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ครุศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้เกี่ยวข้องในการวิจัยคือนักศึกษาฝึกหัดครูช่างจาก
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาวิธีการสอนและการบูรณา
การการเรียนรู้ทางวิศวกรรมโยธาระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกในงานวิจัยนี้อยู่บน
พื้นฐานการประยุกต์ใช้วงจรการเรียนรู้ของคอล์บร่วมกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ร่วมกัน ที่ตั้งใจออกแบบ
ขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสมรรถนะของนักศึกษาฝึกหัดครูช่าง ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ส าหรับห้องเรียนที่ต้องสอนในอนาคต ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ได้แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนได้แก่ การสร้างแรงจูงใจผ่าน
เกมส์ การประยุกต์เกมส์กับเนื้อหา การสะท้อนผลการเรียนรู้ การเติมเติมเนื้อหา การตั้งค าถามเพื่อการรียนรู้ การ
สรุปผลการเรียนรู้ และการทดลองปฏิบัติจริง ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีต่อรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ใช้ในงานวิจัยนี ้ผู้เรียนรู้สึกสนุกต่อการเรียนภายใต้บรรยากาศท่ีเป็นกันเอง และยัง
พบว่าผู้เรียนพอใจกับการได้ท างานร่วมกันและรู้สึกดีกับการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ในด้านความรู้ที่ได้รับ พบว่าผู้เรียน
ได้รับความรู้ในระดับที่ลึกซึ้ง สามารถสะท้อนออกมาได้ว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรไปบ้างและต้องเรียนรู้อะไรต่อไป 
นอกจากน้ีผู้เรียนยังสามารถแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในการน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดี 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้เชิงรกุ, การฝึกหัดครูช่าง, วงจรแห่งการเรียนรู้, พ้ืนท่ีปลอดภัยในห้องเรียน 

 

Abstract 
This paper presents the results of implementing an active learning framework in technical 

teacher training course at The Department of Civil Technology Education, King Mongkut’s University 
of Technology Thonburi. Participants in the research were pre-service teaching students from the 
Civil Technology Education Program, who enrolled in the course of Teaching Method and 
Integration Learning for Civil Engineering, during January – May, 2017. The proposed active learning 
framework was based on Kolb’s learning cycle combined with a created safe learning atmosphere, 
intended designed to enhance student’s understanding and their competencies in designing of 
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teaching and learning activities for their future classroom. The designed framework can be divided 
into 6 steps: 1) motivation by games, 2) application of games to the subject content, 3) reflection of 
the lesson learned, 4) fill up the content missed, 5) Learning Question 6) conclusion and knowledge 
formation, and 7) practice using knowledge to gain more experience. Student satisfaction results 
revealed that students satisfied to a good level to the proposed active learning framework. They 
were happy and fun to learn in a feel-free environment. They also liked to work collaboratively 
among group members, and feel good to studying in this course. For the knowledge achievement, it 
revealed that students can be able to expressed high order knowledge related to the subject 
contents, such as what they have learned and what they should learn next. Moreover, students 
demonstrated their good competencies to apply the knowledge in their teaching practices in 
classroom. 
Keywords :   Active Learning, Teacher Training, Kolb’s Learning Cycle, Learning Zone 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน 
 
1. บทน า 

สังคมเคลื่อนเข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสารไร้พรหมแดน อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 
ท าให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการในการหล่อหลอมมนุษย์ให้มีความพร้อมต่อการ
ใช้ชีวิตจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง ในปัจจุบันกระแสของการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้มี
ความส าคัญมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จาก James Bellanca และคณะฯ [1] ที่ได้กล่าวถึงทักษะแห่งอนาคตใหม่ อัน
ประกอบด้วย สาระวิชาหลัก ทักษะวิชาชีพและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี ท้ังยังระบุว่าการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม การสอนเพียงแค่ความรู้ไม่
เพียงพออีกต่อไปส าหรับโลกในอนาคต  

