขนของเนื้อหา เพราะถา

ผูเรียนในอดีตมีพ้ืนฐานความรูท่ีดีจะไปศึกษาตอในเร่ืองใดก็

ยอมทําไดงาย ในทางตรงกันขามถาผูเรียนความรูไมดีแลว 

ถึงแมจะมีเคร่ืองมือชวยสอนที่ทันสมัยเพียงใด ผูเรียนก็จะ

เต็มไปดวยความเบ่ือหนายทอแท ไมอาจซึมซับความรูได

อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ดวยระบบการศึกษาที่มุงเนน ท่ี

ผูสอนเปนหลัก แตในศตวรรษท่ี 21 จะตองเนนไปที่ผูเรียน 

โดยเฉพาะการใหผูเรียน ไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ยิ่งถา

เปนผลงานที่ใชไดจริง ก็ย่ิงเปนประโยชนตอสังคมอีกดวย 

งานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงไดทําการจัดเตรียม เนื้อหาของชุดทดลอง 

Robo-PICA V2.0 กับ EV3 ในลักษณะท่ีเปนหนังสือคูมือ

การทํางาน CD ท่ีบรรจุดวยโปรแกรมการควบคุมหุนยนต 

และตัวหุนยนตแกผูเรียนชุดละ 2 คน 

 ดานท่ี 2 ดานทักษะชีวิต (Life and Professional 

Skill) ในการเรียนการสอนในอดีต เปนการศึกษาเพื่อ

ตอบสนองโลกท่ีไดเดินหนาเขาสูยุคโรงงานอุตสาหกรรม 

ดังนั้น ทักษะความเปนผูเช่ียวชาญ จึงสําคัญมากกวาทักษะ

ชีวิต (Life Skill) แตในศตวรรษท่ี 21 โลกไดเดินทางเขาสูยุค

เศรษฐกิจสรางสรรค ท่ีเนน การสรางมูลคาเพ่ิมและความ

แปลกใหมใหกับผลิตภัณฑ ดังนั้น การพัฒนาทักษะชีวิต

เพ่ือใหสามารถทํางาน รวมกับผูอื่น (Collaboration Skill) 

จึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อการผสมผสานอัตลักษณและความ

สรางสรรคของตัวเราและผูอื่น งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดจัดเตรียม 

แบบปฏิบัติวิชาการเชื่อมตอคอมพิวเตอร มอบหมายให

ผูเรียนไดมีทักษะการทํางานรวมกันในการทําแบบปฏิบัติเปน

กลุมละ 2 คน     

 ด านที่  3  ด าน ทั กษะและความรัก ในการเ รียน รู 

การศึกษาในอดีต เนนท่ีการทองจําเปนหลัก ซึ่งก็ไมใช

ความผิด แตในศตวรรษท่ี 21 การผลิตผลงานท้ังในแวดวง

ธุรกิจ  การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ลวนแตตองการ

ความคิดริเร่ิม (Initiatives) ดังนั้น การทองจําและทําตามกัน

ไปจึงไมสอดคลองอีกตอไป ความรักท่ีจะเรียนรูและพัฒนา

ทักษะที่จะหาความรู ไมวาจะเปนการ สอบถามผู รู การ

คนหาจากแหลงการเรียนรู ตางๆ เชน Google, YouTube 

เปนตน รวมท้ังการระดมสมองจากกลุมคนท่ีหลากหลายจึง

เปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง เพ่ือผูเรียนจะไดเช่ือมโยง และตอยอด

ความรูที่มาจากหลากหลายสาขาใหกลายเปนผลงานใหมที่มี
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คุณคาสูงยิ่งเปนที่ตองการของทุกคน งานวิจัยนี้ ผูวิจัยได

จัดเตรียมใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติมการทํางานของ

ตัวอุปกรณตรวจจับวัตถุถึงความแตกตางระหวางชุดทดลอง 

Robo-PICA V2.0 กับ EV3  

 ด า น ท่ี  4  ด า น ทั ก ษ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 

(Information Technology Skill) โลกนี้กําลังเขาสูยุคสมัย

ของเทคโนโลยีสารสนเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมเฉพาะแต

เคร่ืองมือการคนหาขอมูลอยาง Google ที่รูจักกันทั่วไป 

หากยังมีสังคมออนไลน  (social network) อยาง  

Facebook, Twitter และ Line  ท่ีไดสรางความ

เปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของผูคนไปจนกระท่ังถึงการเมืองการ

ปกครอง ผู เรียน รุนใหมลวนแตมีทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศติดตัวกันมาทุกคน หากวามีการนํามาใชใหเกิด 

ประโยชนในการศึกษาหาความรู  กลับเปนอีกเร่ืองหนึ่งท่ียัง

ตองมีการฝกฝนพัฒนากันอีกมาก เพราะ เคร่ืองมือยิ่ง

ทันสมัยมีประสิทธิภาพ หากไมรูจักใชอยางถูกวิธีก็ยอมเปน

อันตรายไดมหาศาลไมส้ินสุด งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดจัดเตรียม

หมาย ใหนักศึกษาต้ังกลุม LINE ของนักศึกษาเพ่ือใชในการ

ส่ือสารในการเรียนการสอน ท้ังในรายวิชานี้และรายวิชาอื่น 

ๆ เปนกลุมละ 1 ชุด    

 จากทักษะท้ัง 4 ดานเปนสิ่งท่ีชวยสรางมูลคาใหกับ

ผูเรียนทุกคนถาผูเรียน ผูสอนมีความต่ืนตัวและหาวิธีให

ไดรับทักษะทั้ง 4 อยางดีท่ีสุด จะเขาเขาใจถึงปรัชญาในเชิง

ลึก ทักษะชีวิตการทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่งบางคร้ังตองมี

บทบาทเปนผูนํา บางคร้ังก็ตองรูจักเปนผูตามท่ีดี สวนการท่ี

ผูเรียนตองมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมใชเพียงใช 

Facebook และอัพโหลดรูปเปนเทานั้น หากยังตองรูจัก

บริหารเวลาในการใชงานใหดใีนการนํามาเปนแหลงแสวงหา

ความรู  และท่ีสําคัญทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ผูเรียนมีแลวตองรูจักการเช่ือมโยงกับทักษะชีวิต ทักษะวิชา 

และทักษะการคนหาขอมูล  ผูสอนจึงตองจัดการศึกษามี

ความเขาใจถึงบริบทโลกที่เปล่ียนไป ในการเรียนรูท่ีตอง

เรียนรูจากโจทยปญหาชีวิตจริง (Project Base Learning: 

PBL) จึงตองเรียนแบบลงไปทํางาน ทําโปรเจ็กต  ดังนั้น

อาจารย ตองเปล่ียนแปลงตนเองตองเปล่ียนวิธีคิด ตองใฝหา

ทักษะใหมในการเปนผูอํานวยการการสอนมากข้ึน เพ่ือการ

ออกแบบโปรเจ็กต ในการชวนผูเรียนมาทําโครงงาน ชวน

ผูเรียนมาสะทอนสิ่งท่ีไดเรียนรู ใหไดความรูที่ลึกทางทฤษฎี

และไดรับการกระตุนสมองในสวนที่ทําใหผูเรียนมีความเห็น

อกเห็นใจผูอื่น และมีสุนทรีย มีวุฒิภาวะตางๆ ใหครบถวน 

 

5. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานการ

วิเคราะหรายวิชาการเ ช่ือมตอคอมพิว เตอร  ผู วิจัยได

มอบหมายใหนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและ

การสื่อสารที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ ไดดําเนินการ

กําหนดการมอบหมายกิจกรรมใหผูแบงออกเปน 2 ตอน 

ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 ใบกิจกรรมท่ีดําเนินการระหวางการเรียนการ

