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บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการ

เรียนรูแบบรวมมือ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบการคิด

แกปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ 

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร 

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต จำนวน 16 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ จำนวน 15 แผน 2) แบบทดสอบการคิดแกปญหา จำนวน 40 ขอ และสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t-test (Dependent 

Samples)   

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้  

  1. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

มีประสิทธิภาพ เทากับ 86.21/85.36 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกำหนด 80/80 

  2. นักศึกษาท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ มีการคิด

แกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน, การเรียนรูแบบรวมมือ, การคิดแกปญหา 
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Abstract  

 The purposes of this research were : 1), to study the efficiency of problem–based Learning 

combined with cooperative learning for undergraduate students at the established requirement of 

80/80, 2) to compare problem solving thinking  between before and after learning based on inquiry 

learning combined with cooperative learning, The sample group with 16 student in early childhood 

education, faculty of education, Pitchayabundit college. The research instruments were comprised 

of; 1 )  plans for learning management based on problem–based Learning combined with 

cooperative learning of 15 plans 2) a 40 - item test of problem solving thinking. The statistics used 

for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, and t-test (Dependent Samples) was 

employed for testing hypotheses. 

 The results of study were as follows: 

 1. The efficiency of learning management based on problem–based Learning combined 

with cooperative learning for undergraduate students, was 8 6.21 / 8 5. 36, which higher than the 

established criterion of 80/80. 

 2. The students who learned based on problem–based Learning combined with 

cooperative learning showed higher of problem solving thinking than before learning, at the .0 5 

level of significance. 

Keywords: Problem–based Learning, Cooperative Learning, Problem Solving  

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

การศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนายืนหยัดอยูใน

โลกยุคโลกาภิวัตนไดอยางอยูเย็นเปนสุข ซ่ึงอาศัยพ้ืนฐานของการพัฒนาคนใหคิดเปน ทำเปน แกปญหาเปนและ

สามารถสรางความรูดวยตนเอง ตลอดจนสามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได (มาโนช จุลสุคนธ และ

คณะ, 2553) สถาบันอุดมศึกษาถือเปนแหลงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงตองคำนึงถึงปจจัยท่ีทำใหการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพ คือการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม (วิจารณ พานิช, 2555) ดังนั้นการเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ผูสอนควรทำหนาท่ีออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู สำรวจ 

คนพบความรูดวยเหตุและผล ซ่ึงการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem based Learning, PBL) ถือวาเปนวิธีการ

เรียนรูบนหลักการของการใชปญหาเปนจุดเร่ิมตนในการเชื่อมโยง ความรูท่ีมีอยูเดิมใหผสมผสานกับขอมูลใหมแลว

ประมวลกับความรูใหม (Barrows, 2000) เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูวิธีการแกปญหา โดยฝกวิธีการคิดเพ่ือแกปญหา

และคนควาหาความรู ความเขาใจ ท้ังข้ันพ้ืนฐานและข้ันสูง โดยการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปน
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การเรียนรูกลุมยอย ท่ีทำใหสมาชิกไดชวยกันแกไขปญหา โดยมีสมาชิกกลุมท่ีมีความสามารถแตกตางกันประมาณ 3-6 

คน ซ่ึงจะชวยกันเรียนรูเพ่ือเปาหมายของกลุม แนวคิดการเรียนรูแบบความรวมมือคือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอหนสัน 

(David Johnson) และรอเจอร จอหนสัน (Roger Johnson), (1994) อางอิงใน (ทิศนา แขมมณี, 2557) กลาววาใน

การจัดการเรียนการสอนโดยท่ัวไป มักจะไมใหความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน สวน

ใหญมักจะมุงไปท่ีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน หรือระหวางผูเรียนกับบทเรียน ความสัมพันธระหวางผูเรียนเปนมิติ

ท่ีมักจะถูกละเลยหรือมองขามไป ท้ังท่ีมีผลการวิจัยชี้จัดเจนวา ความรูสึกของผูเรียนตอตนเอง ตอโรงเรียน ครูและ

