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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการโมเดลห้องเรียน

เสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
การคิดวิจารณญาณ สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 และ 2) เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้โมเดล
ห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการโมเดลห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยศึกษาจากครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 332 คน และ
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ระยะที่ 2 การพัฒนาโมเดลห้องเรียนเสมือน โดยวิธีการ
เรยีนแบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน กลุม่ตวัอย่างเปน็ผูเ้ชีย่วชาญจำานวน 9 คน และใชแ้บบสมัภาษณเ์ชงิลกึ แบบ
ประเมินโมเดล และแบบประเมินห้องเรียนเสมือน และระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้โมเดลห้องเรียน
เสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 
คน และกลุ่มควบคุม 30 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบบวัดการคิดวิจารณญาณ และแบบสำารวจความพึง
พอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ F-test (One-way 
MANCOVA และ One-way ANCOVA)
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ผลการวิจัยพบว่า

1. ครสูอนคณติศาสตรม์คีวามคิดเหน็ดว้ยระดบัปานกลาง เกีย่วกบัสภาพปจัจบุนัของโครงสรา้ง
พืน้ฐานการใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์และระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ และมคีวามตอ้งการใชเ้ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก ครูมีความต้องการในการพัฒนาโมเดล
หอ้งเรียนเสมือนโดยวธิกีารเรยีนแบบใช้ปญัหาเป็นฐานเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์
และการคิดวิจารณญาณของนักเรียน อยู่ในระดับมาก

2. โมเดลห้องเรียนเสมือนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์กระบวนการขั้นตอน
และกิจกรรม และการประเมินผล ห้องเรียนเสมือน ประกอบด้วย 1) การจัดการเนื้อหาการเรียนการ
สอน 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3) การเรียนรู้ร่วมกัน/การติดต่อสื่อสาร 4) สิ่งอำานวยความ
สะดวก/การให้ความช่วยเหลือ และ 5) การวัดผลประเมินผลซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าความเหมาะสม 
และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 กำาหนด
ปัญหาจัดสถานการณ์ต่างๆ ขั้นที่ 2 ทำาความเข้าใจกับปัญหา ขั้นที่ 3 ดำาเนินการศึกษาค้นคว้า ขั้นที่ 
4 สังเคราะห์ความรู้ ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคำาตอบ และขั้นที่ 6 นำาเสนอและประเมินผลงาน 

3. ผลการใช้โมเดลห้องเรียนเสมือนท่ีพัฒนาข้ึนได้แก่ ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วย
หอ้งเรียนเสมือนโดยวธิกีารใช้ปญัหาเปน็ฐานมค่ีาเทา่กบั .898 นกัเรยีนกลุม่ทดลอง มทีกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และการคิดวิจารณญาณโดยรวมและเป็นรายด้าน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน (p<.001) และ
มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาและด้านการสื่อสาร และการคิดวิจารณญาณ
ด้านการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต และด้านการนิรนัย มากกว่านักเรียน
กลุ่มควบคุม (p≤.036) และนักเรียนทั้งสองกลุ่ม มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยรวมและ
อีก 2 ด้านที่เหลือ และการคิดวิจารณญาณโดยรวมและอีก 2 ด้านที่เหลือ ไม่แตกต่างกัน นอกจากนั้น  
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: ห้องเรียนเสมือน ปัญหาเป็นฐาน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิดวิจารณญาน

Abstract
This research aimed to 1) study current conditions and needs for virtual classroom 

using the problem-based learning (PBL) approach for promoting mathematics process 
skills and critical thinking of grade 5 students ; and 2) develop and study the results of  
implementation of the developed model. The research was divided into 3 stages. The 
first stage was the study of current conditions and needs for virtual classroom using the 
PBL approach by collecting data from 332 grade 5 teachers responsible for teaching  
mathematics with the use of a questionnaire. The second stage was the development of the 
virtual classroom with the participation of 9 experts and using an in-deptinterview form, a 
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model evaluation form, and a virtual classroom evaluation form. And the third stage was the 
study of the developed model implementation with 60 grade 5 students ; who were assigned  
to an experimental group and a control group, each of 30 students. The research  
instruments included a mathematics process skills test, a critical thinking test, and  
a satisfaction questionnaire. The collected data were analyzed using a mean, a standard 
deviation, the paired t-test and the F-test (One-way MANCOVA and ANCOVA)

The major findings were as follows:

1. The teachers showed a moderate opinions about the current conditions of an 
infrastructure of using computer technology and internet network and showed needs for 
using the computer technology and internet network at a more level. Also, they indicated 
their needs for the development of a virtual classroom model using the PBL approach for 
promoting the students’ mathematics process skills and critical thinking at a more level.

2. The developed model consisted of principle, objective, process, stage and  
activity, and evaluation. The virtual classroom comprised 1) learning content organization, 
2) instructional process, 3) cooperative learning / communication, 4) facility/assistance, 
and evaluation. ; and the experts rated an appropriateness and a quality at a more to the 
most level. In addition, the PBL approach composed of six stages: defining the problem 
and related situations, understanding the problem., investigating, synthesizing knowledge 
or answer, making a conclusion and evaluating the answer, and presenting and evaluating.

