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บทคัดย่อ 

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ตามเกณฑ ์80/80 2) เพือ่ศกึษาดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปท่ีี 6 ทีไ่ดรั้บการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้ 
เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังเรียน  
4) เพ่ือศึกษาความพงึพอใจตอ่การเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม จำานวน 40 คน ไดม้าโดยการสุม่แบบกลุม่ ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำานวน 9 แผน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำานวน 9 ชุด 3) แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ 4) แบบ
ทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ และ (5) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 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 
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2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความ
เป็นมาของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6859 

3) นกัเรียนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐานรว่มกับชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้ 
เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปทีี ่6 ทีเ่รียนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปัญหาเปน็ฐานรว่มกบัชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง 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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บทนำา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตราที่ 24 (2) 
(3) ได้กำาหนดแนวทางในการจัดการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการเพื่อสนับสนุนให้ 
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิดผ่าน 
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้
ในการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาโดยจดักจิกรรมให้ 
ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณจ์รงิ ฝกึปฏบิตัิ
ให้คิดเป็นทำาได้ รักการอ่านและเกิดการ ใฝ่รู้
อย่างต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 
11) รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกันมีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มเรียนรู้ 
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4–6 พฒันาความสามารถ
ใหส้งูขึน้จนสามารถอา่นคลอ่ง เขยีนคลอ่ง คดิเลข 
คล่อง มีทักษะ การคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต 
และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การ
จัดการเรียนรู้ด้านการคิดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ 
ครูผู้สอนต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในทุก
ระดับชั้น โดยเฉพาะผู้เรียนในชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4-6 ท่ีต้องเน้นทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
ไดแ้ก ่ทกัษะการตัง้คำาถาม ทกัษะการใหเ้หตผุล 
ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความทักษะ
สรุปอ้างอิง และทักษะการนำาความรู้ไปใช้ตาม
กรอบทฤษฎีของ Piaget (Eggen and Kauchak, 
2001: 40 ; citing Piaget, 1977) 

สภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะสาระประวตัศิาสตรเ์มือ่พจิารณาผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนในสาระประวัติศาสตร์ ระดับ 
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ในปกีารศึกษา 2561 นักเรียน
มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 69.70 (วิชาการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 

2561: 7) จัดอยู่ในระดับพอใช้ และไม่ถึงเป้า
หมายท่ีโรงเรียนต้ังไว้ คือร้อยละ 75 ท้ังน้ีเป็น
เพราะนักเรียนไม่สนใจร่วมกิจกรรม ขาดการคิด
วิเคราะห์รวมทั้งขาดการมุ่งมั่น ใส่ใจใฝ่รู้ และขาด
เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ส่งผล 
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำาซึ่งสอดคล้องกับ 
ระวิวรรณ ภาคพรต มาลี โตสกุล และเฉลิมชัย 
พันธ์เลิศ (2554) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้วิชา
ประวตัศิาสตรใ์นปจัจบุนั ส่วนใหญเ่น้นวธิกีารสอน
ดว้ยการบรรยาย การเลา่เรือ่ง กจิกรรมการเรยีนการ
สอนส่วนใหญ่ยังยึดเอกสาร มาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด ไม่สอดคล้องกับ วิธีสอนและเนื้อหาที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องปรับเปลี่ยน 
วิธีการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เน้นทักษะกระบวนการคิด
และใชร้ปูแบบการสอน วธิกีารสอน และเทคนคิการ
สอนที่หลากหลาย (ทิศนา แขมมณี, 2544: 41)

วธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐานได้
นำามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนเนือ่งจากมคีวาม
เหมาะสมกบัสภาพการณใ์นปจัจบุนัไดเ้ปน็อยา่งด ี
ไว้เรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) เปน็การจดัการเรียนการสอนอกีวิธหีน่ึง 
ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศนูย์กลางโดยประยุกตใ์ช้ทัง้หลกัการของการสรา้ง
องคค์วามรูด้ว้ยตนเองบนฐานของประสบการณเ์ดมิ
และใช ้“ปญัหา” ทีจ่ะพบไดใ้นสถานการณจ์รงิเปน็สิง่
ท่ีชว่ยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกดิความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาการค้นคว้าหาโดยที่ครูเป็นผู้ชี้แนะ 
เสนอแนะแนวทางและเตรยีมทรพัยากรทีเ่หมาะสม 
ไว้ให้อย่างเป็นระบบ ให้รู้จักการทำางานเป็นกลุ่ม 
พัฒนาความสามารถในการทำางานร่วมกันเป็นทีม 
(วัฒนา รัตนพรหม, 2548) การใช้สื่อประกอบจะ
ชว่ยกระตุน้การตอบสนองของผูเ้รยีน ชว่ยเพิม่ความ
เข้าใจในการเรียนมากขึ้น และอาจช่วยลดเวลาใน
การอธบิายทำาใหก้ารสอนมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ชดุ
กจิกรรมการเรยีนรูน้บัวา่เปน็สือ่การเรยีนการสอน 
ทีผู้่เรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ทัง้นีช้ดุกิจกรรม
ยังมีประโยชน์มากมาย อาทิ เร้าความสนใจของ 
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ผู้เรียนต่อสิ่งที่กำาลังศึกษา เพราะชุดกิจกรรมเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพิ่มพูนแรงจูงใจในการเรียน นักเรียน
ไดเ้รยีนรูโ้ดยการกระทำามากขึน้ แกป้ญัหาความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล เอือ้อำานวยแกผู่เ้รยีนดา้น
เวลาและโอกาสที่แตกต่างกัน

