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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 2) ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  และ 3) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ การจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนกัศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั กระบวนการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
ด าเนินการตามแนวคิดการวจิยัและพฒันา (Research and Development) ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐาน ขั้นตอนท่ี 2 
การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ขั้นตอนท่ี 3 การหาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ และขั้นตอนท่ี 4 การประเมินและปรับปรุง
รูปแบบการจดัการเรียนรู้  
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ประกอบดว้ย (1) หลกัการ (2) วตัถุประสงค ์(3) เน้ือหาและกระบวนการจดัการเรียนรู้ และ (4) การวดั
และประเมินผลการจดัการเรียนรู้ และประกอบดว้ยขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นจดัเตรียมผูเ้รียน (2) ขั้นสถานการณ์ปัญหา 
(3) ขั้นวเิคราะห์ปัญหา (4) ขั้นวางแผนงาน (5) ขั้นด าเนินงาน (6) ขั้นสรุป และ (7) ขั้นประเมินผล 2) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนกัศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 พบว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ มีความเหมาะสมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.44,S.D. = 0.70) 
และค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ (E1/ E2) เท่ากบั 86.70/81.17 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์(80/80) 3) ผลการศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหา   เป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
พบวา่ 1) คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ผลการประเมินทกัษะ
การเรียนรู้ร่วมกัน ในภาพรวมหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.70) และ 3) ผลการประเมินการ
สอบถามเจตคติในภาพรวม หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.64)  
 

ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้   การเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
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Abstract 
The study aimed to 1) develop an active instructional model utilizing problem-based learning to enhance the competence of non-

formal educational students; 2) explore its efficiency; and 3) validate its effectiveness in terms of the learning achievement of students’ 
cooperative learning and attitudes towards this model. Using research and development activities, the study was conducted usi ng the 
following four phase process: 1) The exploration of fundamental data for the instructional model, 2) The planning of the active 
instructional model, 3) The implementation of the active instructional model, and 4) The completion of active instructional m odel. 

The research findings were as follows: 1) The active learning model utilizing problem-based learning to enhance the  competence 
of non-formal educational students was developed with four major elements, namely, principles, objectives, teaching and learning, 
feedback and assessment. Its instructional steps of problem-based learning consisted of  (1) preparation by students, (2) problem 
scenarios, (3) problem analysis, (4) task planning, (5) task performance, (6) task conclusion, and (7) evaluation. 2) The active instructional 
model was developmentally tested and found that it was appropriately constructed, as evaluated by five experts, with an IOC between 
0.60-1.00, and its efficiency, as measured using (E1/ E2) formula, was 86.70/81.17 under the 80/80 criterion. 3) The effectiveness of the 
active learning model after the implementation were as follows: (1) the mean score of the posttest was significantly higher than the pretest 
at the level of .05; (2) all dimensions from the cooperation of the learning survey was rated as high with the mean of 4.44 and the standard 
deviation at 0.70, and (3) the overall score from the satisfactory survey of the students was also high with the mean of 4.43 and the 
standard deviation at 0.64. 

 

Keywords: learning and teaching, problem-based active learning, non-formal education  
 

บทน า 
สาระส าคญัในยทุธศาสตร์ท่ี 3 ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ท่ีไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลงในบริบทโลก

และภูมิภาคแบบกา้วกระโดดท าให้มีความจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมให้กบัคนทุกช่วงวยัให้สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีผูค้นเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ หลายดา้นตลอดเวลา ซ่ึงบางปัญหาก็
สามารถแกไ้ขได ้แต่บางปัญหาก็แกไ้ขยาก (Ill-defined problems) [1] ใหมี้การพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะ
และคุณลกัษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย รวมถึงการพฒันาและส่งเสริมสมรรถนะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทุกระดับทั่วโลกในปัจจุบันท่ีก าลงัเน้นการพฒันาและส่งเสริมผูเ้ รียนให้มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน 
ทั้ งทางดา้นการมีคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดีของประเทศ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถด าเนินการงานอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ
และการด ารงชีวติอยา่งเป็นสุขในสงัคม  

ในการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพนั้นจะตอ้งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดคิ้ด ไดท้ าและสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดเวลาทุกสถานท่ีทั้ งในและนอกระบบโรงเรียน ซ่ึงแนวคิดการจดัการเรียนรู้น้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีให้โอกาสทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีออกจาก
ระบบโรงเรียนดว้ยเหตุผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความยากจน ขอ้จ ากัดทางดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคม รวมทั้ งอยู่ในถ่ิน

ทุรกนัดารห่างไกล [2]  
จากรายงานการติดตามและประเมินความกา้วหนา้การด าเนินงานดา้นการจดัการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั ระหวา่งปี 2553-2554 [3] และขอ้มลูจากรายงานการศึกษาประสิทธิผลการจดัการศึกษาหลกัสูตรการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ระหวา่งปี 2552-2553 พบวา่มีนกัศึกษา กศน.ทุกระดบั ไม่จบการศึกษาร้อยละ 36 ซ่ึงสาเหตุ
ของการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าและสาเหตุท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการศึกษาของนักศึกษา กศน. ส่วนหน่ึงมาจากการ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A
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จดัการเรียนรู้ เช่น 1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูส้อนไม่สอดคลอ้งกบัชีวิตและความเป็นอยูข่องผูเ้รียน [4] 2) บรรยากาศการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่วนใหญ่ผูส้อนเป็นผูมี้บทบาทอยูต่ลอดเวลา ท าใหผู้เ้รียนไม่มีโอกาสไดพ้ดูและแสดงความคิดเห็นเท่าใดนกั ส่งผล
ให้ผูเ้รียนไม่กลา้แสดงความคิดเห็นต่อท่ีชุมชนหรือสาธารณะและบางคนไม่รู้จกัวิธีการแสดงความคิด 3) บรรยากาศการเรียนรู้    
ในหอ้งเรียนท่ีผูส้อนตอ้งสอนเน้ือหาให้ทนัตามหลกัสูตร ซ่ึงมีเน้ือหามากมายและบางอยา่งเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนคิดวา่ไม่มีความจ าเป็น
หรือสัมพนัธ์ต่อชีวิตของเขาและ 4) ความรีบเร่งในการสอนของผูส้อนจนไม่มีเวลาท่ีจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้ างานร่วมกนั     
เป็นกลุ่ม ท าให้ขาดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนและท าให้ผูเ้รียนไม่สามารถน าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาแกไ้ขปัญหา

ร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ [5] ซ่ึงลกัษณะในการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีไม่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั   
เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ไปท่ีผูส้อนเป็นส่วนใหญ่  

ทั้ งน้ี  การท่ีผู ้เ รียนจะสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เองนั้ น ผู ้เ รียนจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีสมรรถนะ 

(Competency) [6] หรือคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะและเจตคติ [7] และในการพฒันาผูเ้รียนให้มี
สมรรถนะเช่นนั้นได ้1) ตอ้งจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ด ไดท้ า ไดเ้ผชิญกบัปัญหาและสามารถจดัการ
กบัปัญหา ไดใ้ชป้ระสบการณ์ของตน ซ่ึงแตกต่างกนัจากสถานการณ์ต่าง ๆ 2) มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ไดอ้ย่าง
สะดวก สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา ทุกสถานท่ีทั้งในและนอกระบบโรงเรียน การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้และ 3) สามารถท าให้ผูเ้รียนเป็นผูม้ีความกระตือรือร้นในส่ิงท่ีตนอยากเรียนรู้ 
แลว้คน้ควา้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เช่ือมโยงความรู้เดิมและประสบการณ์เดิม ผนวกกบัความรู้ใหม่จนสร้างสรรคเ์กิดเป็นองค์

ความรู้ใหม่ [8,9] ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ในการพฒันาให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะในดา้นต่าง ๆ ไดน้ั้นจะตอ้งเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง คน้หาความรู้ดว้ยตวัเองจนคน้พบความรู้และรู้จกัส่ิงท่ีคน้พบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้
จริงวา่ส่ิงนั้นคืออะไร มีความส าคญัมากนอ้ยเพียงไร  

