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การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์
และความสามารถในการคิดแก้ปญั หา ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์ ให้มีคะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม
3) เพือ่ พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปญั หาให้มคี ะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/2 จานวน 19 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มาจาก
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
วิชาฟิ สิกส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้รอ้ ยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ E1/E2
ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านมีประสิทธิภาพเท่ากับ
76.35/71.00 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ทต่ี งั้ ไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สกิ ส์ของนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 21.26 คิดเป็ นร้อยละ 71.00
ซึ่ง พบว่ า ผ่ า นเกณฑ์ร อ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ ม ที่ก าหนดไว้ 3) ความสามารถในการคิ ด แก้ป ัญ หาของนัก เรี ย นมีค ะแนนเฉลี่ย 54.16
คิดเป็ นร้อยละ 75.22 ซึง่ พบว่าผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็มทีก่ าหนดไว้
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; ความสามารถในการคิดแก้ปญั หา; ปัญหาเป็ นฐาน; แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
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ABSTRACT

The research objectives were 1) to determine the efficiencyof problem-based learning activities incorporated with
flipped classroom to have a required efficiency of 70/70 2) to develop the physics learning achievement pass the criteria
70% of full score 3) to develop the problem solving thinking ability pass the criteria 70% of full score. The sample used
in this study consisted of 19 students in Mathayomsuksa 4/2, studied in the 2nd semester of academic year 2020, Rajabhat
Maha Sarakham University Demonstration School were derived from cluster random sampling. Research instruments were
problem-based learninglesson plan incorporated with flipped classroomof physics, achievement test and problem
solvingthinkingabilities test.The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and scores efficiency
testing E1/E2 the research results can be summarized as follows 1) The efficiency of problem-based learning activities
incorporated with flipped classroom was of 76.35/71.00, which was in accordance with the criteria. 2) Physics learning
achievement of students have been the average score was 21.26 or 71% pass the criteria 70% of full score. 3) Problem
solving thinking ability of students have been the average score was 54.16 or 75.22% pass the criteria 70% of full score.
Keyword: Learning Achievement, Problem Solving Thinking Ability, Problem-based Learning Activities, Flipped
Classroom

