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ค าน า 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ น าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือ
ในการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการการจัดการความรู้เป็นผู้ดูแล 
และผลักดันให้หน่วยงานภายในคณะน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนา
หน่วยงาน โดยจากแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2558 ก าหนดขอบเขตการ
จัดการความรู้ เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และความรู้ด้านการวิจัย 

 บัดนี้ การจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2558 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กรจึงขอสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยจัดท าเป็นวารสารฉบับนี้ขึ้น 
นอกจากนี้ยังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้บุคลากรภายในคณะสามารถเข้าถึง
ความรู้ในประเด็นความรู้ด้านต่างๆ ได้ทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของบุคลากร ทั้งอาจเป็นประโยชน์
แก่สาธารณชนที่มีความสนใจในการที่จะเรียนรู้ได้ด้วย 

 

    คณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2558 
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ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาเคมีและชีวเคมีสิ่งแวดล้อม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อนุวัตน์  แสงอ่อน 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  (1) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียน
แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีและชีวเคมี
สิ่งแวดล้อม ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน  (3) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีและชีวเคมีสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้
ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 60 และ (4) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ (1) แผนการสอนรายวิชาเคมีและชีวเคมีสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพแล้วอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 32 ข้อ มีความ
ตรงเชิงโครงสร้างและมีความเที่ยง 0.8235  (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 10  ข้อ มีอ านาจ
จ าแนกระหว่าง 0.0625-0.375 ความยากง่ายระหว่าง 0.059 -0.824 และความเที่ยง 0.5785 และ (4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จ านวน 12 ข้อ มีความเท่ียง 0.6459 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐานอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีและชีวเคมีสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีและชีวเคมีสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจในการ
เรียนในระดับมาก 
 
 
ค าส าคัญ : การใช้ปัญหาเป็นฐาน, พฤติกรรมการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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1. บทน า 
 การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องหาความหมายและท าความ
เข้าใจด้วยตนเอง  หรือร่วมกันกับเพ่ือน เช่น ร่วมสืบค้นค าตอบ  ร่วมอธิปราย  ร่วมน าเสนอ และสรุปความคิดรวบ
ยอดร่วมกันหรืออีกนัยหนึ่งคือการเปลี่ยนผู้เรียนจากการเป็นผู้นั่งฟังเพียงอย่างเดียว มาเป็นผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม
แสวงหาความรู้ที่ผู้สอนก าหนด (ศักดา ไชกิจภิญโญ,2548) จากงานวิจัยบางเรื่อง สรุปว่า การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่
รู้ (Active Learning )ได้ผลการเรียนรู้ไม่ต่างจากการสอนแบบบรรยายและดีกว่าการสอนแบบบรรยายในด้านการ
พัฒนาทักษะการคิด การเขียน  การท างานกลุ่ม การน าเสนอ ที่ส าคัญผู้เรียนชอบเรียนแบบ การจัดการเรียนรู้แบบ
ใฝ่รู้ (Active Learning) มากกว่าการสอนแบบบรรยาย (บัญญัติ ช านาญกิจ. 2551) 
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ปัจจุบันในระดับอุดมศึกษาทั่วไป  ยังเป็นการสอนแบบบรรยายอย่างเดียว
ค่อนข้างมาก  ผู้สอนบ้างคนนิยมให้ผู้เรียนจดบันทึกตามค าบรรยายไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามและมีบทบาท
ในการเรียนการสอน เหตุผลส าคัญที่ผู้สอนบางคนเลือกการสอนแบบบรรยายก็เพราะการสอนวิธีนี้ท าให้
ประหยัดเวลา  ค่าใช้จ่ายและสอนเนื้อหาได้มากและผู้สอนจะเป็นคนควบคุมชั้นเรียนให้เป็นไปตามต้องการได้  
ผลเสียของการสอนบรรยายจะท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย เมื่อฟังบรรยายไม่เข้าใจจะท าให้ผู้เรียนเรียนไม่รู้เรื่อง 
และคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์นั้นยาก   ดังนั้นผู้สอนต้องเลือกวิธีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสนใจวิทยาศาสตร์ เกิดการคิด 
เกิดทักษะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 และจากการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชาต่าง ๆ พบว่า การ
ด าเนินการเรียนการสอนที่ผ่านมานักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ นักศึกษาประมาณ 3-5 คนคุยกันในขณะ
เรียนเป็นประจ า นักศึกษาประมาณ 3-5 คนจดอย่างเดียว นักศึกษาประมาณ 5-6 คนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น 
นักศึกษาประมาณ 1- 2 คน มาสายเป็นประจ า นักศึกษาเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่ตอบค าถามอย่างกระตือรือร้น  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรน าวิธีการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มากขึ้น  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทดลองจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) มาประกอบในรายวิชาเคมีและชีวเคมีสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยหวังว่า ผู้เรียนจะมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มากขึ้นด้วย 
 
2. วิธีการวิจัย 
 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษารายวิชาเคมีและ
ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม อยู่ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 21 คน ดังนี้ 
 

ชั้นปีที่ สาขาวิชา หลักสูตร จ านวน (คน) 
2 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. 21 

รวม 21 

 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 
2558 จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
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 2.2 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
   ในการวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 4 ฉบับ คือ 
   1) แผนจัดการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการ
เรียนแบบร่วมมือ จ านวน 1 แผน 
   2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 32 ข้อ 
   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 10 ข้อ 
   4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จ านวน 12 ข้อ 
 
3. ผลการวิจัย 
 3.1 พฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับเหมาะสม
มาก ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ที่ รายการ/ขอ้ค าถาม x  S.D. แปลความหมาย 
1 มีโอกาสใช้ประสบการณ์เดิมมาเช่ือมโยงกับการเรียนในหอ้งเรียน 3.5882 0.4922 เหมาะสมมาก 
2 มีโอกาสปฏิบัติและเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลาย 3.8824 0.3222 เหมาะสมมาก 
3 มีโอกาสท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม 4.1765 0.8565 เหมาะสมมาก 
4 มีโอกาสฝกึคิดอย่างหลากหลาย 4.0000 0.6860 เหมาะสมมาก 
5 มีโอกาสค้นหาค าตอบดว้ยตนเอง 4.0588 0.9375 เหมาะสมมาก 
6 ได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลดว้ยตนเอง 3.7059 0.8235 เหมาะสมมาก 
7 ได้ฝึกการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 3.7647 0.4242 เหมาะสมมาก 
8 ได้รับข้อมูล/ความรู้อย่างเป็นระบบและเพียงพอ 4.2353 0.9412 เหมาะสมมาก 
9 ได้มีโอกาสคิด/วางแผนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.1176 0.8998 เหมาะสมมาก 
10 เต็มใจที่จะเผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือรู้ 3.5882 0.8443 เหมาะสมมาก 
11 เต็มใจร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง 4.2353 0.4242 เหมาะสมมาก 
12 มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสามารถอย่างมีความสุข 4.0588 0.6390 เหมาะสมมาก 
13 มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสนใจอย่างมีความสุข 4.0588 0.8022 เหมาะสมมาก 
14 มีโอกาสฝกึตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการท างาน 4.2353 0.8065 เหมาะสมมาก 
15 สนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 3.2353 0.6444 เหมาะสมปานกลาง 
16 เต็มใจร่วมกิจกรรมการเรียนโดยไม่บิดพลิ้ว 4.0588 0.8022 เหมาะสมมาก 
17 ท างานทุกครั้งที่ได้รับมอบหมาย 3.9412 0.8725 เหมาะสมมาก 
18 ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 3.4706 0.6960 เหมาะสมปานกลาง 
19 มีโอกาสแสดงความคิดเห็น/ซักถามในชัน้เรียน 3.8235 0.7848 เหมาะสมมาก 
20 มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับเพือ่นในชั้นเรียน 4.2353 0.6444 เหมาะสมมาก 
21 มีโอกาสตอบค าถาม/แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 3.9412 0.7252 เหมาะสมมาก 
22 มีโอกาสลงมือท า/คิดในระหว่างการเรียน 4.1176 0.5823 เหมาะสมมาก 
23 ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเอาใจใส่ช่วยเหลือเสมอ 3.9412 0.9983 เหมาะสมมาก 
24 ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนสนใจผลงานที่น าเสนอ 3.8235 1.0424 เหมาะสมมาก 
25 รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน 3.2353 0.6444 เหมาะสมปานกลาง 
26 มีความพึงพอใจในการเรียนในชั้นเรียน 3.8235 0.9226 เหมาะสมมาก 
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (ต่อ) 

ที่ รายการ/ขอ้ค าถาม x  S.D. แปลความหมาย 
27 เบื่อหน่ายการเรียน 2.6471 0.6809 เหมาะสมน้อย 
28 รับผิดชอบงานของตนเองเป็นอย่างดี 3.8235 0.6169 เหมาะสมมาก 
29 ไม่ค่อยอยากเข้าชั้นเรียน 2.6471 0.6809 เหมาะสมน้อย 
30 ท างานด้วยความสนุกสนานและเต็มใจ 3.7059 0.9558 เหมาะสมมาก 
31 แนะน าวธิีการท างานและชว่ยเหลอืผู้อื่นตามสมควร 3.2353 0.6444 เหมาะสมปานกลาง 
32 เข้าเรียนเป็นประจ าและทันเวลา 3.1176 0.7579 เหมาะสมปานกลาง 

รวม (เฉลี่ย) 3.7665 0.8675 เหมาะสมมาก 

 

 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วย
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีและชีวเคมีสิ่งแวดล้อม ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน x  S.D. t-score Sig. 
ก่อนเรียน 2.89 1.08 

-14.176 0.000 
หลังเรียน 8.00 1.28 

 

 3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วย
เทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เท่ากับร้อยละ 60.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 3.4 นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจในการ
เรียนอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษารายวิชาเคมีและชีวเคมีสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 

ที ่ รายการ/ข้อค าถาม x  S.D. แปลความหมาย 
1 มีความพึงพอใจในการเรียนแบบน้ี 4.0000 0.6860 มาก 
2 อยากให้มีกิจกรรมการเรียนเช่นนี้ 4.0000 0.6860 มาก 
3 ได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้นกวา่เดิม 4.0588 0.6390 มาก 
4 ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อน 4.0000 0.6860 มาก 
5 ใบความรู้สามารถท าให้เขา้ใจเนื้อหาได้ง่าย 4.5294 0.6960 มากที่สุด 
6 กิจกรรมการเรียนเช่นนี้ เพิ่มความสนุกและความสนใจในการเรยีน 4.2941 0.4556 มาก 
7 ได้มสี่วนร่วมในงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.1176 0.5823 มาก 
8 ได้แสดงความคดิเห็นงานของเพื่อน 3.4706 0.4991 ปานกลาง 
9 มีความพึงพอใจกระบวนการท ากจิกรรมทั้งหมด 4.1176 0.5823 มาก 
10 มีความพึงพอใจในการเสนอผลการท ากิจกรรมของกลุ่ม 4.0588 0.7252 มาก 
11 ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมกลุ่ม 4.2353 0.6444 มาก 
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ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษารายวิชาเคมีและชีวเคมีสิ่งแวดล้อม       
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 

ที่ รายการ/ข้อค าถาม x  S.D. แปลความหมาย 

12 ความรู้ที่ได้สามารถน าไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 4.2353 0.4242 มาก 
รวม (เฉลี่ย) 4.0931 0.6614 มาก 

 
4. อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยข้อที่ 1 พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้น น่าจะเนื่องมาจากการจัดการเรียนแบบ
ใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และตื่นตัวในการเรียน 
 2. จากผลการวิจัยข้อที่ 2 ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน น่าจะเนื่องมาจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานครั้งนี้ นักศึกษาได้
สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ปัญหา เข้าใจเนื้อหาได้มากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียน
แบบใฝ่รู้ที่การเรียนแบบใฝ่รู้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดีขึ้น และสามารถเก็บข้อมูลข่าวสารไว้ในความทรงจ าได้นาน
ขึ้น (บัญญัติ 2549 : 4) 
 3. จากผลการวิจัยข้อที่ 3 ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมสู งขึ้น น่าจะ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานครั้งนี้ นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปราย 
สรุปความคิดรวบยอด ก่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ที่ว่า 
การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้น สนุกสนาน ท้าทายความรู้ความสามารถผู้เรียน สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง ได้ลง
มือคิดและปฏิบัติจะ สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างแน่นอน (บัญญัติ 2549 : 4)  
 4. จากผลการวิจัยข้อที่ 4 ที่พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ใน
ระดับมาก น่าจะเนื่องมาจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยด้วยเทคนิคการเรียนแบบ ใช้ปัญหาเป็นฐานครั้งนี้ 
นักศึกษาได้คิดด้วยตนเอง ช่วยเพ่ือนคิด ได้ลงมือปฏิบัติ แสดงความคิดเห็น เกิดความสนุกสนาน ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ที่ว่าเป็นการเรียนรู้เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพ่ือน ผู้สอน และการเรียนที่
ได้ปฏิบัติจริงช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างตื่นตัวและมีความหมาย 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 1.พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีและชีวเคมีสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีและชีวเคมีสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจในการเรียนใน
ระดับมาก 
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6. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้งบประมาณสนับสนุนในการท าวิจัยครั้งนี้ ขอบคุณ
คณะกรรมการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนับสนุนข้อมูล เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานในครั้งนี ้
 ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
 บัญญัติ ช านาญกิจ. จึงจ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ในระดับอุดมศึกษา. นครสวรรค์: วารสารการ  
            จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, 2549 
 บัญญัติ ช านาญกิจ. จะตั้งช่ือเรื่องวิจัยอย่างไรดี. นครสวรรค์: วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา  
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, 2549 
 บัญญัติ ช านาญกิจและคณะ. การออกแบบการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ . นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์, 2551 
 บัญญัติ ช านาญกิจและคณะ. Active Leaning. นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2551ส านักงาน
จังหวัดนครสวรรค์. แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์. นครสวรรค์, มปป. 
 ไพศาล สุวรรณน้อย. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มปป. 
 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์. พงษ์เศวต สุวรรณธานี. เอกสารค าสอนวิชาเคมีพื้นฐาน. ภาควิชาเคมี. มหาวิทยาลัย
บูรพา, มปป. 
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ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา

อาหารและขนมไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

สิรภัทร  สิริบรรสพ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  (1) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วย
เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทยก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน     (3) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทยของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ใช้
เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  กับเกณฑ์ร้อยละ 60  4) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2558 
จ านวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยได้แก่ 1) แผนการสอนรายวิชาอาหารและขนมไทยด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 20ข้อ มีความตรงเชิงโครงสร้างและมีความเที่ยง 0.7735 3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 15 ข้อ จ าแนกระหว่าง   0.0635 – 0.395 ความยากง่ายระหว่าง 
0.054 – 0.825 และความเท่ียงตรง 0.5659   4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนจ านวน 15ข้อ  0.7647 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานอยู่ในระดับเหมาะสมมาก  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทย ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทย ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์จ านวนร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4.นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจในการ
เรียนอยู่ในระดับมาก 
 
 
ค าส าคัญ  ; การใช้ปัญหาเป็นฐาน , พฤติกรรมการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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บทน า 
 