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีผูส้อนอาจน ามาใชเ้พ่ือส่งเสริมสมรรถนะของผูเ้รียนมีหลายรูปแบบ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ท่ีเร่ิมตน้จากปัญหาเป็นตวักระตุน้
ใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้ ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแกปั้ญหาและเสาะแสวงหาความรู้เพื่อคน้พบค าตอบเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในรายละเอียดของปัญหาและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวน้ี       
เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากความรู้และกระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงความรู้เกิดข้ึนดว้ยตวั

ผูเ้รียนเอง บทบาทของการเรียนรู้จึงอยู่ท่ีผูเ้รียนเป็นหลกั ผูส้อนเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกหรือให้ค  าแนะน าเท่านั้น [10]      
และเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกับแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนโดยเร่ิมตน้จาก

สถานการณ์ต่าง ๆ (Situations) ท่ีมาจากความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกัส าคญั [11] และใหค้วามส าคญักบัปัญหา
ท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง เพื่อสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับประยกุตใ์ช ้ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองอยา่งมีความหมาย กระตือรือร้นและเป็นผูแ้สวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจ 

(Active Learning) [12] ผูเ้รียนลงมือกระท ามากกวา่การฟังเพียงอยา่งเดียวโดยการอ่าน การเขียน การโตต้อบและการวิเคราะห์
ปัญหา รวมไปถึงการใชก้ระบวนการคิดขั้นสูง ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า ซ่ึงจะช่วยท าให้สามารถ

เรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน [13]  
สรุปวา่การจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

โดยผูเ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะศึกษาหาความรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน ผูส้อน ชุมชน ส่ิงแวดลอ้มทั้ งในและนอก
ห้องเรียน โดยเนน้ไปท่ีการฝึกฝนการใชก้ระบวนการคิด สังเกต วิ เคราะห์ พูด ฟัง ส่ือสาร การตั้งค  าถามค าตอบ เพื่อให้ผูเ้รียนได ้ 
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คิดเป็น ท าเป็นและแกปั้ญหาเป็น มีการตดัสินใจท่ีดีและสามารถเรียนรู้ท างานร่วมกนัรวมทั้งการน าทกัษะท่ีไดใ้นการแกปั้ญหา    
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะ (ความรู้ ทกัษะและเจตคติ) เพ่ือท่ีจะไดส่้งผลต่อเน่ืองไปท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ
หรือนกัศึกษา กศน.เพ่ิมมากข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนกัศึกษาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั โดยมีความมุ่งหมายในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี  
 1. เพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
 3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ใน 3 ดา้น ต่อไปน้ี 

3.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.2 ทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนั 
3.3 เจตคติต่อการจดัการเรียนรู้  

 

ความส าคัญของการวจัิย 
 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนกัศึกษาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั มีความส าคญัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 1. ไดรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 
 2. ผลท่ีไดจ้ากการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานจะช่วยให้นกัศึกษาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั ไดคิ้ดเป็น ท าเป็นและแกปั้ญหาร่วมกนั ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองไปสู่การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
การเรียนรู้ร่วมกนั 
 3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัท่ีพฒันาข้ึนจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ในการน าไปเป็น
แนวทางการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ในบริบทอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

ขอบเขตของการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ 
ซบัใหญ่ ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 878 คน  
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1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอซับใหญ่ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวดัชัยภูมิ ในปี
การศึกษา 2559 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  

1.2.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองหาประสิทธิภาพรูปแบบการจดัการเรียนรู้ คือ นกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอซับใหญ่ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 
30 คน  

1.2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ คือ นกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอซับใหญ่ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 30 คน 

2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อ

ส่งเสริมสมรรถนะนกัศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ สมรรถนะของนกัศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

ต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ประกอบดว้ย 
1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2) ทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนั 
3) เจตคติต่อการจดัการเรียนรู้ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานจากเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฏี รูปแบบการจดัการเรียนรู้และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
ส ารวจและวเิคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ  
 2. การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค์ เน้ือหาและกระบวนการจดัการเรียนรู้และ
การวดัและประเมินผล แลว้ท าการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน และน าไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัศึกษา          
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง พร้อมทั้งการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ (E1/E2) โดยใชเ้กณฑ์ 80/80 เพื่อให้รูปแบบ        
การจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพส าหรับน าไปทดลองจริง 
 3. การหาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ เป็นการน าไปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนักศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอซับใหญ่ โดยการวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและ         
หลงัเรียน การประเมินทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนัและเจตคติต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
 4. การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการปรับปรุงแกไ้ข  
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 ขั้นตอน      การด าเนินการ    ผลการด าเนินการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1  The process of research and development. 