ดว้ยเหตดุงักลา่วขา้งต้นการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัชดุกจิกรรม
การเรยีนรูจ้ะเปน็ประโยชนใ์นการเรียนการสอน
ของครู และนักเรียน มีทักษะการคิดวิเคราะห์
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบปญัหาเปน็ฐานร่วมกับ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา 
เป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ระหว่างก่อนและหลังเรียน

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการ 
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้
รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สมมติฐานของการวิจัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน และการคดิวเิคราะหห์ลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
ราชภัฏมหาสารคาม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 จำานวน 3 ห้องเรียน จำานวนนักเรียน 
120 คน

1.2 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้ประถม
ศกึษาปีท่ี 6 หอ้ง 6/2 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
ราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
จำานวน 40 คน ที่กำาลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
มี 5 ชนิด ได้แก่

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จำานวน 9 แผน 

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
ความเปน็มาของชาตไิทยสมยักรงุรตันโกสนิทร ์
จำานวน 9 ชุด และสอบถามความพึงพอใจ

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ  
มคีา่ความยาก (P) ระหวา่ง 0.22 ถึง 0.79 และ
ค่าอำานาจจำาแนก (B) ระหว่าง 0.24 ถึง 0.83 
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87

4. แบบทดสอบวดัความสามารถการคดิ
วเิคราะห ์ชนดิปรนยั 4 ตวัเลอืก จำานวน 30 ขอ้ 
มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.24 ถึง 0.78 
และมีค่าอำานาจจำาแนก (r) ระหว่าง 0.23 ถึง 
0.51 ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93

5. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
เรยีน เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
(Rating Scale) ตามเกณฑ ์ของ Likert จำานวน 
12 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก (r

xy
) ระหว่าง 0.32 

ถึง 0.88 ค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 
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ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  
ด้ วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทาง 
การเรียนก่อนเรียน แบบทดสอบวัด ความ
สามารถการคิดวิเคราะห์

2. ดำาเนินการทดลองสอนกับนักเรียน
กลุม่ตวัอยา่งดว้ยแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้

3. ทดสอบหลังเรียน (Post test) 
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กอ่นเรียนแบบทดสอบวดัความสามารถการคดิ
วเิคราะหก์ารคดิวเิคราะหแ์ละแบบสอบถามความ 
พงึพอใจ ไดแ้ก ่ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และร้อยละ

4. นำาข้อมูลท่ีได้จากการทดลองกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างไปทำาการวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อสรุปผลการทดลอง

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 1. นำาคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรม 
การทดสอบย่อยและคะแนนพฤตกิรรมจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัชดุกจิกรรม

การเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทยสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มา
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพโดยใช้สูตร E

1
/E

2
  

(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556: 10)

 2. หาค่าสถิติพื้นฐานของแผนการจัด 
การเรยีนรูก้ารเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐานรว่มกบั 
ชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ์
แบบทดสอบ

3. การหาดชันปีระสทิธผิลของการเรยีนรู ้ 
โดยการหาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและ
คำานวณค่าดัชนีประสิทธิผลจากสูตร E.I.

4. การเปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์ การ
คิดวิเคราะห์ โดยใช้การทดสอบสมมุติฐานด้วย
สถิติ t-test (Dependent Samples) 

5. วิเคราะห์ความพีงพอใจโดยหาค่า
เฉลี่ย และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกำาหนด  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 102)

ผลก�รวิจัย

1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วม
กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80

ต�ร�ง 1 การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1/ 

E
2
) ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา

เป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

คะแนน คะแนนเต็ม S.D ร้อยละ

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E
1
) 407 348.60 6.13 85.65

ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E
2
) 30 25.25 1.06 84.17

ประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 85.65/84.17

จากตาราง 1 พบว่าคะแนนจากการ
ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่า
เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 85.65 และคะแนนผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่เทา่กบั 25.25 คิดเปน็ 

รอ้ยละ 84.17 ดงันัน้ แผนจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
แบบปัญหาเปน็ฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
มีประสิทธิภาพ 85.65/84.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่กำาหนดไว้ 



100 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 11 Number 2 May - August 2020

2. การวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐาน

ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ต�ร�ง 2 ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล

จำ�นวนกลุ่ม
ตัวอย่�ง

คะแนนเต็ม ทดสอบหลังเรียน ทดสอบก่อนเรียน
E.I.

คะแนนที่ได้ ร้อยละ คะแนนที่ได้ ร้อยละ

(n) 40 30 1010 85.65 595 84.17

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

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และการคิด วิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐานรว่มกบัชดุกจิกรรมการ
เรียนรู้ระหว่างก่อนและหลังเรียน

3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ระหว่างก่อนและหลังเรียน

ต�ร�ง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้

คะแนน n S.D. df t p

คะแนนก่อนเรียน 40 14.88 1.11 39
38.485** 0.0000

การทดสอบหลังเรียน 40 25.25 1.06 39

จากตาราง 3 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วย
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐานรว่ม
กับชุดกิจกรรมการ เรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

3.2 เปรียบเทียบความสามารถการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนโดยการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่าง
ก่อนและหลังเรียน

ต�ร�ง 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและ 
 หลังเรียน 

คะแนน n S.D. df t p

การทดสอบก่อนเรียน 40 11.5 2.46 39 28.15** 0.0000

การทดสอบหลังเรียน 40 22.25 1.45 39
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จากตาราง 4 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีคะแนนความ
สามารถการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน  
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. การ

วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

ต�ร�ง 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ร�ยก�ร S.D. ระดับคว�มพึงพอใจ

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเนื้อหา 4.52 0.50 มากที่สุด

ด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ 4.51 0.50 มากที่สุด

ด้านการวัดและประเมินผล 4.55 0.51 มากที่สุด

ด้านประโยชน์และการนำาไปใช้ 4.56 0.51 มากที่สุด

โดยรวม 4.53 0.50 ม�กที่สุด

จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่6 มคีวามพึงพอใจตอ่การจดักิจกรรมการ
เรยีนรู้แบบปญัหา เปน็ฐานรว่มกบัชดุกจิกรรมการ
เรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล

 1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหา
เป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความ
เปน็มาของชาตไิทยสมยักรงุรตันโกสนิทร ์ชัน้ประถม
ศกึษาปทีี ่6 มปีระสิทธภิาพเทา่กบั 85.65/84.17 
ปรากฏผลเช่นนี้ เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้นัน้เปน็การเรยีนรูด้้วยตนเอง เปน็วิธกีารเรยีน
รูท้ีผู่เ้รยีนไดล้งมอืปฏบัิติงานดว้ยตนเอง ตามความ
สามารถ และความสนใจของตนเอง การประเมิน
ผลตนเอง และการวพิากษว์จิารณง์านของตนเองได ้
และเรียนรู้ตนเองว่าตนเองรู้อะไรบ้าง ยังไม่อะไร
บา้ง และตอ้งการทีจ่ะรูอ้ะไร โดยผูส้อนเปน็ผูท้ีค่อย
สนบัสนนุและใหค้ำาปรกึษาใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ 
การเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐานรว่มกับชุดกิจกรรมน้ัน 

เปน็กระบวนการจดัการเรียนรู้ทีเ่ร่ิมตน้ จากปญัหา
ที่เกิดขึ้น โดยสร้างความรู้จากกระบวนการทำางาน
เป็นกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์เกี่ยวกับ
ชีวิตประจำาวัน และเป็นปัญหาที่มีความสำาคัญต่อ
ผู้เรียน ซึ่งปัญหาจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ 
และเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาด้วยเหตุผล จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การถ่ายโยงการเรียนได้ดี และสามารถนำาไปใช้แก้
ปญัหาในชวีติจรงิได ้การเรยีนรูด้ว้ยตนเองจะพฒันา
ขึน้ไดเ้มือ่ผูเ้รยีนไดต้ระหนกัและควบคมุการเรยีนรู้
ของตนเองเป็นรูปแบบการรู้คดิ (Meta Cognition) 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรู้ว่าเราต้องการรู้อะไร รู้ว่าเรา
รู้อะไร รู้ว่าเรายังไม่รู้อะไร และคิดหาวิธีการที่จะ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Eggen and Kauchak (2001: 
229) สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของจริานตุม ์ถิน่คำา
เชิด (2557) ที่พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปญัหาเปน็ฐาน (PBL) ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปทีี ่
3 มพีฒันาการสงูขึน้ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ
สรุยีว์ลัย ์พนัธรุะ (2560) พบวา่การจดัการเรยีนรปู
แบบใชป้ญัหาเปน็ฐานรว่มกบัประเดน็วทิยาศาสตร์
กบัสงัคม ของชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 มปีระสทิธภิาพ
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เท่ากับ 78.46/81.88 สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของพัชรียา ศรีประทุม (2560) พบว่าการจัดการ
เรยีนรู้ท่ีใชป้ญัหาเปน็ฐาน โดยใชส้ถานการณป์ญัหา
ตามแนว PISA เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
ถา่ยโยงการเรยีนรูแ้ละเจตคตติอ่การเรยีนการสอน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.31/81.20

2. ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.6859 แสดงว่าผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 68.59 
การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้มาจากการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เปน็กระบวนการเรยีนรูแ้ละการพฒันาตนเอง มกีาร
วางแผนการเรียนรู้ ค้นหาและเลือกใช้กลวิธีต่างๆ 
เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ 
ซึ่งวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 27) ได้กล่าวว่า 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับการออกแบบและจัด
อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย เนื้อหา
และวสัดอุปุกรณ ์โดยกจิกรรมตา่งๆ ดงักล่าวไดร้บั
การรวบรวมไวเ้ปน็ระเบยีบ เพือ่เตรยีมไว้ใหผู้้เรยีนได้
ศกึษาจากประสบการณท์ัง้หมด ทีมุ่ง่เนน้ใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรูค้วบคูกั่บการคดิไตรต่รอง ใหค้วามสำาคญั
กับการปฏิบัติที่ประสบผลสำาเร็จ ด้วยความใส่ใจ 
มุ่งมั่นในการเรียนที่มีความรับผิดชอบ เป็นระบบ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุปาณี วังกานนท์ 
(2558) ทีพ่บวา่ ชดุกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ 
Marzano สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
ดชันปีระสทิธผิลเทา่กบั 0.5017 สอดคล้องกบัผล
งานวจิยัของสรุยีว์ลัย ์พนัธรุะ (2560: 75-81) ทีพ่บ
วา่ การพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ โดยการ
จดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐานรว่มกบัประเดน็
วทิยาศาสตรก์บัสงัคม ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปี
ที ่5 มดีชันปีระสทิธผิล เทา่กบั 0.7208 สอดคลอ้ง
กบัผลงานวจิยัของทัศนยี ์ทองนำา (2561: 79-84) 
ที่พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญา
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา สำาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.6932 สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั วริมิล พละวตัร 
(2661) ทีพ่บวา่ชดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
ตามแนวคิดสมองเป็นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6510

3. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถ
การคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เปน็เชน่นีก้เ็พราะ
ว่านักเรียนมีการทบทวนเนื้อหาบทเรียน และมี
การช่วยเหลือระหว่างเพื่อนในกลุ่มเพื่อให้สมาชิก
ในกลุ่มเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ นักเรียนมีโอกาศได้
คิดวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น นำาไปสู่กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับสุคนธ์ สินธุพานนท์ 
และคณะ (2550: 14) ได้กล่าวถงึกระบวนการคดิ
วเิคราะห ์วา่นกัเรยีนไดม้โีอกาส แสดงความคดิเหน็
ของตนเองตอ่คนอื ่รวมถงึการสำารวจ ตรวจสอบและ
คน้หาขอ้มลูต่างๆ มาเสรมิการลงขอ้สรปุรว่มกบัคน
อืน่อยา่งมเีหตผุล นกัเรยีนจงึไดม้กีารฝกึฝนทกัษะ
การคดิวเิคราะห ์อยา่งสม่ำาเสมอสรปุไดว้า่ การคดิ
วเิคราะห ์คอืความสามารถในการจำาแนก แยกแยะ 
ของเรื่องราว ส่วนต่างๆ ของเหตุการณ์ต่างๆ โดย
พจิารณาวา่สิง่เหลา่นัน้มคีวามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงกัน
อยา่งไร โดยมขีอ้มลูทีน่า่เชือ่ถอืมาสนบัสนนุเหตผุล
ของการตัดสินใจเลือกกระทำาในสิ่งต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (ลักขณา สริวัฒน์, 2549: 69; ไสว ฟัก
ขาว, 2546: 42) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
Farkas (2002) ที่พบว่า ชุดการสอนที่มีสื่อหลาก
หลายทีส่รา้งขึน้ ทำาใหนั้กเรยีนนักเรยีนมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน และความสามารถในการแปลความ
หมายดขีึน้ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั สอดคลอ้งกบั
ผลงานวจัิยของวเิชยีร สวุรรณโชคอิสาน (2559: 73-
81) ทีพ่บวา่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนการคดิวเิคราะห ์
และเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของ 
นักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
ดว้ยการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐาน
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นมา
ของชาตไิทยสมยักรงุรตันโกสนิทร ์มคีวามพงึพอใจ
ตอ่การเรยีนในระดบัมากทีส่ดุ เนือ่งมาจากการจดั
กจิกรรมการเรียนรู ้แบบปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัชดุ
กจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็การจดักจิกรรมทีเ่นน้พฒันา
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เป็นส่ือการ
เรียนที่น่าสนใจ เนื้อหาที่ใช้กำาลังเป็นที่น่าสนใจ มี
การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ใหน้กัเรยีน
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นผ่านการทำางานเป็นก
ลุ่ม ทำาให้นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินเวลาทำา
กิจกรรมต่างๆ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และยัง
สามารถเชือ่มโยงระหวา่งเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งกนั สรา้ง
บรรยากาศของการเรยีนใหผ่้อนคลาย ทีส่ำาคัญผู้เรยีน
เห็นว่าทักษะการคิดวิเคราะห์มีประโยชน์ต่อชีวิต
ประจำาวันสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของวนัชภรณ์ ปึ่งพรม (2560) ได้
ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจ
ความภาษาอังกฤษตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของฉตัร
ทรกิา ศรรีกัษา (2561) ได้ศกึษาการพฒันากิจกรรม
แนะแนว ดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐาน 
(PBL) เพื่อส่งเสริม ความสามารถการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจยู่ในระดับ 
มากที่สุดและสอดคล้องกับผลงานวิจัยสุปาณี  
วังกานนท์ (2558) ได้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตาม 
หลกัการของ Marzano สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลก�ร
วิจัยไปใช้

1.1 จากผลการวจิยัพบวา่แผนการกจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบปัญหาเป็นฐาน รว่มกบัชดุกจิกรรม
การเรยีนรู ้เปน็เครือ่งมอืชว่ยในการวเิคราะหป์ญัหา
ในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ ผู้เรียนเข้าใจในปัญหา 
ที่ครู กำาหนดให้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และให้ผู้เรียน 
ใช้กระบวนการเรียน การคิดวิเคราะห์ เกิดการ 
เช่ือมโยง และเห็นความสำาคัญของข้อมูลในการ
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้มาซึ่งคำาตอบที่ถูกต้อง

1.2 แผนการกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหา
เป็นฐาน ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนควร
ปฐมนิเทศนักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาครูเป็น
ผู้ให้คำาแนะนำา และสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมของนักเรียน ควรมีการประเมินผลผู้เรียน
ทนัทใีนขณะทีด่ำาเนนิกจิกรรมและหลงัจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้

 1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
ครูผู้สอนควรคำานึงถึงความสามารถ ของผู้เรียน
เปน็สำาคัญและใหค้วามสำาคัญในดา้นความแตกตา่ง 
ระหวา่งบคุคลของนกัเรยีน เพือ่ใหน้กัเรยีนไดแ้สดง
ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  
ควรคละนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถ และความถนดั
ที่แตกต่างกันให้อยู่ร่วมกลุ่ม สามารถช่วยแนะนำา
สมาชิกในกลุ่มของตนเองได้ ทำาให้งานออกมามี
คณุภาพ กจิกรรมเสรจ็สิน้ เพือ่วดัความรูห้ลงัเรยีน
ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รศึกษ�วิจัย 
ครั้งต่อไป

 2.1 ควรมีการวิจัยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อไปพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์กับ



104 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 11 Number 2 May - August 2020

กลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ทัง้ 8 กลุม่สาระในระดบั
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในระดับขั้นอื่นๆ

 2.2 ควรนำาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปญัหาเปน็ฐาน รว่มกบัชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้
ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ไปศกึษารว่มกบัตวัแปรอืน่ๆ เชน่ 
การคิดเชิงระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ

คิดสร้างสรรค์ จะได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่มีความ
เชื่อมั่นกว้างขวางและมั่นใจมากยิ่งขึ้น

 2.3 ควรมกีารวจิยัเปรยีบเทยีบระหวา่งการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กับวิธีสอนอื่นๆ ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ ในเนื้อหาเดียวกัน
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