
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 
Journal of Rangsit University: Teaching & Learning Vol.16 No.1 January – June 2022 
ISSN 1905-7881 (Print)/ ISSN 2651-1584 (Online) 
Available online at https://jrtl.rsu.ac.th 

1 

การเสริมสร้างความยึดม่ันผูกพันกับการเรียนและทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครู 
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ 

Enhancing Student Teachers’ Learning Engagement and Classroom Action Research 
Skills through Active Learning with Online Classroom 

 
กนิษฐ์ ศรีเคลือบ* และ ประภาศิร ิรัชชประภาพรกลุ 

Kanit Sriklaub* and Prapasiri Ratchapaprapornkul 
 

ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Department of Educational Research and Psychology, Faculty of Education, Chulalongkorn University 

*Corresponding author, E-mail: kanit.s@chula.ac.th, โทร. 02-2182565 ต่อ 7223 
วันที่ส่งบทความ 17 มกราคม 2564  วนัที่แก้ไขคร้ังสุดท้าย 10 กุมภาพันธ์ 2564 

วันที่ตอบรับบทความ 16 กุมภาพันธ ์2564  วันที่เผยแพร่ออนไลน์ 7 มกราคม 2565 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ลักษณะการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ

ห้องเรียนออนไลน์ในการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนและทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครู   
2) ศึกษาความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของนิสิตครูหลังการใช้การเรียนรู ้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์  และ  
3) เปรียบเทียบทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครูก่อนและหลังการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียน
ออนไลน์ โดยศึกษากับนิสิตระดับปรญิญาตรี ช้ันปีท่ี 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน จ านวน
นิสิต 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบบันทึกหลังการสอน 2) ล็อกไฟล์ที่เก็บข้อมูลจากห้องเรียนออนไลน์ 
3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 4) แบบวัดทักษะในการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน และ 5) แบบประเมินรายงานวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิต วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิง
คุณภาพที่สังเกตได้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. ลักษณะการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ที่เสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนและ
ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครู ได้แก่ การจัดกิจกรรมระดมความคิดผ่านกระดานระดมความคิด การ
เรียนรู้มโนทัศน์และกระบวนการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันผ่านกระดานสนทนา และการฝึกการท าวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ในห้องเรียนออนไลน์ 

2. ความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของนิสิตครูหลังการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ พบว่า นิสิต
มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนเป็นอย่างดี จดจ่ออยู่กับการเรียนถึงแม้จะเป็นการเรียนออนไลน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขณะท า
กิจกรรมในปริมาณที่สูง อีกทั้งปริมาณการท าและส่งกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนออนไลน์มีปริมาณที่สูงเช่นกัน 

3. ค่าเฉลี่ยทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครูหลังจากใช้กิจกรรมเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียน
ออนไลน์ (84.07%) สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน (62.22%) นอกจากนั้นการประเมินรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของ
นิสิตบ่งช้ีว่านิสิตมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารความรู้ ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในการท าวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียน 
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Abstract 
The purposes of this classroom action research were 1) to analyze the characteristics of active 

learning with online classroom for enhancing student teachers’ learning engagement and classroom 
action research skills, 2) to study student teachers’ learning engagement after using active learning with 
online classroom, and 3) to compare student teachers’ classroom action research skills before and 
after using active learning with online classroom. Data were collected from 18 senior undergraduate 
student teachers who enrolled in Classroom Action Research course. The research instruments were 1) 
post lesson reports, 2) log files of online classroom, 3) classroom observation form, 4) classroom action 
research skills testing, and 5) classroom action research assessments form. Data were analyzed by using 
descriptive statistics and qualitative content analysis. The results indicated that: 

1) characteristics of active learning with online classroom were brainstorming activity via posts, 
research concept and process learnings, learning exchange via forums, and learning classroom action 
research by doing; 

2) the analysis of log data shown that student teachers are properly determined and 
concentrate on their learning even though it is an online learning, and they were cooperative and have 
high quantity of knowledge exchange while participating activities.  

3) for comparing student teachers’ classroom action research skills, the average posttest score 
(84.07 %) after obtaining the Active learning with online classroom was obviously higher than the 
average pretest score (62.22 %). Moreover, the classroom action research report assessments showed 
that it helps student teachers to have appropriate skills for the research especially critical thinking, 
creative thinking, and communication skill. 

 
Keywords: active learning; online classroom; learning engagement; classroom action research skills 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา มุ่งเน้นให้นิสิตเกิด
ความรู้และทักษะในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นหลัก โดยกิจกรรม
การเรียนรู้ส่วนใหญ่ใช้การบรรยายและการพูดคุยแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างนิสิตกับผู้สอน และการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่าง
นิสิตตามที่ผู้สอนได้ก าหนดขึ้น ซึ่งบางครั้งอาจจะตรงและไม่ตรงกับลักษณะการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน อีกทั้งการเรียน
การสอนที่ผ่านมาเน้นกิจกรรมในห้องเรียนเป็นหลักโดยเมื่อเลิกชั้นเรียนแล้วนิสิตต้องก ากับตนเองในการทบทวนความรู้ 
หาความรู้เพิ่มเติมหรือฝึกค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อท าวิจัย ส่วนวิธีการวัดและประเมินผลนั้นใช้การประเมินความรู้เป็น
หลัก (ร้อยละ 70) ประกอบกับการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและประเมินจากร่างรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (ร้อยละ 
30) 

ปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนกล่าวคือ เมื่อนิสิตอยู่นอกช้ันเรียนนิสิตมักจะไม่ได้ทบทวนหรือหาความรู้เพิ่มเติม
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เกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนไป หรือไม่มีมีการหาความรู้เพื่อต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากในห้องเรียน หรือเรียกได้ว่าความยึด
มั่นผูกพันกับการเรียนรู้ของนิสิตยังไม่มากพอ ซึ่งอาจเกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ในห้องเรียน
เป็นหลัก ไม่ได้มีกิจกรรมที่ก ากับติดตามการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับผู้เรียนเมื่ออยู่นอกห้องเรียน 
(Wongwanich, Piromsombat, & Sriklaub, 2019) ซึ่งส่งผลอย่างชัดเจนคือ นิสิตส่วนใหญ่มีความรู้ตามแนวคิดของการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แต่ไม่สามารถประยุกต์หรือถ่ายโยงความรู้ที่ได้เรียนเมื่อเจอสถานการณ์ที่แปลกและแตกต่าง
ออกไป สังเกตจากการทดสอบวัดความรู้ของนิสิตที่ลักษณะของค าถามมีการถ่ายโยงความรู้นิสิตมักจะตอบไม่ได้ และเมื่อ
มีสถานการณ์ให้นิสิตได้ลองปฏิบัตินิสิตก็มักจะท าไม่ได้  สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับนิสิตคล้ายกับสภาพที่เกิดขึ้นกับครู
ประจ าการเช่นกัน (เจนศึก โพธิศาสตร์, วารุณี เกิดแสง, ประธาน ประจวบโชค, และ สุรยศ ทรัพย์ประกอบ, 2564) 

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เมื่อวิเคราะห์อย่างรอบด้านแล้ว สาเหตุหนึ่งอาจมาจากวิธีการจัดการเรยีนรู้ที่ผ่านมาที่ยงั
ไม่ตอบสนองลักษณะของผู้เรียนและยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนก็คือ การปรับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการก ากับติดตาม
การเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Tanis, 2020) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ห้องเรียนออนไลน์ผ่านแอพลิเคชัน google classroom  
ซึ่งเป็นสื่อกลางการเรียนรู้ที่เหมาะกับการส่งเสริมและก ากับการเรียนรู้ของนิสิตทั้งในและนอกช้ันเรียน โดยจะน ามาผนวก
กับการเรียนรู้เชิงรุกที่จะปรับจากเดิมกล่าวคือ กิจกรรมต่าง ๆ จะเน้นการระดมสมอง (brainstorming) การแลกเปลี่ยน
ความคิด (think–pair–share) การสะท้อนความคิด (reflection) การตั้งค าถาม (questioning-based learning) และ
การใช้เกม (games-based learning) ร่วมกับการฝึกปฏิบัติการท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนตามที่ได้ใช้เป็นหลักอยู่แล้ว 

อีกทั้งตัวอย่างหรือกิจกรรมที่จะใช้จะเน้นการถ่ายโยงความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนไปยังสถานการณ์อื่น ๆ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และก ากับให้นิสิตได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์ โดย
ลักษณะของห้องเรียนออนไลน์นั้นจะมุ่งเน้นให้นิสิตได้ตอบค าถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ ผ่านการอภิปราย
ร่วมกัน รวมทั้งค้นคว้าข้อมูลและน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียน ซึ่งนิสิตสามารถด าเนินการและเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559; Tanis, 2020) 

เมื่อวิธีการจัดการเรียนรู้ได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้นการบรรยายความรู้มาเป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนั ้นวิธีการวัดและประเมินผลนั้นก็ควรจะปรับเปลี่ยนสัดส่วนหรือน ้าหนักของการ
ประเมินผลจากเดิมที่เน้นความรู้เป็นหลัก ให้เน้นความรู้ที่ควบคู่กับทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่เกิดขึ้น และ
เพิ่มเติมการประเมินพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีความยึดมั่นผูกพันการเรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลายทั้งการทดสอบ 
การประเมินจากชิ้นงาน และเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ใช้ห้องเรียนออนไลน์  การเก็บข้อมูลพฤติกรรมก็ควรใช้
สารสนเทศท่ีสะท้อนถึงพฤติกรรมของนิสิตในห้องเรียนออนไลน์ (log file) มาวิเคราะห์ความยึดมั่นผูกพันการเรียน อีกทั้ง
จะใช้ผลลัพธ์จากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนออนไลน์มาสะท้อนความรู้และทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ด้วยเช่นกัน 

การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้รวมถึงการวัดและประเมนิผลน้ีคาดหวังว่าจะช่วยเสริมสร้างให้นิสิตที่จะต้อง
ไปเป็นครูในอนาคตมีทัศนคติต่อการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนปรับเปลี่ยนไปจากเดิม คือเห็นคุณค่าและท าวิจัยปฏิบัติการ
ในช้ันเรียนด้วยความรู้สึกเห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นจริงมากกว่าการท าเพราะเป็นข้อก าหนดหรือข้อบังคับหนึ่งเท่านั้น และ
ประเด็นหลักที่คาดหวังให้เกิดขึ้นคือนิสิตเกิดความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนท่ีเป็นคุณลักษณะส าคัญในศตวรรษท่ี 21 และ
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มีทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อที่จะสามารถถ่ายโยงความรู้และน าทักษะการวิจัยปฏิบั ติการในชั้นเรียนไปใช้
ขณะท าหน้าที่ครูในอนาคตได้ (Francisco & Barcelona, 2020; Tanis, 2020) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ในการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพัน
กับการเรียนและทักษะการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของนิสิตครู 

2. เพื่อศึกษาความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของนิสิตครูหลังการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ 
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของนิสิตครูก่อนและหลังการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ

ห้องเรียนออนไลน์ 
 
ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research) เป็นการวิจัยที่เกิดขึ ้นในชั้นเรียนโดยครูท า
หน้าที่เป็นนักวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น (สุวิมล ว่องวาณิช , 2553) 
โดย Kemmis (1988 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2553) ได้เสนอกระบวนการหรือขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน
เรียนไว้ 4 ขั ้นตอนคือ 1) Plan-การวางแผนการท างานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ก าหนดไว้เป็นปัญหาวิจัย 2) Action-การ
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 3) Observe-การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นด้วยวิธีต่าง ๆ และ 4) Reflect-การ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสะท้อนผลที่เกิดขึ้น โดยกระบวนทั้ง 4 ขั้นนี้จะด าเนินไปเป็นวงรอบที่ด าเนินการซ ้าไปเรื่อย ๆ จนกว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขหรือหมดไป 

ทักษะส าคัญในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ครูหรือนิสิตครูที่จะท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควรจะมีคือ 1) 
การระบุและวิเคราะห์ปัญหา 2) การออกแบบวิธีแก้ไขปัญหา 3) การออกแบบการวิจัย 4) การน าวิธีแก้ปัญหาไปปฏิบัติ 5) 
การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น และ 6) การสะท้อนผลเพื่อปรับการวิจัย (Wongwanich, Piromsombat, & Sriklaub, 2019) 
ซึ่งทั้ง 6 ประเด็นเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นเพื่อให้การด าเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จ 

