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ค าน า 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ น าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือ
ในการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการการจัดการความรู้เป็นผู้ดูแล 
และผลักดันให้หน่วยงานภายในคณะน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนา
หน่วยงาน โดยจากแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2559 ก าหนดขอบเขตการ
จัดการความรู้ เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และความรู้ด้านการวิจัย 
 บัดนี้ การจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กรจึงขอสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยจัดท าเป็นวารสารฉบับนี้ขึ้น 
นอกจากนี้ยังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้บุคลากรภายในคณะสามารถเข้าถึง
ความรู้ในประเด็นความรู้ด้านต่างๆ ได้ทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของบุคลากร ทั้งอาจเป็นประโยชน์
แก่สาธารณชนที่มีความสนใจในการที่จะเรียนรู้ได้ด้วย 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้วิชาแคลคูลัส 2 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
Organizing Problem - Based Learning Activities for Calculus 2 

 
อารีรัตน์ อรุณชัย 

หลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา แคลคูลัส 2 ดว้ยรูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 4292401 แคลคูลัส 2 เรื่อง การหาค่าปริพันธ์
ของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่มีรูปแบบแน่นอน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ห้อง 1 คณะครุศาสตร์ จ านวน 18 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชาแคลคูลัส 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) แบบประเมินผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน (3) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน  
 ผลการพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา 4292401 แคลคูลัส 2 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน สรุปได้ดังนี้ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่านักศึกษากลุ่มประชากรร้อยละ 77.78 
(14 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 50 (20 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท าคะแนนหลัง
เรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 60 (24 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (4) ผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านของ
นักศึกษาท่ีได้รับการโดยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) แต่ละ
ด้านอยู่ในระดับมาก (5) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก 
ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

บทน า 
 เนื่องจากการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ต้องการให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ที่เป็นของตนเองขึ้นมา จาก
ความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่ จากแนวคิดนี้จึงน าไปสู่การปรับเปลู่ยนวิธีเรียน วิธสีอนแบบใหม ่
ซึ่งผู้สอนไม่ใช่ผู้จัดการทุกสู่งทุกอย่าง ผู้เรียนต้องได้ลงมือปฏิบัติเอง สร้างความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเอง
และมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึน รูปแบบการเรียนรู้ทู่เกิดจากแนวคิดนี้มีอยู่หลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative learning) การเรียนรู้โดยการค้นคว้าอย่างอิสระ Independent investigation method) 
รวมทู้งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)  
 ซ่ึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการ เรียนรู้ที่
เกิดขู้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยเป็นการให้ผู้เรียนสร้างความรู้
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ใหม่จากการใช้ปัญหาทู่เกิดข้ึนจริงในการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา 
รวมทู้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ผู้เรียนศึกษาอยู่  และเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือเป็นการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไข
ปัญหาเป็นหลัก การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เผชิญหน้ากับปัญหาด้วย
ตนเอง ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห ์การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 หลายท่านจะมีความสงสัยว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการเรียนรู้เพู่อการแก้ปัญหา 
แตกต่างกันอย่างไร นั่นก็คือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะเน้นทู่การเรียนแบบก าหนดสิ่งทู่จะเรียนรู้และ
กระบวนการหาความรู้ใหม่เพ่ืออธิบายปัญหาทู่พบ ส่วนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาจะเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มี
อยู่แล้วและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับการแก้ปัญหานั้นๆ จะเห็นว่าการเรียนรู้ทู้งสองแบบมีความสัมพันธ์
กัน แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกัน ดังนั้นผู้สอนอาจจะวางแผนหรือคัดเลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของ
รายวิชานั้นวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือแม้แต่ลักษณะของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบเทคนิคของ
การสอนในแต่ละครั้ง 
 ในการจัดการเรียนการสอนทางศาสตร์ของการค านวณ จะพบปัญหาของตัวผู้เรียนที่ไม่สามารถเกิด
ความเข้าใจในด้านของการค านวณได้ดี เพราะการค านวณเป็นศาสตร์ที่ต้องเน้นในลักษณะของการท าความเข้าใจ
มากกว่าการท่องจ าหรือเป็นการยากที่จะท าความเข้าใจได้เองโดยปราศจากผู้สอน นั่นหมายความว่าผู้สอนเอง
จะต้องเริ่มต้นด้วยเทคนิคการสอนที่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายและสามารถวิเคราะห์ลักษณะแนว
ทางการหาค าตอบของโจทย์นั้นได้ หรือแม้แต่มองในเชิงของการประยุกต์ของโจทย์นั้นได้เช่นเดียวกัน จากปัญหา
ดังที่กล่าวมานั้นซึ่งวิธีที่จะแก้ปัญหาได้คือ จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ในลักษณะที่เนน้
กระบวนการคดิค านวณ เนื่องจากเป็นกระบวนการสอนที่ผู้สอนจะใช้เทคนิคการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเป็นล าดับขั้น 
จากนั้นจะก าหนดโจทย์ให้ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์เป็นล าดับขั้น เน้นการฝึกค านวณซ้ าๆกับโจทย์ใหม่ หรือยก
สถานการณ์ในเชิงการประยุกต์ในเรื่องนั้นให้ผู้เรียนได้เห็นภาพถึงการน าทฤษฏีที่ศึกษาอยู่ไปประยุกต์ มีการถาม
ตอบในระหว่างเรียนเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจ หรือใช้หลักการสุ่มถามผู้เรียนขึ้นมา 
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรน าวิธีการจัดการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยผู้วิจัยได้ทดลองกลยุทธ์การสอนวิธีนี้กับการเรียนการสอนรายวิชา 4292401 
แคลคูลัส 2 เรื่อง การหาค่าปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่มีรูปแบบแน่นอน ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป ห้อง 1 คณะครุศาสตร์ ขึ้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในศาสตร์อื่นๆได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4292401 แคลคูลัส 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 1 คณะครุศาสตร์ จ านวน 18 คน โดยการจัดการ
เรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) 
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 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4292401 แคลคูลัส 2  ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 1 คณะครุศาสตร์ ได้รับโดยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based learning) 

 3. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาที่ได้รับการโดยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning)  

 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 1 คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับโดยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) 
 

วิธีการศึกษา 
 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา แคลคูลัส 2 
  1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน เครื่องมือและประเมินผล 
  1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
   1.4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้นักศึกษาทราบ 
   1.4.2 อธิบายโดยเลือกโจทย์ปัญหาที่ง่ายๆ มีวิธีท าง่ายๆก่อนและใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถท าโจทย์ที่ง่ายนั้นได้และคิดว่ามันไม่ยากเลย ซึ่งมันเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนมาก
ขึ้น แล้วค่อยเพ่ิมระดับความยากของโจทย์ และทดสอบความเข้าใจโดยใช้การถาม - ตอบกับผู้เรียนและให้โจทย์แก่
ผู้เรียนท าในห้องเรียน พร้อมทั้งสุ่มผู้เรียนขึ้นมาเพ่ืออธิบายผลที่ได้จากสิ่งที่นักศึกษาเข้าใจ โดยใช้แนวคิดของการ
เรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
  1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แผนการสอนรูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแผนการสอนตามข้ันตอน ดังนี้ 
   2.1.1 ศึกษาหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เก่ียวกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
   2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์รายวิชา แคลคูลัส 2  
   2.1.3 สร้างแผนการสอน  
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
   2.2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 2 ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อน 
เรียนและหลังเรียน แบบอัตนัยจ านวน 4 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน  
   2.2.2 แบบประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยใช้หลักมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
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   2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดย
ใช้หลักมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  3.1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา แคลคูลัส 2 เรื่องการหาค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน

ตรีโกณมิติที่มีรูปแบบแน่นอน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ย (mean) 

  3.2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา แคลคูลัส 2 เรื่องการหาค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติที่มีรูปแบบแน่นอน ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based learning) ว่านักศึกษากลุ่มประชากรร้อยละ 77.78 (14 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้
เกินร้อยละ 50 (20 คะแนน) โดยท าการเปรียบเทียบสัดส่วนของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ท าคะแนนเฉลี่ยหลงั
เรียนได้เกินร้อยละ 50 ว่าสูงกว่าร้อยละ 77.78 หรือไม ่ 

  3.3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา แคลคูลัส 2 เรื่องการหาค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติที่มีรูปแบบแน่นอน ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based learning) ว่าสามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 60 (24 คะแนน) โดยท าการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 60 หรือไม่  
   3.4. ศึกษาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าไป
เทียบกับเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
   3.5. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

 

ผลการศึกษา 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา แคลคูลัส 2 เรื่องการหาค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน

ตรีโกณมิติที่มีรูปแบบแน่นอน ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based learning) โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 1.06 คะแนน หลังเรียนเท่ากับ 34.22 
คะแนน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา แคลคูลัส 2 เรื่อง การหาค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติที่มีรูปแบบแน่นอน ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based learning) ว่าสามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 60 (24 คะแนน)  
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 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) ซึ่งผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมมีระดับมากที่สุด (4.24) 
ผลการประเมินด้านความรู้มีระดับมาก (3.49) ผลการประเมินด้านทักษะทางปัญญามีระดับมาก (3.61) ผลการ
ประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีระดับมากที่สุด (4.28) ผลการประเมินด้าน
ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับมาก (3.78)  
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem - based learning) อยู่ในระดับมาก (3.94) 
 

สรุปผลการศึกษา 
 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
- based learning) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
- based learning) ว่านักศึกษากลุ่มประชากรร้อยละ 77.78 (14 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 
50 (20 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
- based learning) ท าคะแนนหลังเรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 60 (24 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 4.ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) มีผลการ
เรียนรู้หลังเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมมีระดับมากที่สุด (4.24) ผลการ
ประเมินด้านความรู้มีระดับมาก (3.49) ผลการประเมนิด้านทักษะทางปัญญามีระดับมาก (3.61) ผลการประเมิน
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีระดับมากท่ีสุด (4.28) ผลการประเมินด้านทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับมาก (3.78) 
 5.ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) มีความ
พึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก (3.94) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรเลือกใช้เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือพฤติกรรมการเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ 
 2.  ควรเลือกเนื้อหาและรายวิชาต่างๆท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้การสอนแบบปัญหาเป็น
ฐานด้วย 
 3. ควรใช้สื่อที่จะน ามาใช้ในการสอนให้มีความน่าสนใจกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากหาค าตอบ กิจกรรมการ
เรียนบางกิจกรรมต้องใช้เวลามากเนื่องจากการท าโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต้องใช้ความแม่นย าและความ
ช านาญ ผู้สอนต้องคอยให้ค าชี้แนะหรืออธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น 
 4. ควรมีการบันทึกปัญหาหรือพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
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การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL)              
ในรายวิชาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

Development of Learning Process Using Problem–Based Learning  
in Plant Genetic Conservation Under the Royal Initiative Subject 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สภุาวรรณ  วงค์ค าจันทร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาฯ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 

 

บทคัดย่อ   
  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL)   ใน
รายวิชา อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เรื่อง ความคิด
สร้างสรรคจ์ากการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
จ านวน 38 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการสอน
รายวิชาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์จากการใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืช 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา จากผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในเรื่อง ความคดิสร้างสรรค์ ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีระดับคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักศึกษา
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 98 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม อีกทั้งนักศึกษายังมีความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับมาก ในด้านการอธิบาย ตั้งค าถาม และ
ยกตัวอย่างของอาจารย์ผู้สอน และการมีโอกาสค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 
 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, ความคิดสร้างสรรค์, อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 

Abstract  
 The research development of learning process using Problem–Based Learning in Plant 
Genetic Conservation Subject was descriptive research. The objectives of this research were to 
develop students’  learning achievement on the topic of a creative thinking on plant genetic 
utilization in Plant Genetic Conservation Subject of 43 fist, second and third year students in 
Biological and Technological Program, faculty of Science and Technology, Nakhon Sawan 
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Rajabhat University, the second semester of the academic year, 2017. The employed research 
instruments included 1) lesson plans of Plant Genetic Conservation Subject on the topic of a 
creative thinking on plant genetic utilization. 2) pre-test and post-test and 3) a questionnaire 
to asses student’ s satisfaction with problem-based learning.  The results revealed that the 
students’ learning achievement on the topic of a creative thinking on plant genetic utilization 
taught with problem-based learning post-test scores were significantly higher than their pre-test 
scores, and 43 students or 98 percent of the total number of student obtained score passing 
the criterion of 60 percent of the full score.  The students were satisfied with problem-based 
learning in the aspect of description, using questions and example of lecturer and the students 
to find answer to problems by themselves. 
 

Keyword: Problem-based Learning, Plant Genetic Conservation, Creative Thinking  
 

บทน า 

 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้รับการกล่าวถึง และก าหนดให้มีความส าคัญ
มากขึ้น ทั้งจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งระบุแนว
ทางการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ต้องยึดหลักในการจัดการศึกษาว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  พัฒนา
ตนเองได้ และให้ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด บทบาทของอาจารย์ผู้สอนหรือ   ผู้ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ ได้
เปลี่ยนมาเป็น “ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้” และท าหน้าที่เป็นผู้แนะน าหรือ     ผู้เอ้ืออ านวยการเรียนรู้ ให้เน้น
การเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียนมากกว่าอยู่ที่ผู้สอน ดังนั้น ผู้เรียนจึงกลายเป็นศูนย์กลางการสอน 
 ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะคิดได้หลายทิศหลายทาง หรือคิดได้หลาย
ค าตอบ และความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดความคิด
ใหม่ต่อเนื่องกันไป และความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความคิดใหม่ผสมผสานกัประสบการณ์ก็ได้ความคิด
สร้างสรรค์นั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้ การพัฒนาความคิกสร้างสรรค์ประกอบด้วย  1) 
การตระหนัก (Awareness) คือ ตระหนักถึงความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อตนเอง สังคม ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต และตระหนักถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตนเองด้วย     2) ความเข้าใจ (Understanding) คือ มี
ความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์  3) เทคนิควิธี (Techniques) 
คือ การรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทั้งท่ีเป็นเทคนิคส่วนบุคคล และเทคนิคที่เป็น
มาตรฐาน        และ 4) การตระหนักในความจริงของสิ่งต่างๆ (Actualization) คือ การรู้จักหรือตระหนักใน
ตนเอง พอใจในตนเอง และพยายามใช้ตนเองและพยายามใช้ตนเองเต็มศักยภาพ รวมทั้งการเปิดกว้างรับ
ประสบการณ์ต่างๆ โดยมีการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การตระหนักถึงเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน การผลิตผลงานด้วย
ตนเอง และมีความคิดท่ียืดหยุ่นเข้ากับทุกรูปแบบของชีวิต  องค์ประกอบทั้ง 4 นี้ จะผลักดันให้บุคคลสามารถดึง
ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของตนเองออกมาใช้ได้   จากทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด จะเห็นว่า
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ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่มีในตัวบุคคลทุกคน และสามารถท่ีจะพัฒนาให้สูงขึ้นได้โดยอาศัยการเรียนรู้และ
บรรยากาศที่เอ้ืออ านวย  
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในประเด็นปัญหาทางด้านอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช เพื่อสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช นั้น เนื้อหา
และทฤษฎีจะต้องเน้นการวิเคราะห์ โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจริงมาวิเคราะห์เพ่ือแลกเปลี่ยน จึงเป็นโอกาส
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยน าเนื้อหามา
วิเคราะห์หากระบวนการสอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งการพัฒนาเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem – 
based Learning: PBL)  เป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากได้รับ
ความรู้แล้ว นักศึกษายังได้ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการฝึกทักษะต่างๆ ดังนั้น ผู้สอนจึงถือเป็นโอกาสใน
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านชีววิทยา และรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 
 พรรณพืชท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์นับว่าเป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากมนุษย์
ใช้ประโยชน์ทางปัจจัยสี่ ทั้งอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ 
เช่น รักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งมีข้อดีกว่าพืชต่างถิ่น เพราะพืชท้องถิ่นสามารถปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศและภูมิ
นิเวศของจังหวัดนครสวรรค์ได้มายาวนาน แต่นักศึกษายังขาดการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการเพ่ือการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชตามภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือฝึกการคิด
นอกกรอบและเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ 
 1. ฝึกคิดค้นด้วยตนเองอย่างแท้จริงเป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดเป็นรายบุคคล 
 2. สร้างสรรค์ด้านความรู้สึกเกิดความพึงพอใจ สนใจต้องการความรู้สึกชื่นชม ฯลฯ ต่อผลงานของตนเอง 