3. The results from the model implementation showed that the effectiveness of  
the virtual classroom was 0.898. The experimental group students indicated gains in  
mathematics process skills and critical thinking in overall and in each aspect from before 
learning (p<.001). Also, the experimental group students evidenced more mathematics 
process skills in two aspects: problem-solving and communication, and critical thinking in 
two aspects: credibility of source and observation and deduction than did the control group 
students (p ≤.036). However, both groups of the students did not show differences in the 
mathematics process skills in overall and in two remaining aspects, and the critical thinking 
in overall and two remaining expects. Furthermore, the experimental group students indicated 
satisfactions with learning via the developed virtual classroom at a more level.

Keywords: Virtual classroom, problem-based learning, mathematics process skills,  
critical thinking
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บทนำา
การศึกษาคณิตศาสตร์สำาหรับหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการ
ศึกษาเพื่อปวงชนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคน
ได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและตลอด
ชีวิตตามศักยภาพ ทั้งน้ีเพ่ือให้เยาวชนเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่พอเพียง 
สามารถนำาความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ที่จำาเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำาไปเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ   และเป็นพื้นฐานสำาหรับ
การศึกษาต่อ ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของ
สถานศึกษาท่ีต้องจัดโปรแกรมการเรียนการสอน
ให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมตามความถนัด และความ
สนใจ เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรูท้ีท่ดัเทยีมกบันานา
อารยประเทศ จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) วิชาคณิตศาสตร์ 
ในปีการศึกษา 2556-2557 พบว่า นักเรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง และต่ำากว่าร้อยละ 
50 ได้แก่ ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 41.95 และ
ปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 38.06 และมาตรฐาน
ความสามารถยังได้คะแนนต่ำาในเรื่องของการคิด
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ และความคดิ
สร้างสรรค์ (สำานักงานศึกษาธิการภาค 9, 2559: 
ออนไลน์) จากปัญหาดังกล่าวทำาให้พบว่า วิธีการ
จดัการเรยีนการสอนแบบด้ังเดิมและล้าสมยั ทำาให้
นักเรียนขาดการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ขาดการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้ขาด
ทกัษะการคดิวจิารณญาณ และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนลดลงเรื่อยๆ 

ในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนที่
อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การโทรคมนาคม และ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์ปน็หลกั ทีเ่รียกวา่หอ้งเรยีน
เสมือน ในการออกแบบสื่อเพื่อการเรียนการสอน 

จึงมคีวามหลากหลาย สามารถทีจ่ะเช่ือมโยงความรู ้
ได้ในหลายมิติ และรูปแบบที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น 
การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย จึงเป็นแนวทาง
ของการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ
ลดข้อจำากัดเรื่องเวลาออกไป รูปแบบการเรียน 
การสอนรูปแบบใหม่  จึ งต้ องหาทาง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้ได้ผลผลิตสูงสุด ผู้สอนจึงต้องหา
สิ่งเสริมในการสอนให้ดำาเนินไปได้ตามปกติ แต่
สะดวกมากยิง่ขึน้ ซึง่การเรยีนการสอนในหอ้งเรียน
เสมือน จะเปรียบเทียบได้กับห้องเรียนที่เปิดสอน
ตลอด 24 ช่ัวโมง เนื้อหาวิชาจะถูกจัดทำาอยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนทุกคนจะสามารถ
เข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา จุดเด่นของ
รูปแบบการเรียนบนห้องเรียนเสมือน อยู่ที่การ
สรา้งรปูแบบทีใ่หบ้รกิารไดง่้ายไมยุ่ง่ยาก สว่นฐาน
ขอ้มลูทีเ่คยใหบ้รกิารกส็ามารถเขา้ถงึจากทีใ่ดกไ็ด้ 
ซึ่งในการออกแบบห้องเรียนเสมือนนั้น ทำาได้โดย
การจำาลองการดำาเนินการสอนบนเครือข่าย เพื่อ
ใช้แทนการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติผ่าน 
รูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนนั่นเอง  
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2556)

ก า ร เ รี ยน รู้ โ ด ย ใ ช้ ปั ญหา เ ป็ นฐ าน  
(Problem-based Learning) เป็นวิธีการสอนที่
เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ บริบทการเรียนการสอน 
จะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการแก้
ปัญหา และการประยุกต์ความรู้ เพ่ือนำามาแก้
ปัญหา ทั้งนี้ วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จะเป็นการส่งเสริม และช่วยให้นักเรียนสร้าง
ความรู้ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่สอน และอยู่บน
ฐานความรู้ ที่ยึดหรือเปลี่ยนแปลงได้ นักเรียนได้
พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการให้เหตุผล และ
ทักษะการแก้ปัญหา วิธีการสอนนี้ เป็นวิธีการ
สำาคัญที่มีการนำามาใช้อย่างแพร่หลายในการสอน 
คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหา เป็นเครื่องมือ ใน
การนำานักเรียนเข้ามาสู่บริบทของการแก้ปัญหา
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คณิตศาสตร์ และวิธีการสอนน้ี เป็นวิธีการท่ี
คณิตศาสตร์จะมีความน่าสนใจในการนำามาใช้
ในการสร้างบริบทการเรียนรู้ใหม่ๆ ในช้ันเรียน
คณิตศาสตร์ (ปรีชากร ภาชนะ, 2553: ออนไลน์)