ส าหรับกระบวนการพัฒนาทักษะที่ส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่กล่าวไปนั้น ในปัจจุบันนิสิตครู
ได้รับการฝึกผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่ใช้การบรรยายและ
การพูดคุยแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างนิสิตกับผู้สอน และการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างนิสิตตามที่ผู้สอนได้ก าหนดขึ้น อีกทั้ง
การเรียนการสอนที่ผ่านมาเน้นกิจกรรมในห้องเรียนเป็นหลกั โดยเมื่อเลิกช้ันเรียนแลว้นิสิตตอ้งก ากับตนเองในการทบทวน
ความรู้ หาความรู้เพิ่มเติมหรือฝึกค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อท าวิจัย ซึ่งปัญหาที่พบตามมาคือ นิสิตส่วนใหญ่เมื่ออยู่นอก
ชั้นเรียนมักจะไม่ได้ทบทวนหรือหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนไป หรือไม่มีมีการหาความรู้เพื่อต่อยอด
ความรู้ที่ได้รับจากในห้องเรียน ลักษณะปัญหาดังกล่าวบ่งช้ีว่านิสิตยังขาดความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนรู้ 

 
ความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนรู้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ได้มีการนิยามความหมายของความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนรู้ของ
นิสิตไว้ว่าเป็น ความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมของนิสิตที่มีใจจดจ่อแน่วแน่กับหน้าที่คือการเรียน นิสิตจะแสดงออกให้
เห็นถึงความคิด ความปรารถนาและพฤติกรรมที ่จะเรียนรู ้ตลอดเวลา (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004; 



กนิษฐ์ ศรีเคลือบ, & ประภาศิริ รัชชประภาพรกุล. (2565). การเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนและทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครูผ่านการ
เรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(1), 1-17. 

5 

Mandernach, 2009; Martin, 2012) ความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของนิสิตมีความส าคัญเนื่องจากเป็นทั้งปัจจัยที่ช่วย
ให้นิสิตเกิดการเรียนรู ้ เกิดทักษะส าคัญที่นิสิตควรจะมีซึ่งในการวิจัยครั ้งนี้คือทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  
(Martin, 2012; Reinke, 2003; Skinner & Belmont, 1993) 

การศึกษาระดับความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนรู้ของนิสิต สามารถศึกษาได้หลายวิธี Burns (2000) ได้เสนอให้
ใช้แบบรายงานตนเองของนิสิต (student self-report) เพราะท าให้ครูสามารถติดตามความก้าวหน้าในการเรียนและ
ประเมินผลการเรียนของนิสิตได้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งสามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรแทน (proxy variables) ที่สะท้อนถึงความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของนิสิตได้เช่น จ านวน
ครั้งที่แลกเปลี่ยนในกระดานสนทนา จ านวนครั้งที่แบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ที่สืบค้นได้ ระยะเวลาที่นิสิตใช้ในห้องเรียน
ออนไลน์ รวมถึงแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตในห้องเรียนและในห้องเรียนออนไลน์ เป็นต้น 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนและทักษะการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนนั้นท าได้หลากหลายวิจัยแต่
จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ในอดีตของผู้วิจัยพบว่า วิธีการเรียนรู้แบบเดิมที่เน้นการบรรยาย หรือแม้แต่การมี
กิจกรรม การร่วมกันอภิปรายในห้องเรียนก็ยังพบว่าไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถท าให้นิสิตเกิดความยึดมั่น
ผูกพันกับการเรียนได้ ถึงแม้นิสิตจะมีส่วนร่วมและมีปฏิบัตสิัมพันธ์กับการเรยีนเป็นอยา่งดีก็ตาม แต่เมื่อออกนอกห้องเรียน
แล้ว นิสิตมักจะไม่ได้หาความรู้เพิ่มเติมหรือต่อยอดความรูใ้ห้เพิ่มมากยิ่งข้ึน ปัญหานี้อาจจะเกิดจากรูปแบบพฤติกรรมหรือ
การเรียนรู้ของนิสิต หรือภาระงาน ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนิสิตจนท าให้นิสิตไม่ได้สนใจที่จะพัฒนา
หรือหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน 

สาเหตุของปัญหานี้อีกหนึ่งประเด็น น่าจะเกิดจากการเรียนรู้ที่ผ่านมาในอดีตมีเพียงการส่งเสริมให้นิสิตเกดิผล
การเรียนรู้ตามที่รายวิชาคาดหวัง แต่ระหว่างทางของการจัดการเรียนรู้ยังขาดการก ากับติดตามจากผู้สอน หรือขาดการ
จุดประกาย แนะแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้นอกห้องเรียน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนิสิตในปัจจุบันที่มีปัจจัย
ภายนอกมาเป็นตัวกระทบหรือท าให้นิสิตยึดมั่นผูกพันกับการเรียนน้อยลง ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีหรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
ที่นิสิตมักให้ความสนใจเป็นหลัก 

จากความชอบ ความสนใจ หรือลักษณะนิสัยของนิสิตในปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีเป็นหลัก ผู้วิจัย
จะน าจุดแข็งนี้เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการก ากับการเรียนรู้ของนิสิต โดยจะใช้ห้องเรียนออนไลน์ของ google 
หรือ google classroom ซึ่งห้องเรียนออนไลน์นี ้เป็นเครื ่องมือที่ช่วยให้ผู ้ว ิจัยในฐานะอาจารย์ผู ้สอนติดต่อ สร้ าง
ความสัมพันธ์ ก ากับการเรียนรู้และพัฒนานิสิตได้ทุกที่ตลอดเวลา อีกทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าของนิสิตได้ เพื่อ
ทราบประเด็นและช่วงเวลาที่ควรจะให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีขั้นตอนการท างานที่เรียบง่าย เป็นประโยชน์กับ
ผู้วิจัยที่สามารถให้ค าแนะน าที่สร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับนิสิตแต่ละคน (Francisco & Barcelona, 2020; 
Google for education, n.d.; Tanis, 2020) 

