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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจยั เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานรายวิชาเศรษฐศาสตร์ชนั้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานรายวิชาเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็ นฐานรายวิชาเศรษฐศาสตร์ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน รายวิชาเศรษฐศาสตร์ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน รายวิชาเศรษฐศาสตร์โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ห้องเรียนที่ 1 จานวน 19 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุม่ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ครัง้ นี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานเรื่องพฤติกรรมการบริโภคและเศรษฐกิจประเทศไทย ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 1 จานวน 10 แผน 10 ชัว่ โมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ 3) แบบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือ ก จานวน 21 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคและเศรษฐกิจประเทศไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จานวน 15 ข้อ สถิติทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test dependent)
การศึกษาวิจยั พบว่า 1) ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐาน รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 มีประสิทธิภาพ
เท่ ากับ 84.42/81.05 ซึ่งเป็ น ไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิ จกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้ป ัญหาเป็ นฐาน รายวิช า
เศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 3) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติทร่ี ะดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
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The purposes of this research were 1) develop problem-based learning activities Economics courses for grade 7
to be effective according to with the criteria of 80/80 2) compare academic achievement both before and after
coursefor grade 7 who received Problem-based learning activitiesEconomics courses 3) compare the analytical thinking
ability both before and after course for grade 7 who received Problem-based learning activities Economics courses and
4) study the satisfaction for grade 7 toward problem-based learning activities Economics courses. The sample group of
this research was 19 students class 1 for grade 7 of MahachaiPittayakarn school in the second semester of the
academic year 2020 by cluster random sampling. The tools used for this research were these; 1) Problem-based
learning lesson plan on consumption behavior and the Thai economy for grade 7 of 10 lesson plan, 10 hour; 2) an
achievement test forms of 4 choices with 30 items; 3) analytical thinking abilitytest forms of 4 choices with 21 items;
and 4) student satisfaction questionnaire towards problem-based learning activities on consumption behavior and the
Thai economyfor grade 7 of 5 rating scale with 15 items. The statistics used for data analysis were percentage, mean,
standard deviation and t-test dependent sample.
The research found that 1) the results of the development of problem-based learning activities Economics
courses for grade 7 had its efficiency at 84.42/81.05 2) the students who learning activities by problem based learning
on Economics course had higher learning achievement after learning than before learning at the .05 level of
satisfaction 3) analytical thinking ability from problem-based learning activities Economics courses forgrade 7 had
higher learning achievement after learning than before learning at the .05 level of satisfaction and 4) students
satisfaction with problem-based learning activities was the highest.
Keyword: Problem base learning, Achievement, Thinking Analysis

บทนา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา
ของไทยไว้ว่ า ต้อ งเป็ นไปเพื่ อ พัฒ นาคนไทย ให้เป็ น มนุ ษ ย์
ที่ส มบู รณ์ ท งั้ ร่ างกาย จิต ใจ สติ ป ัญ ญา ความรู แ้ ละคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และวัฒ นธรรมการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผูอ้ ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งหวังให้ผูเ้ รียนเป็ นคนเก่ง
คนดีและมีความสุข ซึ่งอยู่ในหมวดที่ 4 มาตรา 22 บัญญัติไว้ว่า
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผูเ้ รียนให้สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเองได้ (วัชรา เล่าเรียนดี, 2548, น. 19) การศึกษาในศตวรรษที่ 21
ควรที่จะมุ่งไปที่การพัฒ นากระบวนการคิดควบคู่ ไปกับความรู ้
ซึง่ นอกจากจะมีความรูด้ แี ล้วยังต้องมีความคิด เป็ นบุคคลทีค่ ิดหลายชัน้
คิดแก้ปญ
ั หา คิดดี คิดชอบ และคิดสร้างสรรค์ มาตรา 24 ข้อ

