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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์นี้เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

วทิยาศาสตร์ของนิสติปรญิญาตรช้ัีนปทีี ่2 ทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐานเรือ่งความ
ปลอดภัยด้านสารเคมี โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีของผู้
เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ ศึกษาผลการเรียนรู้จากการวัดผลระหว่างเรียนและหลัง
เรียน 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิต
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 1 ห้องเรียน (30 คน)  
มาจากการเลอืกแบบเจาะจง เคร่ืองมอืวิจยัทีใ่ช้ในการรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่1) ชดุกจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่ง
ความปลอดภัยด้านสารเคมี 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี 
3) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเร่ืองความปลอดภยัดา้นสารเคมขีองนสิติม ีคะแนน
เฉลี่ยของการสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 2) ความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) ผลการเรียนรู้ของนิสิตจากการวัดผลระหว่างเรียนและหลังเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 78.63 และ 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ใน
ระดับมาก มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสารเคมี พวกเขาพึงพอใจในการทำา
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กิจกรรมกลุ่มที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน และได้ฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา การทำางานร่วมกัน การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำ�สำ�คัญ: ความปลอดภัยด้านสารเคมี ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

Abstract
The research aimed to 1) study the learning achievement and scientific problem solv-

ing ability of the second year undergraduate students through the problem-based learning 
activity on chemical safety, compare the learning achievement on chemical safety between 
before and after learning, compare the scientific problem solving ability between before and 
after learning, study the learning outcomes of the students, and 2) to study the students’ 
satisfaction toward the learning activities. The sample group was one classroom (n=30) of 
the second year undergraduate students of the Faculty of Science, Srinakharinwirot Univer-
sity by using purposive sampling. The research tools for collecting data consisted of 1) the 
problem-based learning activity package on chemical safety, 2) the leaning achievement test, 
3) the scientific problem solving ability test, and 4) the students’ satisfaction questionnaire.

The results showed that 1) the mean scores of learning achievement of post-test 
were higher than those of pretest at the statistically significant.05 level, 2) the mean scores 
of scientific problem solving ability of posttest were higher than those of pretest at the  
statistically significant.05 level, 3) the learning outcomes of the participants have mean score 
at 78.63 %, and 4) the students’ satisfaction towards the learning activities on chemical safety 
was at good level of satisfaction. The students have more knowledge of chemical safety, and 
they enjoyed the problem-based learning activity because they have practiced the thinking 
skills, problem solving, collaboration, communication, and information communication and 
technology. 
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บทนำา
การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ใน

ศตวรรษที่ 21 นี ้ผูส้อนควรจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของ 
ผูเ้รียน เพือ่ให้ผู้เรียนมสีมรรถนะทีดี่ มศีกัยภาพใน
การประกอบอาชีพหลังจากสำาเร็จการศึกษา ควร
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยการปฏบิตักิจิกรรม
เพื่อฝึกทักษะที่จำาเป็นในด้านต่างๆ เช่น ทักษะ 

การคดิ การแกป้ญัหา การทำางานร่วมกนั การใชส้ือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสือ่สาร รวมทัง้ใหผู้เ้รียน
ได้สร้างสรรค์ผลงาน และสามารถเชื่อมโยงความ
รู้ที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ ดั้งนั้น ผู้สอนไม่
ควรใช้วิธีการสอนที่เน้นบรรยายถ่ายทอดความรู้ 
แตค่วรจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะดา้น
ตา่งๆ ใหก้บัผูเ้รยีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันา
ความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ให้ 
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ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ 
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยผ่านกระบวนการ
คิดอย่างมีระบบ ซึ่งผู้เรียนจะเกิดทักษะการคิด
ตา่งๆ ไดน้ั้น ต้องไดล้งมอืปฏบิติักจิกรรมการเรยีน
รู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ 
ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการคิดอย่างมีเหตุผล ผู้เรียน
ควรไดฝ้กึฝนวธิกีารแสวงหาความรู ้ได้สบืค้นขอ้มลู
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

ความสามารถในการแกป้ญัหา (problem  
solving) เป็นความสามารถทางปัญญาที่ใช้
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดต่างๆ มาแก้
ปัญหาโดยอาศัยประสบการณ์เดิม การแก้ปัญหา
เป็นกระบวนการทีม่หีลักการและขัน้ตอนทีม่รีะบบ
ระเบียบ ต้องใช้ความคิดอย่างซับซ้อน เพื่อมอง
ปัญหาได้หลายแง่มุม หลายวิธีการ แล้วเลือกวิธี
การที่ดีที่สุดที่ทุกคนยอมรับไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ทำาให้ผลที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพ จากการค้นคว้า
ทฤษฏีและงานวิจัย พบว่า การให้ผู้เรียนได้เรียน
รู้ผ่านประสบการณ์ในการแก้ปัญหา จะทำาให้พวก
เขาสามารถเรียนรูท้ัง้ดา้นเนือ้หาและกลวธิกีารคิด 
การเรยีนรูโ้ดยการแกป้ญัหา หรอืการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัหาเป็นฐาน (Problem-based learning: PBL) 
เปน็วธิกีารเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนได้เรยีนรูผ้า่นการ
แก้ปัญหา ผู้เรียนได้ทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อ
แก้ปัญหา ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้ประยุกต์
ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการแก้ปัญหา ครูมีบทบาท
ในการเป็นผู้อำานวยความสะดวกในกระบวนการ
เรียนรู ้(Cindy. 2004: 235, Gagne. 1970: 63, 
Good. 1973: 518) 

การเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน ใช้ปญัหา
เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดค้นหา
วิธีการแก้ปัญหา โดยส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่มจึงฝึกการทำางานร่วมกัน ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ร่วมกันบนพ้ืนฐานประสบการณก์ารเรยีน
รูท้ีแ่ตกตา่งกันของผู้เรียนแต่ละคน การจัดกจิกรรม

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นรูปแบบหน่ึง
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดย
ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในการ
เรยีนดว้ยตนเองทุกขัน้ตอน ครูเป็นผูส้รา้งแนวทาง
ให้ผู้เรียน ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
การทำากิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนได้นำาเสนอผลงานใน
รูปแบบที่หลากหลาย โดยครูคำานึงถึงการประเมิน 
ผลงานและใช้การประเมนิทีห่ลากหลาย ไดก้ลา่วว่า  
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่
ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจนำาผู้เรียน
ไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริงหรือผู้สอนอาจ
จัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา และฝึก
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วม
กันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
ในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธี
การที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น รวมทั้งช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการ
คิด และกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 8 ; ทิศนา  
แขมมณี, 2552: 137-138)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เปน็รปูแบบหนึง่ของการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การทำากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการ
เรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนการกลุม่รว่มกนัวางแผน รว่ม
กันคิดแก้ปัญหา และนำาเสนอผลการแก้ปัญหานั้น
รว่มกนั เปน็กจิกรรมทีผู่เ้รยีนไดแ้ลกเปลีย่นความรู้ 
ร่วมกัน ได้ช่วยเหลือกัน ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
สือ่สาร โดยมีสถานการณป์ญัหาเปน็ตัวกระตุ้นใหผู้้
เรยีนไดร้ว่มคดิ ร่วมแกป้ญัหาและสือ่สารความคดิ
นั้น จากการศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานพบว่าสามารถทำาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
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แก้ปัญหาของผู้เรียนสงูขึน้ สรา้งแรงจงูใจใหผู้เ้รยีน
สนใจและกระตอืรอืรน้ในการเรียนรูเ้พ่ิมขึน้ ผูเ้รยีน
มคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีนมากขึน้ และการเรยีน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทำาให้ผู้เรียนได้รับความรู้
ในเนื้อหาวิชาท่ีเป็นการบูรณาการและสามารถนำา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สามารถพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา ฝึกทักษะการคิด
วเิคราะห ์และการตดัสนิใจ รวมทัง้เปน็การพฒันา
ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กาญจนา จันทร์
ประเสรฐิ และคณะ, 2555 ; จริาวรรณ สอนสวสัด์ิ  
และคณะ, 2554 ; นัฐกานต์ นามนิมิตรานนท์ 
และคณะ, 2558 ; พิชามญช์ พันธุ์ยุลา, 2554 ; 
ศิริลักษณ์ วิทยา, 2555 ; Figueira and Rocha, 
2014). 

ด้วยเหตุผลนี้  ผู้ วิจัยจึ งต้องการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาของเวียร์ (Weir.1974: 
16-18) ได้แก่ 1.ขั้นการระบุปัญหา (Statement 
of the problem) 2. ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา  
(Defining the problem) 3. ขั้นการกำาหนดวิธีแก้
ปญัหา (Searching for formulation a hypothesis)  
และ 4. ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ์ (Verify the  
solution) และใช้หลักการของการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเรื่องเกี่ยว
กับความปลอดภยัด้านสารเคม ีซึง่เปน็เนือ้หาสว่น
หนึ่งในรายวิชาเคมีสำาหรับครูวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัย
เป็นผู้สอนให้กับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องความ
ปลอดภัยด้านสารเคมี โดยแบ่งเป็น 

1.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีของผู้เรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

1.2 เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน 

1.3 ศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจาก
การวัดผลระหว่างเรียนและหลังเรียน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องความ
ปลอดภัยด้านสารเคมี

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัย คือ นิสิต

ระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กำาลังศึกษาในปี
การศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 และกลุ่มตัวอย่าง 
คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการ
ศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป จำานวน 
1 หอ้งเรยีน จำานวน 30 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง 
จากนสิติทีล่งทะเบยีนเรยีน รายวชิา วท 212 เคมี
สำาหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน

ตัวแปรที่ศึกษ�

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องความปลอดภัย
ด้านสารเคมี 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่1) ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี 2) ความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ  
3) ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี

