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การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์
ปัญหาตามแนว PISA เพื่อส่งเสริมความสามารถในการถา่ยโยง 
การเรียนรู้ และเจตคติต่อการเรียนการสอน ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 
The  Development  of  Problem-Based  Learning  by  Using the 
Situation along the PISA to Transfer of Learning and Attitude 
Toward Teaching for Mathayomsuksa 4 Students 
  
พัชรียา ศรีประทุม1, สมทรง สิทธิ2 
Patchareeya Sriprathum1 , Somsong Sitti2 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้
สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษา
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 3) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนการสอน 4) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้
สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ห้องเรียน นักเรียน 39 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  
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(Cluster Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA เรื่อง ระบบย่อยอาหารและ
การสลายสารอาหารระดับเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4แบบทดสอบวัดความสามารถในการถ่าย
โยงการเรียนรู้ แบบวัดเจตคติต่อการเรียนการสอน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test (One sample t-test) 
 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
  1. การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.31/81.20 
    2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้
สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA มีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีเจตคติต่อการเรียนการสอนในระดับมาก 
      3. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใ ช้
สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 โดยสรุป การจัดการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน เน้นให้ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งเสริมให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ น าวิธีการนี้
ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

 
ค าส าคัญ : ปัญหาเป็นฐาน, การถ่ายโยงการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เจคติต่อ 
                  การเรียนการสอน 
 
Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to develop of Problem-based Learning 
activities by using the situation along the PISA with a required efficiency of 75/75 2) to 
study the transfer of learning 3) to study the attitude toward teaching for the students 
who learned using organization of Problem-based Learning activities by using the 
situation along the PISA 4) to develop learning achievements for the students who 
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learned using Problem-based Learning activities by using the situation along the PISA. 
The sample in this study consisted of 39 Mathayomsuksa students at Kalasinpittayasan 
school in Kalasin province in the second semester of the academic year 2015, obtained 
using the cluster random sampling technique. The instruments used in the study 
comprised of : problem-based learning activities, transfer of learning test, rating scale 
on the attitudes and achievement test. The basic statistics used for analyzing the 
collected data were percentage, means and standard deviation ; and t-test was 
employed for testing hypothesis. 
 The results of the study were as follows: 
  1. The Problem-based Learning activities by using the situation along the PISA 
had an efficiency of 80.31/81.20. 
    2. Test score of transfer of learning for the students who learned using 
Problem-based Learning activities by using the situation along the PISA was 
significantly higher than the 80 percent criterion at the .05 level and attitude toward 
teaching was high level. 
    3. The students who learned using Problem-based Learning activities by using 
the situation along the PISA had learning achievement higher than the 75 percent 
criterion at the .05 level of significance. 
 In conclusion, the organization of Problem-based Learning activities by using the 
situation along the PISA was organization of learning and teaching which had clear 
stages, emphasized learners to be able to summarize the body of knowledge by 
themselves, promoted organization of learning and teaching to be more efficient. 
Therefore, science teachers should be supported to implement this technique in 
organization of learning and teaching. 
 
Keywords : problem based learning, transfer of learning, attitude toward teaching,  
                    learning achievement 
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บทน า 
 การศึกษาเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่
สมบู รณ์ทั้ ง ร่ างกาย จิต ใจ  สติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. 
2547 : 5) จุดมุ่งหมายหลักของการจัด
การศึกษาทุกระบบ คือ การเตรียมเยาวชน
ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีศักยภาพ และ
มีความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคต 
การให้การศึกษาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
จึงต้องให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในชีวิต
จริง สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ 
เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต 
แต่ในการปฏิบัติ  แม้ว่าจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาจะวางไว้อย่างไร แต่นักเรียนและ
ครู จ ะ ให้ ความส าคัญ เฉพาะกั บการรู้
ข้อเท็จจริง การรู้เนื้อหาสาระเท่านั้น ทั้งนี้
เพราะการประเมินผลการศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นการสอบผ่านชั้นเรียนหรือการสอบ
คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
เน้นเฉพาะการวัดความรู้ตามการเรียนการ
สอนในห้องเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ภาคทฤษฎี นั่นคือ วัดความรู้ในทางด้าน
เนื้อหาเป็นต้นว่า วัดทฤษฏี หลักการ นิยาม 