การเรียนการสอนเป็นกระบวนการหนึ่งของระบบการศึกษาการคิดค้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของการท า
ขนมชั้นที่มีการทดลองสู่การปฏิบัติได้จริงและหาค าตอบได้ด้วยการทดลองปฏิบัติการน าไปสู่การพัฒนาการเรียน
การสอน วิชาการอาหารและขนมไทยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกิจกรรมทางศาสตร์และศิลป์ที่สามารถจัดเป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติจริง โดยใช้ทักษะกระบวนการทางการปฏิบัติการท าขนมชั้นวิธีการท าขนมชั้นที่อร่อย หอมนุ่มเหนียวได้ เป็น
เครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา ฝึกให้ผู้เรียนสามารถท างานเป็นทีมได้ เนื่องจากกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็น 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ Active Learning เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรู้ได้พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพความต้องการ ความสนใจและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล โดยได้คิดเอง ท าเอง ลงมือปฏิบัติ ได้มีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงข้ามกับการเรียนการ
สอนแบบดั้งเดิม ที่เป็นการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนแบบบรรยาย ผู้สอนมีหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง 
ความสนใจในชั้นเรียนของผู้เรียนมีความส าคัญในการเรียนเป็นอันมาก  ซึ่งปัญหาในการเรียนการสอนวิชาอาหาร
และขนมไทย คือมุ่งเน้นโดยการปฏิบัติจริงน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง งานวิจัยคิดเมนูวิธีการท า
ขนมชั้นที่อร่อย หอมนุ่มเหนียวได้ มุ่งน าเสนอ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียน
ฝึกทักษะได้ลงมือปฏิบัติ ได้มีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายสมาชิกทุกคนจึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหา ครูไม่ใช้เป็นแหล่งความรู้ที่คอย
ป้อนแก่ผู้เรียน แต่จะมีบทบาทเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือจัดหาและชี้แนะแหล่งข้อมูลในการเรียนโดยการคละกัน
ระหว่างผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันสามารถช่วยเหลือและท างานร่วมกันได้ส่งผลให้มีความส าเร็จในการเรียนซึ่ง
น ามาประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วิธีวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษารายวิชาอาหารและขนมไทย  
อยู่ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 27 คน 
ชั้นปีที่  สาขาวิชา หลักสูตร จ านวน (  คน ) 
    
2 คหกรรมศาสตร์ ศศ.บ 27 

  รวม 27 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษา รายวิชาอาหารและขนม
ไทย  อยู่ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 27 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบง่าย 
 
2.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือในการท าวิจัย จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่  
 1) แผนการสอนรายวิชาอาหารและขนมไทยด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน   
 2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 20ข้อ     
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 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 15 ข้อ     
 4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนจ านวน 15ข้อ              
    
ตารางที่ 1  ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับจากการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ที ่ พฤติกรรมการเรียนรู้ x       

S.D. 
แปลความหมาย 

1 มีโอกาสใช้ประสบการณเ์ดิมมาเช่ือมโยงกับการเรียนใน
ห้องเรียน 4.35 0.75 

เหมาะสมมาก 

2 มีโอกาสปฏิบัติและเรียนรูโ้ดยวิธีการที่หลากหลาย 4.05 0.83 มาก 
3 มีโอกาสท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากกลุม่ 4.00 0.56 ปานกลาง 
4 มีโอกาสฝึกคิดอย่างหลากหลาย 3.90 0.91 เหมาะสมมาก 
5 มีโอกาสค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 4.05 0.89 เหมาะสมมาก 
6 ได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 4.15 0.75 เหมาะสมมาก 
7 ได้ฝึกการสร้างสรรค์ความรูด้้วยตนเอง 3.90 0.85 เหมาะสมมาก 
8 ได้รับข้อมลู/ความรู้อย่างเป็นระบบและเพียงพอ 4.05 0.60 เหมาะสมมาก 
9 ได้มโีอกาสคดิ/วางแผนน าความรูไ้ปใช้ประโยชน ์ 3.90 0.97 เหมาะสมมาก 
10 เต็มใจท่ีจะเผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือรู ้ 4.50 0.69 เหมาะสมมาก 
11 เต็มใจร่วมกิจกรรมในช้ันเรียนทุกครั้ง 4.10 0.64 เหมาะสมมาก 
12 มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสามารถอย่างมีความสุข 4.25 0.72 เหมาะสมมาก 
13 มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสนใจอย่างมีความสุข 4.20 0.89 เหมาะสมมาก 
14 มีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการท างาน 4.25 0.55 ปานกลาง 
15 สนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 4.05 0.69 เหมาะสมมาก 
16 มีโฮกาสได้ซักถามเพื่อนหรือผูส้อน 3.90 0.72 เหมาะสมมาก 
17 มีโอกาสแสดงความคดิเห็น / ซักถามในช้ันเรียน 4.00 0.86 เหมาะสมมาก 
18 มีโอกาสฝึกตนเองให้ตรงต่อเวลาในการท างาน 3.95 0.83 เหมาะสมมาก 
19 ได้สรุปความรู้กับผู้อื่น 3.90 0.45 เหมาะสมมาก 
20 มีโอกาสฝึกตนเองให้กลา้แสดงออกมากขึ้น 4.00 0.65 เหมาะสมมาก 

รวม  ( เฉลี่ย )  4.0725 0.74 มาก 

 
จากตารางที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทย  ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทย ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน x  S.D. T-Score Sig 

ก่อนเรียน 20.07 3.46 9.58* 0.0000 
หลังเรียน 27.63 1.45 
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 3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทย ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน เท่ากับจ านวนร้อยละ 60  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 60 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.4 นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู่ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากดังตารางที่ 3  

 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษารายวิชาอาหารและขนมไทย ภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2558 
ที ่ รายการ/ข้อค าถาม x  S.D. แปลความหมาย 
1 มีความพึงพอใจในการเรียนแบบน้ี 4.00 0.97 มาก 
2 อยากให้มีกิจกรรมการเรียนแบบน้ี 4.15 0.88 มาก 
3 ได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น 3.80 0.77 มาก 
4 เต็มใจท่ีจะเผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือเรียนรู ้ 3.90 0.79 มาก 
5 เต็มใจท่ีจะเข้าร่วมกจิกรรมในช้ันเรียนทุกครั้ง 3.85 0.81 มาก 
6 รู้สึกไม่เบื่อหน่ายในการเรียน 4.20 0.89 มาก 
7 รู้สึกเสียดายที่ไม่ไดเ้ข้าช้ันเรียน 3.80 1.06 มาก 
8 ท างานด้วยความสนุกสนาน 4.00 0.97 มาก 
9 มีความสุขและสนุกสนานกับการเรียน 3.85 0.67 มาก 
10 รู้สึกว่าตนเองมีคุณคา่ที่ไดม้ีส่วนร่วมในการเรยีนการสอน 3.90 0.72 มาก 
11 อยากเข้าช้ันเรียน 4.05 0.94 มาก 
12 ครูผูส้อนดูแลเอาใจใส ่ 4.05 1.05 มาก 
13 เต็มใจท่ีจะซักถามเมื่อไมเ่ข้าใจ 4.35 0.81 มาก 
14 เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับเพื่อนๆ 4.40 0.75 มาก 
15 สนใจใฝ่รู้ค้นคว้าเพิ่มเติมเสมอ 4.35 0.75 มาก 
 รวม ( เฉลี่ย ) 4.25333 0.814761 มาก 

  
4.  อภิปรายผลการวิจัย 
1) จากผลการวิจัยข้อที่ 1 พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เพราะมีการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยการ
เรียนแบบปัญหาเป็นฐาน เป็นนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงทักษะ และน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาสูตรขนมชั้นได้ดี
ยิ่งขึ้น 
2) จากผลการวิจัยข้อที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทยของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยการเรียนแบบปัญหาเป็นฐานในครั้งนี้ นักศึกษาสร้างองค์ความรู้
ร่วมกัน ช่วยกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา น าปัญหามา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ท าให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นซึ่งน าไปสู่
การประยุกต์ทางทฤษฏีและลงมือปฏิบัติได้จริง 
3) จากผลวิจัยข้อที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทยของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยการเรียนแบบปัญหาเป็นฐานในครั้งนี้ ก่อให้เกิดความคิดรวบยอด
และมีความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้น ก่อให้เกิดแรงผลักดัน ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนได้คิดและ
ลงมือปฏิบัติ  
4) จากผลวิจัยข้อที่ 4 พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยการเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน เป็น
การบูรณาการความรู้ทางความคิด พัฒนาสมอง พัฒนาวิชาการทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียน
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การสอนแบบใฝ่รู้ เป็นการเรียนรู้ที่เกิดปฏิสัมพันธ์ ครูผู้สอน เพ่ือน สังคมและ การเรียนการสอนที่ได้ปฏิบัติจริง 
สร้างความกระตือรือร้นต่อการเรียนการสอน 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. สรุปผลการวิจัย 
1) พฤติกรรมการเรียนรู้นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่
ในระดับเหมาะสมมาก  
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทย ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและขนมไทย ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์จ านวนร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4) นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจในการ
เรียนอยู่ในระดับมาก 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
บัญญัติ ช านาญกิจ, 24 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2551      
บุญชม  ศรีสะอาด. การวัดเชาว์ปัญญาและความถนัด. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม, 2540. 
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์. เทคนิคและการสอนอาชีวศึกษา. กรงุเทพฯ : พิมพ์ดี, 2544. 
พนม พงษ์ไพบูลย์. บทบาทใหม่ของโรงเรียนตามแนวทางแห่งร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ . 
วารสารวิชาการ, 2(10), 2542: 2-8. 
พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์. การเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ : แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน  2. 
กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2544. 
ยืน ภู่วรวรรณ. การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแผนปฏิรูปการศึกษา. 
วารสารสสวท., 2543. 
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การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาปัญหาสุขภาพและการป้องกัน 
อรุณวดี ทองบุญ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

 

บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL)   ใน
รายวิชาปัญหาสุขภาพและการป้องกัน เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาปัญหาสุขภาพและการป้องกัน เรื่อง โรคติดต่อ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร      วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 38 
คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการสอนรายวิชาปัญหา
สุขภาพและการป้องกัน เรื่อง โรคติดต่อ 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา จากผลการศึกษาพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในเรื่อง โรคติดต่อ ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีระดับคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักศึกษาจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 92.10 มีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม อีกทั้งนักศึกษายังมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานในระดับมาก ในด้านการอธิบาย ตั้งค าถาม และยกตัวอย่างของอาจารย์ผู้สอน และการมีโอกาส
ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 
 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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1.  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 
 ในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมา มีทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีการเรียนรู้ที่นักการ
ศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจมาก ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (constructivist learning theory) 
ซึ่งมีแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มาก ทฤษฎีดังกล่าวเชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ผสมผสานจากความรู้ที่มีอยู่เดิม และจากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่ ด้วยเหตุนี้ 
ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ควรเป็นห้องเรียนที่ครูเป็นผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่าง โดยนักเรียนเป็นฝ่ายรับ 
(passive learning) แต่ต้องให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง สร้างความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเอง และมีส่วน
ร่วมในการเรียนมากขึ้น (active learning) รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดนี้มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น การ
เรียนรู้แบบให้ความร่วมมือกันและกัน (cooperative learning) การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน (collaborative 
learning) การเรียนรู้โดยการค้นคว้าอย่างอิสระ ( independent investigation method) การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) เป็นต้น  
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในประเด็นปัญหาทางด้านสุขภาพ เพ่ือ
สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหานั้น เนื้อหาและทฤษฎีจะต้องเน้นการ
วิเคราะห์ โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจริงมาวิเคราะห์เพ่ือแลกเปลี่ยน จึงเป็นโอกาสส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาปัญหาสุขภาพและการป้องกัน โดยน าเนื้อหามาวิเคราะห์หากระบวนการสอน ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ซึ่งการพัฒนาเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem – based Learning: PBL)              เป็น
ทางเลือกหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากได้รับความรู้แล้ว นักศึกษายังได้ทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา  มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา รวมถึงการฝึกทักษะต่างๆ ดังนั้น  ผู้สอนจึงถือเป็น
โอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาปัญหาสุขภาพและการป้องกัน เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านสุขภาพ และรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 
 1. การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในรายวิชาปัญหา
สุขภาพและการป้องกัน 
 2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาปัญหาสุขภาพและการป้องกัน เรื่อง 
โรคติดต่อ 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย  
 
 การวิจัยนี้  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 38 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชาปัญหาสุขภาพและการป้องกัน และจัดท าแผนการสอน  
   1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผล 
   1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญาหาเป็นฐาน 
   1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ    การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
   2.1 แผนการสอนรายวิชาปัญหาสุขภาพและการป้องกัน เรื่อง โรคติดต่อ 
    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) รายวิชาปัญหาสุขภาพและ
การป้องกัน เรื่อง โรคติดต่อ 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) รายวิชาปัญหาสุขภาพและการป้องกัน เรื่อง 
โรคติดต่อ มาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ คือ 
   ระดับมาก  ค่าคะแนน 3.68 - 5.00 
   ระดับปานกลาง   ค่าคะแนน 2.34 - 3.67 
   ระดับน้อย   ค่าคะแนน 1.00 - 2.33 
 
4. ผลการวิจัย 
 
 1. จากการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในรายวิชา
ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน ท าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน 38 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน กล่าวคือ ผลจาก   การท า Pre-test 
นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ 3 คะแนน และคะแนนสูงสุด คือ 6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนน
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เฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คะแนน แต่เมื่อได้ท าการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้ว ผลจากการท า Post-test นักศึกษาที่
ได้คะแนนต่ าสุดคือ 5 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
7.11 คะแนน และนักศึกษาจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 92.10 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับมากโดย
พบว่า นักศึกษาพึงพอใจมากในด้านการอธิบาย ตั้งค าถาม และยกตัวอย่างของอาจารย์ผู้สอน คะแนนเฉลี่ย 4.34 
คะแนน รองลงมาคือ การมีโอกาสค้นหาค าตอบด้วยตนเอง คะแนนเฉลี่ย 3.87 คะแนน นอกจากนั้นนักศึกษาส่วน
ใหญ่เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้ได้ดีข้ึน  
 
5. การอภิปรายผล  
 
 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: PBL) ในรายวิชาปัญหา
สุขภาพและการป้องกัน เรื่องโรคติดต่อ 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 ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมาก ทั้งนี้เพราะการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นลักษณะหนึ่งของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
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
ปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการท ากิจกรรมบูรณาการของนักศึกษา ซึ่งท าให้นักศึกษารู้สึกว่าตนเองได้แสดงออก และได้รับ
ความสนใจจากอาจารย์ ความรู้สึกเช่นนี้ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการเรียนมาก 
   
6. ข้อเสนอแนะ   
 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย   
   1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน ตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนประการส าคัญคือ ผู้สอนจะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน และวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้คลอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือเนื้อหานั้นๆ เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน และไม่หลงประเด็นปัญหา  
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   1.2 นักศึกษาจะต้องมีความพร้อมในการเปิดใจยอมรับที่จะเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ เพ่ือที่จะท าให้เกิด
การเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการสร้างประสบการณ์ในการคิดและท างานได้ในที่สุด 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน เครื่องมือในการวัดและประเมินผลอาจจะ
ไม่ใช้เพียงแค่ “คะแนน” จากแบบทดสอบเพ่ือวัดการเรียนรู้ของนักศึกษา แต่ควรจะมีการวัดผลโดยการให้คะแนน
จากการแก้โจทย์ในแต่ละครั้ง หรือการให้คะแนนในรูปแบบของโครงงานด้วยเช่นกัน 
 