เนื้อหาที่ ใ ช้ในการวิจัย ได้แก่ เรื่อง
อันตรายจากสารเคมีและความปลอดภัยด้าน
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สารเคมี ซ่ึงเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของรายวิชา วท 
212 เคมีสำาหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 โดยผู้วิจัยได้
วิเคราะห์เนื้อหาและกำาหนดเนื้อหาที่ใช้สำาหรับ
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 
3 บท ได้แก่ บทที่ 1 สารเคมีอันตราย บทที่ 2 
อนัตรายจากสารเคม ีและ บทที ่3 ความปลอดภยั
ด้านสารเคมี

แบบแผนการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยกึ่งทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ
กลุม่ทดลองกลุม่เดียวมกีารทดสอบกอ่นเรยีนและ
หลังเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความ
ปลอดภัยด้านสารเคมี

2. บทเรียนสำาเร็จรูปเรื่องอันตรายจาก
สารเคมีและความปลอดภัยด้านสารเคมีที่ผู้วิจัย
สร้าง สำาหรับใช้ประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และใช้ประกอบการทำากิจกรรม 

3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีซึ่งแบ่งเป็นแบบ
ทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 
40 ข้อ และแบบทดสอบอัตนัยชนิดเขียนตอบ
จำานวน 16 ข้อ 

4. แบบวดัความสามารถในการแกป้ญัหา
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบอัตนัย มี
สถานการณ์ปัญหา 4 สถานการณ์ และแต่ละ
สถานการณ์มีคำาถาม 4 ข้อ รวมเป็น 16 ข้อ 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบ่งเป็น 2 ตอน 
ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ส่วนแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นคำาถาม
ปลายเปิด จำานวน 5 คำาถาม 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัยและเก็บรวบรวม
ข้อมูล

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการ และศึกษาขอ้มลูพืน้ฐานจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการ
เรยีนเรือ่งอนัตรายจากสารเคมแีละความปลอดภยั
ด้านสารเคมี พบว่า นิสิตต้องการให้อาจารย์
ผู้สอนมีสื่อการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง นิสิตต้องการให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อฝึกการแก้ปัญหา 
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ นอกจาก
นี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาที่ต้องการให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการทำางานร่วมกัน และทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
ข้อมูลเพื่อกำาหนดกรอบเนื้อหาสาระ และรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเป็นกิจกรรมที่ใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

ระยะที ่2 ออกแบบและสร้างกิจกรรมการ
เรยีนรูเ้รือ่งความปลอดภยัดา้นสารเคม ีและเครือ่ง
มือที่ใช้ในการวิจัย

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหา
เป็นฐาน ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ซึ่งมีลักษณะ
เป็นบทเรียนสำาเร็จรูป หรือบทเรียนด้วยตนเอง
เรือ่งอันตรายจากสารเคมี จดัทำาเปน็รปูเลม่หนงัสือ 
ประกอบด้วย คำาชี้แจงการใช้บทเรียน จุดประสงค์
การเรียนรู้ การนำาเสนอเนื้อหาโดยแบ่งเป็นหัวข้อ
ย่อยๆ มีคำาถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและมี
คำาถามท้ายบททั้งแบบปรนัยและอัตนัยให้ตรวจ
สอบความเข้าใจ และมีเฉลยคำาตอบให้ไว้ในภาค
ผนวก เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้ของ
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ตนเอง นอกจากนี้ในแต่ละบทยังมี สาระน่ารู้
เสริมความรู้ในประเด็นต่างๆ และมีข่าวน่ารู้ ที่นำา
มาจากข่าวจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน เนื้อหา
ในบทเรียนแบ่งเป็น 3 บท คือ บทที่ 1 สารเคมี
อนัตราย เนือ้หาประกอบด้วยเร่ือง ความหมายของ
สารเคมอีนัตราย แหลง่กำาเนิดของสารเคมอีนัตราย 
ประเภทและสัญลักษณ์ของสารเคมีอันตราย บท
ที่ 2 อันตรายของสารเคมี เน้ือหาประกอบด้วย
เรื่อง อันตรายของสารเคมีต่อสุขภาพ การได้รับ
สารเคมอีนัตรายเขา้สูร่า่งกาย การกระจายตวัของ
สารเคมใีนรา่งกายและผลกระทบต่ออวยัวะภายใน 
อันตรายของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม และ บทที่ 3 
ความปลอดภัยด้านสารเคมี เนื้อหาประกอบด้วย
เร่ือง สญัลกัษณแ์ละปา้ยเตอืนอนัตรายบนภาชนะ
บรรจุสารเคมี การป้องกันอันตรายจากสารเคมี 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การปอ้งกนัพิษจากสาร
เคมีเข้าสู่ร่างกาย อปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายจากสาร
เคมี และแหล่งความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับอันตราย
ของสารเคมเีพือ่ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาค้นคว้าเพ่ิมเตมิ

