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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง 
พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม จังหวัด
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บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาของแผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่งพืน้ท่ีผวิและปรมิาตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 70/70 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องพื้นที่
ผิวและปริมาตร สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3/1 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2559 จำานวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples) 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 72.53/ 72 (2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (3) 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับ 

คำ�สำ�คัญ: (1) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) ความพึงพอใจ
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Abstract 

This research aims to (1) develop learning activity for Mathayomsuksa 3 students 
in mathematics on surface area and volume by using problem based learning with criterion 
70/70, (2) compare learning achievement in mathematics on surface area and volume 
between per-test score and post-test score, and (3) study students’ satisfaction of learning 
management by using problem based learning on surface area and volume. The samples 
were 25 Mathayomsuksa 3 students of Phonpaengpittayakom school the office of secondary 
education region 22, in the second semester of academic year 2016 there were sampled 
by cluster random sampling. The research instruments were, 1) learning management plan, 
2) achievement test, and 3) student satisfaction questionnaire The statistics used for data 
analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test (Dependent Samples).

The results were as follows: (1) The efficiency criterion of the problem based learning 
was 72.53/72.73, (2) before and after the study had significantly differences at.05 level of 
statistics, (3) students had satisfaction with learning management at high level.

Keywords: (1) Problem-Based Learning (2) achievement (3) satisfaction

บทนำา

การศึกษาในโลกยุคปัจจุบันได้พัฒนา
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ตามสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกจิ สงัคม ความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ต่างๆ ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้
เรียนให้คิดวิเคราะห์เป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็น มี
กระบวนการคิด มีคณุธรรมและความรบัผดิชอบตอ่
สังคม สามารถพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สตปัิญญา ใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเปน็สขุ จงึมคีวาม
จำาเปน็อย่างยิง่ทีจ่ะทำาใหผู้เ้รียนบรรลเุปา้หมายดงั
กลา่วนัน้ ตอ้งให้การศกึษาทีห่ลากหลาย คณติศาสตร์
เป็นวิชาที่ช่วยให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ทั้งทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลกในปัจจุบัน
เจริญข้ึนเพราะการคิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่ง
ต้องอาศัยความรู้ด้านคณิตศาสตร์ นอกจากนั้น
คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็นคน
ท่ีสมบูรณ์เป็นพลเมืองดี เพราะคณิตศาสตร์ช่วย
เสรมิสร้างความมเีหตผุล ความเปน็คนชา่งคดิ รเิริม่
สรา้งสรรคม์รีะบบระเบยีบในการคดิ มกีารวางแผน
ในการทำางาน มคีวามรับผดิชอบตอ่กจิการงานทีไ่ด้

รับมอบหมาย ตลอดจนลักษณะความเป็นผู้นำาใน
สงัคม (สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา 2550: 4) จากผลการประเมนิ
คณุภาพทางการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องโรงเรยีน
โพนแพงพิทยาคม ปีการศึกษา 2558 พบว่า ผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้อยูใ่นระดบัไมน่่าพอใจ คอื 
มคีา่คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 32.40 ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ 
การเรยีนการสอนคณิตศาสตรย์งัไมบ่รรลุเปา้หมาย 
และจากการพจิารณารายละเอยีด พบว่า ระดับชัน้
มธัยมศกึษาปทีี ่3 มคีา่คะแนนเฉลีย่ต่ำาสดุ คอื รอ้ย
ละ 28.75 ซึ่งเนื้อหาเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร มี
คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่อนข้างต่ำา จึงควรได้รับการ
ปรบัปรงุแกไ้ขใหดี้ขึน้ เพราะเม่ือเรียนในระดับช้ันที่
สูงขึ้น เนื้อหาย่ิงมีความสลับซับซ้อน ยากแก่การ
คิดคำานวณ อันจะนำาไปสู่ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนต่อไป (รายงานผลการทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET โรงเรียนโพน
แพงพิทยาคม ปีการศึกษา 2558 ) 
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การจดัการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเปน็
ฐาน มีประโยชน์ (พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์. 2548: 
44 ; อ้างอิงมาจาก ศุภิสรา โททอง) ช่วยให้ผู้
เรียนสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในเรื่องข่าวสารในโลกปัจจุบัน เสริม
สร้างความสามารถในการใช้ทรัพยากรของผู้เรียน
ได้ดีขึ้น ส่งเสริมการสะสมการเรียนรู้ และการคง
รักษาข้อมูลใหม่ไว้ได้ดีข้ึน การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ รวมทั้ง
ได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาไป
พร้อมกันด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
จึงเป็นผลมาจากกระบวนการทำางานที่ต้องอาศัย
ความเข้าใจและการแก้ไขปญัหาเปน็หลกัไดค้ำาตอบ
ทำานองเดยีวกันว่า เพราะนกัเรียนต้องอาศยัความรู้
ความเขา้ใจตลอดจนทักษะการอา่น การแปลความ 
ตีความ การคิดวิเคราะห์ ทักษะทางคณิตศาสตร์
หลายอย่าง และนักเรียนจะต้องจดจำาสูตรเพื่อนำา
ไปใช้ในการคำานวณหาและฝึกทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย 

จากปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่กล่าวมา
ขา้งตน้ในสถานศกึษาไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของ
ปญัหาทีส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดงักลา่ว 
จงึมนีโยบายใหค้รผูู้สอนหาแนวทางปรบัปรงุ แก้ไข 
และส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น จันทิมา 
สำานกัโนน (2551: 99-102) และ ธนวัฒน์ คำาเบา้
เมือง (2553: 64 - 104) พบว่า การนำารูปแบบ
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ชว่ยใหผ้ลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียน
สูงขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดัง
กลา่ว และวิธกีารจดักจิกรรมทีต่อบสนองความแตก
ต่างระหว่างบุคคลเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ สามารถ
พฒันาและสง่เสรมิศกัยภาพของผูเ้รียนทกุดา้น อกี
ทัง้สอดคลอ้งกับการปฏริปูกระบวนการเรยีนรูต้าม
สภาพการจดัการศกึษาในปัจจบุนั ผูว้จิยัในฐานะครู
ผูส้อนคณติศาสตร ์ไดต้ระหนกัถงึความสำาคัญของ
การจัดการเรียนการสอนเพือ่พฒันาศักยภาพของผู้

เรยีนโดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็
ฐาน ทีม่รีปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีค่ำานงึถงึ
แบบการเรียนรู้ การพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา
ของผู้เรียนอย่างสมดุล 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย

1. เพ่ือพัฒนาของแผนการจัดการเรียนรู้ 
เร่ือง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระหว่างคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน 

3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง 
พื้นที่ผิวและปริมาตร 

สมมติฐานการวิจัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรยีนโพนแพงพทิยาคม อำาเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จำานวน 2 ห้อง รวมทั้งหมด 50 คน

กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่นักเรยีน ชัน้มธัยมศกึษา
ปทีี ่3/1 โรงเรยีนโพนแพงพิทยาคม อำาเภอธาตพุนม 
จังหวัดนครพนม สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา



210 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 1 January – April 2017

มัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จำานวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

1. แผนการจัดการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร ์
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมเวลา 16 ชั่วโมง

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุม่สาระคณติศาสตร์ เร่ือง พืน้ทีผ่วิและปริมาตรชัน้
มธัยมศกึษาปทีี ่3 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เปน็แบบปรนยั
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ

3. แบบประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีน
ทีม่ตีอ่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน จำานวน 20 ข้อ

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. ทดสอบก่อนเรียน(Pre test) กับกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
รู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 
30 ข้อ บันทึกผลการทดสอบ และเก็บคะแนนผล
การทดสอบก่อนเรียน

2. ดำาเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำานวน 8 แผน 
บันทกึคะแนนพฤตกิรรมระหว่างเรยีน คะแนนจาก
ใบงานและคะแนนแบบทดสอบท้ายแผนแตล่ะแผน

3. นำาแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างประเมิน แล้ว
เก็บข้อมูลเพื่อนำาไปวิเคราะห์ต่อไป

4. ทดสอบหลงัเรยีนดว้ยแบบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน บนัทกึผลการทดสอบ และเกบ็คะแนน
ผลการทดสอบหลังเรียน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้นำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามขั้นตอนดังนี้

1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน (PBL) 
ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่3 ทีม่ปีระสทิธภิาพเกณฑ ์70/70

2. การวเิคราะหห์าผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่
ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเปรียบ
เทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน

3. การวเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลการวิจัย

1. การหาประสิทธภิาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ดังตารางที่ 1
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จากตารางท่ี 1 นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการ
จดัการเรยีนรูวิ้ชาคณติศาสตร ์โดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน 
เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนจาก
แบบทดสอบยอ่ยและการประเมนิทกัษะกระบวนการ
ทำางานของนักเรียนที่เรียนด้วย ทั้ง 8 แผน มีค่า
เฉล่ียเท่ากับ 232.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 12.23 คิดเป็นร้อยละ 72.73 จากคะแนน
เต็ม 320 คะแนน และคะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และรอ้ยละจากการทำาแบบทดสอบก่อน

