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งานวิจัย มธบ.
การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในทักษะการคิดขั้นพืน้ ฐานด้ วยการเรี ยนรู้
โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน และเทคนิคการเรี ยนรู้ แบบ K–W–L
A STUDY ON SCIENCE ACHIVEMENT AND ABILITY IN BASIC THINKING SKILLS BY USING
PROBLEM – BASED LEARNING AND K–W–L LEARNING TECHNIQUE
การวิจยั ครั้งนี้มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิตและ
สังคม เรื่ อง ระบบนิเวศ จากการใช้เทคนิคการเรี ยนรู้แบบ K–W–L เรื่ อง ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในประเทศ จากการเรี ยนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน 2) เพื่อศึกษาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักศึกษาจากการจัดการเรี ยนโดยการใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบ K–W–
L และการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน

กลุ่มที่ศึกษาเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชา
การเละสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จานวน
85 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบ K–W–L การเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต เรื่ อง ระบบนิเวศ จากการใช้
เทคนิคการเรี ยนรู้แบบ K–W–L เรื่ อง ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในประเทศ จากการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
2. ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักศึกษาจากการจัดการเรี ยนโดยการใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบ K–W–L และการเรี ยนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน มีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ทีม่ า : อาจารย์วสิ ุทธิ์ ตรี เงิน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข่ าวประชาสั มพันธ์
ขอเชิ ญผูส้ นใจเข้าร่ วมโครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การเรื่ อง Research Boot Camp ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2557
ณ ภูเขางามรี สอร์ท จ.นครนายก ผูส้ นใจสารองที่นงั่ ได้ที่ ศูนย์วิจยั โทร.187 ( รับจานวนจากัด 30 ท่านเท่านั้น)
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เคล็ดลับ..กินอย่างไรให้ ไกลโรค
ยู อาร์ ว็อท ยู อีท กินอะไรก็เป็ นเช่ นนั้น คากล่ าวนีเ้ ป็ นจริงเสมอ
และมันเปรียบเสมือนคาทานายถึงโรคภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ กบั ร่ างกายของคุณ

อ.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์ อาจารย์สาขาอาหารและโภชนาการภาควิชาคหกรรม ม.เกษตรศาสตร์ และนักกาหนดอาหารประจา รพ.สมิติ
เวช ศรี นคริ นทร์ กล่าวว่า อาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละวันจะบ่งบอกถึงสภาวะสุ ขภาพของเราได้ แต่เนื่ องจากวิถีชีวิตที่รีบเร่ งมากๆ
ทาให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาในการกลัน่ กรองว่าจะเลือกทานหรื อไม่ทานอะไรดี การทานอาหารของคนทุกวันนี้ จึงเป็ นไปเพื่อเยียวยาความ