3. เกิดวินัยในตนเอง เป็นคนมีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก มีนิสัยช่างคิดช่างเสาะแสวงหาความรู้ รู้จัก
แก้ปัญหา รู้จักตัดสินใจ ภูมิใจในชิ้นงานของตนเองมากกว่าการลอกเลียนผู้อ่ืน ฯลฯ 
  

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 43 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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   1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และ
จัดท าแผนการสอน  
   1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผล 
   1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญาหาเป็นฐาน 
   1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ    การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1 แผนการสอนรายวิชา อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เรื่อง ความคิด
สร้างสรรคจ์ากการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 
    2.1.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่กับการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
    2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหา และวัตถุประสงค์ของรายวิชาปัญหาสุขภาพและการป้องกัน 
    2.1.3 จัดท าแผนการสอน 
   2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์จากการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช แบบทดสอบปรนัย 
จ านวน 10 ข้อ 
   2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยครอบคลุม
เนื้อหาเก่ียวกับการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 5 ด้าน คือ ด้านผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้าน
การวัดและประเมินผล ด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ และด้านรูปแบบกิจกรรมบูรณาการ  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการน าคะแนน
จากแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์จากการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช มาวิเคราะห์ เพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ คือ 
   ระดับมาก  ค่าคะแนน 3.68 - 5.00 
   ระดับปานกลาง   ค่าคะแนน 2.34 - 3.67 
   ระดับน้อย   ค่าคะแนน 1.00 - 2.33 
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ผลการวิจัย 
 1. จากการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในรายวิชา 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ท าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาฯ  จ านวน 43 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน กล่าวคือ ผล
จากการท า Pre-test นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ 6 คะแนน และคะแนนสูงสุด คือ 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.00 คะแนน แต่เมื่อได้ท าการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้ว ผลจากการท า 
Post-test นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ 6.5 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.75 คะแนน และนักศึกษาจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 98 มีคะแนนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับมาก 
นอกจากนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้ได้ดีขึ้น  
 

การอภิปรายผล  
 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในรายวิชาอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์จากการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช มีดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น นักศึกษาได้แสวงหาความรู้และทักษะด้วยตนเอง โดยผ่าน
ขั้นตอนการแก้ปัญหา รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเพ่ิมมากขึ้น ผู้สอนมี
หน้าที่เพียงเตรียมโจทย์ปัญหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์  การเรียนรู้ จัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ ช่วยสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ไม่ได้ท าหน้าที่ให้ความรู้หรือให้ข้อมูลโดยตรง 
 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมาก ทั้งนี้เพราะการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นลักษณะหนึ่งของการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมีส่วนร่วม 
หรือการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งอาจารย์จะมีบทบาทเปลี่ยนแปลงไป แทนที่จะถ่ายทอดความรู้แล้ว
ให้ผู้เรียนท าตาม อาจารย์จะต้องพยายามหาทางให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เอง การที่ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรม
ต่างๆ ด้วยตนเอง ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่ม มีความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน จะท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม จึงท าให้มีความ
พึงพอใจต่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก และเมื่อวิเคราะห์ว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านใดมากที่สุด พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจด้านรูปแบบกิจกรรมบูรณาการมากท่ีสุด ทั้งนี้เพราะในการท ากิจกรรมบูรณาการ อาจารย์
ต้องให้ปัญหาในเชิงค าถาม เพ่ือให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น พูดคุย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจารย์จะคอยตรวจสอบความเป็นไปได้ และสอบถามความก้าวหน้าของกิจกรรม ให้ค าแนะน า
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ปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการท ากิจกรรมบูรณาการของนักศึกษา ซึ่งท าให้นักศึกษารู้สึกว่าตนเองได้แสดงออก และได้รับ
ความสนใจจากอาจารย์ ความรู้สึกเช่นนี้ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการเรียนมาก 
   

ข้อเสนอแนะ   
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย   
   1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน ตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนประการส าคัญคือ ผู้สอนจะต้องให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาให้มาก
ที่สุด และยอมรับในสิ่งที่เกิดข้ึน  
   1.2 นักศึกษาจะต้องเปิดใจ และกล้าคิดนอกกรอบโดยไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องคะแนนมากนักแต่ให้
ความส าคัญกับการคิดค้นได้ด้วยตนเองมากกว่า 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

   การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการคิดเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ควรปรับใช้
ในเรื่องการปลูกจิตส านึกของผู้เรียน 
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การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL)              
ในรายวิชาการจัดการการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

Development of Learning Process Using Problem–Based Learning  
in Multimedia and Animation Production Management 

 

เอกวิทย์ สิทธิวะ  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค ์
 

 

บทคัดย่อ   
  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการวางแผนการจัดการ การผลิต
ภาพยนตร์โฆษณา 90 วินาที ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) เพ่ือประเมินผลการ
เรียนรู้ของของนักศึกษา เรื่อง การวางแผนการจัดการการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 90 วินาที 3) เพ่ือประเมินผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ ในรายวิชา การจัดการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชัน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาจ านวน 21 คน ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โดยท าการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) แผนการสอน จ านวน 2 แผน รวม 8 คาบ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการ
เรียนรู้ เรื่อง การวางแผนการจัดการการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 90 วินาที รายวิชาการจัดการการผลิตมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 3) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 
มาตรา จ านวน 36 ข้อ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนการ
จัดการการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 90 วินาที โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ใน
รายวิชาการจัดการการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 
มาตรา จ านวน 18 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที t-test (Dependent samples)  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาที่เรียนเรื่อง การวางแผนการจัดการการผลิต
ภาพยนตร์โฆษณา 90 วินาที โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในการจัดการ
เรียนการจัดการการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ร้อยละ 85.71 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 คะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) นักศึกษาที่เรียนเรื่อง การวางแผนการจัดการการผลิต
ภาพยนตร์โฆษณา 90 วินาที โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในการจัดการ
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เรียนการสอนรายวิชาการจัดการการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก ในด้านการเรียนการสอนนี้สามารถท าให้นักศึกษาได้น าความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง 
 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

Abstract  
 The purposes of this research were 1) to compare the students' learning plan of 
process for producing advertisement 90 second before and after class when using Problem-
Based Learning Technique. 2) to study students' learning achievement of process for producing 
advertisement 90 second by using Problem-Based Learning Technique in Multimedia and 
Animation Production Management course, and 3) to evaluate students' satisfaction after using 
Problem-Based Learning Technique for Multimedia and Animation Production Management 
Course. The sample group of this study was 21 undergraduate students who enrolled in the 
Multimedia and Animation Production Management in the second semester of B.E. 2559 (2016 
A.D.) academic year of the Nakhon Sawan Rajabhat University. The participants were selected in 
class by using simple purposive sampling technique. The research tools included 1) 8-hour 
lesson plans, developed specifically by the researcher for teaching produce advertisement 90 
second using Problem-Based Learning Technique Multimedia and Animation Production 
Management course, 2) the Student’s Learning Achievement Test, two sets of 10 multiple-
choice questions, 3) the Students' Learning Outcome Test, a set of 36 questions with 1-to-5 
rating scale and 4) the Students' satisfaction Test, a set of 18 questions with 1-to-5 rating scale. 
Research design was one-group with pre- and post-test evaluation. Data analysis methods 
included mean, standard deviation, and T-Test for dependent samples. The research findings 
revealed as follows: 1) The students’ learning achievement after using the Problem-Based 
Learning Technique in Multimedia and Animation Production Management (produce 
advertisement 90 second) was 85.71 which statistical higher than 60% of standard criterion and 
higher than before using the model at the 0.05 level of significance. 2) The students' learning 
achievements of produce advertisement 90 second by using Problem-Based Learning Technique 
in Multimedia and Animation Production Management course, evaluated by 5 levels of the 
National Qualifications Framework for Higher Education in Thailand, were rated at a high level. 
3) The student’s satisfaction toward Problem-Based Learning Technique in Multimedia and 
Animation Production Management Class (produce advertisement 90 second) was rated at a 
high level. The majority of the sample group were can apply their knowledge into practice 
 
Keyword: Problem-based Learning
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บทน า 

 ในศตวรรษที่ 21 มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วขอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านของการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน การจัดการศึกษาในยุคนี้ จึงต้องมีการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่ ไม่ใช่เฉพาะในด้านเนื้อหาวิชาเพียงอย่าง
เดียว แต่ให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รวมถึงทักษะชีวิตและ
ท างานควบคู่ไปด้วย เพ่ือที่ว่าผู้เรียนจะสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ทั้งในขณะที่ก าลังศึกษา และเมื่อจบการศึกษาเข้าสู่โลกของการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปจนตลอดชีวิต (พีระพันธุ์, 2557) 
   หนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ก็คือ การจัดการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ 
สืบค้นหาข้อมูล และบูรณาการความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับการน าไปใช้สภาพการณ์จริง มุ่งเน้นกระบวนการคิดอย่าง
มีเหตุผลและระบบ เรียนเป็นกลุ่มโดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและกระตุ้น ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้จะให้ผลลัพธ์
คือ ได้ความรููที่สอดคล้องกับบริบทจริงและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตในอนาคต พัฒนาทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาน การให้เหตุผล และน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจู.ใจในการเรียนให้แก่ผู้เรียน 
และการคงอยู่ของความรููก็จะมากขึ้น อีกทั้งพัฒนาทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ความเป็นผู้น า ผู้
ตาม ทักษะด้านการสื่อสาร การท างานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 90 วินาที 
เพ่ือสร้างสร้างสรรค์ชิ้นงาน และการมีส่วนร่วมในพัฒนา เนื้อหาและทฤษฎีจะต้องเน้นการวิเคราะห์ โดยใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจริงมาวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน และวางแผนในกระบวนการผลิต จึงเป็นโอกาสส าหรับการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาการจัดการการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชัน โดยน าเนื้อหามาวิเคราะห์หากระบวนการสอน ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งการพัฒนาเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) เป็น
ทางเลือกหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากได้รับความรู้แล้ว นักศึกษายังได้ทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา  มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา รวมถึงการฝึกทักษะต่างๆ ดังนั้น ผู้สอนจึงถือเป็น
โอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาการจัดการการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และรายวิชาอ่ืนๆ 
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการวางแผนการจัดการ การผลิตภาพยนตร์โฆษณา 90 วินาที ก่อน
และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของของนักศึกษา เรื่อง การวางแผนการจัดการ การผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
90 วินาที 
 3. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ ในรายวิชา การจัดการผลิตมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 21 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ท าการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชาการจัดการการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และจัดท า
แผนการสอน  
   1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผล 
   1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
   1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  
   1.6 ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 
   1.7 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1 แผนการสอนรายวิชาวิชาการจัดการการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เรื่อง โรคติดต่อ 
    2.1.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่กับการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
    2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหา และวัตถุประสงค์ของรายวิชาการจัดการการผลิตมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน 
    2.1.3 จัดท าแผนการสอน จ านวน 2 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง 
 
   2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาการจัดการการผลิต
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน เรื่อง การวางแผนการจัดการ การผลิตภาพยนตร์โฆษณา 90 วินาที จ านวน 10 ข้อ 



18 

   2.3 แบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตรา คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 6 ข้อ ด้านความรู้ 
จ านวน 7 ข้อ ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน 6 ข้อ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
จ านวน 8 ข้อ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 9 ข้อ 
รวมทั้งสิ้น 36 ข้อ 
   2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตรา จ านวน 18 ข้อ 
  

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการน าคะแนน
จากแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาการจัดการการผลิตมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน เรื่อง การวางแผนการจัดการ การผลิตภาพยนตร์โฆษณา 90 วินาที มาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดย
แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ 

ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  มีค่าอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  มีค่าอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  0.00-1.49  มีค่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 1. จากการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในรายวิชา
จัดการการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชันท าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย จ านวน 21 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน กล่าวคือ ผลจาก   การท า Pre-
test นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ 2 คะแนน และคะแนนสูงสุด คือ 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 คะแนน แต่เมื่อได้ท าการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้ว ผลจากการท า Post-test 
นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ 4 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 7.45 คะแนน และนักศึกษาจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 98.71 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
 2. ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ใน
ระดับมาก โดยพบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.62 ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.68 ด้านทักษะทางปัญญา 
3.68 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.73 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.71 
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 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับมากโดย
พบว่า การเรียนการสอนนี้สามารถท าให้นักศึกษาได้น าความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.938 
รองลงมาคือ การเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนนี้สนุกสนาน และการเรียนการสอนนี้ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจ
และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.813 
 

