
 

 

บทที� 5 

สรุปผล  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเรื�อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ#

ทางการเรียนเรื�องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

และการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 สรุปสาระสําคญัและผลการวิจยั

ดงันี/  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 ในการวิจัยเรื� อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ               

ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนเรื�องพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนักเรียนชั/ นมัธยมศึกษาปีที�  3 ผูว้ิจ ัยได้กําหนด                  

วตัถุประสงคข์องการวจิยัไวด้งันี/  

 1. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียน         

ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 2. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียน                

ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 3. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนระหวา่งการจดั

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 4. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลงัเรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ในการวจิยัครั/ งนี/  มีขั/นตอนในการดาํเนินงาน ดงันี/  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัย เป็นนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 

2561 ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาํเภอท่าใหม่ สังกดัเขตพื/นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 จาํนวน   

3 โรงเรียน จาํนวน 198 คน 
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 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย เป็นนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 

อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการสุ่มแบเฉพาะเจาะจง

เนื�องจากโรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม มีนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 50 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน 

หอ้งละ 25 คน 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั/ งนี/  ไดแ้ก่ 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้เรื�อง พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย สําหรับนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษา

ปีที� 3 โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จาํนวน 20 ชั�วโมง 

 2. แผนการจดัการเรียนรู้เรื�อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษา

ปีที� 3 โดยการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู จาํนวน 20 ชั�วโมง 

 3. แบบสอบถามวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ สาระที� 2 หนา้ที�พลเมือง

วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม ชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื� อง พลเมืองดี                

ตามวถีิประชาธิปไตย จาํนวน 40 ขอ้ 

 4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนสาระที� 2 หน้าที�พลเมืองวฒันธรรมและการ

ดาํเนินชีวิตในสังคม ชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 หน่วยการเรียนรู้เรื�อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

จาํนวน 40 ขอ้ 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทดลองสอนดว้ยตนเองโดยการ

ทําการทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ� งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที�  3 ภาคเรียนที�  2                    

ปีการศึกษา 2561 มีขั/นตอนการเก็บรวบรวมดงัต่อไปนี/  

 1. ชี/แจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 2. ดาํเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณจาํนวน 40 ขอ้                

 3. ดาํเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน
วชิาสังคมศึกษาจาํนวน 40 ขอ้   
 4. ดําเนิ น การจัดการเรียน รู้ตาม แผน การจัดการเรียน รู้ เรื� อง พ ลเมืองดีตามวิ ถี
ประชาธิปไตย สาํหรับนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 โดยใชเ้วลาในการจดัการเรียน จาํนวน 20 ชั�วโมง   
 5. ดาํเนินการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ จาํนวน 40 ขอ้   
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 6. ดาํเนินการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบวดัวดัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียน

วชิาสังคมศึกษา จาํนวน 40 ขอ้   

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. นาํคะแนนจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล มาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ 

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดั
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานโดยใช ้(t-test for Dependent Samples) 

 3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดั

การเรียนรู้ตามคู่มือครูโดยใช ้(t-test for dependent Samples) 
 4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนระหวา่งการจดัการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูโดยใช ้(t-test for Independent 

Samples) 
 5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลงัเรียนระหวา่งการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูโดยใช ้(t-test for Independent Samples) 
 

สรุปผลการวจัิย  

 การวิจยัเรื�อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ#

ทางการเรียนเรื�องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

และการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 สรุปผลการวจิยั ไดด้งันี/  
 1. นักเรียนที�เรียนด้วยการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนความ

สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.01  

 2. นักเรียนที�เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูมีคะแนนความสามารถในการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 3. นกัเรียนที�เรียนดว้ยการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนความสามารถ

ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั .01  
 4. นกัเรียนที�เรียนดว้ยการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีคะแนนผลสัมฤทธิ#

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัเรื� อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ                
ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนเรื�องพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 อภิปรายผลไดด้งันี/  
 1. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนที�เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน            
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01 และเป็นไปตามสมมติฐานที�ได้ตั/ งไว ้เป็นผลเนื�องมาจาก                
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื� องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยแบ่งเนื/ อหาสาระ            
ออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หน่วยการเรียนรู้ที� 1 พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย จาํนวน             
4 แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที� 2 กฎหมายสาํคญัของประเทศไทย จาํนวน 4 แผนการจดั
การเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ที�  3 ประเพณีวฒันธรรมและภูมิปัญญา จาํนวน 2 แผนการจัด           
การเรียนรู้ รวมทั/ งสิ/นจาํนวน 10 แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 20 ชั�วโมง ดังนี/  เริ� มจากการจดั           
กิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั/นตอนสําคัญ เริ� มจาก (1) กําหนดปัญหา โดยการจดัสถานการณ์ต่าง ๆ 
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถกาํหนดสิ�งที�เป็นปัญหาที�ผูเ้รียนอยากรู้ 
อยากเรียนเกิดความสนใจที�จะคน้หาคาํตอบ (2) ทาํความเขา้ใจกบัปัญหา เป็นปัญหาที�ตอ้งการเรียนรู้
และสามารถอธิบายสิ� งต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับปัญหาได้ (3) ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ ผูเ้รียนศึกษา           
ค้นควา้ด้วยตัวเองด้วยวิธีการหลากหลาย (4) สังเคราะห์ความรู้ ผูเ้รียนนําความรู้ที�ได้ค้นควา้              
มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั (5) สรุปและประเมินค่าหาคาํตอบ ผูเ้รียนแต่ลกลุ่ม สรุปผลงานตนเอง 
และประเมินว่าผลงานว่าข้อมูลที� ศึกษาค้นควา้มีความเหมาะสม หรือไม่เพียงใด โดยพยายาม              
ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองค์ความรู้ ในภาพรวม
ของปัญหาอีกครั/ ง (6) นาํเสนอและประเมินงาน ผูเ้รียนนาํขอ้มูลที�ไดม้าจดัระบบองค์ความรู้ และ   
นําเสนอเป็นผลงานรูปแบบที�หลากหลาย ผูเ้รียนทุกกลุ่ม รวมทั/ งผูเ้กี�ยวข้องกับปัญหาร่วมกัน
ประเมินผลงาน ซึ� งสอดคลอ้งกบัพนิดา ชาตยาภา (2560 : 82) ไดน้าํการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเพื�อศึกษา เรื� องการพฒันาการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั      
โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน พบวา่ นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(PBL) มีคะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั           
ชั/นปีที� 4 ที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนเฉลี�ยหลังเรียน เท่ากับ 37.16          
สูงกว่าก่อนเรียนเท่ากบั 23.20 และผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี�ยหลงัเรียน เท่ากบั 28.52 
แตกต่างกับก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอย่างมีนัยสําคัญที�ระดับ 0.1             
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ทั/ ง 6 ขั/ นตอนนี/ เป็นการสอนที� เน้นให้ผู ้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ปัญหาเป็น                
เครื�องกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการที�จะศึกษาคน้ควา้หาความรู้ โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา
ได้ด้วยตนเอง เพื�อให้ผู ้เรียนมีการตัดสินใจที� ดีมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถเรียนรู้             
การทาํงานเป็นทีม ใฝ่รู้ และมีการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต เพื�อให้สามารถกา้วทนักบัสภาพ
การเปลี�ยนแปลงของโลก วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยกีารเรียนรู้ 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที� เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู              
มีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญั             