(2) และ (3) กล่าวว่าการจัดกระบวนการเรียนรูจ้ ะต้อง “ฝึ กทักษะ
กระบวนการคิ ด การจัด การ การเผชิญ สถานการณ์ และการ
ประยุ ก ต์ค วามรู ม้ าใช้เพื่อ ป้ องกัน และแก้ไขปัญ หา” หลัก สู ต ร
แกนกลางการศึ ก ษาขัน้ พื้น ฐานพุ ท ธศัก ราช 2551 ได้ก าหนด
สมรรถนะส าคัญ ของผู เ้ รี ย น มุ่ง เน้น ให้เกิ ด สมรรถนะส าคัญ
5 ประการ ดังข้อที่ 2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรูห้ รือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551, น. 21)
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู ส้ งั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒ นธรรม มุ่ ง เน้น ให้ผู เ้ รี ย นเกิ ด สมรรถนะด้า น
ความสามารถในการคิ ด โดยเฉพาะความสามารถในการคิ ด
วิ เคราะห์ นอกจากนั้ น ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์
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ความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีความสาคัญ อย่างยิ่งเพราะเป็ น สิ่งที่บ่ งบอกบอกความรู ้
ความสามารถ และความเข้าใจของนักเรียนทีไ่ ด้รบั จากการเรียน
โดยวัดและประเมินผลจากคะแนนในการทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวัดพฤติกรรมต่ าง ๆ ที่นกั เรียนได้รบั
จากการเรียนว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรีย นมากน้อยเพียงใด
ซึง่ ครอบคลุมพฤติกรรมทีต่ อ้ งการวัด 6 ด้าน คือ ด้านความรูค้ วามจา
ด้านความเข้าใจ ด้านการนาไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ ด้านการสังเคราะห์
และด้านการประเมินค่า และเนื่องจากความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์เป็ นรากฐานสาคัญทีส่ ่งผลให้ผูเ้ รียนพัฒนาทักษะการคิด
ด้า นอื่ น ๆ ที่ สู ง ขึ้น โดยการคิ ด วิเคราะห์จ ะช่ ว ยให้ผู เ้ รี ย นรู ้
ข้อเท็จจริง รู เ้ หตุผลเบื้องต้นของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็ นมา
ของเหตุการณ์ รูว้ ่าเรื่องนัน้ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง รูร้ ายละเอียด
ของสิง่ ต่าง ๆ ทาให้ได้ขอ้ เท็จจริงที่เป็ นพื้นฐานความรูเ้ พือ่ นาไปใช้
ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง (มนตรี วงษ์สะพาน,
2556, น. 125)
จากผลการศึกษาคะแนนผลการสอบ O-NET ในปี 2559
ทีผ่ ่านมา พบว่า ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 มีค่าคะแนนเฉลีย่ ใน
วิชาภาษาไทยสู งกว่าวิชาอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิชา
เหล่านี้มคี ะแนนเฉลีย่ ตา่ กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ในรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมผูเ้ รียนส่วนมากยังขาดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ความสาคัญและหลักการ ทาให้ผลการสอบ
ในรายวิชานี้ อ ยู่ในเกณฑ์ท่ีต า่ กว่าเกณฑ์ม าตรฐาน คื อคะแนน
เฉลี่ยอยู่ ท่ี 46.68 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ ,
2559) นอกจากนี้การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จากการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2562 ของโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร พบว่า ค่าเฉลีย่
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนเกรด 3-4 ชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 1-3 อยู่ท่ี 45.11, 43.07 และ 40.71 ตามล าดับ ซึ่งต า่ กว่ า
เป้ าหมายของโรงเรียนที่ตงั้ ไว้คือ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนที่ได้เกรด 3-4 คื อ ร้อยละ 60
(โรงเรียนมหาชัยพิท ยาคาร, 2562, น. 48-53) และจากผลการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน ผูเ้ รียนยังไม่ได้รบั การสนับสนุน
ให้มีส่วนร่ วมในการจัด การเรีย นรู ม้ ากเท่ าที่ค วร ครู ยงั ยึด การ
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จัด การเรี ย นรู ท้ ่ีเน้น ให้ค วามรู ด้ ว้ ยการบรรยาย เน้น การเรีย น
ในห้องเรียน นักเรียนไม่ได้รบั โอกาสแสดงความคิดเห็นและการ
จัด กระบวนการเรี ย นยัง ไม่ เอื้ อ ต่ อ การพัฒ นาผู เ้ รี ย นแสวงหา
ความรู ด้ ว้ ยตนเองตามความพร้อมความสนใจของผู เ้ รียน และ
การกล้าที่แสดงว่าคิดเห็นและตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง อีกทัง้ อาจ
ส่งผลให้นกั เรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน และยังไม่
เข้าใจเนื้อหาของรายวิชาเศรษฐศาสตร์ได้อย่างลุ่มลึก อีกทัง้ การ
จัดการเรียนการสอนยังขาดการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ทาให้การจัดการเรียนรู ย้ งั ไม่ประสบผลสาเร็จ รวมทัง้
ส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับตา่ กว่าเกณฑ์
ทีต่ งั้ ไว้
วิธีการจัด การเรียนรู ท้ ่ีจะส่ งเสริม ให้ผู เ้ รีย นมีผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและเกิดการคิดวิเคราะห์มอี ยู่หลายวิธีและหนึ่ง
ในนั้น คื อ การจัด การเรี ย นรู โ้ ดยใช้ป ัญ หาเป็ น ฐาน (ProblemBased Learning) หรือ PBL จัด เป็ น วิธี ก ารเรี ย นวิธี ห นึ่ งที่ให้
นักเรียนเรียนเป็ นกลุ่มย่อยที่คละกันตามความสามารถ โดยใช้
ประเด็น ปัญ หาจากเหตุ ก ารณ์ ต่ าง ๆ จากสถานการณ์ จริงหรือ
สถานการณ์สมมติ ในการกระตุน้ ให้กลุ่มนักเรียนนาไปวิเคราะห์
และค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหานัน้ ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ พ้ ื น ฐานของนัก เรี ย นน ามา
พิจารณาประกอบการให้ค าแนะน าเพิ่ม เติ ม จากครู ผูส้ อน เพื่อ
นาไปสู่การอภิปรายและสรุปองค์ความรูท้ ่เี ป็ นคาตอบของปัญหา
นัน้ ๆ ร่วมกันซึ่งมีขนั้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิด
ของสานัก งานเลขาธิก ารสภาการศึก ษาต่ อการจัด กิจ กรรมการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานไว้ 6 ขัน้ ตอนดังนี้ 1) กาหนดปัญหา
2) การทาความเข้าใจปัญหา 3) ดาเนินการศึกษาค้นคว้า 4) สังเคราะห์
ความรู ้ 5) สรุ ป และประเมิน ค่ า ค าตอบและ 6) น าเสนอและ
ประเมินผลงาน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, น. 2-3)
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้เป็ นฐานยังเป็ นการ
พัฒ นาผู เ้ รี ย นด้านความสามารถในการแก้ป ัญ หาการเผชิญ กับ
ปัญ หา เป็ นโอกาสให้ผู เ้ รี ย นได้ฝึ ก ทัก ษะการแก้ป ัญ หา การใช้
เหตุผลในการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจพัฒนาทักษะการเรียนรู ้
ด้ว ยตนเองผู เ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ว้ ิ ธี ก ารเรี ย นโดยการก าหนด
จุด มุ่งหมายในการเรีย นรู ้ วิธีการแสวงหาความรู ้ การรวบรวม
ความรูแ้ ละสรุปองค์ความรู ้ ซึ่งเป็ นทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อีก

