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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ คี วามมุง่ หมายเพือ่ 1) เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพือ่ ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังเรียน
4) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำ�นวน 40 คน ได้มาโดยการสุม่ แบบกลุม่ ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำ�นวน 9 แผน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำ�นวน 9 ชุด 3) แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ 4) แบบ
ทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ และ (5) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำ�นวน 12 ข้อ สถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า
1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 85.65/84.17
1
2
1
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2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความ
เป็นมาของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6859
3) นักเรียนทีเ่ รียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ทีเ่ รียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ความ
เป็นมาของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมากที่สุด
คำ�สำ�คัญ:

การคิดวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

Abstract
The activity purposes of this research were 1) to investigate the efficiency of learning
plans on problem-based learning and learning activities package entitled Thai Nationality
Rattanakosin Age for Prathomsueksa 6 criterion 80/80 2) to study the effectiveness index
of learning activity plans on problem-based learning and learning activity packages, 3) to
compare learning achievement and the analytical thinking between before and after learning,
and 4) to study Prathomsueksa 6 students’ satisfaction toward learning through learning
activity plans on problem-based learning and learning activities package.
The sample consisted of 40 Prathomsueksa 6/2 students of Rajabhat Mahasarakham
University Demonstraion School, studying in the second semester of the academic year 2019,
obtained by the cluster random sampling technique. The research instruments included:
1) 9 learning activity plans. 2) 9 learning activity packages. 3) the achievement test included
30 item with 4 chioces in each item. 4) the analytical thinking test included 30 items with
4 chioces. 5) the quesionnane on studens satisfaction toward leaning for data with 12
items. The statistics analysis comprised percentage, mean, standard deviation and t-test
(Dependent Samples).
The results of the research were as follows:
1) The efficiency learning activity plan on problem-based learning and learning activiy
packages entitled Thai Nationality Rattanakosin Age for Prathomsueksa 6 was 85.65/84.17.
2) The effectiveness index of learning activity plans on problem-based learning and
learning activities packages was 0.6859.
3) The learning achievement and the analytical thinking after learning through
problem-based learning and learning activities packages were statictial higher than befor at
.01 statistical significant difference.
4) The students’ satisfaction toward the learning activity plans on problem-based
learning and learning activities package was at the highest level.
Keywords: Analytical Thinking, Problem-Based Learning, Learning Activity Packages
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บทนำ�
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตราที่ 24 (2)
(3) ได้กำ�หนดแนวทางในการจัดการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการเพื่อสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิดผ่าน
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยจัดกิจกรรมให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตั ิ
ให้คิดเป็นทำ�ได้ รักการอ่านและเกิดการ ใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553:
11) รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกันมีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มเรียนรู้
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4–6 พัฒนาความสามารถ
ให้สงู ขึน้ จนสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลข
คล่อง มีทักษะ การคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต
และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การ
จัดการเรียนรู้ด้านการคิดจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่
ครูผู้สอนต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในทุก
ระดับชั้น โดยเฉพาะผู้เรียนในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 ที่ต้องเน้นทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ ทักษะการตัง้ คำ�ถาม ทักษะการให้เหตุผล
ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความทักษะ
สรุปอ้างอิง และทักษะการนำ�ความรู้ไปใช้ตาม
กรอบทฤษฎีของ Piaget (Eggen and Kauchak,
2001: 40 ; citing Piaget, 1977)
สภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะสาระประวัตศิ าสตร์เมือ่ พิจารณาผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนในสาระประวัติศาสตร์ ระดับ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 นักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 69.70 (วิชาการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,
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2561: 7) จัดอยู่ในระดับพอใช้ และไม่ถึงเป้า
หมายที่โรงเรียนตั้งไว้ คือร้อยละ 75 ทั้งนี้เป็น
เพราะนักเรียนไม่สนใจร่วมกิจกรรม ขาดการคิด
วิเคราะห์รวมทั้งขาดการมุ่งมั่น ใส่ใจใฝ่รู้ และขาด
เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ�ซึ่งสอดคล้องกับ
ระวิวรรณ ภาคพรต มาลี โตสกุล และเฉลิมชัย
พันธ์เลิศ (2554) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้วิชา
ประวัตศิ าสตร์ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เน้นวิธกี ารสอน
ด้วยการบรรยาย การเล่าเรือ่ ง กิจกรรมการเรียนการ
สอนส่วนใหญ่ยังยึดเอกสาร มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด ไม่สอดคล้องกับ วิธีสอนและเนื้อหาที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เน้นทักษะกระบวนการคิด
และใช้รปู แบบการสอน วิธกี ารสอน และเทคนิคการ
สอนที่หลากหลาย (ทิศนา แขมมณี, 2544: 41)
วิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐานได้
นำ�มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนือ่ งจากมีความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั ได้เป็นอย่างดี
ไว้เรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based
Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนอีกวิธหี นึง่
ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยประยุกต์ใช้ทงั้ หลักการของการสร้าง
องค์ความรูด้ ว้ ยตนเองบนฐานของประสบการณ์เดิม
และใช้ “ปัญหา” ทีจ่ ะพบได้ในสถานการณ์จริงเป็นสิง่
ทีช่ ว่ ยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความต้องการทีจ่ ะเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาการค้นคว้าหาโดยที่ครูเป็น ผู้ชี้แนะ
เสนอแนะแนวทางและเตรียมทรัพยากรทีเ่ หมาะสม
ไว้ให้อย่างเป็นระบบ ให้รู้จักการทำ�งานเป็นกลุ่ม
พัฒนาความสามารถในการทำ�งานร่วมกันเป็นทีม
(วัฒนา รัตนพรหม, 2548) การใช้สื่อประกอบจะ
ช่วยกระตุน้ การตอบสนองของผูเ้ รียน ช่วยเพิม่ ความ
เข้าใจในการเรียนมากขึ้น และอาจช่วยลดเวลาใน
การอธิบายทำ�ให้การสอนมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ชุด
กิจกรรมการเรียนรูน้ บั ว่าเป็นสือ่ การเรียนการสอน
ทีผ่ เู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ทัง้ นีช้ ดุ กิจกรรม
ยังมีประโยชน์มากมาย อาทิ เร้าความสนใจของ
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ผู้เรียนต่อสิ่งที่กำ�ลังศึกษา เพราะชุดกิจกรรมเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพิ่มพูนแรงจูงใจในการเรียน นักเรียน
ได้เรียนรูโ้ ดยการกระทำ�มากขึน้ แก้ปญ
ั หาความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เอือ้ อำ�นวยแก่ผเู้ รียนด้าน
เวลาและโอกาสที่แตกต่างกัน
ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรม
การเรียนรูจ้ ะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน
ของครู และนักเรียน มีทักษะการคิดวิเคราะห์
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ระหว่างก่อนและหลังเรียน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้
รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้

สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผล

สัมฤทธิท์ างการเรียน และการคิดวิเคราะห์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 จำ�นวน 3 ห้องเรียน จำ�นวนนักเรียน
120 คน
1.2 กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
จำ�นวน 40 คน ที่กำ�ลังเรียนในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มี 5 ชนิด ได้แก่
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จำ�นวน 9 แผน
2. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง
ความเป็นมาของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
จำ�นวน 9 ชุด และสอบถามความพึงพอใจ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ
มีคา่ ความยาก (P) ระหว่าง 0.22 ถึง 0.79 และ
ค่าอำ�นาจจำ�แนก (B) ระหว่าง 0.24 ถึง 0.83
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87
4. แบบทดสอบวัดความสามารถการคิด
วิเคราะห์ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ
มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.24 ถึง 0.78
และมีค่าอำ�นาจจำ�แนก (r) ระหว่าง 0.23 ถึง
0.51 ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93
5. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
เรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) ตามเกณฑ์ ของ Likert จำ�นวน
12 ข้อ มีค่าอำ�นาจจำ�แนก (rxy) ระหว่าง 0.32
ถึง 0.88 ค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.84
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การดำ�เนินการวิจัย
1. ทดสอบก่ อ นเรี ย น (Pre-test)
ด้ ว ยแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนก่อนเรียน แบบทดสอบวัด ความ
สามารถการคิดวิเคราะห์
2. ดำ�เนินการทดลองสอนกับนักเรียน
กลุม่ ตัวอย่างด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ทดสอบหลังเรียน (Post test)
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนแบบทดสอบวัดความสามารถการคิด
วิเคราะห์การคิดวิเคราะห์และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และร้อยละ
4. นำ�ข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างไปทำ�การวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อสรุปผลการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นำ�คะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรม
การทดสอบย่อยและคะแนนพฤติกรรมจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรม
ตาราง 1

การเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทยสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มา
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพโดยใช้สูตร E1/E2
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556: 10)
2. หาค่าสถิติพื้นฐานของแผนการจัด
การเรียนรูก้ ารเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
แบบทดสอบ
3. การหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้
โดยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและ
คำ�นวณค่าดัชนีประสิทธิผลจากสูตร E.I.
4. การเปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์ การ
คิดวิเคราะห์ โดยใช้การทดสอบสมมุติฐานด้วย
สถิติ t-test (Dependent Samples)
5. วิเคราะห์ความพีงพอใจโดยหาค่า
เฉลี่ย และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำ�หนด
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 102)

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วม
กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80

การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1/ E2) ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คะแนน

คะแนนเต็ม

S.D

ร้อยละ

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)

407

348.60

6.13

85.65

ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)

30

25.25

1.06

84.17

ประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 85.65/84.17

จากตาราง 1 พบว่าคะแนนจากการ
ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่า
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.65 และคะแนนผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ เท่ากับ 25.25 คิดเป็น

ร้อยละ 84.17 ดังนัน้ แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพ 85.65/84.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่กำ�หนดไว้
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2. การวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐาน

ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล

ตาราง 2
จำ�นวนกลุ่ม
ตัวอย่าง

คะแนนเต็ม

(n)

40

ทดสอบหลังเรียน

ทดสอบก่อนเรียน

คะแนนที่ได้

ร้อยละ

คะแนนที่ได้

ร้อยละ

30

1010

85.65

595

จากตาราง 2 นักเรียนมีคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนรวม 595 คะแนน มีคะแนนทดสอบ
หลังเรียนรวม 1010 คะแนน มีดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.6859 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.6859 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 68.59
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ตาราง 3

84.17

ทางการเรียน และการคิด วิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ระหว่างก่อนและหลังเรียน
3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนและหลังเรียน

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คะแนน
คะแนนก่อนเรียน
การทดสอบหลังเรียน

n
40
40

14.88
25.25

จากตาราง 3 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐานร่วม
กับชุดกิจกรรมการ เรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 4

E.I.

S.D.
1.11
1.06

df
39
39

t

p

38.485** 0.0000

3.2 เปรียบเทียบความสามารถการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนโดยการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่าง
ก่อนและหลังเรียน

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน

คะแนน
การทดสอบก่อนเรียน
การทดสอบหลังเรียน

n
40
40

11.5
22.25

S.D.
2.46
1.45

df
39
39

t
28.15**

p
0.0000
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จากตาราง 4 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีคะแนนความ
สามารถการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. การ
ตาราง 5
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วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรม
การเรียนรู้

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้

รายการ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเนื้อหา
ด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้
ด้านการวัดและประเมินผล
ด้านประโยชน์และการนำ�ไปใช้
โดยรวม

จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ บบปัญหา เป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปัญหา
เป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความ
เป็นมาของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.65/84.17
ปรากฏผลเช่นนี้ เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ นัน้ เป็นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เป็นวิธกี ารเรียน
รูท้ ผี่ เู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง ตามความ
สามารถ และความสนใจของตนเอง การประเมิน
ผลตนเอง และการวิพากษ์วจิ ารณ์งานของตนเองได้
และเรียนรู้ตนเองว่าตนเองรู้อะไรบ้าง ยังไม่อะไร
บ้าง และต้องการทีจ่ ะรูอ้ ะไร โดยผูส้ อนเป็นผูท้ คี่ อย
สนับสนุนและให้ค�ำ ปรึกษาให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
การเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมนัน้