ทางสถิติที�ระดบั .01 เป็นผลเนื�องมาจากการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูประกอบด้วยคุณลักษณะ             
อนัพึงประสงคป์ระสงค์ 8 ประการตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั/นพื/นฐาน พุทธศกัราช 2551 
คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์2) ซื�อสัตยสุ์จริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั�น  
ในการทาํงาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
เป็นการจัดการเรียนการสอนที� เน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญเน้นให้ผู ้เรียนสามารถแสวงหาความรู้             
และพฒันาความรู้ไดต้ามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพของตนเอง รวมทั/งสนบัสนุนให้มีการฝึก
และปฏิบติัในสภาพจริงของการทาํงาน มีการเชื�อมโยงสิ�งที�เรียนกบัสังคมและการประยุกตใ์ช ้มีการ
จดักิจกรรมและกระบวนการให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรคสิ์�งต่าง ๆ 
โดยไม่เน้นไปที�การท่องจาํเพียงเนื/อหา เช่น ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ� งพิมพ ์ 
สื�อ เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั/งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใชสื้�ออยา่งมีวิจารณญาณ
ได้อย่างเหมาะสม บนัทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ� งที� เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ และ               
แลกเปลี�ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื�อนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนั และในแต่ละแผนการจัด             
การเรียนรู้สอดแทรกดว้ยสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน 5 ขอ้ ตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั/นพื/นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี/  1) ความสามารถในการสื� อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอด            
ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื�อเปลี�ยนข้อมูลข่าวสารและ                
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั/งการเจรจาต่อรองเพื�อขจดั
และลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง 
ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที�มีต่อตนเองและสังคม 
2) ความสามารถในการคิด หมายถึง รู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยา่งสร้างสรรค ์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื�อนาํไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื�อการตดัสินใจ
เกี�ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง เข้าใจ      
ความสัมพนัธ์และการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้                
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มาใชใ้นการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื/นฐานของหลกัเหตุผลคุณธรรม
และขอ้มูลสารสนเทศ รวมทั/งตดัสินใจที�มีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงผลกระทบที�เกิดขึ/นต่อตนเอง 
สังคมและสิ�งแวดลอ้ม 4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ หมายถึง ใชก้ระบวนการต่าง ๆ ในการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนั เรียนรู้ดว้ยตนเองต่อเนื�อง ทาํงานและอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริม
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล จดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม รู้จกัปรับตวั
ใหท้นักบัการเปลี�ยนแปลงของสังคมสภาพแวดลอ้ม และหลีกเลี�ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์�ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผูอื้�น 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู้จักเลือกและใช้
เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื�อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้น
การเรียนรู้ การสื�อสาร การทาํงาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม
โดยเฉพาะสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน ขอ้ที� 2 ความสามารถในการคิดส่งให้ให้นักเรียนที�ได้รับ         
การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูมีคะแนนทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงขึ/น 
 3. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนระหวา่งการจดั