บทนา

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็ นการเตรียมนักเรียนให้พร้อม
กับกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่ อวิถีการ
ดารงชีพของสังคมอย่างทัว่ ถึง ครูจงึ ต้องเตรียมพร้อมในการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อให้นกั เรียนมีทกั ษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลก
ในศตวรรษนี้มสี ่งิ สาคัญทีแ่ ตกต่างไปจากเดิมคือ จะให้ความสาคัญ
กับนักเรียนโดยเน้นทีท่ กั ษะการเรียนรู ้ (Learning Skill) กลุม่ สาระ
การเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้นกั เรียนได้เรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์
ทีเ่ น้นการเชื่อมโยงความรูก้ บั กระบวนการ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู ้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู ้
และแก้ปญั หาที่หลากหลาย ให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูท้ ุก
ขัน้ ตอน มีการทากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริงอย่างหลากหลาย
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET)
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ของชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 6 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่าในระดับประเทศคะแนน
เฉลีย่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู ว้ ทิ ยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลีย่ 29.20
จากคะแนนเต็ ม 100 คะแนน เมื่อ พิจ ารณาผลคะแนนระดับ
โรงเรียนพบว่า ได้คะแนนเฉลีย่ 25.70 ตา่ กว่าที่โรงเรียนกาหนดไว้
(วิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562)
นอกจากนี้เมือ่ พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สกิ ส์ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ในปี การศึกษา 2562 นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ คิด
เป็ นร้อยละ 37.70 จัดอยู่ในระดับพอใช้ (วิชาการโรงเรียนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562) และจากการประเมินผล
ผู เ้ รี ย นจากการทดสอบระดับ นานาชาติ โดยองค์ก ารเพื่อ ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ได้ทาการประเมินผูเ้ รียนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพในอนาคต พบว่าในการประเมิน
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาระดับบุคคลด้านคณิ ตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประเทศพบว่า นักเรียนมากกว่าร้อยละ
10 ไม่สามารถคิดแก้ปญั หาขัน้ พื้นฐานได้ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 2558) จากผลการประเมินแสดงให้
เห็นว่า ผู เ้ รียนยังขาดความสามารถในการคิดแก้ป ัญหา ซึ่งเป็ น
ทักษะพื้นฐานที่นกั เรียนในศตวรรษที่ 21 ควรจะมี และนักเรียนยัง
ขาดทักษะด้านวิชาการส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐาน
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สามารถตอบสนองต่ อ วัต ถุป ระสงค์ข องการจัด การเรี ย นรู ท้ าง
วิทยาศาสตร์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐาน เป็ นทางเลือก
หนึ่งในการนามาเป็ นทฤษฎีหลักในการพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปญ
ั หาของนักเรียน โดยให้นกั เรียนสร้างความรูใ้ หม่จากการใช้
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็ นบริบทของการเรียนรู ้ เพื่อให้นกั เรียน
เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปญ
ั หา (ยรรยง สินธุ ง์ าม,
2559) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐานเริ่มต้นจาก
การน าเสนอสถานการณ์ ป ัญ หาให้แ ก่ ผู เ้ รี ย น ให้ผู เ้ รี ย นในกลุ่ ม
ร่วมกันทาความเข้าใจกับปัญหา ระบุปญั หา วิเคราะห์ปญั หา แล้วสร้าง
เป็ นประเด็นการเรียนย่อย ๆ เกี่ยวกับสิง่ ที่ตอ้ งการรูข้ อ้ มูล สามารถ
ที่จ ะน าความรู ท้ ่ีไ ด้อ ธิ บ ายสถานการณ์ ป ัญ หาที่ไ ด้ร บั พร้อ มทัง้
สามารถสรุปหลักการต่าง ๆ ทีไ่ ด้จากการศึกษาสถานการณ์ปญั หานี้
เป็ นแนวทางในการนาไปใช้แก้ปญ
ั หาอื่น ๆ ต่อไป (Sa-ah, 2008)
และจากปัญหาเวลาเรียนในชัน้ เรียนมีจากัด การทาให้นกั เรียนเข้าใจ
ในหลักการบางอย่างไม่เพียงพอ จึงใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
(Flipped Classroom) ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ที่ให้นกั เรียนศึกษาเนื้อหามาล่วงหน้า โดยครู เป็ นผูจ้ ดั ทาวิดีทศั น์
การสอน จากนัน้ นาไปอัปโหลด (Upload) ไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้นกั เรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู ้ ได้ฝึกกระบวนการคิด และการค้นหา
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ท่ีกาหนด
อีก ทัง้ ยัง เป็ น การฝึ ก ให้น ัก เรี ย นได้รู จ้ กั การใช้เ ทคโนโลยีใ ห้เกิด
ประโยชน์สู ง สุ ด ต่ อ การเรี ย นรู ้ และรู ป แบบเรี ย นการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านมุ่ง เน้นการสร้างองค์ความรู ข้ องนักเรียนตาม
ทักษะ ตามความรูค้ วามสามารถและสติปญั ญาของนักเรียนแต่ละ
คน สนับ สนุ น การคิ ดวิเ คราะห์แ ละการคิด แก้ป ัญ หา และการมี
ปฏิสมั พันธ์กนั ของนักเรียน (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556) สามารถประยุกต์
แนวคิดห้องเรียนกลับด้านมาช่ วยสนับสนุ นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู โ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดแก้ปญั หาของนักเรียน ซึ่งจะทาให้การ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปญั หาของนักเรียนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (Jeremy Overmyer, 2014)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ้ ดยใช้ป ัญ หาเป็ น ฐานร่ ว มกับ แนวคิ ด
ห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สกิ ส์
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และความสามารถในการคิดแก้ปญั หา ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 4 ทาให้นกั เรียนสามารถพัฒนาตนเป็ นทรัพยากรมนุ ษ ย์ท่ีมี
คุณภาพ มีความสามารถ มีทกั ษะกระบวนการคิดและเรียนรูไ้ ด้ดว้ ย
ตนเองอย่างต่อเนื่องได้
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มปี ระสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 70/70
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์ ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ให้มคี ะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม
3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปญั หาของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ให้มคี ะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม

วิธีดาเนิ นการวิจยั

กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 4/2 จานวน 19 คนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตาบลตลาด อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ซึ่ง ได้ม าจากการสุ่ ม แบบแบ่ ง กลุ่ ม (Cluster
RandomSampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. แผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ้ ดยใช้ป ัญ หาเป็ น ฐาน
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านวิชาฟิ สิกส์เพิ่มเติม เรื่อง โมเมนตัม
และการชน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จานวน 6 แผน 12 ชัว่ โมง
หาคุณภาพโดยการตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสม (บุญชม
ศรี สะอาด, 2560) พบว่ ามีค่ า 4.46 ถึง 4.53 หมายถึง ระดับเหมาะ
สมมาก
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์ เรื่อง
โมเมนตัมและการชนมีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบชนิด เลือ กตอบ
ชนิ ด 4 ตัว เลือ ก จานวน 30 ข้อ พบว่ า ความสอดคล้อ งระหว่ า ง
ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรูม้ คี ่า 1.00 หาค่าอานาจจาแนกโดย
วิธีของ Brennan (ล้วน สายยศ, 2540) พบว่าค่าอานาจจาแนกราย
ข้อตัง้ แต่ 0.21 ถึง 0.50 และค่าความยาก (P) ตัง้ แต่ 0.69 ถึง 0.84
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นาไปใช้จริง และวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับ
โดยใช้วิธีของโลเวทท์ (Lovett) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ
0.95
3. แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา เรื่อง โมเมนตัม
และการชน ชนิดอัตนัย จานวน 6 ข้อ หาคุณภาพด้านความตรง
เนื้อหาของแบบวัด ใช้ดชั นี IOC (บุญชมศรีสะอาด, 2560) มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาและพฤติกรรมได้คือ 1.00 หาค่าอานาจจาแนก
ของแบบวัดรายข้อ โดยพิจารณาค่าอานาจจาแนกอยูในเกณฑ์ 0.20
ขึ้น ไป (บุ ญ ชม ศรี สะอาด, 2556) ผลวิเ คราะห์ไ ด้ข อ้ สอบที่มีค่า
อานาจจาแนกรายข้อตัง้ แต่ 0.21 ถึง 0.52 นาไปใช้จริง และวิเคราะห์หา
ความเชื่อมัน่ สามารถคานวณได้โดยใช้วธิ ีของ Cronbach (Cronbach’s
Alpha Coefficient Method) ได้ค่ า ความเชื่ อ มัน่ ทัง้ ฉบับ เท่ า กับ
0.86
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจ ยั ครั้ง นี้ เ ป็ น การวิจ ยั เชิ ง ทดลองกลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จานวน 19 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โดย
มีขนั้ ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ชี้ แ จงข้อ ตกลงในการเรี ย นการสอน รายละเอี ย ด
ขัน้ ตอน และวิธีปฏิบตั ิในการเรียน กับนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านวิชาฟิ สกิ ส์ เรื่อง โมเมนตัม และการชน ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
เก็บคะแนนระหว่างเรียน ได้แก่ ใบงานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม และการ
ประเมินพฤติกรรมท้ายแผน ทาการเก็บบันทึกคะแนนให้ครบทุก
แผน
3. ท าการทดสอบนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 4 ด้ว ย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์ และแบบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ปญั หา ตรวจคะแนนและบันทึกคะแนน
4. นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับนักเรียน ไปวิเคราะห์
ทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตามความมุ่งหมายของการวิจ ยั
ต่อไป
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. นาคะแนนจากการปฏิบตั ิกิจกรรม ใบงานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม
และการประเมินพฤติกรรมการเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ป ัญ หาเป็ น ฐานร่ ว มกับ แนวคิ ด ห้อ งเรี ย นกลับ ด้า น เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิช าฟิ สิก ส์ และความสามารถ
ในการคิดแก้ปญั หา ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 มาวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามเกณฑ์ 70/70
โดยใช้สูตรวิธีการคานวณหาประสิทธิภาพ (E1/E2)
2. นาข้อมูลที่ได้รวบรวมโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
และร้อยละเทียบกับคะแนนตามเกณฑ์ทก่ี าหนด (ร้อยละ 70)
3. นาข้อมูลที่ได้รวบรวมโดยใช้แบบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปญ
ั หา ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ นื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
และร้อยละเทียบกับคะแนนตามเกณฑ์ทก่ี าหนด (ร้อยละ 70)

