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องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 

วิทยาลัยนานาชาติมีพันธกิจอยางหนึ่งท่ีเปนหนาท่ีหลักของคือ มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู และมีคุณภาพใน

ดานธุรกิจระหวางประเทศ อุตสาหกรรมการบริการและวิชาชีพเฉพาะทาง วิทยาลัยนานาชาติมีความมุงม่ันท่ีจะ

ผลิตบัณทิตท่ีมีคุณภาพ ใหมีความรูท้ังในดานทฤษฎีและการปฏิบัติ มีขีดความสามารถ (competency) ท่ีตรงตาม

มาตรฐาน หนาท่ีท่ีสําคัญของวิทยาลัยนานาชาติ คือ การจัดกระบวนการเรียนรูใหมีคุณภาพ มีการจัดประสบการณ

ใหกับผูเรียนตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพ่ือทําใหผูเรียนทุก

คนมีความรูสูงสุดตามศักยภาพของแตละคน ใหผูเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและให

ผูเรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ  ประการสําคัญคือ วิทยาลัยจะตองผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและ

ตองมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558(Thailand Qualifications 

Framework for Higher Education-TQF: HED) บัณฑิตจะตองมีความสามารถแขงขันกับผูอ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังในประเทศและตางประเทศ      

ปญหาท่ีสําคัญของวิทยาลัยนานาชาติคือ การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยท่ียังมีปญหาจากผูเรียน

และผูสอน เนื่องจากผูเรียนของวิทยาลัยนานาชาติมีระดับความสามารถและมีพ้ืนฐานการเรียนรูท่ีแตกตางกัน  

ผูสอนของวิทยาลัยนานาชาติมีท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศมีการใชรูปแบบการสอนหลายรูปแบบดวยกันและ

ยังไมไดจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเทาท่ีควร   อีกท้ังยังไมไดจัดการเรียนการสอนท่ีตรงตามแผน

ยุทธศาสตรแหงชาติท่ีวา “…ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมในดานการศึกษานั้น ควรจัดการเรียนการสอนแบบเด็ก

เปนศูนยกลาง และเสริมสรางความรูความเขาใจกระบวนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและเรียนรูอยางมี

ความสุข…” 
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   เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการท่ีสําคัญและเปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดการเรียนรู

ในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนั้น ปญหาเรงดวนท่ีวิทยาลัยนานาชาติ

จะตองดําเนินการในขณะนี้คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถผลิตนักศึกษาใหมีคุณภาพ ใหมีขีดความสามารถ

ตรงตามมาตรฐาน TQF ท่ีตองมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน เปนผูท่ีมีความสามารถ

เฉพาะบุคคลสูง สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได นอกจากนี้ยังเปนบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการทํางานใน

ภาครัฐ หรือเปนผูประกอบธุรกิจสวนตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปญหาดังกลาวนี้จะแกไขใหลุลวงไปไดดวยการท่ี

วิทยาลัยนานาชาติสามารถจัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนระบบท่ีมีคุณภาพใหแกนักศึกษา

ของวิทยาลัยนานาชาติ  

ดังนั้น วิทยาลัยนานาชาติ จึงไดพิจารณาทบทวนและมีความเห็นวาควรจะตองมีการทําการวิจัยเชิงทดลอง

การปฏิรูปการเรียนรูดวยการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบรวมมือ เพ่ือคนหาคําตอบเก่ียวกับรูปแบบการ

เรียนรูท่ีสงผลใหเกิดการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถตรงตามมาตรฐานสากล เพ่ือท่ีจะนํามาปรับ

กระบวนการเรียนของผูเรียน และเปลี่ยนกระบวนการสอนของผูสอน ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะท่ีเปน

ผูรับผิดชอบในดานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยใหมีคุณภาพ ใน

ดานการประกันคุณภาพของหลักสูตร และการบริหารการศึกษา จึงไดเสนอใหดําเนินการชุดโครงการวิจัยเชิง