จากการศึกษาสภาพปัญหา และความ
เจริญก้าวหน้าในด้านการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สามารถผนวกกับเทคโนโลยี
ตา่งๆ เขา้ดว้ยกนัเพือ่นำามาใชใ้นการจดัการศกึษา
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุก
โอกาส ทำาให้มีการจัดการเรียนการสอนในโมเดล
ห้องเรียนเสมือนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเกิดขึ้น ซึ่ง
การจดัการเรยีนการสอนในลกัษณะนีก้ส็อดคลอ้ง
กับนโยบายในการขยายโอกาสทางการศกึษา เพือ่
ให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้ามาศึกษาได้
อย่างไร้ขีดจำากัด และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเองกับ
เพื่อนๆ หรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้สอนโดยตรงได้ 
ดังน้ัน เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการ
พัฒนา เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
เหมาะสม ผู้วิจัยจึงสนใจทำาการวิจัยเพ่ือพัฒนา
โมเดลห้องเรียนเสมอืนแบบใช้ปญัหาเปน็ฐาน เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และการคิดวิจารณญาณ สำาหรับนักเรียนประถม
ศึกษา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชน
ให้มีความสามารถ และการศึกษาของประเทศไทย
ให้เจรญิก้าวหน้าทนัสมยั และเพ่ือเปน็กำาลงัสำาคญั
ของประเทศ ชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความ

ต้องการโมเดลห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการคิด
วิจารณญาณ สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5

2. เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้โมเดล
ห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และการคิดวิจารณญาณ สำาหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5

วิธีดำาเนินการวิจัย
ก�รวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่  1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
และความต้องการโมเดลห้องเรียนเสมือนโดยวิธี
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการคิด
วิจารณญาณ สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 

ขั้นตอนดำ�เนินก�ร

1. Documentary Research เป็นการ
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
เสมอืนโดยวิธกีารเรยีนแบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน จาก
กรอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตำารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง สรุป และนำาเสนอผลการวิจัยต่อคณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

2. Survey Research เป็นการสำารวจ
สภาพปัจจุบัน และความต้องการโมเดลห้องเรียน
เสมอืนโดยวิธีการเรยีนแบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน เพือ่
เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และการคิดวิจารณญาณ โดยการสำารวจความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีวิธี
ดำาเนินการวิจัยดังนี้

2.1 สร้างแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน 
และความต้องการโมเดลห้องเรียนเสมือนโดยวิธี
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ตามโครงสร้าง
ที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารตามข้อ 1 โดย
ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และทำาการหา
คุณภาพแล้ว
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2.2 ดำาเนินการสำารวจข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และความต้องการ
โมเดลห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน จากกลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนละ 2 คน 
รวมจำานวน 332 คน โดยการเลือกแบบโควต้า 
(Quota sampling) และแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จากโรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2.3 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และ
ความต้องการโมเดลห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถิติพื้นฐาน 
(ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
แล้วนำาค่าที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความ
หมายที่กำาหนดไว้

2.4 สรุปและนำาเสนอผลการวจิยัตอ่คณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

ระยะที่ 2 การพัฒนาโมเดลห้องเรียน
เสมอืนโดยวธีิการเรยีนแบบใช้ปญัหาเปน็ฐาน เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และการคิดวิจารณญาณ สำาหรับนักเรียนประถม
ศึกษาปีที่ 5

ขั้นตอนดำ�เนินก�ร

1. พัฒนาร่างโมเดลห้องเรียนเสมือน
โดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จากองค์
ประกอบ ขั้นตอน และกิจกรรมที่ได้จากผลการ
วจิยัในระยะที ่1 นำาเสนอตอ่ผูท้รง คุณวฒิุ จำานวน 
5 ทา่น เพือ่ประเมนิความเหมาะสมของรา่งโมเดล
ห้องเรยีนเสมอืนโดยวธิกีารเรยีนแบบใช้ปญัหาเปน็
ฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น นำาแบบประเมินร่างโมเดล
ที่ได้รับคืนมาคำานวณหาประสิทธิภาพของโมเดล 
โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

หลงัจากนัน้นำาผลทีไ่ดเ้สนอคณะกรรมการควบคมุ
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ปรับปรุงแก้ไข 

2. พัฒนาห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ตามหลัก การ 
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ ขั้นตอน และกิจกรรม
ของโมเดล นำาเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านสื่อ และด้านการ
ออกแบบห้องเรียนเสมือน เพื่อทำาการประเมิน
ความเหมาะสมของห้องเรียนเสมือน โดยใช้แบบ
ประเมินที่ผ่านการสร้างและหาคุณภาพแล้ว นำา
แบบประเมนิทีไ่ดร้บัคนืมาคำานวณหาประสทิธภิาพ
ของบทเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน นำามาปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำา
ของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นนำาผลที่ได้เสนอคณะ
กรรมการควบคมุวทิยานพินธ ์เพือ่ตรวจสอบความ
ถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 

ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้โมเดล
ห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และการคิดวิจารณญาณ สำาหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย ได้แก่