ระยะที่ 1 การศึกษา
ข้อมูลพืน้ฐาน 
 

ระยะที่ 2 การสร้าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้  
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 3 การหา
ประสิทธิผลรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ 
  

 
 
 
 
 
 

 

ระยะที่ 4 การประเมิน
และปรับปรุงรูปแบบ  
การจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 

การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
และส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ 
เช่น รูปแบบ วิธีการ เทคนิค ด้านผูส้อน ด้านผูเ้รียน ปัจจัยต่างๆ พร้อมทั้ง
แนวทางแกไ้ข 

การสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
 

การน าขอ้มูลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานมาก าหนดเป็นองค์ประกอบของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค์ เน้ือหาและ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล 

ตรวจสอบร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญ และน าผลการ
ตรวจสอบมาปรับปรุงรูปแบบท่ีสร้างข้ึน 

 สร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้และ
น าผลการปรับปรุงส าหรับไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
 

น าไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง พร้อมทั้งการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (E1/E2) โดยใช้เกณฑ์ 80/80 
เพ่ือให้รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพส าหรับน าไปทดลองจริง 
 

 ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ก่อนน าไปทดลองใชจ้ริง 
 

ทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขกบักลุ่มตวัอยา่งจริง 

ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก 
- ผลสมัฤทธ์ิ ก่อน/หลงัเรียน 
- การเรียนรู้ร่วมกนั 
- เจตคติต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
 

ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ให้มีความสมบูรณ์และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนกัศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

ประเด็นในการจดัท าร่างรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ 
 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุก
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ท่ีประเมิน
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุก
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
ท่ีประเมินประสิทธิผล 
 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุก
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ฉบบั
สมบูรณ์ 
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สรุปผลการวจิัย      

 1. ผลการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ 1) หลกัการ
2) วตัถุประสงค์ 3) เน้ือหาและกระบวนการจดัการเรียนรู้ และ 4) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ มีผลการประเมินคุณภาพ
โดยผูเ้ช่ียวชาญพบวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.70) 
 2. ผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั มีดงัน้ี 

2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน พบวา่คะแนนเฉล่ียของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนของกลุ่ม
ตวัอยา่ง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 11.53 คะแนน และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 13.73 คะแนน  

2.2 ผลการประเมินทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนัในภาพรวมหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก
( X = 4.44, S.D. = 0.70)   

2.3 ผลการสอบถามเจตคติในภาพรวมหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหา
เป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนกัศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.64) 
 

อภิปรายผล    
1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศัย ท่ีพฒันาข้ึนมามีประสิทธิผลสอดคลอ้งกับองค์ประกอบผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของนักศึกษาในดา้น
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนัและเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ี 
ไดพ้ฒันาข้ึนมาอย่างถูกตอ้งเป็นระบบตามกระบวนการของการวิจยัและพฒันา (Research and Development) [14,15] ซ่ึงมี            
4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ขั้นตอนท่ี 3 การหาประสิทธิผล
ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ และขั้นตอนท่ี 4 การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้ กล่าวคือ อนัดบัแรกผูว้ิจยัได้
ศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัและพบว่า 1) นักศึกษามีระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 2) นกัศึกษาไม่จบการศึกษา 3) การขาดแคลนครูผูส้อนท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น 4) ครูผูส้อนขาดความรู้
ความเข้าใจทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) เน้ือหาการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษา                  
6) นักศึกษาขาดความรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ขาดความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและขาดทกัษะในการแสวงหาความรู้       
ท าให้ไม่สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงขอ้มูลน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธิติ พึ่งเพียร [16] ท่ีไดท้ าการศึกษาความตอ้งการ
ของนกัศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในอ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปี 
ข้ึนไป จ านวน 341 คน และจัดกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนสามารถน าไปใชไ้ด้จริงในชีวิตประจ าวนั จดัให้มีระบบการให้ค  าปรึกษา        
การบริการเพ่ือแก้ปัญหาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้           
ดา้นการศึกษาต่อเน่ือง การพฒันาทกัษะชีวิต การเสริมสร้างสุขภาพ การแก้ปัญหาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ       
ใชแ้หล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นอกจากนั้นผูว้จิยัไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนการศึกษานอกระบบ หรือนกัศึกษา กศน.ใน 4 ดา้น คือ 1) การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ 2) การพฒันา
คุณภาพครูผูส้อน 3) การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และ 4) การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
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สร้างตน้แบบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนกัศึกษาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั  