ทดลอง “เรื่องการศึกษาประสิทธิผลของการปฏิรูปการเรียนรูท้ังวิทยาลัยนานาชาติโดยการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ” ซ่ึงชุดโครงการวิจัยนี้ประกอบดวยโครงการวิจัยยอยท้ังหมดรวม 7 โครงการ โดยจัดทําข้ึนเพ่ือหาคําตอบ

เก่ียวกับประสิทธิผลของการปฏิรูปการเรียนรูของทุกสาขาวิชาท่ีไดทดลองจัดการเรียนการสอนรูปแบบรวมมือของ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

    2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการปฏิรูปการเรียนรูท้ังวิทยาลัยนานาชาติในการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ

รวมมือ 

    2.2 เพ่ือพัฒนาผูสอนใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบรวมมือ 

       ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูและขีดความสามารถ (competency) ของนักศึกษาดวยการจัดการเรียนรูโดยใช

รูปแบบรวมมือ 

2.4  เพ่ือเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีใชรูปแบบรวมมือท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติกับการสอนท่ีไมไดใช 
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3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ชุดโครงการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาประสิทธิผลของการปฏิรูปการเรียนรูท้ังวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบรวมมือของหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ

หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิตท่ีเปดสอนในระดับชั้นปท่ี 1 ถึงปท่ี 3 รวม 7 รายวิชา 

3.2 ชุดโครงการวิจัยนี้ประกอบดวยโครงการวิจัยยอยท้ังหมดรวม 8 โครงการ 

3.3 ระยะเวลาท่ีใชในการทําวิจัยเดือนมีนาคม ถึง กันยายน 2559 

 

4.  แนวทาง/ข้ันตอนการดําเนินงาน ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับสมมุติฐานการวิจัย พ้ืนท่ีท่ีศึกษาและวิธีการวาง

แผนการดําเนนิงานรวมท้ังวิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) วิธีการเก็บขอมูล ฯลฯ 

4.1  คําถามวิจัย 

      1)   ผลการเรียนรูและผลผลิตท่ีไดรับจากการปฏิรูปการเรียนรูท้ังวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทาในการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบรวมมือมีอะไรบาง? 

   2)   นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติท่ีเรียนโดยใชการเรียนรูรูปแบบรวมมือมีผลการเรียนและมีขีดความ                     

สามารถ (competency) แตกตางจากการสอนแบบเดิมท่ีไมใชการเรียนรูรูปแบบรวมมือหรือไม? 

   3)   ผลกระทบของการปฏิรูปการเรียนรูท้ังวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดวยการ   

จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบรวมมือมีอะไรบาง? 

 4.2  พ้ืนท่ีท่ีศึกษา/ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษาในครั้งนี้เปนกลุมตัวอยางท่ีเลือกแบบจงใจ (purposive sampling) 

จากผูสอนประจําวิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษา 

1)   นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติท่ีเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินธุรกิจภัตตาคาร บริหารธุรกิจระหวา

ประเทศ การจัดการทองเท่ียว และการโรงแรมชั้นปท่ี 1 ปท่ี 2 และปท่ี 3 อยางนอย 200 คน 

2)   ผูสอนประจําวิทยาลัยนานาชาติท้ังชาวไทยและตางชาติรวม 8 คน 

4.3 วิธีการเก็บขอมูล 

1) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก เอกสาร รายงานบันทึกการประชุม เอกสารจากการฝกอบรม                        

เชิงปฏิบัติการ  รายงานการจัดกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

2) จากผลผลิตของการจัดการเรียนรูท่ีใชรูปแบบรวมมือเชน ชุดการสอน แผนการสอน เอกสาร 

ประกอบการสอน รายงานของนักศึกษา รายงานการทํากิจกรรมกลุม รายงานการเขาเรียน ภาพถาย

และ บันทึกวีดิทัศน เปนตน 

3) จากคะแนนการทดสอบของรายวิชาระหวางภาคและปลายภาค และรายงานผลการเรียน 

4) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ  การสังเกต และจากการสัมภาษณหนวยตัวอยาง 