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
มีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา ขั้น
ที่ 2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ขั้นที่ 3 ออกแบบ
และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา และ ขั้นที่ 4 นำา
เสนอผลและสื่อสารแนวคิด และมีกิจกรรมการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ นอกจากน้ีมีกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูปที่
ผู้วิจัยสร้าง สำาหรับกิจกรรมแบ่งเป็น 4 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ข่าวอันตรายจากสารเคมี (4 ชั่วโมง) 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการตอบคำาถามท้ายบท
ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง (4 ชั่วโมง) กิจกรรมที่ 
3 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
การนำาเสนอผลงาน (8 ชั่วโมง) และ กิจกรรมที่ 4 
การทดลองในห้องปฏิบัติการเร่ืองการตรวจสอบ
สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร (4 ชั่วโมง) ในการทำา

กิจกรรมจะเป็นกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แบ่ง
ได้ 10 กลุ่ม (มีนิสิตจำานวน 30 คน) นิสิตแบ่ง
กลุ่มตามความสมัครใจ และอยู่กลุ่มเดิมตั้งแต่
กิจกรรมที่ 1 ถึง กิจกรรมที่ 4 สาระสำาคัญของ
กิจกรรมมีดังนี้ 

กิ จกรรมที่  1  การแก้ปัญหาจาก
สถานการณข์า่วอนัตรายจากสารเคม ีเปน็กิจกรรม
การแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่กำาหนด ได้แก่ ศึกษา
ปัญหาเพื่อระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
ออกแบบและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา และ
สื่อสารแนวคิดด้วยการนำาเสนอผลงาน ทั้งนี้
สถานการณ์ข่าวที่นำามาใช้ในการทำากิจกรรมเป็น
ข่าวที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย แต่ละกลุ่มได้ข่าว
แตกต่างกัน มี 10 ข่าว ดังนี้ 1) ยาฆ่าแมลงในเห็ด
นางฟ้า 2) อันตรายจากกล่องโฟมเสี่ยงมะเร็งสูง 
3) สารเคมีที่บ้านฉาง โรงงานปิโตรเคมี (IRPC) 
ระเบิดที่เชิงเนิน 4) สาธารณสุขกระบี่ล้อมคอก
เก็บตัวอย่างกะปิเพิ่มส่งตรวจสารเคมีและดูสี 5) 
แฉมลพิษทางอากาศ 6) นักวิชาการเตือนส้มตำา
ถาดเสี่ยงอันตราย 7) ยาฆ่าแมลงตกค้างในพริก
ชี้ฟ้าสด 8) เตือนอันตรายจากการบริโภคไส้กรอก 
9) โลหะหนักในลำาไยอบแห้ง และ 10) อนามัย
โลกช้ีมลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุหลักก่อมะเร็ง 
ผู้เรียนได้ศึกษาปัญหาจากข่าว แล้วบันทึกผลการ
ทำากิจกรรมลงในใบกิจกรรม มี 4 คำาถาม ได้แก่ 
1. จากสถานการณ์ข่าว ท่านพบปัญหาเกี่ยวกับ
อะไรบ้าง จงระบุปัญหาที่พบให้ได้มากที่สุด 2. 
จากปัญหาที่ระบุในข้อ 1 ท่านคิดว่าปัญหาใดเป็น
ปัญหาท่ีสำาคัญที่สุด จงอธิบายเหตุผลประกอบ 
3. จากปัญหาที่สำาคัญที่สุดที่ระบุในข้อ 2 ให้ท่าน
ระบุสาเหตุที่ทำาให้เกิดปัญหานั้น และ 4. ให้เสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุด แล้วให้
ผู้เรียนนำาเสนองาน และร่วมกันอภิปราย และ
มีกิจกรรมเพิ่มเติมคือมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม 
ค้นคว้าข่าวเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี กลุ่มละ 
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1 ข่าว แล้วตอบคำาถาม 4 ข้อ ข้างต้น ส่งในชั่วโมง
เรียนต่อไป 

กิจกรรมที่ 2 ตอบคำาถามด้วยการเรียน
รู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง
หรือบทเรียนสำาเร็จรูป แล้วทำากิจกรรมกลุ่ม 
วิเคราะห์เนื้อหาในบทเรียน แล้วระดมความคิด
ช่วยกันตอบคำาถาม ตรวจเฉลยคำาตอบ วิเคราะห์
และสรปุเนือ้หาใสใ่นกระดาษพรู๊ฟแผน่ใหญแ่ลว้นำา
เสนองาน ร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้

กจิกรรมท่ี 3 การเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเปน็
ฐาน เปน็กจิกรรมกลุม่ กลุม่ละ 3 คน แลว้ใหแ้ต่ละ
กลุ่มจับสลาก หัวข้อเร่ืองที่ผู้วิจัยได้กำาหนดไว้ มี 
10 เรือ่ง ดงัน้ี 1) อนัตรายจากสารเคมี 2) อนัตราย
จากสารเคมีในบ้าน 3) อันตรายจากสารกำาจัด
แมลงและศัตรูพืช 4) อันตรายจากสีผสมอาหาร 
5) อันตรายจากสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร 6) 
อันตรายจากมลพิษของสารเคมีในอากาศ 7) ของ
เสียอันตราย 8) อันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
9) อันตรายจากขยะพลาสติก และ 10) อันตราย
จากโลหะหนัก โดยแต่ละกลุ่มศึกษาปัญหา ระบุ
ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ออกแบบและ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา จัดทำารายงาน และ
นำาเสนอผลงาน สื่อสารแนวคิดโดยใช้สื่อประกอบ
การนำาเสนอเช่น Powerpoint และ VDO clip 