1. ห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน

2. แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

3. แบบวัดการคิดวิจารณญาณ

4. แบบวัดความพึงพอใจ

ขั้นตอนดำ�เนินก�ร

1. ตดิตัง้หอ้งเรยีนเสมอืนโดยวธิกีารเรยีน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ผ่านการหาคุณภาพจาก
การวจิยัระยะที ่2 เพือ่ศกึษาผลการใชใ้นสภาพจรงิ
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2. การทดสอบก่อนเรียน โดยหลังจาก
นักเรียนได้รับฟังคำาชี้แจงแล้วผู้วิจัยให้นักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ทำาแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
คณติศาสตร ์และแบบแบบวดัการคิดวจิารณญาณ 

3. ดำาเนินการศึกษาผลการใช้ห้องเรียน
เสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กับ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) ที่เรียน
วชิาคณติศาสตร ์เรือ่งการบวก ลบ และคูณทศนิยม 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 60 
คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง จำานวน 30 คน  
และกลุ่มควบคุม จำานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดย 
การสุ่มแบบกลุ่ม ด้วยวิธีการจับสลาก

4. การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
โดยหลังจากนักเรียนเรียนครบทุกหน่วยการเรียน
แล้ว ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ทำาแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดการคิด
วจิารณญาณ ซึง่เปน็ฉบบัเดียวกบัการทดสอบกอ่น
เรียน (Pretest)

5. วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ดว้ยหอ้งเรยีนเสมอืนโดยวธิกีารเรยีนแบบใช้ปญัหา
เปน็ฐาน โดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึ้นมา ซึ่งผ่านการตรวจและประเมินคุณภาพจาก 
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว

5. รวบรวมคะแนนจากการวัดทักษะ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์การคิดวจิารณญาณ 
จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และการ
วัดความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนด้วย
ห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

5.1 นำาคะแนนที่ได้จากการวัดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสต ร์และการคิด
วิจารณญาณแต่ละด้าน ไปทดสอบข้อตกลงเบื้อง
ตน้ของการวเิคราะห ์MANCOVA และ ANCOVA  
ในเ ร่ืองความสัมพันธ์ ระหว่ างตั วแปรตาม  

Homogeniety of Variance, Homogeniety 
of Variance – covariance Matrices และ  
Homogeneity of Regression Slope ซึ่งปรากฏ
ว่า ข้อมูลข้อมูลสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้น

5.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และการคิด
วิจารณญาณของนักเรียนโดยรวมและรายด้าน 
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วย ห้องเรียน
เสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ใช้ Paired t-test 

5.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการคิด
วจิารณญาณเป็นรายดา้นหลงัเรยีน ของนกัเรยีนท่ี
เรยีนดว้ยวธิกีารเรยีนตา่งกนั ใช ้F-test (One-way 
ANCOVA)

5.4 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
คณติศาสตร ์และการคดิวจิารณญาณโดยรวมหลัง
เรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนต่างกัน 
ใช้ F-test (One-way MANCOVA) 

5.5 วิเคราะห์ผลจากการวัดความพึง
พอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองใช้ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ครูสอนคณิตศาสตร์มีความคิดเห็น

ด้วยระดับปานกลาง เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของ
โครงสร้างพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยรวม และมี
ความตอ้งการใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละระบบ
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ครผูู้
สอนมคีวามตอ้งการในการพฒันาโมเดลหอ้งเรยีน
เสมอืนโดย วิธกีารเรยีนแบบใชป้ญัหาเปน็ฐานเพือ่
เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
และการคิดวิจารณญาณโดยรวม และรายด้าน
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ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านห้องเรียนเสมือน ด้านการ
เรียน แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และด้านการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการคิด
วิจารณญาณ อยู่ในระดับมาก 

2. โมเดลห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการคิด
วิจารณญาณ ที่พัฒนาได้ ประกอบด้วยหลักการ 
วัตถุประสงค์ กระบวนการขั้นตอนและกิจกรรม 
และการประเมินผล ในส่วนของห้องเรียนเสมือน 
ประกอบด้วย 1) การจัดการเนื้อหาเรียนการ
สอน 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
3) การเรียนรู้ร่วมกัน/การติดต่อสื่อสาร 4) สิ่ง
อำานวยความสะดวก/การให้ความช่วยเหลือ  
5) การวัดผลประเมินผล ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญประเมิน

ค่าความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
( =4.11, S.D.=.794) และมีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีถึงดีมาก ในส่วนของการเรียนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 กำาหนดปัญหาจัด
สถานการณ์ตา่งๆ ขัน้ที ่2 ทำาความเขา้ใจกบัปญัหา 
ขัน้ที ่3 ดำาเนินการศกึษาคน้ควา้ ขัน้ที ่4 สงัเคราะห์
ความรู้ ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคำาตอบ 
ขั้นที่ 6 นำาเสนอและประเมินผลงาน และในส่วน
ของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการ
คิดวิจารณญาณ ประกอบด้วย 1) ทำาความเข้าใจ
กับปัญหา/วิเคราะห์ปัญหา 2) วางแผนแก้ปัญหา  
3) ดำาเนินการแก้ปัญหา และ 4) ตรวจสอบ
และมองย้อนกลับ ซึ่ ง โมเดลมีลักษณะดัง 
ภาพที่ 1 

ภ�พที่ 1 โมเดลห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริม สร้างทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการคิดวิจารณญาณ สำาหรับนักเรียนประถม ศึกษาปีที่ 5

10 
 

 
 

 