หากมองย้อนกลับไปพบว่าการสอนโดยทั่วไปจะมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้หรือสาระวิชาเป็นหลัก ครูจะเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เรียน ห้องเรียนจะถูกจัดเรียงเป็นแถวหันหน้าเข้ากระดาน และจัดการเรียนรู้โดยแบ่งเวลา
ออกเป็นคาบเรียนและจัดการเรียนการสอนวันละ 8 ช่ัวโมง ในห้องเรียนครูจะเป็นผู้มีบทบาทหลักเปรียบเสมือน
ผู้บังคับบัญชา ผู้เรียนเป็นลูกน้องต้องขออนุญาตถึงจะกระท าบางสิ่งบางอย่างในห้องเรียนได้ การจัดการเรียนรู้เช่นนี้ 
Ken Robinson [2] กล่าวว่าเป็นการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม แต่ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปมาก เครื่องจักรกลอัตโนมัติมีความสามารถในการท างานแทนคนได้มากขึ้น อุตสาหกรรม
ต้องการคนที่มีทักษะที่หลากหลายและมีความรู้เชิงกว้างมากขึ้นมากกว่าเดิม การพัฒนาทักษะใหม่จึงมีความจ าเป็น
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตในอนาคตได้อย่างไม่ยากล าบาก 

การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก(Active Learning) เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย เพราะการจัดการเรียนรู้เชิง เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือท า
และท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป ผู้เรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้เพียง
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อย่างเดียวไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ไชยยศ เรืองสุวรรณ [3] ได้กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไว้
ว่า เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็น
การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกัน
มากกว่าการแข่งขัน ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการ
คิดขั้นสูง เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิด
รวบยอดความคิดรวบยอด ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย
ตนเอง ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน จะเห็นได้ว่าการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกสามารถพัฒนาทักษะให้แก่ผู้เรียนได้อยา่งหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี 

เอกรัตน์ รวยรวยและคณะ [4] ได้พัฒนาการสอนแบบกระบวนกรขึ้น เมื่อพิจารณาพบว่าเป็นรูปแบบการสอนที่
สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มของการเรียนรู้เชิงรุกได้ การสอนแบบกระบวนกรมีหัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณลักษณะของ
ครูมากกว่าจะพัฒนาเทคนิควิธี จุดเน้นอยู่ท่ีการสร้างการเชื่อมต่อความรู้สึกระหว่างครูกับผู้เรียน มีจุดเด่นตรงอยู่ที่เน้น
การจัดการเรียนรู้ผ่านปัญญา 3 ฐานได้แก่ฐานกายคือให้ผู้เรียนลงมือท า ฐานใจเน้นให้ผู้เรียนรู้สึกอยากเรียน และฐาน
คิดเน้นให้ผู้เรียแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนแบบกระบวนกรประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญ ๕ ประการได้แก่ สอนแบบ
องค์รวม สอนสิ่งที่จะรู้ควบคู่กับวิธีท่ีจะเรียนรู้ ใช้กิจกรรม ให้ผู้เรียนการสะท้อนผลการเรียนรู้ และสร้างพื้นที่ปลอดภัย
ในห้องเรียน ผลที่เกิดขึ้นคือการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีของกระบวนกรช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ท าให้ผู้เรียนเปิด
ใจพร้อมที่จะเรียนรู้ ผู้วิจัยในฐานะเป้นผู้คิดค้นวิธีการสอนแบบกระบวนกรจึงได้น าแนวทางนี้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การสอนในบทความฉบับนี ้

วงจรแห่งการเรียนรู้(Kolb’s Learning Cycle) [5] เป็นแนวคิดทางการศึกษาที่ส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจถึงกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์  วงจรห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยการให้ประสบการณ์ใหม่(Concrete 
Experience)  การสะท้อนผลการ เรี ยนรู้ (Reflective Observation)  การตกผลึกความรู้  (Abstract 
Conceptualization) และการทดลองท าใหม่ (Active Experimentation) เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการเรียนรู้เชิงรับ
(Passive Learning) ที่มีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้พบว่า วงจรแห่งการเรียนรู้มักเกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์ เนื่องจากวงจร
ส่วนใหญ่จะอยู่นอกห้องเรียนผู้เรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยทั่วไปจะพบว่าผู้เรียนท าเช่นนั้น
น้อยมาก ในส่วนของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ส่วนใหญ่วงจรการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเกือบสมบูรณ์ แต่
ในระดับลึกครูมักจะให้ความส าคัญกับการสะท้อนผลและตกผลึกความรู้ในระดับที่น้อยมาก ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
น าเอาแนวคิดของวงจรแห่งการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ที่เน้นให้วงจรแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ใน
ห้องเรียน 

