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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อสังเคราะห์กระบวนการในการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น

ฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐาน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช้ในการวิจยัเป็นนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยวธีิการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 
1 ห้องเรียน รวม 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
แบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. การสังเคราะห์กระบวนการในการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ตามแนวคิดของ

นกัวิชาการไดอ้อกมาเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเลือกปัญหาและระบุปัญหา 2) ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
3) ขั้นศึกษาขอ้มูลในการแกปั้ญหา 4) ขั้นสังเคราะห์ขอ้มูลและแกปั้ญหา และ 5) ขั้นประเมินผลการแกปั้ญหา 

2. ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานสูงกว่า
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก และ
สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research aimed 1) to synthesize problem – based learning management 2) 
to compare the critical thinking skills between before and after the problem – based learning management 
3)  to compare academic achievement before and after the implementation of the problem – based learning 
management and 4) to studies students satisfaction and perception of problem – based learning management. 
The sample group were 40 students of Phetchaburi Agricultural and Technology College, Cha-am district, 
Phetchaburi province, who were studying in the second semester of the academic year 2018 . The sample 
was obtained by cluster random sampling method. The research instruments include the problem – based 
learning management plan, Critical thinking test, Academic achievement test and students satisfaction 
survey questioners on the basis of management of the problem – based learning. Data was analyzed by using 
a frequency percentage, average, standard deviation, t – test for dependent sample, and one sample t – test.  

The research findings were summarized as follows: 
1. The problem – based learning (PBL) can be summarized into 5  steps; 1 )  Select and define 

the problem 2) Analyze the cause of the problem 3) Study the information in problem solving 4) Synthesize 
the information and problem solving and 5) Evaluation of problem solving. 

2. After the experiment, an experimental group had average score of critical thinking skills 
higher than before the experiment at .01 level of statistical significance. 

3. After the experiment, an experimental group had average score of achievement higher than 
before the experiment at .01 level of statistical significance. 

4. After the experiment, an experimental group had average score of satisfaction by problem – 
based learning at a high level and was higher than standard the experiment at .01 level of statistical 
significance. 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
โลกในยุคปัจจุบนั มีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในทุกๆ ดา้น ท าให้แต่ละประเทศ

ตอ้งเร่งพฒันาศกัยภาพของตนเอง หรือก็คือการพฒันาคุณภาพของคน ซ่ึงท าไดห้ลากหลายรูปแบบ ส าคญั
ท่ีสุดก็คือการให้การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศกา้วล ้ าไปมาก การศึกษาก็ตอ้ง
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พฒันาไปให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการพฒันาเยาวชน ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีทกัษะดา้นเทคโนโลย ีและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2542) สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 ท่ีมุ่งพฒันาคนใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวนิยั ใฝ่รู้ มีทศันคติท่ีดี มีทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี, 2560, น.4) ซ่ึงทกัษะ
ดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม เป็นทกัษะหน่ึงท่ีจะเป็นตวัก าหนดความพร้อมในการเขา้สู่โลกแห่งการท างาน
ท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และนวตักรรม 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และด้านการส่ือสารและความร่วมมือ (วิจารณ์ พานิช, 
2555, น.16-21) ซ่ึงในดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหานั้น พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัขาด
ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยแสดงออกมาให้เห็นอย่างชดัเจน เช่น เป็นคนไม่มีเหตุผล อคติ ขาด
ความกระตือรือร้น เป็นตน้ ซ่ึงหากนกัเรียนเป็นผูท่ี้มีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณแลว้ ก็จะเป็นคนใจ
กวา้ง ไม่ยดึติดกบัความคิดเห็นของตนเอง หากผูอ่ื้นมีเหตุผลท่ีดีกวา่ กระตือรือร้นในการแสวงหาขอ้มูล เป็น
ตน้ (สุคนธ์ สินธพานนท,์ 2551, น.72 ; ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551, น.94) ทั้งน้ี การจดัการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน ก็เป็นการให้การศึกษาอีกรูปแบบหน่ึงท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเนน้พฒันาทกัษะการคิด ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน เพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีสูงข้ึน สามารถสร้างองคค์วามรู้ ตดัสินใจ 
ท างาน ด ารงชีวิต และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้อยา่งทนัท่วงทีไดด้ว้ยตนเอง ส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวติ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อสังเคราะห์กระบวนการในการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ

ปัญหาเป็นฐาน 
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาหลกัการจดัการฟาร์ม ก่อนและหลงัไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

 
สมมุติฐานทางการวจิัย 

1. ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
สูงกวา่ก่อนเรียน 
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนรายวชิาหลกัการจดัการฟาร์มหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน สูงกวา่ก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก 

 
วธิีการด าเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จ านวน 14 หอ้งเรียน รวมทั้งหมด 560 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จ  านวน 1 ห้องเรียน รวม 40 คน ไดจ้ากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sample) 

ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ได้แก่ การจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem – 
Based Learning management) 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 1) ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาหลกัการจดัการฟาร์ม และ 3) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน 

เน้ือหา ไดแ้ก่ เน้ือหาในรายวิชาหลกัการจดัการฟาร์ม จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การจด
บนัทึกและท าบญัชีฟาร์ม 

ระยะเวลาในการด าเนินงานวจิยัคร้ังน้ี ใชเ้วลา 6 สัปดาห์ รวม 28 ชัว่โมง โดยท าการทดสอบก่อน
เรียน 2 ชัว่โมง ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 24 ชัว่โมง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชัว่โมง และทดสอบหลงัเรียน 2 
ชัว่โมง 
 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชาหลักการจัดการฟาร์ม เร่ืองการจดบันทึกและ
ท าบัญชีฟาร์ม  

1. ศึกษาหลกัสูตร สาระการเรียนรู้ ขอบเขตของเน้ือหา มาตรฐานรายวิชา จุดประสงคท์ัว่ไปและ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม รายวชิาหลกัการจดัการฟาร์ม รวมถึงทฤษฎี แนวคิด ขั้นตอน เก่ียวกบัการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณและการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  

2. ด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน จ านวน 6 แผนการจดัการเรียนรู้  
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3. น าแผนการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเสนอผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา เพื่อประเมินความ
สอดคล้อง (IOC) และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 – 1.00                  
สูงกวา่ระดบัความสอดคลอ้งท่ีก าหนดวา่ยอมรับไดทุ้กแผนการจดัการเรียนรู้ 

4. น าแผนการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  
 2. แบบวดัทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  

1. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
2. ด าเนินการสร้างแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ จ านวน 3 ขอ้  
3. น าแบบวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อประเมินความสอดคล้อง 

(IOC) และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า พบว่า มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 1.00 จ านวน 3 ขอ้ สูงกว่าระดบั
ความสอดคลอ้งท่ีก าหนดวา่ยอมรับได ้

4. น าแบบวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปทดลองใช้ (Try – out) กบันักเรียนในระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 ท่ีเคยเรียนวิชาหลกัการจดัการฟาร์ม และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2561 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี  

5. หาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก พบวา่ มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.35 – 0.65 มีค่า
อ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.24 – 0.53 จ  านวน 3 ขอ้  

6. หาค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้งฉบบั โดยใช้วิธีหาค่า
สหสัมพนัธ์ (Correlation) ของเพียร์สัน (Pearson) พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ 0.84  

7. น าแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 3. แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ด าเนินการสร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 40 ขอ้  
3. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา เพื่อประเมินค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 – 1.00 
จ านวน 40 ขอ้ สูงกวา่ระดบัความสอดคลอ้งท่ีก าหนดวา่ยอมรับได ้

4. น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนไปทดลองใช้ (Try – Out)  กับนัก เ รียนในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 ท่ีเคยเรียนวิชาหลกัการจดัการฟาร์ม และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2561 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี 

5. หาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก พบวา่ มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.24 – 0.79 มีค่า
อ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.24 – 0.59 จ านวน 33 ขอ้  

6. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัผมสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งฉบบั โดยใช้สูตร KR – 20 ของ                   
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ 0.87  

7. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  
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 4. แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  
1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ  
2. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบปัญหา

เป็นฐาน จ านวน 20 ขอ้ โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  
3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเสนอ

ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา เพื่อประเมินค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า พบว่า                  
มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.67 – 1.00 จ านวน 20 ขอ้ สูงกวา่ระดบัความสอดคลอ้งท่ีก าหนดวา่ยอมรับ
ได ้

4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานไป
ทดลองใช ้(Try – out) กบันกัเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 ท่ีเคยเรียนวิชาหลกัการจดัการ
ฟาร์ม และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี 

5. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ ครอนบาค 
พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ 0.80 

6. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานไปใช้
กบักลุ่มตวัอยา่ง 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัน าการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ไปใช้กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง            

พร้อมกบัเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

แบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ใชเ้วลาทั้งส้ิน 2 ชัว่โมง 
2. น าแผนการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานไปใช้กบันักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างใช้เวลา

ทั้งส้ิน 24 ชัว่โมง  
3. ทดสอบหลงัเรียนกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

แบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน ใชเ้วลาทั้งส้ิน 2 ชัว่โมง 

4. น าคะแนนท่ีรวบรวมได้จากแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน วิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. สังเคราะห์กระบวนการในการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ตามแนวคิดของนกัวิชาการ 

(Good, 1973; Cowedrow, 1997; วลัลี สัตยาศยั, 2547; ทิศนา แขมมณี, 2556) ไดอ้อกมาเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
คือ 1) ขั้นเลือกปัญหาและระบุปัญหา 2) ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3) ขั้นศึกษาขอ้มูลในการแกปั้ญหา  
4) ขั้นสังเคราะห์ขอ้มูลและแกปั้ญหา และ 5) ขั้นประเมินผลการแกปั้ญหา  

2. เปรียบเทียบทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน โดยการทดสอบค่าที (t – test for Dependent Sample) 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
โดยการทดสอบค่าที (t – test for Dependent Sample) 

4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยการ
ทดสอบค่าที (One Sample t - test) 
 

ผลการวจิัย 
1. ผลการสังเคราะห์กระบวนการในการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ตามแนวคิดของ

นักวิชาการ (Good, 1973 ; Cowedrow, 1997 ; วลัลี สัตยาศยั, 2547 ; ทิศนา แขมมณี, 2556) ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ไดอ้อกมาเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นเลือกปัญหาและระบุปัญหา เพื่อกระตุน้ความสนใจ
และก าหนดปัญหาท่ีตรงกบัความสนใจ และพบไดใ้นชีวิตประจ าวนั 2) ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อ
พิจารณาขอ้มูลอย่างหลากหลายหาสาเหตุของปัญหาท่ีตอ้งการเรียนรู้ และอธิบายประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ 3) ขั้นศึกษาขอ้มูลในการแกปั้ญหา เพื่อคน้ควา้ รวบรวมแนวทางแกปั้ญหาอยา่ง
มีวิจารณญาณโดยท่ีนกัเรียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 4) ขั้นสังเคราะห์ขอ้มูลและแกปั้ญหา เพื่อน าความรู้ท่ี
ไดค้น้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัแลว้เลือกวธีิการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด และด าเนินการแกปั้ญหาตามล าดบั
ขั้นตอนเป็นรายกลุ่มและสรุปผลงานกลุ่ม ส่งผลต่อทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และ 5) ขั้นประเมินผล
การแกปั้ญหา เพื่อสรุปผลการแกปั้ญหาร่วมกนัจดัระบบองค์ความรู้ และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบท่ี
หลากหลายจากการศึกษาแนวคิดหลกัการขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  

2. ผูว้ิจยัวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ด้วยแบบวดัทกัษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ โดยท าการทดสอบก่อนและหลงัเรียน จากนั้นน าคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และท าการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 โดยใชค้่าที (t – test for Dependent Sample) แสดงผลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
 

คะแนน N 
คะแนน
เต็ม 

�̅� S.D. ∑D ∑D2 df t p 

ก่อนเรียน 40 15 7.38 1.76 
210 1150 39 30.09** .00 

หลงัเรียน 40 15 12.63 1.97 

 **p < .01 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า หลงัจากนกัเรียนได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน นกัเรียนมี
คะแนนทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
3. ผูว้จิยัวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาหลกัการจดัการฟาร์มของนกัเรียนดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เป็นขอ้สอบแบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 33 ขอ้ โดยท าการทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน จากนั้นน าคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 2 โดยใช้
ค่าที (t – test for Dependent Sample) แสดงผลดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาหลกัการจดัการฟาร์มก่อนและหลงั
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
 

คะแนน N 
คะแนน
เต็ม 

�̅� S.D. ∑D ∑D2 df t p 

ก่อนเรียน 40 33 10.78 2.41 
532 7640 39 22.11** .00 

หลงัเรียน 40 33 24.08 5.04 

 **p < .01 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า หลงัจากนกัเรียนได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน นกัเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัการจดัการฟาร์มหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 

4. ผู ้วิจ ัยวดัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ด้วย
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ  านวน 20 ขอ้ โดยท า
การสอบถามหลังเรียน จากนั้นน าคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบ
สมมุติฐานขอ้ท่ี 3 โดยใชค้่าที (One Sample t – test) แสดงผลดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยเทียบกบัเกณฑ ์

 

องค์ประกอบของความพงึพอใจของ
นักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ

ปัญหาเป็นฐานในแต่ละด้าน 
�̅� S.D. 