เรียนการสอน 3) การเรียนรูรวมกัน/การติดตอสื่อสาร 4)  สิ่งอํานวยความสะดวก/การให
ความชวยเหลือ  5) การวัดผลประเมินผล ซึ่งผูเชี่ยวชาญประเมินคาความเหมาะสมโดยรวม
อยูในระดับดีถงึดีมาก (x̄ = 4.11, S.D. = .794) และมีคุณภาพอยูในระดับดีถึงดีมาก ในสวน
ของการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย  ข้ันที่ 1 กําหนดปญหาจัดสถานการณ
ตางๆ  ข้ันที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา  ข้ันที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา  ข้ันที่ 4 
สังเคราะหความรู  ข้ันที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ข้ันที่ 6 นําเสนอและประเมนิผล
งาน และในสวนของทักษะกระบวนการทางคณติศาสตรและการคิดวิจารณญาณ 
ประกอบดวย 1) ทําความเขาใจกับปญหา/วิเคราะหปญหา  2) วางแผนแกปญหา  3) 
ดําเนินการแกปญหา และ 4) ตรวจสอบและมองยอนกลบั ซึ่งโมเดลมีลักษณะดัง
ภาพประกอบ 1      

 

ภาพประกอบ 1  โมเดลหองเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เพ่ือเสริม 
สรางทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และการคิดวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนประถม 
ศึกษาปที่ 5 
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3. ผลการใช้โมเดลห้องเรียนเสมือนโดย
วิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่พัฒนาได้

3.1 คา่ดชันีประสทิธผิลของการเรยีนด้วย
ห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน มีค่าเท่ากับ .8977 แสดงว่า นักเรียน
ที่เรียนด้วยห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความก้าวหน้าในการเรียน 
ร้อยละ 89.77 ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 คา่ดชันปีระสทิธผิลของการเรยีนด้วยหอ้งเรยีนเสมอืนโดยวธิกีารเรยีนแบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน

กลุ่มตัวอย่�ง จำ�นวน
จำ�นวน x 
จำ�นวนเต็ม

ผลรวมคะแนน
E.I.

ก่อนเรียน หลังเรียน

นักเรียน 30 600 325 527 .8977

3.2 นักเ รียนที่ เรียนด้วยห้องเรียน
เสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้านทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์และการคิดวิจารณญาณโดยรวม
และเป็นรายด้าน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตาราง 2 

ต�ร�ง 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการคิดวิจารณญาณ
ของนักเรียนโดยรวมและรายด้าน ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนด้วยห้องเรียนเสมือนโดย
วิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

ทักษะ
คะแนน

เต็ม

ก่อนเรียน (n=30) หลังเรียน (n=30)
t p

S.D. ร้อยละ S.D.
ร้อย
ละ

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

1. ทักษะ
กระบวนการการแก้
ปัญหา

10 4.57 1.19 45.70 7.00 .91 70.00  -13.72 <.001*

2. ทักษะ
กระบวนการการให้
เหตุผล

10 4.87 .73 48.70 6.77 .77 67.70  -15.73 <.001*

3. ทักษะ
กระบวนการการสื่อ
สารฯ

10 4.80 .76 48.00 6.73 .73 67.30  -13.26 <.001*

4. ทักษะ
กระบวนการการ
เชื่อมโยง

10 4.30 .79 43.00 6.13 .57 61.30  -16.96 <.001*
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3.3 นักเ รียนที่ เรียนด้วยห้องเรียน
เสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มี
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้
ปัญหา และด้านการสื่อสาร และทักษะการคิด
วจิารณญาณดา้นการพิจารณาความนา่เช่ือถอืของ
แหล่งข้อมูลและการสังเกต และด้านการนิรนัย 

มากกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยห้องเรียนปกติอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังแสดงในตาราง 
3) และนักเรียนทั้งสองกลุ่ม มีทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์โดยรวมและอีก 2 ด้านที่เหลือ 
และการคิดวิจารณญาณโดยรวมและอีก 2 ด้านที่
เหลือ ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตาราง 4

ทักษะ
คะแนน

เต็ม

ก่อนเรียน (n=30) หลังเรียน (n=30)
t p

S.D. ร้อยละ S.D.
ร้อย
ละ

โดยรวม 40 18.57 2.24 46.43 26.40 1.94 66.00  -27.20 <.001*

การคิดวิจารณญาณ
1. การพิจารณาความ
น่าเชื่อถือ

10 5.40 .81 54.00 7.53 .68 75.30  -12.99 <.001*

2. การนิรนัย 9 5.37 .85 59.67 7.63 .72 84.78  -19.41 <.001*

3. การอุปนัย 9 5.00 .79 55.56 6.73 .58 74.78  -13.73 <.001*

4. การระบุข้อตกลง
เบื้องต้น

8 5.37 .92 67.13 6.87 .57 85.88  -13.05 <.001*

โดยรวม 36 21.13 1.96 58.69 28.80 1.67 80.00  -32.42 <.001*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�ง 3 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการคิดวิจารณญาณเป็นรายด้าน
หลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนต่างกัน (One-way MANOVA) 