นอกจากการก ากับการเรียนรู้ของนิสิตนอกห้องเรียนและในห้องเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์หรือ google 
classroom แล้วนั้น อีกวิธีการหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนจากในอดีตเพื่อท าให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ตามเป้าประสงค์ที่ต้องการ
คือ การปรับรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายเป็นหลัก เป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือการปรับ
การสอนให้เป็นการเรียนรู้เชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
ที่หลากหลายรูปแบบ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559; Tanis, 2020) ซึ่งในกิจกรรมการ
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เรียนรู้ในอดีตอาจจะมุ่งเน้นการอภิปราย แสดงความคิดเห็นร่วมกันเท่านั้น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ที่
จะใช้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้กิจกรรมที่นิสิตต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือระดมสมองในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมาก
ยิ่งข้ึน ผู้วิจัยจะลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่นิสิต แต่จะพัฒนากิจกรรมท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมคีวามกระตอืรือร้นที่
จะท ากิจกรรมเพื่อให้เกิดทักษะการท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

เมื่อน าการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์มาเป็นวิธีหลักในการเสริมสร้างและก ากับการเรียนรู้ของนิสิต
ทั้งในและนอกห้องเรียน ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะช่วยส่งเสริมให้นิสิตเกิดความยึดมั่นผูกพันกับการเรียน เพราะห้องเรียน
ออนไลน์จะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้วิจัยและนิสิตนนอกและในห้องเรียนในการชี้แนะหรือให้ค าแนะน ากับนิสิตในการหา
ความรู้หรือสร้างวิธีคิดที่ดีในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น อีกทั้งกิจกรรมที่นิสิตจะได้ท าในห้องเรียนออนไลน์ และการเรียนรู้เชิงรุก
ในห้องเรียนจะช่วยให้นิสิตสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากนิสิตจะ
เป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการคิด พัฒนา สร้างองค์ความรู้และฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ท่ีส าคัญและจ าเป็น ซึ่งจะส่งผลดีต่อนิสิตใน
การเป็นครูในอนาคตต่อไป (Francisco & Barcelona, 2020; Tanis, 2020) 

 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และเนื่องจากงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการ
เสริมสร้างความยึดมัน่ผูกพันกับการเรียนและทักษะการวิจัยปฏิบัตกิารในช้ันเรียนของนิสิตครูผา่นการเรียนรูเ้ชิงรุกร่วมกบั
ห้องเรียนออนไลน์ ดังนั้นจึงประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองในการศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตก่อนและหลังการใช้การ
เรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ รายละเอียดแบบแผนการทดลองมีดังนี ้

E O1 X O2 
หมายเหตุ: O1 คือ การวัดครั้งที่ 1; O2 คือ การวัดครั้งที่ 2; X คือ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและห้องเรียนออนไลน์ 
 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน จ านวน 1 ตอนเรียน โดยมีจ านวนนิสิต  18 คน และนิสิตทั้งหมดมาจากหลากหลาย
สาขาวิชา เช่น การสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป การสอนเคมี ฯลฯ  

การออกแบบตัวจัดกระท า (treatment) วิธีการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนและทักษะการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครูในการวิจัยครั้งนี้ใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์เป็นหลัก จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องผู้วิจัยมีความเช่ือว่าถ้าต้องการให้นิสิตเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจและสามารถคิดและปฏิบัติการ
ท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนได้นั้น ผู้สอนต้องช้ีแนะหรือให้ค าแนะน ากับนิสิตในการหาความรู้ สร้างวิธีคิดที่ดีในการเรียนรู้
จนนิสิตเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติซึ่งกระบวนการนี้ควรเกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนหรือเกิดขึ ้นได้

การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ
ห้องเรียนออนไลน ์

ความยึดมั่นผูกพัน 
กับการเรียน 

ทักษะการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 
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ตลอดเวลา จากความเชื่อข้างต้นน าไปสู่การออกแบบตัวจัดกระท าโดยปรับปรุงจาก สุวิมล ว่องวาณิช, ชยุตม์ ภิรมย์
สมบัติ, และกนิษฐ์ ศรีเคลือบ (2560) รายละเอียดมีดังนี ้

 
ตารางที่ 1 รายละเอียดของการออกแบบตัวจัดกระท าของงานวิจัย 

รายละเน้ือหา ลักษณะกิจกรรมของแต่ละโมดูลฉบับรา่ง 

บทน าสู่การวิจยัปฏิบตัิการในชั้นเรยีน  
(ความหมาย ลักษณะและความส าคัญของการวิจยั
ปฏิบัติการในชั้นเรียนในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้) 

1) การสืบค้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
2) การวิเคราะห์งานวิจัยที่นิสิตสืบค้น 
3) การทบทวนความรู้ผ่านการตอบค าถามออนไลน์ 

สภาพปญัหาและปญัหาวิจัย 
(สภาพปัญหาในห้องเรียน ความสัมพันธร์ะหว่าง
ปัญหาต่าง ๆ ในห้องเรียน การก าหนดปญัหาวจิัย) 

1) การสังเกตชั้นเรียนจริงและการสรุปผ่านการจัดท าการ์ตูนสถานการณ์จ าลอง 
2) การระดมสมองในการวิเคราะห์ปัญหาและเลือกปัญหาวิจัย 
3) การฝึกปฏิบัติการเขียนปัญหาวิจัย 

ตัวแปรวิจัย กรอบแนวคิด และการออกแบบวิจยั 
(ตวัแปรวิจยั การก าหนดกรอบแนวคิดและการ
ออกแบบการวิจยั) 

1) การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนิสิตผ่านการวิเคราะห์งานวิจัย 
2) การสืบค้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
3) การใช้สถานการณ์จริงที่สังเกตได้เป็นฐานในการออกแบบการวิจัย 

การออกแบบ และการน า treatment สู่การ
ปฏิบตั ิ
(การออกแบบ treatment การทดลองใช้ 
treatment การเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
ปรับการออกแบบ treatment) 

1) การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนิสิตผ่านการวิเคราะห์งานวิจัย 
2) การสืบค้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
3) การสะท้อนคิดถึงข้อดีข้อเสียของงานวิจัยที่นิสิตสืบค้นได้ 
4) การระดมสมองในการออกแบบ treatment ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
จ าลอง 
5) การฝึกปฏิบัติการออกแบบ treatment เพื่อแก้ปัญหา 
6) การวางแผนการเก็บข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ treatment ที่ออกแบบขึ้น  
7) การทดลองเก็บข้อมูลเบื้องต้นผ่านการใช้บทบาทสมมุติ 
8) การทบทวนความรู้ผ่านการตอบค าถามออนไลน์ 

การวิเคราะหข์้อมูลและการเขยีนรายงาน 
(การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามวิจยั การเขียน
รายงานวิจยั การน าเสนอรายงานวจิัย) 

1) การฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจ าลองเพื่อวิเคราะห์ผลการวิจัย 
2) การระดมสมองในการวิเคราะห์ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
3) การตั้งค าถามเพื่อให้ได้แนวทางในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ใน
การวิจัย 
4) การทบทวนความรู้ผ่านการตอบค าถามออนไลน์ 
5) การฝึกปฏิบัติการน าเสนอผลการวิจัย 

การอภิปราย การสะท้อนผล และการปรับ 
treatment (การอภิปรายและการสะทอ้น
ผลการวิจยั การปรับ treatment การปรับการ
ออกแบบการวิจยั) 

1) การใช้บทบาทสมมุติในการสะท้อนผลการวิจัยของนิสิต 
2) การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของงานวิจัยของนิสิต ผ่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3) การสืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาใช้ปรับการออกแบบการวิจัยของนิสิต 
4) การทบทวนความรู้ผ่านการตอบค าถามออนไลน์ 

 
นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวแปรส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของนิสิต 

หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจและจดจ่ออยู่กับการเรียน โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเรียนของนิสิตผ่านการใช้งาน
ระบบห้องเรียนออนไลน์ และพฤติกรรมขณะเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยตัวแปรแทนพฤติกรรมข้างต้น (proxy variables) 
จะน ามาจากล็อกไฟล์ (log file) ได้แก่ ปริมาณการท ากิจกรรมในแต่ละครั้งของนิสิต และการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ และ 2) ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของนิสิต หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
และลงมือท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ถูกต้องตามหลักวิชา โดยเก็บข้อมูลจากรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่
นิสิตได้ลงมือปฏิบัติและคะแนนจากการวัดทักษะการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของนิสิต 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกหลังการสอน ใช้ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมและก ากับการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกและห้องเรียนออนไลน์ในแต่ละครั้ง  
ก่อนท่ีจะน าไปใช้ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่จะบันทึกไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนน าไปใช้จริง  

ส าหรับเครื ่องมือวิจัยที่ใช้ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ประกอบด้วยล็อกไฟล์ (log file) ที ่เก็บข้อมูลได้จาก
ห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งจะแสดงถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละคนในห้องเรียนออนไลน์ที่จะสะท้อนถึงความยึดมั่น
ผูกพันกับการเรียนของนิสิต เช่น จ านวนครั้งเข้าดูวิธีโอย้อนหลัง จ านวนครั้งท่ีแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ที่สืบค้นได้ ระยะเวลา
ที่นิสิตใช้ในห้องเรียนออนไลน์ ฯลฯ และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตในห้องเรียนและในห้องเรียนออนไลน์  

ในส่วนของการเก็บข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 3 จะใช้แบบวัดทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ของนิสิต ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยมีค่าอยู่ระหว่าง .67 ถึง 1.00 และด้านความเที่ยงซึ่งมี
ค่าเท่ากับ .80 และแบบประเมินรายงานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของนิสิต  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลครั้งนี้ด้วยตนเองโดยความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของนิสิตจะ
เก็บข้อมูลต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในการจัดการส่งเสริมและก ากับการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกและห้องเรียน
ออนไลน์ โดยเก็บข้อมูลผ่านการสังเกตโดยผู้วิจัยและการใช้ข้อมูล ล็อกไฟล์ (log file) ในระบบห้องเรียนออนไลน์จ านวน 
9 กิจกรรม และการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตจะเก็บข้อมูลช่วงก่อนและหลังการ
จัดการส่งเสริมและก ากับการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกและห้องเรียนออนไลน์มาเปรียบเทียบกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงบรรยาย เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายระดับความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนและทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนสิิต 
และเปรียบเทียบค่าสถิติบรรยาย (ค่าเฉลี่ย) ระหว่างผลที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการส่งเสริมและก ากับการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรู้เชิงรุกและห้องเรียนออนไลน์ และข้อมูลเชิงคุณภาพที่สังเกตได้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสรุปให้ได้สาระสนเทศท่ี
จะตอบค าถามวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ตอน คือ 1) การวิเคราะห์ลักษณะการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ
ห้องเรียนออนไลน์ที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนและทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครู  และ 2) 
การศึกษาความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของนิสิตครูหลังการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์  และ 3) การ
เปรียบเทียบทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครูหลังการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์
รายละเอียดมีดังนี้ 
 
1. การวิเคราะห์ลักษณะการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ฯ 

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 โมดูล แต่ละโมดูลจะใช้ 
google classroom เป็นสื่อกลางหรือเป็นห้องเรียนออนไลน์ที่จะใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และ
ผู้เรียนกับผู้เรียน ทั้งในส่วนของการอภิปราย แสดงความคิดเห็นต่อช้ินงานของเพื่อน ส าหรับกิจกรรมในแต่ละโมดูลจะใช้ 
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BookWidgets เป็นหลักในการสร้างกิจกรรมและเผยแพร่ในช่องทางดังกล่าว และระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะเน้น
ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้คิดและลงมือปฏิบัติในการท ากิจกรรมอีกทั้งระหว่างสัปดาห์ผู้สอนจะตั้งประเด็นหรือตั้งกิจกรรมให้นิสิต
ได้ท าก่อนการเรียนครั้งต่อไป รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละโมดูลมีดังนี ้

 
ตารางที่ 2 รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละโมดูล 

โมดูล 
รายละเอียดกิจกรรมในโมดูลในห้องเรยีน

ออนไลน์ 
ตัวอย่างกิจกรรมการเรยีนรู้เชิงรุก 

1 .  บ ท น  า ส ู ่ ก า ร ว ิ จั ย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 

