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ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนบ้านดงน้อย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 
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for Prathom Suksa 2 in Ban Dong Noi School Under the Office of Nakhon Phanom 

Primary Educational Service Area 2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 2) เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหา 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านดงน้อย 

อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปีการศกึษา 2560 จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวม

ข้อมูลคือ แผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แบบทดสอบวัดผลการ

เรียนรู้ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.25-078 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่

ระหว่าง 0.21-0.50 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.66 แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 

0.80-1.00 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มคี่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้คา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 

 ผลการวจิัย พบวา่    

  1. ผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

พบวา่ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  2. ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่านักเรียนมีทักษะ

การแก้ปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดับพอใช้ 

  3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความคิดเห็น

โดยภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง 
 

 

ค าส าคัญ : ทักษะการเรียนรู้  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ผลการเรียนรู้  ทักษะการแก้ปัญหา   

     ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) To compare the learning outcomes of science courses before and after 

learning management by using problems as a base 2) to study problem-solving skills 3) to study the opinions of 

Prathom Suksa 2 towards learning management by using problems as a base. The research study was Prathom 

Suksa 2 at Ban Dong Noi School, Si Songkhram District, Nakhon Phanom Province. The target group used in the 

research was 20 Prathom Suksa 2 in Ban Dong Noi School. Si Songkhram District Nakhon Phanom Province, 

in 2017. By selection. The research instruments used for gathering data were : 1) Science course lesson plan and 

Index of item Objective Congruence (IOC) is valued over 0.08-1.00. 2) The learning outcomes test is between 

0.80-1.00, the difficulty is between 0.25-0.78, the power is between 0.21-0.50 and the reliability is 0.66. 

3) Problem Solving Skill and questionnaires and Index of item Objective Congruence (IOC) is valued over 0.08-1.00. 

4) Questionnaire for students' opinions on learning management by using problem based. The consistency index is 

between 0.80-1.00. The statistical analysis employed were mean, standard deviation, t-test dependent. 

 The findings were as follows:  

  1. Science learning course results of Prathom Suksa 2 before and after learning-based management found 

that the mean score after studying is higher than before studying Statistical significance at the level of .01.  

  2. Problem solving skills of Prathom Suksa 2 who had problem-based learning management found that 

students had problem solving skills at a fair level and when considered in detail found that it was at a sufficient 

level. All sides.  

  3. The opinions of Prathom Suksa 2 Toward Learning Management Based on Problems. There is a moderate 

level of overall opinion. 

Keywords : Learning skills,  Problem based learning, Learning Outcomes, Problem-solving-skill,   

        Opinions of Learning Management   
 

ภูมิหลัง  

 การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ 

(Perspectives) จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (Tradition Paradigm) 

ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ท่ีให้โลกของนักเรียน

และโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ 

เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่าย ๆ ไปสู่

การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการ

แก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชงิบวก ความเคารพตนเอง 

นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและ

ค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น 

การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม และ

เหนืออื่นใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ 

ถือเป็นทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 เป็นสิ่งท่ีท้าทายในการท่ีจะพัฒนา การเรียน

เพื่ออนาคต ให้นักเรียนมีทักษะทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพ

ส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (Optimism) 

ท่ีมีท้ังความส าเร็จและมีความสุข การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู ่การเรียนรู้ “ทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้

แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบ

การเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวย

ความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based 

Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งท่ี เป็นตัวช่วยของครูในการ

จัดการเรียนรู้ คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional 
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Learning Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครู

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าหน้าท่ีของครูแต่ละคน

นั่นเอง (สุทัศน์ สังคะพันธ์, 2556, ออนไลน)์ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด หมายความว่าเมื่อนักเรียน

ส าเร็จการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์

ท่ีมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย ความรู้คู่คุณธรรม 

สามารถสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ

มทัีกษะชวีิต เจตคตท่ีิจ าเป็นตอ่การศกึษาต่อ การประกอบอาชีพ

และการศึกษาตลอดชีวิต มีหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาท่ีตนนับถือ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มีความรักชาติ มีจิตส านึก

ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามในสังคม 

และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข (กระทรวงศกึษาธกิาร, 

2551, หนา้ 6-7) 

 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการ

เรียนรู้ท่ีเน้นในสิ่งท่ีเด็กอยากเรียนรู้ โดยสิ่งท่ีอยากเรียนรู้

ดังกล่าวจะต้องเร่ิมมาจากปัญหาท่ีเด็กสนใจหรือพบใน

ชวีิตประจ าวันท่ีมเีนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทเรียน อาจเป็นปัญหา