แนวคิดหลั ก เท่ านั้น  ( โครงการ  PISA 
ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2551 : 1) 
ดังนั้น จึงจ า เป็นต้องเตรียมเยาวชนให้
สามารถด าเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคม
ที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน 
ที่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตในทุกระดับ ทั้งตัว
บุคคล ในอาชีพการงานและในสั งคม
วัฒนธรรม ท าให้บุคคลสามารถรับรู้และ
ตัดสินประเด็นปัญหาของสังคมที่เกิดจาก
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมใน
สังคมระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับ
โลก อย่างเต็มภาคภูมิ 
 การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
(Programme for International Student 
Assessment หรือ PISA) เป็นโครงการ
ประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก
องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (Organisation for Economic 
Cooperation and Development หรือ 
OECD) มีจุดประสงค์เพื่อส ารวจว่าระบบ
การศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชน
ของชาติให้พร้อมส าหรับการใช้ชีวิตและการ
มีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอ
หรือไม่ ซึ่งผลการประเมินจาก PISA 2000 
ถึง PISA 2012 พบว่าผลการประเมินของ
นักเรียนไทยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ มีผลการ
ประเมินต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD และผลการ



     วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            602            ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

       Journal of Education, Mahasarakham University                  Volume 10 Special Edition September 2016 

 

ประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ
ด้านสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์นั้นต่ าที่สุด 
แสดงให้เห็นว่าเด็กไทยยังบกพร่องในเรื่อง
ของการเชื่อมโยงความรู้จากการเรียนมาใช้
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ หรือ
ขาดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
และจากการสังเกตการจัดการเรียนการสอน
และการสัมภาษณ์นักเรียน ผู้วิจัยพบว่า
นักเรียนต้องการที่จะให้ครูสอนในสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและสามารถน าไปใช้
ได้ และเน้นที่ประเด็นส าคัญของเนื้อหา 
และในการจัดการเรียนการสอนของครูนั้น 
เ ม่ือสอนเนื้อหาเสร็จครูจะมีโจทย์หรือ
ข้ อสอบให้นั ก เ รี ยนได้ทดลองท า  แต่
นักเรียนไม่สามารถท าได้ แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนไม่สามารถที่จะถ่ายโยงความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ จ ากที่ ไ ด้ เ รี ย นม า ใ ช้ ใ น
สถานการณ์อื่นได้ และท าให้นักเรียนมีเจต
คติที่ ไ ม่ดี  ซึ่ งจะส่ งผลท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลงด้วย การ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการถ่ายโยง
การเรียนรู้นั้น จะต้องจัดให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตัวเอง และมีส่วนร่วมในการ
เรียนมากขึ้น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based learning) ก็เป็นการ
สอนรูปแบบหนึ่งที่ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ และเป็นผู้สร้างความรู้
ด้วยตนเองจากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน

โลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการ
เรียนรู้  
  ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งปัญหาที่ก าหนดนั้นมา
จากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่
เ รี ยน  แ ล ะ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บตั วนั ก เ รี ย น 
ค ร อ บ ค รั ว  ชุ ม ช น  ห รื อ แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง
สถานการณ์ของโลกตามแนวข้อสอบของ 
PISA จะท า ให้นัก เ รียนพัฒนา
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ท า
ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน 
และช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหา
เป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว 
PISA เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลาย
สารอาหารระดับเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
  2. เพื่อศึกษาความสามารถในการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ ของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้
สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA เรื่อง 
ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหาร
ระดับเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
  3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนการ
สอนท่ีใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์
ปัญหาตามแนว PISA เรื่องระบบย่อย
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อาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  4. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์
ปัญหาตามแนว PISA เรื่อง ระบบย่อย
อาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 75 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์
ปัญหาตามแนว PISA เรื่อง ระบบย่อย
อาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ 
มีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
หลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์
ปัญหาตามแนว PISA เรื่อง ระบบย่อย
อาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกาฬสินธุ์

พิทยาสรรพ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 310 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก าลัง
เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 39 คน ได้มาโดยวิธีการน า
คะแนนการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ของนักเรียนแต่ละห้องมาหาค่าความ
แตกต่างทางสถิติ แล้วสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 
random sampling) โดยวิธีจับฉลาก 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหา
เป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว 
PISA 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหา
ตามแนว PISA เรื่อง ระบบย่อยอาหารและ
การสลายสารอาหารระดับ เซลล์  ชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  3. แบบทดสอบวัดความสามรถ
ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นแบบอัตนัย 3 ข้อ  
  4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนการ
สอนท่ีใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์
ปัญหาตามแนว PISA ตามรูปแบบของ 
ลิเคิร์ท (Likert’s mothod) ซึ่งเป็น
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แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่ า 
(rating scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 
  5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหารและ
การสลายสารอาหารระดับเซลล์  เป็น
แบบทดสอบประเภทปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 
 