สอน เพ่ิมเติมจํานวน 5 ใบกิจกรรม 

 ตอนท่ี 2 การทํารายงานสรุปการนําโปรแกรมภาษาซีมา

ใชงานของผูเรียน   

ตอนท่ี 1 ใบกิจกรรมท่ีดําเนินการระหวางการเรียนการสอน 

เพ่ิมเติมจํานวน 5 ใบกิจกรรม  

 จากใบกิจกรรมจํานวน 5 ใบกิจกรรม ผูวิจัยไดทําการ

กําหนดตามแนวทาง ทิศนา แขมมณี [5] กลาวคือ ในใบ

กิจกรรมแรก เปนการสราง ความเขาใจเกี่ยวกับการคิด

รายละเอียด เกี่ยวกับองคประกอบของการคิด เปนทักษะ

การคิด ท่ีสามารถพัฒนาใหแกผู เรียน ผู วิจัยจึงตองให

ความสําคัญกับการพัฒนาการคิดทุกประเภทโดยยึดพ้ืนฐาน 

และความตองการของผูเรียนของตนเปนหลักทักษะใดท่ี

ผูเรียนยังออนอยู แมจะเปนทักษะขั้นพ้ืนฐาน ดวยการสราง

ใบกิจกรรมเปนการให ผู เ รียน คนหาองคปะกอบของ

โปรแกรมท่ีกําหนด เปนการชวย ฝกฝนพัฒนาใหแกผูเรียน 

มิใชมุงแตจะพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงทั้งๆ ที่ผูเรียนยังขาด

ทักษะพื้นฐานท่ีจําเปน ซึ่งผลการทํากิจกรรมของผูเรียนมี

ความพรอมในการทํากิจกรรมมากข้ึน ดวยเพราะเปนการหา

สวนประกอบของโปรแกรมท่ีกําหนดเทานั้น ถือวาเปนการ

ดําเนินการไปไดดวยดี 
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 จากนั้นผูวิจัยจึงเร่ิมใหมีการมอบหมายในใบกิจกรรมท่ี 2  

เปนดานทักษะกระบวนการคิด ใหผูเรียนสามารถการคิด 

และการวิเคราะหการคิดสรางสรรค ดวยการกําหนดให

ผูเรียน พิจารณาจากใหนักศึกษาทําการวิเคราะหโปรแกรม 

วาสามารถนําไปใชงานไดหรือไม ใหนักศึกษาทําเขียนผลการ

ทํางานโปรแกรมตามท่ีนักศึกษาเขียนโปรแกรมควบคุม

หุนยนต  จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา ผูเรียนเร่ิมมีความ