การอภิปรายผล  
 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาการจัดการการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เรื่อง 
การวางแผนการจัดการ การผลิตภาพยนตร์โฆษณา 90 วินาที มีดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น นักศึกษาได้แสวงหา
ความรู้และทักษะด้วยตนเอง โดยผ่านขั้นตอนการแก้ปัญหา รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่เรียนเพิม่มากข้ึน ผู้สอนมีหน้าที่เพียงเตรียมโจทย์ปัญหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์  การเรียนรู้ จัดเตรียม
ทรัพยากรการเรียนรู้ ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ไม่ได้ท าหน้าที่ให้ความรู้หรือให้ข้อมูลโดยตรง 
 ส่วนที่ 2 ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 
 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน โดยรวมนักศึกษามี
ความเห็นว่าการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถพัฒนาการด้านทักษะทุกด้านอยู่ระดับมาก ผลการ
ประเมินด้านพบว่า ในทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีความจ าเป็นที่สุด เพราะการ
ท างานเป็นทีมต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับการกระท าของตนเองทั้งที่เป็นผลดี และผลเสีย โดย
ต้องท างานเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมาก ทั้งนี้เพราะการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการศึกษาหาค าตอบในเรื่องนั้นๆ โดยมีผู้สอนคอยกระตุ้นเตือน แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมอิสระและพัฒนาตนเอง ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์มาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ ตามความถนัดและความสนใจ สามารถ
ท างานอย่างมีระบบ มีกระบวนการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถน าเสนอผลงานเผยแพร่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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ข้อเสนอแนะ   
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย   
   1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถด้านนั้นๆ โดยผู้สอนช่วยสนับสนุน ให้ค าแนะน าซึ่งจะท าให้กิจกรรม
การเรียนรู้นั้นตรงตามศักยภาพของผู้เรียนและมีความน่าสนใจมากขึ้น 
   1.2 นักศึกษาจะต้องมีความพร้อมในการเปิดใจยอมรับที่จะเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ เพื่อที่จะท าให้เกิด
การเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการสร้างประสบการณ์ในการคิดและท างานได้ในที่สุด 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

   2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ หรือเทียบกับวิธีการสอนในแบบอื่นๆ 
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การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL)              
ในรายวิชาปัญญาประดิษฐ์ 

Learning Process Development Using Problem–Based Learning  
in Artificial Intelligence 

 

กฤษดา ขันกสิกรรม  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 

 

บทคัดย่อ   
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น เป็นวิธีการเรียนรู้ที่นักศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางโดยผู้สอนมีหน้าที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโดยอาศัยสื่อที่ เหมาะสม การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึมฮิวริสติกและอัลกอริทึมเอสตาร์  ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาจ านวน 32 คน              
ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปัญญาประดิษฐ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โดยท าการคัดเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอน จ านวน 2 แผน รวม 8 คาบ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ เรื่องปริภูมิสถานะและการค้นหา หัวข้ออัลกอริทึมฮิวริสติก และอัลกอริทึมเอสตาร์  
ในรายวิชาปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 3) แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 มาตรา 
จ านวน 36 ข้อ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ เรื่องปริภูมิสถานะและการ
ค้นหา หัวข้ออัลกอริทึมฮิวริสติกและอัลกอริทึมเอสตาร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 มาตรา จ านวน 18 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า                 1) นักศึกษาที่เรียนเรื่องปริภูมิสถานะ
และการค้นหา หัวข้ออัลกอริทึมฮิวริสติก และอัลกอริทึมเอสตาร์ โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาปัญญาประดิษฐ์นั้น ร้อยละ 85.71 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) นักศึกษาที่เรียนเรื่อง เรื่องปริภูมิสถานะและการค้นหา หัวข้อ
อัลกอริทึมฮิวริสติก และอัลกอริทึมเอสตาร์โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ปัญญาประดิษฐ์ มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ในด้านการเรียนการสอนนี้
สามารถท าให้นักศึกษาได้น าความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง 
 
ค าส าคัญ: การเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อัลกอริทึมฮิวริสติก อัลกอริทึมเอสตาร์  
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บทน า 

 ความรุดหน้าด้วยอัตราเร่งที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน หนึ่งในนนั้นคือความเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษา ดังนั้นการจัดการศึกษา
ในยุคนี้ จึงต้องมีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะส าคัญในด้าน
ต่างๆ การมีความรู้ในด้านเนื้อหาวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในปัจจุบันแล้ว ทักษะ
ด้านการปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รวมถึงทักษะด้านการด ารงชีวิตและ
การท างานนั้นล้วนเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน เพ่ือผู้เรียนจะสามารถน าความรู้และทักษะที่
ได้รับไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถาณการณ์อย่างสร้างสรรค์ทั้งในขณะที่ก าลังศึกษา และเมื่อจ บ
การศึกษาเข้าสู่โลกของการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปจนตลอดชีวิต  
   หนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ียีสิบเอ็ด คือการจัดการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) วิธีการดังกล่าวนั้นใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้คิด วิเคราะห์ สืบค้นหาข้อมูล และบูรณาการความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับการน าไปใช้สภาพการณ์จริง มุ่งเน้น
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและระบบ เรียนเป็นกลุ่มโดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและกระตุ้น ซึ่งการเรียนการ
สอนแบบนี้จะให้ผลลัพธ์คือ ได้ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตใน
อนาคตได้อย่างเหมาะสม การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาน การให้เหตุผล และน าไปสู่การแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจู.ใจในการเรียนให้แก่ผู้เรียน และการคงอยู่ของความรู้ ก็จะมากขึ้น อีกทั้งพัฒนา
ทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีได้ในเวลาเดียวกัน ทักษะด้านการสื่อสาร 
การท างานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ในเรื่องอัลกอริทึมฮิวริสติก และ
อัลกอริทึมเอสตาร์ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการมีส่วนร่วมในพัฒนา เนื้อหาและทฤษฎีจะต้อง
เน้นการวิเคราะห์ โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจริงมาวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน และวางแผนในกระบวนการแก้ปัญหา 
จึงเป็นโอกาสส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปัญญาประดิษฐ์ โดยน าเนื้อหามาวิเคราะห์หากระบวนการ
สอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งการพัฒนาเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) 
เป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากได้รับความรู้แล้ว นักศึกษายังได้
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา  มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา รวมถึงการฝึกทักษะต่างๆ ดังนั้น ผู้สอนจึงถือ
เป็นโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมฮิวริสติกและอัลกอริทึมเอสตาร์ ก่อน
และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของของนักศึกษา เรื่องอัลกอริทึมฮิวริสติกและอัลกอริทึมเอสตาร์ 
 3. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ ในรายวิชา ปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 32 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ท าการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชาปัญญาประดิษฐ์ และจัดท าแผนการสอน  
   1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผล 
   1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
   1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  
   1.6 ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 
   1.7 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1 แผนการสอนรายวิชาปัญญาประดิษฐ์ เรื่อง อัลกอริทึมฮิวริสติก อัลกอริทึมเอสตาร์ 
    2.1.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่กับการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
    2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหา และวัตถุประสงค์ของรายวิชา ปัญญาประดิษฐ์  
    2.1.3 จัดท าแผนการสอน จ านวน 2 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง 
   2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาปัญญาประดิษฐ์เรื่อง 
อัลกอริทึมฮิวริสติก อัลกอริทึมเอสตาร์ จ านวน 10 ข้อ 
   2.3 แบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตรา คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 6 ข้อ ด้านความรู้ 
จ านวน 7 ข้อ ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน 6 ข้อ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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จ านวน 8 ข้อ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 9 ข้อ 
รวมทั้งสิ้น 36 ข้อ 
   2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตรา จ านวน 18 ข้อ 
  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการน าคะแนน
จากแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาปัญญาประดิษฐ์เรื่อง อัลกอริทึมฮิวริ
สติก อัลกอริทึมเอสตาร์ มาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และวิเคราะห์ระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ 

ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  มีค่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  มีค่าอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  มีค่าอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  0.00-1.49  มีค่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 1. จากการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในรายวิชา
ปัญญาประดิษฐ์เรื่อง อัลกอริทึมฮิวริสติก อัลกอริทึมเอสตาร์ท าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 32 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน กล่าวคือ 
ผลจาก   การท า Pre-test นักศึกษาท่ีได้คะแนนต่ าสุดคือ 2 คะแนน และคะแนนสูงสุด คือ 7 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 คะแนน แต่เมื่อได้ท าการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้ว ผลจากการท า 
Post-test นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ 4 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.45 คะแนน และนักศึกษาจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 98.71 มีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 
 2. ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ใน
ระดับมาก โดยพบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.62 ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.68 ด้านทักษะทางปัญญา 
3.68 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.73 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.71 
 
 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับมากโดย
พบว่า การเรียนการสอนนี้สามารถท าให้นักศึกษาได้น าความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.938 
รองลงมาคือ การเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนนี้สนุกสนาน และการเรียนการสอนนี้ท าให้นักศึกษาสามารถเข้ าใจ
และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.813 
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การอภิปรายผล  
 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาปัญญาประดิษฐ์เรื่อง อัลกอริทึมฮิวริสติก 
อัลกอริทึมเอสตาร์ มีดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น นักศึกษาได้แสวงหา
ความรู้และทักษะด้วยตนเอง โดยผ่านขั้นตอนการแก้ปัญหา รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่เรียนเพิ่มมากข้ึน ผู้สอนมีหน้าที่เพียงเตรียมโจทย์ปัญหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์  การเรียนรู้ จัดเตรียม
ทรัพยากรการเรียนรู้ ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ไม่ได้ท าหน้าที่ให้ความรู้หรือให้ข้อมูลโดยตรง 
 ส่วนที่ 2 ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 
 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน โดยรวมนักศึกษามี
ความเห็นว่าการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถพัฒนาการด้านทักษะทุกด้านอยู่ระดับมาก ผลการ
ประเมินด้านพบว่า ในทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีความจ าเป็นที่สุด เพราะการ
ท างานเป็นทีมต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับการกระท าของตนเองทั้งที่เป็นผลดี และผลเสีย โดย
ต้องท างานเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมาก ทั้งนี้เพราะการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการศึกษาหาค าตอบในเรื่องนั้นๆ โดยมีผู้สอนคอยกระตุ้นเตือน แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมอิสระและพัฒนาตนเอง ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ ความสามาร ถ ทักษะและ
ประสบการณ์มาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ ตามความถนัดและความสนใจ สามารถ
ท างานอย่างมีระบบ มีกระบวนการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถน าเสนอผลงานเผยแพร่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

ข้อเสนอแนะ   
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย   
   1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถด้านนั้นๆ โดยผู้สอนช่วยสนับสนุน ให้ค าแนะน าซึ่งจะท าให้กิจกรรม
การเรียนรู้นั้นตรงตามศักยภาพของผู้เรียนและมีความน่าสนใจมากขึ้น 
   1.2 นักศึกษาจะต้องมีความพร้อมในการเปิดใจยอมรับที่จะเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ เพื่อที่จะท าให้เกิด
การเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการสร้างประสบการณ์ในการคิดและท างานได้ในที่สุด 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
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   2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ หรือเทียบกับวิธีการสอนในแบบอ่ืนๆ 
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การจัดการเรียนรู้รายวิชาระบาดวิทยาและการควบคุมโรค  
เรื่อง การสอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

ชยภรณ  บุญเรืองศักดิ์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาระบาดวิทยาและการควบคุมโรค เรื่อง 
การสอบสวนทางระบาดวิทยา (Epidemiological Investigation) ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรายวิชาระบาดวิทยาและการควบคุมโรค เรื่อง การสอบสวนทาง
ระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4273101 (ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค) ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 66 คน ในการด าเนินการวิจัยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นน าเข้าสู่ปัญหา (2) ขั้นศึกษาข้อมูล (3) ขั้นปฏิบัติงานตาม
แผน (4) ขั้นน าเสนอผลงาน และ (5) ขั้นประเมินผลส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบาดวิทยาและการควบคุมโรค เรื่อง การสอบสวนทางระบาดวิทยา  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า: 

1. นักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เรียนรายวิชา
ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค เรื่อง การสอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เรียนรายวิชา
ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค เรื่อง การสอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
มีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ:   รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค, การสอบสวนทาง 
      ระบาดวิทยา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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1. บทน า 
การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ค่านิยม เจตคติและคุณภาพ

ของบุคคล เพ่ือให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว
ท าให้การจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือเปลี่ยนจากการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางและใช้การ
ทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้เปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้การประเมินตามสภาพ
จริง (Authentic Assessment) มากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
(มาตรา 22) และเน้นความส าคัญทั้งความรู้คุณภาพกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม (มาตรา 
23) ทั้งนี้ได้ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะกระบวนการคิดและฝึกปฏิบัติให้คิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาได้โดยการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุลสอดคล้องกับความสนใจความถนัดและแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนครูจึงมี
บทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ (กรมวิชาการ, 2544) 

แนวทางการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการศึกษาและกระบวนการจัดการความรู้ โดยกระบวนการสร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการที่ยั่งยืนให้กับระดับอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 
(พ.ศ.2545-2549) ได้ก าหนดมาตรการและกลไกหลักในการปฏิรูปการเรียนการสอน คือ การพัฒนารูปแบบและ
วิธีการสอนให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ เนื้อหารายวิชาและระดับการศึกษา โดยเฉพาะในระดับ
ปริญญาตรี ควรเน้นการสอนที่มุ่งให้เกิดการคิดแบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะการแก้ไขปัญหา ตลอดจน
ทักษะการกลั่นกรองความรู้ที่ไดจากการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี , ม.ป.ป. หน้า 27-29 อ้างใน บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์, 
2550)  

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เป็นการสอนอีกวิธีหนึ่งที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะเป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
กระบวนการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ (ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา กุตนันท์, 2545) นอกจากนั้น จุไรรัตน์ สุดรุ่ง (2547) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจของผู้เรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องการ
ศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง ชัดเจน โดยใช้ทักษะกระบวนการในหลายๆ ด้าน ใช้วิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการ
วางแผนและปฏิบัติตามขั้นตอน จนได้ผลงานหรือค าตอบที่ชัดเจนในเรื่องนั้นๆ ผู้เรียนจะมีบทบาทส าคัญในการ
จัดการเรียนการสอน ครูเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษา แนะน าเท่านั้น 

รวมทั้งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ยังเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเหมือนกับการท างานในชีวิตจริง ฝึกให้คิดเป็น ท าเป็น รู้วิธีการแก้ปัญหา
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ รู้จักคิดริเริ่ม คิดวางแผน และประเมินผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง รวมทั้งฝึกการ
เป็นผู้น าและผู้ตาม (มิ่งขวัญ กิตติวรรณกร, 2546 หน้า 38) โดยที่การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีจุดมุ่งหมาย
ส าคัญดังนี้ คือ (1) เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีทักษะพ้ืนฐานการติดต่อสื่อสาร การคิด
ค านวณ การคิดวิเคราะห์ โดยเน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริงอย่างมีความสุข (2) เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
คิด การค้นคว้า แสวงหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสามารถน าเสนอผลงานเพ่ือ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนได้ (3) เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและ
ความต้องการของตนเอง และ (4) เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการทักษะทางสังคม จริยธรรม เพ่ือ
ค้นคว้าหาค าตอบอย่างนักแสวงหาความรู้ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน (กิตติชัย สุธาสิโนบล, 
2546 หน้า 2) นอกจากนั้น ถวัลย์ มาศจรัส (2549 หน้า 19) ยังได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะ
ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ปลูกฝังความเป็นนักคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเรียนรู้ที่ให้
อิสระแก่ผู้เรียน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติ 