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู สรุปไดว้่า นักเรียนที�เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ              
หลงัเรียนสูงกวา่การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และเป็นไปตาม
สมมติฐานที�ไดต้ั/งไว ้ทั/งนี/ อาจเนื�องมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการจดั
การเรียนที�ยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้สถานการณ์ที� เป็นปัญหา มาบรรยายปรากฏการณ์                  
หรือเหตุการณ์จริงที�พบในชีวิตประจาํวนั ให้ผูเ้รียนได้ทาํการสืบเสาะหาความรู้โดยการทาํงาน           
ร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อย และมีผูส้อนประจาํกลุ่มเป็นผูฝึ้กสอนทางความคิด ความรู้ที�ได้มาโดยผ่าน             
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นการบูรณาการความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ตามขั/นตอนต่อไปนี/            
1) การนิยามปัญหา หมายถึง การกาํหนดประเด็นปัญหา โดยพิจารณาจากข้อมูล ข้อโต้แยง้เพื�อ
กาํหนดปัญหา ซึ� งการนิยามปัญหาเป็นจุดเริ�มตน้ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เพราะกระตุน้ให้คน
เริ� มตระหนักถึงปัญหา  ข้อโต้แยง้เพื�อหาคาํตอบที�สมเหตุสมผล 2) การรวบรวมข้อมูลเกี�ยวกับ
ประเด็นปัญหาขอ้โตแ้ยง้ที�คลุมเครือ รวมทั/งการดึงขอ้มูลหรือความรู้จากประสบการณ์เดิมมาใช ้
เมื�อพบกบัสถานการณ์ที�เป็นปัญหา การรวบรวมขอ้มูลถือวา่มีความจาํเป็นต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
3) การจดัระบบขอ้มูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเชื�อถือของขอ้มูล ความเพียงพอของขอ้มูล 
และสามารถแยกแยะขอ้มูลไดว้า่ขอ้มูลใดเป็นความคิดเห็นขอ้มูลใดเป็นขอ้เทจ็จริง รวมทั/งจดัลาํดบั
ความสําคญัของขอ้มูล เพื�อเป็นแนวทางในการตั/งสมมติฐาน 4) การตั/งสมมติฐาน หมายถึง การนาํ
ขอ้มูลที�จดัระบบแลว้มาเชื�อมโยงหาความสัมพนัธ์ เพื�อกาํหนดแนวทางการสรุปที�น่าจะเป็นไปได้
มากที�สุด หรือตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผล 5) การสรุปอา้งอิงโดยใช้หลกัตรรกศาสตร์ หมายถึง           
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การพิจารณาทางเลือกที�สมเหตุสมผลที�สุดจากข้อมูลและหลักฐานที�มีอยู่เพื�อนําไปสู่การสรุป            
ที�สมเหตุสมผล 6) การประเมินสรุปอา้งอิง หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุป
อ้างอิง รวมทั/ งพิจารณาว่าข้อสรุปนั/ นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ผลจะเป็นอย่างไร           
หากขอ้สรุปนั/นมีการเปลี�ยนแปลงหรือไดรั้บขอ้มูลเพิ�มเติม ซึ� งจะนาํไปสู่การรวบรวมขอ้มูลที�มีอยู่
อีกครั/ งหนึ� ง หรือตั/งสมมติฐานและการสรุปอา้งอิงใหม่ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของศุจิกา เพชรล้วน 
(2554 : 55 - 75) ได้วิจยัผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที�  1 ที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน         
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสรรคส์ร้างความรู้กบันกัเรียนที�ไดรั้บการจดั
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่า           
ก่อนเรียน นกัเรียนที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับผลการวิจัยของซาฟีนา หลักแหล่ง (2551 : 45 - 48)             
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมทาํให้นักเรียน                 
เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมีลาํดบัขั/นตอน 
สามารถคน้ควา้ขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลและจดัระบบแนวคิด สามารถนําเสนอสิ�งที�คน้พบให้ผูอื้�น          
เข้าใจ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนัมีความร่วมมือภายในกลุ่มทํางาน              
กล้าแสดงออกกลา้แสดงความคิดเห็น นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ทาํให้นักเรียนไดเ้รียนรู้
อย่างมีความสุข นักเรียนมีเจตคติที� ดีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิด               
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสังคมอยูใ่นระดบัมาก 
 4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลงัเรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูสรุปไดว้่า นักเรียนที�เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ 