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนระหว่างเรียนซึ่งได้จากคะแนน
ใบงานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม และพฤติกรรมท้ายแผน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
76.35 จากคะแนนเต็ ม 100 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 76.35 ค่ า เบี่ย งเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 10.74 และคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 21.30 จากคะแนนเต็ม 30
คิดเป็ นร้อยละ 71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.50 ดังนัน้
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐาน
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีประสิทธิภาพ 76.35/71.00 ซึง่
เป็ นไปตามเกณฑ์ 70/70 ทีต่ งั้ ไว้
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิช าฟิ สิก ส์ ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 4 ที่ไ ด้ร ับ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับ ด้า น ให้มีค ะแนนผ่ า นเกณฑ์ร อ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ ม
ผลปรากฏดังตารางที่ 2

ผลการวิจยั

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มคี ะแนน
ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ระหว่างเรียน
เรียนหลังเรียน
ค่าสถิติ
คะแนน 100
คะแนน 30
76.35
21.30
𝑋𝑋
S.D.
10.74
3.50
%
76.35
71.00

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ผลปรากฏ
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน
ค่าสถิติ
𝑋𝑋

S.D.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนน
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
(30)
ร้อยละ 70
21.26
71.00
ผ่าน
3.50

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 21.26จากคะแนนเต็ม 30
คิดเป็ นร้อยละ 71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.50 ดังนัน้
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิช าฟิ สิก ส์ข องนัก เรี ย นที่ไ ด้ร ับ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านมีคะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็มทีก่ าหนดไว้
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคิดแก้ปญั หา
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ให้มคี ะแนน
ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม ผลปรากฎดังตารางที่ 3
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ร้อยละ

𝑋𝑋
S.D.

ความสามารถในการคิดแก้ปญั หา
ขัน้ ที่ 3
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ที่ 2
ขัน้ ที่ 4
กาหนด
ระบุ วิเคราะห์
ตรวจสอบ
วิธีการ
ปัญหา ปัญหา
ผลลัพธ์
แก้ปญั หา
คะแน คะแนน คะแนน
คะแนน
น(18)
(18)
(18)
(18)
13.14
14.80
12.78
13.44
2.46
2.89
2.15
2.76

คะแนนทัง้ หมด (72 คะแนน)

ค่าสถิติ

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคิดแก้ปญั หา
ให้มคี ะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม

54.16
12.80

75.22

จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปญั หาของ
นักเรียนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐาน
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านหลังเรียนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 54.16
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 75.22 ซึ่ง พบว่ า คะแนนความสามารถในการคิด
แก้ปญั หามีคะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็มทีก่ าหนดไว้

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาฟิ สกิ ส์ ชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 4 ได้คะแนนเฉลีย่ จาก ใบงานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม แบบประเมิน
พฤติ ก รรมท้า ยแผน และผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลัง เรี ย น
มีป ระสิท ธิ ภ าพเท่ า กับ 76.35/71.00 ซึ่ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ 70/70
ที่ตง้ั ไว้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐาน
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เป็ นการจัดกิจกรรมที่จดั ลาดับ
ขัน้ ตอน เริ่มต้นจากการนาเสนอสถานการณ์ปญ
ั หาให้แก่ ผูเ้ รียน
ให้ผูเ้ รี ย นในกลุ่ม ร่ ว มกัน ท าความเข้า ใจกับ ปัญ หา ระบุ ป ัญ หา
วิเคราะห์ปญั หา แล้วสร้างเป็ นประเด็นการเรียนย่อย ๆ เกี่ยวกับสิ่ง
ที่ตอ้ งการรู ข้ อ้ มูล สามารถที่จะนาความรู ท้ ่ีได้อธิบายสถานการณ์
ปัญหาที่ได้รบั (Sa-ah, 2008) ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบขัน้ ตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐานเพราะการจัดการเรียนการสอน
ที่เป็ นเครื่องมือในการช่วยให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ต้ ามเป้ าหมาย
เผชิญปัญหาจริง หรือสถานการณ์ปญ
ั หา มีบทบาทในการแสวงหา
ความรู ้ และผู ส้ อนอาจจะจัดสภาพการณ์ ให้ผูเ้ รี ย นเผชิญ ปัญ หา
และฝึ ก กระบวนการวิเคราะห์ป ัญ หาและแก้ป ัญหาร่ วมกัน และ