ทักษะ
Source of  
Variation

SS df MS F p
Partisl Eta 
Squared

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

1. ทักษะ
กระบวนการ
 การแก้ปัญหา

ทดสอบก่อนเรียน
วิธีการเรียน
ความคลาดเคลื่อน

12.325
3.052
23.141

1
1
57

12.325
3.052
.406

30.358
7.518

<.001*
<.001*

.348

.117

2. ทักษะ
กระบวนการ 
 การให้เหตุผล

ทดสอบก่อนเรียน
วิธีการเรียน
ความคลาดเคลื่อน

10.616
.024

23.951

1
1
57

10.616
.024
.420

25.265
.058

<.001*
.811

.307

.001

ต�ร�ง 2 (ต่อ)
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ทักษะ
Source of  
Variation

SS df MS F p
Partisl Eta 
Squared

3. ทักษะ
กระบวนการ 
 การสื่อสารฯ

ทดสอบก่อนเรียน
วิธีการเรียน
ความคลาดเคลื่อน

8.478
1.361
16.889

1
1
57

8.478
1.361
.296

28.614
4.595

<.001*
.036*

.334

.075

4. ทักษะ
กระบวนการ 
 การเชื่อมโยง

ทดสอบก่อนเรียน
วิธีการเรียน
ความคลาดเคลื่อน

11.707
.150

11.126

1
1
57

11.707
.150
.195

59.979
.768

<.001*
.384

.513

.013

การคิดวิจารณญาณ

1. การพิจารณา
ความ
 น่าเชื่อถือฯ

ทดสอบก่อนเรียน
วิธีการเรียน
ความคลาดเคลื่อน

4.322
4.806
23.812

1
1
57

4.322
4.806
.418

10.345
11.505

.002*

.001*
.154
.168

2. การนิรนัย ทดสอบก่อนเรียน
วิธีการเรียน
ความคลาดเคลื่อน

13.462
2.503
17.805

1
1
57

13.462
2.503
.312

43.095
8.013

<.001*
.006*

.431

.123

3. การอุปนัย ทดสอบก่อนเรียน
วิธีการเรียน
ความคลาดเคลื่อน

8.547
.061

12.519

1
1
57

8.547
.061
.220

38.917
.276

<.001*
.601

.406

.005

4. การระบุข้อตกลง 
 เบื้องต้น

ทดสอบก่อนเรียน
วิธีการเรียน
ความคลาดเคลื่อน

5.365
.047

13.468

1
1
57

5.365
.047
.236

22.708
.198

<.001*
.658

.285

.003

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�ง 3 (ต่อ)
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3.5 นักเรียนมคีวามพึงพอใจตอ่การเรยีน
ดว้ยหอ้งเรยีนเสมอืนโดยวธิกีารเรยีนแบบใช้ปญัหา
เป็นฐาน อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล
1. โมเดลห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการ

เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการคิด
วิจารณญาณ สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 
มีองค์ประกอบ ดังนี้ ห้องเรียนเสมือน มี 5 องค์
ประกอบ คือ 1) การจัดการเนื้อหาเรียนการสอน 
2) กระบวนการจดัการเรียนการสอน 3) การเรียนรู ้
ร่วมกัน/การติดต่อสื่อสารประกอบด้วยระบบ/
ช่องทางการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกัน  
4) สิ่งอำานวยความสะดวก/การให้ความช่วย
เหลือ และ 5) การวัดผลประเมินผล สอดคล้อง

กับแนวคิดของอุทัย ภิรมย์รื่น (2540: 21-31),  
ชยัวรตัน ์ไชยพจนพ์านชิ (2546), Perrin (1994) 
และ Sandy (2001) องค์ประกอบของการเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 
กำาหนดปัญหาจัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้
นกัเรยีนเกดิความสนใจ มองเหน็ปญัหากำาหนดสิง่
ที่เป็นปัญหาที่นักเรียนอยากรู้อยากเรียน และเกิด
ความสนใจที่จะค้นหาคำาตอบ ขั้นที่ 2 ทำาความ
เขา้ใจกบัปญัหา นกัเรยีนจะตอ้งสามารถอธบิายสิง่
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับปัญหาได้ ขั้นที่ 3 ดำาเนินการ 
ศึกษาค้นคว้า กำาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนและ
ดำาเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างหลากหลาย ขั้นที่ 4  
สังเคราะห์ความรู้ นักเรียนนำาความรู้ที่ได้ค้นคว้า
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อภิปรายผลและ
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ ข้ันที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคำาตอบ 
นกัเรยีนแตล่ะกลุ่มสรปุสรปุผลงานของกลุ่มตนเอง 

ต�ร�ง 4 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการคิดวิจารณญาณโดยรวมหลัง
เรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนต่างกัน (One-way MANCOVA) 

