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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 15 คน ณ โรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยตามลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบใช้ปญัหาเปน็ฐาน แบบประเมนิความสามารถในการแกป้ญัหา และแบบบนัทกึ
ภาคสนาม ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
และนำาค่าร้อยละจากแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหามาวิเคราะห์ระดับของความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาโดยเทียบร้อยละกับเกณฑ์ 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนการประเมินความสามารถในการ 
แก้ปัญหาเฉลี่ยอยู่ที่ 16.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84 โดยมีนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 
70 ขึ้นไป ทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนได้ ผู้เรียน สามารถระบุปัญหาและอธิบาย
สาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง มีวิธีการคิดแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา มองเห็นทาง
เลอืกทีห่ลากหลาย เพ่ือนำาไปใช้ในการแกป้ญัหา นอกจากน้ียงัทำาให้ผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งผูเ้รยีน 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด 
2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1 Master Student, Curriculum and Instruction Program, Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University
2 Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University
* ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 124 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565

กับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน เกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบในการทำางาน สามารถพัฒนา
ความสามารถในด้านอื่นๆ ได้จากการค้นคว้าหาความรู้ และประสบการณ์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงของ
ผู้เรียน

คำ�สำ�คัญ:  การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ความสามารถในการแก้ปัญหา

Abstract
This research aimed to develop problem-solving ability using problem-based learning  

in science learning Area for Fourth Grade Students. The participants is a group of  
fourth-grade students during the second semester of the 2020 education year of school 
under Roi-et Primary Educational Service Area 1.

The researcher has researched according to the action research. The research 
tools used were the problem-based learning model, problem-solving ability assessment 
form and Fieldnotes. The researcher analyzes the data from the data collection by using 
basic statistics, mean, percentage and takes the percentage value from the problem-solving  
ability assessment form to analyze the level of problem-solving ability by comparing the 
percentage with the criterion.

The result revealed that ; 15 fourth-grade students who learned by Problem-Based 
Learning had average score of problem-solving ability at 16.80 or 84%. There were 15  
students passed the criteria at a percentage of 70% which was 100%. The finding indicated 
that problem-based learning can develop students’ problem-solving abilities. Students can 
correctly identify problems and explain their causes. There is a solution to the problem that 
is consistent with the cause of the problem. Furthermore, problem-based learning helps 
build a positive manner and motivation, facilitates students to become responsible for their 
learning, and increases their ability to use resources and personal experience.

Keywords:  Problem-based learning, problem-solving ability

บทนำา
ในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มีการ

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านเทคโนโลยี 
สงัคมและเศรษฐกิจ ดังนัน้ประเทศจงึตอ้งใหค้วาม
สำาคัญในการพัฒนาคนให้มีความสามารถ และ
มีกำาลังมากเพียงพอในการขับเคลื่อนประเทศไป 

ข้างหน้า การศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่ง สิ่งสำาคัญที่มี
ส่วนพัฒนาบุคคลภายในประเทศได้มีรากฐานการ
เรียนรู้ การศึกษาในปัจจุบันจึงได้เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดท้ังความ
คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
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การส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จึงนับเป็นสิ่งสำาคัญใน
ศตวรรษที่ 21 เนื่องจากวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ
ทุกคนทัง้ในชวีติประจำาวนัและการงานอาชีพต่างๆ 
วทิยาศาสตรช์ว่ยใหม้นษุย์ได้พัฒนาวธิคีดิทัง้ความ
คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ มีความสามารถ
ในการค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบ 
เสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบ สามารถตัดสนิใจโดยใช้ขอ้มลูทีห่ลากหลาย
และ มีประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ (สำานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธกิาร, 2551) วทิยาศาสตรข์องโลกสมยัใหม่
จึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนจำาเป็นต้องได้
รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ 
ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำาความรู้ไปใช้อย่างมี 
เหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

สิ่งสำาคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ 
การแก้ปัญหา เนื่องจากการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ในชีวิตประจำาวันเป็นจุดเริ่มต้นของ
การแสวงหาความรู้ และกระตุ้นให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ มีข้ันตอนหรือกระบวนการในการ
แกป้ญัหาใหส้ามารถบรรลเุปา้หมายทีก่ำาหนดไวไ้ด้ 
โดยมีกิจกรรมหรือสิ่งเร้าที่ทำาให้นักเรียนมองเห็น
ปัญหา ครูแนะนำาวิธีการวางแผนแก้ปัญหา เก็บ
รวบรวมข้อมูล การประเมินผลให้นักเรียนเข้าใจ 
(สคุนธ์ สินธพานนท ์และคณะ, 2555) สอดคลอ้ง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 หมวด 4 
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 ให้นักเรียนได้
ฝึกกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ การ
ประยกุต์ความรู ้มาเพ่ือใช้ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา 
นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้ผู้สอน

จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อำานวยความสะดวกเพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิการเรียนรู ้
และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

จากการสงัเกตและศกึษาสภาพทัว่ไปและ
บริบทของโรงเรียนพบว่า โรงเรียน เป็นโรงเรียน
ขนาดกลาง มีจำานวนนักเรียนในแต่ละช้ันไม่มาก 
ทำาให้ครูและนักเรียนมีความใกล้ชิดกัน แต่ด้วย
ข้อจำากัดบางประการทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน เช่น จำานวนนักเรียนที่น้อยลง
ในแต่ละปีทำาให้ทางโรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรร
ราชการครูแทนครูที่เกษียณอายุราชการ ทำาให้
ครูต้องผลัดกันสอนในแต่ละชั่วโมง ภาระงานที่
ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู นอกจากนี้ครูส่วนใหญ่
สอนโดยยึดหลักครูเป็นศูนย์กลางด้วยข้อจำากัดใน
เรื่องของอุปกรณ์ และสื่อการสอนที่ไม่เพียงพอ  
นักเรียนขาดประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในช้ันเรียน
นอ้ย และขาดการมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ตีอ่เพือ่นรว่มชัน้  
นอกจากนี้ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่จบการ
ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาชีพหลัก
คือ เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป มีฐานะค่อน
ขา้งยากจน และนกัเรยีนสว่นใหญ่อาศัยอยูก่บัปูย่า่
ตายาย ซึ่งในแต่ละครอบครัวมีค่าใช้จ่ายที่มากก
ว่ารายได้เพราะต้องดูแลนักเรียนที่อยู่ในวัยกำาลัง
เจริญเติบโต และผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ทำาให้บาง
ครอบครวัตอ้งกูเ้งิน หรอืในบางรายผูป้กครองตอ้ง
ไปทำางานต่างถิ่นเพื่อนำารายได้ส่วนนั้นมาจุนเจือ
ครอบครวั ทำาใหน้กัเรียนขาดการดแูลเอาใจใส ่หรอื
ได้รับคำาแนะนำาที่ดีจากพ่อแม่ และมีพฤติกรรม
ด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาลดลงซึ่งส่วน
ใหญ่จะเกิดกับนักเรียนช่วงอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้น
ไปหรืออยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ฝ่ายวิชาการ 
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โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา, 2563) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
ข้อมูลที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า สภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลง และโลกที่กำาลังเข้าสู่ยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยี สังคมและ
เศรษฐกิจนั้นมีผลอย่างมากต่อนักเรียนในปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นสื่อสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
โดยไม่ผ่านการกลั่นกรอง หรือไม่ว่าจะเป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม สังคม และปัญหา ในครอบครัว
ที่นักเรียนต้องเผชิญในแต่ละวันล้วนเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการสร้างความสามารถใน
การเรียนรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางสติปัญญา ให้
นกัเรยีนมีความพร้อมท่ีจะเผชิญปัญหา สามารถหา
แนวทางแก้ปัญหา และแก้ปัญหาที่จะสามารถเกิด
ขึน้ในอนาคตได ้ความสามารถในการแกป้ญัหาจงึ
เป็นสิ่งที่สำาคัญและจำาเป็นอย่างมากในการพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมนั้น
จะต้องมคีวามรูห้รอืความสามารถทีเ่กดิจากการได้
ทำาซ้ำา การปฏิบัติ หรือเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
ดว้ยตนเอง สามารถเช่ือมโยงความคิดและขอ้สรุป
เพื่อนำาไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม และนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน
ได้ ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษา
และเห็นว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมที่จะ
นำามาใช้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้
แก่นักเรียนนั้นคือ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน หรือ Problem Based Learning เป็น
ทีม่าของงานวจัิยเรือ่ง การพัฒนาความสามารถใน
การแกป้ญัหาโดยใช้การจดัการเรียนรูแ้บบใช้ปญัหา
เปน็ฐาน สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่พฒันาความสามารถในการแกป้ญัหา

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็นฐาน 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 

คำาถามการวิจัย
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ได้อย่างไร

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ตามแนวคิดของ Kemmis & Mctaggart เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การ
จดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน สาระการเรยีน
รู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ผู้วิจัยได้นำาเสนอวิธีการวิจัยตามลำาดับดังนี้

กลุ่มเป้�หม�ย

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จำานวน 15 คน ณ โรงเรียน
ในจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำานักงาน เขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ซึ่งได้มากจาก
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตัวแปรที่ใช้ในง�นวิจัย

ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน

ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการ 
แก้ปัญหา

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
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1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา เป็นฐาน 
เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ซึ่งผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น จำานวน 4 แผน ระยะเวลา 16 ชั่วโมง ดังนี้

1.1 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 ความแขง็
ของวัสดุ จำานวน 6 ชั่วโมง

1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สภาพ
ยืดหยุ่นของวัสดุ จำานวน 5 ชั่วโมง

1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การนำา
ความร้อนของวัสดุ จำานวน 3 ชั่วโมง

1.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การนำา
ไฟฟ้าของวัสดุ จำานวน 2 ชั่วโมง

2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ประกอบด้วย

2.1 แบบประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหา แบบอัตนัยจำานวน 5 ข้อ คะแนน
เต็ม 20 คะแนน โดยผู้วิจัยกำาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาตามตัวบ่ง
ชี้ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้
ตามแนวคิดของสุดารัตน์ อะหลีแอ (2558) ซึ่ง
มีผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างความ
สามารถใน การแก้ปัญหากับเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญ
จำานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 1. ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสอนวิทยาศาสตร์ 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3. ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
4. ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 
5. ผูเ้ชีย่วชาญด้านวิจยัและประเมนิผล ซึง่มีผลการ
วเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งความสามารถใน
การแกป้ญัหากบัเกณฑก์ารประเมนิความสามารถ
ในการแก้ปัญหา มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00

2.2 แบบบันทึกภาคสนาม ผู้วิจัยสร้าง

แบบบนัทกึภาคสนามโดยประยกุตใ์ชต้ามแนวทาง
ของสุดารัตน์ อะหลีแอ (2558) ให้มีความ
สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน โดยมีหัวข้อดังนี้ 1. วัน เดือน ปี 
2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 3. พฤติกรรมการเรียนรู้ 4. ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการเรยีนรู ้5. ขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้ 
6. แนวทางการแก้ไข

ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้นำามาใช้ใน
กระบวนการวิจัยรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis 
& McTaggart ซึ่งมีทั้งหมด 4 วงรอบการวิจัย ซึ่ง
ในแต่ละวงรอบการวิจัยประกอบด้วยข้ันตอนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน 6 ขัน้ตอน ซึง่ 
ผู้วิจัยได้ทำาการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการ 
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจากแนวคิดของ
พจนารถ บัวเขียว (2535), Fogarty (1997),  
สุภามาส เทียนทอง (2553), ทองจันทร์   
หงส์ลดารมภ์ (2547), สำานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2551) และญดาภัค กิจทวี (2551) 
ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 กำาหนดปัญหา ผู้สอนกระตุ้นให้ 
ผู้ เรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหา 
สามารถกำาหนดปัญหาที่ผู้เรียน อยากรู้และสนใจ
ที่จะหาคำาตอบได้

ขั้นที่ 2 ทำาความเข้าใจปัญหาและระบุ
สาเหตขุองปญัหา ผูเ้รยีนตอ้งทำาความเขา้ใจปัญหา
และสามารถอธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 

ขัน้ที ่3 ศกึษาคน้ควา้ ผูเ้รยีนกำาหนดสิง่ที่
ตอ้งการสำารวจ คน้คว้าขอ้มูลโดยแบ่งหนา้ทีใ่นการ
ค้นคว้าหาคำาตอบภายในกลุ่ม มอบหมายประเด็น
ต่างๆ ให้สมาชิกอย่างชัดเจน และดำาเนินการ
ค้นคว้าวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล

ขัน้ที ่4 สงัเคราะหค์วามรู ้ผูเ้รยีนนำาความรู ้
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ท่ีได้มาแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม และเลือก 
วิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับปัญหาน้ัน และ
สรุปผลการแก้ปัญหาได้ 

ข้ันท่ี 5 ดำาเนินการและการนำาไปใช้  
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และ
ประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ จากการสังเคราะห์ด้วยการตั้ง

ประเด็นซักถาม ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เพื่อ
ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มอย่างอิสระและสรุป
องค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 

ข้ันที่ 6 สรุปและประเมินผล กลุ่มสรุป
ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาจัดระบบองค์ความรู้  
และเสนอผลงานต่อกลุ่มอื่นๆ รวมท้ังร่วมกัน
ประเมินผลงาน

วงรอบก�รวิจัยที่ 1 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูวิจัยประเมินความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนรวมกับ
นักเรียนสังเกตการณที่ไดรับมอบหมาย และเก็บรวบรวมแบบบันทึก
ภาคสนาม, วิดิโอการสอนระหวางการจัดการเรียนรู 

สะทอนผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ข้ันตอน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามขอคนพบ  
พิจารณาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชเพื่อเปนแนวทางแกไขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ในวงรอบการวิจัยที่ 2 ตอไป 
 
จากการสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวงรอบการวิจัยที่ 1 ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
ในสวนของข้ันตอนการจัดการเรียนรูและเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนรูในวงรอบการ

วิจัยที่ 2 โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  
สภาพยืดหยุนของวัสดุ ใชเวลา 5 ชั่วโมง 

วงรอบการวิจัยท่ี 2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยประเมินความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนรวมกับ
นักเรียนสังเกตการณที่ไดรับมอบหมาย และเก็บรวบรวมแบบบันทึก
ภาคสนาม, วิดิโอการสอนระหวางการจัดการเรียนรู 

สะทอนผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ข้ันตอน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามขอคนพบ  
พิจารณาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชเพื่อเปนแนวทางแกไขในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูในวงรอบการวิจัยที่ 3 ตอไป 

 
จากการสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวงรอบการวิจัยที่ 2 ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
ในสวนของข้ันตอนการจัดการเรียนรูและเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนรูในวงรอบการ

วิจัยที่ 3 โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  
การนําความรอนของวัสดุ ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

 
วงรอบการวิจัยท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยประเมินความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนรวมกับ
นักเรียนสังเกตการณที่ไดรับมอบหมาย และเก็บรวบรวมแบบบันทึก
ภาคสนาม, วิดิโอการสอนระหวางการจัดการเรียนรู 

สะทอนผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ข้ันตอน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามขอคนพบ  
พิจารณาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชเพื่อเปนแนวทางแกไขในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูในวงรอบการวิจัยที่ 4 ตอไป 

ผู้วิจัยประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนร่วมกับ
นักเรียนสังเกตการณ์ที่ได้รับมอบหมาย และเก็บรวบรวมแบบบันทึก
ภาคสนาม, วิดิโอการสอนระหว่างการจัดการเรียนรู้

สะท้อนผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอน และรายละเอียดอื่นๆ ตามข้อค้นพบ 
พิจารณาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในวงรอบการวิจัยที่ 2 ต่อไป

สำารวจปัญหา/ศึกษาข้อมูล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 
แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

เข้าสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการวงรอบการวิจัยที่ 1 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความแข็งของวัสดุ ใช้เวลา 6 ชั่วโมง

วิธีดำาเนินการวิจัย
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จากการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วงรอบการวิจัยที่ 1 ผู้วิจัยจึงได้ทำาการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
2 ในส่วนของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้และเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในวงรอบ

การวิจัยที่ 2 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ ใช้เวลา 5 ชั่วโมง

วงรอบก�รวิจัยที่ 2 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูวิจัยประเมินความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนรวมกับ
นักเรียนสังเกตการณที่ไดรับมอบหมาย และเก็บรวบรวมแบบบันทึก
ภาคสนาม, วิดิโอการสอนระหวางการจัดการเรียนรู 

สะทอนผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ข้ันตอน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามขอคนพบ  
พิจารณาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชเพื่อเปนแนวทางแกไขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ในวงรอบการวิจัยที่ 2 ตอไป 
 
จากการสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวงรอบการวิจัยที่ 1 ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
ในสวนของข้ันตอนการจัดการเรียนรูและเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนรูในวงรอบการ

วิจัยที่ 2 โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  
สภาพยืดหยุนของวัสดุ ใชเวลา 5 ชั่วโมง 

วงรอบการวิจัยท่ี 2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยประเมินความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนรวมกับ
นักเรียนสังเกตการณที่ไดรับมอบหมาย และเก็บรวบรวมแบบบันทึก
ภาคสนาม, วิดิโอการสอนระหวางการจัดการเรียนรู 

สะทอนผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ข้ันตอน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามขอคนพบ  
พิจารณาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชเพื่อเปนแนวทางแกไขในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูในวงรอบการวิจัยที่ 3 ตอไป 

 
จากการสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวงรอบการวิจัยที่ 2 ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
ในสวนของข้ันตอนการจัดการเรียนรูและเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนรูในวงรอบการ

วิจัยที่ 3 โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  
การนําความรอนของวัสดุ ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

 
วงรอบการวิจัยท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยประเมินความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนรวมกับ
นักเรียนสังเกตการณที่ไดรับมอบหมาย และเก็บรวบรวมแบบบันทึก
ภาคสนาม, วิดิโอการสอนระหวางการจัดการเรียนรู 

สะทอนผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ข้ันตอน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามขอคนพบ  
พิจารณาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชเพื่อเปนแนวทางแกไขในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูในวงรอบการวิจัยที่ 4 ตอไป 

ผู้วิจัยประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนร่วมกับ
นักเรียนสังเกตการณ์ที่ได้รับมอบหมาย และเก็บรวบรวมแบบบันทึก
ภาคสนาม, วิดิโอการสอนระหว่างการจัดการเรียนรู้

สะท้อนผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอน และรายละเอียดอื่นๆ ตามข้อค้นพบ 
พิจารณาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในวงรอบการวิจัยที่ 3 ต่อไป

จากการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วงรอบการวิจัยที่ 2 ผู้วิจัยจึงได้ทำาการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
3 ในส่วนของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้และเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในวงรอบ

การวิจัยที่ 3 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
การนำาความร้อนของวัสดุ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

วงรอบก�รวิจัยที่ 3 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูวิจัยประเมินความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนรวมกับ
นักเรียนสังเกตการณที่ไดรับมอบหมาย และเก็บรวบรวมแบบบันทึก
ภาคสนาม, วิดิโอการสอนระหวางการจัดการเรียนรู 

สะทอนผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ข้ันตอน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามขอคนพบ  
พิจารณาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชเพื่อเปนแนวทางแกไขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ในวงรอบการวิจัยที่ 2 ตอไป 
 
จากการสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวงรอบการวิจัยที่ 1 ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
ในสวนของข้ันตอนการจัดการเรียนรูและเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนรูในวงรอบการ

วิจัยที่ 2 โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  
สภาพยืดหยุนของวัสดุ ใชเวลา 5 ชั่วโมง 

วงรอบการวิจัยท่ี 2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยประเมินความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนรวมกับ
นักเรียนสังเกตการณที่ไดรับมอบหมาย และเก็บรวบรวมแบบบันทึก
ภาคสนาม, วิดิโอการสอนระหวางการจัดการเรียนรู 

สะทอนผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ข้ันตอน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามขอคนพบ  
พิจารณาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชเพื่อเปนแนวทางแกไขในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูในวงรอบการวิจัยที่ 3 ตอไป 

 
จากการสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวงรอบการวิจัยที่ 2 ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
ในสวนของข้ันตอนการจัดการเรียนรูและเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนรูในวงรอบการ

วิจัยที่ 3 โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  
การนําความรอนของวัสดุ ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

 
วงรอบการวิจัยท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยประเมินความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนรวมกับ
นักเรียนสังเกตการณที่ไดรับมอบหมาย และเก็บรวบรวมแบบบันทึก
ภาคสนาม, วิดิโอการสอนระหวางการจัดการเรียนรู 

สะทอนผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ข้ันตอน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามขอคนพบ  
พิจารณาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชเพื่อเปนแนวทางแกไขในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูในวงรอบการวิจัยที่ 4 ตอไป 

ผู้วิจัยประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนร่วมกับ
นักเรียนสังเกตการณ์ที่ได้รับมอบหมาย และเก็บรวบรวมแบบบันทึก
ภาคสนาม, วิดิโอการสอนระหว่างการจัดการเรียนรู้

สะท้อนผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอน และรายละเอียดอื่นๆ ตามข้อค้นพบ 
พิจารณาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในวงรอบการวิจัยที่ 4 ต่อไป



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 130 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565

ผลการวิจัย 
จากการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้กำาหนด
เกณฑ์การผ่านการประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาโดยนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 70 ข้ึนไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรสถาน
ศึกษา (ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา, 
2563) (ไม่ต่ำากว่า 14 คะแนนจากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน) ซึง่พบวา่ วงรอบการวจัิยที ่1-4 พบวา่ 
มีจำานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มากขึ้นตามลำาดับ 

โดยวงรอบการวิจัยที่ 1 มีจำานวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมนิร้อยละ 70 ขึ้นไปจำานวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40, วงรอบการวิจัยที่ 2 มีจำานวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 70 ขึ้น
ไปจำานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33, วงรอบ
การวิจัยที่ 3 มีจำานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไปจำานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 และวงรอบการวิจัยที่ 4 มีจำานวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ขึ้น
ไปจำานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังจะเห็น
ไดจ้ากคะแนนของนกัเรยีนทีม่รีะดบัทีเ่พิม่ขึน้แตล่ะ
วงรอบการวิจัย ดังภาพที่ 1

จากการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วงรอบการวิจัยที่ 3 ผู้วิจัยจึงได้ทำาดำาเนินการต่อวงรอบ
การวิจัยที่ 4 เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน และประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอีกครั้งเพื่อยืนยันผลการวิจัย

โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
การนำาไฟฟ้าของวัสดุ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

วงรอบก�รวิจัยที่ 4 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูวิจัยประเมินความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนรวมกับ
นักเรียนสังเกตการณที่ไดรับมอบหมาย และเก็บรวบรวมแบบบันทึก
ภาคสนาม, วิดิโอการสอนระหวางการจัดการเรียนรู 

สะทอนผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ข้ันตอน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามขอคนพบ  
พิจารณาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชเพื่อเปนแนวทางแกไขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ในวงรอบการวิจัยที่ 2 ตอไป 
 
จากการสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวงรอบการวิจัยที่ 1 ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
ในสวนของข้ันตอนการจัดการเรียนรูและเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนรูในวงรอบการ

วิจัยที่ 2 โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  
สภาพยืดหยุนของวัสดุ ใชเวลา 5 ชั่วโมง 

วงรอบการวิจัยท่ี 2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยประเมินความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนรวมกับ
นักเรียนสังเกตการณที่ไดรับมอบหมาย และเก็บรวบรวมแบบบันทึก
ภาคสนาม, วิดิโอการสอนระหวางการจัดการเรียนรู 

สะทอนผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ข้ันตอน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามขอคนพบ  
พิจารณาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชเพื่อเปนแนวทางแกไขในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูในวงรอบการวิจัยที่ 3 ตอไป 

 
จากการสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวงรอบการวิจัยที่ 2 ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
ในสวนของข้ันตอนการจัดการเรียนรูและเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนรูในวงรอบการ

วิจัยที่ 3 โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  
การนําความรอนของวัสดุ ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

 
วงรอบการวิจัยท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยประเมินความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนรวมกับ
นักเรียนสังเกตการณที่ไดรับมอบหมาย และเก็บรวบรวมแบบบันทึก
ภาคสนาม, วิดิโอการสอนระหวางการจัดการเรียนรู 

สะทอนผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ข้ันตอน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามขอคนพบ  
พิจารณาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชเพื่อเปนแนวทางแกไขในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูในวงรอบการวิจัยที่ 4 ตอไป 

ผู้วิจัยประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนร่วมกับนักเรียน
สังเกตการณ์ที่ได้รับมอบหมาย และเก็บรวบรวมแบบบันทึกภาคสนาม, 
วิดิโอการสอนระหว่างการจัดการเรียนรู้

สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงรอบการวิจัยที่ 4

สรุปผลและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
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อภิปรายผล 
จากการประเมินความสามารถในการแก้

ปัญหา พบว่า มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป จำานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 และมีคะแนนเฉล่ียอยู่ทีร่อ้ยละ 84 เนือ่งจาก
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น 
กระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้  
ปญัหาทีใ่ชจ้ะมลีกัษณะเกีย่วกบัชีวติประจำาวนัและ
มีความสัมพันธ์กับผู้เรียน เช่น การที่นักเรียนจะ
ต้องหาวัสดุที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นคล้ายหนังสต๊ิก
มาใช้แทนหนังสติ๊ก ที่ขาด เป็นต้น สอดคล้องกับ
คำากลา่วของทศินา แขมมณ ี(2550) กลา่ววา่ การ
จดัการเรยีนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการ
จัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหา
เป็นเครื่องมือ โดยผู้สอนอาจนำาผู้เรียนไปเผชิญ
สถานการณ์จริง หรือผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์
ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาและฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหารวมกันเป็นกลุ่ม  
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่าง
ชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลาย

ในการแก้ปัญหานั้น รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความใฝ่รู้ เกิดกระบวน การคิด และกระบวนการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานยังเน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
ข้ันตอน และมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้คำาแนะนำา คอย
ชีแ้จงใหผู้เ้รยีนเข้าใจและเหน็คณุคา่ของการเรยีนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และ เป็นผู้อำานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์การเรียน
รู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีมนุษยนิยม
ของโรเจอร ์กลา่วว่า คนเราอยูใ่นโลกทีส่ิง่แวดลอ้ม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างมั่นคง
นั้น คนต้องเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้อย่างไร เนื่องจาก
ความรูน้ัน้ไมม่ัน่คง โรเจอรเ์นน้กระบวนการเรยีนรู ้ 
(Learning Process) เป้าหมายการศึกษา คือ
การอำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้บุคคลมี
พัฒนาการและเจริญเติบโตไปสู่การทำางานได้เต็ม
ศักยภาพ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2536 อ้างถึงใน
สุภามาส เทียนทอง, 2553) 