เนื่องจากปัญหาเวลาเรียนในชัน้ เรียนมีจากัด การทาให้นกั เรียน
เข้าใจในหลักการบางอย่างไม่เพียงพอ จึงใช้แนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ ่ใี ห้นกั เรียนศึกษาเนื้อหามาล่วงหน้า โดยครูเป็ นผูจ้ ดั ทา
วิดีทศั น์การสอน จากนัน้ นาไปอัปโหลดไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้นกั เรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู ้ และฝึ กกระบวนการคิด การค้นหาข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจในการแก้ปญั หาในสถานการณ์ท่กี าหนด (วิจารณ์
พานิช, 2556) ดังนัน้ ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านมีประสิทธิภาพ
76.35/71.00 ซึ่ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ 70/70 ที่ต ั้ง ไว้ส อดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ วทัญญู สุวรรณประทีป (2561) ทีไ่ ด้พฒั นารูปแบบ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กรณีศึกษาเป็ นฐานร่วมกับปัญหาเป็ นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ่พี ฒั นาขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ
80.12/81.30ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ทต่ี งั้ ไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สกิ ส์ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านมีคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 21.26จากคะแนนเต็ม 30 คิดเป็ นร้อยละ 71 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.50 ดังนัน้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สกิ ส์
ของนักเรียนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิ ดห้องเรี ยนกลับด้านมีคะแนนผ่ านเกณฑ์ร อ้ ยละ 70
ของคะแนนเต็มทีก่ าหนดไว้ ทัง้ นี้เป็ นผลมาจากการทีน่ กั เรียนทุกคน
จะได้ร บั การฝึ กการคิด ฝึ ก ปฏิบ ตั ิ ต ามกิ จ กรรมการเรีย นรู อ้ ย่าง
ต่อเนื่องตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐาน
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งมีการใช้คาถามในการกระตุน้
ผู เ้ รี ย น และการฝึ กให้น ั ก เรี ย นได้แ สดงความคิ ด เห็ น และ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู ร้ ่ วมกันโดยมีการนาสื่อการเรีย นรู ม้ าใช้อย่าง
หลากหลาย เช่น วิดีทศั น์ ใบความรู ้ เป็ นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กบั นักเรียน นอกจากนี้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านยังเป็ นการ
ส่งเสริมให้นกั เรียนได้เรียนรูท้ งั้ ในและนอกห้องเรียน โดยทีน่ กั เรียน
สามารถศึ ก ษาความรู ต้ ่ า ง ๆ ได้ด ว้ ยตนเอง พอกลับ เข้า มาใน
ห้องเรียนนักเรียนก็จะนาความรูค้ วามเข้าใจมาประยุกต์ใช้ในการทา
กิจกรรมหรือการทดลอง สังเคราะห์เป็ นความรูภ้ ายในกลุ่ม ซึ่งเป็ น
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การทบทวนและเสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียนได้ดยี ่งิ ขึ้นส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70
ของคะแนนเต็มที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กุลธิดา
สุวชั ระกุลธร (2558) ได้พฒั นากิจกรรมการเรียนรู ว้ ิชาฟิ สิกส์ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับด้านผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู ว้ ิชาฟิ สิกส์แบบห้องเรียน
กลับด้านตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู ้ 5 ขัน้
มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
นันทนา ฐานวิเศษ (2561) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วย
การเรียนรูง้ านและพลังงาน และความสามารถในการแก้ปญั หาของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็ นฐานพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่ วยการเรียนรู ง้ านและ