กิจกรรมที่ 4 การทดลองเรื่องการตรวจ
สอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร โดยแบ่งการ
ทดลองเป็น 4 การทดลอง ได้แก่ 1) การตรวจ
สอบสารฟอกขาวในอาหาร 2) การตรวจสอบ
ฟอรม์าลนิในอาหาร 3) การตรวจสอบบอแรกซใ์น
อาหาร และ 4) การตรวจสอบน้ำาส้มสายชู แต่ละ
กลุ่มศึกษาใบกิจกรรมที่มีเน้ือหาความรู้ และวิธี
การทดลอง หลังจากนั้นปฏิบัติการทดลอง แล้ว
บันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกกิจกรรม 

ระยะที ่3 ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ และ

ปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ

ให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 ท่าน ตรวจ
สอบความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและจุด
ประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรม และตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบวัดความสามารถในการแก้
ปัญหา และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามความพึงพอใจ หลังจากนัน้ปรบัปรุง
แกไ้ขตามคำาแนะนำาของผู้เชีย่วชาญ เพือ่ใหม้คีวาม
ถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

ระยะที่ 4 ดำาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับนิสิตกลุ่มเป้าหมายและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ใช้เวลาทั้งหมดรวม 26 ชั่วโมง โดยดำาเนิน
งาน ดังนี้

1. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (2 ชั่วโมง) และแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา (1 ชั่วโมง) ใช้เวลา
ทั้งหมดรวม 3 ชั่วโมง

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 กิจกรรม  
ใช้เวลาทั้งหมด 20 ชั่วโมง ดังนี้

3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและแบบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา (ฉบับเดียวกับการทดสอบก่อน
เรียน) ใช้เวลารวม 3 ชั่วโมง

4. ให้ ผู้เรียนทำาแบบสอบถามความ 
พึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

วิเคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantitative  
data) โดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละ และเปรียบเทียบความแตก
ต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช้สถติคิา่ท ีแบบ t-test for dependent samples 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ใช้วิธีการ
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วิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) และสรุป
ประเด็นสำาคัญ

ผลการวิจัย
1. ผลก�รเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ท�งก�รเรียนเรื่องคว�มปลอดภัยด้�นส�รเคมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเ ร่ืองความ
ปลอดภัยด้านสารเคมีมีคะแนนเฉลี่ยของการ

สอบก่อนเรียน เท่ากับ 29.40 (S.D. = 5.06) 
และคะแนนเฉลี่ยของการสอบหลังเรียนมีค่า
เท่ากับ 77.07 (S.D. = 7.33) จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบ
ว่า คะแนนเฉลีย่ของการสอบหลงัเรยีนสงูกว่ากอ่น
เรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ปรากฏ
ผลดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม S.D. t* Sig.
สอบก่อนเรียน 30 100 29.40 5.06

31.764 .000สอบหลังเรียน 30 100 77.07 7.33

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

2. ผลก�รเปรียบเทียบคว�มส�ม�รถใน
ก�รแก้ปัญห�ท�งวิทย�ศ�สตร์ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยของการ
สอบกอ่นเรยีน เทา่กบั 23.28 (S.D. = 6.44) และ
คะแนนเฉลีย่ของการสอบหลงัเรยีนเทา่กบั 75.59 

(S.D. = 11.47) จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
และเมือ่เปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหวา่งคะแนน
สอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ของการสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 ปรากฏผลดงัตารางที ่2

ต�ร�งที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม S.D. t* Sig.

 30 100 23.28 6.44
27.266 .000สอบหลังเรียน 30 100 75.59 11.47

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

3. ผลก�รเรยีนรูข้องผูเ้รียนทีไ่ดจ้�กก�ร
วัดผลระหว่�งเรียนและหลังเรียน

การศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
การวัดผลระหว่างเรียนร่วมกับหลังเรียนพบว่า  

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 259.47 จากคะแนนเต็ม 
330 คิดเป็นร้อยละ 78.63 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
จากการวัดผลระหว่างเรียนจากการทำากิจกรรม 
4 กิจกรรม เท่ากับ 106.81 คะแนนเต็ม 130  
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คิดเป็นร้อยละ 82.16 และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
77.07 และวดัความสามารถในการแกป้ญัหาหลงั

เรียนได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 75.59 ตาม
ลำาดับ ปรากฏผลดังตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 3 ผลคะแนนที่ได้จากการศึกษาผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนและหลังเรียน (n=30)

ก�รวัดผล คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ

 การทำากิจกรรมระหว่างเรียน 130 106.81 82.16

 กิจกรรมที่ 1 การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ข่าว 20 17.25 86.25

 กิจกรรมที่ 2 การตอบคำาถามท้ายบทด้วยการเรียน
 รู้ด้วยตนเองโดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป

30 26.36 87.87

 กิจกรรมที่ 3 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
 การนำาเสนอผลงาน

40 33.20 83.00

 กิจกรรมที่ 4 การทดลองในห้องปฏิบัติการเรื่องการ
 ตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร

40 30.00 75.00

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 100 77.07 77.07

ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน 100 75.59 75.59

 โดยรวม 330 259.47 78.63

4. คว�มพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อก�ร
เรียนรู้โดยใช้ปัญห�เป็นฐ�น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 (S.D. = 0.61) พบว่า ด้านการจัดกิจกรรม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.15 (S.D.= 0.61) ด้านเนื้อหามีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.09 
(S.D.= 0.66) และด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้
รับจากการเรียนรู้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 (S.D.= 0.55) 
ปรากฏผลดังตารางที่ 4 
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ต�ร�งที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ (n=30)

ร�ยก�รประเมิน S.D. แปลผล
1. ด้านการจัดกิจกรรม

1.1 กิจกรรมทำาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 4.03 0.62 มาก
1.2 กิจกรรมมีความหลากหลาย ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ 3.97 0.67 มาก
1.3 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 4.23 0.50 มากที่สุด
1.4 กิจกรรมส่งเสริมการทำางานเป็นกลุ่ม และการทำางานร่วมกัน 4.43 0.68 มากที่สุด
1.5 กิจกรรมส่งเสริมให้ได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 4.40 0.50 มากที่สุด
1.6 กิจกรรมพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.27 0.58 มากที่สุด
1.7 เวลาที่ใช้ในการทำากิจกรรมมีความเหมาะสม 3.70 0.75 มาก
 รวมด้านการจัดกิจกรรม 4.15 0.61 มาก
2. ด้านเนื้อหา

2.1 เนื้อหามีรายละเอียดเพียงพอและชัดเจน 4.03 0.62 มาก
2.2 เนื้อหามีความทันสมัย น่าสนใจ 4.23 0.73 มากที่สุด
2.3 เนื้อหามีตัวอย่างประกอบทำาให้เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้ 4.17 0.70 มาก
2.4 ภาพประกอบเนื้อหาเหมาะสม สื่อความหมายได้ชัดเจน 4.20 0.61 มาก
2.5 เนื้อหามีความยากง่าย เหมาะกับระดับชั้นของผู้เรียน 4.03 0.62 มาก
2.6 เนื้อหาจัดลำาดับได้ต่อเนื่อง เหมาะสม 4.10 0.76 มาก
2.7 คำาถามมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 4.20 0.76 มาก
2.8 คำาถามมีจำานวนเพียงพอต่อการตรวจสอบความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียน 4.03 0.56 มาก
2.9 คำาถามมีความหลากหลาย ทำาให้ได้ฝึกฝนการแก้ปัญหา 3.97 0.62 มาก
2.10 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน ไม่กำากวม 3.90 0.61 มาก
รวมด้านเนื้อหา 4.09 0.66 มาก
3. ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้

3.1 ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.27 0.52 มากท่ีสุด
3.2 ได้ฝึกการคิด คิดวิเคราะห์ และ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.10 0.55 มาก
3.3 ได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 4.23 0.50 มากที่สุด
3.4 ได้ฝึกการอภิปรายภายในกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4.37 0.67 มากท่ีสุด
3.5 ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม และการทำางานร่วมกัน 4.43 0.63 มากท่ีสุด
3.6 ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร และการนำาเสนองาน 4.50 0.68 มากท่ีสุด
3.7 ได้ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.07 0.87 มาก
3.8 ได้เรียนรู้ข่าวสารจากสถานการณ์ในชีวิตจริง ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 4.30 0.60 มากท่ีสุด
3.9 มีความเข้าใจเรื่องอันตรายจากสารเคมีและความปลอดภัยด้านสารเคมี 4.40 0.62 มากท่ีสุด
3.10 ทำาให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี 4.73 0.45 มากท่ีสุด
 รวมด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 4.34 0.55 มากท่ีสุด

ค่�เฉลี่ยรวม 4.19 0.61 ม�ก



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 164 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562

อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีรูปแบบที่กระตุ้นความสนใจ
และมีเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับผู้เรียน เป็นเรื่องที่ 
ผู้เรียนสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ และมี
การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ผ่านการเรียนแบบ
กลุ่ม เช่น การเรียนรู้แก้ปัญหาจากสถานการณ์
ข่าวเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี การทำากิจกรรม
การทดลอง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ
การเรียนด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนที่กำาหนด
สถานการณ์ปัญหาให้ผู้ เรียนได้ร่วมกันคิดแก้
ปัญหา สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2552) ที่
กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการ
สอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจนำา 
ผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอน
อาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาและฝึก
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วม
กันเป็นกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
ในปัญหาน้ันอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและ 
วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น รวมทั้ง
ชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิความใฝรู่ ้เกดิทกัษะกระบวนการ
คิดและกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ Yuan et at. (2008) ที่ได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานให้กับ
นักศึกษาพยาบาลของประเทศจีน ผลการวิจัย 
พบวา่การคดิวเิคราะห ์การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
ของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญที่ 
ระดับ .05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
Figueira and Rocha (2014) ที่ได้จัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจากการสอนวิชา
ชีวเคมีพื้นฐานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