2. ขั้นตอนต่อไปหลงัจากท่ีไดต้น้แบบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
นกัศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัแลว้ ไดน้ าตน้แบบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีผ่านการประเมินจาก
ผูเ้ช่ียวชาญวา่มีคุณภาพก่อนท่ีจะน าไปใชใ้นสถานการณ์จริง โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เท่ากบั 0.78 โดยความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีสรุปผลเกณฑก์ารประเมินถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีสอดคลอ้งและใชไ้ด ้คือ มีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00 แสดงวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพมากพอท่ีจะน าไปใช้ใน
สถานการณ์จริงไดใ้ห้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถตามความคาดหวงัของผลการจดัการเรียนรู้ได้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพชัรี ศรีสังข ์
[17] ท่ีว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการจดัการใชท้รัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้มาจดัเป็นกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์หรือไดฝึ้กหดัหรือไดก้ระท าโดยไดรั้บการเสริมแรงอยา่งมีประสิทธิภาพสมัพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง
และประสานงานกนัเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนอยา่งค่อนขา้งถาวรกบัผูเ้รียนตามขีดความสามารถ
ท่ีมี ไดบ้รรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว ้และทั้งน้ีไดส้อดคลอ้งกบัผลงานของจิรภา อรรถพร [18] ท่ีไดพ้ฒันารูปแบบการสอนเชิงรุก
ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบณัฑิต ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์
เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบณัฑิต กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบน้ี คือ ผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันา
รูปแบบ จ านวน 5 คน และผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินรูปแบบ 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ และแบบประเมินรูปแบบฯ ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) บทบาทผูส้อน 
2) บทบาทผูเ้รียน 3) ระบบจดัการเรียนรู้ 4) เน้ือหาของบทเรียน 5) การสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 6) การติดต่อส่ือสารผ่าน
เทคโนโลย ี7) กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ 8) การสะทอ้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ 9) การวดัและประเมินผล โดย
รูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นศึกษาคน้ควา้ 2) ขั้นเช่ือมโยงปัญหา 
3) ขั้นระดมสมอง 4) ขั้นสังเกตการณ์ และ  5) ขั้นสะทอ้นคิด  ดงันั้น การประเมินรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญเป็น
มาตรการหน่ึงท่ีท าใหรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพได ้ 

3. หลงัจากการปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ผูว้ิจัยไดน้ าไปใช้กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนกัศึกษาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พบว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนของกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 11.53 คะแนน และ
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 13.73 คะแนน ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การฝึกฝนการใชก้ระบวนการคิด สังเกต วิเคราะห์ พูด ฟังและส่ือสารดว้ยการตั้งค  าถาม หาค าตอบ จึงท าให้
ผูเ้รียนได้คิดเป็น  ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น ซ่ึงผลท่ีได้น้ีสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของศราวุฒิ ขนัค าหม่ืน [19] ได้ศึกษา 
การประยุกต์ใชรู้ปแบบการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ เร่ือง สภาพสมดุลส าหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยเปรียบเทียบความคงทนการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เร่ืองสภาพสมดุลระหวา่งการเรียนรู้เชิงรุกกบัการเรียนรู้แบบปกติ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีในการวิจยัเป็นนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 74 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 39 คน และกลุ่มควบคุม 
จ านวน 35 คน โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้เชิงรุกแบบจบัคู่ร่วมคิดและหอ้งปฏิบติัการแห่งการคน้พบดว้ยวงจรการเรียนรู้แบบ PODS 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุกและแบบวดัผลการเรียน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้       
เชิงรุกน้ีท าใหน้กัเรียนมีความสนใจในการเรียนมากข้ึนและพบวา่กลุ่มนกัเรียนท่ีไดเ้รียนรู้เชิงรุกมีความคงทนในการเรียนรู้สูงกวา่
นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และแสดงให้เห็นวา่การจดัการเรียนรู้เชิงรุกช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนไดดี้กว่าการเรียนรู้แบบปกติ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอาภรณ์ แสงรัศมี [20] ท่ีศึกษาผลการเรียนแบบ           
ใช้ปัญหาเป็นฐานต่อลกัษณะการเรียนรู้ด้วยตวัเอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและความพึงพอใจ           
ต่อการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงเป็นวิจยัเชิงก่ึงทดลอง ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีเรียน         
ดว้ยวิธีการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานมีคะแนนเฉล่ียของลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเองหลงัการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนท่ีเรียน        
ดว้ยวธีิการเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานมีคะแนน
เฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มหลงัการเรียนไม่แตกต่างจากนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติ 
นอกจากนั้น ยงัพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดบัมาก 

นอกจากน้ี ผลการประเมินทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนัในภาพรวมหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุก
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
( X = 4.44, S.D. = 0.70) สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของเพียเจต ์[21] ท่ีวา่กระบวนการเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นประสบการณ์เฉพาะตนและ
เป็นประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนรู้จะตอ้งเป็นผูจ้ดักระท า (Acting-on) กบัขอ้มูลทั้งหลายท่ีรับเขา้มา มิใช่เป็นเพียงผูรั้บขอ้มูล (Taking-in) 
เท่านั้น ดงันั้น การเรียนรู้ร่วมกนัจึงเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนมีการพ่ึงพาอาศยักนัในการเรียนรู้ มีการปรึกษาหารือกนั มีการ
สร้างความสมัพนัธ์ต่อกนั มีการวเิคราะห์และเรียนรู้ร่วมกนัและตอ้งปรับใชก้บัสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของลูคสั [22] ท่ีไดศึ้กษาการจัดการเรียนเชิงรุกท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ประสิทธิภาพส่วนบุคคลของนกัศึกษามหาวิทยาลยั โดยท าการศึกษากบักลุ่มนักศึกษา 16 คน ท่ีลงเรียนวิชาพีชคณิตโดยใชก้าร
สอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานกบักลุ่มนกัศึกษาอีก 27 คน ท่ีใชแ้บบบรรยาย เม่ือน าผลการเรียนมาเปรียบเทียบ พบวา่นกัศึกษาท่ีใช้
การสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่การสอนแบบบรรยาย และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของศิริพร 
มโนพิเชษฐ์วฒันา [23] ท่ีไดท้ าการวิจยัเพื่อศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการท่ีเน้น
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ท่ีกระตือรือร้น เร่ือง ร่างกายมนุษย ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง จงัหวดัสมุทรปราการ และโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบประเมินรูปแบบการจดัการเรียนการสอน แผนการเรียนรู้ แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน แผนผงัมโนทศัน์ แบบประเมิน
ทกัษะการปฏิบติัของผูเ้รียน แบบสังเกตพฤติกรรมและบรรยากาศของการเรียนการสอน  แบบบนัทึก การเรียนรู้ของผูเ้รียน แบบ
บนัทึกการสอนของผูส้อน แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียน และแบบวดัสังคมมิติ ผลการวิจยัพบวา่ ไดรู้ปแบบการจดัการ
เรียนการสอนอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมมาก ( X  = 4.80) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนตามรูปแบบฯ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคดี์ข้ึน 
ปฏิสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกนัของผูเ้รียนมีการพฒันาท่ีดีข้ึนและผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนตามรูปแบบฯ มีความคงทนในการเรียนรู้ 
นอกจากน้ียงัพบวา่การเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรับผิดชอบร่วมกนัในการเรียนรู้ ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนั
ดีระหวา่งผูเ้รียน และผูเ้รียนมีความสุข สนุกกบัการเรียนวิทยาศาสตร์ สรุปผลจากกระบวนการวิจยัและพฒันารูปแบบฯ ในคร้ังน้ี
ท าใหไ้ดรู้ปแบบฯ ฉบบัท่ีสามารถน าไปใชจ้ดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ส่วนผลการสอบถามเจตคติในภาพรวมหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหา เป็นฐาน
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.64) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานของโอร์ฮานและรอฮาน [24] ท่ีไดว้ิจยัผลการเรียนรู้เชิงรุกโดยเนน้ปัญหาเป็นหลกัท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติของนักเรียน โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขอ้มูลเชิง
ปริมาณไดจ้ากรูปแบบการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งและหลงัการทดลอง ขอ้มูลเชิงคุณภาพไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร การศึกษาวิจยัน้ี
ด าเนินการกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2547-2548 จ านวน 50 คนในโรงเรียนของรัฐอิสตนับูล ขั้นตอนการสอน
ใชเ้วลาเรียน 30 ชัว่โมง ในการวิจยัน้ีใชเ้คร่ืองมือวดั 3 แบบ คือแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิค าถามปลายเปิดและแบบวดัเจตคติ ค่า
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สัมประสิทธ์ิความน่าเช่ือถือของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค านวณเป็นค่าความแปรปรวนแบบ KR 20 = 0.78 ค่า Cronbach 
ของเจตคติเท่ากบั 0.89 ในขณะท่ีหวัขอ้เร่ืองไดรั้บการสอนบนพ้ืนฐานของการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นหลกั ส่วนวิธีการสอนแบบ
ปกติถูกใชใ้นกลุ่มควบคุม จากการรวบรวมขอ้มูลและการประเมินผลการวิจยัพบวา่การใชแ้บบการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นหลกั
สามารถก าหนดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนและเจตคติต่อวชิาวทิยาศาสตร์ได ้ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ การประยกุตใ์ชรู้ปแบบ
การเรียนรู้แบบเนน้ปัญหาเป็นหลกัมีผลต่อการพฒันาแนวคิดเชิงบวกของนกัเรียนและท าใหมี้ความเขา้ใจผิดในระดบัต ่าสุด 
  