คนชินกับการดําเนินการทํากิจกรรม และผูวิจัยใหผูเรียน

สามารถนําตัวอยางท่ีกําหนดมาทําการเขียนโปรแกรมบน

เคร่ืองคอมพิวเตอรได ทําใหผูเรียนมีทักษะท้ังดานความคิด

วิเคราะหกอนทําการเขียนโปรแกรม หาจุดที่ตองทําการ

ปรับปรุงโคดใหสามารถทํางานได  เปนการพัฒนาการ

ความคิดใหสามารถคิดสรางสรรค มีการพัฒนาการท่ีดีข้ึน  

 สวนดานการคิดอยางมีวิจารณญาณเนื่องจากการคิดมี

ลักษณะเปน “กระบวนการ” หรือวิธีการผูวิจัยไดกําหนดให

ผูเรียนไดทํากิจกรรมใบท่ี 3 เปนการกําหนดผูเรียนนําความรู

ทฤษฏีมาไดเรียนมาทําการคิดอยางมีกระบวนการดวยการ

กําหนดให ผู เ รียนพิจารณา ตัวอยาง โปรแกรมการใช 

if…else ใหนักศึกษาทําการวิเคราะหโปรแกรม วาสามารถ

นําไปใชงานไดดานใด ใหนักศึกษาทําการเขียนโคดให

หุนยนตสามารถเดินตามเสนท่ีกําหนดได ตามท่ีนักศึกษา

ตองการ สงผลใหผูเรียนเร่ิมมีการอภิปลายหรือโตแถง ดวย

การยึดเหตุผล (หลักทฤษฎี) มาหาขอสรุปในการดําเนินตาม

ใบกิจกรรมท่ีกําหนด ทําใหผูเรียนมีกระบวนความคิดอยางมี

ลําดับข้ันตอนมากข้ึน 

 ในใบกิจกรรมที่  4 เปนการสรางผู เรียนใหสามารถมี

ข้ันตอนการคิด และตัวบงช้ีการมีทักษะของการคิด สามารถ

สรุปไดดังนี้ โดยข้ันตอนการคิด มีดังนี้ ข้ัน ท่ี 1. กําหนด

วัตถุประสงคในการวิเคราะห/จําแนกแยกแยะขอมูล ข้ันท่ี 2 

รวบรวมศึกษาและจัดระบบ ขอมูล/เร่ือง/ส่ิงที่วิเคราะห โดย

ในใบกิจกรรมท่ี 4 นี้ไดกําหนดให ผูเรียนไดนํา ตัวอยางเปน

โปรแกรมการตรวจจับวัตถุ ใหนักศึกษาทําการวิเคราะห

โปรแกรม วาสามารถนําไปใชงานไดหรือไม ใหนักศึกษาทํา

การนําโคดใหไดผลตามที่นักศึกษาตองการ พบวาผูเรียนมี

การความสามารถทําการแยกแยะเนื้อหาของโคดตัวอยางท่ี

กําหนดใหไดวา สวนใดทําหนาท่ี สวนใดเปนรูปแบบคําส่ังท่ี

บังคับหามทําการแกไข และสวนใดบางท่ีผูเรียนสามารถทํา

การปรับปรุงโคด จัดระบบของขอมูลโปรแกรมใหมไดมาก

ข้ึนเปนลําดับ 

 ใน ใบกิ จก รรม ท่ี  5  เป นก ารกํ าหนดใหนั ก ศึกษ า

ทําการคนควาในการสังเคราะหตัวตรวจจับวัตถุของ EV3 ซึ่ง

เปนการสรางใหผูเรียน พัฒนาการดานการหาความสัมพันธ

ระหวางองคประกอบ ตาง ๆ และความสัมพันธของขอมูลใน

แตละองคประกอบ เพื่อ ใหเ ห็นวาสวนยอยตาง ๆ มี

ความสัมพันธกันและประกอบกันเปนโครงสราง/ภาพรวมทํา

ไดอยางไร พบวาผูเรียนสามารถทําการพัฒนาโปรแกรมให

สามารถทํางานตามวัตถุประสงคที่กําหนดได 

 ผลการศึก ษาเ ม่ือจ บ ส้ิน ในภาคการศึกษาท่ี  2  ป

การศึก ษา 2558 ระดับการศึกษา ป ริญญาต รี 4  ป 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายวิชา วศ 5011203: การ

เช่ือมตอคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) ผูสอน อาจารย ดร .สกุล 

คํานวนชัย ดังตารางท่ี 1   

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเรียนรายวิชาการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอร ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

 
 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธทางการจัดการเรียนรู ใน

ศตวรรษที่ 21 โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับชุดทดลอง 

Robo-PICA V2 .0 กับ EV3 ของรายวิชาการเชื่อมตอ

คอมพิวเตอร สรุปไดดังตอไปนี้  

 จากการรวบรวมขอมูล สรุปผู เรียน ในรายวิชาการ

เช่ือมตอคอมพิวเตอร ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 

2558 พบวาการวิจัยเปนการตอบวัตถุประสงคของการวิจัย
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ในดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาการเชื่อมตอ