การด าเนินการวิจัย 
 ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
  1. ศึกษาเอกสาร และวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหา
เป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว 
PISA การถ่ายโยงการเรียนรู้ เจตคติต่อการ
เรียนการสอน และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    2. ศึกษาปัญหาการเรียนวิชา
ชีววิทยาและศึกษาสภาพปัญหาการจัดการ
เรียนการสอน จากการสังเกตการจัดการ
เรียนการสอนและการสัมภาษณ์นักเรียน 
 ระยะที่ 2 การพัฒนา 
    1. การพัฒนากิจกรรมการจัดการ
เ รี ย น รู้ ที่ ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น  โ ด ย ใ ช้
สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA และ
สร้างเครื่องมือ 
    2. การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์
ปัญหาตามแนว PISA   
 

  3. การพัฒนาเครื่องมือ 
   3.1 แบบทดสอบวัดการถ่าย
โยงการเรียนรู ้
   3.2 แบบวัดเจตคติต่อการ
เรียนการสอน 
   3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 ระยะที่  3 การน า ไป ใช้ จ ริ งและ
ประเมิน  
  1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับ
นักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหา
ตามแนว PISA เรื่อง ระบบย่อยอาหารและ
การสลายสารอาหารระดับเซลล์ 
    2. เม่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบ
ทุกแผนแล้ว  เก็บข้อ มูลหลังเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการถ่าย
โยงการเรียนรู้ และแบบวัดเจตคติต่อการ
เรียนการสอน  
    3. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง
กับนักเรียนไปท าการตรวจวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตามความมุ่ง
หมายการวิจัยต่อไป  
   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA 
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เรื่ อ ง ระบบย่อยอาหารและการสลาย
สารอาหารระดับเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 2. วิเคราะห์ความสามารถในการถ่าย
โยงการเรียนรู้ เจตคติต่อการเรียนการสอน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหา
เป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
 3. ตรวจสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ 
t-test (One sample t-test) 
 
ผลการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหา
เป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว 
PISA เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลาย

สารอาหารระดับเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ า น วน  9 แ ผน  ใ ช้ เ ว ล า  19 ชั่ ว โ ม ง  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.31/81.20 
 2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการ
เ รี ย น รู้ ที่ ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น  โ ด ย ใ ช้
สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA เรื่อง 
ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหาร
ระดั บ เซลล์  ชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่  4 มี
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ มี
คะแนนเฉลี่ย 24.56 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.88 และ
เม่ือเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนน
ทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ของนักเรียน พบว่า คะแนนทดสอบ
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้สูง
กว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 1 

 
ตาราง 1 ผลการทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ เปรียบเทียบกับเกณฑ์  
            ร้อยละ 80 
 

 

N คะแนนเต็ม Mean S.D. % of Mean t 
Sig. 
(1-tailed) 

การถ่ายโยงการ
เรียนรู้ 39 30 24.56 1.847 81.88 1.91* 0.0320 

t-table.05 = 2.0244 
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 3. นักเรียนที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดย
ใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA เรื่อง 
ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหาร
ระดับเซลล์ มีเจตคติต่อการเรียนการสอน มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับมาก  
 4. นักเรียนที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดย
ใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA เรื่อง 

ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหาร
ระดับเซลล์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
คะแนนเฉลี่ย 24.36 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.20 และ
เ ม่ื อ เ ป รี ยบ เที ยบ ร ะหว่ า ง เ กณฑ์ กั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 2 

ตาราง 2 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 75  
 

 

N คะแนนเต็ม Mean S.D. % of Mean t 
Sig. 
(1-tailed) 

ผลสัมฤทธิ์ 39 30 24.36 2.084 81.20 5.57* 0.0000  

t-table.05 = 2.0244 
         

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดย
ใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงการ
เรียนรู้และเจตคติต่อการเรียนการสอน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็น
ฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว 