เพ่ือนรวมชั้นมีผลตอการเรียนรูมาก  

จากเหตุผลและความสำคัญดังกลาวขางตน จึงทำใหผูวิจัยสนใจท่ีจะจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ สำหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบการคิดแกปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

1. ประเภทของการวิจัย   

 ในการวิจัยครั้งไดใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง    

  2.1 ประชากร ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 จำนวน 80 คน (อางอิงขอมูลจากงานทะเบียนนักศึกษา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

ประจำปการศึกษา 2564) 

  2.2 กลุมตัวอยางไดแก  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นป ท่ี  3 คณะศึกษาศาสตร 

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต จำนวน 16 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random 

Sampling)  

3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

 3.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ จำนวน 15 แผน จากผล

การประเมินมีคาเฉลี่ยรายแผนต้ังแต 4.47- 4.51 ตามลำดับ และมีคาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.44 

  3.2 แบบทดสอบการคิดแกปญหา จำนวน 40 ขอ จากการประเมินพบวา มีคาความยาก (p) ตั้งแต 

0.27 - 0.76 คาอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต 0.48 - 0.79 และคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.69 
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

    4.1 ดำเนินการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับนักศึกษากลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบการคิด

แกปญหา จำนวน 40 ขอ ในรายวิชาพัฒนาการทางอารมณและสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย รหัสวิชา EDCE303  

 4.2 ดำเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรูแบบ

รวมมือ จำนวน 15 แผน ในรายวิชาพัฒนาการทางอารมณและสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย รหัสวิชา EDCE303 

 4.3 เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรูตามกำหนดจึงทำการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักศึกษากลุม

ตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบการคิดแกปญหา จำนวน 40 ขอ ซ่ึงเปนแบบทดสอบฉบับเดิม  

 4.4 นำขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหผลตามจุดประสงคการวิจัย 

5. การวิเคราะหขอมูล   

   ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร ประกอบการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 5.1 วิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ 

โดยใชสูตร E1/E2 ซ่ึง E1 ไดจากคะแนนพฤติกรรมระหวางเรียนและใบงาน และ E2 ไดจากคะแนนแบบทดสอบการคิด

แกปญหา 

 5.2 วิเคราะหเปรียบเทียบการคิดแกปญหาของนักเรียนกลุมตัวอยาง ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

โดยใชสถิติ t-test (Dependent Samples)   

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย ชั้นปท่ี 3 มีประสทิธิภาพเทากับ 86.21/85.36 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 

 2. ผลการเปรียบเทียบการคิดแกปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบการคิดแกปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 

การทดสอบ 

 

n 
x  

(คะแนนเต็ม 

40 คะแนน) 

 

S.D. 

 

t 

 

p 

กอนเรียน 16 19.25 1.46 
11.721* .000 

หลังเรียน 16 38.21 0.96 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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 จากตารางท่ี 1 พบวา นักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับ

การเรียนรูแบบรวมมือ มีการคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

อภิปรายผล  

1. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มี

ประสิทธิภาพ 86.21/85.36 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีต้ังไว แสดงวานักศึกษามีคะแนนจากกิจกรรมระหวางเรียน ท่ี

ประกอบดวยใบงานและคะแนนประเมินทายแผน จำนวน 15 แผน คิดเปนรอยละ 86.21 และคะแนนจากการประเมิน

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 85.36 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นครั้งนี้มี

ประสิทธิภาพ ท้ังนี้อาจเปนเพราะแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เพ่ือ

สงเสริมการคิดแกปญหา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดผานกระบวนการออกแบบและจัดทำบนเงื่อนไขหลักการ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ ซ่ึงจะตองเนนใหนักศึกษาไดเลือกสถานการณปญหา

ท่ีเปนอิสระ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือเขามาชวย และมุงเนนใหกระทำผานการปฏิบัติจริง สอดคลองกับ ทอรพ และ

แซก (Torp and Sage, 1998 : 14-16) ท่ีกลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการจัดประสบการณการ

เรียนรูท่ีไดจากการสำรวจ คนควา และการแกปญหา ซ่ึงดึงดูดนักเรียนเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหา และสอดคลอง

กับแนวคิดของดีลีสล (Delise, 1997) ท่ีเชื่อวาการเรียนรูท่ีเนนการเตรียมประสบการณ เพ่ือเปนการพัฒนานักเรียนใน

ทุกๆ ดาน โดยคำนึงถึงความถนัดของนักเรียน และสอดคลองกับรุสดา จะปะเกีย (2558 : 76-78) ท่ีกลาววา ผลการ

จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไววา 

การจัดการเรียนรูปแบบปญหาเปนฐาน เปนการจัดสภาพการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ นักเรียนสามารถเรียนรูได

ตามความสามารถและตามศักยภาพ นักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ซ่ึงการเรียนรูในลักษณะนี้ทำใหนักเรียนได

ขอคนพบคำตอบดวยตนเอง สงผลใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเนื้อหามากขึ้น ทำใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 

2. นักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ มีการคิดแกปญหา

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การท่ีปรากฏผลการวิจัย เชนนี้ ท้ังนี้อาจเนื่องจากการ

จัดการเรียนรูไดใหนักศึกษาไดเปนผูเลือกสถานการณปญหา รวมถึงการเปนผูคิดแกปญหาดวยตนเอง ซ่ึงทำใหนักศึกษา

สามารถสรางความรูความเขาใจไดดวยตนเองและในการเรียนรูผูเรียนเปนผูกระทำดวยตนเอง การจัดกิจกรรมท่ีให

นักศึกษาไดใชการคิดแกปญหาดวยตนเองดวยความพยายามและตั้งใจ โดยสนับสนุนใหนักศึกษาแตละคนมีอิสระในการ

คิดกิจกรรมการปฏิบัติดวยตนเองหรือการปฏิบัติแบบกลุมรวมมือ และกระตุนใหผูเรียนแสดง โดยมีเงื่อนไขของการ

เรียนรูแบบรวมมือเขามาเกี่ยวของดวย ในบางกรณีของการเรียนอาจเปดโอกาสใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวระหวางการ

ปฏิบัติ และอภิปรายเพ่ือนำไปสูขอสรุปของคำตอบรวมกัน สอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2558) ท่ีกลาวถึง ลักษณะ

บรรยากาศในหองเรียนตามยุทธวิธีการสอนตามแนวคิดแกปญหาและตามทฤษฎีการสรางความรูท่ีสำคัญคือ นักเรียน

คิดวิเคราะหในการแกปญหา เลือกปญหาในการเรียนตามความสนใจนักเรียนมีสวนรวมในการแสวงหาสารสนเทศท่ี

สามารถนำมาใชในการแกปญหาท่ีแทจริง ซ่ึงสอดคลองกับวัชรา เลาเรียนดี (2554 : 8-9) กลาววาทักษะการคิด

แกปญหาเปนความสามารถในเร่ืองของการเขาใจถึงปญหา มองเห็นสาเหตุของปญหาและผลท่ีเกิดข้ึนจากปญหานั้น 
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รวมท้ังสามารถคิดหาวิธีการแกปญหานั้นๆ ไดอยางมีเหตุผล ซ่ึงการดำเนินการแกปญหานั้นตองปฏิบัติตามข้ันตอนเพ่ือ

คิดหาทางแกปญหาท่ีเปนไปไดหลากหลายแนวทาง 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

(1) ผูสอนควรนำการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ ไปประยุกตใชในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาอ่ืนเพ่ือใหเกิดความหลากหลายและแปลกใหม 

(2) ในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ ผูสอนควรใหผูเรียนไดเลือก

ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณตรงหรือออม เพ่ือใหเกิดประโยชนในการนำไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวันได 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป  

(1) ควรประยุกตการจัดการเรียนรูตามแนวคิดอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมการคิดแกปญหาของผูเรียน 

(2) ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือในระดับชั้นอ่ืน  
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