พบว่า กิจกรรมสามารถกระตุ้นความสนใจและ
การมสีว่นรว่มของนกัศกึษาในการทำากจิกรรมกลุม่  
กิจกรรมเปิดโอกาสให้มีการบูรณาการความรู้ 
เกีย่วกบัเคมอีนิทรยีก์บัการศกึษาในระดบัโมเลกลุ  
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ลงมือ 
ทำาการทดลอง ใช้คำาถามเป็นตัวกระตุ้นการคิด  
ผู้เรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
สอดคล้องกับ กาญจนา จันทร์ประเสริฐ และ
คณะ (2555) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพของกลุ่มทดลองที่ได้
รับประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
การเรียนรู้แบบนำาตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ  
.05 สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของนกัวจิยัอกีหลาย
ท่านที่พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงขึน้ได้ (ฐิตาภรณ ์พิมพ์จันทร์ 
และคงศักดิ์ ธาตุทอง, 2557 ; นภัสสร ชะปูแสน 
และคณะ, 2557)

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเนื่องจาก ความสามารถในการแก้ปัญหาของ
แตล่ะบคุคลนัน้จะแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยูก่บัวา่
บุคคลนั้นมีระดับสติปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ 
และแรงจูงใจแตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัย
สำาคัญต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ด้ัง
นั้นการเรียนการสอนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
พัฒนาปัจจัยต่างๆ อันจะส่งผลให้ความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนดีขึ้น จัดบรรยากาศ
การเรียนการสอนที่เป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียน
ฝึกคิดแก้ปัญหา โดยสร้างสถานการณ์ปัญหา
ให้ และให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ประสบการณ์ความรู้มา 
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บูรณาการและแก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอน ได้
ทำางานร่วมกันกับเพ่ือนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ส่งเสริมกระบวนการคิด ผู้เรียนได้พัฒนาความ
สามารถในการแก้ปัญหา นอกจากนี้การเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูปที่ผู้วิจัยสร้าง
และการตอบคำาถามท้ายบทเรียนด้วยตนเอง ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและประเมินผล
ตนเอง สอดคล้องกับศิริลักษณ์ วิทยา (2555) ได้
พฒันาชดุกจิกรรมเคมเีรือ่งปโิตรเลยีมและพลงังาน
ทดแทนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความมีเหตุผล
ของนักเรียน มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เนื่องจาก 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่นำาปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นจริงในชีวิตประจำาวันมาเป็นปัญหากระตุ้นการ
เรียนรู้ สร้างความสนใจ และสร้างสถานการณ์
ให้นักเรียนได้พยายามแก้ปัญหา นักเรียนได้ฝึก
การคิดเชื่อมโยงปัญหากับชีวิตประจำาวันและ
ประสบการณ์เดิม และได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ในทำานองเดียวกับผลการวิจัยของนักวิจัย
หลายท่านที่พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานสามารถพัฒนาความสามารถในการแก้
ปัญหาของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ (จิราวรรณ สอน
สวัสดิ์ และคณะ, 2554 ; ดำารงศักด์ิ วีวรรณ์, 
2552)

3. ผลการเรียนรู้ของนิสิตจากการวัดผล
ระหว่างเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
259.47 จากคะแนนเต็ม 330 คิดเป็นร้อยละ 
78.63 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้เรียนตระหนักถึง
อันตรายจากสารเคมีและให้ความสำาคัญกับการ
เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี เพราะมี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน ทำาให้ผู้เรียนให้
ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียน 

ผู้เรียนได้ทำากิจกรรมที่หลากหลาย ได้ร่วมกันคิด
แก้ปัญหา ได้ทำาการทดลองตรวจสอบสารเคมีปน
เป้ือนในอาหาร ได้ฝึกกระบวนการทำางานอย่างมี
ขัน้ตอน และไดน้ำาเสนอผลงาน เพือ่สือ่สารแนวคดิ
ของตนเอง จงึทำาใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่ม
กัน นอกจากนี้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ได้อีกด้วย เช่น ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การ
ทำางานร่วมกัน การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สอดคล้องกับประสาท เนืองเฉลิม 
(2558) กล่าวว่า การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ยุคใหม่ใส่ใจเรื่องกระบวนการทำางานกลุ่ม การนำา
เสนอและสะทอ้นผลการเรยีนรูสู้เ่พือ่นรว่มชัน้เรยีน
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริง 
เรียนรู้จากการเรียนและการทำางานร่วมกันเป็น 
กลุ่มเพือ่คน้ควา้หาวธิแีก้ปญัหา และพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ ทำาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชา
ที่บูรณาการและสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้
เหตผุล การคดิวเิคราะหแ์ละการคดิตดัสินใจ อกีท้ัง
ยังช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ในงานวจิยันีผู้ว้จิยัไดใ้ชร้ปูแบบการประเมนิผลการ
เรยีนรูต้ามสภาพจรงิ ประเมนิจากผลงานทีผู่เ้รยีน
ได้ทำากิจกรรม การทำารายงาน และการนำาเสนอ
งาน การประเมินผลที่ใช้สำาหรับกิจกรรมโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่จัดให้
กบัผู้เรยีน เพือ่ประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนได้
ตรงตามศกัยภาพ ประเมนิผลระหว่างเรยีนรว่มกบั
ประเมินผลหลังเรยีนโดยใชแ้บบทดสอบ และแบบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของนักวิจัยต่างๆ ที่พบว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพัฒนาผล
การเรียนรู้ และความสามารถในการแก้ปัญหาได้  
(เฟื่องลัดดา จิตจักร, 2558 ; ศิขรินทร์ธาร  
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โคตรสิงห์ และคณะ, 2557 ; ทกัษิณา งามประดับ
และคณะ, 2555). 

