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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ฟสิิกสโ์ดยใช้ปัญหาเป็นฐานรว่มกับสื่อ
สังคมออนไลน์ ที่ส่งเสริมผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ 
ในการแกป้ัญหาทางวิทยาศาสตร์ และความใฝ่รูใ้ฝ่เรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 
Development of Physics Learning Activities by Using Problem-
Based Learning cooperated Social Media to Promote Learning 
Achievement, Scientific Problem-Solving Ability and Putting Effort 
Persistently for 10 Grade Students 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน  
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5 แผน รวม 15 ชั่วโมง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่าย (p) ระว่าง 0.21 - 
0.75 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.22 - 0.77 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.88 แบบวัด
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.34 – 0.80 และความเชื่อม่ัน
เท่ากับ 0.94 แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี
ของเวียร์ และแบบสังเกตพฤติกรรมความใฝ่รู้ใฝ่เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Wilcoxon Rank 
Test 
 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ที่ 1-5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความใฝ่รู้ใฝ่เรียนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70  
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์มีพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1-5 อยู่ในระดับสูง ( X = 2.7,  
S.D = 0.34) 
  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รบัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีพฤติกรรมความใฝ่รู้ใฝ่เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ที่ 1-5 อยู่ในระดับสูง ( X = 2.7, S.D = 0.17) 

 

ค าส าคัญ : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, สื่อสังคมออนไลน์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,  
                 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์, ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
Abstract 
 The purpose of this study is to develop Physics learning activities by using 
Problem-Based Learning (PBL) cooperated social media and study learning 
achievement, scientific problem-solving ability and putting effort persistently              
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for 10-grade students. The target group consisted of 83 students in the first semester of 
the academic year 2015, Phadungnaree School, Mahasarakham Province. The 
research instruments were 1) lesson plans of 15 hours of total instruction time ; 2) 
learning achievement test with discriminating ranging (r) 0.21 - 0.77, difficulties, power 
ranging (p) 0.21 - 0.75 and reliability of 0.88 ; 3) putting effort persistently test with 
discriminating ranging (r) 0.34 - 0.80 and reliability of 0.94, behaviors observation of 
scientific problem-solving ability according to theoretical of Weir and putting effort 
persistently. Statistics employed for data analysis included mean, percentage, standard 
deviation, and statistics used for the hypothesis testing was Wilcoxon Rank Test. 
 The results of the study were as follows: 
  1. The students being taught by Physics learning activities by using Problem-
Based Learning cooperated social media obtained scores of learning achievement and 
putting effort persistently pass criteria 70 percent. 
  2. The students being taught by Physics learning activities by using Problem-
Based Learning cooperated social media achieved a higher score on the post-test at 
the .05 level of significance. 
  3. The students being taught by Physics learning activities by using Problem-
Based Learning cooperated social media between 1-5 had the behavior of scientific 
problem-solving ability in high level. ( X = 2.7, S.D = 0.34) 
  4. The students being taught by Physics learning activities by using Problem-
Based Learning cooperated social media obtained score of putting effort persistently in 
the post-test at the .05 level of significance and had the behavior of putting effort 
persistently in high level. ( X = 2.7, S.D = 0.17) 

 
Keywords : Problem-Based Learning (PBL), Social Media, Learning Achievement,  
                    Scientific Problem-Solving Ability, Putting Effort Persistently 
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บทน า 
 การพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ยุค
ศตวรรษที่ 21 ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับ
ก า รพัฒนา ให้ มี ค ว ามรู้ วิ ทยาศาสต ร์ 
เพื่อที่จะเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษย์สร้างขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้
อย่างมีเหตุผลและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
โลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็น
ทักษะที่จะช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นให้คนเรา
แสดงออกในสิ่ งที่ เ ป็ นประ โยชน์ และ
สร้างสรรค์สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรค
ต่ า งๆ  ได้   การปลูกฝั ง ให้นั ก เ รี ยน มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องส่งเสริมให้
เกิดกับผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี, 2548) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประการหนึ่งที่มี
ความส าคัญและสามารถตอบปัญหาสภาพ
สั งคมไทยได้  คื อ  ความใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ยน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) ซึ่งสอดคล้อง
กับค่านิยมไทย 12 ประการ กล่าวคือ ใฝ่หา
ความรู้หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนั้นเม่ือพิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติแล้ว ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนจึงเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีความส าคัญ
และควรที่ จ ะปลู กฝั ง ให้ เกิ ดขึ้ นกับตั ว 
ผู้เรียนได้  

 ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
วิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ต้องการ เห็นได้จากผลการ
ประเ มินโครงการประเ มินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) 2012 ของ
ประเทศไทย พบว่า คะแนนเฉลี่ยประเทศ
ยังคงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ
องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD)  มากกว่าครึ่ งระดับ 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ทั่วประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2556 
พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ค่อนข้างต่ า โดยเฉพาะในสาระ
แรงและการเคลื่อนที่  ได้คะแนนเฉลี่ยที่
คะแนนต่ าสุดร้อยละ 23.21 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน), 2556) จากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2554-
2558)  ข อ ง ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนผดุงนารี ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์ ใน
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ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง  อีกทั้ งจากผลสรุปข้อ มูลการ
ประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2554 
พบว่า ผู้เรียนบางส่วนยังขาดความใฝ่รู้ใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน แต่มักใช้
เพื่อความต้องการส่วนตัว ความบันเทิงที่ไม่
มี ป ร ะ โ ย ช น์  ค ว ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้
คว ามสามารถของผู้ เ รี ยน ให้ มากขึ้ น 
สนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย 
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต  26.  2554)  
 การเตรียมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
จะมีประสิทธิภาพนั้น ครูวิทยาศาสตร์เป็น
บุคคลที่มีความส าคัญ จ าเป็นต้องมีความรู้
ในวิชาที่สอนโดยเฉพาะและมีวิธีการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นผู้เรียนได้
เ รี ยนรู้ แล ะค้นพบในตั ว เอ งมากที่ สุ ด    
(กรมวิชาการ. 2545) การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เป็นรูปแบบการ
เ รี ย นรู้ อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ มุ่ ง น า เ สนอ
สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโลกแห่ง
ความจริง ที่ มีแนวทางในการแก้ปัญหา
อย่างหลากหลาย เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียน
คิดวิ เคราะห์อย่างหลากหลาย โดยใช้
กระบวนการกลุ่มเพื่อท าความเข้าใจปัญหา
ระบุปัญหาให้ชัดเจน ศึกษาค้นคว้า และ
แสวงหาข้อมูล ความรู้เพิ่มเติม มีการวาง
แผนการแก้ปัญหา ตั้ งสมมติฐานและ
ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

(มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545) นอกจากนี้
ธรรมชาติของผู้เรียนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่
โลกการเรียนรู้ตามกระแสโลกเสมือนจริง 
โลกแห่งสังคมออนไลน์ การที่ผู้สอนเปิด
สถานการณ์ออนไลน์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการเรียนรู้แบบนี้ จะช่วยให้
เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน ท าให้ผู้เรียนสะท้อนคิดและแสดง
ออกมาอย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ผู้เรียน
และผู้สอนสามารถพูดคุยประเด็นปัญหา
โดยที่ไม่ต้องนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย 
การเรียนรู้นอกห้องเรียนล้วนท าให้ผู้เรียน
คิ ด  ก ร ะท า  แ ล ะ ซึ ม ซั บ ไ ด้ ม า ก ก ว่ า 
(ประสาท เนืองเฉลิม. 2557) ด้วยหลักการ
และเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 
เพื่ อส่ ง เสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
คว ามส ามารถ ในกา รแก้ ปัญห าทา ง
วิทยาศาสตร์ และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ให้สูงขึ้น 
นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
สื่ อ สั ง คมออน ไ ลน์  ข อ งนั ก เ รี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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 2. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
สื่ อ สั ง คมออน ไ ลน์  ข อ งนั ก เ รี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้แก่ 
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.2 ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
  2.3 ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนผดุงนารี  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เขต 26 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 
ห้อง คือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 1 
ห้อง จ านวน 31 คน และห้องเรียนปกติ 1 
ห้อง จ านวน 52 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรม
เรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
สื่อสังคมออนไลน์ 
  ตัวแปรตาม ได้แก่  ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ฟิสิกส์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม
ออนไลน์ เรื่อง การเคลื่อนท่ี จ านวน 5 แผน 
(15 ชั่วโมง) ความเหมาะสมของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้ เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน เท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับ
ความเหมาะสมมากที่สุด 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เ รื่ อ ง  การ เคลื่ อนที่  ขอ งนั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ
ชนิด 5 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ค่าความ
ยากง่าย (p) มีค่าระหว่าง 0.21 - 0.75 และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่า 0.22 - 0.77 
ความเชื่อ ม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
มีค่า 0.88  
 3. แบบวัดความใฝ่รู้ ใฝ่ เรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบ
มาตรประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 35 ข้อ 
ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 
0.34 – 0.80 และค่าความเชื่อม่ันของแบบ
เท่ากับ 0.94 
 4.  แ บ บ สั ง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม
คว ามส ามารถ ในกา รแก้ ปัญห าทา ง
วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฎีของเวียร์ มี
ลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 3 ระดับ 
โดยพิจารณาพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 4 
ด้าน ได้แก่ (1) การระบุปัญหา (2) การ
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นิยามสาเหตุของปัญหา (3) การค้นหา
แนวทางแก้ปัญหา (4)  การพิสู จน์ วิ ธี
แก้ปัญหา 
 5. แบบสังเกตพฤติกรรมความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 3 
ระดับ โดยพิจารณาพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่
เรียน 7 ด้าน ได้แก่ (1) การเห็นคุณค่าของ
สิ่ งต่ าง ๆ (2)  ความอยากรู้อยากเห็น  
(3)  ความตั้ ง ใจ  (4)  การกล้ าคิดริ เ ริ่ ม  
(5) ความเพียรพยายาม (6) การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (7) การมีเหตุผล 
 การด าเนินการวิจัย 
  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
ด้วยแบบด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จ านวน 40 ข้อ และแบบวัดความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน จ านวน 35 ข้อ  
  2. ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การ
เคลื่อนที่ ตั้งแต่แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ 1-5 พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรม
ด้วยแบบสั ง เกตความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และแบบสังเกต
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
  3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
ของแต่ละสาระการเรียนรู้ด้วยแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความ
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อน

เรียน (Pre-test) ตรวจให้คะแนนและเก็บ
บันทึกคะแนน 
  4. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อสรุปผลการวิจัยตามความมุ่งหมาย 
ของการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิ เคราะห์ข้อ มูล ผู้ วิ จัยได้
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  ต อ นที่  1 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า
คุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ 1-5 ดังนี ้
   1.1 การเปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1-5 กับเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 
   1.2 การเปรียบเทียบคะแนน
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ 1-5 กับเกณฑ์ร้อยละ 70   
  ตอ นที่  2 ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 
  ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบ
คว ามส ามารถ ในกา รแก้ ปัญห าทา ง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ระหว่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ 1-5   
  ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และระหว่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ 1-5 
 

ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์ 

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม
ออนไลน์ท่ี 1-5 ดังนี ้
  1.1 จากแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ 1-5 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองห้องผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ยกเว้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/15 ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
3 มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งได้
คะแนนต่ าสุดร้อยละ 54.11 ดังตาราง 1

 
ตาราง 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1-5 

 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
สถิต ิ แผนที่ 1-2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 