 

5 | P a g e  

 

4.4 วิธีดําเนินงานวิจัย 

1) คณะกรรมการวิจัยประชุมปฏิบัติการวิเคราะหงานท่ีเก่ียวของและศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

2)   ศึกษาเอกสาร วิเคราะหขอมูลและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 

(cooperative learning) 

3)   ประชุมอบรมปฏิบัติการการจัดทําเอกสารประกอบการสอนท่ีใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 

4)   คณะกรรมการวิจัยประชุมปฏิบัติการจัดทําชุดการสอนเพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ

รวมมือของหลักสูตรบริหารธุรกิจและ หลักสูตรศิลปะศาสตรรวม 7 รายวิชา  

5)   คณะกรรมการวิจัยประชุมปฏิบัติการนําชุดการสอนท่ีผลิตทดลองใช วิเคราะห แกไขปรับปรุงและ

สรุปผล 

6)   เก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหและสรุปผล 

7)   สรุปรายงานผลการวิจัยพิมพเปนรูปเลม 

8)   พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือใหเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนประจํา

วิทยาลัยนานาชาติ 

     4.5  แผนการดําเนินงานของชุดโครงการวิจัย 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาเดือนมีนาคม- สิงหาคม 2559 

1 2 3 4 5 6 

1 ตั้งคณะทํางานชุดโครงการวิจัย       

2 คณะกรรมการวิจัยประชุมปฏิบัติการวิเคราะห

งานท่ีเก่ียวของและศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

      

3 ศึกษาเอกสาร วิเคราะหขอมูลและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 

(cooperative learning) 

      

4 ประชุมอบรมปฏิบัติการการจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอนท่ีใชรูปแบบการเรียนรูแบบ

รวมมือและจัดทําชุดการสอนตนแบบ 

      

5 จัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของหลักสูตรบริหารธุรกิจและ หลักสูตรศิลปะ

ศาสตร แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 
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6 วิทยาลัยนานาชาติทดลองจัดการเรียนการสอน

โดยใชรูปแบบรวมมือในรายวิชาท่ีเปดสอนใน

ภาคเรียนท่ี 2/2559 

      

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน วิเคราะห ขอมูล  

อภิปราย ปญหาท่ีพบในการทํางานวิจัย ให

ขอเสนอแนะ และสรุปผล 

      

8 คณะกรรมการวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล 

ประมวลผลขอมูลและวิเคราะหผล 

      

9 สรุปรายงานผลการวิจัย       

10 การเขียนรายงานวิจัย       

11 จัดพิมพผลงานวิจัยเปนรูปเลมและเผยแพร

งานวิจัย 

      

 

5.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับเม่ือการดําเนินงานเสร็จส้ินท่ีเปนรูปธรรมและตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

5.1 วิทยาลัยนานาชาติมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางรูปแบบรวมมือ 

5.2 บัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีขีด

ความสามารถตรงตามมาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและตางประเทศ 

5.3  วิทยาลัยนานาชาติสามารถสรางนักวิจัยรุนใหมท่ีมีความรูในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางนอย               

5 คน 

5.4    สามารถนําผลผลิตและนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือท่ีไดจากการทําวิจัยนี้ไป

ประชาสัมพันธและเผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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6.  กระบวนการผลักดันผลงานดังกลาวออกสูการใชประโยชน 

6.1    นําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ 

6.2 นําผลการวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ บุคลิกภาพของนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติใหมีขีด

ความสามารถตรงตามมาตรฐานสากล  

6.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบรวมมือใหเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนประจําวิทยาลัย

นานาชาติ 

   6.4   นําผลการวิจัยไปเผยแพร ตีพิมพในวารสารวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ  

   6.5 นําผลผลิตและนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือท่ีไดจากการทําวิจัยนี้ไปประชาสัมพันธและ

เผยแพรตอไป 

 

7. งบประมาณ 200,000 บาท 

 