ระดับ
ความเห็น 

คะแนน
เกณฑ์ 

t p 

1. ดา้นเน้ือหา 3.99 0.21 มาก 3.50 14.67** .00 
2. ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 4.23 0.13 มาก 3.50 34.86** .00 

รวม 4.11 0.15 มาก 3.50 25.79** .00 

 **p < .01 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน มี
ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
การพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ใน

รายวชิาหลกัการจดัการฟาร์ม ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สามารถน ามาอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการสังเคราะห์กระบวนการในการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานท่ีผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ 
(Good, 1973: Cowedrow, 1997: วลัลี สัตยาศยั, 2547: ทิศนา แขมมณี, 2556) ออกมา 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
เลือกปัญหาและระบุปัญหา ในขั้นน้ีจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย และแต่ละกลุ่มจะตอ้งแบ่งหน้าท่ี
ภายในกลุ่มตนเอง โดยแต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้ากลุ่มเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าการอภิปราย มีรองหัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบการอภิปราย และเลขานุการกลุ่มท าหนา้ท่ีจดบนัทึกขอ้สรุปท่ีได ้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีจะกระตุน้
ใหน้กัเรียนแสดงเหตุผล และน าความรู้เดิมมาใช ้และนกัเรียนจะเลือกปัญหาท่ีตรงกบัความสนใจและพบได้
ในชีวิตประจ าวนั ส่วนครูจะเป็นผูส้ร้างกิจกรรมเพื่อกระตุ้นนักเรียน พร้อมทั้งทบทวนความรู้เดิมของ
นักเรียน ซ่ึงสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในองค์ประกอบด้านระบุปัญหา หรือ 
ความสามารถในการท าความเขา้ใจกบัประเด็นปัญหา ขอ้ค าถาม ขอ้อา้ง หรือขอ้โตแ้ยง้ ได ้2) ขั้นวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา ในขั้นน้ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มจะช่วยกนัวิเคราะห์ปัญหาและหาเหตุผลมาอธิบาย สรุปสาเหตุ
การเกิดปัญหา เพื่อน าไปสู่การสร้างสมมุติฐานในการแกปั้ญหานั้นๆ โดยครูจะน าความรู้ใหม่ถ่ายทอดให้
นักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ซ่ึงสามารถพฒันาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในองค์ประกอบด้านระบุปัญหา หรือความสามารถในการท าความเขา้ใจกบัประเด็นปัญหา             
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ขอ้ค าถาม ขอ้อา้ง หรือขอ้โตแ้ยง้ ได ้3) ขั้นศึกษาขอ้มูลในการแกปั้ญหา ในขั้นน้ีนกัเรียนแต่ละคนจะแยกยา้ย
ไปศึกษา คน้ควา้หาขอ้มูล ข้อเท็จจริง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้นๆ และรวบรวมจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ มาเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยอยู่ในความดูแลของครู ท่ีจะคอยให้ค  าแนะน าปรึกษา 
โดยผา่นประสบการณ์ของนกัเรียน ซ่ึงสามารถพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในองคป์ระกอบดา้น
รวบรวมขอ้มูลและแยกขอ้เท็จจริง หรือ ความสามารถในการรวบรวมขอ้มูลทั้งทางตรงและทางออ้มจาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ รวมถึงการรวมขอ้มูลจากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่ได ้4) ขั้นสังเคราะห์ขอ้มูลและแกปั้ญหา 
ในขั้นน้ีนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะน าข้อมูลท่ีได้ศึกษาค้นควา้มาร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหา ขอ้มูลท่ีศึกษามาได ้สังเคราะห์ สรุปความรู้ แนวทางการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด โดยครูเป็นผูจ้ดั
กิจกรรมให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัเพื่อเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ คอยกระตุน้ให้นกัเรียนแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา ตรวจสอบความถูกตอ้ง และเพิ่มเติมกรณีท่ีนกัเรียนมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือน ซ่ึง
สามารถพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในองคป์ระกอบดา้นวิเคราะห์ขอ้มูล หรือ ความสามารถใน
การจ าแนกประเภทของขอ้มูล ระบุแนวคิดท่ีอยูเ่บ้ืองตน้หลงัขอ้มูลท่ีปรากฏได ้และสามารถพฒันาทกัษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณในองค์ประกอบดา้นการแกปั้ญหา หรือ ความสามารถในการเลือกวิธีแกปั้ญหาท่ีดี
ท่ีสุด โดยการใช้เหตุผล ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนส าคญัของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ แต่หากนักเรียนไม่
สามารถลงขอ้สรุป หรือหาแนวค าตอบท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น ให้นกัเรียนยอ้นกลบัไปด าเนินการในขั้นท่ี 
2 เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาใหม่ และ 5) ขั้นประเมินผลการแกปั้ญหา ในขั้นน้ีนกัเรียนทั้งชั้นเรียนจะ
ร่วมกนัอภิปรายสรุปความรู้ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ เพื่อให้นกัเรียนสามารถสรุปเป็นองคค์วามรู้
และประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้โดยครูจะคอยกระตุน้ให้นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้จากประสบการณ์ 
พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขให้ปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ซ่ึงสามารถพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในองค์ประกอบดา้นการประเมินผลสรุปเพื่อตดัสินใจ หรือ ความสามารถในการพิจารณาประเมินความ
ถูกตอ้งสมเหตุสมผลของขอ้สรุปได ้สอดคลอ้งกบัแบร์โรวส์ และ แทมบล้ิน (Barrows & Tamblyn, 1980, 
P.191-192) ท่ีไดส้รุปกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานไวด้งัน้ี คือ 1) นกัเรียนจะตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาเป็นล าดบัแรกก่อนท่ีจะมีการเตรียมการหรือเรียนเกิดข้ึน และ 2) สถานการณ์ปัญหาจะถูกน าเสนอแก่
นกัเรียนในแนวทางท่ีเหมือนกบัสถานการณ์จริง และยงัสอดคลอ้งกบัพวงรัตน์ บุญญานุรักษ ์(2544, น.42) 
กล่าวถึงกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานไว ้ดงัน้ี คือ 1) ท าความเขา้ใจกบัปัญหาเป็นอนัดบัแรก 
2) แก้ปัญหาด้วยเหตุผลทางคลินิกอย่างมีทกัษะ 3) คน้หาการเรียนรู้ด้วยระบวนการปฏิสัมพนัธ์ 4) ศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง 5) น าความรู้ท่ีไดม้าใหม่มาใชใ้นการแกปั้ญหา และ 6) สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้แลว้  

2. ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีตั้งไว ้
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานนั้น เน้นท่ีนกัเรียนเป็นส าคญั โดยเกิดจากความร่วมมือของ
นกัเรียนกลุ่มเล็กๆ ซ่ึงครูจะเป็นแค่ผูค้อยแนะน า สนบัสนุนให้นกัเรียนมองเห็นปัญหาและแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีทกัษะการคิดสูงข้ึน เกิดกระบวนการคิดท่ีใช้เหตุใช้ผล อีกทั้งปัญหาท่ีใช้เป็น
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ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงกบันกัเรียน เป็นการกระตุน้การเรียนรู้และพฒันาทกัษะกระบวนการคิด ท าให้นกัเรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงนกัเรียนตอ้งศึกษาขอ้เท็จจริงเพื่อประกอบการตดัสินใจ แลว้น ามา
วิเคราะห์อยา่งสมเหตุสมผล ก่อนตดัสินใจวา่ส่ิงใดควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ือ และยงัส่งผลให้นกัเรียนเป็นคน
ใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการคน้หาขอ้มูลและ
ความรู้ สอดคลอ้งกบัดิวอ้ี (Dewey, 1933, p.9) ไดใ้หค้วามหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณวา่เป็นการคิด
อยา่ง ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง เร่ิมตน้จากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีมีความยุง่ยาก และส้ินสุดลงดว้ยสถานการณ์
หรือค าตอบท่ีมีความชดัเจน สอดคลอ้งกบัฮิลการ์ด (Hilgard, 1962, p.33), กู๊ด (Good, 1973, p.680) และเอน
นิส (Ennis,1985, p.46) ท่ีกล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นความสามารถในการตดัสินปัญหา หรือ
ขอ้ความ วา่เป็นขอ้เท็จจริง เกิดจากการคิดอยา่งรอบคอบ มีหลกัของการประเมินและมีหลกัฐานอา้งอิง เพื่อ
หาขอ้สรุปท่ีน่าจะเป็นไปได ้ร่วมถึงการพิจารณาองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด และใช้กระบวนการทาง
ตรรกวทิยาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สมเหตุ สมผล และสอดคลอ้งกบัสุคนธ์ สินธพานนท ์(2551, น.72) ท่ีกล่าววา่การ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ เกิดจากกระบวนการคิดท่ีใชเ้หตุใชผ้ลพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ โดยการศึกษา
ขอ้มูล หลกัฐาน แยกแยะขอ้มูลวา่ขอ้มูลใดคือ ขอ้เท็จจริง ขอ้มูลใดคือความคิดเห็น ตลอดจนพิจารณาความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลแลว้ตั้งสมมติฐานเพื่อหาสาเหตุของปัญหา และสามารถหาแนวทางแกไ้ขปัญหานั้นๆ ได ้
และสอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณี (2555) ท่ีไดใ้ห้ความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานว่า
เป็นการเรียนการจดัการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์หรือปัญหาเป็นเคร่ืองมือ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง โดยให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้ งช่วยให้นักเรียนเกิดการใฝ่รู้ เกิดทักษะ
กระบวนการคิดและกระบวนการแกปั้ญหาต่างๆ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิชุดา วงศ์เจริญ (2561, 
น.103-104) ไดท้  าการวิจยัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพฒันา
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ทกัษะการคิดวิเคราะห์หลงัได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือนจริงสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธนัยากร ช่วยทุกขเ์พื่อน (2556, น.139-141) ไดศึ้กษาการพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ฟิสิกส์ ระดบัอุดมศึกษา โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีเน้นกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ของ
นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ชั้นปีท่ี 1 ผลการวจิยัพบวา่ กระบวนการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณของนักศึกษาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แต่ไม่สูงกว่า
คะแนนจุดตดั  