พื้นที่ปลอดภัยหรือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในที่นี้หมายถึงบรรยากาศที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกพร้อมเรียนรู้ ใน
ห้องเรียนส่วนใหญ่พื้นท่ีปลอดภัยมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดถึงบ่อยนัก ในห้องเรียนทั่วไปผู้เรียนมักจะไม่มีอิสระในการ
คิดและแสดงออก เนื่องจากเนื้อหาและวิธีการเรียนรวมทั้งกายภาพโดยทั่วไปของห้องเรียนจะก าหนดให้ผู้เรียนต้องฟัง
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และปฏิบัติตาม เนื้อหาและวิธีการสอนจะถูกก าหนดเป้าหมายเอาไว้แล้วล่วงหน้า ผู้สอนจะมาท าหน้าที่เพื่อให้เป้าหมาย
เหล่านั้นส าเร็จ ค าตอบที่ผู้เรียนต้องตอบต้องสอดคล้องกับความคาดหวังที่ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วโดยครู พื้นที่ใน
ห้องเรียนโดยทั่วไปจึงไม่เกิดความปลอดภัยผู้เรียนจะรู้สึกถึงความไม่เป็นตัวของตัวเอง พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ดีนั้นใน
องค์ความรู้เรื่องสมองได้กล่าวไว้ว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อคลื่นสมองอยู่ในระดับคลื่นแอลฟา [6] เป็นความถี่คลื่นที่
ผู้เรียนเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและเปิดรับการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ในห้องเรียนที่สอดคล้องกับความถี่ระดับนี้จะต้อง
ไม่เร่งเร้าและบังคับผู้เรียน และในองค์ความรู้ของกระบวนกรได้กล่าวถึงพื้นที่แห่งการเรียนรู้  [7] เอาไว้ว่าจะต้องเป็น
พื้นที่ๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัว ไม่ก่อให้เกิดความสบายจนเกินไป ต้องเป็นพื้นที่ๆ ออกจากความคุ้นชินเดิมๆ พื้นที่
ต้องแปลกใหม่ ผู้เรียนอาจรู้สึกระแวดระวังเลก็ๆ แต่ไม่ถึงกับท าให้รู้สึกกลัวจนไม่กล้าที่จะเสี่ยง ความรู้สึกเหมือนการขับ
รถยนต์บนถนนในเมืองทีต่้องระวังตัวแต่ไม่ถึงกับไม่กล้าขับ ครูต้องรักษาระห่างทางความรู้สึกกับผู้เรียนโดยไม่ท าให้รู้สึก
ใกล้จนผู้เรียนอึดอัดและไกลจนรู้สึกว่าขาดการดูแล ในห้องเรียนโดยทั่วไปจะติดกับอยู่กับการบังคับและการให้รางวัล
(คะแนน) ท าให้ผู้เรียนไม่อยากท่ีจะเรียน ประเด็นนี้สามารถสัมผัสได้จากช่วงเวลาใกล้ที่จะเลิกเรียน ถ้าสังเกตจะพบว่า
ผู้เรียนจะมีความตื่นตัวเป็นพิเศษแสดงว่าพื้นที่ในห้องเรียนไม่มีความพร้อมที่มากพอ บทบาทของครูที่ท าหน้าที่เป็นผู้
กระตุ้นหรือผู้อ านวยความสะดวก(Facilitator) มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากที่จะท าให้เกิดพื้นท่ีปลอดภัยในห้องเรียน ถือได้
ว่าพ้ืนท่ีปลอดภัยเป็นประเด็นส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ 

โดยสรุปผู้วจิัยพบว่า การสอนเชิงรุกมีความหลากหลายรูปแบบและครก็ูเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ครูจ าเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน(Teacher) เป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้(Facilitator) [8] ครูต้องรู้จักวิธีการ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญที่ครู
จะต้องท าให้เกิดขึ้นในห้องเรียน ในงานวิจัยนี้จึงให้ความส าคัญกับเทคนิควิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ที่มากขึ้น 
 
2. กรอบแนวคิดและวิธีการด าเนินการวิจัย 

บทความฉบับนี้มีเป้าหมายที่จะน าเสนอการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้  [9] ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ภายใตส้ภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ในบทความฉบับนี้จึงได้วางกรอบแนวคิดโดย
น าเอาหลักที่ส าคัญ ๓ ประการ มาประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามหลักการสอน
แบบกระบวนกร 5 ประการ 2) วงจรการเรียนรู้(Kolb’s Learning Cycle) และ 3) การสร้างพื้นที่ปลอดภัยใน
ห้องเรียน กรอบแนวคิดของการวิจัยสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1 ส่วนวิธีการด าเนินการิจัยมีดังนี้ 