ม.4/1 ร้อยละ 86.00 73.67 84.78 76.44 
ม.4/15 ร้อยละ 81.07 54.11 72.33 70.56 

 1.2 คะแนนร้อยละความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1-5 
ในภาพรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4/1 เท่ากับ 80.16, 83.64, 85.84 และ 
 86.88 ตามล าดับ และนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 เท่ากับ 78.04, 
82. 12, 84. 28 แ ล ะ  85. 52 ต า ม ล า ดั บ 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 คะแนนร้อยละความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1-5 
 

รายการประเมิน กลุ่มเป้าหมาย แผนที่ 1-2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 

ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ม.4/1 80.16 83.64 85.84 86.88 
ม.4/15 78.04 82.12 84.28 85.52 

 ตอนที่ 2 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อ
สังคมออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/1 เท่ากับ 11.06 และ 32.75 คิดเป็น
ร้อยละ 27.65 และ 81.87 ตามล าดับ  

ส่วนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4/15 
เท่ากับ 10.06 และ 30.35 คิดเป็นร้อยละ 
25.15 และ 75.87 ตามล าดับ ทั้งสองห้องมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังตาราง 3  

 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 

 
กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
Z Sig. 

X  S.D ร้อยละ X  S.D ร้อยละ 
ม. 4/1  11.06 1.91 27.65 32.75 4.34 81.87 -6.269 0.000 
ม. 4/15  10.06 3.18 25.15 30.35 3.52 75.87 -4.865 0.000 

 ตอนที่ 3 คะแนนเฉลี่ยจากแบบ
สังเกตความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.7, 2.7, 2.8, 
2.7 และ 2.7 ตามล าดับ ส่วนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/15 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
2.6, 2.7, 2.7, 2.7 และ 2.7 ตามล าดับ 
โดยรวมเฉลี่ ยทั้ งสองห้องอยู่ ในระดับ
คุณภาพสูง ( X = 2.7, S.D = 0.34)  
ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 คะแนนแบบสังเกตความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 และ 4/15  
 

รายการประเมินการสังเกต 
กลุ่ม 

เปา้หมาย 
แผน 
ที่ 1 

แผน 
ที่ 2 

แผน 
ที่ 3 

แผน 
ที่ 4 

แผน 
ที่ 5 

ความสามารถในการ 
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

ม.4/1 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7 
ม.4/15 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 

เฉลี่ยทั้งสองห้อง 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7 

 ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบความใฝ่รู้
ใฝ่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และระหว่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ 1-5 
  4.1 คะแนนความใฝ่รู้ใฝ่เรียนก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 
ของนั ก เ รี ยนชั้ น มั ธยมศึ กษาปีที่  4/1 

เท่ากับ 18.94 และ 21.55 คิดเป็นร้อยละ 
75.76 และ 86.20 ตามล าดับ ส่วนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 เท่ากับ 18.88 
และ 21.25 คิดเป็นร้อยละ 75.52 และ 
85.00 ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนความใฝ่รู้ ใฝ่ เรียนก่อนและหลัง 
พบว่าทั้งสองห้องมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่ าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังตาราง 5 

 
ตาราง 5 คะแนนความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/15 ก่อนและหลังการจัด
     กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
Z Sig. 

X  S.D ร้อยละ X  S.D ร้อยละ 
ม. 4/1  18.94 1.71 75.76 21.55 0.92 86.20 -2.336 0.009 
ม. 4/15  18.88 2.25 75.52 21.25 1.45 85.00 -2.336 0.009 
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  4.2 คะแนนเฉลี่ยจากแบบสังเกตความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4/1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.7 ทุกแผนกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4/15 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.7, 2.7, 2.7, 2.6 และ 2.7 ตามล าดับ โดยรวมเฉลี่ยทั้งสอง
ห้องอยู่ในระดับสูง ( X = 2.7, S.D = 0.17) ดังตาราง 6 

ตาราง 6 คะแนนแบบสังเกตความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 และ 4/15  
 