ของตนเองหรือปัญหาของกลุ่ม ซึ่งครูจะตอ้งมีการปรับเปลี่ยน

แผนการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กตามความเหมาะสม 

จากนั้นครูและเด็กร่วมกันคิดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ

ปัญหานั้น โดยปัญหาท่ีจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้

บางคร้ังอาจเป็นปัญหาของสังคมท่ีครูเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กคิด

จากสถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น จะเน้นท่ี

กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เด็กต้องเรียนรู้จากการเรียน 

(learning to learn) เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม 

การปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) 

น าไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบหรือสร้างความรู้ใหม่บนฐาน 

ความรู้เดิมท่ีผู้เรียนมีมาก่อนหน้านี้ (สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ มศว, 2558, ออนไลน์) 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐานมีหลายทฤษฎีโดยนักจิตวิทยาหลายท่านสนับสนุน

ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐานดังนี้ ซึ่ง Hmelo & Evensen (2000, p. 4) ได้กล่าวสนับสนุน

ว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักเกี ่ยวข้องกับทฤษฎี

การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นยิม (Constructivism) ซึ่งมีรากฐาน

มาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจท์และวีโกท์สกี้เชื่อว่า

การเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญาที่ผู้เรียน

เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองกระบวนการสร้างความรู้เกิด

จากการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและเกิดจากการซึมซับ

ประสบการณ์ใหม่ และปรับโครงสร้างสติปัญญาให้เข้ากับ

ประสบการณ์ใหม่ นอกจากนั้นยังมีทฤษฎีการเรียนรู้ด้วย

การค้นพบของบรูเนอร์ (Bruner) ซึ่งเชื่อวา่การเรียนรู้ท่ีแท้จริง

มาจากการค้นพบของแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการ

สบืเสาะหาความรู้ในกระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลัก 

เมื่อผู้เรียนเผชิญกับปัญหาท่ีไม่รู้ท าให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้ง

ทางปัญญาและผลักดันให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และน า

ความรู้ใหม่มาเช่ือมโยงกับความรู้เดิมเพื่อแกปั้ญหา  

 ดังนั ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนบ้านดงน้อย 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม 

เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) ท่ีมีประสิทธิภาพ    

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 2. เพื่อศกึษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชัน้ประถม 

ศกึษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดของการวจิัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมาย   

  ผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านดงน้อย สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 20 คน โดยการเลือก

แบบเจาะจง 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย แบบทดสอบ

วัดผลการเรียนรู้รายวิชาวทิยาศาสตร์ แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา 

และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที ่ม ีต ่อการ

จัดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมอื 

  1. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 

จ านวน 20 ข้อ ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.25-0.78 

และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.21-0.50 และมีค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 

  2. แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถม 

ศกึษาปีท่ี 2 แบบอัตนัยโดยมสีถานการณ์ 5 สถานการณ์ ในแต่ละ

สถานการณ์จะมีข้อย่อย จ านวน 4 ข้อ และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 

 

  3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

จ านวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) อยู่ระหว่าง 0.8-1.00  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. การจัดท าตารางสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

  2. การด าเนนิการทดลอง ผู้วิจัยด าเนนิการ ดังนี้ 

   2.1 ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบนักเรียนก่อนเรียน 

(Pre-Test) ด้วยเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายวชิาวทิยาศาสตร์ 

   2.2 ผู้วิจัยด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้แผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

จ านวน 9 แผน จ านวน 10 ชั่วโมง 

  3. การด าเนินการหลังการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการ

ดังนี้   

   3.1 ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบนักเรียนหลังเรียน 

(Post-Test) ด้วยเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายวชิาวทิยาศาสตร์ฉบับเดิม  

   3.2 ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบนักเรียน ด้วยเคร่ืองมือ

ทดสอบทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และ

แบบทดสอบความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 2 

การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

1. ขั้นก าหนดปัญหา  

2. ขั้นท าความเขา้ใจกับปัญหา  

3. ขั้นด าเนนิการศึกษาค้นควา้  

4. ขั้นสังเคราะห์ความรู้  

5. สรุปและประเมินค่า 

6. น าเสนอและประเมินผลงาน 

ผลการเรียนรู ้

- การประเมินผลการเรียนรู้ เร่ืองวัตถุรอบตัวเรา 

- ทักษะการแก้ปัญหา 

- ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 

 