1) ศึกษาแนวคิดและหลักการที่ช่วยท าให้ห้องเรียนเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2) ออกแบบกรอบแนวคิดในการพัฒนาห้องเรียนที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 
3) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4) ทดลองจัดการเรียนรู้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาช้ันปี 3 หลักสูตรครุศาสตร์

อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5) ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบขึ้น 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ 
ภายใต้พ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม 

 
3. ผลการวิจัย (แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

จากกรอบแนวคิดดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยการสอนเชิงรุก(Active Learning) วงจรแห่งการเรียนรู้(Learning 
Cycle) และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Learning Zone) ผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งมี
เป้าหมายที่จะให้ผู้เรียนซึ่งเป็นนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตได้เข้าใจถึงวิธีการออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี ้
 
ตารางที่ 1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ช่วงที่ ช่ือกิจกรรมการเรียนรู ้ บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน เวลา (นาที) 

1 กิจกรรมจ าช่ือสัตว ์
(เป้าหมายของกิจกรรม : 

สอนเทคนิคการจ าช่ือสัตว์) 

จัดห้องเรียนโดยใหผู้้เรยีน
นั่งเป็นวงกลมและใหผู้้เรียน
แต่ละคนบอกช่ือสตัว์มาคน
ละหนึ่งชนิด จากนั้นครจูะ
ให้ผู้เรียนเรียกช่ือสัตว์ซ้ าไป
เรื่อยๆ เปา้หมายเพื่อให้
ผู้เรยีนจ าช่ือสัตว์ทุกช่ือได ้

ผู้เรยีนจะเป็นคนเล่นเกมส์
โดยจะต้องบอกช่ือสัตว์ของ
ตนเอง จากน้ันคนท่ีสองต่
จะทวนช่ือสัตว์ของคนท่ี
หนึ่งและของตนเอง คนที่
สามจะทวนคนท่ีหนึ่งและ
คนท่ีสองและของตนเอง..
จนกระทั่งคนสดุท้ายจะ
ทวนช่ือสัตว์ของคนท่ีหนึ่ง..
สอง..ไปเรื่อยๆ จนถึงคน

30 

                        
                 

Kolb’s Learning Cycle

                   

Learning Zone
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ช่วงที่ ช่ือกิจกรรมการเรียนรู ้ บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน เวลา (นาที) 

สุดท้าย(ตัวเอง) 
2 ประยุกตเ์กมส์จ าช่ือสัตวเ์ข้า

กับการสอน 
(เป้าหมายของกิจกรรม : ให้
นักศึกษาจ าช่ือช้ินส่วนของ

โครงหลังคาได้) 

ผู้สอนเตรียมป้ายค าทีร่ะบุ
รูปและชื่อช้ินส่วนโครง
หลังคา จากน้ันแจกให้
ผู้เรยีนคนละ 1 บัตรค า 
จากเริ่มเกมส์โดยใหผู้้เรียน
คนแรกบอกช่ือบัตรค าของ
ตนเองและเรียงล าดับต่อไป
จนถึงคนสุดท้าย จากนั้น
ผู้สอนจะสุ่มถามโดยให้
ผู้เรยีนพูดพร้อมกันเพื่อเป็น
การทบทวน 

ผู้เรยีนรับบัตรค าจากครู 
โดยที่ผูเ้รียนคนแรกบอกช่ือ
บัตรค าพร้อมทั้งโชว์ให้เพื่อ
ในวงได้ดูภาพประกอบ 
จนกระทั่งคนสดุท้ายพูดถึง
ช่ือช้ินส่วนของทุกคนจน
ครบและถูกต้อง และ
ในช่วงท้ายเมื่อครูถาม
ผู้เรยีนจะพูดชื่อช้ินส่วน
พร้อมกัน 

30 

3 สะท้อนการเรียนรู ้ ผู้สอนจะท าหน้าท่ีเป็นผู้
กระตุ้นการเรยีนรู้โดยตั้ง
ค าถามให้ผู้เรียนสะท้อนว่า 
การเรยีนรู้เมื่อซักครผูู้เรยีน
รู้สึกอย่างไร? และจ าช่ือ
ช้ินส่วนได้แล้วหรือไม ่