เรยีนและหลงัเรยีนวชิา พบวา่ คะแนนทดสอบกอ่น
เรยีนคา่เฉลีย่เทา่กบั 15.00 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.95 คิดเป็นร้อยละ 50.00 และคะแนน
สอบหลังเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.16 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 1.49 คิดเป็นร้อยละ 72.53

2. การวเิคราะห์หาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
โดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน ในวชิาคณิตศาสตร ์เรือ่ง พืน้ที่
ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเปรียบ
เทยีบคะแนนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน ดงัตารางที ่2

ต�ร�งที่ 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง 
พื้นที่ผิวและปริมาตร 

คะแนน คะแนนเต็ม S.D. ร้อยละ

คะแนนจากการทำากิจกรรมระหว่างเรียนหรือประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E

1
)

320 232.76 12.23 72.73

คะแนนจากการทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน หรือประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E

2
)

30 22.16 1.49 72.53

ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (E
1
/ E

2
) เท่ากับ 72.73/72.53

ต�ร�งที่ 2 การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

กลุ่มตัวอย่�ง N S.D. df t

ก่อนเรียน

หลังเรียน

25

25

15.00

22.16

0.95

1.49
24 18.764*

* มีระดับนัยสำาคัญ .05

จากตารางที่ 2 นักเรียนที่เรียนโดยการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน มคีะแนนเฉลีย่
จากการทำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ก่อนเรียนเท่ากับ 15.00 หลังเรียนเท่ากับ 22.16 
เมือ่นำาคะแนนกอ่นเรียนและหลงัเรยีน มาวิเคราะห์
หาค่า t ได้เท่ากับ 18.764 เมื่อนำามาเปรียบเทียบ
กับ t ในตารางท่ีระดับนัยสำาคัญ .05 พบว่ามี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่
ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนแตกตา่งกนัอยา่งมนัียสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 

3. การวเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังตารางที่ 3
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ต�ร�งที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ร�ยก�ร S.D.
ระดับ

คว�มพึงพอใจ

1. การเตรียมการสอนของครูผู้สอน แจ้งจุดประสงค์ช่วยให้นักเรียนสามารถ
ทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียน

3.76 0.60 มาก

2. สอนอย่างมีขั้นตอนและต่อเนื่อง 4.60 0.50 มากที่สุด

3. เนื้อหาสาระที่เรียนเข้าใจง่าย นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ 4.12 0.67 มาก

4. ทำาให้ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น 4.16 0.62 มาก

5. สามารถแก้ปัญหาจากการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 4.20 0.65 มาก

6. ได้ศึกษาค้นคว้าและคิดวิเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 4.00 0.71 มาก

7. มีความเหมาะสม ประหยัดเวลา 3.28 0.61 ปานกลาง

8. ช่วยให้เข้าใจความคิดรวบยอดได้ง่ายขึ้น 4.20 0.58 มาก

9. เชื่อมโยงความรู้ที่ได้กับความรู้ในวิชาอื่นๆได้ดีมาก 3.92 0.70 มาก

10. สามารถเสนอแนะในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.04 0.73 มาก

11. ความมากน้อยของเนื้อหา มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 3.40 0.58 ปานกลาง

12. ความเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 3.64 0.64 มาก

13. แบบทดสอบครอบคลุม วัตถุประสงค์ 3.92 0.7 มาก

14. สื่อการสอนที่ครูผู้สอนนำา มาสอนมีความสอดคล้องกับบทเรียน 3.76 0.52 มาก

15. ครูผู้สอนช่วยเหลือ แนะนำาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา
และแสวงหาความรู้

4.60 0.71 มากที่สุด

16. สรุปเนื้อหาได้สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ 4.08 0.40 มาก

17. เปิดโอกาสให้นักเรียนส่วนร่วมในการสรุปเนื้อหา 4.76 0.52 มากที่สุด

4. ทำาให้ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น 4.16 0.62 มาก

5. สามารถแก้ปัญหาจากการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 4.20 0.65 มาก

6. ได้ศึกษาค้นคว้าและคิดวิเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 4.00 0.71 มาก