 

 
2. สภาพปัญหาและปัญหา
วิจัย 

 

 

กิจกรรมเล่าเร่ืองจากภาพ 

 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนผลการสังเกตสภาพชั้นเรียน 

 

3. ตัวแปรวิจัย กรอบแนวคิด 
และการออกแบบวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมอักษรไขว้ตัวแปร 
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โมดูล 
รายละเอียดกิจกรรมในโมดูลในห้องเรยีน

ออนไลน์ 
ตัวอย่างกิจกรรมการเรยีนรู้เชิงรุก 

4. การออกแบบ และการน า 
treatment สู่การปฏิบัติ 

 

 

กิจกรรมระหว่างสัปดาห์ 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การเขียนรายงาน 

 

 

กิจกรรมการวิเคราะห์บันทึกหลังการสอน 

 
 

6. การอภิปราย การสะท้อน
ผ ล  แ ล ะ ก า ร ป รั บ 
treatment 

 

 

กิจกรรมการสะท้อนผลวิจัย (ผ่าน ZOOM) 

 
 

จากกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกทั้งหมดที่ได้จัดขึ้นในชั้นเรียนรายวิชาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทั้ ง 6 โมดูล 
ผู้วิจัยใช้กิจกรรมที่มีลักษณะที่หลากหลายซึ่งแต่ละกิจกรรมสามารถกระตุ้นหรือท าให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมในการเรียน 
รวมถึงความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัย และทักษะการวิจัยที่แตกต่างกัน สามารถสรุปรายละเอียดของกิจกรรมและผลที่
เกิดขึ้นขณะใช้กิจกรรมในแต่ละรูปแบบได้ดังนี ้

 
ตารางที่ 3 สรุปลักษณะกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นขณะใช้กิจกรรม 

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
ผลที่เกิดขณะใช้กิจกรรม 

การม ี
ส่วนร่วม 

ความยึด
มั่นผูกพัน 

ทักษะวิจัย 

1. กิจกรรมระดมความคิดผ่านกระดาน
ระดมความคิดออนไลน์ 

- ผ ู ้สอนตั ้งประเด็นที ่จะให้น ิส ิตระดม
ความคิด เช่น สภาพชั้นเรียนที่นิสิตได้ไป
สังเกตมา รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา หรือ
การวิเคราะห์บันทึกหลังสอน ฯลฯ 

+++ ++ +++ 



กนิษฐ์ ศรีเคลือบ, & ประภาศิริ รัชชประภาพรกุล. (2565). การเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนและทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครูผ่านการ
เรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(1), 1-17. 

11 

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
ผลที่เกิดขณะใช้กิจกรรม 

การม ี
ส่วนร่วม 

ความยึด
มั่นผูกพัน 

ทักษะวิจัย 

2. การเรียนรู้มโนทัศน์และกระบวนการวจิยั
ผ่านการท ากิจกรรมออนไลน์ 

- ผู ้สอนสร้างกิจกรรมเพื ่อให้ผู ้เรียนเกิด 
มโนทัศน์ในการท าวิจัย เช่น การวิเคราะห์
จ ุดเริ ่มต้นและจุดจบของ CAR กิจกรรม
อักษรไขว้ตัวแปร กิจกรรมเล่าเร่ืองจากภาพ 
ฯลฯ 

+++ ++ +++ 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันผ่าน
กระดานสนทนาในห้องเรียนออนไลน์ 

- ผู ้สอนตั ้งประเด็นสนทนาหรือกิจกรรม
เพิ ่มเติมระหว่างสัปดาห์เพ ื ่อให ้ผู ้ เร ียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

+ + ++ 

4. การฝึกการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 

-  ผ ู ้ สอนก  าหนดให ้ ผู้ เ ร ี ยนลงม ื อฝึก
ปฏิบัติการท าวิจัย โดยในการเรียนแต่ละ
โมดูลจะเป็นการฝึกทักษะวิจ ัยในแต่ละ
หัวข้อ 

+++ +++ +++ 

* ผลที่เกิดขึ้นขณะใช้กิจกรรมวัดจากการสังเกตของผู้วิจัย โดยมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน (+++) 

 
2. การศึกษาความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของนิสิตครูหลังการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ 

เมื่อพิจารณาปริมาณการท ากิจกรรมในแต่ละครั้งของนิสิต จากการน าข้อมูลที่บันทึกในระบบห้องเรียนออนไลน์ 
(log data) มาวิเคราะห์พบว่า ร้อยละของนิสิตที่ปฏิบัติงานครบถ้วนตรงตามเวลาในแต่ละกิจกรรม ซึ่งมีทั ้งหมด 9 
กิจกรรมใน 6 โมดูล พบว่า ส่วนใหญ่นิสิตลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มที่และท ากิจกรรมเสร็จครบถ้วนในเวลาที่ก าหนด 
โดยจะมีกิจกรรมครั้งที่ 1 ที่มีร้อยละของนิสิตที่ส่งกิจกรรมน้อย (ร้อยละ 25.00) ซึ่งการปฏิบัติงานครบถ้วนตรงตามเวลา
ในแต่ละกิจกรรมนั้นสามารถบ่งช้ีถึงพฤติกรรมการเป็นผู้มีความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนได้ 

 

 
รูปที่ 2 ร้อยละของนิสิตที่ปฏิบัติงานครบถ้วนตรงตามเวลาในแต่ละกิจกรรม 
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จากการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาการวิจัยปฏบิัติการในช้ันเรียนที่ผา่นมา สังเกตเห็น
พฤติกรรมของผู้เรียนที่จดจ่อและมุ่งมั่นในการเรียนขณะที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ผู้เรียนร่วมกันถาม
ตอบ อีกทั้งแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน และยังค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อใช้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วย แต่ในบางครั้งท่ีนอกเหนือจากการเรียน เมื่อผู้สอนตั้งประเด็นให้นิสิตร่วมแลกเปลี่ยนกัน
จะสังเกตเห็นว่าปริมาณการแลกเปลีย่นเรยีนรู้รว่มกันยังมีน้อยกว่าการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ขณะที่ผู้สอนท าการจัดการเรยีนรู้ 
และมักเป็นการถามค าถามที่นิสิตสงสัยกับผู้สอนเท่านั้น 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างพฤตกิรรมของนิสิตระหว่างการใช้กจิกรรมการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนออนไลน์ 