จากคุณค่าของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและ
พัฒนาวิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4273101 (ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค) ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ คือ 
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาระบาดวิทยาและการควบคุมโรค เรื่อง การ

สอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนในรายวิชาระบาดวิทยาและการควบคุมโรค เรื่อง 

การสอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง   
2. ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา 4273101 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 
3. ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 
  3.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้นักศึกษาทราบ  
  3.2 จัดนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน  
  3.3 ก าหนดกิจกรรม โดยอาศัยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 4. วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ได้จากการประเมิน มาวิเคราะห์ความคิดเห็นโดย

ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แนวทางการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาระบาดวิทยาและการควบคุมโรค เรื่อง การ

สอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 
20 ข้อ 
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 3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาระบาดวิทยาและการควบคุมโรค เรื่อง การสอบสวนทาง
ระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 
ข้อ 
5. ผลการวิจัย 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาระบาดวิทยาและการ
ควบคุมโรค เรื่อง การสอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอ
ผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 5.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาระบาดวิทยาและการควบคุมโรค เรื่อง 
การสอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 การด าเนินการวิจัยเริ่มจากนักศึกษาท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จากนั้นด าเนินการสอนตาม
แนวทางการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากนั้นจึงท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบาดวิทยาและการควบคุมโรค เรื่อง การสอบสวนทาง
ระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยการวิเคราะห์สถิติค่าที (t-test dependent)  

 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ ในรายวิชาระบาดวิทยาและการ
     ควบคุมโรค เรื่อง การสอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การทดสอบ N x  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

66 
66 

48 
87 

1.05 
0.96 

9.271* 0.017 

* p < 0.05 
 จากตารางที่ 1  พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 48 
และมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา มีค่าเท่ากับ 87 เมื่อท าการทดสอบทางสถิติ 
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรายวิชาระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 
เรื่อง การสอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ในรายวิชาระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 
เรื่อง การสอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถาม 
จ านวน 10 ข้อ แบ่งระดับคะแนนเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 1.00-1.50, 1.51-2.50, 2.51-3.50 และ 3.51-4.00 โดย
นักศึกษาตอบแบบสอบถามหลังจากที่ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งปรากฏผลดังแสดงใน
ตารางที ่2 
ตารางที่ 2   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาระบาดวิทยาและการควบคุมโรค เรื่อง 
       การสอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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รายการ x  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ ท าให้รู้จักค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง 3.71 0.52 มากที่สุด 
2. การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ ท าให้กล้าแสดงความคิดเห็น 3.64 0.30 มากที่สุด 
3. การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ ให้โอกาสได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 3.87 0.62 มากที่สุด 

4. การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ ท าให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ 
    เรียนวิชาอ่ืนๆ 

3.20 1.00 มาก 

5. การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ ท าให้เป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็น 
 ของผู้อ่ืน 

3.64 0.45 มากที่สุด 

6. การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ ท าให้มีเวลาในการเรียนวิชาอ่ืนๆ 3.38 0.78 มาก 

7. การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ ท าให้มีความสามัคคีกับเพ่ือนร่วมชั้น 3.66 0.32 มากที่สุด 

8. การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมาก 3.32 0.84 มาก 

9. การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ ท าให้มีความรู้ในเรื่องอ่ืนๆ 3.78 0.48 มากที่สุด 

10. การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ เหมาะสมกับการเรียนรายวิชานี้ 3.80 0.26 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.60 0.56 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาระบาดวิทยาและการควบคุม

โรค เรื่อง การสอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.60, S.D.= 0.56)   

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจจ าแนกตามเกณฑ์ 4 ระดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษามีค่าอยู่
ระหว่าง 3.20 - 3.87 โดยมีค่าการกระจายของความพึงพอใจไม่แตกต่างกันมากนัก (S.D. ตั้งแต่ 0.26 - 1.00) 
แสดงว่า นักศึกษามีความพึงพอใจที่สอดคล้องกัน โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ 
ให้โอกาสได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ( x = 3.87, S.D.= 0.62) รองลงมาคือ การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ เหมาะสม
กับการเรียนรายวิชานี้ ( x = 3.80, S.D.= 0.26), การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ ท าให้มีความรู้ในเรื่องอ่ืนๆ ( x = 3.78, 
S.D.= 0.48), การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้  ท าให้รู้จักค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง ( x = 3.71, S.D.= 0.52), การ
เรียนการสอนด้วยวิธีนี้ ท าให้มีความสามัคคีกับเพ่ือนร่วมชั้น ( x = 3.66, S.D.= 0.32), การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ 
ท าให้เป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ( x = 3.64, S.D.= 0.45), การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้  ท าให้กล้า
แสดงความคิดเห็น ( x = 3.64, S.D.= 0.30), การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ ท าให้มีเวลาในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ( x = 
3.38, S.D.= 0.78), การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ ประหยัดค่าใช้จ่าย ( x = 3.32, S.D.= 0.84) และการเรียนการสอน
ด้วยวิธีนี้ท าให้สามารถน าไปประยุกต์ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ได้ ( x = 3.20, S.D.= 1.00) ตามล าดับ 
6. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากนักศึกษาปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 4273101 (ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค) ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 66 คนโดยใช้
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แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One group Pretest Posttest 
Design) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะท าการทดสอบก่อนและหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังจากนั้นกลุ่มตัวอย่างได้เรียน เรื่อง การสอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เมื่อท าการทดสอบ
ทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถ
สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ คือ 
  6.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ ในรายวิชาระบาดวิทยา
และการควบคุมโรค เรื่อง การสอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
  6.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาระบาดวิทยาและการ
ควบคุมโรค เรื่อง การสอบสวนทางระบาดวิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คือ การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ให้โอกาสได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง, การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ท าให้มีความรู้ในเรื่องอ่ืนๆ, การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้เหมาะสมกับการ
เรียนรายวิชานี้, การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ท าให้มีความรู้ในเรื่องอ่ืนๆ, การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ท าให้รู้จักค้นคว้า
หาค าตอบด้วยตนเอง, การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ท าให้มีความสามัคคีกับเพ่ือนร่วมชั้น, การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้
ท าให้เป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ท าให้กล้าแสดงความคิดเห็น ส่วน
ประเด็นที่มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ท าให้มีเวลาในการเรียนวิชาอ่ืนๆ, การเรียน
การสอนด้วยวิธีนี้ประหยัดค่าใช้จ่าย และการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ท าให้สามารถน าไปประยุกต์ในการเรียนวิชา
อ่ืนๆ ได ้
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การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL)              
ในรายวิชาการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมลพิษ 

Development of Learning Process Using Problem–Based Learning  
in Pollution Monitoring and Control 

 

ช ามะเลียง  เชาว์ธรรม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 

 

บทคัดย่อ   
  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL)   ใน
รายวิชาการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ เรื่อง การเฝ้าระวังติดตามการกระจายตัวของมลพิษ ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 18 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการสอนรายวิชาการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ เรื่องการเฝ้าระวังติดตามการ
กระจายตัวของมลพิษ  2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา จากผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาในเรื่อง โรคติดต่อ ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีระดับคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักศึกษาจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60 ของคะแนนเต็ม อีกทั้งนักศึกษายังมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน
ระดับมาก ในด้านรูปแบบกิจกรรมบูรณาการ การเตรียมการสอน และการสื่อการสอนของอาจารย์ผู้สอนตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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 บทน า 

 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์  โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้     เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะในการคิด วิเคราะห์  สังเคราะห์  และคิด
แก้ปัญหา   รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษา ไปพร้อมกันด้วย     การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก โดยสามารถ
แก้ปัญหาการศึกษาของไทยที่มักจะให้ผู้เรียนฟังเพียงอย่างเดียว และอาจารย์ผู้สอนจะมีบทบาทเปลี่ยนแปลงไป 
แทนที่จะถ่ายทอดความรู้แล้วให้ผู้เรียนท าตามอาจารย์ ก็จะต้องพยายามหาทางให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เอง การ
ที่ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกใน
กลุ่มหรือระหว่างกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
ประเด็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังและติดตามเมื่อออกไปปฏิบัติงานจริง 
จึงควรมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องเนื้อหาและทฤษฎีจะต้องเน้นการวิเคราะห์ จึงเป็นโอกาสส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ โดยน าเนื้อหามาวิเคราะห์หากระบวนการสอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งการ
พัฒนาเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้เรียนจะได้เข้าใจ
ในปัญหาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี นอกจากได้รับความรู้แล้ว นักศึกษายังได้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา  มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา รวมถึงการฝึกทักษะต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาการเรียน
การสอนด้านสิ่งแวดล้อมและรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1. การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในรายวิชาการ
ตรวจสอบและควบคุมมลพิษ 
 2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาตรวจสอบและควบคุมมลพิษ เรื่องการ
เฝ้าระวังติดตามการกระจายตัวของมลพิษ  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 18 คน ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559 โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.ขั้นน า 
 ผู้สอนแจกข่าวเกี่ยวกับเหมืองแร่ทองค าในจังหวัดพิจิตร แล้วให้ผู้เรียนตอบข้อค าถาม ในหัวข้อ 
  - ทองค าคืออะไร 
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- จะดีหรือไม่หากนักศึกษามีทองค าไว้ครอบครอง? เพราะเหตุใด? 
- ปัญหาของเหมืองแร่ทองค าคืออะไร 

 2. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ใช้เทคนิค Problem-based Learning) 
2.1 ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม (กลุ่มละ 3-4)  
2.2 ผู้สอนแจกใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องเหมืองคุ้กก้ีและเหมืองทองค า (ศศิเทพ ปิติพรเทพิน. 2559 

เอกสารประกอบการอบรม) แนะน าให้ผู้เรียนหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และแจกใบความรู้ที่ 1 
เรื่องทองค า เพ่ือให้มีความรู้ละเอียดมากขึ้นและท ากิจกรรมที่ 1  

2.3 ผู้สอนแจกใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องการผลิตทองค า  และใบความรู้ที่ 2 เรื่องการผลิตทองรูปพรรณ
และอธิบายขั้นตอน แล้วแจกใบกิจกรรมที่ 3 เรื่องการผลิตทองรูปพรรณ และใบกิจกรรมที่ 4 
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ศศิเทพ ปิ
ติพรเทพิน. 2559 เอกสารประกอบการอบรม) 

2.4  ผู้สอนสรุปกิจกรรมร่วมกับผู้เรียน 
3. ขั้นน าเสนอความรู้ (ใช้เทคนิค Problem-based Learning) 

3.1 ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอเกี่ยวกับผลการด าเนินกิจกรรมเหมืองแร่ของตนเอง กลุ่มละ 10 นาที  
3.2 ผู้สอนถามผู้เรียนในแต่ละกลุ่มต่อว่า “สามารถป้องกันการแพร่กระจายมลพิษจากเหมืองแร่
ทองค าได้อย่างไร” โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มตอบ กลุ่มละไม่เกิน 5 นาท ี
3.3 ผู้สอนสรุป  

4. ขั้นลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ (ใช้เทคนิค Project-based Learning) 
4.1 ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมเหมืองแร่คุ้กกี้ ตั้งแต่สืบค้น ลงมือท า หาสาเหตุของ
ปัญหา และแนวทางป้องกันมลพิษจากเหมืองแร่ทองค า 
4.2 ใช้แนวทางการป้องกันมลพิษจากเหมืองแร่ทองค าพัฒนาเป็น โครงการกลุ่ม โดยมีเงื่อนไขให้  
4.3 จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียน ออกแบบโครงการการตรวจสอบและควบคุมมลพิษจากเหมืองแร่
ทองค า  
4.4 ผู้สอนก าหนดเวลาในการท าออกแบบโครงการ 2-3 สัปดาห์ แล้วให้ผู้เรียนน าเสนอผลการ
ด าเนินโครงการในคาบถัดไป 

 5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  5.1 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ตรวจสอบและควบคุมมลพิษ 

5.2 วัสดุ ได้แก่ ขนมคุ้กกี้ ช๊อกโกแลตรูปแบบทองค าต่างๆ ไม้จิ้มฟัน  คลิปหนีบกระดาษ 
กระดาษ A4 

  5.3 เอกสารได้แก่ 
ข่าวเกี่ยวกับเหมืองแร่ทองค า 

               ใบความรู้ที่ 1 เรื่องทองค า 
      ใบความรู้ที่ 2 การผลิตทองรูปพรรณ 
              ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องเหมืองคุ้กก้ีและเหมืองทองค า 
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      ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องการผลิตทองค า   
               ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่องการผลิตทองรูปพรรณ 
               ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่องความสัมพันธ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการน าคะแนน
จากแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ เรื่อง
การเฝ้าระวังติดตามการกระจายตัวของมลพิษ มาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และ
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจ
ออกเป็น 3 ระดับ คือ 
   ระดับมาก  ค่าคะแนน 3.68 - 5.00 
   ระดับปานกลาง   ค่าคะแนน 2.34 - 3.67 
   ระดับน้อย   ค่าคะแนน 1.00 - 2.33 
 

ผลการวิจัย 
 1. จากการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในรายวิชา
การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ ท าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม จ านวน 18 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน กล่าวคือ ผลจาก   การท า Pre-
test นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ 2 คะแนน และคะแนนสูงสุด คือ 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 คะแนน แต่เมื่อได้ท าการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้ว ผลจากการท า Post-test 
นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ 4 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 6.47 คะแนน และจากนักศึกษาจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับมาก ใน
ด้านรูปแบบกิจกรรมบูรณาการที่ระดับคะแนน 4.53 รองลงมาคือด้านการเตรียมการสอน 4.43 และการสื่อการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน ที่ระดับคะแนน 4.32 ตามล าดับ 
 

การอภิปรายผล  
 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในรายวิชาการตรวจ
สอลและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม เรื่องการเฝ้าระวังแลติตามมลพิษ มีดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น นักศึกษาได้แสวงหา
ความรู้และทักษะด้วยตนเอง โดยผ่านขั้นตอนการแก้ปัญหา รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจ
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ในเนื้อหาที่เรียนเพ่ิมมากข้ึน ผู้สอนมีหน้าที่เพียงเตรียมปัญหา ใบความรู้ และใบกิจกรรมที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์  
การเรียนรู้ จัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ไม่ได้ท าหน้าที่ให้ความรู้
หรือให้ข้อมูลโดยตรง 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมาก สื่อการสอนที่ใช้เช่นที่ใช้แทนเหมืองแร่ คือ คุ้กกี้ ช๊อกโกแลต มีความสวยงามน่ารัก ท าให้นักศึกษามี
ความตื่นเต้นและสนใจในกิจกรรมการเรียนรูปแบบนี้ 
   