7. เอกสารอ้างอิง   
 
ภัทราวดี มากมี. (2556). การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning). วารสารวิชาการ 
 ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 
ยศวีร์ อิ่มอโนทัย. (2554). การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning: PBL) 
 ในรายวิชาการออกแบบการประเมินผล. วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต. มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏสวนดสุิต. 
อานุภาพ เลขะกุล และคณะ. (2554). การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL). สมุทรปราการ. มหาวิทยาลัย 
 หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 
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ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
คณินณัฏฐ์  โชติพรสีมา 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วย
เทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  ก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักศึกษา 3) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้
ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2558  จ านวน 29  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า  1) พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   3)นักศึกษามีความพึง
พอใจในการเรียนระดับมาก 

ค าส าคัญ :  การใช้ปัญหาเป็นฐาน, พฤติกรรมการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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1. บทน า 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานโดยปัญหาจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียน
ต้องไปแสวงหาความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง โดยผู้เรียนจะสามารถสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
บริบท (Context) ของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา 

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม เป็นรายวิชาเฉพาะส าหรับนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ที่ต้องเรียนเพ่ือให้เกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะในการเขียนโปรแกรม โดยการระบุปัญหา การพัฒนาขั้นตอน
วิธีเพ่ือแก้ปัญหาหรือที่เรียกว่า อัลกอริทึม ( Algorithm )  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากขั้นตอนวิธีที่ได้
ออกแบบไว้ และการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเป็นงานที่ยาก เนื่องจากผู้เรียนจะต้องมีความรู้ด้าน
ทักษะการแก้ปัญหา ด้านไวยากรณ์และความหมายของค าสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี แต่น่าเสียดายที่
กลับพบว่ามีผู้เรียนจ านวนมากในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ขาดความรู้พ้ืนฐาน  ทักษะการคิด
วิเคราะห์  และทักษะในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ส่วนใหญ่มัก
ประสบปัญหาความยากล าบากในการเขียนโปรแกรม เนื่องจากผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับวิธีการคิด  ความยากจาก
ความหมายและไวยากรณ์ของค าสั่ง และไม่คุ้นเคยกับชุดของเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง การแก้ไข การแปลค าสั่ง
และการตรวจสอบการท างานของโปรแกรม ได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการใช้กลยุทธ์ในการสอน และปัญหา
ผู้เรียนไม่เข้าใจไวยากรณ์และโครงสร้างของการเขียนโปรแกรม โดยการใช้กลยุทธ์ในการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับทักษะการแก้ปัญหาร่วมกัน และได้แนะน าให้จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือช่วยส่งเสริม สนับสนุน
และช่วยอธิบายรูปแบบไวยากรณ์และโครงสร้างข้อมูล 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทดลองจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้เทคนิคการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือช่วยผู้เรียน
ในการเรียนรู้การท างานของขั้นตอนวิธีที่เป็นรูปธรรมและสามารถทราบว่าขั้นตอนวิธีที่ได้ออกแบบไว้มีการท างานที่
ถูกต้องหรือเกิดข้อผิดพลาด ณ ขั้นตอนใด  โดยใช้ปัญหาที่จ าลองขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์
และการคิดแก้ปัญหา  ผู้เรียนจะมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มากขึ้น
ด้วย 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ศึกษาบทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นที่ศึกษาได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  
ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้นักศึกษาทราบ 
- จัดนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
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- ก าหนดกิจกรรม โดยอาศัยแนวคิดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน  
- วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ได้จากการประเมิน  มาวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
4. ผลการด าเนินการ 

 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐานมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ดัง
ตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียน 

ข้อ รายการ x  S.D. แปลความหมาย 

1 มีโอกาสใช้ประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับการเรียนใน
ห้องเรียน 

4.13 0.63 มาก 

2 มีโอกาสปฏิบัติและเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลาย 3.63 0.48 มาก 
3 มีโอกาสท ากิจกรรมแลเปลี่ยนเรียนรู้ 3.75 0.50 มาก 
4 มีโอกาสฝึกคิดอย่างหลากหลาย 3.31 0.76 ปานกลาง 
5 มีโอกาสค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 3.90 0.20 มาก 
6 ได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 4.00 0.71 มาก 
7 ได้ฝึกการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 3.50 0.58 มาก 
8 ได้รับข้อมูล/ความรู้อย่างเป็นระบบและเพียงพอ 3.68 0.70 มาก 
9 ได้มีโอกาสคิด/วางแผนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 3.95 0.10 มาก 
10 เต็มใจที่จะเผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือรู้ 4.50 0.58 มากที่สุด 
11 เต็มใจร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง 3.28 0.49 ปานกลาง 
12 มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสามารถอย่างมีความสุข 3.25 0.50 ปานกลาง 
13 มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสนใจอย่างมีความสุข 3.83 0.93 มาก 
14 มีโอกาสฝึกตนเองให้วินัยและรับผิดชอบในการท างาน 3.60 0.45 มาก 
15 สนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 3.78 0.52 มาก 
16 เต็มใจร่วมกิจกรรมการเรียนโดยไม่บิดพลิ้ว 3.95 0.64 มาก 
17 ท างานทุกครั้งที่ได้รับมอบหมาย 3.88 0.19 มาก 
18 ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 4.05 0.76 มาก 
19 มีโอกาสแสดงความคิดเห็น/ซักถามในชั้นเรียน 3.65 0.47 มาก 
20 มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนในชั้นเรียน 3.73 0.74 มาก 
21 มีโอกาสตอบค าถาม/แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 3.78 0.32 มาก 
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ข้อ รายการ x  S.D. แปลความหมาย 

22 มีโอกาสลงมือท า/คิดในระหว่างการเรียน 4.52 0.53 มากที่สุด 
23 ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเอาใจใส่ช่วยเหลือเสมอ 3.25 0.50 ปานกลาง 
24 ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนสนใจผลงานที่น าเสนอ 3.54 0.62 มาก 
25 รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน 3.74 0.65 มาก 
26 มีความพึงพอใจในการเรียนในชั้นเรียน 3.71 0.50 มาก 
27 เบื่อหน่ายการเรียน 4.04 0.67 มาก 
28 รับผิดชอบงานของตนเองเป็นอย่างดี 4.09 0.54 มาก 
29 ไม่ค่อยอย่างเข้าชั้นเรียน 3.74 0.77 มาก 
30 ท างานด้วยสนุกสนานและเต็มใจ 3.85 0.19 มาก 
31 แนะน าวิธีการท างานและช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควร 3.96 0.55 มาก 
32 เข้าเรียนเป็นประจ าและทันเวลา 3.70 0.28 มาก 
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบ
ใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียน ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ของนักศึกษาที่
ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

  

 นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจใน
การเรียนอยู่ในระดับมาก  ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอน 

ข้อ รายการ x  S.D. แปลความหมาย 

1 มีความพึงพอใจในการเรียนแบบนี้ 4.24 0.17 มากที่สุด 
2 อยากให้มีกิจกรรมการเรียนเช่นนี้ 3.63 0.48 มาก 
3 ได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม 3.75 0.50 มาก 
4 มีความพึงพอใจในบทบาทท่ีกลุ่มมอบหมายให้ 3.31 0.76 ปานกลาง 
5 ขั้นตอน / กระบวนการจัดกิจกรรม 3.90 0.20 มาก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน x  S.D. 

ก่อนเรียน 3.27 
3.76 

หลังเรียน 8.59 
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ข้อ รายการ x  S.D. แปลความหมาย 

6 ได้แสดงความคิดเห็นงานของเพ่ือน 4.01 0.72 มาก 
7 มีกิจกรรมหลากหลายไม่น่าเบื่อ 3.79 0.53 มาก 
8 นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 3.15 0.11 ปานกลาง 
9 การเรียนการสอนในแบบนี้ท าให้นักศึกษาได้ลง

มือปฏิบัติมากขึ้น 
3.95 0.10 มาก 

10 อาจารย์ท าให้นักศึกษาสนุกกับการเรียน 4.31 0.47 มากที่สุด 
11 ท าให้นักศกึษามีความกระตือรือร้นในการเรียน 3.66 0.81 มาก 
12 ได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมกลุ่ม 3.61 0.73 มาก 

 
5. สรุปผล 

   1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก 
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    
   3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนระดับมาก 
 
6. เอกสารอ้างอิง 

สัมฤทธิ์ เสนกาศ. (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนด้านการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา). กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

สายชล จินโจ. (2550). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ 1. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา). กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิ ทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

วิทยา อารีราษฎร์, การออกแบบขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ ,มหาสารคาม  :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,  2548. 

วิมาน ใจดี, จรัญ แสนราช.(2557) การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือช่ วยจ าลองการท างานของ
ขั้นตอนวิธีแบบมี โครงสร้างโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีระบบเสริมศักยภาพบนเว็บ กรุงเทพฯ:  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

มัณฑรา ธรรมบุศย์,”การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้  PBL ” บทความออนไลน์  [ ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
http://www.edu.chandra.ac.th/teacherAll/mdra/dara/PBL.doc (เมื่อ  29  มิถุนายน  2553) 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ด้วยการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

 

บทคัดย่อ 

 การสอนด้วยเทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา 4312402 
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้ดี ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4312402 โครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา 3) การประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 4) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาจากการเรียนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน 

 การพัฒนาการเรียนการสอนครั้งนี้ท าการพัฒนากับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 17 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เครื่องมือวิจัยได้แก่ 1) แผนการสอนรายวิชา 4312402 โครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 10 ข้อ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาจ านวน 20 ข้อ 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนจ านวน 15 ข้อ 

 ผลการพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา 4312402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม มีดังนี้ 1)นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) พฤติกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียน
อยู่ในระดับมาก 
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1. บทน า 

 การพัฒนาการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น มีความสนใจ
ในการเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนวิธีการคิดการแก้ไขปัญหา การสรุปเนื้อหาสาระส าคัญ มีการคิดที่
สร้างสรรค์และเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากันได้ แก้ปัญหานักศึกษาไม่ตั้งใจเรียน การตรงต่อเวลา ความเข้าใจของเนื้อหา
กับการน าไปประยุกต์ใช้งาน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง เสนอวิธีการแก้ปัญหา การท างานเดี่ยว การ
ท างานเป็นทีม ไม่สามารถค้นคว้าด้วยตนเองได้ และปัญหาการน าเสนอหน้าห้องเรียน 

 การเรียนการสอนจะใช้วิธีบรรยายหน้าห้องเรียน และให้นึกศึกษาฝึกปฏิบัติซึ่งนักศึกษาแต่ละคนมีทักษะที่
แตกต่างกันซึ่งอาจจะตามเนื้อหาที่บรรยายไม่ทันหรือฝึกปฏิบัติการไม่ทันตามที่ผู้สอนให้ฝึกปฏิบัติจึงไม่เข้าใจและ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นได้นักศึกษาจะต้องเข้าใจเนื้อหาพอสมควร ซึ่งการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักศึกษาเช้าใจเนื้อหาและแสดงความ
คิดเห็นได้มากยิ่งข้ึน และสามารถวิเคราะห์และเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี 

 จากการพัฒนาการสอนนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 รายวิชา รายวิชา 4312402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม พบว่า
นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นมีความกระตือรือร้นในการท างาน และสามารถวิ เคราะห์แก้ไขปัญหา และ
น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม แต่ยังมีนักศึกษาส่วนน้อยเมื่อท างานกลุ่มยังไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาบางอย่างก าหนดให้นักศึกษาท าแบบกลุ่มและนักศึกษาบางกลุ่มใช้เวลา
ในการแก้ไขปัญหาเกินกว่าเวลาที่ก าหนด ผลการวิเคราะห์การแก้ปัญหาของนักศึกษาบางกลุ่มยังไม่เหมาะสมและ
การน าเสนอผลงานจากการแก้ไขปัญหายังไม่สมบูรณ์ 

 จากปัญหาในการเรียนการสอนดังกล่าวผู้สอนจึงน าการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อพฤติกรรมในการเรียนของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา 
สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานท าให้นักศึกษามีการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะเกิดความหลากหลายทางด้านความคิดท าให้
สร้างสรรค์งานออกมาอย่างมีคุณภาพ 

 ดังนั้นจึงท าการพัฒนาการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มาประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชา 
รายวิชา 4312402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 การวิธีนี้มาพัฒนาการ
เรียนการสอนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่  1 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 รายวิชา 
รายวิชา 4312402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
 2. เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รายวิชา 4312402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 4312402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ก่อนเรียน
และหลังเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
3. วิธีการศึกษา 

 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
  1.1 ศึกษาทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ และขั้นตอนการใช้เทคนิคการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
  1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชาและจัดท าแผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
  1.3 จัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ให้
นักศึกษาทราบ  
  1.4 กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนใช้เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยให้
นักศึกษาท ากิจกรรมทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม 
  1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา 
 2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แผนการสอนรายวิชา 4312402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โดยการจัดการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
  2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 20 ข้อประเมินทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 
  2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 10 ข้อ 
  2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จ านวน 15 ข้อ 
 3.การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้พัฒนาการเรียนการสอนวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนดังนี้ 

  3.1 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชา 4312402 โครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริทึม ของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
  3.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4312402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
ของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
  3.3  การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาโดยใช้ ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
4. ผลการศึกษา 

 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษารายวิชา 4312402 
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม นั้นนักศึกษาที่ได้รับการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีพฤติกรรมการเรียนรู้หลัง
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เรียน (𝑋 ̅ = 4.67) และก่อนเรียน (𝑋 ̅ = 3.80) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน (S.D. = 0.43) และหลัง
เรียน (S.D. = 0.65) จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.5 ทั้งนี้ก่อนเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากและหลังเรียนอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษารายวิชา 4312402 โครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม นั้นนักศึกษาที่ได้รับการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียน (𝑋 ̅ = 4.88) 
สูงกว่าก่อนเรียน (𝑋 ̅ = 2.65) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน (S.D. = 1.41) และหลังเรียน (S.D. = 1.53) 
จะเห็นได้ว่าเมื่อใช้เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานนักศึกษาตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปมีสัดส่วนเท่ากับ 0.67 
หรือร้อยละ 67 ของนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์สัดส่วน 0.6 หรือเกณฑ์จ านวนร้อยละ 60 

 การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เรียนวิชา 4312402 โครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม ที่มีต่อการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม (𝑋 ̅ = 4.13) อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยแบ่ง
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ มีความพึงพอใจในการเรียนแบบนี้  (𝑋 ̅ = 4.47) อยากให้มีกิจกรรมการเรียนเช่นนี้  (𝑋 ̅ = 
4.24) ได้มีบทบาทในการเรียนมากข้ึนกว่าเดิม (𝑋 ̅ = 3.88) เต็มใจที่จะเผยแร่สิ่งที่ตนมีหรือเรียนรู้ (𝑋 ̅ = 3.94) เต็ม
ใจที่จะร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง (𝑋 ̅ = 4.18) รู้สึกไม่เบื่อหน่ายในการเรียน (𝑋 ̅ = 4.18) รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้
เข้าชั้นเรียน (𝑋 ̅ = 4.00) ท างานด้วยความสนุกสนาน (𝑋 ̅ = 4.18) มีความสุขและสนุกสนานกับการเรียน (𝑋 ̅ = 
4.29) รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน (𝑋 ̅ = 4.18) อยากเข้าชั้นเรียน(𝑋 ̅ = 4.29) 
ครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่ (𝑋 ̅ = 4.35) เต็มใจที่จะซักถามเมือไม่เข้าใจ (𝑋 ̅ = 3.88) เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพ่ือนๆ (𝑋 ̅ = 4.24) สนใจใฝ่รู้ค้นคว้าเพิ่มเติมเสมอ (𝑋 ̅ = 3.65) 
 