PISA เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลาย
สารอาหารระดับเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 9 แผน ใช้ เวลา 19 ชั่ ว โมง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ท่ า กั บ  80.31/81.20 
หมายความว่ า  ค่ า เฉลี่ ยค ะแนนจาก
พฤติกรรมการเรียน จากการเรียนรู้ที่ใช้
ปัญหาเป็นฐาน ระหว่างเรียนทั้ง 9 แผน คิด
เป็นร้อยละ 80.31 และคะแนนจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เ รี ย นคิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  81.20 แ สดง ว่ า
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิ จัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ 
การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เนื่องมาจาก
แผนกา ร เ รี ยน รู้ ไ ด้ ผ่ า นการป ระ เ มิ น
ตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ มีคุณภาพเหมาะสมที่จะน ามาจัดการ
เรียนรู้ ได้ผ่านการทดลองใช้กับนักเรียน
เพื่อหาความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ และปริมาณของ
เนื้อหา โดยผู้วิจัยได้แก้ไขปรับปรุงและ
น ามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งนักเรียนได้ท า
กิจกรรมตามใบกิจกรรม แบบทดสอบย่อย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตลอดจนวิธีการสร้างและน าเสนอผลงานที่
ถูกต้อง เนื่องมาจากนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบั ติ ต ามล าดั บขั้ นตอนของการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จึงท าให้ประสิทธิภาพ
ของแผนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ การ
เ รี ย น รู้ ที่ ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น  โ ด ย ใ ช้
สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA เป็นการ
เรียนการสอน ที่มีผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง 
โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพื่อน ามาแก้ปัญหา
นั้น โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการ
ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง
เป็นบริบทของการเรียนรู้  ปัญหาที่ เป็น
จุ ด เ ริ่ ม ต้ นนี้ ต้ อ ง มี ค ว าม หม าย  แ ล ะ
ความส าคัญต่อผู้เรียน ซึ่งสถานการณ์ตาม

รูปแบบของข้อสอบ PISA จะอยู่ใน
สถานการณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลกของ
นักเรียนที่ภารกิจการประเ มินผลหรือ
ค าถามนั้นเกิดขึ้น ค าถามของ PISA จะไม่
จ ากัดอยู่ เฉพาะสถานการณ์ในโรงเรียน
เท่านั้น แต่จะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะ
เกี่ยวข้องกับตัวเอง ครอบครัว  ชุมชน 
จนกระทั่งสถานการณ์ของโลก การจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานตามขั้นตอนของ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 
6-8) ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกท าความเข้าใจกับ
ปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนด ได้เรียนรู้
วิธีการแสวงหาความรู้หรือข้อมูลที่จะใช้ใน
การอธิบายหรือแก้ปัญหานั้นๆ ส่วนครูจะ
คอยดูแล แนะน า และสนับสนุนให้การเรียน
เป็นไปตามล าดับ ท าให้นักเรียนได้ค้นพบ
ความรู้ของปัญหาด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปรารถนา รักศิลป์ และคณะ 
(มปป. : 911-924) ที่ได้ศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาเคมี เรื่ อง สารชีวโมเลกุล ชั้น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  6 ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
ระหว่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดกิจกรรม
ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น 
ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  จ านวน  
10 แผน ใช้เวลา 18 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพ
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เ ท่ า กั บ  84.95/83.11 แ ล ะแผนการ จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  
7 ขั้น จ านวน 10 แผน ใช้เวลา 18 ชั่วโมง 
มีประสิทธิภาพเท่ ากับ  86.06/80.72 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรี ยน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ .05 
 2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดย
ใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA เรื่อง 
ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหาร
ระดับเซลล์ มีความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการถ่าย
โยงการเรียนรู้ เท่ากับ 24.56 คิดเป็นร้อย
ละ 81.88 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่าง
เกณฑ์กับคะแนนทดสอบความสามารถใน
การถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า 
คะแนนทดสอบความสามารถในการถ่าย
โยงการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็น
ฐานตามขั้นตอนของส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2550 : 6-8) ร่วมกับการใช้
สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA ซึ่งเป็น
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ ไ ม่ จ า กั ด อ ยู่ เ ฉ พ า ะ
สถานการณ์ในโรงเรียนเท่านั้น แต่จะเป็น

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนบุคคล 
ใ น ร ะดั บ ชุ ม ชน  ( สั ง ค ม )  จนก ร ะทั่ ง
สถานการณ์ในระดับโลก (โครงการ PISA 
ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2551 : 10-
11, 2557 : 141-142) และสถานการณ์การ
เรียนรู้เดิมนั้น ท าให้ผู้เรียนเข้าใจแจ่มแจ้ง 
จนสามารถสรุปเป็นกฎเกณฑ์ หรือหลักการ 
เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์การเรียนรู้ใหม่
ได้ จะส่งผลให้นักเรียนเกิดการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ได้ (ประดิษฐ์ เอกทัศน์. 2555 : 107) 
นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการแก้ปัญหาที่ครู
สร้างสถานการณ์ขึ้น ท า ให้นักเรี ยนมี
ความสามารถในการสร้างและทดสอบ
แนวความคิดหรือข้อสรุปได้ด้วยตนเอง 
นักเรียนจึงมีทักษะในการคิดแก้ปัญหา มี
การถ่ายโยงการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง
แนวคิดจากที่ได้เรียนมาน ามาใช้ในระหว่าง
การแก้ปัญหา (Chris. 2012 : 1) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jackie และคณะ 
(2006 : 1-20) ที่ได้ศึกษาความสามารถใน
การถ่ายโยงความรู้ผ่านการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน จากการประเมินรูปแบบและผลงาน 
และการตอบแบบสอบถาม พบว่านิสิต
สามารถน าความรู้มาพัฒนาและเพิ่มทักษะ
ทางด้านเทคนิคที่จ าเป็นส าหรับวิศวกร
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ที่ จ ะ ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 



     วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            609            ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

       Journal of Education, Mahasarakham University                  Volume 10 Special Edition September 2016 

 

 3. นักเรียนที่ เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดย
ใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA เรื่อง 
ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหาร
ระดับเซลล์ มีเจตคติต่อการเรียนการสอน
ในระดับมาก ซึ่งคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการ
เรียนการสอน เท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีวิธีการเรียน
การสอนที่ มุ่งพัฒนาผู้ เรียนในด้านการ
แก้ปัญหา การก าหนดเป้าหมายในการ
เรียนรู้ การคิดแบบหลากหลาย มีอิสระใน
การหาค าตอบ ความรู้และทักษะได้มาจาก
ความเข้าใจ รู้ปัญหา และได้แก้ปัญหาด้วย
ตัวของผู้เรียนเอง โดยปัญหาที่ เรียนรู้นั้น
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประสมประสาน
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ 
ซึ่งเป็นทางน าไปสู่การสร้างเป็นองค์ความรู้
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียนด้วยตนเอง และ
สามารถน าความรู้ที่ได้นั้นไปประยุกต์ได้
อย่างต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับศิวภรณ์ 
สองแสน (มปป.  :  1-10)  ที่ วั ด เจตคติ
หลังจากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นหลักของนักศึกษาสาขาการศึกษา
ปฐมวัย ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย จากการ
วัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย
ที่มีค่าเฉลี่ย 4.004 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
 4. นักเรียนที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดย
ใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA เรื่อง 
ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหาร
ระดับเซลล์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เท่ากับ 24.36 คิดเป็นร้อยละ 
81.20 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 75 นั่นแสดงว่า นักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน หลังการทดลองมีการพัฒนาการ
เรียนรู้ ท าให้ผลคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
จริง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น นั้ น ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถของนักเรียนในหลายด้าน 
เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่าง
มีวิ จารณญาณ ความสามารถในการ
แก้ ปัญหา  การประยุ กต์ ความรู้ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน (ดวงหทัย กาศวิบูลย์.  
2550 : 14-22) ซึ่งสอดคล้องกับศิวภรณ์ 
สองแสน (มปป. : 1-10) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) 
ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยใน
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รายวิชาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
สมองของเด็กปฐมวัย พบว่า ผลการเรียนมี
ร ะดั บ สู ง ขึ้ น  จ า กก า รทดลอ งพบว่ า 
นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก หลังการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) ของ
นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มีระดับสูง
ขึ้นก่อนการทดลองเท่ากับ 15.39 และ 
21.36 ตามล าดับ และดารานิล นิรงบุตร 
และวิมล ส าราญวานิช (2558 : 1334-
1342) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาคิดเป็นร้อยละ 79.41 ของ
นักเรียนทั้งหมด และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 73.53 ของนักเรียน
ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ที่มีคะแนนร้อยละ 70 
ขึ้นไป ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย
ไปใช ้
 

  1.1 การน าแผนการจัดการเรียนรู้
ไปใช้ ในการจัดกิจกรรมครูต้ องศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ละเอียด เตรียม
ความพร้อมในขั้นต่างๆ ให้สมบูรณ์วางแผน
ให้ดีในการก าหนดสถานการณ์ปัญหาเพื่อ
ไม่ให้นักเรียนหลงประเด็น 
  1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้
ข้อมูลครบถ้วน ครูควรเตรียมการทดลองให้
พร้อม และในกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
อาจมีนักเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือใน
การท างาน ครูจึงควรดูแลส่วนน้ีให้ดี  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป 
  2.1 ควรมีการพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ หรือในรายวิชา
อื่นๆ ในทุกระดับช้ัน 

 2.2 ควรศึกษารูปแบบวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่นๆ ที่ส่งเสริมหรือ
พัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ เจคติต่อการเรียนการ เช่น ช่วงเวลา
ในการจัดกิจกรรม ประสบการณ์ของผู้เรียน 
เป็นต้น 
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