ข้อเสนอแนะ   
 1. ผู้สอนจะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนให้คลอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือเนื้อหานั้นๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และไม่หลงประเด็น
ปัญหา  
 2. ควรแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าจะมีรูปแบบการสอนที่เปลี่ยนไปเพ่ือให้เปิดใจยอมรับที่จะเรียนรู้วิธีการ
ใหม่ๆ เพ่ือที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการสร้างประสบการณ์ในการคิดและท างานได้ในที่สุด 
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เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ในรายวิชา นิเวศวิทยาลุ่มน้ าเจ้าพระยา 

Organizing Problem-based Learning Activities for Ecology of Basin Chao Phaya 
 

นาตยา ยงกสิการณ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี จากหลายสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยศึกษา
จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา นิเวศวิทยาลุ่มน้ าเจ้าพระยา จ านวน 49 คน ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากผลทดสอบก่อนเรียนการสอนและหลังการเรียนการสอน โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่านัยส าคัญทางสถิติ และร้อยละการพัฒนาของผู้เรียน พบว่า วิธีการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ท าให้คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่า
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p < .05 และมีพัฒนาการของผู้เรียนร้อย
ละ 47.96 
 
Abstract 
 The objective of this research to study the problem-based learning achievement of the 
3rd year undergraduate students from many disciplines, Nakhonsawan Rajabhat University. The 
selected students were 49 students, which registered in the course of Ecology of Basin Chao 
Phaya of the research was compared pre-test and post-test scores. The data were analyzed by 
mean, standard deviation, significance and percentage of student development.  The result of 
the study shown that use of problem-based learning in the topic of The reproduction and 
growth of organisms on students. Mean of pre-test was significant higher than pre-test p < .05 
and percentage of student development was 47.96 
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บทน า 
 ในประเทศไทยการสอนโดยใช้รูปแบบ PBL มีการสอนทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น มีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ที่เรียกว่าการวิจัยใน ชั้นเรียนที่ใช้  PBL มากมาย 
มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ส่งเสริมและได้ทดลองน าไปใช้ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการ พัฒนารูปแบบ PBL ในการสอนร่วมกับ ผู้สอนจากมหาวิทยาลัย Stanford 
และ Vanderbuilt ได้ทดลองใช้รูปแบบ PBL ในการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการทางความคิด อย่างหลากหลาย ส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เป็นที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรผลิตครูวิทยาศาสตร์ (ไพศาล สุวรรณน้อย.มปป) 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ใหม่ โดยเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการแก้ปัญหา ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความ
เป็นจริง เป็นบริบท (context) ของการเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาที่ตนศึกษา การเรียนรู้โยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจาก
กระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ปัญหาเป็นหลัก เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ได้จริงใน
อนาคต นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีโอกาสได้เสนอความคิดในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่สังคมอีกด้วย (มัณฑนา ธรรมบุศย์. 
2545) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นการจัดการการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ท่ีได้จากการส ารวจ ค้นคว้า 
และแก้ปัญหา เป็นยุทธวิธีในการการสอนที่มีลักษณะดึงดูดให้ผู้เรียนได้เข้าไปแก้ปัญหา ผู้สอนเป็นผู้คอยให้
ค าแนะน าและจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้  ในกระบวนการเรียนรู้นี้ผู้สอนจะเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหา ท าหน้าที่
สร้างความสนใจ สร้างความกระตือรือร้น และแนะน าอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
สมบูรณ์ (Torp & Sage. 1998 ) 
 วิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ในเนื้อหา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (สุวัฒนา สุวรรณเขตนิยม. 2538) และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่ส าคัญในการเรียนการสอนที่ไม่ประสบผลส าเร็จตามจุดม่งหมาย โดยใช้
แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล และวิธีการที่คาดว่าจะใช้แก้ปัญหาได้ แล้วน าไปทดลงสอนกับกลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหา (พนม 
บุญไพร. 2554) ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้เลือกรายวิชานิเวศวิทยาลุ่มน้ าเจ้าพระยา (Ecology of Basin 
Chao Phaya) รหัสวิชา 4233103 จ านวน 4 หน่วยกิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือศึกษาผลส าฤทธิ์ทางการเรียนและน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง ระบบนิเวศลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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วิธีการวิจัย 
1. ให้ผู้เรียนทดสอบความรู้ก่อนเรียน เรื่อง ระบบนิเวศลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ทั้งหมด 20 ข้อ โดยใช้เวลาใน

การท าข้อสอบทั้งหมด 20 นาที เพ่ือทดสอบว่าผู้เรียนมีความรู้เดิมหรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่อง ระบบ
นิเวศลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา มากน้อยเพียงใด 

2. จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ตาม มคอ. 3 วิชา นิเวศวิทยาลุ่มน้ าเจ้าพระยา โดยใช้เวลาใน
การเรยีนการสอนและการท ากิจกรรมทั้งหมด 3 คาบ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้   
 

2.1 ขั้นน า 
     2.1.1 อาจารย์ผู้สอนเกริ่นน าเรื่อง ระบบนิเวศลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นแบบใดการเกิดเป็นระบบนิเวศเกิดขึ้นได้
อย่างไร จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 7 คนอาจารย์ผู้สอนแจกกระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาแก่
ผู้เรียน กลุ่มละ 1 แผ่น และให้ผู้เรียน ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อาศัยในระบบนิเวศลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยามี
อะไรบ้าง   เมื่อเขียนเสร็จให้ผู้เรียนเก็บกระดาษไว้ 
 

 2.2 ขั้นแลกประสบการณ์ (ใช้เทคนิค Problem-based Learning) 
      2.2.1 อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอาศัยในระบบนิเวศวิทยาลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยาท่ีเขียนลงในกระดาษข้างต้นทีละกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน  
      2.2.2 ผู้เรียนส ารวจในการดาษของตนเองว่า ในกระดาษของตนเองมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่เพ่ือน ๆ 
ยกตัวอย่างว่ามีครบหรือไม่ ถ้าไม่มีให้เขียนเพ่ิมลงให้ครบถ้วน 
      2.2.3 อาจารย์ผู้สอนให้ผู้ เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก เอกสารประกอบการสอน หนังสือ หรือ
อินเตอร์เนต ว่าในระบบนิเวศลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยามีสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอะไรบ้าง และตรวจสอบว่าในกระดาษที่
ผู้เรียนเขียนลงไปนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไขและเขียนเพ่ิมเติม 
      2.2.4 สรุปการเกิดระบบนิเวศวิทยา ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อาศัยในบริเวณลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยา 
      2.2.5 อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม (กลุ่มละ 7 คน) ให้แต่ละกลุ่มวาดรูปสิ่งมีชีวิต
และไม่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา และอธิบายถึงความสัมพันธ์ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ขาด
สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตชนิดใดได้หรือไม่ และถ้ามีบางชนิดขาดหายไป ระบบนิเวศบริเวณนั้ นจะเป็นอย่างไร โดยให้
ผู้เรียนท าการค้นคว้าหาข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องใช้เวลา 30 นาที ลงในกระดาษฟลิปชาร์ท 
 
2.3 ขั้นน าเสนอความรู้ (ใช้เทคนิค Problem-based Learning) 
      2.3.1 ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในระบบนิเวศลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา
ในหัวข้อที่ให้ไป ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ขาดชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วระบบนิเวศจะเป็นแบบใด ยกตัวอย่าง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อขาดสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ว่าเกิดผลกระทบอย่างไร 
      2.3.2 เมื่อผู้เรียนน าเสนอครบทุกกลุ่ม อาจารย์ผู้สอนถามผู้เรียนว่า ที่ แต่ละกลุ่มน าเสนอมานั้น 
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศวิทยาลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดหรือไม่ 
อย่างไร 
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      2.3.3 อาจารย์ผู้สอนสรุป เรื่อง สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศวิทยาลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยามีความสัมพันธ์กัน 

3. ให้ผู้เรียนทดสอบความรู้หลังการเรียนการสอน เรื่อง ระบบนิเวศลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา โดยใช้ข้อสอบชุด
เดียวกับการสอบก่อนเรียน และน าคะแนนที่ได้จากการประเมินผลหลังเรียนเปรียบเทียบกับการประเมินผลก่อน
เรียน 

4. วิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
หาค่านัยส าคัญทางสถิติ โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติคือ  p < .05 
  4.2 วัดคะแนนพัฒนาของผู้เรียน โดยวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการสัมพันธ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552) 
จากสูตรดังนี้ 
DS =  
  
                       โดย  DS     คือ คะแนนร้อยละของพัฒนาการของผู้เรียน (Development score) 
           F       คือ คะแนนเต็มในการวัด 
           A       คือ คะแนนการวัดครั้งแรก 
           B       คือ คะแนนการวัดครั้งหลัง 
  
4.3 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และแบบสอบถามความพึง
พอใจในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 49 คน โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Rating scale หา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
 
ผลการศึกษา 
 ผลจากการสอนด้วยวิธการใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี จากหลาย
สาขาวิชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง นิเวศวิทยาลุ่มน้ าเจ้าพระยา จากการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน ซึ่งใช้แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ ทั้งหมด 20 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ 
20 นาท ีเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่านัยส าคัญทางสถิติ ได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

100 × (B – A) 

(F – A) 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญา
ตรี จากหลายสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 49 คน  
 

การทดสอบ จ านวนนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย S.D. Sig. 
ทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) 49 8.52 1.79 *0.02 
ทดสอบหลังเรียน (Post - test) 49 14.67 2.81  

* หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p < .05) 
 
จากการทดสอบก่อนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี จาก
หลายสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ระบบนิเวศวิทยาลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
8.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.79 และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.67 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.81 เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า คะแนนสอบหลังการจัดการเรียนการสอนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนการ
จัดการเรียนการสอน และเมื่อทดสอบค่าทางสถิติโดยการหาค่านัยส าคัญ (Sig.) มีค่าเท่ากับ 0.02 แสดงว่ามีค่า
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) (ตาราง 1) 
 
ตาราง 2 ผลการวัดคะแนนพัฒนาการเรียนเฉลี่ยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับ
ปริญญาตรี จากหลายสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 49 คน  
คนที ่ ผลการประเมิน ผลต่างคะแนน พัฒนาการของผู้เรียน 

(ร้อยละ) ก่อนเรียน (A) หลังเรียน (B) (B) – (A)  (F) – (A) 
1 11 15 4 9 44.44 
2 6 14 8 14 57.14 
3 10 15 5 10 50 
4 7 16 9 14 64.29 
5 7 16 9 14 64.29 
6 8 16 8 12 66.67 
7 11 17 6 9 66.67 
8 6 13 7 14 50 
9 9 15 6 11 54.55 
10 8 15 7 12 58.33 
11 10 11 1 10 10 
12 7 13 6 14 42.86 
13 8 15 7 12 58.33 
14 9 12 3 11 27.28 
15 7 14 7 14 50 



43 

16 7 18 11 14 78.57 
17 8 18 10 12 83.33 
18 9 18 9 11 81.81 
19 9 16 7 11 63.63 
20 6 9 3 14 21.43 
21 11 15 4 9 44.44 
22 8 12 4 12 33.33 
23 9 12 3 11 27.28 
24 7 14 7 14 50 
25 7 18 11 14 78.57 
26 8 18 10 12 83.33 
27 9 18 9 11 81.81 
28 9 16 7 11 63.63 
29 6 9 3 14 21.43 
30 11 15 4 9 44.44 
31 8 12 4 12 33.33 
32 11 15 4 9 44.44 
33 6 14 8 14 57.14 
34 10 15 5 10 50 
35 7 16 9 14 64.29 
36 7 16 9 14 64.29 
37 8 16 8 12 66.67 
38 11 17 6 9 66.67 
39 6 13 7 14 50 
40 9 15 6 11 54.55 
41 8 15 7 12 58.33 
42 10 11 1 10 10 
43 7 13 6 14 42.86 
44 8 15 7 12 58.33 
45 8 16 8 12 66.67 
46 11 14 3 9 33.33 
47 9 11 3 11 27.27 
48 12 16 4 8 50 
49 13 16 3 7 42.86 

 
จากการทดสอบก่อนก่อนการจัดการเรียนการสอน และหลังการจัดการเรียนการสอน นักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 
ระดับปริญญาตรี จากหลายสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งหมด 49 คน เรื่อง ระบบนิเวศวิทยาลุ่ม
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แม่น้ าเจ้าพระยา พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนเพ่ิมขึ้น หลังจากจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน โดยคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบ
ก่อนการจัดการเรียนการสอน เมื่อน ามาวิเคราะห์หาพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า พัฒนาการของ
ผู้เรียนทั้งหมดอยู่ในช่วงร้อยละ 47.96 (ตาราง 2) 
 
 ผลการประเมินแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการเรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 49 คน ในรายวิชาชีววิทยาทั่วไป เรื่อง 
ระบบนิเวศวิทยาลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ของนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี จากหลายสาขาวิชา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แสดงดังตาราง 3 และ 4 
 
ตาราง 3 พฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี จากหลายสาขาวิชา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 49 คน 
ที ่ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. การแปรผล 
1 ผู้เรียนใช้ประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับการเรียนในห้องเรียน 3.93 0.78 มาก 
2 ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 4.04 0.65 มาก 
3 ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมและเรียนรู้ที่หลากหลาย 3.93 0.67 มาก 
4 ผู้เรียนได้ฝึกคิด ค้นคว้า หาค าตอบด้วยตนเอง 3.85 0.60 มาก 
5 ผู้เรียนได้น าเสนอข้อมูลที่มี ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 3.85 0.60 มาก 
6 ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในชั้นเรียน 4 0.62 มาก 
7 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานหรือกิจกรรมที่ตนเองได้รับ

มอบหมาย 
4.22 0.64 มาก 

8 ผู้เรียนได้ซักถามเพ่ือนร่วมชั้นเรียนหรือผู้สอน 3.96 0.65 มาก 
9 ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มศักยภาพ 4 0.73 มาก 
10 ผู้เรียนกล้าแสดงออก 3.56 0.75 มาก 
 
ผลจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
ระดับปริญญาตรี จากหลายสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 49 คน พบว่า ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่องานหรือกิจกรรมที่ตนเองได้รับมอบหมาย ได้ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมในชั้นเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มศักยภาพสูงสุด ตามล าดับ อยู่ในระดับที่มาก และ
พบว่า ในหัวข้ออ่ืน ๆ ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับมากเช่นกัน   
 

ตาราง 4 ความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี จากหลาย
สาขาวิชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 49 คน 
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ที ่ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. การแปรผล 
1 มีความพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมนี้ 4.48 0.57 มาก 
2 มีบทบาทและกล้าแสดงออกในการเรียนเพิ่มข้ึน 4 0.47 มาก 
3 เต็มใจในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้งและไม่เบื่อหน่าย

ในการเรียน 
4.11 0.58 มาก 

4 มีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.19 0.62 มาก 
5 มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเรียนการ

สอน 
4.11 0.58 มาก 

6 อาจารย์ผู้สอนดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนตลอดระยะเวลาในการสอน 4.56 0.58 มากที่สุด 
7 มีความสนใจซักถามเมื่อไม่เข้าใจ 4.07 0.68 มาก 
8 สนใจค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 3.81 0.74 มาก 
 
 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี จากหลายสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 49 คน พบว่า ผู้เรียนมี
ความพึงพออาจารย์ผู้สอนดูแลเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาในการสอน มีความพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนี้ มีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนการสอน เต็มใจในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง
และไม่เบื่อหน่ายในการเรียน มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีความสนใจซักถาม
เมื่อไม่เข้าใจ มีบทบาทและกล้าแสดงออกในการเรียนเพ่ิมขึ้น  และสนใจค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก (ตาราง 4) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี 
จากหลายสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 49 คน เรื่อง ระบบนิเวศวิทยาลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
เมื่อพิจารณาผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
พบว่า คะแนนทดสอบเฉลี่ยของผู้เรียนหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < .05)  ซึ่งสอดคล้องกับ พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ และ Majumdar (2554). การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความเข้าใจและแก้ปัญหา ปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็น
ตัวกระตุ้นต่อไปในการพัฒนาทักษะและการแก้ปัญหาด้วยด้วยเหตุผล และสอดคล้องกับ Walton & Matthews 
(1998). กล่าวว่าการใช้ปัญหาจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ และถ้าผู้เรียนแก้ปัญหาได้ก็จะมีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนจ าเนื้อหาความรู้นั้นง่ายและนานขึ้นเพราะมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา 
 จากการวิเคราะห์พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อจัดกิจกรรมของการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน พบว่า พัฒนาการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 47.96 ซึ่งค่านี้แสดงถึงระดับปริมาณการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรู้ได้ (Cerezo. 2004) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยจัดให้นักเรียน
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอต้น พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
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ฐานได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนและการท างานเป็นกลุ่ม พัฒนากระบวนการท างานกลุ่ม สร้างแรงกระตุ้นให้
ผู้เรียนค้นคว้าหาค าตอบได้ด้วยตนเอง และกลุ่มผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ส าเร็จ 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จากหลายสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 49 คน พบว่า ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ต่องานหรือกิจกรรมที่ตนเองได้รับมอบหมาย ได้ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในชั้นเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มศักยภาพสูงสุด ตามล าดับ อยู่ในระดับที่มาก และพบว่า ใน
หัวข้ออื่น ๆ ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับมากเช่นกัน และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพออาจารย์ผู้สอนดูแลเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาในการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนในหัวข้ออ่ืน ๆ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. คะแนนทดสอบเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีค่าสูงกว่า
คะแนนทดสอบเฉลี่ยของนักศึกก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05)   

2. พัฒนาการการเรียนรู้เฉลี่ยของผู้เรียนอยู่ในช่วงร้อยละ 47.96 ซึ่งค่านี้แสดงถึงปริมาณการเปลี่ยนแปลง
การเรยีนรู้ 

3. พฤติกรรมการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากหลายสาขาวิชา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 49 คน ด้วยวิธีการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดกิจกรรมอาจจะใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น น าเสนอในรูปแบบของการแสดงละครหน้าชั้นเรียน 
เป็นต้น 

2. การใช้เวลาในการจัดกิจกรรม ควรใช้เวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา 
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การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม 

Development of Learning Process Using Problem–Based Learning 
in Science and Technology for Life and Society 

 

มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิต
และสังคม ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 30 คน สาขา
สังคมศาสตร์ คณะคุรุศาสตร์ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  แบบวัดลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบวัดความพึงพอใจต่ อ
การเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย  
 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ในด้านที่อาจารย์ไม่ใช้
วิธีการบรรยายเนื้อหาให้แก่นักศึกษา ทดลองปฏิบัติจริง มีการใช้ค าถามกระตุ้นให้นักศึกษาค้นหาค าตอบด้วย
ตนเอง  

The purposes of this research were developed for learning and teaching of a science 
and technology for life and society subject with the learning model using problem-based 
learning.  The target group was 3 0  students from the first years in the department of social 
sciences, faculty of education. The research tools used in this research were consisted of lesson 
plans based on problem-based learning, self-directed learning scale, learning achievement test 
and satisfaction questionnaire on learning. The data analysis was based on statistical values as 
average values.  

For the result, it was found that the average score for the students after learning was 
higher than their average score before learning that was significantly different at the 0.05 level. 
The students were satisfied with the problem-based learning that the teacher did not use a 
traditional learning to teach the students. There are many advantages from learning by doing, 
and stimulate the students with questions that lead them to find the answer by themselves. 
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บทน า  
 วิทยาศาสตร์มีความส าคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างสูง การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงเป็น
เป้าหมายหนึ่งเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ฉะนั้นการจัดการ
เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ผู้สอนจะเป็นผู้ที่มีความส าคัญมาก โดยผู้สอนต้องมีความเข้าใจลักษณะของการรู้
วิทยาศาสตร์ รวมถึงมีทักษะการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีได้  
 จากการจัดการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่ยังจัดการเรียนรู้ในลักษณะเน้นเนื้อหาความจ า (Passive 
Learning) มากกว่า การเรียนรู้ที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญของการศึกษา
ไทย  การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) เป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่ ง  เป็น
กระบวนการที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยเริ่มป้อนปัญหา ซึ่งผู้เรียนจะใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหาซึ่งได้รับการยอมรับ
ว่า เป็นการเรียนที่ศึกษาด้วยตนเอง กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์ของตนเองและของกลุ่มมาแก้ปัญหา ท าให้
ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่องและแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูล สามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การให้เหตุผล รวมทั้งการสรุปที่ได้ประเด็นและสาระท่ีส าคัญ เพื่อแก้ปัญหาเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและการให้เหตุผล 
ต้องผ่านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบบูรณาการ การวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้เลือกรายวิชาการวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชีวิต และสังคม  รหัสวิชา 4000111 จ านวน 3 หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับ 
ระดับปริญญาตรี เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม ตามแนวคิด

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ด้านการเรียนรู้ เปรียบเทียบทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลอง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) รูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 
ระยะที่2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา และ จัดท าแผนการสอน 
1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผล 
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1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน โดยก าหนดกิจกรรม โดยอาศัยแนวคิดของการ
เรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 

1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประชากร 
1. ประชากร การวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา คณะคุรุศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ห้องเรียน มีนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 
30 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้จัดนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

เครือ่งมือการวิจัย 
 ผู้วิจัยออกแบบเครื่องมือในการวิจัยเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน 
 2. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคมก่อนและหลังเรียน 
ประกอบด้วย เรื่อง เหมืองคุกกี้ และ ฝนกรด ประกอบด้วย ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice)  

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ต่อการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ผลการประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ผลการประเมินด้านความรู้ ผลการประเมินด้านทักษะทางปัญญา ผลการประเมินด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ผลการประเมินด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และ แบบปลายเปิด 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน   

เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ทดสอบเพ่ือท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) แบ่งกลุ่มผู้เรียน เข้าสู่
บทสนทนาก่อนเข้าสู่การเรียน 

 
ระยะที่ 2 กระบวนการเรียนการสอน 

เริ่มกระบวนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  ด าเนินการการทดลอง และเก็บข้อมูลผล
ปฏิบัติการของนักศึกษา  

ระยะที่ 3 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง อธิปรายสรุปผลการทดลอง ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) และ ให้

นักศึกษาท าแบบสอบประเมิน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้จากการน า

คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และน าผลการทดสอบจาก
แบบทดสอบมาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ววิเคราะห์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

 ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.00 - 1.49 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.50 - 2.49 อยู่ในระดับ น้อย 
 ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.50 - 3.49 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.50 - 4.49 อยู่ในระดับ มาก 
 ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.50 - 5.00 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม จ านวน

ทั้งสิ้น  30  คน  
 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในเรื่อง เหมืองคุกกี้ 
และ ฝนกรด  หลังจากนักศึกษาได้เรียนโดยใช้กิจกรรมปัญหาเป็นฐานจะท าให้นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนใช้แบบทดสอบอัตนัย พบว่า นักศึกษา
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของนักศึกษาทั้งหมด มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม  
 จากการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมสูง

มาก 4.538)( 

x  รองลงมาคือ ผลประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.495)( 

x  ส่วนหัวข้อประเมินด้านความรู้ 4.100)( 


x ผลการประเมินต่ าสุด แต่ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

โดยมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลังการเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.444)( 

x   

 การผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เรียน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 

อยู่ในระดับสูงสุด 4.625)( 

x  รองลงมาคือ หัวข้อนักศึกษาชอบเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอน การเรียน

การสอนนี้สามารถท าให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และ การเรียนการสอนนี้ท าให้นักศึกษา

สามารถเข้าใจและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 4.542)( 

x  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนหัวข้อที่มี

ค่าผลการประเมินน้อยที่สุด คือ บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด 4.167)( 

x ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้

ถ้าพิจารณาทุกด้านแล้วนักศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก  4.419)( 

x  

ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมส าหรับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  พบว่า 
การสอนรูปแบบนี้ท าให้การสอนวิทยาศาสตร์ดูง่ายและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
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สรุปผลการวิจัย 
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า การจัดกิจกรรมเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้ซึ่ง
เป็นวิธีการที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความเคลื่อนไหวทางความคิด เกิดความตื่นตัวที่จะต้องการแสดงศักยภาพของตน
ต่อการท ากิจกรรมซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนการสอนที่ให้ผู้สอนท าหน้าที่เป็นฝ่ายส่งข้อมูลแก่ผู้เรียนแต่เพียงฝ่าย
เดียว และยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างความเชื่อมโยงทางความคิดจากการเรียนทางทฤษฏีต่อการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้  

2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จากการใช้แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนในเรื่อง เหมืองคุกกี้ และ ฝนกรด พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น 
นักศึกษาได้ท าการทดลองปฏิบัติจริง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลแสวงหาความรู้ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดที่
หลากหลายในการหาเหตุผลของปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ   ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา นอกจากนี้ยัง
เป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถเกิดทักษะในการท างานกันเป็นกลุ่มซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องน าไปประยุกต์ใช้
ในอนาคตข้างหน้า 

3. ผลการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานในภาพรวม ค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ในหัวข้อนักศึกษา
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน มากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษาชอบเรียนด้วยการจัดการเรียน
การสอนนี้ และการเลือกกิจกรรมที่สามารถทดลองปฏิบัติได้จริง ท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น กล้าแสดง
ความคิดเห็น เกิดความสนุกสนานในการเรียนท าให้นักศึกษาสนใจเรียนรู้มากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การเลือกใช้เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้เป็นสิ่งส าคัญมาก 
2. ควรมีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี การศึกษา เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีรูปแบบการศึกษาที่

หลากหลายและสามารถที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืน ๆ 
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การสร้างแอนิเมชันแบบทวีน ด้วยการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน  
ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ 

The Development of Tween Animation Using Problem-Based Learning 
Technique in Computer Graphic Design Course. 

 

วรชนันท์  ชูทอง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค ์
 

 

บทคัดย่อ   
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างแอนิเมชัน
แบบทวีน โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ 
2) เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ของการสร้างแอนิเมชันแบบทวีน โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน (Problem – based 
Learning: PBL) ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ เรื่อง
การสร้างแอนิเมชันแบบทวีน โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในรายวิชาการ
ออกแบบกราฟิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยการ
สุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอน 
จ านวน 2 แผน รวม 6 คาบ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ เรื่อง  การสร้าง
แอนิเมชันแบบทวีน รายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
3) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตรา จ านวน 36 ข้อ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนรู้ เรื่อง การสร้างแอนิเมชันแบบทวีน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในรายวิชา
การออกแบบกราฟิกส์ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตรา จ านวน 18 ข้อ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test (Dependent 
samples)  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาที่เรียนเรื่อง การสร้างแอนิเมชันแบบทวีน โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน 
(Problem – based Learning: PBL) ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ ร้อยละ 64.70 มี
คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ผลการ
ประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) นักศึกษาที่
เรียนเรื่อง การสร้างแอนิเมชันแบบทวีน โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนอยู่ใน
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ระดับมาก ในด้านความเข้าใจและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม สามารถน าความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

Abstract  
 The purposes of this study were 1) to compare students' learning achievements before 
and after class when using Problem-Based Learning Technique, 2)  to study students' learning 
achievement of Tween Animation by using Problem-Based Learning Technique in Computer 
Graphic Design course, and 3)  to evaluate students' satisfaction after using Problem-Based 
Learning Technique for Tween Animation in Computer Graphic Design Course. The sample group 
of this study was 17 undergraduate students who enrolled in the Computer Graphic Design 
Course in the second semester of B.E. 2559 ( 2016 A.D.) academic year of the Nakhon Sawan 
Rajabhat University.  The participants were selected in class by using simple random sampling 
technique.The research tools included 1)  6-hour lesson plans, developed specifically by the 
researcher for teaching Tween Animation using Problem-Based Learning Technique in Computer 
Graphic Design Course, 2)  the Student’ s Learning Achievement Test, two sets of 10 multiple-
choice questions, 3)  the Students' Learning Outcome Test, a set of 36 questions with 1-to-5 
rating scale and 4) the Students' satisfaction Test, a set of 18 questions with 1-to-5 rating scale. 
Research design was one-group with pre- and post-test evaluation.  Data analysis methods 
included mean, standard deviation, and T-Test for dependent samples.  The research findings 
revealed as follows:  1 )  The students’  learning achievement after using the Problem-Based 
Learning Technique in Computer Graphic Design Class (Tween Animation)  was 6 4 .7 0  which 
statistical higher than 60% of standard criterion and higher than before using the model at the 
0.05 level of significance. 2) The students' learning achievements of Tween Animation by using 
Problem-Based Learning Technique in Computer Graphic Design course, evaluated by 5 levels of 
the National Qualifications Framework for Higher Education in Thailand, were rated at a high 
level.  3 )  The student’ s satisfaction toward Problem-Based Learning Technique in Computer 
Graphic Design Class (Tween Animation) was rated at a high level. The majority of sample group 
could understand and select appropriate technology to create Tween Animation.  Moreover, 
they could adopt and applied class knowledge for further study. 
 