พลัง งาน และความสามารถในการแก้ป ัญ หาของนัก เรี ย นชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 4 หลัง เรี ย นสู ง กว่ า เกณฑ์ร อ้ ยละ 70 อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
3. ความสามารถในการคิดแก้ปญั หาของนักเรียนที่ได้รบั การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านมีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 54.16 จากคะแนนเต็ ม 72 คิ ดเป็ นร้อ ยละ
75.22 มีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทงั้ หมด 19 คน จากนักเรียน
ทัง้ หมด 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ จากการใช้แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ป ัญหา
พบว่าขัน้ ที่ 2 ขัน้ วิเคราะห์ปญ
ั หา เป็ นขัน้ ตอนที่นกั เรียนมีคะแนน
เฉลีย่ ความสามารถในการคิดแก้ปญั หาเป็ นอันดับหนึ่งคิดเป็ นร้อย
ละ 82.22 ที่เ ป็ น เช่ น นี้ อ าจเป็ น เพราะนัก เรี ย นสามารถวิเคราะห์
สาเหตุ ท่ีเ ป็ น ไปได้ท่ีท าให้เ กิ ด ปัญ หา และนัก เรี ย นได้วิเคราะห์
แยกแยะเพื่อเลือกปัญหาที่คิดว่าสาคัญที่สุด พร้อมทัง้ บอกสาเหตุ
ของปัญหาสาคัญนัน้ ได้ ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนก่อนการใช้
แบบทดสอบจะต้องกาหนดสถานการณ์ทเ่ี ปิ ดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝน
เพื่อให้เกิดทักษะที่สาคัญๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวติ จริง
และเป็ นสถานการณ์ท่จี าเป็ นต่อการรูจ้ กั คิดแก้ปญั หาได้ดี (ประพันธ์ศิริ
สุเสารัจ, 2551) และขัน้ ตอนที่นกั เรียนมีคะแนนเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ กาหนดวิธีการแก้ปญ
ั หา คิดเป็ นร้อยละ 71.00 ที่เป็ น
เช่นนี้อาจเป็ นเพราะนักเรียนสามารถเสนอวิธีการแก้ปญั หาได้ แต่ยงั
ไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก สาเหตุ ป ัญ หา และยัง ขาดความเข้า ใจในการ
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แก้ปญั หา ทัง้ นี้อาจมีผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปญ
ั หาเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เป็ นการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท้ ่เี น้นให้นกั เรียนได้เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ
ทาให้นกั เรียนเกิดกระบวนการคิดทีห่ ลากหลาย เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ะหว่างกัน นาไปสู่การสร้างองค์ความรูต้ ่าง ๆ เป็ นของตนเอง
ทาให้นกั เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจอย่างแท้จริง ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นหลักเป็ นการจัดสภาพการณ์ของการเรียน
การสอนทีใ่ ช้ปญั หาเป็ นเครื่องมือในการช่วยให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ้
ตามเป้ าหมาย การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หานัน้ ได้
เน้นให้นกั เรียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ค้นหาข้อมูลเพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหา ครู มีบทบาทเป็ นเพียงผู อ้ านวยในการจัดหาสื่อการเรียนรู ้
แนะนาแหล่งข้อมูล ทาให้นกั เรียนเกิดกระบวนการใช้เหตุผลซึ่งมี
การน าข้อมูลที่ ไ ด้มาประกอบการวิเคราะห์ป ัญหาและเลือกแนว
ทางการแก้ปญั หา โดยเห็นได้จากนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ ศุภฤทธิ์ ไชยเลิศ (2558) ที่ได้ศึกษาความสามารถในการคิด
แก้ป ัญ หาและผลการเรี ย นของนัก เรี ย นชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6
ที่ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน พบว่า ความสามารถ
ในการคิดแก้ปญ
ั หาของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 มีคะแนน
เฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยู่ในระดับดี และผลการเรียนของ
นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6 ที่เ รี ย นรู โ้ ดยใช้ป ัญ หาเป็ น ฐาน
มีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสู งกว่าก่อนเรียน นอกจากการนาวิธีการ
เรียนรูด้ ว้ ยปัญหาเป็ นฐานทีน่ ามาใช้ในการจัดกิจกรรมแล้ว ผูว้ จิ ยั ยัง
ได้นาเอาแนวคิดห้องเรียนกลับด้านมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู เ้ พื่ อ ให้น ัก เรี ย นมีค วามสามารถในการคิ ด แก้ป ัญ หาซึ่ง
สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของชลธิ ช า ณ ล าปาง (2560) ที่ ไ ด้
พัฒ นาการจัด การเรี ย นรู แ้ บบห้อ งเรี ย นกลับ ทางร่ ว มกับ การคิด
แก้ปญ
ั หา ผ่านสังคมเครือข่าย Edmodo พบว่าผลคะแนนทักษะ
การคิดแก้ปญั หาของผูเ้ รียน โดยภาพรวมผูเ้ รียนมีความสามารถใน
การคิดแก้ปญั หาอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลีย่ คะแนนเท่ากับ 74.58
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ นฐาน
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟิ สิกส์ และความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาของนักเรียนทัง้
4 ขัน้ คือ การระบุปญั หา การวิเคราะห์ปญั หา การกาหนดวิธีแก้ปญั หา
และการตรวจสอบผลลัพธ์ จากการแก้ปญ
ั หาในขัน้ ตอนการระบุ
ปัญ หาเป็ น ขัน้ ตอนที่มีค วามส าคัญ มาก ครู จึง ควรวางแผนการ
จัดการเรียนรูใ้ ห้รดั กุม ในการกาหนดสถานการณ์ปญั หาทีช่ ดั เจนไม่
กว้างเกินไป ใช้ส่อื ให้เหมาะสมและส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดประเด็น
ปัญหาได้ ครูควรนาเสนอสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นจริงในชีวติ ประจาวัน
และต้องศึกษาขัน้ ตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หา
เป็ นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน และตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นในรายวิช าฟิ สิ ก ส์ และความสามารถในการคิ ด
แก้ปญั หาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งก่อน และต้องคานึงถึงระดับ
ความคิ ด ของนัก เรี ย น ความเหมาะสมของเนื้ อหาตลอดจน
สถานการณ์ทใ่ี ช้จดั กิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ย
1.2 ควรนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็ น
ฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู ้
อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็ นกระบวนการขัน้ ตอนที่นาไปสู่การพัฒนา
ทักษะในด้านการคิด และ กระตุน้ ให้ผูเ้ รียนได้แสวงหาความรูด้ ว้ ย
ตนเอง ลงมือปฏิบตั ิเอง และต้องคานึงถึงความเหมาะสมของสาระ
การเรียนรูท้ จ่ี ะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
1.3 ควรคานึงถึงความสามารถของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญและ
ให้ความสาคัญในด้านความแตกต่ างระหว่างบุคคลของนักเรียน
เพื่อ ให้น ัก เรี ย นได้แ สดงความสามารถของตนเองได้อ ย่ า งเต็ ม
ศักยภาพ
1.4 ส าหรับ นัก เรี ย นที่ ย ัง ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ท่ี ต ั้ง ไว้ข อง
ความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาในขัน้ ที่ 3 ขัน้ กาหนดวิธีการแก้ปญั หา
ผูว้ จิ ยั ควรชี้แนะแนวทางในแต่ละขัน้ ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
อย่ า งใกล้ชิ ด นอกจากนั้น ควรมีแ บบฝึ กหัด เพิ่ม เติ ม ด้า นของ
ความสามารถในการคิดแก้ปญั หา ให้กบั นักเรียนได้ฝึกทาอีกด้วย

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพิม่ เติม เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
ที่มคี ุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะ
ทากิจกรรมในชัน้ เรียน การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน เพื่อใช้ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพเป็ นข้อมูลทีช่ ่วยสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณให้ได้งานที่มี
ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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