4.52
4.51
4.55
4.56
4.53

S.D.
0.50
0.50
0.51
0.51
0.50

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

เป็นกระบวนการจัดการเรียนรูท้ เี่ ริม่ ต้น จากปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยสร้างความรู้จากกระบวนการทำ�งาน
เป็นกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์เกี่ยวกับ
ชีวิตประจำ�วัน และเป็นปัญหาที่มีความสำ�คัญต่อ
ผู้เรียน ซึ่งปัญหาจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้
และเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาด้วยเหตุผล จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การถ่ายโยงการเรียนได้ดี และสามารถนำ�ไปใช้แก้
ปัญหาในชีวติ จริงได้ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจะพัฒนา
ขึน้ ได้เมือ่ ผูเ้ รียนได้ตระหนักและควบคุมการเรียนรู้
ของตนเองเป็นรูปแบบการรูค้ ดิ (Meta Cognition)
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรู้ว่าเราต้องการรู้อะไร รู้ว่าเรา
รู้อะไร รู้ว่าเรายังไม่รู้อะไร และคิดหาวิธีการที่จะ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Eggen and Kauchak (2001:
229) สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของจิรานุตม์ ถิน่ คำ�
เชิด (2557) ที่พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่
3 มีพฒ
ั นาการสูงขึน้ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
สุรยี ว์ ลั ย์ พันธุระ (2560) พบว่าการจัดการเรียนรูป
แบบใช้ปญ
ั หาเป็นฐานร่วมกับประเด็นวิทยาศาสตร์
กับสังคม ของชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ
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เท่ากับ 78.46/81.88 สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของพัชรียา ศรีประทุม (2560) พบว่าการจัดการ
เรียนรูท้ ใี่ ช้ปญ
ั หาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปญ
ั หา
ตามแนว PISA เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
ถ่ายโยงการเรียนรูแ้ ละเจตคติตอ่ การเรียนการสอน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.31/81.20
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.6859 แสดงว่าผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 68.59
การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้มาจากการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นกระบวนการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาตนเอง มีการ
วางแผนการเรียนรู้ ค้นหาและเลือกใช้กลวิธีต่างๆ
เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้
ซึ่งวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 27) ได้กล่าวว่า
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับการออกแบบและจัด
อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย เนื้อหา
และวัสดุอปุ กรณ์ โดยกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้รบั
การรวบรวมไว้เป็นระเบียบ เพือ่ เตรียมไว้ให้ผเู้ รียนได้
ศึกษาจากประสบการณ์ทงั้ หมด ทีม่ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียน
ได้เรียนรูค้ วบคูก่ บั การคิดไตร่ตรอง ให้ความสำ�คัญ
กับการปฏิบัติที่ประสบผลสำ�เร็จ ด้วยความใส่ใจ
มุ่งมั่นในการเรียนที่มีความรับผิดชอบ เป็นระบบ
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุปาณี วังกานนท์
(2558) ทีพ่ บว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ
Marzano สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5017 สอดคล้องกับผล
งานวิจยั ของสุรยี ว์ ลั ย์ พันธุระ (2560: 75-81) ทีพ่ บ
ว่า การพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยการ
จัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปญ
ั หาเป็นฐานร่วมกับประเด็น
วิทยาศาสตร์กบั สังคม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 5 มีดชั นีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7208 สอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของทัศนีย์ ทองนำ� (2561: 79-84)
ที่พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญา
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา สำ�หรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ
0.6932 สอดคล้องกับผลงานวิจยั วิรมิ ล พละวัตร
(2661) ทีพ่ บว่าชุดกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ตามแนวคิดสมองเป็นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6510
3. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถ
การคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 เป็นเช่นนีก้ เ็ พราะ
ว่านักเรียนมีการทบทวนเนื้อหาบทเรียน และมี
การช่วยเหลือระหว่างเพื่อนในกลุ่มเพื่อให้สมาชิก
ในกลุ่มเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ นักเรียนมีโอกาศได้
คิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น นำ�ไปสู่กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับสุคนธ์ สินธุพานนท์
และคณะ (2550: 14) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ว่านักเรียนได้มโี อกาส แสดงความคิดเห็น
ของตนเองต่อคนอื่ รวมถึงการสำ�รวจ ตรวจสอบและ
ค้นหาข้อมูลต่างๆ มาเสริมการลงข้อสรุปร่วมกับคน
อืน่ อย่างมีเหตุผล นักเรียนจึงได้มกี ารฝึกฝนทักษะ
การคิดวิเคราะห์ อย่างสม่ำ�เสมอสรุปได้วา่ การคิด