Keyword: Problem-based Learning 
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บทน า 

 "กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต" เป็น
ความหมายของการศึกษา ที่ได้กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงก าหนดให้สถานศึกษา
ต้องจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเมอกัน ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ เช่น จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีการฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น (ราชกิจจานุเบกษา, ม.ป.ป) ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ใน
แบบเดิมผู้สอนจะมอบความรู้ให้ผู้เรียนเพียงฝ่ายเดียว แต่ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในทุกด้านได้ จึงมีแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น เช่น การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Student Centered) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) เป็นต้น 
(ดวงใจ เปลี่ยนบ ารุง และปาริฉัตร อุทัยพันธ์, 2559) 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีปัญหา
เป็นสิ่งเริ่มต้น และมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนแก้ปัญหาด้วยตัวเอง โดยผู้เรียนจะเกิดกระบวนการคิดวิเคร าะห์ คิด
แก้ปัญหา ฝึกท างานเป็นกลุ่ม และได้น าความรู้ในสาขาวิชามาใช้ร่วมด้วย (วาสนา ภูมี, 2555) ซึ่งผู้สอนเป็นผู้
แนะน า เตรียมข้อมูลและสิ่งจ าเป็นให้ ผู้เรียนจะเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาและสร้างเสริมความรู้เพ่ิมเติม สามารถ
แก้ไขข้อบกพร่องการเรียนการสอนแบบเดิม ท าให้ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต (ดวงใจ เปลี่ยนบ ารุง 
และปาริฉัตร อุทัยพันธ์, 2559) 
 จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะน าการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มาทดลองใช้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ประเมินผลการเรียนรู้ และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้เรื่อง การสร้างแอนิเมชันแบบทวีน โดยใช้
เทคนิคปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว สามารถรู้วิธีการและขั้นตอนที่น าไปสู่การสร้างชิ้นงานที่มีความ
เสมือนจริง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างแอนิเมชันแบบทวีน โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็น
ฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ 
 2. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ของการสร้างแอนิเมชันแบบทวีน โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน (Problem – 
based Learning: PBL) ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างแอนิเมชันแบบทวีน โดยใช้
เทคนิคปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) จ านวน 17 คน เป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขัน้ตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ และจัดท าแผนการสอน  
   1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผล 
   1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
   1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  
   1.6 ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 
   1.7 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1 แผนการสอนรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ เรื่อง การสร้างแอนิเมชันแบบทวีน 
    2.1.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่กับการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
    2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหา และวัตถุประสงค์ของรายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ 
    2.1.3 จัดท าแผนการสอน จ านวน 2 แผน คือ แผนที่ 1 จ านวน 2 ชั่วโมง แผนที่ 2 
จ านวน 4 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง 
   2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาการออกแบบ
กราฟิกส ์เรื่อง การสร้างแอนิเมชันแบบทวีน แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
   2.3 แบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตรา คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 6 ข้อ ด้านความรู้ 
จ านวน 7 ข้อ ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน 6 ข้อ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
จ านวน 8 ข้อ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 9 ข้อ 
รวมทั้งสิ้น 36 ข้อ 
   2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตรา จ านวน 18 ข้อ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล   
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 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที t-test (Dependent samples) โดย
การน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ 
เรื่อง การสร้างแอนิเมชันแบบทวีน มาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จากนั้น
วิเคราะห์ระดับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยแบ่งระดับของการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ระดับ คือ 

ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  มีค่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  มีค่าอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  มีค่าอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  0.00-1.49  มีค่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 
 1. จากการสร้างแอนิเมชันแบบทวีน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ใน
รายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ ท าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 17 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
กล่าวคือ ผลจากการท า Pre-test นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ 1 คะแนน และคะแนนสูงสุด คือ 6 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 คะแนน แต่เมื่อได้ท าการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้ว ผล
จากการท า Post-test นักศึกษาท่ีได้คะแนนต่ าสุดคือ 3 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.24 คะแนน และนักศึกษาจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 64.70 มีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 
 2. ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ใน
ระดับมากโดยพบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.47 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.01 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.95 และด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย 3.87 
 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับมากโดย
พบว่า นักศึกษาพึงพอใจมากในการเรียนการสอนแบบนี้เพราะท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเลือกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมาค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ล าดับ คือ ชอบเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนนี้ 
สามารถท าให้นักศึกษาได้น าความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง สามารถท าให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม ค่าเฉลี่ย 4.18 นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเรียนการสอนรูปแบบนี้ เพราะสามารถท าให้
นักศึกษาได้มีความคิดริเริ่ม/คิดแก้ปัญหาได้  
 
 
 
 



59 

การอภิปรายผล  
 จากการสร้างแอนิเมชันแบบทวีน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ใน
รายวิชาการออกแบบกราฟิกส์ เรื่อง การสร้างแอนิเมชันแบบทวีน มีดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น นักศึกษาได้แสวงหา
ความรู้และทักษะด้วยตนเอง โดยผ่านขั้นตอนการแก้ปัญหา รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่เรียนเพิ่มมากข้ึน ผู้สอนมีหน้าที่เพียงเตรียมโจทย์ปัญหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์  การเรียนรู้ จัดเตรียม
ทรัพยากรการเรียนรู้ ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ไม่ได้ท าหน้าที่ให้ความรู้หรือให้ข้อมูลโดยตรง 
 ส่วนที่ 2 ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 
 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน โดยรวมนักศึกษามี
ความพึงพอใจระดับมาก โดยด้านคุณธรรมจริยธรรมได้รับผลการประเมินสูงที่สุด เพราะนักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือน อาจารย์ หรือบุคคลอ่ืนๆ ด้วยความเต็มใจ และจะรีบเข้าไปช่วยเหลือทันที รองลงมาคือ ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ซึ่งนักศึกษาสามารถยอมรับการกระท าของตนเองทั้งผลดี 
และผลเสียได้ เนื่องจากออกแบบและสร้างชิ้นของกลุ่มต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจใกล้ตัวมาประกอบและมีความ
เป็นผู้น าในการท ากิจกรรมได้ 
 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เพราะการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นลักษณะหนึ่งของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม หรือการ
เรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งอาจารย์จะมีบทบาทเปลี่ยนแปลงไป แทนที่จะถ่ายทอดความรู้แล้วให้
ผู้เรียนท าตาม อาจารย์จะต้องพยายามหาทางให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เอง การที่ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรมต่างๆ 
ด้วยตนเอง ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่ม มีความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน จะท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม จึงท าให้มีความ
พึงพอใจต่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก และเมื่อวิเคราะห์ว่านักศึกษามีความพึงพอใจประเด็นใดมากที่สุด 
พบว่านักศึกษาพึงพอใจมากในการเรียนการสอนแบบนี้เพราะท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเลือกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพราะในการท ากิจกรรมบูรณาการ อาจารย์ให้ปัญหาในเชิงค าถาม เพ่ือให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น พูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจารย์เป็นผู้ตรวจสอบความเป็นไป
ได้ และสอบถามความคืบหน้าในการท ากิจกรรมตามใบงาน ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการท ากิจกรรม
บูรณาการของนักศึกษา ซึ่งท าให้นักศึกษาชอบเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เพราะสามารถน าความรู้
ไปปฏิบัติได้จริง สร้างความรับผิดชอบ และมีความคิดริเริ่ม/คิดแก้ปัญหาได ้
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ข้อเสนอแนะ   
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย   
   1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน ตัวแปรที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน
ประการส าคัญคือ ผู้สอนจะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนให้คลอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือเนื้อหานั้นๆ และหาตัวอย่าง ใบงานที่ใกล้ตัว
นักศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และตรงประเด็นปัญหา 
   1.2 นักศึกษาจะต้องเปิดรับการเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ และตั้งใจเรียน ฝึกปฏิบัติ เพ่ือที่จะท าให้เกิด
การเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการสร้างประสบการณ์ในการคิดและท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

   2.1 การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน เครื่องมือในการวัดและประเมินผลควร
เพ่ิมการประเมินผลความสามารถในการสร้างชิ้นงานที่นักศึกษาสร้างจากใบงานทั้งของนักศึกษารายบุคคลและราย
กลุ่มของนักศึกษาที่ร่วมกันคิดวิธีการสร้างชิ้นงาน 
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การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
(The Problem – Based Learning Development  
In Community Health Development Subject) 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 

บทคัดย่อ 
การว ิจ ัย เรื ่อ การพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Leaning: PBL)                

ในรายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเพ่ือ
ศึกษาผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ทั้งการวิจัยเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ ประชากร คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคการศึกษาที่ 
2/2559  คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 1 หมู่เรียน จ านวน 33 คน แบบเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์การเลือกเข้า 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้  ก่อน-หลังเรียน แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
จัดการเรียนรู้ แบบประเมินผลการสอนอาจารย์              แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน แบบ
บันทึกผลการตอบสนองต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดย
ข้อมูลเชิงปริมาณ น ามาแจกแจงความถี่ ค านวณ หาค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ น ามาวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 

1. ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ได้รูแปบบก
ระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการความรู้ ก่อน-หลังเรียน  พบว่า ก่อนเรียนสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75.7 หลัง
เรียนสอบผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนอาจารย์โดยนักศึกษา ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.65 อยู่ที่ระดับดี
มาก 

4. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้  พบว่า มีการกระจายของเกรด ใน
ทุกค่าระดับชั้น โดยมีจ านวน และร้อยละใกล้เคียงกัน  

5. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ใน
ระดับคะแนนระหว่าง 6-10  ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นระดับความพึงพอใจมาก  

6. ผลการตอบสนองต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา พบว่า ผู้เรียนพึงพอใจในที่ได้ลงพ้ืนที่ชุมชนจริง 
เผชิญสถานการณ์จริง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผน การท างานเป็นทีม การใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน 
การศึกษาส ารวจชุมชน การประเมินสภาพปัญหา การวินิจฉัยปัญหา และน าไปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา การ
ท าโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  

7. ผลการวิจัย เกี่ ยวกับ การประยุกต์ ใช้การจัดการการเรียนรู้ ใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา                 
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พบว่า ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการเรียนการสอนได้  สามารถฝึกทักษะต่างๆ ผ่านเกณฑ์การเตรียม
ความพร้อม  สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างสมบูรณ์  
ค าส าคัญ....เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, รายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถานการณ์สังคมและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามสังคมโลกาภิวัตน์ ซึ่งสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าว 
มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตท าช่วงวัย โดยเฉพาะวัยรุ่น ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา  ในระดับอุดมศึกษา มี
การใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 มุ่งเน้นทักษะ ให้ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหาและความเชี่ยวชาญ สร้างความเข้าใจระหว่างวิชาหลัก  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน
แบบใฝ่รู้ในรูปแบบของการใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยผู้สอนควรมีแนวทางการสอนที่สามารถบูรณาการเอกสาร 
เครื่องมือ สื่อ และกลยุทธ์การเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริง  เพ่ิมความสามารถในการวางแผน การวินิจฉัยปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ และการหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา รวมทั้ง การปฏิบัติการแก้ไขปัญหา และติดตามประเมินผล 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Leaning: PBL)  ใน
รายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน จึงมีความจ าเป็นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน และเพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน อันจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและวิชาชีพให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้การประกอบอาชีพต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
2. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Leaning: PBL) 

ในรายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนในครั้งนี้  ใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ซึ่งมีทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน ภาคการศึกษาท่ี 2/2559  4 หมู่เรียน จ านวน 120 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา              การ

พัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เลือก 1 หมู่เรียน จ านวน 33 คน แบบเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์
การเลือกเข้า คือ เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 สมัครใจ
เข้าร่วมการวิจัย มีความพร้อมในการเข้าร่วมตลอดระยะเวลาการวิจัย และสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ 
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เครื่องมือวิจัย 

1. แบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังเรียน เป็นแบบทดสอบความรู้แบบตัวเลือก 4 ข้อ 
จ านวน 20 ข้อ ให้ค่าคะแนนตั้งแต่ 1-20 คะแนน และจัดระดับค่าคะแนนเป็น 4 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก            
ปานกลาง และน้อย 

2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้  ใช้การประเมินตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D, E 

3. แบบประเมินผลการสอนอาจารย์โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
โดยเป็นแบบประเมินจ านวน  12 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง 
น้อย  และควรปรับปรุง 

4. แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน เป็นแบบประเมินซึ่งผู้เรียนประเมิน
ด้วยตนเอง 10 ขั้น  โดยมีการให้ค่าคะแนน 1-10 การแปลผลความพึงพอใจ 2 ระดับ คือ 1-5 หมายถึง 
ความพึงพอใจน้อย และ 6-10 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 

5. แบบบันทึกผลการตอบสนองต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา (Student 
Affective Response) เป็นค าถามปลายเปิด จ านวน 1 ข้อค าถาม ให้ผู้เรียนตอบความรู้สึกตอบสนอง
โดยอิสระ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมและศึกษาบริบทเบื้องต้น 
1. การศึกษาบริบทเบื้องต้นที่เก่ียวข้อง 
2. การวางแผนการด าเนินงานวิจัย  
3. การเตรียมเครื่องมือและเอกสารต่างๆ ในการวิจัย 
ระยะที่ 2 การด าเนินการวิจัย 
4. การชี้แจงข้อตกลงข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย 
5. การด าเนินงานวิจัย 
ระยะที่ 3 การติดตามประเมินผลและสรุปผล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
7. การติดตามประเมินผลการพัฒนา 
8. การอภิปรายผลและการสรุปผลการวิจัย 
9. การจัดท ารายงานการวิจัย 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการทดสอบความรู้ ก่อน-หลังเรียน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ น ามาแจกแจงความถี่ 
ค านวณหาค่าความถี่ ร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

2. ผลการสอนอาจารย์โดยนักศึกษา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้  ผลการประเมิน
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ความพึงพอใจในการเรียนการสอน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ น ามาแจกแจงความถี่ ค านวณหาค่าความถี่ 
ร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

3. แบบบันทึกผลการตอบสนองต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้  
1. ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน พบว่า 

สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการความรู้ ก่อน-หลังเรียน พบว่า ผลการประเมินก่อน-หลังเรียน                มี

ความแตกต่างกัน  โดยคะแนนการประเมินผู้เรียนก่อนเรียน  พบว่า อยู่ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ คือ 6-10 จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 และผ่านเกณฑ์ คือ 11-15 และ 16-20 จ านวน 21 คน และ 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 63.7 
และ 6.0 ตามล าดับ ส่วนคะแนนการประเมินหลังเรียน พบว่า ผู้เรียนสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 คือ คะแนน 11-
15 และ 16-20 คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนอาจารย์โดยนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 อยู่ที่ระดับ
ดีมาก 

4. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนได้รับการประเมินใน
ระดับ A ร้อยละ 21.2 ระดับ B+ ร้อยละ 30.3 ระดับ B ร้อยละ 18.2 ระดับ C+ร้อยละ 12.1 และ ระดับ C ร้อย
ละ 18.2 ซึ่งมีการกระจายของเกรด ในทุกค่าระดับชั้น โดยมีจ านวนและ 
ค่าร้อยละใกล้เคียงกัน ระหว่าง 4-10 คน และร้อยละ 12.1 – 30.3 ตามล าดับ  

5. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน  พบว่า การประเมินความพึง
พอใจในการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ในระดับ
คะแนนระหว่าง 6-10  ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นระดับความพึงพอใจมาก  