คอมพิวเตอร  โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับ ชุดทดลอง 

Robo-PICA V2.0 กับ EV3 เมื่อผูเรียนไดดําเนินการตามใบ

กิจกรรมของชุดทดลองจํานวน 10 ใบกิจกรรมและใบ

กิจกรรมเพ่ิมเติม 5 ใบกิจกรรม สงผลใหผูเรียนไดมีการคิด

วิเคราะห มีการคิดสรางสรรค และมีการคิดสังเคราะห ดัง

แสดงในตารางท่ี 1 แสดงผลการเรียนรายวิชาการเชื่อมตอ

คอมพิวเตอร ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 ซึ่งผล

การเรียนของนักศึกษาไดแยกแยะการวัดประเมินผลเปนไป

ตามเกณฑในรูปของระฆังคว่ํา กลาวคือ มีผลการเรียน A 

(ระดับ 4) จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 40 มีผลการเรียน 

B+ (ระดับ 3.5) จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 20 มีผลการ

เรียน B (ระดับ 3) จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 มีผลการ

เรียน C+ (ระดับ 2.5) จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 มีผล

การเรียน C (ระดับ 2) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 10 มี

ผลการเรียน D+ (ระดับ 1.5) จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 

0 มีผลการเรียน D (ระดับ 1) จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 

20 และมีผลการเรียน E (ระดับ 0) จํานวน 1 คน คิดเปน

รอยละ 10   

 จากการวิจัย พบวานักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีถึงดีมาก 

จะเปนนักศึกษา  ท่ีมีความสัมพันธกับเพ่ือนรวมหองดีมาก 

เขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ มีความสนใจตอการประกอบ

หุนยนต Robo-PICA V2.0 กับ EV3 พรอมจะศึกษาหา

ความรูเพ่ิมเติมจากระบบอินเทอรเน็ต พรอมทั้งสอบถามกับ

ผูสอนอยางสนใจ และกระตือรือรนในการทําใบกิจกรรมให

สําเร็จ ซึ่งเปนไปตามการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  แตกตาง

กับนักศึกษาท่ีไดผลการเรียนท่ีตํ่าและไมผานเกณฑ  เปน

นักศึกษาที่ไมสนใจเขาหองเรียน และแยกตัวในการทํางาน 

ไมสนใจในดานเนื้อหารอถามเพื่อนในหองเรียนเปนสวนใหญ 

ไมพยายามหาความรูใหกับตัวเอง จึงสงผลตอการผลสัมฤทธ

ทางการจัดการเรียนรูของผูเรียนไมผานเกณฑหรือผานใน

ระดับกลางเทานั้น 

 

 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 จากขอสรุปงานวิจัย พบวาผูเรียนท่ีมีความกระตือรือรน

อยางตอเนื่องตลอด เมื่อผูสอนอยูใกลชิด กับผูเรียน หนาท่ี

ของผูสอนตองกําหนดเปาหมายในการสอนใหผูเรียนทราบ

และตองกระตุนใหผูเรียน เกิดความทาทายในการเรียนอยาง

ตอเนื่อง ดวยการกําหนดการใหคะแนนในระหวางการเรียน

การสอน ดวยเง่ือนไขวาถากลุมใด ทําสําเร็จตามเปาหมายท่ี

กําหนดรวมกัน ดวยเวลาเร็วสูงสุดไดคะแนนเต็ม (5 คะแนน) 

และคะแนนจะลดลงตามเวลาตามลําดับ ซึ่งเปนการฝกให

ผูเรียนไดเรียนรูการทํางานจริง เมื่อจบการศึกษาไปแลว จะ

ไดสามารถปรับตัวได เมื่อทํางานแขงกับเวลา เปนแรงกดดัน

นักศึกษาใหมีทักษะดานการใชทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

ตอการแกปญหาห รือสรางผลงาน ไดอยางสรางสรรค 

สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูใน

สังคมไดเปนอยางดีตอไป และตรงตามมาตรฐานการเรียนรู

กลุมวิชาเฉพาะดานของหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและ

การสื่อสาร ผูสอนตองนําตัวอยางโปรแกรม หรือโคดท่ีนํามา

สอนตองเปนตัวอยางท่ีเปนปจจุบัน และผูสอนตองสราง

โจทยท่ีทาทายดวยการนําโจทยท่ีใชในการแขงขันหุนยนตใน

เวทีตางๆ มากระตุนความสนใจแกผูเรียนท่ีไมผานเกณฑหรือ

ผลการเรียนอยูในระดับกลาง มากข้ึน 
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