Multivariate Tests

Source of  
Variation

Test Statistic Value F
Hypothesis 

df
Error df p

Partial Eta 
Squarec

ทักษะ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 
ก่อนเรียน

Pillai’s Trace .484 25.801 2.000 55.000 <.001* .484

Wilks’ Lambda .516 25.801 2.000 55.000 <.001* .484

Hotelling’s Trace .938 25.801 2.000 55.000 <.001* .484

Roy’s Largest Root .938 25.801 2.000 55.000 <.001* .484

การคิด
วิจารณญาณ
ก่อนเรียน

Pillai’s Trace .511 28.780 2.000 55.000 <.001* .511

Wilks’ Lambda .489 28.780 2.000 55.000 <.001* .511

Hotelling’s Trace 1.047 28.780 2.000 55.000 <.001* .511

Roy’s Largest Root 1.047 28.780 2.000 55.000 <.001* .511

วิธีการเรียน

Pillai’s Trace .101 3.106 2.000 55.000 .053 .101

Wilks’ Lambda .899 3.106 2.000 55.000 .053 .101

Hotelling’s Trace .113 3.106 2.000 55.000 .053 .101

Roy’s Largest Root .113 3.106 2.000 55.000 .053 .101
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ประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามีความ
เหมาะสมเพียงใด โดยการตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุม่ของตนเองอยา่งอสิระ ทกุกลุม่รว่มกนั
สรุปองคค์วามรูใ้นภาพรวมของปญัหาอกีครัง้ และ 
ขั้นที่ 6 นำาเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนนำา
ข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้ และนำาเสนอ
ในรูปแบบผลงานที่หลากหลาย นักเรียนทุกคน 
และผู้เกี่ยวข้องกับปัญหา ร่วมกันประเมินผลงาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2545)  
Schmidt (1993: 11-16) Gallagher และคณะ 
(1995: 136-147) Barrows (1996) Arends 
(1998)

โดยผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินโมเดลและ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพ 
และความเหมาะสมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ทั้งน้ี
เน่ืองจากการเรียนด้วยหอ้งเรยีนเสมอืนโดยวธิกีาร
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียน
ที่เน้นการใช้กระบวนการทางปัญญา (Intellectual  
Process) หรือรูปแบบหน่ึงของกระบวนการ 
สบืเสาะ (Inquiry) ทีเ่นน้ใหน้กัเรยีนเปน็ศนูยก์ลาง
ในการเรยีนรู ้เปน็ผูล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมการเรยีน
รู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้แบบ
การลงมือปฏิบัติของ Dewey ประสาท อิศรปรีดา 
(2550) หรือการเรียนรู้โดยการมีประสบการณ์ 
และการใชเ้หตุผลของ Bruner (ไพฑรูย์ สขุศรงีาม,  
2545) นักเรียนมีการเรียนแบบรายบุคคล และ
เรียนเป็นกลุ่ม ทำาให้สามารถสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้วยตนเองได้ ตามแนวความคิดของกลุ่ม
สร้างสรรค์เชิงสติปัญญา และสร้างความเข้าใจ
ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เหตุผล 
ร่วมกับเพื่อนๆ ในกลุ่มทำางาน ตามแนวความคิด
ของกลุ่มสร้างสรรค์เชิงสังคม (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 
2550) 

2. การเรียนด้วยห้องเรียนเสมือนโดยวิธี
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีส่วนช่วยให้เพิ่ม

ดัชนีประสิทธิผลของการเรียน 0.8977 แสดงว่า
นกัเรยีนมคีวามกา้วหนา้ในการเรยีนรอ้ยละ 89.77 
ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก อาจเนื่องมาจากการเรียน
ดว้ยหอ้งเรยีนเสมอืนโดยวิธกีารเรยีนแบบใชป้ญัหา
เปน็ฐาน เป็นการเรยีนทีเ่น้นนกัเรยีนเปน็ศูนยก์ลาง
ในการเรยีนรู ้มสีือ่การเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม มี
การทำางานทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม 

จึงสามารถเกิดการเรียนรู้ ไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแนวคิดในการจัดการเรียนของ 
Dewey ประสาท อิศรปรีดา (2550) แนวคิดกลุ่ม
สร้างสรรค์นิยมทั้งกลุ่มเชิงสติปัญญาและกลุ่มเชิง
สังคม (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2550)

3. นักเรียนที่เรียนด้วยห้องเรียนเสมือน
โดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และการคิด
วิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน เพิ่มขึ้นจาก
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(P<.001) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเทียบเคียง
ทีพ่บวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน 
ชนิสรา ศรีถาการ (2555: 8) นักเรียนที่เรียนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โสภา
พันธ์ สะอาด (2554: 150-162) นักเรียนที่เรียน
บนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ปณิ
ตา วรรณพิรุณ 2551:บทคัดย่อ) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคือ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
หรือมีความคิดวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่เรียนประเด็น
ปัญหาสังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยใช้รูป
แบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน มีความคิด
วิจารณญาณหรือความคิดวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มขึ้น 
จากก่อนเรียน (จำาปา สืบสุนทร, 2558: 126-
140)

การที่ผลวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องจาก
การเรียนด้วยห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียน
แบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน เปน็การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ 
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นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง หรือ
ทำางานเป็นกลุ่ม นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็น
รูปธรรม แล้วนำาไปสรุปเป็นความรู้-ความเข้าใจ 
ซึ่งเป็นนามธรรม สามารถถ่ายโอนการเรียนรู้จาก
หน่วยการเรียนหนึ่งไปสู่หน่วยการเรียนอื่นๆ ได้ 
นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนสูง เพราะเป็นการ
เรียนจากปัญหาที่นักเรียนเป็นผู้กำาหนดขอบเขต 
นักเรียนจึงสามารถควบคุมตนเองไปสู่การเรียนรู้
ได ้(Self-directed Learning) ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกั
การเรียนรู้ตามแนวคิดของกลุ่มสร้างสรรค์นิยม 
เชิงสติปัญญา และกลุ่มสร้างสรรค์นิยมเชิงสังคม  
ดังกล่าวมาแล้ว จึงสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์และการคิดวิจารณญาณเพิ่มขึ้น
จากก่อนเรียน