4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 (S.D.=0.61) ทั้งนี้อาจเนื่องจากการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายส่งเสริมการทำางานกลุ่ม 
ผูเ้รยีนไดร้ว่มกนัวางแผนแกป้ญัหา และได้อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมส่งเสริมให้ 
ผู้เรยีนได้นำาเสนอผลงาน ได้สือ่สารความคิด ทำาให้
บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน ผู้เรียนจึงมี
ความสขุกบัการทำากจิกรรม ผูเ้รยีนได้เรยีนรูเ้น้ือหา
จากสถานการณ์ในชีวิตจริง เช่น ข่าวที่เกี่ยวกับ
อันตรายจากสารเคม ีและเนือ้หาเกีย่วกบัอนัตราย
จากสารเคมปีระเภทตา่งๆ ซึง่เปน็เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง
กับตัวผู้เรียนจึงสร้างความสนใจมากขึ้น และเห็น
คุณค่าของเรื่องที่เรียนมากขึ้น อีกทั้งผู้เรียนได้ฝึก
การนำาเสนองาน โดยใช้สือ่ต่างๆ ซึง่เป็นการพัฒนา
ความสามารถของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ ตอนที่ 2 (คำาถามปลายเปิด 5 คำาถาม) 
สรุปได้ว่า ผู้เรียนเห็นความสำาคัญและประโยชน์
ของการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี 
ได้ตระหนักถึงปัญหาหรืออันตรายของสารเคมี
และได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา รู้วิธีป้องกันและวิธี
ปฏิบัติเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี รู้แนวทาง
การสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีที่มีต่อสิ่งมี
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
ฝึกกระบวนการทำางานเปน็กลุม่ในการคดิวเิคราะห ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม มีการสืบค้น
ข้อมูลจากสื่อต่างๆ ผู้เรียนเสนอว่า อยากให้มี
การทดลองเพิ่มขึ้น บางคนให้ความเห็นว่า ในการ
ทดลองปฏิบัติการควรเพ่ิมเวลาในการอภิปราย
กลุ่ม ผู้เรียนให้ความเห็นว่าวิธีการวัดผลมีความ
เหมาะสมดีแล้วเพราะใช้การวัดผลที่หลากหลาย 
มกีารวดัผลและประเมนิผลจากการปฏบัิติกจิกรรม 

โดยประเมินจากผลงานที่ผู้เรียนได้ทำาและได้นำา
เสนองาน ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การนำาเสนอ
งาน และได้ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการทำาสื่อเพื่อนำาเสนองาน เช่น powerpoint  
คลิปวีดิโอ ทำาให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความสนุก มี
ความสนใจเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
น้ำาฝน คเูจรญิไพศาล และคณะ (2559) ; ศศวิรรณ 
ชำานยินต ์และคณะ (2555) และอมร เรอืงไพศาล 
และคณะ (2555) ทีพ่บว่าการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานสามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนให้สูงขึ้นและทำาให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ 
ต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลง�นวิจัย

ไปใช้

1.1 ผู้สอนควรควรช้ีแจงจุดประสงค์การ
เรยีนรู ้และวธิกีารวดัผลประเมนิผลใหชั้ดเจน เพือ่
ให้ผู้เรียนได้วางแผนการทำางานภายในเวลาที่มี 
เพื่อให้งานเสร็จภายในกำาหนด

1.2 ผูส้อนควรใชเ้นือ้หาทีเ่ปน็สถานการณ์
ปญัหาทีเ่กดิข้ึนในชวีติจรงิ โดยนำามาจากขา่ว หรอื
บทความ ที่เป็นสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อสร้าง
ความสนใจให้กับผู้เรียน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเรยีนรู ้ 
การคิดแก้ปัญหา โดยศึกษาความคิดเห็นของผู้
เรียนจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มหรือการ
ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ (Learning log) 
เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงเชิงคุณภาพมากขึ้น

2.2 ควรมีการศึกษาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนท่ีได้รับจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยใช้วิธีการประเมิน
ตามสภาพจริง
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กิตติกรรมประกาศ
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จากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
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