 
3. การเปรียบเทียบทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครูหลังการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ 

ส าหรับการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตด้านทักษะการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน จะใช้การเปรียบเทียบคะแนน
วัดทักษะฯ ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นการทดสอบในความสามารถของนิสิตครูในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
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เหมือนกันทั้งสองส่วน อีกทั้งยังวิเคราะห์จากคะแนนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตแต่ละคน ผลการ
วิเคราะห์มีดังนี ้ 

ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนหลังการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์สูง
กว่าก่อนเรียน โดยค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนก่อนใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์
คิดเป็น 62.22 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) และค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนหลังใช้การ
เรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์คิดเป็น 84.07 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) รายละเอียดดังรูปที ่4 

 

 
รูปที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนความรูแ้ละความสามารถในการวิจัยปฏิบัตกิารในชั้นเรียน 

 
ส าหรับทักษะการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของนิสิตอีกส่วนหนึ่งซึ่งพิจารณาจากคะแนนรายงานการวิจัยพบว่า 

ค่าเฉลี่ยคะแนนรายงานวิจัยของนิสิตเท่ากับ 86.39 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของ
คุณภาพงานวิจัยของนิสิตพบว่ามีลักษณะที่ถูกต้องตามหลักวิชา เกิดคุณลักษณะที่ส าคัญของการวิจัยนั่นคือ การคิด
วิเคราะห์ โดยนิสิตสามารถแสดงเหตุและผลในการท าวิจัยได้ชัดเจนในแต่ละกระบวนการตั้งแต่การก าหนดปัญหา การ
ออกแบบการวิจัย และการออกแบบวิธีแก้ปัญหา อีกทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งบ่งช้ีได้จากประเด็นการท าวิจัยที่นิสิตลง
มือท า ตัวอย่างช้ินงานของนิสิตมีดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 ตัวอย่างผลงานนิสิต และคุณลักษณะด้านทักษะการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สะท้อนจากผลงาน 

ตัวอย่างผลงานนิสิต คุณลักษณะที่สะท้อนจากผลงาน 
 

 
 

 

 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ถึงสาเหตุของปัญหาที่จะท าวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ 

 

 

 
การใช้เหตุและผลในการออกแบบ
งานวิจัย 
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ตัวอย่างผลงานนิสิต คุณลักษณะที่สะท้อนจากผลงาน 

 

 
 
 
 
 
 
ความสามารถในการถ ่ายทอด
ความคิดในการออกแบบการวิจัย
ให้เป็นรูปธรรม ที่สามารถน าไปใช้
ในการแก้ปัญหาได้จริง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ข้อค้นพบในงานวิจัยนี้น าไปสู่ประเด็นในการอภิปรายผลการวิจัยใน 3 ประเด็นได้แก่ 1) ลักษณะการใช้การเรียนรู้เชิง
รุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ที่ประสบผลส าเร็จ 2) ผลของการจัดกิจกรรมที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของนิสิตครู 
และ 3) ผลของการจัดกิจกรรมที่มีต่อทักษะการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของนิสิตครู โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ลักษณะการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ที่ประสบผลส าเร็จ 
การออกแบบการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนและทักษะ

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครู ผู้วิจัยมีความเชื ่อว่า ถ้าต้องการให้นิสิตเกิดความมุ่งมั ่นตั้งใจ สามารถคิดและ
ปฏิบัติการท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนได้นั้น ผู้สอนต้องช้ีแนะหรือให้ค าแนะน ากับนิสิตในการหาความรู้ สร้างวิธีคิดที่ดีในการ
เรียนรู้จนนิสิตเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติซึ่งกระบวนการนี้ควรเกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนหรือเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004) จึงน าไปสู่การออกแบบกิจกรรมในแต่ละโมดูลที่มีลักษณะของการเน้น
การองค์ความรู้ของนิสิตด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเช่น การสังเกตสภาพจริง การวิเคราะห์สถานการณ์ผ่านการ
ระดมสมอง การวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจัย การสืบค้นองค์ความรู้ การฝึกปฏิบัติการท าวิจัยในส่วนต่าง ๆ  

จากการน ากิจกรรมข้างต้นไปปฏิบัติพบว่าในขณะที่ท ากิจกรรมในชั้นเรียนทั้งในส่วนของห้องเรียนออนไลน์และ
ห้องเรียนจริง นิสิตมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ น าเสนอแลกเปลี่ยนมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการท าวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียนแก่เพื่อนร่วมช้ันได้เป็นอย่างดี แต่ในส่วนของกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์นอกช้ันเรียน เช่น การที่ผู้สอน
ตั้งประเด็นสนทนาหรือกิจกรรมเพิ่มเติมระหว่างสัปดาห์เพื่อให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นิสิตยังให้ความสนใจหรือท า
กิจกรรมแลกเปลี่ยนกันน้อย ซึ่งน่าจะเป็นเพราะตัวกระตุ้นที่ผู้วิจัยจัดใหก้ับนิสิตยังไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงกับลักษณะการเรียนรู้
และการด าเนินชีวิตประจ าวันของนิสิตมากนัก หนึ่งในตัวกระตุ ้นของงานวิจัยนี ้ได้แก่ห้องเรียนออนไลน์หรือ google 
classroom โดยปกติส าหรับระบบ google classroom นี้ นิสิตจะต้องเข้าผ่านเว็บไซต์หรือบางคนอาจมีแอพลิเคชันอยู่ใน
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smart phone) ซึ่งไม่ได้เป็นแอพลิเคชันหลักในชีวิตประจ าวันของนิสิต ส่วนใหญ่นิสิตจะเข้าตอนก่อนเรียน
หรือหลังเรียนเสร็จอีกทั้งบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งการแจ้งเตือนเมื่อมีการสื่อสารระหว่างผู้สอนหรือนิสิตด้วยกันเอง 