ผู้เรยีนแต่ละคนจะผลัดกัน
พูดถึงความรู้สึกและสิ่งที่ได้
เรียนรู ้

30 

4 เติมเต็มเนื้อหา ผู้สอนจะท าหน้าท่ีสรุปสิ่งที่
ต้องการให้เรียนรู้ นั่นคือ
การจ าชื่อช้ินส่วนของโครง
หลังคา และเติมเติมเนื้อหา
ส่วนท่ีผู้เรียนยังไม่ได้พูดถึง
รวมทั้งเน้นย้ าชิ้นส่วนท่ี
ส าคัญทีผู่้เรยีนต้องจ าให้ได ้

ผู้เรยีนฟังที่ผู้สอนสรุปและ
ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย 

30 

5 ตั้งค าถามเพื่อการเรียนรู ้ ผู้สอนให้ผูเ้รียนเขียนบันทึก
ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง? และ
มีสิ่งใดท่ีต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
อีกบ้าง? ทั้งนี้ในช่วงท้ายได้
ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันผ่านกิจกรรมกลุม่โดยให้
ผู้เรยีนไปจดบันทึกของ

ผู้เรยีนท ากิจกรรมเขียน
บันทึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้และ
สิ่งที่ต้องเรียนรูเ้พิ่มเติม 
จากนั้นร่วมกิจกรรมจด
บันทึกเพิ่มเติมโดยดู
ประเด็นที่น่าสนใจจากของ
เพื่อน 

30 
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ช่วงที่ ช่ือกิจกรรมการเรียนรู ้ บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน เวลา (นาที) 

เพื่อนในส่วนท่ีคิดว่าจะท า
ให้ตนเองได้เรียนรู้เพิ่มมาก
ขึ้น 

6 สรุปรปูแบบการจดัการ
เรียนรู ้

ผู้สอนสรุปกระบวนการใน
การจัดการเรยีนรู้ทั้ง ๔ 
ขั้นตอนให้ผู้เรยีนได้รับฟัง
ผ่านกระดาน Flipchart 
และเปดิโอกาสให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมสรุปข้อดีข้อเสีย 
และปัญหาอุปสรรคเมื่อ
ต้องน าไปใช้ 

ผู้เรยีนฟังสิ่งที่ผู้สอนไดส้รุป
ให้ฟัง จากน้ันร่วมท า
กิจกรรมสรุปข้อดีข้อเสีย 
และปัญหาอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อน าไปใช้สอนจริง 

30 

7 ฝึกปฏิบัติออกแบบการสอน ผู้สอนให้ผูเ้รียนจัดกลุม่และ
ร่วมกันออกแบบวิธีการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
ได้รับมอบหมาย ให้ผู้เรียน
น าเสนอและให้
ข้อเสนอแนะต่อเพื่อนข้าม
กลุ่ม 

ผู้เรยีนเลือกเนื้อหาหนึ่ง
เรื่องและจับกลุ่มกัน
ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ จากนั้นน าเสนอผล
การออกแบบกิจกรรมให้
เพื่อนๆ ในห้องได้รับฟัง 
ในช่วงท้ายผู้เรียนทุกคนจะ
ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะต่อ
แผนการสอนของเพื่อนๆ 

60 
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รูปที่ 2 ภาพกิจกรรมการจัดการเรยีนรู ้
 
 ภายหลังจากผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติออกแบบการสอน ผู้สอนได้ให้ผู้เรียนสะท้อนผลการเรียนรู้รายละเอียดดังแสดง
ในรูปที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เห็นรูปแบบของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้ว่าคววรจะน ากิจกรรมไปใช้ในลักษณะใด และรูว่า การจัดท าแผนการเรียนรู้ การอธิบาย
ของครู การน าอุปกรณ์มาช่วยในการสอนนั้นควรจะต้องด าเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสม 

 
 

รูปที่ 3 ผลสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนทีผู่้สอนเป็นผู้ตั้งค าถามและสรุปประเด็น 
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 จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้แสดงในตารางที่ 1 ภายหลังจากด าเนินการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้น ามา
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนจ านวน 27 คน ผ่านโปรแกรม mentimeter [10] พบว่า ผู้เรียนให้ระดับคะแนนความ
น่าสนใจของการสอนเท่ากับ 4.2 คะแนน ส่วนความรู้ที่ได้รับผู้เรียนให้คะแนนเท่ากับ 3.9 คะแนน และความเข้าใจใน
ระดับของการน าไปใช้ พบว่าผู้เรียนให้คะแนนเท่ากับ 4.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

 
 

รูปที่ 4 ผลสะท้อนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อการจดัการเรียนรู ้
 