ทัง้ ยังเป็ นการพัฒนาทักษะการทางานเป็ นทีม ผูเ้ รียนได้มีโอกาส
ในการแสดงความคิด เห็น แลกเปลี่ยนแนวคิ ดกับ ผู อ้ ่ืน ทาให้มี
ความรูก้ ว้างขวางขึ้น และเป็ นการพัฒนาทักษะทางสังคมอี กด้วย
(กนก จันทรา, 2556, น. 50)
จากสภาพปั ญ หาดัง กล่ า ว ผู ว้ ิ จ ัย จึ ง ต้อ งการส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เพือ่ พัฒนา
ผูเ้ รียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ท่ีสูงขึ้นดังนัน้ หากได้นารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญ หาเป็ น ฐานมาใช้ใ นการจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ใ้ นรายวิช า
เศรษฐศาสตร์ ก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้กบั ผูเ้ รียน
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้มคี ุณภาพ
มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อ พัฒ นากิ จ กรรมการเรีย นรู โ้ ดยใช้ป ัญ หาเป็ น ฐาน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์ข องนัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึ ก ษาปี ท่ี 1 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลัง
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ได้รบั การจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานรายวิชาเศรษฐศาสตร์
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ได้รบั การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานรายวิชาเศรษฐศาสตร์
4. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 1 ที่มีต่ อ การจัด กิ จกรรมการเรีย นรู โ้ ดยใช้ป ัญ หาเป็ น ฐาน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์
สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ได้รบั การจัดกิจกรรม
การเรียนรู โ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐานรายวิชาเศรษฐศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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2. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ได้รบั การจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานรายวิชาเศรษฐศาสตร์มคี วามสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ขอบเขตการวิจยั
1. ตัวแปรในการวิจยั
1.1 ตัวแปรอิส ระ ได้แก่ การจัด กิ จกรรมการเรีย นรู ้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
1.2 ตัวแปรตาม ได้แ ก่ 1) ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3) ความพึงพอใจของนักเรียน
2. เนื้อหาทีใ่ ช้ในการวิจยั
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ได้แก่ เนื้อหาจากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
เรื่องพฤติกรรมการบริโภคและเศรษฐกิจประเทศไทย