4. นักเรียนที่เรียนด้วยห้องเรียนเสมือน
โดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2 ด้าน (การ
แก้ปัญหา และ การสื่อสารฯ) และการคิด
วิจารณญาณ 2 ด้าน (การพิจารณาความน่าเชื่อ
ถอืของแหลง่ขอ้มลูและการสงัเกต และการนรินยั) 
สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ อาจเนื่องจาก
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการคิด
วิจารณญาณ เป็นความสามารถทางสติปัญญา 
ขัน้สงู สามารถพฒันาใหเ้กดิขึน้กบันกัเรยีนได้ โดย
ตอ้งเลอืกใช้กจิกรรมการเรยีนทีเ่หมาะสม มสีือ่การ
เรยีนทีด่ ีตลอดจนใช้เวลาในการเรยีนมากเพียงพอ 
ซ่ึงในการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของการวิจัย
ครั้งนี้ นักเรียนมีโอกาสฝึกฝน การแก้ปัญหา หรือ
การหาคำาตอบจากปัญหาท่ีกำาหนดไว้ ตลอดจน
มีการสรุป และนำาเสนอผลการศึกษาต่อชั้นเรียน 
และมีการประเมินผลคำาตอบของตนเองและของ
เพื่อน จึงสามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และ
การสื่อสารได้ดี ตลอดจนมีการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของแล่งข้อมูลและการ
สังเกต และการนำาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อนๆ ได้ดีกว่านักเรียน 
ที่เรียนแบบปกติ

อย่างไรก็ตาม นักเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุ มทีกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์
โดยรวม และอีก 2 ด้านที่เหลือ ตลอดจนการคิด
วิจารณญาณโดยรวม และอีก 2 ด้านที่เหลือ ไม่
แตกต่างกัน อาจเนื่องจากทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และการคิดวิจารณญาณดังกล่าว 
นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับการฝึกฝนในระหว่าง
เรียนเหมือนกัน แต่จะใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน

5. นักเรียนที่เรียนด้วยห้องเรียนเสมือน
โดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความพึง
พอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กบัผลการศึกษาทีพ่บวา่ นกัศกึษามคีวามพงึพอใจ
ต้อการเรียนด้วยห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมาก (สุรพล 
บุญลือ, 2550) อาจเนื่องจากการจัดห้องเรียน
เสมอืนโดยวธิกีารเรยีนแบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน เนน้
ให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ด้วย
ตนเอง โดยอาศัยกิจกรรมหรือปัญหาที่นักเรียน
สนใจ เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ  
มแีรงจงูใจในการเรยีน และอาศยัการเรยีนทีล่งมอื
ปฏบิตักิจิกรรม โดยมคีอมพวิเตอรช์ว่ยในการเรยีน 
นักเรียนจึงสามารถใช้การเห็น การได้ยิน และ
สัมผัส หรือปฏิบัติไปพร้อมๆ กันอย่างบูรณาการ 
จงึเกดิความพงึพอใจในรูปแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้
ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. การนำาโมเดลห้องเรียนเสมือนโดยวิธี

การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการคิด
วิจารณญาณ สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 
ไปใช้ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ต้องเตรียม 
ความพร้อมเก่ียวกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน
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เทคโนโลยสีารสนเทศ เครือ่งแม่ขา่ย เครือ่งสำาหรับ
ให้บริการ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน
สำาหรับนักเรียนที่มีความจำาเป็นต้องใช้

2. ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวมถึงบุคลากรที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
นักเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการคิด
วิจารณญาณ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ควรปลกูฝงัใหแ้กน่กัเรยีนควบคู่ไปกบัการเรยีนการ
สอนเนื้อหาวิชาการ การคิดวิจารณญาณ ทักษะ
กระบวนการทางคณติศาสตรน์ัน้ ถอืได้วา่เปน็สว่น
สำาคัญของการจัดการศึกษา เพราะทักษะเป็นสิ่ง
ที่ฝึกได้ การแก้ปัญหาอยู่เสมอ ช่วยให้คิดคล่อง
มองหาวิธีแก้ปัญหาได้มากวิธี และความรู้เดิมยัง
สามารถนำามาใช้ในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ได้

3. เงื่อนไขการนำาโมเดลห้องเรียนเสมือน
โดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริม
สร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ
การคิดวิจารณญาณ สำาหรบันกัเรยีนประถมศกึษา
ปีที่ 5 ไปใช้ ควรนำาโมเดลที่มีองค์ประกอบครบ
ถ้วน ได้แก่ องค์ประกอบของห้องเรียนเสมือน 
ประกอบด้วย 1) เนื้อหารายวิชา 2) หน่วยการ
เรียนรู้ 3) การติดต่อสื่อสาร 4) การให้ความช่วย
เหลือ 5) การวัดผลประเมินผล องค์ประกอบการ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 
การกำาหนดปัญหา ขั้นที่ 2 การทำาความเข้าใจกับ
ปัญหา ขั้นที่ 3 ดำาเนินการศึกษาค้นคว้า ขั้นที่ 4 
สังเคราะห์ความรู้ ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าคำา
ตอบ ขั้นที่ 6 นำาเสนอและประมวลผลงาน
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