หิ ว เติมเต็มกะเพราะเพียงอย่างเดียว “ยิ่งอาหารนอกบ้าน จะมีความจัดจ้านของมันอยูแ่ ล้ว เพราะถ้าไม่จดั จ้านหรื อไม่เข้มข้น รสชาติก็จะไม่
อร่ อย ดังนั้น วิธีการง่ายๆ ก็คือ เราควรพยายามไม่ปรุ งเพิ่ม ไม่ใส่ น้ าปลาหรื อน้ าตาลเพิ่มเวลาทานก๋ วยเตี๋ยว ให้คิดว่ารสชาติที่เขาปรุ งมา อร่ อย
อยูแ่ ล้ว เราจะไม่ปรุ งเพิ่ม หรื อง่ายๆ เลยก็คือหลีกเลี่ยงกลุ่มอาหารประเภทหวานจัด มันจัด เค็มจัด ทานน้ าหวานให้นอ้ ยลง บวกกับพยายามออก
กาลังสม่าเสมอ” อ.พรทิพย์ กล่าว พร้อมแนะนาเคล็ดลับในการรับประทานอาหารดังต่อไปนี้
1. ถ้ าไม่ ทานข้ าว ทานข้ าวโพดแทน ได้ ไหม :หมวดข้าวหรื อแป้ ง เป็ นกลุ่มอาหารแลกเปลี่ยน ถ้าสมมติวา่ วันนี้ เราเบื่อข้าวแล้ว ไม่อยาก
ทานข้าว เราสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็ นการทานข้าวโพดแทนได้ ข้าวหนึ่งทัพพีเท่ากับข้าวโพดครึ่ งฝัก
2. คนทีเ่ ป็ นเบาหวาน รับประทานกล้ วยน้าว้ าได้ ไม่ เกินกี่ลูกต่ อหนึ่งวัน? : สามารถทานกล้วยน้ าว้าหรื อผลไม้หลังอาหารได้ท้ งั สามมื้อ
มื้อละหนึ่งลูก หรื อจะเลือกผลไม้ม้ือว่างสองมื้อก็ได้
3. ข้ าวกล้ อง ช่ วยลดระดับนา้ ตาลในเลือดได้ หรือเปล่ า :สี ของข้าวกล่องสามารถจะช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ และข้าวกล้องจะมีไย
อาหารมากกว่าข้าวขาวปกติ ดังนั้นก็จะช่วยในเรื่ องนี้ได้
4. เป็ นโรคเบาหวาน ทานแคปซู ลมะรุ มได้ หรือเปล่ า : มะรุ มจัดอยูใ่ นกลุ่มของการมีสารต้านอนุมูลอิสระ มะรุ มมีฤทธิ์ ในการช่วยลด
ระดับน้ าตาลในเลือดอยูแ่ ล้ว หรื อต้านการอักเสบของร่ างกายได้
5. การกินกระเทียม จาเป็ นต้ องเป็ นกระเทียมสดหรือเปล่ า : กระเทียมสดจะดีกว่า เพราะบางครั้ง ถ้าผ่านการปรุ งสุก จะทาให้คุณค่าทาง
อาหารลดลงมา แต่ไม่ลดลงเยอะมาก ถ้าทานเพื่อป้ องกัน เราก็ทานทุกวัน ในรู ปของอาหารที่ มีส่วนผสมของกระเทียมด้วย แต่ถา้ จะกินเพื่อ
รักษาโรค ถ้ากินพวกแคปซูลก็อาจจะช่วยได้ดีกว่า
6. การทานไข่ ขาว ทาให้ แผลหายเร็ว แต่ จะมีผลต่ อระดับน้าตาลในเลือดหรือเปล่ า : ต้องบอกว่ากลุ่มของเนื้ อสัตว์หรื อโปรตีน จะไม่มี
ผลต่อระดับน้ าตาล ดังนั้น เนื้อสัตว์หรื อไข่ขาว ทานได้ สาหรับคนที่เป็ นแผล แนะนาให้ทานเนื้อสัตว์หรื อโปรตีนเยอะข้น เพราะของพวกนี้ จะ
ไปเสริ มสร้างเนื้อเยือ่ ทาให้แผลหายเร็ ว
7. ผักดิบ ควรจะทานปริมาณเท่ าไหร่ : ผัก จะดิบหรื อสุ ก ทานได้หมด แต่อยูท่ ี่กรรมวิธีการผลิต หรื อการล้าง ที่ควรจะล้างให้สะอาด
เพราะจะป้ องกันพยาธิหรื อสารตกค้างได้ เพราะฉะนั้น ทานสุกก็อาจจะดีกว่า
8 . เป็ นโรคเบาหวาน กินไข่ ทุกวัน จะมีผลอะไรไหม : สาหรับเบาหวาน ถ้าเป็ นแล้วจะไม่ได้เป็ นโรคเดียว เพราะมันจะมาเป็ นแพ็กเกจ
คือ เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด เพราะฉะนั้น ถ้าจะให้แนะนาก็คือ ไข่ขาวทานได้ไม่อ้ นั แต่ถา้ ไข่แดง อยากจะให้ลดปริ มาณลง ในแต่ละ
วัน อาจจะทานสัก 2-3 ฟอง
แหล่ งทีม่ า : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/general_knowledge/18267/
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