     

ตัวแปรต้น 

 
ตัวแปรตาม 
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  4. น าคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้

รายวิชาวิทยาศาสตร์ แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา และ

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไปวเิคราะห์ทางสถิติ  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การทดสอบสมมติฐานของเคร่ืองมือส าหรับการวิจัย

ครัง้นี้ มรีายละเอยีด ดังนี้ 

   การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้

รายวชิาวิทยาศาสตร์ โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ก่อน

และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยการ

ทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent การวิเคราะห์ข้อมูล

จากแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น

ของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์การพิจารณาความคิดเห็นแบบ 3 ระดับ และน ามา

เปรียบเทียบกับเกณฑ์พิจารณาความคิดเห็นจากแนวคิด

ของ John W. Best (1981, p. 182) 

 สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การหา

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) 

แบบ Dependent 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานของนักเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

รายละเอยีดดังตาราง 1 

ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวชิาวทิยาศาสตร์  

            ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 2 กอ่นและหลัง 

            การจัดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ผลการ

เรียนรู้ 

จ านวน 

(n) 

คะแนน 

เต็ม 

 

X  

 

S.D. 
 

t 
 

Sig. 

ก่อนเรียน 20 20 10.85 3.15 
-4.278 .01** 

หลังเรียน 20 20 14.55 2.78 

 จากตาราง 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

ก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 2 โดยมีคา่เฉลี่ยหลังจากได้รับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( X  = 14.55) สูงกว่าค่าเฉลี่ย  

ของคะแนนก่อนได้รับการจัดการเรยีนรู้ (X  = 10.85) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 2. ผลการวิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน รายละเอียดดังตาราง 2 

ตาราง 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหา  

            ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 2 หลังการจัดการ 

            เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

สถานการณ์

ปัญหา 

ทักษะการแก้ปัญหา 

1. การระบุ

ปัญหา 

(2 คะแนน) 

2. การอธิบาย

สาเหตุของ

ปัญหา 

(2 คะแนน) 

3. วิธกีาร

แก้ปัญหา 

(2 คะแนน) 

4. สรุปผลท่ีได้รับ

จากการ

แก้ปัญหา 

(2 คะแนน) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

สถานการณ ์

ปัญหาท่ี 1 0.15 0.48 0.15 0.48 0.45 0.82 0.10 0.30 

สถานการณ ์

ปัญหาท่ี 2 1.10 0.78 1.55 0.82 1.20 0.95 1.15 0.98 

สถานการณ ์

ปัญหาท่ี 3 1.90 0.44 0.95 0.39 0.90 0.30 0.90 0.71 

สถานการณ ์

ปัญหาท่ี 4 1.75 0.55 1.80 0.52 1.35 0.93 1.85 0.48 

สถานการณ ์

ปัญหาท่ี 5 1.55 0.75 1.35 0.67 0.95 0.51 1.40 0.75 

คา่เฉลี่ยรวม 1.22 0.56 1.11 0.55 0.97 0.75 1.00 0.61 

ระดับทักษะ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

คา่เฉลี่ยรวม X = 1.06 S.D. = 0.65 

 

 จากตาราง 2 พบว่านักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา

โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับพอใช้ทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย 3 

ล าดับแรก คือ ด้านการระบุปัญหา ล าดับท่ีสอง คือ ด้านการ

อธิบายสาเหตุของปัญหา และล าดับสุดท้าย คือ ด้านการ

สรุปผลท่ีได้รับจากการแก้ปัญหา 

 3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

โดยมีภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ดังรายละเอียด

ตาราง 3  
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ตาราง 3 แสดงผลการวเิคราะหค์วามคิดเห็นของนักเรียน 

            ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. นักเรียนพึงพอใจที่ครูไม่ใช้วิธีการสอน 

แบบบรรยายเนือ้หาให้แก่นักเรียน 2.05 0.82 ปานกลาง 

2. นักเรียนพึงพอใจที่ครูใช้ค าถามกระตุ้น 

ให้นักเรียนคน้หาค าตอบด้วยตนเอง 2.10 0.91 ปานกลาง 

3. นักเรียนพึงพอใจที่ครูแนะน าและจัดเตรียม

เอกสาร ต ารา สื่อการเรียนอื่น ๆ ให้แก่

นักเรียน 2.50 0.60 มาก 

4. นักเรียนพึงพอใจบทบาทของครู 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2.35 0.81 ปานกลาง 