วิธกี ารดาเนิ นการวิจยั

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
จานวน 2 ห้องเรีย น จานวนทัง้ หมด 39 คน โรงเรีย นมหาชัย
พิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
2. กลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 1 ห้องเรียนที่ 1 จานวน 19 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2563 โรงเรี ย นมหาชัย พิ ท ยาคาร ได้ม าโดยการสุ่ ม แบบกลุ่ ม
(Cluster Random Sampling) (อรัญ ซุยกระเดื่อง, 2557, น. 55)
เครื่องมือการวิจยั
1. แผนการจัด การเรี ย นรู โ้ ดยใช้ป ัญ หาเป็ นฐานเรื่ อ ง
พฤติกรรมการบริโภคและเศรษฐกิจประเทศไทย ของนักเรียน
ชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 1 จ านวน 10 แผน 10 ชัว่ โมง ผลพบว่ า
ค่าเฉลีย่ ความเหมาะสมมีค่า 4.62-4.94
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อผลพบว่า ได้ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.96
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3. แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 21 ข้อผลพบว่า ได้ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.94
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อการจัด
กิจกรรมการเรีย นรู โ้ ดยใช้ป ัญ หาเป็ น ฐานเรื่อ ง พฤติ กรรมการ
บริโภคและเศรษฐกิจประเทศไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 จานวน
15 ข้อ ผลพบว่า ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู ว้ ิจยั ได้อ ธิบ ายชี้แ จงท าความเข้าใจและข้อ ตกลงกับ
นักเรียนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในเรื่องการเรียน เวลาเรียน และวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวิธีการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
โดยให้ความสาคัญกับนักเรียน
2. ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยให้นกั เรียนทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะเกี่ยวกับ
การคิดวิเคราะห์ เพือ่ นาคะแนนทีไ่ ด้มาเป็ นคะแนนทดสอบก่อนเรียน
3. ดาเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดย
วิธี ก ารจัด กิ จกรรมการเรีย นรู โ้ ดยใช้ป ัญ หาเป็ น ฐาน จากแผน
การจัดการเรียนรูท้ ผ่ี ูว้ จิ ยั สร้างขึ้น ใช้เวลาในการสอนทัง้ หมด 10 ชัว่ โมง
4. เมือ่ สิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
วิช าเศรษฐศาสตร์ เรื่ อ งพฤติ ก รรมการบริ โภคและเศรษฐกิ จ
ประเทศไทย ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ตามการทดลองแล้ว
ผูว้ จิ ยั ทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test)
5. นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ วิชาเศรษฐศาสตร์
เรื่องพฤติกรรมการบริโภคและเศรษฐกิจประเทศไทย ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็ นฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐาน วิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่องพฤติกรรมการบริโภค
และเศรษฐกิ จประเทศไทย ของนัก เรียนชัน้ มัธยมศึ กษาปี ท่ี 1
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดย 80 ตัวแรก (E1) คื อ
คะแนนเฉลี่ย ของนัก เรี ย นทัง้ หมดที่ได้จ ากการท าใบงานและ
การทาแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
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ซึ่งต้องได้ค ะแนนตัง้ แต่ รอ้ ยละ 80 ขึ้นไป และ80 ตัวหลัง (E2)
คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึ่งคานวณจากร้อยละของคะแนน
เฉลี่ย ของนัก เรี ย นทุ ก คนที่ไ ด้จ ากการท าแบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู ด้ ว้ ยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
สิ้นสุดลง ซึ่งได้คะแนนตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึ้นไปโดยใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐานวิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่องพฤติกรรมการบริโภค
และเศรษฐกิจประเทศไทย โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent
Samples
3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและ
หลัง เรี ย นของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 1 ที่ ไ ด้ร ับ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานวิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง
พฤติกรรมการบริโภคและเศรษฐกิจประเทศไทย โดยหาค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test แบบ Dependent
Samples
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ที่ มี ต่ อ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ้ ดยใช้ป ั ญ หาเป็ นฐาน
วิช าเศรษฐศาสตร์ เรื่ อ งพฤติ ก รรมการบริ โภคและเศรษฐกิ จ
ประเทศไทยแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า 5 ระดับ โดยการหา
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เกณฑ์ท่ีป ระเมิน มาใช้พิจ ารณาแปลผลความพึงพอใจ
(บุญชม ศรีสะอาด, 2546, น. 103)
4.51-5.00 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมากทีส่ ุด
3.15-4.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมาก
2.51-3.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.51-2.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย
1.00-1.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด
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ผลการวิจยั

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ได้แผนการจัดการ
เรียนรู ้ จานวน 10 แผน ผลการหาประสิทธิภาพ เท่ากับ 80/80
ดังตารางที่ 1

ใบงาน (10)

แบบทดสอบย่อย
(20)

ใบงาน (5)

ใบงาน (10)

ใบงาน (5)

ใบงาน (5)

แบบทดสอบย่อย
(20)

ใบงาน (5)

ใบงาน (5)

4
4
4
4
4
5
4
5
5
5
4
4
4
4
5
5
4
4
4

4
4
5
4
5
4
5
5
4
4
4
5
4
5
4
4
4
5
5

7
8
8
7
8
5
9
8
7
8
9
6
7
8
8
8
7
9
8

14
15
15
15
16
17
17
18
17
16
18
17
17
16
16
16
17
16
15

4
5
4
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
4

8
8
9
9
8
9
8
9
9
9
9
9
8
8
9
8
9
9
9

4
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
4
5
4

4
5
4
5
4
4
5
5
5
5
4
5
4
4
5
4
5
4
4

15
15
14
16
15
15
16
17
16
18
17
16
15
17
18
16
18
15
18

5
4
4
4
5
4
4
5
5
4
4
4
4
5
5
4
4
5
5

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
4
5
4

รวม
X
S.D.

ร้อยละ

คะแนนหลังเรียน(30)

ใบงาน (5)

4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
4
4
5

ผลรวม(100)

ใบงาน (5)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ใบงาน (5)

ตารางที่ 1 คะแนนระหว่างเรียนได้แก่ ใบงาน แบบทดสอบย่อย และคะแนนหลังการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
คะแนนระหว่างเรียน
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
เลขที่

76
80
81
82
83
81
88
92
87
88
88
85
84
86
85
83
85
86
84
1604
84.42
3.59
84.42

17
19
20
21
20
22
19
23
24
21
20
26
25
24
27
23
21
22
22
462
24.32
2.19
81.05
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จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนระหว่างเรียนของนักเรียนที่
เรี ย นโดยกิ จ กรรมการเรี ย นรู โ้ ดยใช้ป ัญ หาเป็ นฐานรายวิช า
เศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 จานวน 10 ชุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 84.42 คะแนน คิ ดเป็ นร้อยละ 84.42 และคะแนนหลัง
เรี ย นโดยกิ จ กรรมการเรี ย นรู โ้ ดยใช้ป ัญ หาเป็ นฐานรายวิช า
เศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 1 มีค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ 24.32
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 81.05 ดังนัน้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
มีประสิทธิภาพ 84.42/81.05 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด

ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรีย บเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
กิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐานรายวิชาเศรษฐศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนก่อนการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลพบว่าข้อมูล
มี ก ารแจกแจงแบปกติ (ก่ อ นเรี ย น K.S.= 0.19, Sig.=0.63),
(หลังเรียน K.S.=0.15, Sig.=0.20) จึงทาการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test dependent) และผลการวิเคราะห์
ปรากฏผลดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ก่อนและหลังเรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
การทดสอบ
จานวน คะแนนเต็ม
df
t
S.D.
X
ก่อนเรียน
19
30
13.00
2.33
18
33.04
หลังเรียน
19
30
24.32
2.19
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทีเ่ รียน
ด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐานรายวิชาเศรษฐศาสตร์
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรีย บเทีย บความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์จากการกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้

sig
.00

ปัญ หาเป็ น ฐานรายวิช าเศรษฐศาสตร์ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 1
ก่อนเรียนและหลังเรียนก่อนการเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ ผู ว้ ิจยั ได้ตรวจสอบการแจกแจงของข้อ มูลพบว่ า
ข้อมูลมีการแจกแจงแบปกติ (ก่อนเรียน K.S.=0.16, Sig.=0.20),
(หลังเรียน K.S.=0.18, Sig.=0.09) จึงทาการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test dependent) และผลการวิเคราะห์
ปรากฏผลดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ก่อนและหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
การทดสอบ จานวน คะแนนเต็ม
df
t
sig
S.D.
X
ก่อนเรียน
19
21
11.16
2.17
18
16.19
.00
หลังเรียน
19
21
17.00
1.25

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทีเ่ รียน
ด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทีม่ ตี ่อกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็ นฐานรายวิชาเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่มตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ปรากฏดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และแปลผลความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน รายวิชาเศรษฐศาสตร์
ข้อ

รายการประเมิน

X

S.D. ระดับความพึงพอใจ

1
2
3

นักเรียนชอบการตัง้ ประเด็นปัญหาของครูผูส้ อน
นักเรียนชอบเนื้อหาทีเ่ รียนในวิชานี้ไม่ยากเกินไป
การจัดลาดับกิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็ นขัน้ ตอน ทาให้นกั เรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาได้งา่ ยขึ้น
นักเรียนชอบทีม่ กี ารตัง้ คาถามหรือตัง้ ปัญหาทาให้กิจกรรมน่าสนใจ
นักเรียนชอบทีไ่ ด้เรียนเป็ นกลุม่ และช่วยกันทางานเป็ นกลุม่
นักเรียนชอบทีไ่ ด้ฝึกทักษะต่าง ๆ จนมีความมันใจและกล้
่
าแสดงออก
นักเรียนชอบทีค่ รูผูส้ อนมีสอ่ื ประกอบการเรียนทีน่ ่าสนใจและหลากหลาย
เมือ่ มีใบงานนักเรียนพอใจในคะแนนของตนเองและกลุม่ ทีท่ าได้เสมอ
นักเรียนชอบการสืบค้นข้อมูลทีส่ ามารถค้นหาได้อย่างอิสระ
นักเรียนชอบเรียนรูโ้ ดยใช้สอ่ื และแหล่งเรียนรูท้ เ่ี ร้าความสนใจและส่งเสริมการ
เรียนรู ้
นักเรียนชอบการเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
เพราะทาให้นกั เรียนเข้าใจเนื้อหาได้งา่ ยขึ้น
นักเรียนชอบการเล่าข่าวสถานการณ์และให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็น
นักเรียนสนุกกับการนาเสนอผลงาน
นักเรียนชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานเพราะสนุกและ
น่าสนใจ
นักเรียนชอบการประเมินผลการเรียนรูข้ องครูมคี วามเหมาะสมและยุติธรรม
รวม

4.53
4.68
4.89

0.70
0.48
0.32

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.53
4.26
4.47
4.84
4.53
4.63
4.63

0.51
0.73
0.70
0.37
0.61
0.50
0.68

มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.42
4.37
4.79
4.53

0.77
0.68
0.54
0.70

มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.74
4.59

0.56
0.17

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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จากตารางที่4 นักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่มีต่อกิจกรรม
การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ้ ดยใช้ป ั ญ หาเป็ นฐานรายวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( X = 4.59,
S.D. = 0.17) และเมื่อ พิจารณาเป็ น รายข้อพบว่าอยู่ ในระดับ
มากทีส่ ุด เรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ
การจัดลาดับกิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็ นขัน้ ตอน ทาให้นกั เรียนสามารถ
เข้าใจเนื้ อหาได้ง่ ายขึ้ น ( X =4.89, S.D. =0.32) ครู ผู ส้ อนมี ส่ื อ
ประกอบการเรียนทีน่ ่าสนใจและหลากหลาย ( X =4.84, S.D. =0.37)
และนักเรียนสนุกกับการนาเสนอผลงาน ( X =4.79, S.D. =0.54)