5. สรุปผลการศึกษา  

 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษานั้นเพิ่มข้ึนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 
4312402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เท่ากับร้อยละ 
67 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้อยู่ในระดับมาก 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งจะขอเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 1. การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ต้องศึกษาเทคนิคและออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 2. ควรมีการน าเทคนิครูปแบบอ่ืนมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพ่ือหาว่าเทคนิคได้มีความเหมาะสมกับรายวิชาที่
สอนมากที่สุด 
 3. ควรออกแบบกิจกรรมในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเวลาและเนื้อหา 
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7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการน าเทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานไปพัฒนากับการเรียนการสอนในเนื้อหารายวิชา
อ่ืนๆ 
 2. ผู้สอนควรศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในงานวิจัยอ่ืนๆเพ่ือความ
หลากหลายในการน าเทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาแคลคูลัส 2 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณติศาสตร์และสถติิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา แคลคูลัส 2 ด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 4292401 แคลคูลัส 2 เรื่อง การหาปริพันธ์ 
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจ านวน 32 คนที่ลงทะเบียนรายวิชา แคลคูลัส 2 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจ านวน (2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (3) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน  
 ผลการพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา 4292401 แคลคูลัส 2 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน สรุปได้ดังนี้ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่านักศึกษากลุ่มประชากรร้อยละ 70 (22 
คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 50 (5 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท าคะแนนหลัง
เรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 60 (6 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (4) นักศึกษาที่ได้รับการจัดการด้วย
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีพฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนอยู่ในระดับมาก (5) นักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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1. บทน า 

 ในการเรียนการสอนปัจจุบันนี้ปัญหาหลักเลยคือการท าให้เกิดความเข้าใจกันของกลุ่มการเรียนการสอน
ในแต่ละแขนงหรือแต่ละศาสตร์ ซึ่งแต่ละศาสตร์ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจนั้นต้องมีกลยุทธ์ในการสอนของ
แต่ละศาสตร์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งหลักๆแล้วกลยุทธ์ทางการสอนจะเป็นไปในลักษณะของการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) ซึ่งหลักส าคัญของการเรียนการสอนในแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based learning) คือ การเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ หรือเป็นการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน อาจจะเป็นไปใน
ลักษณะของการถามตอบหรือเปิดโอกาสในการคิดเพ่ือหาค าตอบด้วยตนเองเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมาก
ขึ้นจนท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - 
based learning) นั้นถือเป็นการน าเอาวิธีการสอนในแบบที่หลากหลายวิธีมาผสมผสานกัน โดยที่ผู้สอนอาจจะ
วางแผนหรือคัดเลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชานั้นวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือแม้แต่
ลักษณะของผู้เรียนเป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบเทคนิคของการสอนในแต่ละครั้ง 
 ในการจัดเรียนการสอนทางศาสตร์ของการค านวณนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะพบปัญหาของตัวผู้เรียนที่ไม่
สามารถเกิดความเข้าใจในด้านของการค านวณได้ดีพอ เพราะส่วนหนึ่งด้านของการค านวณเป็นศาสตร์ที่ต้องเน้นใน
ลักษณะของการท าความเข้าใจมากกว่าการท่องจ าหรือในการครั้งจะเป็นการยากที่จะท าความเข้าใจได้เองโดย
ปราศจากผู้สอน นั่นหมายความว่าผู้สอนเองจะต้องเริ่มต้นด้วยเทคนิคการสอนที่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจได้ง่ายและสามารถวิเคราะห์ลักษณะแนวทางการหาค าตอบของโจทย์นั้นได้ หรือแม้แต่มองในเชิ งของการ
ประยุกต์ของโจทย์นั้นได้เช่นเดียวกัน  
 จากปัญหาดังกล่าวมานั้นวิธีที่จะแก้ปัญหาได้นั่นคือจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based learning) ในลักษณะที่เน้นกระบวนการคิดค านวณ เนื่องจากเป็นกระบวนการสอนที่ผู้สอน
จะใช้เทคนิคการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเป็นล าดับขั้น จากนั้นจะก าหนดโจทย์ให้ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์เป็นล าดับขั้น 
เน้นการฝึกค านวณซ้ าๆกับโจทย์ใหม่ หรือยกสถานการณ์ในเชิงการประยุกต์ในเรื่องนั้นให้ผู้เรียนได้เห็นภาพถึงการ
น าทฤษฏีที่ศึกษาอยู่ไปประยุกต์ มีการถามตอบในระหว่างเรียนเพ่ือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจ หรือใช้หลักการ
สุ่มถามผู้เรียนขึ้นมา 
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรน าวิธีการจัดการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยผู้วิจัยได้ทดลองกลยุทธ์การสอนวิธีนี้กับการเรียนการสอนรายวิชา  4292401 
แคลคูลัส 2 ในเรื่องการหาปริพันธ์ ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปขึ้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและสามารถเพ่ิมความเข้าใจในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4292401 แคลคูลัส 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based learning) 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4292401 แคลคูลัส 2 ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลังจากที่ได้รับโดยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - 
based learning) 
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการโดยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem - based learning) 
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 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ที่ได้รับโดยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) 
 
3. วิธีการศึกษา 
 1. ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา แคลคูลัส 2 
  1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน และเครื่องมือและประเมินผล 
  1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
   1.4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้นักศึกษาทราบ 
   1.4.2 อธิบายและทดสอบความเข้าใจโดยใช้การถาม - ตอบกับนักศึกษาและแจกใบงานพร้อม
ทั้งสุ่มนักศึกษาขึ้นมาเพ่ืออธิบายผลที่ได้จากสิ่งที่นักศึกษาเข้าใจ โดยใช้แนวคิดของการเรียนการสอนแบบปัญหา
เป็นฐาน 
  1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แผนการสอนรูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแผนการสอนตามข้ันตอน ดังนี้ 
   2.1.1 ศึกษาหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
   2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์รายวิชา แคลคูลัส 2  
   2.1.3 สร้างแผนการสอน  
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
   2.2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 2 ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อน 
เรียนและหลังเรียน แบบอัตนัยจ านวน 10 ข้อ 
   2.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หลักมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 
ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) จ านวน 20 ข้อ 
   2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้หลักมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) จ านวน 10 ข้อ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  3.1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา แคลคูลัส 2 เรื่อง การหาปริพันธ์ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based 
learning) โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบ Paired-Samples 
T-Test  
  3.2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา แคลคูลัส 2 เรื่อง การหาปริพันธ์ของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) ว่านักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70 (22 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 50 (5 คะแนน) โดยท าการ
เปรียบเทียบสัดส่วนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ท าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนได้เกินร้อยละ 50 ว่าสูงกว่าร้อยละ 70 
หรือไม่ด้วยการทดสอบ Z-Test  
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  3.3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา แคลคูลัส 2 เรื่อง การหาปริพันธ์ของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) 
ว่าสามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกินร้อยละ 60 (6 คะแนน) โดยท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนว่าสูง
กว่าร้อยละ 60 หรือไม่ด้วยการทดสอบ One-Sample T-Test  
   3.4. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าไปเทียบ
กับเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
   3.5. ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning)โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าไป
เทียบกับเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
 
4. ผลการศึกษา 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา แคลคูลัส 2 เรื่อง การหาปริพันธ์และการค านวณด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based learning) โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 0.31 หลังเรียนเท่ากับ 7.60 
ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา แคลคูลัส 2 เรื่อง การหาปริพันธ์และการค านวณ
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based learning) ว่ า ส า ม า ร ถ ท า ค ะ แ น น ห ลั ง เ รี ย น ไ ด้ เ กิ น ร้ อ ย ล ะ  6 0  
(6 คะแนน)  
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem - based learning) มีพฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดย
นักศึกษามีระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง, มีโอกาสได้
ซักถามเพ่ือนหรือผู้สอน และมีโอกาสฝึกตนเองให้ตรงต่อเวลาในการท างาน 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) อยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเรียน
มากที่สุด คือ มีความพึงพอใจในการเรียนแบบนี้, เต็มใจที่จะร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง , มีความสุขและ
สนุกสนานกับการเรียน, ครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่ และเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนๆส่วนความพึง
พอใจใจในระดับมาก คือ อยากให้มีกิจกรรมการเรียนเช่นนี้, ได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม, เต็มใจที่จะ
เผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือเรียนรู้, รู้สึกไม่เบื่อหน่ายในการเรียน, รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน, ท างานด้วยความ
สนุกสนานกับการเรียน, รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน , อยากเข้าชั้นเรียน, เต็มใจที่จะ
ซักถามเมื่อไม่เข้าใจ และสนใจใฝ่รู้ค้นคว้าเพิ่มเติมเสมอ 
5. สรุปผลการศึกษา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based learning) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based learning) ว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70 (22 คน) สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้เกิน
ร้อยละ 50 (5 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based learning) ท าคะแนนหลังเรียนว่าสูงกว่าร้อยละ 60 (6 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
 4. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) มี
พฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนอยู่ในระดับมาก 
 5. นักศึกษาที่ได้รับการการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) มี
ความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based 
learning) ควรเลือกใช้เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหรือพฤติกรรมการเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 2. ควรมีการเลือกเนื้อหาของรายวิชาต่างๆที่จะน ามาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการระดมสมอง
ด้วย 
 3. ควรเลือกใช้สื่อที่จะน ามาใช้ในการสอนให้มีความน่าสนใจกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากหาค าตอบ กิจกรรม
การเรียนบางกิจกรรมต้องใช้เวลามากเนื่องจากผู้เรียนต้องสรุปผลการท ากิจกรรมผู้สอนต้องคอยให้ค าชี้แนะหรือ
อธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถสรุปผลได้อย่างถูกต้อง 
 4. ควรมีการบันทึกปัญหาหรือพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
อาภาพรรณ สัตยาวิบูล. (2553). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลด้วย
 รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. หน้า 
 14 - 16.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 สุวรรณภูม ิ

ดร.โกมล ไพศาล. 2554. การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองในรายวิชา คณิตศาสตร์
 วิเคราะห์.  หน้า 24 - 28. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการคิดและการแก้ปัญหา เรื่องข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณติศาสตร์และสถติิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา 4000112 การคิดและการแก้ปัญหา 
บทที่ 4 เรื่องข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการคิดและการแก้ปัญหา เรื่องข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ปี 4 จ านวน 48 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชา
วิชาการคิดและการแก้ปัญหา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนการ
สอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูลเพื่อการตัดสินใน แบบวัดลักษณะการเรียนรู้
ด้วยตัวเอง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ร้อยละ ค่าเฉลึ่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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1. บทน า 

 ในศตวรรษที่ 20 จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) นักการศึกษาชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิธีสอนแบบ
แก้ปัญหา  และเป็นผู้เสนอแนวคิดที่ว่า  การเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติ หรือ ได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง จากแนวคิด
นี้ ได้น าไปสู่แนวคิดของการสอนในรูปแบบต่าง ๆ  ดังที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แนวคิดของ PBL ก็มีรากฐานมาจาก 
แนวคิดของ ดิวอ้ี เช่นเดียวกัน 
PBL มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย McMaster  ที่ประเทศแคนาดา ได้ถูก
น ามาใช้ในกระบวนการติวให้กับนักศึกษาแพทย์ฝึกหัด ต่อมาได้กลายเป็นรูปแบบที่ท าให้มหาวิ ทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกาน าไปเป็นแบบอย่าง ในการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มจากปลายปี ค.ศ. 1950   มหาวิทยาลัย   Case  
Western  Reserve   ได้น ามาใช้เป็นแห่งแรกและได้จัดตั้งห้องทดลอง พหุวิทยาการเพ่ือท าเป็นห้องปฏิบัติการ
ส าหรับทดลองรูปแบบการสอนใหม่ ๆ    รูปแบบการสอนที่มหาวิทยาลัย Case  Western  Reserve พัฒนาขึ้นมา
นั้นได้กลายมาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา  
ระดับอุดมศึกษา  และบัณฑิตวิทยาลัย ในช่วงปลายทศวรรษที่ 60  มหาวิทยาลัย McMaster  ได้พัฒนาหลักสูตร
แพทย์ที่ใช้ PBL ในการสอนเป็นครั้งแรก  ท าให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันทั่วโลกว่า เป็นผู้น า
ทางด้าน PBL จึงท าให้โรงเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หันมายอมรับรูปแบบ PBL ในการสอนมากขึ้น  
เทคนิคการสอนโดยใช้รูปแบบ PBL ได้เริ่มขยายออกไปสู่การสอนในสาขาอ่ืน ๆ เช่นวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ เป็นต้น PBL จึงเป็นที่นิยมกันแพร่หลาย และมีการ
น าไปใช้สอนตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากข้ึน 
ส าหรับในประเทศไทยนั้น  การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ PBL ยังไม่แพร่หลาย แต่ก็มีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ส่งเสริม
และได้ทดลองน าไปใช้บ้างแล้ว เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีการพัฒนารูปแบบ PBL ในการสอนร่วมกับ ผู้สอนจากมหาวิทยาลัย Stanford 
และ Vanderbuilt ส าหรับผู้เขียนเองได้ทดลองท าวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบ PBL ในการสอนในโรงเรียน 
พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการทางความคิด อย่างหลากหลาย จนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เป็นที่พึง
ประสงค์เกินความคาดหมาย    
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา รหัสวิชา 4000112 จ านวน 3 หน่วยกิต เรื่องข้อมูล
และการจัดกระท าข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับ ระดับปริญญาตรี เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา 4000112  การคิดและการแก้ปัญหา เรื่องข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพ่ือศึกษาวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และ
ความพึงพอใจในการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาการคิดและการแก้ปัญหา เรื่อง ข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูลเพ่ือ
การตัดสินใจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ให้นักศึกษามีคะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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3. วิธีการศึกษา 

1. ข้ันตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จากเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา การคิดและการแก้ปัญหา เรื่องข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูลเพื่อการ

ตัดสินใจ  
1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 

1.4.1 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอนก่อนเรียน เพ่ือจะได้ทราบความรู้พ้ืนฐานของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคลในเรื่องดังกล่าว  

1.4.2 ให้ความรู้เบื้องต้นก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในเบื้องต้น 
1.4.3 เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดยให้เด็กเขียนถึงสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ 

และสิ่งที่ตนเองเรียนรู้มาแล้ว  
1.4.4 แบ่งกลุ่มนักศึกษาในการท ากิจกรรม เพ่ือให้นักศึกษารู้จักวางแผน และให้นักศึกษารู้จัก

ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง  
1.4.5 ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ

ลงมือปฏิบัติได้กิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง โดยที่อาจารย์จะคอยเป็นผู้แนะน า ตอบค าถามและสังเกตนักศึกษาขณะ
ท ากิจกรรม 

1.4.6 ให้นักศึกษาสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการท ากิจกรรมและให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานของตน  
1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 แผนการสอนรูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแผนการสอนตามข้ันตอน ดังนี้ 