ภาพ 1 กราฟเปรียบเทียบรอยละของคะแนนของนักเรียนในแตละวงรอบการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผล  

จากการประเมินความสามารถในการแกปญหา พบวา มีนักเรียนที่ผานเกณฑการ
ประเมินรอยละ 70 ข้ึนไป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยอยูทีร่อยละ 
84 เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเปนกระบวนการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียน 
เกิดการเรียนรู ปญหาที่ใชจะมีลักษณะเก่ียวกับชีวิตประจําวันและมีความสัมพันธกับผูเรียน    
เชน  การที่นักเรียนจะตองหาวัสดุที่มีคุณสมบัติยืดหยุนคลายหนังสติ๊กมาใชแทนหนังสติ๊ก   
ที่ขาด เปนตน สอดคลองกับคํากลาวของทิศนา แขมมณี (2550) กลาววา การจัดการเรียน
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปน
เครื่องมือ โดยผูสอนอาจนําผูเรียนไปเผชิญสถานการณจริง หรือผูสอนอาจจัดสภาพการณ
ใหผูเรียนเผชิญปญหาและฝกกระบวนการคิด วิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกันเปนกลุม 
ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจน ไดเห็นทางเลือกและวิธีการที่
หลากหลายในการแกปญหานั้น รวมทั้ งชวยใหผู เรียนเกิดความใฝรู  เกิดกระบวน              
การคิด และกระบวนการแกปญหาตาง ๆ 

นอกจากนี้การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานยังเนนกระบวนการเรียนรูเพ่ือให
ผูเรียนไดใชกระบวนการคิดแกปญหาอยางเปนข้ันตอน และมีครูผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา 
คอยชี้แจงใหผูเรียนเขาใจและเห็นคุณคาของการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน และ              
เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู สื่อและอุปกรณการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีมนุษยนิยมของโรเจอร กลาววา 
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เป รี ยบเทียบร อยละของคะแนนของนัก เ รี ยนในแตละ
วงรอบการวิ จั ย

วงรอบท ี ่1 วงรอบท ี ่2 วงรอบท ี ่3 วงรอบท ี ่4

ภ�พที่ 1 กราฟเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนของนักเรียนในแต่ละวงรอบการวิจัย
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จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเปน็ฐานในแต่ละขัน้ตอนช่วยสง่เสรมิ
ผู้เรยีนในการพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหา 
โดยเริ่มจากการท่ีผู้เรียนอยากรู้และสนใจที่จะหา
คำาตอบของปัญหานั้น และผู้เรียนสามารถอธิบาย
สาเหตุของปัญหาได้ ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้วิจัย
ได้มีการยกสถานการณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
ชีวิตประจำาวันมาเปรียบเทียบเป็นการชี้แนะให้แก่ 
ผู้เรียน ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของของโรเจอร์ เพื่อ
นำาไปสู่การค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม ไป
จนถึงการเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีถูกต้องและ
เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ และสามารถประยุกต์
ใช้ความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหา เพื่อ
นำาไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของบุญนำา อินทนนท์ 
(2551) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
มีแนวคิดพื้นฐานมาจากกระบวนการสร้างความรู้
ใหม่โดยอาศยัพืน้ฐานความรูเ้ดิมทีม่อียู่ด้วยตนเอง
จากการที่ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
ต้องลงมือกระทำาด้วยตนเองจนเกิดการค้นพบ
ความรู้หรือข้อมูลใหม่และสามารถนำาข้อมูลออก
มาใช ้ในการกระทำาและการแกป้ญัหาต่างๆ ได้โดย
มีผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางเท่านั้น

ในการดำาเนินการวจิยั ผูว้จิยัพบขอ้สงัเกต
เพิม่เตมิทีส่ง่ผลตอ่การพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน ได้แก่ บทบาทผู้สอนและบทบาทของ
ผู้เรียนซึ่งผู้สอนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นอย่างดี 
มีความตั้งใจในการแสวงหาความรู้ เป็นผู้อำานวย
ความสะดวกแก่ผู้เรียน และตัวผู้เรียนเองจะต้อง
มีความใฝรู่ใ้ฝ่เรยีน มคีวามรบัผดิชอบและรูจ้กัการ
ทำางานเป็นกลุ่ม มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี 

และตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาและความ
สำาคัญของการเรียนรู้ สามารถนำาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พมิพใ์จ เกตกุารณ ์(2558) การจดักลุ่มผูเ้รยีนเพือ่
ให้ผู้เรียนได้ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้
เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุดารัตน์ อะหลีแอ (2558) และปัญหาหรือ
สถานการณค์วรมคีวามสอดคล้องและเก่ียวขอ้งกับ
ผูเ้รยีนทีส่ามารถพบไดใ้นชวีติประจำาวนัสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของกุลจิรา ทนงศลิป ์(2561) นอกจากนี ้
ผู้วิจัยพบว่า มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้แก่ เวลาที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ควรมีความเหมาะสมเพื่อให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยได้นำา
ข้อค้นพบจากแบบบันทึกภาคสนาม การสังเกต 
การทำากจิกรรมในแตล่ะขัน้ตอนมาใชเ้ปน็แนวทาง
ในการสะท้อนผลและปรับปรุงเพื่อพัฒนาขั้น
ตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและ 
รายละเอียดอื่นๆ ในแต่ละวงรอบการวิจัย เพื่อให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน 

จากที่กล่าวมาแล้วแสดงให้เห็นว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน
ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Febri & Enjoni  
(2021) ซึ่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาได้จากประสบการณ์ผ่านการ 
ลงมือปฏิบัติของผู้เรียนสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ Amalia et al. (2019) และช่วยให้ผู้เรียน 
เกิดความเข้าใจสามารถระบุปัญหาและอธิบาย
สาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง ทำาให้ผู้เรียน 
มีวิธีการคิดแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสาเหตุ
ของปัญหา มองเห็นทางเลือกในการแก้ปัญหา 
ที่ ห ล า ก ห ล า ย  น อ ก จ า ก นี้ ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานยังช่วยส่งเสริม 



Journal of Education, Mahasarakham University 133 Volume 16 Number 1 January - March 2022

ความสามารถในการทำางานเปน็กลุม่ ทำาใหผู้เ้รยีน
เกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบในการ
ทำางานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ceker & 
Ozdamil (2016) มปีฏิสัมพนัธท์ีดี่ระหวา่งผูเ้รยีน
กับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอนสอดคล้องกับงาน
วิจัยของสุดารัตน์ อะหลีแอ (2558) และผู้เรียน
สามารถนำาไปประยกุตใ์ช้ได้กบัสถานการณป์ญัหา
ที่ผู้เรียนอาจจะต้องเผชิญได้ในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้ 

1.1 ผู้สอนจะต้องมีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน โดยจะต้องศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
บทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรียน สามารถชี้แนะ 
ใหค้ำาปรกึษาและอำานวยความสะดวกในการเรยีนรู้
ของรู้เรียนได้ ทั้งในด้านสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ 
เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน

1.2 ปัญหาหรือสถานการณ์ที่นำามาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ควรมีความสอดคล้องและ
เกี่ยวข้องกับผู้เรียนที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำา
วันของผู้เรียน ไม่ไกลตัวจนเกินไป เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้จากการค้นคว้าหาความรู้ และ
ประสบการณ์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียน
เอง

1.3 เวลาทีใ่ชใ้นการจัดการเรยีนรูม้คีวาม
เหมาะสม และสามารถยืดหยุ่นได้ตามศักยภาพ

ของผูเ้รยีนเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดม้ากทีส่ดุ

1.4 ผูส้อนควรกระตุน้ผูเ้รยีนใหเ้กดิความ
สนใจ และเหน็คณุคา่ของการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้
ปัญหาเป็นฐาน เห็นความสำาคัญของการทำางาน
อย่างเป็นขั้นตอน เน้นกระบวนการทำางานเป็น 
กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบ รู้จักคิด
แก้ปัญหา มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และยังสามารถ
ลดชอ่งว่างระหว่างผู้เรยีนท่ีเก่งและผู้เรยีนทีอ่อ่นได้

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยต่อไป

2.1 ผู้สอนควรศึกษารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานว่าสามารถพัฒนา
ความสามารถในด้านอื่นๆ ได้หรือไม่ เช่น ด้าน
การสื่อสาร ด้านการทำางานกลุ่ม ด้านสังคมและ
ชีวิต เป็นต้น

2 .2  ผู้ สอนควร ศึกษาปัญหาหรื อ
สถานการณ์ที่นำามาใช้ว่ามีความเหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่ หรือมีความจำาเป็น
อย่างไรต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม
ที่จะเผชิญปัญหา และสามารถหาแนวทางแก้
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ก่อนการกำาหนด
โจทย์การวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติและ
ประเด็นปัญหาของผู้เรียนตามบริบทของผู้เรียน 
ที่แตกต่างกัน

2.3 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการแก้ปัญหาในระดับชั้นอื่น หรือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นๆ ที่มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสม 
เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาความสามารถในการ
แก้ปัญหาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปได้
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