อีกหนึ่งลักษณะที่น่าจะต้องปรับให้ตรงกับลักษณะการเรียนของนิสิตมากขึ้นคือ การสร้างข้อตกลงหรือท าความเข้าใจ
กับนิสิตให้เห็นความส าคัญตั้งแต่ช่วงก่อนเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนอกห้องเรียน (Peter, 
James, Renée, Bronwen, Fereshte, & Marlies, 2020) สิ่งนี้เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ พบเจอมุมมอง
ใหม่ ๆ และยังส่งเสริมให้เกิดประเด็นต่อยอดในการเรียนและการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ ในช่วงของการท าวิจัยผู้วิจัย
อาจจะไม่ได้ย ้าหรือจัดกิจกรรมที่ท าให้นิสิตเห็นความส าคัญของประเด็นข้างต้น พฤติกรรมของนิสิตจึงมีลักษณะที่มุ่งมั่น มีความ
รับผิดชอบในงานส่วนตัวของนิสิตเป็นอย่างดี และมีส่วนร่วมขณะท ากิจกรรม แต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้วิจัยท า
การกระตุ้นโดยการตั้งประเด็นขึ้นมา จะพบว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิตในกิจกรรมนี้ยังมีน้อย 

ผลของการจัดกิจกรรมที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของนิสิตครู 
จากการน าข้อมูลที่จัดเก็บได้ในระบบห้องเรียนออนไลน์ (log file) มาวิเคราะห์ความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของ

นิสิตครูหลังการใช้การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน ์ซึ่งเป็นตัวแปรแทน (proxy variables) ของความยึดมั่นผูกพันกับ
การเรียน พบว่า นิสิตมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนเป็นอย่างดี จดจ่ออยู่กับการเรียนถึงแม้จะเป็นการเรียนออนไลน์ สังเกตได้
จากการจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) ก็จะมีนิสิตแสดงความคิดเห็นในปริมาณที่สูงมาก 
(จ านวน 350 ข้อความ ภายใน 2 ช่ัวโมง เป็นต้น) อีกทั้งปริมาณการท าและส่งกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนออนไลน์ก็มีปริมาณที่
สูงเช่นกัน เมื่อวิเคราะห์แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะการเรียนของนิสิตในช่วงวัยนี้มักให้ความสนใจเป็นพิเศษกับรูปแบบ
กิจกรรมที่ทันสมัย ได้ลงมือปฏิบัติผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อีกทั้งการน าห้องเรียนออนไลน์มาใช้ทั้งในส่วนของการจัดการเรียน
การสอนและการท ากิจกรรมยังคงเป็นเรื่องใหม่ส าหรับนิสิต จึงท าให้นิสิตเกิดความตื่นตาตื่นใจและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ขณะที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้ประเด็นเรื่องความยึดมั่นผูกพันกับกิจกรรมนอกห้องเรียนบางกิจกรรม 
เช่น การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนตามประเด็นที่ผู้วิจัยตั้งขึ้น ยังเป็นสิ่งที่ต้องหาค าตอบต่อไปว่าเพราะเหตุใดนิสิตจึงมีส่วน
ร่วมในปริมาณที่ไม่มากนัก 

ผลของการจัดกิจกรรมที่มีต่อทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครู 
เมื่อเปรียบเทียบทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครูก่อนและหลังการใช้การเรียนรู ้เชิงรุกร่วมกับ

ห้องเรียนออนไลน์พบว่า คะแนนทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อพิจารณาจากเนื้องานแล้ว
บ่งชี้ว่า นิสิตสามารถแสดงคุณลักษณะส าคัญของการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิด
สร้างสรรค์ และการสื่อสารความรู้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยจัดขึ้นนั้น นิสิตได้ลงมือปฏิบัติเองในทุก
ขั้นตอนและยังอยู่ภายใต้การให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้วิจัยในการปรับปรุงแก้ไขหรือเสนอแนะให้เพิ่มเติมรายละเอียดที่ส าคัญ 
ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อีกทั้งลักษณะกิจกรรมบางส่วนเช่นการสืบค้นองค์ความรู้
ของไทยและต่างประเทศ จากนั้นน ามาวิเคราะห์และวิพากษ์ก็เป็นสิ่งที ่ช่วยเปิดมุมมองต่าง ๆ ให้กับนิสิตได้เป็นอย่างดี 
(Wongwanich, Piromsombat, & Sriklaub, 2019) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวิจัยพบว่าในส่วนของกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์นอกช้ันเรียน เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกช้ันเรียนใน
ประเด็นต่าง ๆ ระหว่างนิสิตยังมีปริมาณที่น้อย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ platform ห้องเรียนออนไลน์ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ยังไม่ใช้ 
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platform หลักที่นิสิตใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นประเด็นหนึ่งที่ผู้สอนต้องพึงระวังในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์คือ 
การเลือกใช้สื่อกลางที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนเพื่อจะท าให้เกิดการติดตามและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

2. จากลักษณะพฤติกรรมของนิสิตที่พบในการวิจัยคือ นิสิตมีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบในงานส่วนตัวของนิสิต
เป็นอย่างดีและมีส่วนร่วมขณะท ากิจกรรมขณะเรียนรู้เป็นอย่างมาก แต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียนยังมีน้อย น าไปสู่
ข้อเสนอแนะคือการปรับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ตรงกับลักษณะการเรียนของนิสิตมากขึ้น อีกทั้งอาจจะสร้างข้อตกลงหรือท าความ
เข้าใจกับนิสิตให้เห็นความส าคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนอกห้องเรียน  

3. ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปอาจจะต้องวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดนิสิตจึงมีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ในปริมาณมากแต่กิจกรรมนอกห้องเรียนมีปริมาณน้อย อีกทั้งอาจจะเก็บข้อมูลความยึดมั่น
ผูกพันด้วยเครื่องมืออื่น ๆ ควบคู่กับการใช้ log data เช่นในการวิจัยครั้งนี้ 

4. การวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้แนวทางเบื้องต้นของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ที่จะสามารถ
ส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนและทักษะการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของนิสิตครู การวิจัยครั้งต่อไปอาจจะศึกษาถึง
วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้เชิงลึกในลักษณะอื่น ๆ เพื่อน ามาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดต่าง ๆ 
ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ให้ทุน Active Learning ประจ าปีการศึกษา 
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