2.1.1 ศึกษาเอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้
รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 

2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์รายวิชาการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.1.3 สร้างแผนการสอน 
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
2.2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการคิดและการแก้ปัญหา เรื่องข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล

เพ่ือการตัดสินใจ ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
2.2.2 แบบสอบถามวัดลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
2.2.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยได้

จากการน าคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา เรื่องข้อมูลและ
การจัดกระท าข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ เพ่ือดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดการวิจัยน าผลการทดสอบ
จากแบบทดสอบมาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
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 จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เรียนวิชาการคิดและการแก้ปัญหา เรื่องข้อมูลและการจัดกระท า
ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ จ านวนทั้งหมด 46 คน แบ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 89.13 เพศชาย 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.87  
 ผลการศึกษาด้านลักษณะการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีโอกาสใช้ประสบการณ์เดิม
มาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในห้องเรียน (x = 3.72) มีโอกาสปฏิบัติและการเรียนรู้โดยวิธีที่หลากหลาย (x = 
4.24) มีโอกาสท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม (x = 4.26)   มีโอกาสฝึกคิดอย่างหลากหลาย  (x = 4.26) มี
โอกาสค้นหาค าตอบด้วยตนเอง (x = 4.5) ได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง (x = 4.37) ได้ฝึกน าเสนอข้อมูล
ที่ได้ค้นคว้าอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง (x = 4.37) ได้รับข้อมูล / ความรู้อย่างเป็นระบบและเพียงพอ (x = 4.07) 
ได้มีโอกาสคิด / วางแผนน าเสนอข้อมูลหรือความรู้ที่ได้รับ (x = 4.02) มีโอกาสเผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือรู้ (x = 3.76) 
มีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง (x = 4.35) มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสามารถอย่างมีความสุข (x = 
4.33) มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสนใจอย่างมีความสุข (x = 4.11) มีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบใน
การงานที่ท า (x = 4.19)  สนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง (x = 4) มีโอกาสได้ซักถามเพ่ือนหรือผู้สอน (x = 4.57) 
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น (x = 4.19) มีโอกาสฝึกตนเองให้ตรงต่อเวลาในการท างาน (x = 4.09) ได้สรุปความรู้
ร่วมกับผู้อ่ืน (x = 4.33) มีโอกาสฝึกตนเองให้กล้าแสดงออกมากขึ้น (x = 4.37) ซึ่งการใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน
นั้นจะช่วยเปิดโอกาสในการเรียนรู้ การมีความคิดริเริ่ม และสามารถใช้ทักษะในการแก้ปัญหาได้ สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของปราณี หีบแก้ว  (2551) ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในเรื่อง ข้อมูลและ
การจัดกระท าข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ทดสอบกับนักศึกษาจ านวน 46 คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาก่อน
เรียน เท่ากับ 4.217 คะแนน และหลังเรียนเท่ากับ 7.173 คะแนน จะเห็นได้ว่า หลังจากนักศึกษาได้เรียนโดยใช้
กิจกรรมปัญหาเป็นฐานจะท าให้นักศึกษามีคะแนนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับมานิต ถาอ้าย (2549) ที่จัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น 
 การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เรียนวิชาการคิดและการแก้ปัญหาเรื่องข้อมูล
และการจัดกระท าข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจในระดับมากต่อการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (x = 4.52) นักศึกษาอยากให้มีกิกรรมการเรียนเช่นนี้ (x = 4.48) นักศึกษาได้มีบทบาทใน
การเรียนมากขึ้นกว่าเดิม (x = 3.91) นักศึกษาเต็มใจที่จะเผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือเรียนรู้ (x = 4.13) นักศึกษาเต็มใจ
ที่จะร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง (x = 4.39) นักศึกษารู้สึกไม่เบื่อหน่ายในการเรียน(x = 4.17) นักศึกษารู้สึก
เสียดายที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน (x = 3.78) นักศึกษาท างานด้วยความสนุกสนานกับการเรียน (x = 4.52) นักศึกษามี
ความสุขและสนุกสนานกับการเรียน (x = 4.57) นักศึกษารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
(x = 4.22) นักศึกษาอยากเข้าชั้นเรียน (x = 4.26) นักศึกษารู้สึกได้ว่าครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่ (x = 4.69) นักศึกษา
เต็มใจที่จะซักถามเมื่อไม่เข้าใจ (x = 4.56) นักศึกษาเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนๆ (x = 4.39) 
นักศึกษาสนใจใฝ่รู้ค้นคว้าเพ่ิมเติมเสมอ (x = 3.87) ทั้งนี้ถ้าพิจารณาทุกด้านแล้วนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับมาก  
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ผลการศึกษาด้านลักษณะการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีโอกาสใช้ประสบการณ์เดิมมา
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ปฏิบัติและการเรียนรู้โดยวิธีที่หลากหลาย ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากกลุ่ม ฝึกคิดอย่างหลากหลาย ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  น าเสนอข้อมูล
ที่ได้ค้นคว้าอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ได้รับข้อมูล/ความรู้อย่างเป็นระบบและเพียงพอ ได้คิด/วางแผนน าเสนอ
ข้อมูลหรือความรู้ที่ ได้รับ เผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือรู้ มีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง ท ากิจกรรมตาม
ความสามารถและความสนใจอย่างมีความสุข  ฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการงานที่ท า สนใจใฝ่หาความรู้
อย่างต่อเนื่อง ได้ซักถามเพ่ือนหรือผู้สอน แสดงความคิดเห็น ฝึกตนเองให้ตรงต่อเวลาในการท างาน ได้สรุปความรู้
ร่วมกับผู้อื่น ฝึกตนเองให้กล้าแสดงออกมากข้ึน ซึ่งการใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานนั้นจะช่วยเปิดโอกาสในการเรียนรู้ 
การมีความคิดริเริ่ม และสามารถใช้ทักษะในการแก้ปัญหาได้  
ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จากการใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนใน
เรื่องข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น เน้น
ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริง ท า
ให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา ที่เรียนเพิ่มมากขึ้น  
ผลการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับมาก  
 
6. ข้อเสนอแนะ 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานครูผู้สอนจะท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน คอยให้ค าปรึกษา 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเอาความรู้เดิมที่มีอยู่มาใช้และเกิดการเรียนรู้โดยการตั้งค าถาม ส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินการ
เรียนรู้ของตนเอง รวมทั้งเป็นผู้ประเมินทักษะของผู้เรียนและกลุ่ม พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการ
พัฒนาตนเอง 
 
7. เอกสารอ้างอิง 

มานิช ถาอ้าย. (2541). ความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผล
มาจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
รศ.มัณฑรา ธรรมบุศย์. (2545). การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้ PBL (Problem-Based Learning).
วารสารวิชาการ ปีที่ 5. ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 11-17. 
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การจัดการเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับอุดมศึกษา 
ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานส ารวจครั้งนี้เป็นการส ารวจข้อมูลในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเข้าใจใน
เรื่องภาวะโลกร้อน (Climate change) ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
ชีวิตและสังคม (STSL)  โดยสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning  : PBL) ผู้ส ารวจมุ่งส ารวจว่า
ในสภาพธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาดังกล่าวนั้น สามารถส่งผลต่อความ
เข้าใจในเนื้อหาส าคัญของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร โดยผู้ส ารวจได้ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  (content analysis) 
เพ่ือตีความความเข้าใจในเนื้อหาส าคัญของผู้เรียน ผ่านทางอนุทินทางการศึกษาท่ีผู้เรียนได้เขียนท้ายคาบ   
ผลการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องภาวะโลกร้อนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหาส าคัญของหน่วยการเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนได้ โดยผู้ส ารวจได้อภิปรายถึงการน าไปใช้จริงและ
แนวทางการปฏิบัติที่ดีไว้ท้ายรายงานนี้ 
 
 
ค าส าคัญ ภาวะโลกร้อน รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
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1. บทน า 

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่มี
ธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการได้มาซึ่งความรู้ด้วยตนเอง กล่าวได้ว่าผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ โดยมีโอกาสได้แก้ปัญหาปลายเปิดต่างๆที่ผู้สอนได้ก าหนด หรือวางแผนล่วงหน้าเอาไว้  
 โดยหน้าที่ของผู้สอนจะคอยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง จนกระทั่งมีความเชี่ยวชาญทั้ง
ทักษะ ความคิด และประสบการณ์ (Hmelo-Silver and Cindy, 2004)  
 จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์โดยการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้ส ารวจเห็นว่า
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีธรรมชาติที่เอ้ืออ านวยต่อการค้นพบข้อความรู้ด้วยตนเอง จึงมีแนวโน้มที่
จะท าให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง จนกระทั่งเข้าใจถึงเนื้อหาของวิชา
วิทยาศาสตร์ (Hmelo-Silver and Cindy, 2004) ซ่ึงนับว่าเป็นสิ่งที่มีความท้าทายให้มีการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดย
ผลการส ารวจที่ได้ นอกจากจะใช้เป็นหลักฐานในการติดตามผลจัดการเรียนรู้ภายในองค์กรแล้ว (งานชิ้นนี้เป็นผล
มาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ภายในองค์กร โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL)โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2559 ณ 
เรือนข้าวหอมเรสสิเด้นท์ อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี) ยังเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับอาจารย์ที่ต้องการใช้รูปแบบการสอนโดยปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น มีลักษณะที่ส าคัญคือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 
(student-centered learning) โดยผู้สอนท าหน้าที่คอยสนับสนุนและหยิบยกประเด็นปัญหามาให้เท่านั้นโดยมี
การก าหนดขนาดของผู้เรียนให้เป็นกลุ่มผู้เรียนขนาดเล็ก ครูท าหน้าที่ เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) และ
ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยลักษณะของปัญหาที่น ามาใช้ ต้องมีลักษณะที่น าไป  อาจมีค าตอบได้
หลายค าตอบซึ่งหน้าที่ของผู้เรียนสู่การแก้ปัญหาขึ้น โดยผู้เรียนนั้นจะต้องเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูล
ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (self-directed learning)  (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545)  
 ผู้ส ารวจได้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนในเนื้อหาโลกร้อน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม โดยมีการท้าทายความคิดของผู้เรียนด้วยสถาการณ์ปัญหาที่ตั้งไว้ โดยให้ผู้เรียนได้
แก้ปัญหาด้วยตนเอง (ดังเอกสารแนบท้ายเอกสาร) และส ารวจความเข้าใจของผู้เรียนด้วยอนุทินทางการศึกษาหลัง
สิ้นสุดกิจกรรมท้ายคาบเรียน 
 
3. วัตถุประสงค์  

 เพ่ือตอบค าถามว่าในสภาพธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคมนั้น สามารถส่งผลต่อความเข้าใจในเนื้อหาส าคัญของผู้เรียนหรือไม่ 
อย่างไร 
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4. ระเบียบวิธีส ารวจ 

ประเภทของงาน 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นงานศึกษาเชิงส ารวจ (exploratory study) เพ่ือมุ่งท าความเข้าใจถึงความเข้าใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่อยู่ในสภาพธรรมชาติ 
(natural setting) โดยผู้วิจัยพยายามไม่เข้าไปรบกวนสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงความจริงที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด (Lincohn & Guba, 1985) โดยใช้กระบวนการตีความ (Interpret) เพ่ือท า
ความเข้าใจปรากฏการณ์นั้นๆ ผลการวิจัยจึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยการบรรยายสภาพจริงผ่านมิติของการ
ตีความของผู้วิจัย ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งหมดได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากอนุทินทางการศึกษาของผู้เรียนที่
ได้เรียนในรายวิชาดังกล่าว  
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ความเข้าใจเนื้อหาวิชา ในบทเรื่องภาวะโลกร้อน (Climate change)    
 
ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรประกอบไปด้วยกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชีวิต
และสังคม (STSL) ในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 หมู่เรียน รวมทั้งสิ้น 47 คน ทั้งหมดเป็นนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 ในสาขาวิชาครุศาสตร์ปฐมวัย ผู้ส ารวจได้ชี้แจงก่อนท าการสอน เพ่ือขอความร่วมมือในการท าการส ารวจ ให้
เกิดความเข้าใจในกระบวนการและวัตถุประสงค์ในงานส ารวจครั้งนี้อย่างชัดเจน และเมื่อมีการกล่าวอ้างค าพูดใดๆ
นักศึกษาทุกคนจะถูกแทนด้วยนามสมมติด้วยเหตุผลทางจริยธรรมของการศึกษา  
  
เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 
 งานส ารวจในครั้งนี้ ผู้ส ารวจใช้อนุทินทางการศึกษา เป็นแบบสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละคาบ 
โดยให้ผู้เรียนอธิบายแสดงความคิดของตนเองอย่างอิสระในประเด็นดังต่อไปนี้คือ  
 1. การเรียนรู้ในคาบดังกล่าวของผู้เรียน โดยเฉพาะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมอย่างละเอียด 
 2. เรื่องท่ัวไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ผู้เรียนต้องการสื่อสารเพ่ิมเติม 
   
การเก็บข้อมูล 
  ผู้ส ารวจให้นักศึกษาทุกคนเขียนแสดงความคิดของตนเองลงในอนุทินทางการศึกษาซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
สะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆระหว่างการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งปัญหาที่พบ ประเด็น
ที่ยังไม่เข้าใจหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) เพ่ือจัดกลุ่มของค าอธิบายของผู้เรียนในอนุทิน เพ่ือจัด
กลุ่มเป็นระดับความเข้าใจต่อเนื้อหาที่เรียนออกเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่มที่มีความเข้าใจ (informed views) กลุ่ม
เข้าใจบางส่วน (transitional views) และ กลุ่มขาดความเข้าใจ (naïve views)  โดย Informed views (IV) คือ 
มีความเข้าใจที่ถูกต้องสอดคล้องกับมติประชาคมวิทยาศาสตร์ Transitional views (TV) คือ ก าลังอยู่ในระยะ
ปรับเปลี่ยนไปสู่ความเข้าใจที่สอดคล้องกับประชาคมวิทยาศาสตร์ Naïve views (NV) คือ จัดในกลุ่มมีความเข้าใจ
ที่ไม่สอดคล้องกับมติประชาคมวิทยาศาสตร์ (Stemler, 2001)  
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5. สิ่งท่ีพบจากการส ารวจ 

 งานส ารวจในครั้งนี้ พบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเมื่อผ่านการ
จัดการเรียนรู้ในสาระวิชาวิทยาศาสตร์แบบใช้ปัญหาเป็นฐานดังต่อไปนี้ โดยผู้เรียนแสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง (informed views) เข้าใจบางส่วน (transitional views) และ ขาดความเข้าใจ (naïve 
views)  มีจ านวนดังต่อไปนี้คือ  
 

ระดับความเข้าใจ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ถูกต้อง (informed views)  30  63.8 
เข้าใจบางส่วน (transitional views)   13  27.6 
ขาดความเข้าใจ (naïve views)   4  8.5 
รวม  47  100 

 
 หลังจากการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว พบว่าผู้เรียน มีระดับความเข้าใจที่ถูกต้อง (informed views) จ านวน  
30 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 โดยสามารถแสดงการอธิบายเกี่ยวกับกลไกและสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีการยกตัวอย่างเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมที่ตนเองได้ท าเข้ากับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ได้
ถูกต้อง ดังตัวอย่างของการอธิบายดังต่อไปนี้ 
 
“สาเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก ปกติเมื่อแสงอาทิตย์ส่องมายังโลก ความร้อนจะสะท้อนออกจากโลกได้ ท า
ให้มีความสมดุลกัน แต่เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซพิษต่างๆอย่าง CO2 CH4 CFC ก็จะท าให้เกิดชั้นก๊าซ
เรือนกระจกเพ่ิมหนาขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถสะท้อนกลับออกนอกโลกได้ ท าให้โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆ”  (นักศึกษา A, 
25 มีนาคม 2559) 
 
จะเห็นว่านักศึกษาสามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุการเกิดภาวะเรือนกระจกคือก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ 
และพบว่านักศึกษาบางส่วนในกลุ่มที่มีระดับความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถอธิบายเชื่อมโยงความรู้ที่ตนเองได้ค้นพบ
จากกิจกรรมได้ ดังต่อไปนี้ 
 
“เนื่องจากมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดภาวะเรือนกระจกจึงท าให้อุณหภูมิ
เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากแก๊สเรือนกระจกจะไปห่อหุ้มโลกไว้ท าให้ไม่สามารถถ่ายเทความร้อนออกไปนอกโลกได้ 
เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ท าได้ว่าขวดที่ทดลองจะมี 1 ขวดที่เปิดฝา และอีก 1 ขวดที่เปิดฝา จากการทดลองสรุปได้ว่า
ขวดที่เปิดฝาจะมีอุณหภูมิต่ ากว่าขวดที่ปิดฝา เนื่องจากความร้อนที่อยู่ในขวดสามารถระบายออกไปนอกขวดได้ 
ต่างจากขวดที่ปิดฝาที่ความร้อนจะสะสมอยู่ในขวดท าให้มีอุณหภูมิสูง” (นักศึกษา B, 25 มีนาคม 2559) 
 
นักศึกษาในกลุ่มเข้าใจบางส่วน (transitional views) พบว่ามีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 จากทั้งหมด ใน
กลุ่มนี้ ส่วนใหญ่สามารถตอบได้ว่าสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและกลไกการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกนั้น
เกิดจากปัจจัยใด แต่บางส่วนไม่สามารถอธิบายเชื่อมโยงกับกิจกรรมในชั้นเรียนได้อย่างละเอียด หรือมีบางส่วนของ
การอธิบายมีความคลาดเคลื่อน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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“สาเหตุเนื่องมาจากการตัดไม้ท าลายป่าที่อุดมสมบูรณ์ทิ้งไป เพราะต้นไม้มีประโยชน์อย่างมากในการสังเคราะห์
ก๊าซออกซิเจน ซึ่งเป็นก๊าซดีปกคลุมโลก รวมทั้งมีการปลูกสร้างโรงงานปล่อยควันเสียและรถยนต์ที่มีควันเสียบน
ท้องถนนมากมาย เพราะควันเสียเหล่านี้คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือก๊าซไม่ดี และท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก 
จึงท าให้แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านเข้ามาไม่สามารถทะลุชั้นบรรยากาศออกไปได้ เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไป
ปกคลุมแทนที่ออกซิเจนหมดแล้ว” (นักศึกษา C, 25 มีนาคม 2559) 
 
“ สภาวะเรือนกระจกเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการปล่อยควันจากท่อไอเสียของรถยนต์และ
โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาไหม้ต่างๆ ลอยขึ้นไปเกาะและรวมกันอยู่ที่ชั้นโอโซนของโลกเป็นจ านวนมาก จึง
ท าให้แสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกผ่านชั้นโอโซนเข้ามาและมีบางส่วนที่ถูกโลกสะท้อนออกไป แต่ติดกับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกาะรวมกันอยู่ ท าให้สะท้อนออกไปไม่ได้ แสงจึงต้องสะท้อนกลับมายังโลกอีก”  (นักศึกษา 
D, 25 มีนาคม 2559) 
 
ในส่วนของนักศึกษาในกลุ่มขาดความเข้าใจ (naïve views)  พบว่ามีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 จากท้ังหมด 
ในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่พบว่าไม่สามารถแสดงเหตุผลเพ่ืออธิบายสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนรวมทั้งกลไกการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกได้ ไม่สามารถอธิบายเชื่อมโยงกับกิจกรรมในชั้นเรียนได้ หรือเขียนแค่บางส่วนของการ
อธิบายซึ่งมีความคลาดเคลื่อนทั้งหมด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
“กลไกการเกิดก๊าซเรือนกระจกเกิดจากการที่มนุษย์ท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ท าให้ก๊าซนี้ไปท าลาย
ชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมเสียหาย ท าให้แสงจากดวงอาทิตย์ ส่องมายังโลกเยอะขึ้น ท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
สูงขึ้น เพราะไม่มีชั้นบรรยากาศคลุมไว้” (นักศึกษา E, 25 มีนาคม 2559) 
 
“การเกิดภาวะเรือนกระจก เกิดจากมลพิษต่างๆ ท าปฏิกิริยาเคมีบนชั้นบรรยากาศ มีผลกระทบท าให้อากาศเป็น
พิษ” (นักศึกษา F, 25 มีนาคม 2559) 
 
6. อภิปรายผลการส ารวจและข้อเสนอแนะ 

 จากหลักฐานทั้งหมดพบว่าการสอนด้วยวิธีดังกล่าว สามารถท าให้เกิดความเข้าใจต่อเนื้อหาวิทยาศาสตร์
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นนิสิตครู ซึ่งไม่ใช่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์โดยตรง (non-science student) 
พบว่าผู้ที่เข้าใจถูกต้องทั้งหมดและบางส่วนมีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 91.4 โดยมีเพียง 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 
ของทั้งหมดเท่านั้น ที่ไม่สามารถอธิบายความเข้าใจจากกิจกรรมที่ตนเองได้ท าลงไปได้ ซึ่งจากหลักฐานดังกล่าวถือ
ว่าการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นสามารถใช้ ในบริบทของการจัดการเรียนรู้ ในเนื้อหาโลกร้อนใน
ระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างด ี
 ผู้ส ารวจยังพบอีกว่า ผู้เรียนนั้นมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างเนื้อหาของกลไกการเกิดภาวะเรือน
กระจก และกลไกการเกิดรูรั่วของโอโซนในชั้นบรรยากาศ ซึ่งคาดว่าเป็นความรู้เดิมของผู้เรียน ซึ่งผู้ที่เข้าใจ
คลาดเคลื่อนนั้น มักให้เหตุผลในอนุทินว่าก๊าซเรือนกระจกมีกลไกไปเกิดปฏิกิริยาท าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ท า
ให้เกิดรูรั่วของโอโซนขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ ผู้สอนจะต้องมีการสรุปและท าความเข้าใจกับผู้เรียนหลังเรียน ถึงความ
แตกต่างระหว่างสองปรากฏการณ์นี้ให้ชัดเจน 
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 อีกประเด็นหนึ่งคือการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีกระบวนการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการ
ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองซึ่งสอดคล้อกับการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ หรือ Inquiry based approach 
ซึ่งมีรูปแบบการกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถค้นหาค าตอบด้วยตนเองเป็นส าคัญ  
 ผู้ส ารวจมีความเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษานั้นสามารถท าได้ โดย
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมต่อธรรมชาติของเนื้อหาวิชาต่างๆ โดยผู้สอนจะต้องมีการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่ต้องการสอนอย่างละเอียด เพ่ือด าเนินการสร้างแผนการสอนที่มีประเด็นปัญหาที่เอ้ือต่อการ
ค้นคว้าหาค าตอบของนักศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะท าหน้าที่คอยให้ข้อมูลย้อนกลับและค าแนะท าในการ
ด าเนินกิจกรรมเท่านั้น ผู้ส ารวจพบว่าแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานใน
ระดับอุดมศึกษามีดังต่อไปนี้ คือ  
 1. วิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่ต้องการสอน พิจารณาว่ามีเนื้อหาใดที่สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาออกมาได้ 
และออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา พยายามออกแบบให้เป็นปัญหาที่ผู้เรียนไม่สามารถเดาค าตอบได้
ง่าย ซึ่งจะท าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ และออกแบบการทดลองขึ้น 
  2. ท้าทายความคิดของผู้เรียนโดยผู้สอนสามารถแสดงความเห็นหรือการคาดการณ์ที่ผิดอย่างชัดเจน โดย
พยายามหาเหตุผลที่ไม่มีน้ าหนักมากนัก มาสนับสนุน ท าให้ผู้เรียนเกิดความเห็นที่ขัดแย้งกับผู้สอน จนท าให้เกิด
การส ารวจตรวจสอบเพื่อมาหักล้างกับผู้สอน และพิสูจน์ว่าสมมติฐานของตนเองนั้นถูกต้อง 
 3. ระหว่างด าเนินกิจกรรมค้นหาค าตอบของผู้เรียนนั้น ผู้สอนจะต้องคอยตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
อยู่ตลอดเวลา และให้ข้อมูลย้อนกลับทันที่เมื่อเห็นว่าผู้เรียนก าลังออกแบบการทดลองท่ีมีแนวโน้มที่ไม่ตอบโจทย์ใน
การแก้ปัญหา เพ่ือให้กิจกรรมนั้นๆด าเนินได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่ผู้สอนที่ได้ก าหนดไว้ 
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อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการวิ เคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์ทางเคมีด้วย
เครื่องมือ เรื่อง โครมาโทกราฟี เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วยแผนการสอน แบบวัดลักษณะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ดังนี้ 1) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 2) 
นักศึกษาจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักศึกษาทั้งหมด มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน 
 
 
ค าส าคัญ: การเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, กิจกรรมการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
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1. บทน า  

 ที่ผ่านมา การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นการใช้รูปแบบครูเป็นศูนย์กลางที่ท าหน้าที่ป้อนความรู้
ให้แก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนท าหน้าที่เพียงผู้รับข้อมูลซึ่งการได้มาซึ่งข้อมูลนั้นได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้สอนเรียบร้อย
แล้ว ท าให้ผู้เรียนเป็นเพียงแค่รับข้อมูลโดยไม่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ การกลั่นกรอง การตรวจสอบการได้มาซึ่ง
ค าตอบ ท าให้เกิดปัญหาตามมาคือ ผู้เรียนไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมเข้ากับองค์ความรู้ใหม่  รวมถึง
ผู้เรียนไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ในกรณีที่รายวิชานั้นๆมีปฏิบัติการเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเพ่ือลด
ปัญหาดังกล่าว จึงผู้น าเสนอเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชา รวมทั้งผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างสถานการณ์ก าหนดให้เพ่ือแก้ปัญหาและได้มาซึ่งค าตอบที่ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ และเข้าใจ จากกระบวนการคิดและปฏิบัติการที่เหมาะสม 
 รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) เป็นหนึ่งในเทคนิคการเรียนการ
สอนที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับรายวิชาสายวิทยาศาสตร์ที่มักใช้ปฏิบัติการทดลองควบคู่กับการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนถูกกระตุ้นด้วยสถานการณ์ต่างๆ ท าให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ และบูรณาการความรู้ใน
การออกแบบการทดลอง และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาได้  
 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงใช้รายวิชาเคมีวิเคราะห์ส าหรับเครื่องมือ จ านวน 3 หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาเลือก
บังคับ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์และรายวิชาอ่ืนๆต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ในหัวข้อเรื่อง โครมาโทกราฟี 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ ในหัวข้อเรื่อง         โครมาโทกราฟี 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาเคมี ให้นักศึกษาร้อยละ 70  ของนักศึกษาทั้งหมดมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
ของคะแนนเต็ม 
 
3. วิธีการศึกษา 

1.ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานจากเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 
1.3 พัฒนากิจกรรมรูปแบบการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.4 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 

  1.4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้ผู้เรียนทราบ 
  1.4.2 แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แบบคละความสามารถ 
  1.4.3 ก าหนดกิจกรรมโดยอาศัยแนวคิดของการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 

1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 แผนการสอนรูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแผนการสอนตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

  2.1.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
  2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์รายวิชาการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ ในหัวข้อเรื่อง         
โครมาโทกราฟี 
  2.1.3 สร้างแผนการสอน 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 
  2.2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หัวข้อเรื่อง โครมาโทกราฟี ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน แบบปรนัยจ านวน 10 ข้อ 
  2.2.2 แบบสอมถามวัดลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักมาตราส่วนประเมินค่า (rating 
scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert scale) แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัดลักษณะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และตอนที่ 2 ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองจ านวน 20 ข้อ 
  2.2.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 5 ด้าน คือ วิธีการสอน การวัดและประเมินผล เป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า 3 ระดับของลิเคอร์ท แบบเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัดลักษณะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานจ านวน 15 ข้อ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติพ้ืนฐานคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้จากการน าคะแนน

จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือชั้นสูง หัวข้อโครมาโทกราฟี 
เพ่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นสุดการวิจัยน าผลการทดสอบจากแบบทดสอบมาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 
4. ผลการศึกษา 

 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือชั้นสูง หัวข้อ                
โครมาโทกราฟี จ านวนทั้งสิ้น 17 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 และ 
88.24 ตามล าดับ   
 ผลการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในหัวข้อเรื่อง      
โครมาโทกราฟี กับนักศึกษา 17 คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนเรียนเท่ากับ 8.05 คะแนน และหลัง
เรียนเท่ากับ 17.55 คะแนน จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน พบว่า คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 16.79 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 
ของนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุรพล พหลภาคย์ (2549) ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานแล้วพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 5 ด้าน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดับ
มาก ดังนี้ นักศึกษามีความพึงพอใจที่อาจารย์ไม่ใช้วิธีการบรรยายเนื้อหาให้แก่นักศึกษา ( X = 2.75) นักศึกษามี
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ความพึงพอใจที่อาจารย์ใช้ปฏิบัติการทดลองเพ่ือกระตุ้นนักศึกษาให้นักศึกษาค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ( X = 3.15) 
นักศึกษามีความพึงพอใจที่อาจารย์เตรียมการทดลองและใบงานให้แก่นักศึกษา ( X = 2.85) นักศึกษาชอบวิธีการ
เรียนที่เริ่มต้นด้วยสถานการณ์ปัญหาก่อนการเรียนรู้เนื้อหา ( X = 2.80) นักศึกษาชอบวิธีการเรียนแบบวิเคราะห์
ปัญหาและการได้มาซึ่งความรู้ในการแก้ปัญหา ( X = 2.55) นักศึกษาชอบมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ( X = 
2.50) นักศึกษาชอบเทคนิคการเรียนการสอนที่ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือน ามาทดสอบในขั้นตอนการ
แก้ปัญหา ( X = 2.95) จากการส ารวจพบว่านักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานและพึงพอใจที่จะ
เรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าว  
 
5. สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในหัวข้ อเรื่อง      
โครมาโทกราฟีกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เนื่องจากการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการให้นักศึกษามีส่วนร่วมและมีความกระตือรือร้นในการ
พยายามหาค าตอบ ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
ขั้นตอนที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเปิดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้น าวัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาถูกมาทดลองแทนการ
ใช้สารเคมีที่มีราคาสูงและมีอันตรายต่อผู้ท าการทดลองและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติการ
ทดลองเพ่ือค้นหาค าตอบของปัญหาเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีความคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบการทดลองและได้มาซึ่งค าตอบที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองทุกข้ันตอน ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหา และสามารถโยงแนวคิดของการทดลองเข้ากับเนื้อหาที่ศึกษาได้อย่างมีระบบ นอกจากนี้เมื่อ
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน พบว่า คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาทั้งหมด พบว่า มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 60 คิดเป็นร้อยละ 82.35 ของนักศึกษาทั้งหมด แสดงถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนในระดับมาก ในด้านที่อาจารย์ไม่ใช้วิธีการบรรยายเนื้อหาให้แก่นักศึกษา ด้านการใช้
ปฏิบัติการทดลองเพ่ือกระตุ้นนักศึกษาให้นักศึกษาค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ด้านการเตรียมการทดลองและใบงาน
ให้แก่นักศึกษา ด้านวิธีการเรียนที่เริ่มต้นด้วยสถานการณ์ปัญหาก่อนการเรียนรู้เนื้อหา ด้านวิธีการเรียนแบบ
วิเคราะห์ปัญหาและการได้มาซึ่งความรู้ในการแก้ปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และด้านเทคนิค
การเรียนการสอนทีใ่ช้อุปกรณ์ที่หาได้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือน ามาทดสอบในขั้นตอนการแก้ปัญหา  
 
6. เอกสารอ้างอิง 

ภัทราวดี มากมี. (2553). วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย. หน้า 7-14. 
สุรพล พหลภาคย์. (2549). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตและการด ารงชีวิต ส าหรับช่วงชั้น

ที ่3 โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสอนทบทวน. วารสารวิจัยทางการศึกษา 1: 122-128. 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ในรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร 

ศิริวัฒณา   ลาภหลาย 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่  3 ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยศึกษาจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4233301 จุลชีววิทยาทาง
อาหาร จ านวน 39 คน ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบก่อนและหลังการเรียนการ
สอน โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test   และร้อยละการพัฒนาการของผู้เรียน พบว่า 
วิธีการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อาหารเป็นพิษ ท าให้คะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) และมี
พัฒนาการของผู้เรียนเท่ากับร้อยละ 36.45  
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1. บทน า 
 การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่มีผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพ่ือน ามาแก้ปัญหานั้น (ณัฐกร, 
2552) ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย Faculty of Health Sciences, McMaster University ประเทศแคนาดา 
ในปี ค.ศ.1969 ต่อมามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา       น าวิธีการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักไปเป็นแบบอย่างบ้าง 
University of New Mexico เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่น าการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักมาใช้ใน
หลักสูตรการแพทย์ (medical curriculum) (Donner และ Bickley, 1993) เพ่ือให้นักศึกษาแพทย์ได้รับความรู้
แบบบูรณาการ สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วย ส าหรับประเทศไทยได้มีการน า
แนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักมาใช้ครั้งแรกใน หลักสูตรแพทยศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อปี พ.ศ. 2531 และมีการน าไปประยุกต์ใช้ใน  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ของ
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอ่ืนๆ  ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักยังสอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 ที่กล่าวถึง กระบวนการ
เรียนรู้ โดยให้มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ให้การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ จัดการ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์  จริง ฝึกการปฏิบัติ ผสมผสานสาระ
ความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงที่ เชื่อถือได้ในเนื้อหาเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (สุวัฒนา, 2538) และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นปัญหาส าคัญท าให้การเรียนการสอนไม่ประสบส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย โดยใช้
แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล และวิธีการที่คาดว่าจะใช้แก้ปัญหาได้ แล้วน าไปทดลองสอนกับกลุ่มผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา (พนม, 2554) การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกรายวิชา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology) รหัส
วิชา 4233301 จ านวน 3 หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาเฉพาะด้านเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ระดับปริญญาตรี เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาอ่ืน ๆ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนรู้เรื่องอาหารเป็นพิษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
3. วิธีการวิจัย 
 1. ท าการทดสอบวัดความรู้ก่อนการเรียน เรื่อง อาหารเป็นพิษของนักศึกษา จ านวน 20 ข้อ โดยใช้
ระยะเวลาในการทดสอบ 20 นาที เพ่ือทดสอบว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นพิษมาก
น้อยเพียงใด 
 2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ตามแผนการจัดการเรียนการสอน ใช้เวลา 4 
ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 ขั้นน า 
   2.1.1 ผู้สอนแจกกระดาษ Post-it จ านวน 1 แผ่น แล้วถามผู้เรียนว่า “เชื้อจุลินทรีย์
ใดบ้างที่ปนเปื้อนในอาหารที่เราบริโภค ยกตัวอย่างมาคนละ 1 เชื้อ ห้ามซ้ ากัน” โดยให้ผู้เรียนเขียนค าตอบลงบน
กระดาษ Post-it โดยไม่ใช้เครื่องมือช่วยในการหาข้อมูลค าตอบ แล้วให้ออกมาแปะไว้หน้าชั้นเรียน เช่น  
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Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus flavus, Escherichia coli, 
Saccharomyces cerevisiae เป็นต้น 
 

2.2 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ใช้เทคนิค Problem-based Learning) 
   2.2.1 ผู้สอนถามผู้เรียนต่อไปว่า “เชื้อใดเป็นเชื้อสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ” ผู้เรียน
จะต้องวิเคราะห์เชื้อที่ตนเองยกตัวอย่างว่าเป็นเชื้อสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษหรือไม่ 
   2.2.2 ผู้สอนแนะน าให้ผู้เรียนหาความหมายของโรคอาหารเป็นพิษ โดยการสืบค้นข้อมูล
จากเอกสารประกอบการเรียน หนังสือ หรืออินเตอร์เน็ต 
   2.2.3 เมื่อผู้เรียนสืบค้นข้อมูลแล้ว ผู้สอนบอกให้ผู้เรียนเก็บกระดาษ    Post-it ของ
ตนเองที่ไม่ใช่ชื่อเชื้อที่เป็นเชื้อสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ 
   2.2.4 สรุปความหมายของโรคอาหารเป็นพิษ 
   2.2.5 ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม (กลุ่มละ 8 คน) แต่ละกลุ่มจะได้ชื่อเชื้อ
สาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษกลุ่มละ 1 ชื่อเชื้อ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเชื้อนั้น ๆ ให้มากท่ีสุด นาน 30 นาท ีและเขียนสรุปองค์ความรู้    ลงบนกระดาษปรู๊ฟ 
 

2.3 ขั้นน าเสนอความรู้ (ใช้เทคนิค Problem-based Learning) 
   2.3.1 ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอเกี่ยวกับเชื้อสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษของกลุ่มตัวเอง 
กลุ่มละ 5 นาที ในหัวข้อ: เชื้อที่เป็นสาเหตุ ระยะฟักตัว อาการทางคลินิกและผลที่ตามมา แหล่งของเชื้อ การติดต่อ 
และการควบคุม  
   2.3.2 ผู้สอนสอบถามผู้เรียนในแต่ละกลุ่มต่อไปว่า “เราสามารถตรวจหาเชื้อก่อโรค
อาหารเป็นพษิได้อย่างไร” โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มตอบ กลุ่มละ 3 นาท ี
   2.3.3 ผู้สอนสรุปว่า เชื้อสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษแต่ละเชื้อมีระยะ   ฟักตัว อาการ
ทางคลินิกและผลที่ตามมา แหล่งของเชื้อ การติดต่อ และการควบคุมอย่างไรบ้าง  
 3. ท าการทดสอบวัดความรู้หลังการเรียนเรื่องอาหารเป็นพิษของนักศึกษา จ านวน 20 ข้อ โดยใช้
ระยะเวลาในการทดสอบ 20 นาที โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน น าคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินผลมาเปรียบเทียบกับการประเมินผลครั้งแรก 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบก่อนและหลังการเรียนการ
สอน โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติระหว่างคะแนนก่อนและ
หลังการจัดการเรียนการสอน โดยการทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) ใช้นัยส าคัญทางสถิติที่ p  0.05 
  4.2 วัดคะแนนพัฒนาการของผู้เรียน โดยวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์      (ศิริชัย, 2552) 
ค านวณตามสูตร ดังนี้ 
   DS = 100 x (B-A) 
                               (F-A) 
 โดยที่  DS  คือ คะแนนร้อยละของพัฒนาการผู้เรียน (Development score) 
  F คือ คะแนนเต็มในการวัด 
  A คือ คะแนนการวัดครั้งแรก 
  B  คือ คะแนนการวัดครั้งหลัง 
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  4.3 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 39 คน ใช้
โปรแกรมวิเคราะห์แบบ Rating scale เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา 
 
4. ผลการศึกษา 
 ผลการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาจุล
ชีววิทยาทางอาหาร หน่วยที่ 9 อาหารเป็นพิษและการเกิดโรคจากอาหาร เรื่อง อาหารเป็นพิษ จากการทดสอบ
ก่อนและหลังการเรียนการสอน ซึ่งใช้แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ 20 คะแนน ระยะเวลาในการ
ทดสอบ 20 นาที ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบ t-test แสดงดังตารางที่ 1 และผลการวัดคะแนน
พัฒนาการของนักศึกษาแสดงดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปี
ที่ 3 ด้วยการทดสอบ t-test 
 

การทดสอบ จ านวนนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย S.D. t-test 

ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 39 5.87 1.95 8.07* 

ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 39 11.23 3.30  

* หมายถึง ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงคะแนนทดสอบก่อนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาจุลชีววิทยา
ทางอาหาร หน่วยที่ 9 อาหารเป็นพิษและการเกิดโรคจากอาหาร เรื่อง อาหารเป็นพิษ   ของนักศึกษาสาขาวิชา
ชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 5.87 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.95 และคะแนนทดสอบหลัง
เรียน มีค่าเฉลี่ย 11.23 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.30   เมื่อพิจารณาผลคะแนนทดสอบ
ก่อนและหลังการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า คะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษาหลังการเรียนสูงกว่า
คะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนเรียน และเมื่อทดสอบทางสถิติโดยค่า t-test พบว่าค่า t จากการค านวณมีค่า
เท่ากับ 8.07 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า t ที่ได้จากตารางมีค่าเท่ากับ 1.98 (ที่ค่า df เท่ากับ 98 และ  เท่ากับ 0.05 
แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) 
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ตารางท่ี 2 ผลการวัดคะแนนพัฒนาการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาจ านวน 39 คน จากการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3  
 
คนที่ ผลการประเมิน ผลต่างคะแนน พัฒนาการของผู้เรียน 

(ร้อยละ) ก่อนเรียน (A) หลังเรียน (B) (B)-(A) คะแนนเต็ม-(A) 
1 6 8 2 14 14.29 
2 9 11 2 11 18.18 
3 8 13 5 12 41.67 
4 4 18 14 16 87.50 
5 6 6 0 14 0.00 
6 8 11 3 12 25.00 
7 2 11 9 18 50.00 
8 3 13 10 17 58.82 
9 7 8 1 13 7.69 
10 7 9 2 13 15.38 
11 6 13 7 14 50.00 
12 5 9 4 15 26.67 
13 6 11 5 14 35.71 
14 10 9 -1 10 -10.00 
15 6 18 12 14 85.71 
16 7 11 4 13 30.77 
17 7 12 5 13 38.46 
18 7 10 3 13 23.08 
19 2 13 11 18 61.11 
20 6 11 5 14 35.71 
21 5 11 6 15 40.00 
22 4 9 5 16 31.25 
23 8 12 4 12 33.33 
24 6 9 3 14 21.43 
25 8 6 -2 12 -16.67 
26 7 7 0 13 0.00 
27 10 16 6 10 60.00 
28 5 9 4 15 26.67 
29 3 8 5 17 29.41 
30 6 8 2 14 14.29 
31 5 18 13 15 86.67 
32 7 11 4 13 30.77 
33 6 15 9 14 64.29 
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คนที่ ผลการประเมิน ผลต่างคะแนน พัฒนาการของผู้เรียน 
(ร้อยละ) ก่อนเรียน (A) หลังเรียน (B) (B)-(A) คะแนนเต็ม-(A) 

34 6 17 11 14 78.57 
35 5 9 4 15 26.67 
36 3 16 13 17 76.47 
37 4 10 6 16 37.50 
38 4 8 4 16 25.00 
39 5 14 9 15 60.00 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงคะแนนการทดสอบก่อนเรียน การทดสอบหลังเรียน และร้อยละของพัฒนาการของ
ผู้เรียนจ านวน 39 คน ซึ่งผลต่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบมีค่าเท่ากับ 5.36 ซึ่งวิธีการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร หน่วยที่ 9 อาหารเป็นพิษและการเกิดโรคจากอาหาร เรื่อง 
อาหารเป็นพิษ ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ท าให้คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน เมื่อน ามาวิเคราะห์หาพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า พัฒนาการของ
ผู้เรียนเท่ากับ ร้อยละ 36.45  
 ผลการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา และแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในการเรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 39 คน ในรายวิชาจุลชีววิทยาทาง
อาหาร หน่วยที่ 9 อาหารเป็นพิษและการเกิดโรคจากอาหาร เรื่อง อาหารเป็นพิษ ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 
ชั้นปีที่ 3 แสดงดังตารางที่ 3 และ 4 
 
ตารางท่ี 3 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 จ านวน 39 คน 
 
ที ่ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. การแปรผล 
1 มีโอกาสใช้ประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับการเรียนการ

สอนในห้อง 
4.36 0.63 มาก 

2 มีโอกาสปฏิบัติและการเรียนรู้โดยวิธีที่หลากหลาย 4.26 0.50 มาก 
3 มีโอกาสท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม 4.46 0.51 มาก 
4 มีโอกาสฝึกคิดอย่างหลากหลาย 4.54 0.55 มากที่สุด 
5 มีโอกาสค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 4.31 0.52 มาก 
6 ได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 4.41 0.59 มาก 
7 ได้ฝึกน าเสนอข้อมูลที่ได้ค้นคว้าอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 4.33 0.66 มาก 
8 ได้รับข้อมูล/ความรู้อย่างเป็นระบบและเพียงพอ 4.36 0.58 มาก 
9 ได้มีโอกาสคิด/วางแผนน าเสนอข้อมูลหรือความรู้ที่ได้รับ 4.46 0.51 มาก 
10 มีโอกาสเผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือรู้ 4.36 0.58 มาก 
11 มีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง 4.44 0.55 มาก 
12 มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสามารถอย่างมีความสุข 4.44 0.55 มาก 
13 มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสนใจอย่างมีความสุข 4.36 0.58 มาก 
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ตารางท่ี 3 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 จ านวน 39 คน (ต่อ) 
 
ที ่ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. การแปรผล 
14 มีโอกาสฝึกตัวเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการงานที่ท า 4.38 0.54 มาก 
15 สนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 4.56 0.55 มากที่สุด 
16 มีโอกาสได้ซักถามเพ่ือนหรือผู้สอน 4.54 0.55 มากที่สุด 
17 มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น 4.49 0.64 มาก 
18 มีโอกาสฝึกตนเองให้ตรงต่อเวลาในการท างาน 4.41 0.59 มาก 
19 ได้สรุปความรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 4.44 0.50 มาก 
20 มีโอกาสฝึกตนเองให้กล้าแสดงออกมากข้ึน 4.67 0.48 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 3 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของ
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 จ านวน 39 คน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมมีโอกาสฝึกคิดอย่างหลากหลาย 
สนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสได้ซักถามเพ่ือนหรือผู้สอน และมีโอกาสฝึกตนเองให้กล้าแสดงออกมากข้ึน 
อยู่ในระดับมากที่สุด   ส่วนในหัวข้ออ่ืน ๆ พบว่าอยู่ในระดับมาก  และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟามีค่าเท่ากับ 0.6502 
 