 ในด้านความรู้สึก สิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง ที่ผู้เรียนมีต่อรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ 
ผู้เรียนส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องความสนุก การได้ท างานร่วมกัน บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง การได้ท างานร่วมกัน 
ผู้เรียนจะทักท้วงเรื่อง หิว เพราะเลยเวลาแต่จากการสังเกตของผู้สอนนั้นผู้เรียนยังพร้อมและสนุกที่จะเรียนรู้ สรุปว่า
การจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบขึ้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจและบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้คือให้ผู้เรียนเกิดความสนุก
และได้รับความรู้ไปพร้อมกัน ในประเด็นอื่นๆ มีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายแต่ส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกเชิง
บวกต่อการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ 
 
4. สรุปและอภิปรายผล 
 แผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ได้แสดงไว้ในตารางท่ี 1 ออกแบบการจัดการเรียนรู้บนโมเดลของวงจรแห่งการ
เรียนรู้(Kolb’s Learning Cycle) กระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอน ได้ถูกน ามาออกแบบไว้ในข้ันตอนที่ 1 ถึง 5 และในแต่ละ
ขั้นตอนที่แสดงไว้ในแผนกิจกรรมการเรียนรู้ได้ประยุกต์หลักการสอนแบบกระบวนกรทั้ง 5 ประการลงไปเช่น การน า
กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกจ ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ การให้ผู้เรียนได้สะท้อนผลถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น และการ
ตั้งค าถามเพื่อให้ผู้เรียนกลับไปสืบค้นถึงประเด็นการเรียนรู้และประเด็นที่ยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมท าให้ผู้เรียนทราบว่าได้
เรียนรู้อะไรและยังต้องเรียนรู้อะไรต่อไป การจัดการเรียนรู้จะเน้นการลงมือปฏิบัติดังนั้นกิจกรรมผู้เรียนจะต้องร่วมมือ
กันเพ่ือท าภารกิจให้ส าเร็จ นอกจากนั้นแล้วกิจกรรมยังออกแบบให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่มท าให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดที่เป็นระบบมองเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ในช่วงที่ 6 ผู้สอนยังสรุปเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็น
เนื้อหาการเรียนรู้แบบองค์รวมมากยิ่งขึ้น ตลอดการจัดกิจกรรมผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทของตนเองเป็นผู้กระตุ้นและจัด
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กระบวนการเรียนรู้(Facilitator) เปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระไม่มีการติดสินผิดถูกและค าตอบที่แน่นอน การ
สอนแบบกระบวนกรที่น ามาประยุกต์ใช้ผู้สอนจะไม่สรุปสิ่งที่ถูกแต่จะสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดีให้แก่ผู้เรียน
และให้ผู้เรียนคิด พิจารณาด้วยตนเอง ท าให้การเรียนรู้เกิดขึ้นจากตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่อยู่บน
หลักการสอนแบบกระบวนกร วงจรแห่งการเรียนรู้ และการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ท าให้เกิดสภาวะของการเรียนรู้ที่
เหมาะสม ผู้เรียนมีความอิสระทางความคิด กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ออกแบบขึ้นได้เปลี่ยนแปลงสภาพของห้องเรียนจนเกิดความแตกต่างกับห้องเรียนทั่วไปอย่างสิ้นเชิง การประยุกต์ใช้
วงจรแห่งการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนรับรู้การเรียนรู้ของตนเองได้ชัดมากขึ้น ผู้เรียนรู้ว่าได้เรียนรู้อะไรและยังคงต้องเรียนอยู่
อะไรต่อไป การสอนแบบกระบวนกรท าให้ห้องเรียน มีความแตกต่างไปจากเดิม ตัวครูช่วยให้เกิดบรรยากาศของการ
เรียนรู้ที่ผ่อนคลายไม่ตึงเครียดเกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เมื่อให้ผู้เรียนสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้พบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดี ผู้เรียนเกิดความสนุกในการเรียนและได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน 
เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ 
 
6. กิติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอบคุณห้องเรียนภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้การสนับสนุนใช้เป็นพืน้ท่ีการวิจัยในครั้งน้ี ขอขอบคุณชุมชนกระบวนกร มจธ. ที่ได้
สร้างสรรค์พื้นทีแ่ห่งการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบท าให้การวิจัยครั้งนี้มีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอบคุณกลุ่ม
อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ที่ร่วมเป็นผู้วิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนห้องเรียนไปสู่การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก รวมทั้งขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องและไม่ได้เอ่ยนามไว้ ณ ท่ีนี้ 
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	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