5. นักเรียนชอบวิธกีารเรียนที่เร่ิมต้น 

ด้วยสถานการณ์ก่อนการเรียนรู้เนือ้หา 2.50 0.76 มาก 

6. นักเรียนพึงพอใจกับสถานการณ์ปัญหา 

ที่ครูก าหนดให้ 2.45 0.60 ปานกลาง 

7. นักเรียนชอบในการก าหนดแหล่งเรียนรู้

ด้วยตนเอง 2.25 0.85 ปานกลาง 

8. นักเรียนชอบการวิเคราะห์ปัญหาและ

แสวงหาความรู้มาแก้ปัญหา 2.30 0.80 ปานกลาง 

9. นักเรียนพึงพอใจที่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์

การเรียนรู้และวางแผนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 2.45 0.75 ปานกลาง 

10. นักเรียนชอบการศึกษาคน้คว้า รวบรวม

ขอ้มูล และท าความเขา้ใจเนือ้หาด้วยตนเอง 2.10 0.85 ปานกลาง 

11. นักเรียนชอบความมีอสิระในการเรียนรู้

และร่วมมือกับกลุ่มในการท างานเพื่อแก้ปัญหา 1.95 0.82 ปานกลาง 

12. นักเรียนชอบการอภิปรายและ

แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ 1.95 0.88 ปานกลาง 

13. นักเรียนชอบท างานกลุ่มกับเพื่อน ๆ 2.40 0.82 ปานกลาง 

14. นักเรียนพึงพอใจต่อการรับผดิชอบ 

การเรียนรู้ของตนเอง 2.25 0.78 ปานกลาง 

15. นักเรียนชอบการมีส่วนร่วมในการก าหนด

กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับครู 2.45 0.82 ปานกลาง 

16. นักเรียนชอบบรรยากาศในการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 1.70 0.80 ปานกลาง 

17. นักเรียนชอบการเรียนรู้จากประสบการณ์

จริงด้วยการปฏิบัติงานเรียนรู้ด้วยตนเองและ

กลุ่มเพื่อน 2.15 0.87 ปานกลาง 

18. นักเรียนชอบการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อน 2.15 0.87 ปานกลาง 

19. นักเรียนเขา้ใจเนือ้หาวิชาได้ลึกซึง้มากขึ้น 2.35 0.74 ปานกลาง 

20. นักเรียนพึงพอใจที่จะเรียนแบบใช้ปัญหา

เป็นฐานในโอกาสต่อไป 2.65 0.58 มาก 

ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 20 ข้อ 2.25 0.24 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 3 พบวา่ความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ประถม 

ศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมตีอ่การจัดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานโดย

รวมอยูใ่นระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ี

มีค่าคะแนนสูงสุด คือ ข้อ 20 นักเรียนพึงพอใจที่จะเรียน

แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในโอกาสต่อไปอยู่ในระดับมาก และ

ข้อท่ีมคี่าคะแนนน้อยท่ีสุดคือ ข้อ 16 นักเรียนชอบบรรยากาศ

ในการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับปานกลาง 

อภิปรายผล 

 1. ผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนได้รับ

การจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้

เป็นเพราะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีการกระตุ้นให้

ผู้เรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหา เกิดความสนใจ

ท่ีจะค้นหาค าตอบ ท าความเข้าใจปัญหาท่ีต้องการเรียนรู้ 

อธิบายสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาได้ ค้นคว้าด้วยตนเอง

ด้วยวิธีการหลากหลาย ค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหา  น าเสนอ

เป็นผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลายและร่วมกันประเมินผลงาน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ (2550, 

หน้า 98) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง 

สารในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยคะแนนผลการเรียนรู้

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญดาภัค กิจทวี 

(2551, หน้า 97) ท่ีศึกษาเร่ืองเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังได้รับ

การจัดการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ก่อนได้รับ

การจัดการเรียนรู้และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยรัตน์ พุทธิเสน (2553, หนา้ 84) 

ท่ีศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 6 เรื่องการอ่านจับใจความภาษาไทย ที่เรียน

ด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรม

บทเรียนและนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบการใช้ปัญหา

เป็นฐาน PBL มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 

ผลการทดลองไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีต้ังไว้    
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 2. ทักษะการแก้ปัญหารายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