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 จ านวน 39 คน  
 
ที ่ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. การแปรผล 
1 มีความพึงพอใจในการเรียนแบบนี้ 4.23 0.63 มาก 
2 อยากให้มีกิจกรรมการเรียนเช่นนี้ 4.31 0.47 มาก 
3 ได้มีบทบาทในการเรียนมากข้ึนกว่าเดิม 4.41 0.50 มาก 
4 เต็มใจที่จะเผยแร่สิ่งที่ตนมีหรือเรียนรู้ 4.31 0.47 มาก 
5 เต็มใจที่จะร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง 4.41 0.55 มาก 
6 รู้สึกไม่เบื่อหน่ายในการเรียน 4.62 0.54 มากที่สุด 
7 รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน 4.64 0.49 มากทีสุ่ด 
8 ท างานด้วยความสนุกสนาน 4.49 0.56 มาก 
9 มีความสุขและสนุกสนานกับการเรียน 4.51 0.56 มากที่สุด 
10 รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าท่ีได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 4.41 0.68 มาก 
11 อยากเข้าชั้นเรียน 4.46 0.60 มาก 
12 ครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่ 4.56 0.50 มากที่สุด 
13 เต็มใจที่จะซักถามเมือไม่เข้าใจ 4.64 0.54 มากที่สุด 
14 เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ 4.56 0.55 มากที่สุด 
15 สนใจใฝ่รู้ค้นคว้าเพิ่มเติมเสมอ 4.49 0.56 มาก 
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จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 จ านวน 39 คน พบว่า นักศึกษามีความรู้สึกไม่เบื่อหน่ายในการเรียน รู้สึก
เสียดายที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน มีความสุขและสนุกสนานกับการเรียน ครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่ เต็มใจที่จะซักถามเมือไม่
เข้าใจ และเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด   ส่วนในหัวข้ออ่ืน ๆ พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสัมประสิทธิ์แอลฟามีค่าเท่ากับ 0.5256 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับนักศึกษาสาขาวิ ชาชีววิทยา 
ชั้นปีที่ 3 จ านวน 39 คน ในรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร เรื่อง อาหารเป็นพิษ เมื่อพิจารณาผลคะแนนทดสอบ
ก่อนและหลังการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า คะแนนทดสอบเฉลี่ยของ
นักศึกษาหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) 
เนื่องจากผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากกว่าการรับฟังจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งการใช้สถานการณ์ ปัญหา 
หรือกรณีศึกษามาเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้ผู้เรียนน าความรู้และประสบการณ์เดิมมาใช้ในการแก้ปัญหา 
(Norman และ Schmidt, 1992) จึงเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้ อีกทั้งยังท าให้ผู้เรียนฝึกทักษะการเชื่อมโยงความรู้ 
ความคิด การแสวงหาความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหาอย่างเสรีภาพ รวมทั้งยังฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืน 
การท าหน้าที่ต่าง ๆ ภายในกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นและโอกาสในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิด
กับผู้อ่ืน ซึ่งจะท าให้เกิดการค้นคว้าหาแนวความคิดใหม่ ๆ และมีแนวคิดในการแก้ปัญหาได้กว้างมากขึ้น (Donner 
และ Bickley, 1993)   อย่างไรก็ตามแผนการจัดการการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมจะท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจ
เรียน ซึ่งสังเกตได้จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากผู้เรียนได้มีกิจกรรมแสดงความคิดเห็น 
รวมกลุ่ม ค้นคว้า แสดงความคิดเห็น การอภิปรายกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน ซึ่งผู้สอนมีบทบาทเป็นเพียงผู้ให้
ค าปรึกษาและแนะน าเท่านั้น จึงท าให้ผู้เรียนต้องค้นหาค าตอบของปัญหา และสรุปผลด้ วยตนเอง และส่งผลให้
ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันในการเรียนมากข้ึน 
 จากการวิเคราะห์พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน พบว่า พัฒนาการการเรียนรู้เฉลี่ยของผู้เรียนเท่ากับร้อยละ 36.45 ซึ่งค่านี้แสดงถึงระดับปริมาณ
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ได้ (อรุณี, 2537) เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานท าให้
นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง การรวมกลุ่ม การระดมสมองของสมาชิกในกลุ่ม สรุป
เป็นความรู้ของกลุ่ม และน าเสนอความรู้สรุปรวบยอดของกลุ่มหน้าชั้นเรียน ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น
ผู้เรียนเป็นหลักส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นมีผลท าให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของ
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 จ านวน 39 คน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมมีโอกาสฝึกคิดอย่างหลากหลาย 
สนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสได้ซักถามเพ่ือนหรือผู้สอน และมีโอกาสฝึกตนเองให้กล้าแสดงออกมากข้ึน 
อยู่ในระดับมากที่สุด   ส่วนในหัวข้ออ่ืน ๆ พบว่าอยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนรู้
ของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความรู้สึกไม่เบื่อหน่ายในการเรียน รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน มีความสุขและ
สนุกสนานกับการเรียน ครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่ เต็มใจที่จะซักถามเมือไม่เข้าใจ และเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพ่ือน ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด   ส่วนในหัวข้ออ่ืน ๆ พบว่าอยู่ในระดับมาก  
 
6. สรุปผลการวิจัย 
1. คะแนนทดสอบเฉลี่ยของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีค่า
สูงกว่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) 
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2. พัฒนาการการเรียนรู้เฉลี่ยของผู้เรียนเท่ากับร้อยละ 36.45 ซึ่งค่านี้แสดงถึงระดับปริมาณการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรู้ได ้
3. พฤติกรรมการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 จ านวน 39 คน 
ด้วยวิธีการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมาก 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
1. การแบ่งกลุ่มควรคัดเลือกนักศึกษาแบบสุ่ม หรือคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความสามารถมาเป็นผู้น ากลุ่ม 
2. การจัดเวลาในการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสมตามเนื้อหา 
3. ควรมีการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเรื่องอ่ืน ๆ 
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ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาโครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 1 ของนักศึกษา            

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
วิฑูร  สนธิปักษ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา โครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 1 โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการใช้
ปัญหาเป็นฐาน  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาโครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 1  ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษา ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน 3) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2558  จ านวน 
15  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการสอนรายวิชา โครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 1 โดยใช้
เทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้   3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน   

ผลการวิจัยพบว่า  1) พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   3)นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนระดับมาก 

 
ค าส าคัญ:  การใช้ปัญหาเป็นฐาน, พฤติกรรมการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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1. บทน า 
 

ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาในด้านต่างๆ จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ท าให้กระบวนการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีปรับปรุง
อยู่ตลอดเวลา เนื่องด้วยเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ใฝ่รู้(Active Learning) ที่มีรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องหาความหมายและท าความเข้าใจด้วยตนเอง 
หรือร่วมกับกลุ่มของผู้เรียน เช่น ร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ร่วมกันอภิปราย ร่วมน าเสนอ และสรุป
ความคิดรวบยอดร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้แบบเดิมที่ผู้เรียนเป็นผู้นั่งฟังอย่างเดียว มาเป็น
ผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียน เพ่ือแสวงหาความรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน 
 การเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
จะเป็นแบบฝึกทักษะและปฏิบัติการ โดยผู้สอนมีหน้าที่ในการบรรยายเนื้อหาบทเรียน และนักศึกษาท าหน้าที่ฝึ ก
ปฏิบัติตาม ซึ่งในบางรายวิชาเกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีหลายสาเหตุ เช่น นักศึกษาขาดแรงจูงใจ
ในการเรียน ท าให้ไม่เข้าใจในบทเรียน ฝึกปฏิบัติการไม่ได้ และเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน หรือในบางรายวิชา 
มีผู้สอนหลายท่าน โดยที่ผู้สอนแต่ละท่านมีแนวการสอน และ ซอฟต์แวร์ฝึกปฏิบัติที่แตกต่างกัน  ท าให้เกิดปัญหา
การประเมินผลรายวิชาที่ไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นผู้สอนต้องเลือกวิธีการสอนที่จูงใจให้นักศึกษาสนใจในบทเรียนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการคิด เกิดทักษะ และกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
 รายวิชาโครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 1 เป็นรายวิชาที่ประมวลความรู้ของนักศึกษาหลักสูตร 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ การเสนอชื่อหัวข้อโครงงาน การออกแบบเนื้อเรื่อง การจัดท าสตอ
รี่บอร์ด และการออกแบบตัวละครเพ่ือประกอบการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น หรือ เกม ตลอดจน การน าเสนอ ซึ่ง
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา คือ นักศึกษาบางส่วนมีองค์ความรู้ ที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม
การเรียนการสอน ท าให้การจัดการเรียนการสอนล่าช้า อีกทั้งนักศึกษายังเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ท าให้
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ 
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรน าวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น และมีผลส าฤทธิ์ทางการเรียนมากข้ึน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงจะทดลองจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
learning) มาประกอบในรายวิชา 4314905 โครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยหวังว่าจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากข้ึน 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมมากข้ึนด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา 4314905 โครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 1 ด้วยจัดการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 

2. เพ่ือศึกษาวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และความพึงพอใจในการ
เรียนการสอน 

3. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 4314905 โครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน่ 1 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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2. ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา 4314905 โครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน่ 1 
3. ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 

- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้นักศึกษาทราบ 
- จัดนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
- ก าหนดกิจกรรม โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 

      4.  วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ได้จากการประเมิน มาวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้
สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 4 ฉบับ คือ 
 1) แผนจัดการเรียนรู้รายวิชา โครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 1  โดยใช้การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วย
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ จ านวน 1 แผ่น 

2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 32 ข้อ 
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 10 ข้อ 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จ านวน 12 ข้อ 

 
5. ผลการวิจัย 
 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐานมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ดัง
ตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียน 
 

ข้อ รายการ x  S.D. แปลควาหมาย 

1 มีโอกาสใช้ประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับการเรียนใน
ห้องเรียน 3.8667 0.7432 เหมาะสมมาก 

2 มีโอกาสปฏิบัติและเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลาย 3.9333 0.8837 เหมาะสมมาก 
3 มีโอกาสท ากิจกรรมแลเปลี่ยนเรียนรู้ 4.1333 0.7432 เหมาะสมมาก 
4 มีโอกาสฝึกคิดอย่างหลากหลาย 4.0667 0.8837 เหมาะสมมาก 
5 มีโอกาสค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 4.1333 0.9155 เหมาะสมมาก 
6 ได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 4.0667 0.7988 เหมาะสมมาก 
7 ได้ฝึกการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 4.2000 0.9411 เหมาะสมมาก 
8 ได้รับข้อมูล/ความรู้อย่างเป็นระบบและเพียงพอ 4.0667 0.7037 เหมาะสมมาก 
9 ได้มีโอกาสคิด/วางแผนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.1333 0.8338 เหมาะสมมาก 
10 เต็มใจที่จะเผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือรู้ 4.0667 0.7988 เหมาะสมมาก 
11 เต็มใจร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง 4.1333 0.7432 เหมาะสมมาก 
12 มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสามารถอย่างมีความสุข 4.2667 0.7037 เหมาะสมมาก 
13 มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสนใจอย่างมีความสุข 4.8000 0.5606 เหมาะสมมากที่สุด 
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ข้อ รายการ x  S.D. แปลควาหมาย 

14 มีโอกาสฝึกตนเองให้วินัยและรับผิดชอบในการท างาน 4.2667 0.7037 เหมาะสมมาก 
15 สนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 4.2667 0.7037 เหมาะสมมาก 
16 เต็มใจร่วมกิจกรรมการเรียนโดยไม่บิดพลิ้ว 3.3333 0.7237 เหมาะสมปานกลาง 
17 ท างานทุกครั้งที่ได้รับมอบหมาย 4.0667 0.7988 เหมาะสมมาก 
18 ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 4.0667 0.7037 เหมาะสมมาก 
19 มีโอกาสแสดงความคิดเห็น/ซักถามในชั้นเรียน 4.1333 0.6399 เหมาะสมมาก 
20 มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนในชั้นเรียน 4.0667 0.7037 เหมาะสมมาก 
21 มีโอกาสตอบค าถาม/แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 4.2667 0.7037 เหมาะสมมาก 
22 มีโอกาสลงมือท า/คิดในระหว่างการเรียน 4.3333 0.6172 เหมาะสมมาก 
23 ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเอาใจใส่ช่วยเหลือเสมอ 4.1333 0.7432 เหมาะสมมาก 
24 ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนสนใจผลงานที่น าเสนอ 4.0667 0.7037 เหมาะสมมาก 
25 รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน 4.1333 0.6399 เหมาะสมมาก 
26 มีความพึงพอใจในการเรียนในชั้นเรียน 4.4000 0.6325 เหมาะสมมาก 
27 เบื่อหน่ายการเรียน 2.4000 0.9103 เหมาะสมน้อย 
28 รับผิดชอบงานของตนเองเป็นอย่างดี 4.4000 0.6325 เหมาะสมมาก 
29 ไม่ค่อยอย่างเข้าชั้นเรียน 2.4667 0.9904 เหมาะสมน้อย 
30 ท างานด้วยสนุกสนานและเต็มใจ 4.3333 0.7237 เหมาะสมมาก 
31 แนะน าวิธีการท างานและช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควร 4.2667 0.5936 เหมาะสมมาก 
32 เข้าเรียนเป็นประจ าและทันเวลา 4.1333 0.7432 เหมาะสมมาก 
รวม(เฉลี่ย) 4.0438 0.7458 เหมาะสมมาก 
 
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 1 ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียน
แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 1 ของนักศึกษาที่
ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
  

 นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจใน
การเรียนอยู่ในระดับมาก  ดังตารางที่ 3 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน x  S.D. 
ก่อนเรียน 4.07 0.96 
หลังเรียน 8.8 1.01 
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ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอน 
 

ข้อ รายการ x  S.D. แปลควาหมาย 

1 มีความพึงพอใจในการเรียนแบบนี้ 4.24 0.17 มากที่สุด 
2 อยากให้มีกิจกรรมการเรียนเช่นนี้ 3.63 0.48 มาก 
3 ได้มีบทบาทในการเรียนมากข้ึนกว่าเดิม 3.75 0.50 มาก 
4 มีความพึงพอใจในบทบาทที่กลุ่มมอบหมายให้ 3.31 0.76 ปานกลาง 
5 ขั้นตอน / กระบวนการจัดกิจกรรม 3.90 0.20 มาก 
6 ได้แสดงความคิดเห็นงานของเพ่ือน 4.01 0.72 มาก 
7 มีกิจกรรมหลากหลายไม่น่าเบื่อ 3.79 0.53 มาก 
8 นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 3.15 0.11 ปานกลาง 
9 การเรียนการสอนในแบบนี้ท าให้นักศึกษาได้ลง

มือปฏิบัติมากข้ึน 
3.95 0.10 มาก 

10 อาจารย์ท าให้นักศึกษาสนุกกับการเรียน 4.31 0.47 มากที่สุด 
11 ท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน 3.66 0.81 มาก 
12 ได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมกลุ่ม 3.61 0.73 มาก 
รวม(เฉลี่ย) 4.0222 0.7928 มาก 

 
6. สรุปผลการวิจัย 

1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่
ในระดับเหมาะสมมาก 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    
3. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรุ้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจในการ

เรียนระดับมาก 
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