6. ผลการตอบสนองต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีการตอบสนองในประเด็นต่างๆ 
ดังนี้  

- ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอน เนื่องจาก ได้ลงพ้ืนที่ชุมชนจริง ได้เผชิญสถานการณ์
ปัญหาต่างๆ จริงด้วยตนเอง 

- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผน และปรับงานเมื่อเกิดปัญหาในชุมชน 

- การท างานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- การใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชิ้น เครื่องมือวิจัย และทักษะการเก็บข้อมูลจริงในชุมชน เพ่ือศึกษา
ส ารวจชุมชน การประเมินสภาพปัญหาสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน และน าไปหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

- การท าโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน  การได้ท ากิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน  

- การจัดกิจกรรมนิทรรศการ การน าเสนอผลงาน และแสดงความสามารถของนักศึกษา 
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- กิจกรรมฟิตแอนด์เฟิร์ม ได้ความสนุกสนาน ได้เห็นความสามารถของเพ่ือนๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 
แสดงความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในหมู่คณะ 

- การสอบควิชในชั้นเรียน และการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนลงชุมชนจริง ท าให้นักศึกษามี
ความพร้อมในการลงชุมชน 

- การน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
            7. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การจัดการการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนา
สุขภาพชุมชน พบว่า สามารถน ามาพัฒนาเป็นรูปแบบที่เหมาะสมได้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–Based Leaning: PBL) ใน

รายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัย โดยใช้วิธีวิจัย
แบบผสม (Mixed Method) ในนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคการศึกษาที่ 
2/2559  คัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 1 หมู่เรียน จ านวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังเรียน แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ แบบ
ประเมินผลการสอนอาจารย์โดยนักศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน แบบบันทึกผลการ
ตอบสนองต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้แนวคิดกระบวนการแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based-learning 
process) ของ Kate Gukeisen (2013) ประกอบด้วย ขั้นตอนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน  คือ การน าเสนอปัญหา  
ผู้เรียนระบุปัญหา และระดมสมอง บนฐานของความรู้ที่มีอยู่เดิม ผู้เรียนเข้าสู่การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ ผู้เรียน
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับกลุ่มเพ่ือนและท างานให้ค้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้เรียนน าเสนอทางออกและ
ทบทวนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ และผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการทบทวนด้วยตนเอง เพ่ือน และโค้ช 
 ร่วมกับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ  ขั้นเตรียมการ (Pre) ขั้น
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน (Process) และข้ันสรุป ติดตาม และประเมินผล (Post) 

ผลการประเมินจากข้อมูลหลายตั วแปร พบว่า สามารถน ามาพัฒนาเป็นรูปแ บบที่ เหมาะสม                      
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้ โดยเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้เป็นที่น่าพอใจ ความพึงพอใจในการเรียน
ดี มีผลการตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยอิสระ ได้ผลเชิงเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพต่อไป 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ได้รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในรายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
2. ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้ปัญหาเป็นฐานในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ ตั้งแต่ต้นจน

จบกระบวนการ 
3. ได้ข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนา 
 

https://www.slideshare.net/kategukeisen?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
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ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้       
1. สามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
2. สามารถน ารูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืนๆ หรือผู้เรียนกลุ่มอ่ืนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป       
1. การขยายพื้นที่การวิจัยให้กว้างข้ึน ทั้งด้านกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หรือการเพิ่มจ านวนให้มากขึ้น  
2. ควรมีการน าไปทดลองใช้ในรายวิชาอ่ืนๆ ที่มีความใกล้เคียงกันเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
3. มีการเปรียบเทียบกับรูปแบบการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ หรือแนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆ  
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การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา 
โดยใช้การสอนแบบ Problem based Learning 

เปี่ยมจิต ษรจันทร์ศรี 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4000112 การคิดและ
การแก้ปัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการ
เรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 
4000112 การคิดและการแก้ปัญหา ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม หลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียน
แบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) (3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based 
Learning)  (4) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการ
เรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) 
กลุ่มประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ก าลังศึกษา
รายวิชา 4000112 การคิดและการแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ (1) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 25 ข้อ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 15 ข้อ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จ านวน 15 ข้อ  
ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่าน
การแก้ปัญหา (Problem-based Learning) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่าน
การแก้ปัญหา (Problem-based Learning) ว่านักศึกษากลุ่มประชากรร้อยละ 50 (10 คน) สามารถท าคะแนน
หลังเรียนได้เกินร้อยละ 50 (10 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
3. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-
based Learning) มีผลการประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก 
4. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-
based Learning) มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ :  การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้, การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี มีการน าสื่อต่างๆ เข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น อาทิ
เช่น การรับข้อมูลข่าวสาร การคมนาคม การศึกษา ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีประโยชน์มากเพียงใด แต่หากผู้ใช้ไม่มี
ระเบียบวินัย ใช้ไม่ถูกที่ ถูกเวลา ก็ส่งผลเสียได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันคือเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
ของนักศึกษา เนื่องจากมีการเข้าถึงเทคโนโลยีต่ างๆ ได้ง่าย และสะดวกขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ เช่น 
facebook  line  instagram  youtube เป็นต้น จึงส่งผลให้ความสนใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาลดน้อยลง 
ผู้สอนเองจึงจ าเป็นต้องหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักศึกษา ท าห้องเรียน
ให้น่าเรียน และมีคุณภาพทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรน าวิธีการจัดการ
เรียนแบบใฝ่รู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และสามารถคิดวิเคราะห์ได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งน่าจะเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ตอบสนองนโยบายผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญอันจะส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น คิดเป็น มีทักษะการแสวงหาความรู้ ท างานเป็นกลุ่มและน าเสนอข้อมูล
ได้ดีกว่าการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทดลองจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ โดยใช้
เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) ในรายวิชา 4000112 การคิด
และการแก้ปัญหา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยหวังว่าจะท าให้การเรียนการสอน
แบบใฝ่รู้ และเทคนิคที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนครั้งนี้จะเพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น   
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4000112 การคิดและการแก้ปัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการ
แก้ปัญหา (Problem-based Learning) 
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4000112 การคิดและการแก้ปัญหา ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 
2 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม หลังจากท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) 
3. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาที่ได้รับการโดยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based learning) 
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียน
แบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) 
 

3. วิธีการ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental Research) ใช้แผนแบบการวิจัยกลุ่ม
เดียวสัมพันธ์กัน (Dependent One Sample t- Test) โดยมีรายละเอียดของวิธีการด าเนินการดังนี้  
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3.1 ประชากร   ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานและสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ก าลัง
ศึกษารายวิชา 4000112 การคิดและการแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 26 คน  
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย   ในการวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 3 ชุด คือ 
1. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 25 ข้อ 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 10 ข้อ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จ านวน 15 ข้อ 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบประเมิน แบบทดสอบ และ
แบบสอบถาม ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามล าดับดังนี้ 
1. ให้นักศึกษากลุ่มประชากรท าแบบทดสอบก่อนเรียน ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วบันทึกคะแนนสอบเก็บไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน  
2. ท าการทดลองสอนกลุ่มประชากรด้วยตนเอง โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบ
การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning)  ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และวันอังคารที่ 
7,14 มีนาคม 2560 รวมจ านวน 9 คาบ  
3. ให้นักศึกษากลุ่มประชากรท าแบบทดสอบหลังเรียน ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วบันทึกคะแนนสอบเก็บไว้เป็นคะแนนหลังเรียน พร้อมทั้งท าแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4000112 การคิดและการแก้ปัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา 
(Problem-based Learning)  โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบ 
Paired-Samples T-Test  ส าหรับประชากรสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระกัน  
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4000112 การคิดและการแก้ปัญหา ของนักศึกษากลุ่มประชากรที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based 
Learning)   ว่านักศึกษากลุ่มประชากรร้อยละ 50 (13 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 50 (5 
คะแนน) โดยท าการเปรียบเทียบสัดส่วนของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ท าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนได้เกินร้อยละ 50 
ว่าสูงกว่าร้อยละ 50 หรือไม่ ด้วยการทดสอบ Z-Test ส าหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม 
3. ศึกษาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการ
เรียนแบบร่วมมือ โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) 
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4. ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการ
เรียนแบบร่วมมือ โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  μ  และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  σ  
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ประกอบด้วย 
(1) การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระกัน (Paired-Samples T-Test)  โดยใช้สูตร (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2553: 311) 
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 df = n – 1 
เมื่อ  t   แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ 
  d  แทน ผลต่างระหว่างข้อมูลกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
  d0 แทน ค่าคงที่ท่ีได้จากสมมติฐาน   

  n   แทน จ านวนตัวอย่าง 
(2) การทดสอบสัดส่วนของประชากรหนึ่งกลุ่ม (Proportion Test) โดยใช้สูตร    (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553: 
298) 
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เมื่อ  z   แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ 

  p̂   แทน ค่าสัดส่วนระหว่างคะแนนก่อนสอบและหลังสอบ 
  p0  แทน ค่าสัดส่วนประชากรที่คาดว่าจะเป็น   

  n   แทน จ านวนตัวอย่าง 
 (3) เกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert Scale) มีเกณฑ์การประเมินดังนี้ (Likert, 1961) 
  ค่าเฉลี่ย  4.21 - 5.00   หมายถึง    มากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.41 - 4.20   หมายถึง    มาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.61 - 3.40   หมายถึง    ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.81 - 2.60   หมายถึง    น้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.80   หมายถึง    น้อยที่สุด 
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4. ผลและอภิปราย 
จากการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เรียนรายวิชา 4000112 การ
คิดและการแก้ปัญหา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา 
(Problem-based Learning) ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4000112 การคิดและการแก้ปัญหา ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้
ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4000112 การคิดและการแก้ปัญหา ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษากลุ่มประชากรจ านวน 26 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบ
การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning)  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   t Sig. 
ก่อนเรียน 1.50 1.90 6.037 .000 
หลังเรียน 3.87    

 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่าน
การแก้ปัญหา (Problem-based Learning)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้งนี้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 1.50 หลังเรียนเท่ากับ 3.87 
4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4000112 การคิดและการแก้ปัญหา ของนักศึกษา
กลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา 
(Problem-based Learning)ว่านักศึกษากลุ่มประชากรร้อยละ 50 (13 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้
เกินร้อยละ 50 (5 คะแนน) 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนรู้รายวิชา 4000112 การคิดและการ
แก้ปัญหา ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

จ านวนนักศึกษา จ านวนเต็ม (คน) จ านวนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 (คน) สัดส่วน Sig. 

ตามท่ีคาดหวัง 26 13 0.50 
0.026 

ตามท่ีเป็นจริง 26 9 0.35 

 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
จากตารางที่ 2 พบว่า จ านวนนักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนรู้รายวิชา 4000112 การคิดและการแก้ปัญหา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีสัดส่วนเท่ากับ 0.35 ของนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์สัดส่วน 0.50 ขึ้นไป  
4.3 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้
เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) 
ตารางที่ 3  ผลการประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษากลุ่มประชากรจ านวน 26 คนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) 
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ด้าน
ที ่

หัวข้อ 
ผลการ
ประเมิน 
(ค่าเฉลี่ย) 

แปลความหมาย 

1 คุณธรรมจริยธรรม 4.21 มากที่สุด 
2 ความรู้ 3.90 มาก 
3 ทักษะทางปัญญา 3.99 มาก 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.98 มาก 

5 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.06 
มาก 

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่าน
การแก้ปัญหา (Problem-based Learning) มีผลการประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยนักศึกษามีผลการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้
เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษากลุ่มประชากรจ านวน 26 คน ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) 
 

ที ่ รายการ/ข้อค าถาม ผลการ
ประเมิน 
(ค่าเฉลี่ย) 

แปล
ความหมาย 

1 นักศึกษาชอบเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนนี้ 4.00 มาก 
2 การเรียนการสอนนี้ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 4.08 มาก 
3 การเรียนการสอนนี้ท าให้กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 3.77 มาก 
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 4.15 มาก 
5 การเรียนการสอนนี้สามารถท าให้นักศึกษาได้น าความรู้สู่การปฏิบัติได้

จริง 
4.15 มาก 

6 การเรียนการสอนนี้สามารถท าให้นักศึกษาได้มีความคิดริเริ่ม/คิด
แก้ปัญหาในการช่วยเหลือสังคม 

4.08 มาก 

7 การเรียนการสอนนี้สามารถท าให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม 

4.15 มาก 

8 การเรียนการสอนนี้ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

4.00 มาก 

9 รู้สึกกระตือรือร้นและติดตามเนื้อหาอยู่เสมอ 4.08 มาก 
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10 การเรยีนการสอนนี้น่าสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม 4.23 มากที่สุด 
11 การเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนนี้สนุกสนาน 4.23 มากที่สุด 
12 บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด 4.08 มาก 
13 กิจกรรมการเรียนการสอนของการจัดการเรียนการสอนนี้ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน 
4.15 มาก 

14 กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถศึกษาได้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

3.85 มาก 

15 การเรียนการสอนนี้ท าให้เสียเวลาในการเรียนน้อย 3.85 มาก 
16 การเรียนการสอนนี้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 4.31 มากที่สุด 
17 การเรียนการสอนนี้สามารถช่วยให้แก้ไขการเรียนได้ดีข้ึน 4.08 มาก 
18 การเรียนการสอนนี้ท าให้ทราบผลการประเมินทันที ซึ่งท าให้นักศึกษา

สนใจเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
4.08 มาก 

รวม (เฉลี่ย) 4.07 มาก 

 
จากตารางที่ 4 จะเห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการ
เรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีระดับความพึง
พอใจในการเรียนมากที่สุด คือ การเรียนการสอนนี้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา , การเรียนการสอนนี้น่าสนใจ
อยากเข้าร่วมกิจกรรม และ การเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนนี้สนุกสนาน 
5. บทสรุป 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่าน
การแก้ปัญหา (Problem-based Learning) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่าน
การแก้ปัญหา (Problem-based Learning) ว่านักศึกษากลุ่มประชากร 9 คน ซึ่งต่ ากว่าร้อยละ 50  (13) สามารถ
ท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 50 (5 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
3. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-
based Learning) มีผลการประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก 
4. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-
based Learning) มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยความร่วมมือจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานและสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ก าลัง
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ศึกษารายวิชา 4000112 การคิดและการแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 26 คน  ซึ่งมีวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) ท าให้
นักศึกษามีความสนใจและความร่วมมือในการเรียนในรายวิชา 4000112 การคิดและการแก้ปัญหา ผู้วิจัย
ขอขอบคุณ อาจารย์ยุภาวดี  ส าราญฤทธิ์ และอาจารย์พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ค าแนะน าในการท างานวิจัยในครั้งนี้ สุดท้าย ผู้วิจัยขอขอบคุณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีงบประมาณ 2560  
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