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

ผลการวิจยั มีประเด็นสาคัญนามาสรุปและอภิปราย
ผลการวิจยั ดังนี้
1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐาน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์ชนั้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ได้แผนการจัดการเรียนรู ้
จานวน 10 แผนซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.42/81.05 ซึ่งเป็ นไป
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ
1.1 แผนการกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น มาได้ผ่ านกระบวนการสร้างอย่ างมีระบบและ
วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมโดยเริ่ ม จากการศึ ก ษาเอกสารหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐานพุ ท ธศัก ราช 2551 หลัก สู ต ร
สถานศึกษาคู่มือครู กลุ่มสาระการเรียนรู ห้ ลักการจัดการเรียนรู ้
สัง คม ศาสนา และวัฒ นธรรมหลัก การการอ่ านคิ ด วิเคราะห์
หลักการเขียนแผน การจัดการเรียนรูต้ ามแนวการสอนแบบปัญหา
เป็ นฐานแนวการจัด การเรี ย นรู ก้ าหนดรู ป แบบการเขี ย นแผน
การจัดการเรียนรู แ้ ละดาเนินการจัดทาโดยคานึงถึงมาตรฐานสาระ
การเรียนรู จ้ ุดประสงค์การเรียนรู ก้ ารเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้
และกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ น
ส าคัญ ได้ด าเนิ น การจัด การเรี ย นรู ต้ ามขัน้ ตอนของกิ จกรรม
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐาน ซึ่งเป็ นการส่งเสริมการทางานเป็ น
กลุ่มสร้างความสามัคคีในกลุ่มส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีความ
เอื้อ อาทร มีน ้าใจช่ วยเหลือ ซึ่งกัน และกัน นัก เรี ย นมีค วามสุ ข
สนุ กสนานและมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองช่วยเหลือ
ตนเองไม่ให้เป็ นภาระของของกลุ่ม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสู งขึ้น ซึ่งแนวคิ ดของอาภรณ์ แสงรัศมี (2543, น. 14)
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ได้สรุปว่าการเรียนรูแ้ บบใช้ปญั หาเป็ นฐาน เป็ นการจัดการเรียนรู ้
ทีเ่ ริ่มต้นด้วยปัญหา เพือ่ เป็ นสิ่งกระตุน้ ให้ผูเ้ รียนเกิดความอยากรู ้
และไปแสวงหาความรูเ้ พิ่มเติม ต้องการที่จะแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
จากแหล่งวิทยาการที่หลากหลาย เพื่อนามาใช้ในการแก้ปญ
ั หา
โดยที่ไม่ ได้มีการศึ ก ษาหรือเตรีย มตัวล่วงหน้าเกี่ย วกับ ปัญ หา
ดังกล่าวมาก่อน เพื่อนามาแก้ปญ
ั หา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความต้องการ
ของผูเ้ รียน เป็ นกระบวนการที่คล้ายกับการสืบเสาะหาความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์โดยที่ผูเ้ รียนมีการทางานกันเป็ นทีมครูเป็ นเพียงผูใ้ ห้
คาแนะนาช่วยเหลือและสนับสนุนในการเรียน และบุญนา อินทนนท์
(2551, น. 14) ได้สรุปว่า การเรียนรูแ้ บบใช้ปญั หาเป็ นฐานมีแนว
คิ ด พื้ น ฐานมาจากกระบวนการสร้างความรู ใ้ หม่ โดยอาศัยพื้ น
ฐานความรูเ้ ดิมที่มีอยู่ดว้ ยตนเองจากการที่ผูเ้ รียนมีปฏิสมั พันธ์กบั
สิ่งแวดล้อม ต้องลงมือกระทาด้วยตนเอง จนการค้นพบความรู ้
หรือข้อมูลใหม่ และสามารถนาข้อมูลออกมาใช้ในการกระทาและ
การแก้ป ัญ หาต่ าง ๆ ได้ โดยผู ส้ อนเป็ น เพีย งผู ช้ ้ ีแนะแนวทาง
เท่านัน้
1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หา
เป็ นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู ส้ งั คม ศาสนาและวัฒนธรรมที่ผูว้ ิจยั
สร้างขึ้นได้รบั การตรวจสอบคุณภาพปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
จากอาจารย์ท่ปี รึกษาและได้รบั การประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนที่จะ
นาไปทดลองจริงอีกทัง้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็ นฐานทีผ่ ูว้ จิ ยั ได้พฒั นามีการจัดการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายส่งเสริม
ให้ให้ผู เ้ รีย นได้เรีย นรู ต้ ามที่ต นเองถนัด จะช่ ว ยพัฒ นาผู เ้ รีย น
ด้านสติปญ
ั ญานอกจากนี้ยงั มีการเสริมแรงทางบวกโดยให้รางวัล
แก่ กลุ่ มที่ท าคะแนนเฉลี่ยถึ งเกณฑ์ท่ีก าหนดเป็ นการกระตุ น้ ให้
ผู เ้ รี ย นมี ค วามพยายามในการเรี ย นมากขึ้ น ส่ ง ผลให้ผู เ้ รี ย น
มีประสิทธิภาพการเรียนสู งขึ้นซึ่งการวิจยั ของนิติยา ทรงมงคลรัตน์
(2561, น. 386-387) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู แ้ บบโครงงานเรื่อ งคื น คุ ณ ธรรมสู่ ห อ้ งเรี ย นโดยใช้
ปัญ หาเป็ น ฐาน วิชาสังคมศึก ษาพื้น ฐาน ชัน้ มัธยมศึก ษาปี ท่ี 5
โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตเมืองฟ้ าแดด สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบโครงงานเรื่องคืนคุณธรรมสู่หอ้ งเรียนโดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐาน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 80.85/84.06