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าการจดัการเรียนรู้ตาม                 

คู่มือครูอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และเป็นไปตามสมมติฐานที�ได้ตั/งไว ้เป็นผลเนื�องมาจาก 

ไดจ้ดัการเรียนการสอนและปฏิบติัตามแผนการจดัการเรียนรู้โดย ใชปั้ญหาเป็นฐานตามที�กาํหนดไว ้

คือใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียนอยากรู้ อยากเรียนและเกิดความสนใจที�จะคน้หาคาํตอบทาํให้

นักเรียนได้ร่วมกัน วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือคาํตอบร่วมกัน จนสามารถสรุป          

เป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง และเกิดความเขา้ใจจดจาํแม่นยาํ และการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ ค้นพบปัญหาได้ด้วยตวัเอง ประเมินวิธีการ             

แกปั้ญหา เพื�อเลือกแนวทางวิธีแกปั้ญหาที�ดีที�สุดที�ส่งเสริมให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  

ทาํใหไ้ดรั้บการพฒันาทกัษะการคิดที�เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยมีผูส้อนเป็นที�ปรึกษาให้คาํแนะนาํ 

และคอยกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะเป็นผูแ้กปั้ญหาโดยมีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง 
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รวมทั/งได้รับความรู้ในวิชาที�คนศึกษาไปพร้อมกนัด้วยกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา           

เป็นฐาน จึงเป็นผลมาจากกระบวนการทาํงานที�ตอ้งอาศยัความเขา้ใจและแกปั้ญหาเป็นหลกัจึงทาํให้

ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนสูงขึ/นซึ� งสอดคลอ้งกบัซมิดท ์(Schmidt. 1983 : 11 - 16) ที�กล่าววา่ การเรียน            

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจดัการเรียนรู้ที�มีปัญหา เป็นตวักระตุน้ความรู้เดิม เสริมความรู้ใหม่ 

และต่อเติม ความเขา้ใจใหส้มบูรณ์ยิ�งขึ/น ทาํให้นกัเรียนเรียนรู้อยา่งเขา้ใจ จดจาํแม่นยาํ และสามารถ

นาํความรู้นั/น ๆ ออกมาใช้อยา่งรวดเร็วสมบูรณ์มากขึ/น และยงัสอดคลอ้งกบังานอภิชยั เหล่าพิเดช

และอรพิณ ศิริสัมพนัธ์ (2556 : 14 - 16) ที�พบว่า ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนเรื�อง ปัญหาทางสังคม     

ของไทยดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวชัรา ญาณปัญญา (2551 : 63) ที�ศึกษา

การพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื�อง ทฤษฎีกราฟเบื/องตน้ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน พบวา่ 

คะแนนทดสอบหลงัเรียนมีค่าสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

นอกจากนี/ ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปกรชยั เมืองโครต (2557 : 22) ที�พบวา่ ผลสัมฤทธิ# ทางการ เรียน

คณิตศาสตร์ เรื� อง การประยุกต์สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียวของนักเรียนหลังได้รับการจัด              

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจดั กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัย

สําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ทาํให้นกัเรียนที�เรียนดว้ยการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน

มีคะแนนผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัเรื� อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ                 
ผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนเรื�อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนักเรียนชั/นมัธยมศึกษาปีที�  3 ผูว้ิจยัได้ตั/ ง          
ขอ้เสนอแนะดงันี/   
 1. ข้อเสนอแนะทั�วไป 

  1.1 ผูว้ิจยัควรมีการบนัทึกบทบาทตนเองในฐานะผูส้อน เพื�อนํามาปรับปรุงแก้ไข 
เนื�องจากกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นให้ผูส้อนตอ้งมีทกัษะและประสบการณ์ 
ที�หลากหลายเพื�อที�จะออกแบบกิจกรรมและบริหารจดัการใหผู้เ้รียนดาํเนินกิจกรรมตามแผนการจดั
การเรียนรู้และเป็นไปตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้
  1.2 ผูว้ิจยัหรือผูส้อนควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้น่าสนใจโดยนําปัญหา                 
ที� เกี�ยวขอ้งกบัเนื/อหามาให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิอย่างมีวิจารณญาณ สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนและ             
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ผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน มีความยืดหยุน่ฝึกการใชค้าํถาม ฝึกทกัษะการสังเกตเพื�อกระตุน้ให้ผูเ้รียน
ไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการสร้างขอ้ตกลงเพื�อฝึกความมีวนิยัและการตรงต่อเวลา 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั0งต่อไป 

  2.1 ควรนําวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการพฒันาทักษะการคิด              
อย่างมีวิจารณญาณไปใช้กบัระดบัชั/นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือใช้ในกลุ่มสาระการเรีนรู้อื�น ๆ               
ใน 8 กลุ่มสาระสาระการเรียนรู้ 
  2.2 ควรนําวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนําไปพัฒนาทักษะอื�น ๆ               
ในทกัษะที�จาํเป็นในศตวรรษที� 21 
 
 
 
 

 