พบวา่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

ทุกด้านนักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอยู่ในระดับพอใช้ ท้ังนี้

เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียน

การสอน ด้วยการก าหนดสถานการณ์ปัญหาท่ีเป็นตัวกระตุ้น

ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมกีารเลือกสถานการณ์ปัญหาท่ีพบบ่อย

ในสถานการณ์จริงและสร้างสถานการณ์ปัญหาให้สอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ของเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสถานการณ์

ปัญหาที่ดีและน่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถอภิปรายและ

เรียนรู้เข้าใจแก้ปัญหามากกว่าการท่องจ าสามารถเชื่อมโยง

ความรู้เดิมของผู้เรียนกับข้อมูลใหม่ที่เน้นให้นักเรียนเกิด

การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้นักเรียนคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญดาภัค กิจทวี (2551, หน้า 98) 

ท่ีศึกษา เร่ือง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา

อยู่ในระดับพอใช้ด้านการระบุปัญหา ด้านการอธิบายสาเหตุ

ของปัญหา ด้านวธีิการแก้ปัญหา ด้านการสรุปผลท่ีได้รับจาก

การแก้ปัญหาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา กิ่มเท้ิง 

(2553, หน้า 115) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ท่ีมีต่อทักษะ

การแก้ปัญหา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และ

ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัย

พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และทักษะ

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการสอนโดยใชก้ิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมี

ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากผลการวิจัย

พบว่า โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้เป็นเพราะ 

นักเรียนพึงพอใจท่ีครูแนะน าและจัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียน 

อกีท้ังยังชอบวธีิการท่ีครูเร่ิมต้นด้วยสถาณการณ์ก่อนการเรียนรู้

ด้วยเนื้อหา และพอใจท่ีจะเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในโอกาส

ตอ่ไปอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ 

(2550, หน้า 103) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลการเรียนรู้

เร่ืองสารในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยส่วนหนึ่ง

พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน นักเรียนมคีวามเห็นดว้ยมาก โดยนักเรียนมคีวามเห็น

วา่ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด การแก้ปัญหา

และทักษะการแก้ปัญหา โดยผ่านประสบการณ์จริง พัฒนา

กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ เกิดความมั่นใจในความสามารถ

และการควบคุมตนเอง สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิต

ด้วยความริเร่ิมและกระตือรือร้นและมีการแก้ปัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญดาภัค กิจทวี 

(2551, หน้า 98) ท่ีศึกษาเร่ืองเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็น โดยภาพรวม

เห็นด้วยอยู่ในระดับมากต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา กิ่มเท้ิง (2553, 

หน้า 116) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ท่ีมีต่อทักษะ

การแก้ปัญหา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และ

ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวจิัย 

พบว่า ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

หลังได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เนื่องจากนักเรียนให้ความส าคัญและความสนใจในการเรียน

กล้าคิดกล้าริเร่ิม มีความเพียรพยายาม ชอบศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองและมีเหตุผล  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

  1. จากการทดลองการจัดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

พบว่าทักษะการแก้ปัญหารายวิชาวิทยาศาสตร์ ในภาพรวม

ของนักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอยูใ่นระดับพอใช้ ครูผู้สอน

ควรปรับปรุงสถานการณ์ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของรายวิชา มีทักษะการตั้งค าถาม การเลือกสถานการณ์ 

การประเมินผลและผู้เรียนเป็นอยา่งดี เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิด

ทักษะและมพีัฒนาการการเรียนรู้ได้ดยีิ่งขึน้ 
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  2. ความคิดเห็นของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาฐาน โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

ในรายข้อพบว่า ข้อ 16 นักเรียนชอบบรรยากาศในการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาฐาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด ดังนั้นคุณครูท่ีจะน าไปใช้

ในการจัดการเรียนรู้ควรสร้างบรรยากาศท่ีดแีละสนุกสนานให้

เกิดขึ้นในช้ันเรียน 

 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรน ารูปแบบการวิจัยนี้ไปใช้ในการวิจัยโดยใช้

เนื้อหาอื่น ในระดับชั้นอื่น หรือในรายวิชาอื่น  ๆท่ีมีความเหมาะสม

ตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี 

  2. ควรศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในโรงเรียนท่ีสังกัดหน่วยงานอื่น เช่น 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโรงเรียนเอกชน 
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