7. มีความเหมาะสม ประหยัดเวลา 3.28 0.61 ปานกลาง

8. ช่วยให้เข้าใจความคิดรวบยอดได้ง่ายขึ้น 4.20 0.58 มาก

9. เชื่อมโยงความรู้ที่ได้กับความรู้ในวิชาอื่นๆได้ดีมาก 3.92 0.70 มาก

10. สามารถเสนอแนะในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.04 0.73 มาก

11. ความมากน้อยของเนื้อหา มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 3.40 0.58 ปานกลาง

12. ความเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 3.64 0.64 มาก

13. แบบทดสอบครอบคลุม วัตถุประสงค์ 3.92 0.7 มาก
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ร�ยก�ร S.D.
ระดับ

คว�มพึงพอใจ

14. สื่อการสอนที่ครูผู้สอนนำา มาสอนมีความสอดคล้องกับบทเรียน 3.76 0.52 มาก

15. ครูผู้สอนช่วยเหลือ แนะนำาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา
และแสวงหาความรู้

4.60 0.71 มากที่สุด

16. สรุปเนื้อหาได้สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ 4.08 0.40 มาก

17. เปิดโอกาสให้นักเรียนส่วนร่วมในการสรุปเนื้อหา 4.76 0.52 มากที่สุด

 18. พอใจที่มีการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.04 0.45 มาก

 19. มีการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำาให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน

4.84 0.37 มากที่สุด

 20. มีการประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนตามสภาพจริง 4.04 0.45 มาก

รวม 4.07 0.58 มาก

จากตารางที ่3 ความพึงพอใจของนกัเรยีน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
4.07) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูล ทำาให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เรยีนการสอน มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
(  = 4.84) รองลงมาได้แก่ เปิดโอกาสให้นักเรียน
ส่วนร่วมในการสรุปเนื้อหา มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด (  = 4. 76) และครผูู้สอนช่วยเหลอื 
แนะนำาแหลง่เรยีนรูเ้พือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถแกปั้ญหา
และแสวงหาความรู้ และสอนอย่างมีขั้นตอนและ
ต่อเนื่อง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (  = 
4.60) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีความ
เหมาะสม ประหยดัเวลา มคีวามพงึพอใจในระดบั
ปานกลาง (  = 3.28)

อภิปรายผล

1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนจากการทดสอบ
ย่อยหลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 8 แผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

232.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.23 
คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของคะแนนเต็ม 

คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
ร้อยละจากการทำาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรยีนวชิา พบวา่ คะแนนทดสอบก่อนเรยีนคา่เฉลีย่
เทา่กับ 15.00 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กับ 0.95 
คดิเปน็รอ้ยละ 50.00 และคะแนนสอบหลงัเรยีน คา่
เฉลีย่เทา่กบั 22.16 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 
1.49 คดิเปน็รอ้ยละ 72.53 แสดงว่า ประสทิธ ิภาพ
ของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 72.53/72.73 สงูกวา่
เกณฑ์ที่กำาหนดไว้คือ 70 / 70 ซึ่งสอดคล้องกับ
กนกวรรณ แก้วชารุณ ( 2553: 106 ) ได้วิจัยผล
การเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมการเรียน
รูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน วิชาคอมพวิเตอร ์เรือ่งการ
ใช้โปรแกรมคำานวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประ
สทิธิ ภาพตามเกณฑ ์80/80 พบว่าแผนการจดัการ
เรียนรู้วชิาคอมพิวเตอร์ ช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่3 ทีจ่ดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่สร้าง
ขึ้น มีประสิทธิภาพ 78.03/80.75 หมายความว่า 
ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรม
ระหวา่งเรยีน การทำาแบบทดสอบย่อย การประเมนิ
ผลงานคิดเป็นร้อยละ 78.03 และได้ค่าเฉลี่ยจาก
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การทำาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลัง
เรยีนคดิเปน็รอ้ยละ 80.75 แสดงวา่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และสอดคล้องกับผลการศึกษา พิทักษ์ 
สวนดี (2550: 105-106) ได้ศึกษากิจกรรมการ
เรยีนรู้โดยใชวิ้ธีการใช้ปญัหาเปน็ฐานสำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบซิปปา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
82.62/82.06 สงูกวา่เกณฑท์ีค่าดหวงัไว ้คือเกณฑ ์
80/80 และแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็
ฐาน ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 83.08/82.01 
สูงกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังไว้ คือเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้
เนื่องมาจาก วิธีการจัดกิจกรรมเป็นขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแต่ละขั้นตอน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำากิจกรรมแก้ปัญหาด้วยตัว
เองให้นักเรียนเรียนเป็นกลุ่มย่อยที่คละกันตาม
ความสามารถโดยใชป้ระเดน็ปญัหาจากเหตกุารณ์
หรอืสถานการณจ์ริงหรอืครกูำาหนดขึน้ สำาหรบัเปน็
สถานการณก์ระตุน้ใหก้ลุม่นกัเรยีนนำาไปวเิคราะห์
และค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเอง ที่
พัฒนาขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์พื้น
ฐานของนักเรียนนำามาพจิารณาประกอบการใหค้ำา
แนะนำาจากครูเพ่ิมเตมิ เพือ่นำาไปสูก่ารอภปิรายและ
สรปุองคค์วามรูท้ีเ่ปน็คำาตอบของปญัหานัน้รว่มกนั 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชป้ญัหาเปน็
ฐานเป็นกจิกรรมการเรยีนการสอนเน้นผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้น ดังนี้ ขั้น
ที่ 1 กำาหนดปัญหา ขั้นที่ 2 ทำาความเข้าใจปัญหา 
ขัน้ที ่3 ดำาเนินการศึกษาคน้คว้า ขัน้ที ่4 สังเคราะห์
ความรู ้ขัน้ท่ี 5 สรปุและประเมนิคา่ของคำาตอบ ขัน้
ที ่6 นำาเสนอและประเมนิผล เปน็การฝกึใหผู้เ้รยีน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ สื่อสาร และสรุป
องคค์วามรูไ้ด ้นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการแสดงความ
คิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างองค์ความรู้
จากการค้นคว้าแหล่งข้อมูลที่หลากหลายจึงส่งผล

ใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ และสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของเพ็ญศรี พิลาสันต์ (2551:107) 
พบว่าการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและ
แรงจงูใจใฝสั่มฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีน
รู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน กบัการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ตามวิธีปกติ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.6374 และแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตาม
วิธีปกติ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5450 ทั้งนี้
เน่ืองจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนผู้วิจัย
ไดจ้ดัทำาขึน้โดยไดร้บัคำาชีแ้นะ จากผูมี้ประสบการณ์
ด้านเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดประเมินผล ทำาให้แผนการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีราย
ละเอยีดในดา้นของกิจกรรมนักเรียนกบับทบาทของ
ครู ซึ่งเน้นกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและทำา
กิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม สังเกตได้จากผล
ของการทดสอบย่อยในแต่ละครั้ง นักเรียนมีระดับ
คะแนน โดยเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้น นักเรียนได้เรียน
เป็นกลุ่มย่อยท่ีคละกันตามความสามารถโดยใช้
ประเดน็ปญัหาจากเหตกุารณห์รอืสถานการณจ์รงิ
หรือครูกำาหนดขึ้นสำาหรับเป็นสถานการณ์กระตุ้น
ให้กลุ่มนักเรียนนำาไปวิเคราะห์และค้นหาแนวทาง
แก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ความ
สามารถและประสบการณ์พื้นฐานของนักเรียนนำา
มาพิจารณาประกอบการให้คำาแนะนำาจากครูเพิ่ม
เติม เพื่อนำาไปสู่การอภิปรายและสรุปองค์ความ
รู้ที่เป็นคำาตอบของปัญหานั้นร่วมกัน มีการร่วม
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้อภิปรายซัก
ถามปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบท
เรียน ทำาให้นกัเรียนเกิดความตระหนกัในคณุคา่ของ 
ตนเอง ให้ทำานักเรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้า
ในการเรียนสูงขึ้น 

2. เปรียบเทยีบความแตกตา่งของการทดสอบ
กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน ปรากฏวา่คะแนนเฉลีย่จาก
การทำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนกอ่น
เรียนเท่ากับ 15.00 หลังเรียนเท่ากับ 22.16 เมื่อ
นำาคะแนนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน มาวเิคราะหห์า
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ค่า t ได้เท่ากับ 18.764 เมื่อนำามาเปรียบเทียบกับ 
t ในตารางท่ีระดบันยัสำาคญั.05 พบวา่มคีวามแตก
ต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ แสดงว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกัเรยีนทีเ่รยีนรู้ดว้ยแผนการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนเรียนและหลัง
เรยีนแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั.
05 สอดคล้องกับผลการศกึษาของเบญจมาศ เทพ
บุตรด ี(2550: 104) พบว่าการจดัการเรียนรู้ โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์สงู
กว่ากลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
เปน็เพราะวา่แผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ทีส่รา้ง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนซึ่งเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมี
โครงสรา้งทีช่ดัเจน มีการทำางานรว่มกนั มีการแลก
เปลีย่นความคดิเหน็มกีารชว่ยเหลอืพึง่พาอาศยัซึง่
กันและกัน ทำาให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานกับการ
เรียน เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น จึงทำาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองพื้นที่ผิวและ
ปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการ
สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มลู ทำาใหเ้กดิประสทิธิภาพใน
การเรยีนการสอน มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
รว่มในการสรุปเน้ือหา มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ และครูผู้สอนชว่ยเหลอื แนะนำาแหลง่เรยีน
รูเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถแก้ปญัหาและแสวงหาความ
รู้ และสอนอย่างมีขั้นตอนและต่อเนื่อง มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ทีส่ดุไดแ้ก ่มคีวามเหมาะสม ประหยดัเวลา มคีวาม
พึงพอใจในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการ

วิจัยของกนกวรรณ แก้วชารุณ (2553: 108)ได้
ศึกษาผลการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ กิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน วชิาคอมพวิเตอร ์
เรื่องการใช้โปรแกรมคำานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจของต่อการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน เรือ่ง การ
ใช้โปรแกรมคำานวณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เน่ืองจากนักเรยีนไดป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง และเรยีนดว้ย
ความสกุสนาน มคีวามสนใจในการเรยีน ได ้ลงมอื
ปฏิบัติจริง ตามขั้นตอนกระบวนการ เพื่อศึกษา
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการ มือปฏิบัติ 
แสวงหา สืบค้น ด้วยตนเอง และมีการแลกเปลี่ยน
เรยีนรูอ้ยา่งกระตอืรอืรน้และมคีวามสุขสนุกกบัการ
เรยีน จะเหน็ไดว้า่การเรยีนรูโ้ดยใช้ ปญัหาเปน็ฐาน 
ใหค้วามสำาคญักบัผูเ้รยีนเปน็อยา่งยิง่ความรูส้กึทีม่ี
ความสขุเมือ่ไดร้บัความสำาเรจ็ สง่ผลใหน้กัเรยีนเกดิ
ความรู้สกึทีด่ตีอ่เพือ่นๆ ซ่ึงมาจากความรูส้กึพอใจ
ของนกัเรยีนทีม่ตีอ่การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลาก
หลายโดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน นกัเรยีนสามารถปฏบิตัิ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและประสบผล
สำาเรจ็ รวมทัง้การไดร้บัคำายกยอ่งชมเชย รางวลัจาก
ครูและเพื่อนๆ ทำาให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจในตนเอง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ครผูู้สอนควรทำาความเขา้ใจกับนกัเรยีน 
เพือ่ให้การจดัการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพสงู 
วิธีการสอนแบบแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการ
จดัการเรยีนรูท้ีส่ามารถนำาไปใชไ้ดผ้ลจรงิ ดงันัน้จงึ
สมควรทีจ่ะนำาไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์

1.2 ควรสนับสนุนและกระตุ้นให้นักเรียน
แตล่ะคนกลา้แสดงความคดิเหน็ในการเลอืกวธิกีาร
แก้ปญัหาดว้ยตนเองภายใตก้ารใหค้ำาแนะนำาของครู
ควรเลือกใช้ปัญหาที่ใกล้ตัวผู้เรียนให้มากขึ้น

1.3 ผู้สอนควรจัดกิจกรรมท่ีเน้นการฝึก
ทักษะด้านการคิดและการใช้เหตุผลให้นักเรียน
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อย่างต่อเนือ่งสอดคลอ้งกบัความต้องการและความ
สามารถของผูเ้รียนมากขึ้นไม่ยากหรอืซับซอ้นเกิน
ไป รวมทัง้การจดัเวลาใหเ้หมาะสมกบัการแกป้ญัหา
สถานการณ์นั้น 

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบระหว่าง
รูปแบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับรูปแบบการสอนอื่น

ในกลุ่มตัวอย่าง เพื่อจะได้คำาตอบที่ชัดเจนย่ิงข้ึน
ว่า รูปแบบใดเหมาะสมกับนักเรียน

2.2. ควรศกึษาการวจิยัโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน
ในระดับชั้นและเนื้อหาอื่นๆ ด้วย เพื่อจะได้ทราบ
เนือ้หาทีเ่หมาะสมในการสอนโดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน 

2.3 ควรมกีารพฒันาแผนการจดักจิกรรม
การเรยีนรู ้โดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน ในกลุม่สาระการ
เรียนรู้อื่น และช่วงชั้นอื่น
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