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมุติฐานท่ี 2 ท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี 
การจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานจะช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เน่ืองจาก การจดัการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้ท่ีนกัเรียนเป็นส าคญั โดยนกัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของการจดัการเรียนรู้ ส่งเสริมใหน้กัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง อีกทั้งปัญหาท่ีนกัเรียนพบยงัเก่ียวขอ้ง
กบัชีวติประจ าวนัของนกัเรียน สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริง ซ่ึงสามารถเพิ่มความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน
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ไดเ้ป็นอยา่งดี จนส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งกบั ทอร์พ และ แซก (Torp 
and Sage, 1998, P.14-16) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น เน้นการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ ส ารวจ และการแกปั้ญหาท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั ซ่ึงนกัเรียนอาจ
พบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นยุทธวิธีการเรียนซ่ึงมีลกัษณะเน้นให้นกัเรียนเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การแกปั้ญหา ครูจะเป็นเพียงผูค้อยใหค้  าแนะน าและออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
คิดและจะมีปัญหาเป็นแกนกลางมีบทบาทในการเตรียมประสบการณ์จริงท่ีส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
สนบัสนุนให้สร้างความรู้ดว้ยตนเองและบูรณาการส่ิงต่างๆ ท่ีไดเ้รียนรู้ในโรงเรียนกบัชีวิตจริงเขา้ดว้ยกนั 
และสอดคลอ้งกบัแบร์โรวส์ (Barrows, 2000) ไดก้ล่าววา่ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นวธีิการเรียนรู้
บนหลกัการของการใชปั้ญหาเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเช่ือมโยงความรู้เดิมให้ผสมผสานกบัความรู้ใหม่ ท าให้
นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจมากข้ึน ท าให้นกัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองได ้น าไปสู่การมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน และสอดคลอ้งกบัมณัฑรา ธรรมบุศย ์(2551) ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน คือ การเรียนรู้ท่ีมีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง โดยใชส้ถานการณ์ปัญหาเป็นส่ิงกระตุน้ให้นกัเรียนอยากรู้ 
อยากเห็น อยากศึกษา คน้ควา้หาความรู้เพื่อน ามาแกปั้ญหานั้นๆ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวชุิดา วงศ์
เจริญ (2561, น.103-104) ท่ีศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อ
พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และทกัษะการคิดแกปั้ญหาส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ความรู้
ความเขา้ใจวชิาเคมีของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยเีสมือน
จริงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชาญชยั ดาศรี (2550) 
ศึกษาผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) กบัการเรียนปกติ และ
ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วชิางานปรับอากาศรถยนตโ์ดยใชปั้ญหาเป็นฐานและ
การเรียนปกติ พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กว่านกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธันยากร 
ช่วยทุกข์เพื่อน (2556, น.139-141) ได้ศึกษาการพฒันาการจดัการเรียนรู้ฟิสิกส์ ระดบัอุดมศึกษา โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์ชั้นปีท่ี ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสูงกวา่คะแนนจุดตดัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อพฒันาทกัษะการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณ ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยูใ่น
ระดบัมากอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลการวจิยัเป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก
รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีขั้นตอนท่ีชดัเจน ไม่น่าเบ่ือ ท าให้นกัเรียนเขา้ใจในเน้ือหามากข้ึน มีกิจกรรมให้
นกัเรียนมีส่วนรวมท่ีหลากหลาย เนน้ท่ีนกัเรียนเป็นส าคญั โดยใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียนอยากเรียน 
อยากคิดหาค าตอบ ท าให้รู้สึกสนุกกบัการเรียน ไดฝึ้กทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และไดฝึ้กปฏิบติัไป
พร้อมกนักบัเพื่อนๆ ส่งผลใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาหลกัการจดัการฟาร์มมากข้ึน และ
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ส่งผลให้นกัเรียนมีความตอ้งการท่ีจะเรียนวิชาหลกัการจดัการฟาร์มมากข้ึน ดงัตวัอยา่ง เช่น “...เขา้ใจเร่ือง
การจดบนัทึกและท าบญัชีฟาร์มมากข้ึน...” “...ไดใ้ชค้วามคิดมากข้ึน...” “...อยากเรียนหลกัการจดัการฟาร์ม
มากข้ึน...” “...กิจกรรมน้ีช่วยพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ...” “...สนุกกบัการการเรียนเก่ียวกบั
บญัชี...” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิชยั เหลืองธรรมชาติ (2531) กล่าวว่า ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความ
ตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูใ่นท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 
สอดคลอ้งกบัพิทกัษ ์ตรุษทิม (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิง
กระตุน้ท่ีแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของ
ผลการประเมินวา่เป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิง
ท่ีมากระตุน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิชุดา วงศ์เจริญ (2561, น.103-104) ไดท้  าการวิจยัการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และทกัษะการคิด
แกปั้ญหาส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจริงอยูใ่นระดบัมาก และสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคล้องกบังานวิจยัของธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2556, น.139-141) ได้ศึกษาการ
พฒันาการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ ชั้นปีท่ี ผลการวิจยัพบว่า 
คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชาญชยั ดาศรี (2550) ศึกษาผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กบัการเรียนปกติ และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้วชิางานปรับอากาศรถยนตโ์ดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการเรียนปกติ พบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ี
มีต่อการเรียนรู้โดบใชปั้ญหาเป็นฐาน และการเรียนปกติ ทั้ง 2 วธีิ โดยภาพรวมนกัเรียนมีค่าเฉล่ียเห็นดว้ยอยู่
ในระดบัมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใช ้และขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

ดงัน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 

การพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานนั้น 
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัน้ี คือ ความหลากหลายของเน้ือหาท่ีครูจะตอ้งมีการคน้ควา้ศึกษาเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัให้
มากกวา่ท่ีนกัเรียนรู้ หรือพบเห็นทัว่ไปในหนงัสือเรียน ครูตอ้งแม่นย  าในเน้ือหาวิชา มีความช านาญ เขา้ใจ
และสามารถอธิบาย ให้ค  าแนะน า รวมถึงปฏิบติัได้ และตอ้งจดัการสภาพแวดลอ้ม เพื่อให้มีความเหมาะสม
กบัการปฏิบติัในกระบวนการกลุ่มของนกัเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป  
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ควรมีการศึกษาการพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน ในหน่วยการเรียนรู้อ่ืนในรายวิชาหลกัการจดัการฟาร์ม หรือในรายวิชาอ่ืน เพื่อยกระดบัทกัษะการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียน 
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