รายการประเมินการสังเกต 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แผน 
ที่ 1 

แผน 
ที่ 2 

แผน 
ที่ 3 

แผน 
ที่ 4 

แผน 
ที่ 5 

ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ม.4/1 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 
ม.4/15 2.7 2.7 2.7 2.6 2.7 

เฉลี่ยทั้งสองห้อง 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิ จัยสามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี ้
  1.  คุณภาพของแผนการ จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถอภิปรายได้
ดังนี ้
   คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและคะแนนความใฝ่รู้ ใฝ่ เรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1-5 ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 แสดงว่าแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ผู้ วิ จัยสร้ างขึ้ น มี
คุ ณ ภ าพ ต า ม เ กณฑ์ ที่ ก า ห น ด  แ ล ะ
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ สามารถน าไปสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวรรณภา ชื่นนอก (2554 : 

1-9) ที่พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ลมฟ้าอากาศ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ75 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75 ของคะแนน
เต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสิรินทรา 
คงบุญ (2547 : 89-94) ที่พบว่านักเรียน
ร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 และนักเรียนได้คะแนนใบ
งานเฉลี่ยร้อยละ 85.74 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 โดยวิธีการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนในวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้า
กระแส ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน และสอดคล้ องกับ
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งานวิจัยของเข็มชาติ พงษ์พาน (2554 : 
89-102) ที่ได้พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนผ่ านเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ตสั งคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก เรื่อง การสร้างสูตรและ
ฟังก์ชันในการค านวณรายวิชาการใช้
โปรแกรมตารางงาน พบว่า ประสิทธิภาพ
การ จัดการ เรี ยนการสอนบนเฟซบุ๊ ก 
(E1/E2) มีค่า 84.83/81.78 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้ระบบ
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การน าระบบมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ใน
ระดับมากที่สุด 
  2.  ผ ลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยน 
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 
เรื่อง การเคลื่อนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0. 05 
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดกิจกรรมการ
เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น ใ น
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน ที่นักเรียนอาจ
พบมาเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ 
โดยเน้นให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง รู้จักการท างานร่วมกันภายในกลุ่ม
โดยผู้ สอนมีส่ วนร่ วมน้อยที่ สุ ด  ท า ให้

นักเรียนจ าเนื้อหาความรู้ได้ง่ายและนานขึ้น 
เพราะมีประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหา         
(นิภา หลิมรัตน์. 2540 : 13) ซึ่งสอดคล้อง
กับ แคทรียา มุขมาลี (2557 : 2595-2601)           
ได้ท าการศึกษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจับ
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
ท ากิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย คือ 13.25 และ
หลังท ากิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย คือ 26.84 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ สามารถอภิปรายได้ดังนี ้
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 
เรื่อง การเคลื่อนที่ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระหว่างแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1-5 อยู่ในระดับสูง 
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดกิจกรรมการ
เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น ใ น
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน ที่นักเรียนอาจ
พบมาเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ 
โดยเน้นให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วน
ตนเอง รู้จักการท างานร่วมกันภายในกลุ่ม
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โดยผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ซึ่งการฝึก
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห าท า
วิทยาศาสตร์โดยใช้ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์สอดคล้องกับ
คว ามส ามารถ ในกา รแก้ ปัญห าทา ง
วิทยาศาสตร์ของเวียร์ที่ มุ่งเน้นการระบุ
ปัญหา นิยามสาเหตุของปัญหา ค้นหา
แนวทางแก้ปัญหาหรือตั้งสมมติฐาน และ
พิสูจน์วิธีแก้ปัญหาหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการ
แก้ปัญหา การศึกษาปัญหาที่ไม่รู้ ผู้เรียนจะ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา การ
วินิจฉัย และการคิดอย่างมีเหตุผล (สุปรียา 
วงษ์ตระหง่าน. 2545 : 4) ซึ่งสอดคล้องกับ
จตุพล แสนสุข (2556 : 250-257) ได้ท า
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้
ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ของไหล เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
พบว่านักเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาเพิ่มขึ้นเม่ือได้เรียนรู้จากกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยเฉพาะ
ด้านการสรุปผลการทดลอง จากเหตุผล
ดังกล่าวสนับสนุนว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหา
เป็ น ฐ านร่ ว มกั บสื่ อ สั ง คมออนไลน์ มี
ค ว ามส ามารถ ในกา รแก้ ปัญห าทา ง
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น  
  4. ความใฝ่รู้ ใฝ่ เรียน สามารถ
อภิปรายได้ดังนี ้