วิเคราะห์ คือความสามารถในการจำ�แนก แยกแยะ
ของเรื่องราว ส่วนต่างๆ ของเหตุการณ์ต่างๆ โดย
พิจารณาว่าสิง่ เหล่านัน้ มีความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกัน
อย่างไร โดยมีขอ้ มูลทีน่ า่ เชือ่ ถือมาสนับสนุนเหตุผล
ของการตัดสินใจเลือกกระทำ�ในสิ่งต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (ลักขณา สริวัฒน์, 2549: 69; ไสว ฟัก
ขาว, 2546: 42) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
Farkas (2002) ที่พบว่า ชุดการสอนที่มีสื่อหลาก
หลายทีส่ ร้างขึน้ ทำ�ให้นกั เรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสามารถในการแปลความ
หมายดีขนึ้ สอดคล้องกับผลงานวิจยั สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของวิเชียร สุวรรณโชคอิสาน (2559: 7381) ทีพ่ บว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรียนการคิดวิเคราะห์
และเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของ
นักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นมา
ของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนในระดับมากทีส่ ดุ เนือ่ งมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็นการจัดกิจกรรมทีเ่ น้นพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เป็นสื่อการ
เรียนที่น่าสนใจ เนื้อหาที่ใช้กำ�ลังเป็นที่น่าสนใจ มี
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย ให้นกั เรียน
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น ผ่านการทำ�งานเป็นก
ลุ่ม ทำ�ให้นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินเวลาทำ�
กิจกรรมต่างๆ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และยัง
สามารถเชือ่ มโยงระหว่างเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกัน สร้าง
บรรยากาศของการเรียนให้ผอ่ นคลาย ทีส่ �ำ คัญผูเ้ รียน
เห็นว่าทักษะการคิดวิเคราะห์มีประโยชน์ต่อชีวิต
ประจำ�วันสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของวนัชภรณ์ ปึ่งพรม (2560) ได้
ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจ
ความภาษาอังกฤษตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของฉัตร
ทริกา ศรีรกั ษา (2561) ได้ศกึ ษาการพัฒนากิจกรรม
แนะแนว ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐาน
(PBL) เพื่อส่งเสริม ความสามารถการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจยู่ในระดับ
มากที่สุดและสอดคล้องกับผลงานวิจัยสุปาณี
วังกานนท์ (2558) ได้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตาม
หลักการของ Marzano สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
อยู่ในระดับมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการ
วิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั พบว่าแผนการกิจกรรม
การเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นเครือ่ งมือช่วยในการวิเคราะห์ปญ
ั หา
ในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ ผู้เรียนเข้าใจในปัญหา
ที่ครู กำ�หนดให้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการเรียน การคิดวิเคราะห์ เกิดการ
เชื่อมโยง และเห็นความสำ�คัญของข้อมูลในการ
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้มาซึ่งคำ�ตอบที่ถูกต้อง
1.2 แผนการกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปัญหา
เป็นฐาน ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนควร
ปฐมนิเทศนักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาครูเป็น
ผู้ให้คำ�แนะนำ� และสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมของนักเรียน ควรมีการประเมินผลผู้เรียน
ทันทีในขณะทีด่ ำ�เนินกิจกรรมและหลังจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูผู้สอนควรคำ�นึงถึงความสามารถ ของผู้เรียน
เป็นสำ�คัญและให้ความสำ�คัญในด้านความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรียน เพือ่ ให้นกั เรียนได้แสดง
ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
ควรคละนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ และความถนัด
ที่แตกต่างกันให้อยู่ร่วมกลุ่ม สามารถช่วยแนะนำ�
สมาชิกในกลุ่มของตนเองได้ ทำ�ให้งานออกมามี
คุณภาพ กิจกรรมเสร็จสิน้ เพือ่ วัดความรูห้ ลังเรียน
ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัย
ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อไปพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์กับ
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กลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ทัง้ 8 กลุม่ สาระในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในระดับขั้นอื่นๆ
2.2 ควรนำ�การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ไปศึกษาร่วมกับตัวแปรอืน่ ๆ เช่น
การคิดเชิงระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ

คิดสร้างสรรค์ จะได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่มีความ
เชื่อมั่นกว้างขวางและมั่นใจมากยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการวิจยั เปรียบเทียบระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กับวิธีสอนอื่นๆ ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ ในเนื้อหาเดียวกัน
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