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ป ัญ หาเป็ นฐานรายวิช าเศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึ ก ษาปี ท่ี 1
หลังเรียนสู งกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ทัง้ นี้เนื่ องจากการจัดการเรีย นรู โ้ ดยใช้ป ัญ หาเป็ น ฐานในแต่ ล ะ
ขัน้ ตอนจะทาให้นกั เรียนมีความตื่นตัวให้ความสนใจมีความอยาก
รูอ้ ยากเห็นและพยายามทาความเข้าใจปัญหา ทาให้นกั เรียนรูจ้ กั
คิ ด วิเคราะห์ป ัญ หาและความรู ท้ ่ีเกี่ ย วข้อ งกับ ปัญ หาพร้อ มทัง้
ได้ฝึ ก ทัก ษะการวางแผนการเรี ยนรู ด้ ว้ ยตนเอง ฝึ ก การท างาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื ในกลุ่มและฝึ กการทางานเป็ นทีมได้ฝึกการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและการสือ่ สารกับบุคคลอื่นด้วยนักเรียนเกิดทักษะ
การคิ ด สังเคราะห์ข อ้ มูล ที่ได้จ ากการวิเคราะห์แ ละจากการหา
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ศึกษามา และตัดสินใจได้ว่าเพียงพอที่จะ
แก้ปญั หานัน้ หรือไม่อย่างไรทาให้เกิดการเชื่อมโยงความรูท้ ่หี ามา
ได้ก ับ วิธี ก ารหาค าตอบของปัญ หาซึ่ง จะท าให้เกิ ด การพัฒ นา
ทางด้านการแก้ปญ
ั หาอีกทางหนึ่งนักเรียนเกิดทักษะการนาเสนอ
ผลงานและผลการเรียนรูจ้ ากการออกมารายงานผลงานของกลุ่ม
พร้อมทัง้ ฝึ กการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู อ้ ่ืนที่มีแนวคิดไม่
ตรงกันได้ผลจากการร่วมกันอภิปรายและฟังรายงานของแต่ละ
กลุ่มทาให้นกั เรียนได้รบั ความรู ใ้ นเนื้อหาและเกิดความคิดรวบ
ยอดพร้อ มทัง้ นัก เรี ย นเกิ ด ทักษะการแก้ป ัญ หาจากการฝึ กท า
ใบกิ จกรรมในแต่ ละแผนการจัด การเรี ยนรู น้ ักเรี ยนได้ร่ วมกัน
อภิปรายเพื่อหาคาตอบ ซึ่งการวิจยั ของรัชนี เกษศิริ (2558, น. 90)
ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็ นฐาน วิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒ นธรรมที่ส่งผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนและ
คุ ณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์ ด้านใฝ่ เรี ย นรู ข้ องนัก เรีย นระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา ผลการวิจยั พบว่า
นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็ นฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่านักเรียน
ที่ได้ร บั การจัด การเรี ย นรู แ้ บบปกติ อ ย่ างมีน ัย ส าคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และธีรภัทร์ นิตยกุลเศรษฐ์ และทัศนีย ์ นาคุณทรง
(2562, น. 4-6) ได้ศึ กษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู แ้ บบปัญหา
เป็ นฐาน เรื่อง ประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ผลการวิจยั พบว่า
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนัก เรี ย นที่ เรี ย นโดยใช้ก ารจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็ นฐาน เรื่อง ประเด็นสาคัญทาง
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ประวัติศาสตร์ไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หลังเรียนสู งกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ
.05 ทัง้ นี้เนื่องจาก ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ช่วยให้น ัก
เรียนรูข้ อ้ เท็จจริงเข้าใจความเป็ นมาเป็ นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ
รู ว้ ่าเรื่องนัน้ มีองค์ประกอบอะไรบ้างท าให้น ักเรียนรู ข้ อ้ เท็จจริง
ที่เป็ นฐานความรู ใ้ นการนาไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่ าง ๆ ได้
อย่างถูกต้องนักเรียนสามารถพิจารณาความสมเหตุสมผลของ
ข้อมูลทีป่ รากฏและไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์ความรูส้ กึ หรืออคติแต่
สืบค้นตามหลักเหตุผลและข้อมูลที่เป็ นจริง พัฒนาความเป็ นคน
ช่างสังเกตการหาความแตกต่ างของสิ่งที่ปรากฏพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินสรุปสิ่งใดลงไปเข้า
ใจความเป็ นมาเป็ นไปของสิ่งต่ าง ๆ รู ว้ ่าเรื่องนัน้ ๆ มีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง แต่ ละองค์ป ระกอบสัม พัน ธ์เชื่อมโยงกัน จนสามารถ
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ การวิจยั
ของศิ ริเนตร นิ ลนามะ (2559, น. 90-91) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการกลุม่ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ ส 21104 ของ
นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 1 ด้วยการจัด การเรี ย นรู แ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐานร่วมกับเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน ผลการวิจยั
พบว่านักเรียนร้อยละ 77.78 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดเป็ นร้อยละ 75.06 สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.59, S.D. =0.17) อาจเนื่องมาจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดการใช้ปญั หาเป็ นฐานนักเรียน
ได้ลงมือ ปฏิบ ตั ิ เพื่อ พัฒ นาความรู ด้ ว้ ยวิธีด าเนิ น การอย่ างเป็ น
ระบบโดยจุด ประสงค์ห ลัก ของการสอนโดยใช้ป ัญ หาเป็ น ฐาน
ต้องการกระตุน้ ให้นกั เรียนรูจ้ กั การสังเกตรูจ้ กั การตัง้ คาถามรูจ้ กั
วิธีแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองเพือ่ ตอบคาถามทีต่ นอยากรูร้ ูจ้ กั สรุป
และนาเสนอความสาคัญให้ครบทุกด้านทัง้ ความเหมือนและความ
แตกต่างและข้อดีขอ้ เสียมีกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับธรรมชาติของ
ผูเ้ รียนที่มีความถนัดความสามารถความต้องการที่แตกต่ างกัน
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เป็ นกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่เี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมที่หลากหลายและมีความสุขกับการเรียนและเป็ นการฝึ ก
ให้นกั เรียนคิด อย่างเป็ นระบบ ซึ่งการวิจยั ของธีรภัทร์ นิตยกุล
เศรษฐ์ และทัศนีย ์ นาคุณทรง (2562, น.4-6) ได้ศึกษาการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็ นฐาน เรื่อง ประเด็นสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 6 ผลการวิจ ัย พบว่ า ความพึ ง พอใจของ
นัก เรีย นที่มีต่ อ การจัด กิ จกรรมการเรีย นรู แ้ บบปัญ หาเป็ น ฐาน
เรื่อง ประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
โดยรวมอยู่ ในระดับ มากที่สุ ด ( X =4.75, S.D. =0.38) และ
นิติยา ทรงมงคลรัตน์ (2561, น. 386-387) ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานเรื่องคืนคุณธรรม
สู่ ห อ้ งเรี ย นโดยใช้ป ั ญ หาเป็ นฐาน วิ ช าสัง คมศึ ก ษาพื้ น ฐาน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตเมืองฟ้ าแดด
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า การประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู แ้ บบ
โครงงานเรื่องคืนคุณธรรมสู่หอ้ งเรียนโดยใช้ปญั หาเป็ นฐานอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ครู ผู ส้ อนควรอธิ บ ายให้ผู เ้ รี ย นได้เข้า ใจความรู ้
เบื้องต้น ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐานเพื่อให้ผูเ้ รียนได้เข้าใจกระบวนการเรียนรู ้
และปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง
1.2 ปัญ หาที่ใช้เป็ น ฐานในการเรีย นรู เ้ นื่ อ งจากในการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานปัญหาถือว่าเป็ นองค์ประกอบ
หลัก ครู จ ะต้อ งให้ค วามส าคัญ ในการสร้างปัญ หาที่ใช้เป็ น ฐาน
การเรียนรู ใ้ ห้มากกล่าวคือครู ตอ้ งสร้างปัญ หาให้มีลกั ษณะเป็ น
ปัญหาปลายเปิ ดให้นกั เรียนคิดได้อย่างหลากหลายนอกจากนี้ยงั
ต้องค านึ งถึงความสนใจและความรู พ้ ้ ืนฐานของผู เ้ รี ยนด้วยครู
จะต้องเตรี ย มค าถามไว้ก ระตุ น้ ความคิ ด ของนัก เรี ย นส าหรับ
ปัญหาแต่ละปัญหาทีใ่ ช้เป็ นฐานในการเรียนรูด้ ว้ ย
1.3 การจัดเวลาสาหรับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็ นฐานจะต้องจัดให้นกั เรียนมีเวลาที่จะศึกษาค้นคว้าสังเคราะห์

11

ข้อมู ลความรู ต้ ่ าง ๆ เพื่ อการแก้ป ัญ หาอย่ างเพี ยงพอเหมาะสม
กับ เนื้ อ หาสาระการเรี ย นรู แ้ ละความยากง่ายของสถานการณ์
ปัญหาทีใ่ ช้เป็ นฐานด้วย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาความสามารถในการแก้ปญ
ั หาโดย
การจัด การเรี ย นรู โ้ ดยใช้ป ั ญ หาเป็ นฐานในระดับ ชั้น อื่ น ๆ
เนื้อหาวิชาอื่นหรือกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ ่นื เป็ นต้น
2.2 ควรมีการศึ กษาผลของการจัด การเรียนรู โ้ ดยใช้
ปัญ หาเป็ น ฐานที่มีต่ อ ตัวแปรอื่น ๆ เช่ น ความสามารถในการ
แก้ปญั หา ความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและความสามารถในการ
ให้เหตุผลเป็ นต้น
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