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลจากการวจิยัน้ีไปปฏิบติั มีดงัน้ี 
 1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีผูว้ิจัยได้พฒันาข้ึนน้ี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ประยกุตใ์ชใ้นรายวชิาอ่ืน ๆ ไดต้ามความเหมาะสมและผูส้อนควรใหค้วามสนใจในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ิมเติม  
  2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบันักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัหรือ กศน. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัควรจดัท าเป็นนโยบายในการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีไปใช้
ในลกัษณะของกิจกรรมเสริมหรือสอดแทรกในรายวชิาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป มีดงัน้ี 
 1. ควรมีการวิจยัติดตามผลนักศึกษาการศึกษานอกระบบ หรือ นกัศึกษา กศน .กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้ดลองใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรู้วา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนัและเจตคติเป็นอยา่งไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการส่งเสริม
สมรรถนะภายหลงัเสร็จส้ินจากการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้น้ี 
 2. ควรมีการบนัทึกหลงัการสอนเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือบนัทึกขอ้ดี-ขอ้ดอ้ยของแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละสปัดาห์ เช่น เวลา
สอนท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละเร่ืองมากหรือน้อยไป เน้ือหาเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ส่ือการสอน การวดัผลประเมินผลและอ่ืน ๆ 
ท่ีระบุในแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถจดัการเรียนรู้ไดต้ามแผนท่ีวางไวห้รือไม่อยา่งไร นกัศึกษาสนใจ 
ตั้งใจและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มากนอ้ยอยา่งไร นกัศึกษารับรู้และเขา้ใจในกระบวนการจดัการเรียนรู้ไดม้ากนอ้ย
เพียงใด ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งดา้นของนกัศึกษา ส่ือ อุปกรณ์ และผูส้อน และระบุการแกไ้ขปัญหาท่ี
น ามาใชร้ะหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงผลท่ีไดรั้บจากการแกไ้ขปัญหานั้น   
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