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 
เรื่อง การเคลื่อนที่ มีคะแนนความใฝ่รู้ใฝ่
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนระหว่างแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ 1-5 อยู่ในระดับสูง เนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานในชีวิ ตประจ าวันของ
นักเรียน ท าให้ผู้เรียนที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ว่าเป็นบุคคลที่ มีลักษณะรักเรียน ชอบ
การศึกษาอยู่เสมอ ตื่นตัวกับสิ่งแปลกใหม่
รอบตัว หรือจากระบบการเรียน อยากรู้
อยากเห็น สนใจ ติดตาม และแสวงหา
ความรู้ มีความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเอง
และการงาน ติดตามข่าวสาร อ่านหนังสือ  
ดูโทรทัศน์ เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อปรับตนเองให้ทันสมัย ทันยุคทัน
เหตุการณ์ ทันโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้
ได้อย่างมีความสุข (อารี พันธ์มณี. 2546 : 
19)  ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วาสนา  กิ่ ม เทิ้ ง  
(2553 : 88-121) ได้ท าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ และความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่า ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่ าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ร ะดับ .01  
และสอดคล้องกับมิลสัน (วาสนา กิมเทิ้ง. 
2553 : 85-87 ; อ้างอิงจาก Milson. 2002 : 
Online) ได้ท าการศึกษาโดยน าอินเตอร์เน็ต
เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษา ซึ่งก่อนหน้านี้มีการสอนแบบ
สาธิต โดยได้ท าการทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพี่อค้นหาลักษณะของ
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการใช้อินเทอร์เน็ต 
ผลสรุปได้ดังนี้นักเรียนมีการรับรู้คุณค่าและ
แหล่ ง เรียนรู้ทางอินเทอร์ เน็ตมากขึ้น
นักเรียนสามารถวางแผนเพื่อรวบรวม
ข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นนิสัยในการแสวงหา
ความรู้ของนัก เรียนโดยเลือกทางที่ มี
อุปสรรคน้อยที่สุด ครูสามารถชี้แนะให้
นักเรียนไปสู่การสร้างความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใน
การใช้อินเทอร์เน็ตได้ระดับความสามารถ
ของนักเรียนในการด าเนินการค้นหาความรู้
การเข้าถึงและรับรู้คุณค่าของการแสวงหา
ความรู้ของนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัย
ไปใช ้

  1.1 ผู้สอนควรน ากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อ
สังคมออนไลน์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ วิ ชาฟิ สิ กส์  ทั้ งนี้ เพราะการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
  1.2 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุก
ชนิดผู้สอนควรแจ้งจุดประสงค์ ประโยชน์ 
โทษ วิธีใช้งาน และข้อตกลงร่วมกัน เพื่อ
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.3 การตั้งประเด็นปัญหาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ควรให้ประเด็นปัญหามีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนให้
มากที่สุด 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป 
  2.1 ควรน าสื่อสังคมออนไลน์
ประเภทอื่นๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  
  2.2 ควรน ารูปแบบการวิจัยนี้ไป
ใช้กับกลุ่มผู้ เรียนระดับอื่นๆ เช่น ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือระดับอุดมศึกษา เป็นต้น เพราะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์สามารถท าได้กับ
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ทุกระดับชั้น โดยปรับตามความเหมาะสม
ของวัยผู้เรียน 
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