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บทคดัย่อ
 กำรวิจัยครั้งน้ีเป็นกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ

ปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

เป็นกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนและประเมิน

ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็น

ฐำนร่วมกบัโครงงำน เพือ่ส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่5 2) สร้ำงและ

พฒันำรปูแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบปัญหำเป็นฐำนร่วมกบัโครงงำน 

เพือ่ส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษำปีท่ี 5 3) ทดลองใช้รปูแบบกำรจดักจิกรรม

กำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถใน

กำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำร

เรียนรู้วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5/1 จสำนวน 34 คน 

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้มำจำกกำร

เลอืกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) โดยจดัห้องเรยีนของโรงเรยีนคละควำมสำมำรถของผูเ้รยีน เครือ่งมือทีใ่ช้ใน

กำรวจิยัประกอบด้วย แบบสอบถำมเพือ่ศึกษำควำมต้องกำรในกำรพฒันำรปูแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้แผนกำร
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จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนต่อรูป

แบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) วิเครำะห์เปรียบเทียบ 

โดยกำรทดสอบค่ำ ที (t-test dependent) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ครู และนักเรียนมีควำมเห็นว่ำจสำเป็นและต้องกำรในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถ

ในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 2) รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มีคุณภำพอยู่ในระดับมำกที่สุด กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ควำมเป็นไปได้

และควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องสูงกว่ำเกณฑ์ที่กสำหนด ( IOC 

³ 0.50 ) 3) ทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำน

ร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่ประกอบด้วย

องค์ประกอบหลัก คือ (1) ทฤษฎี หลักกำรหรือแนวคิดพื้นฐำนของกำรเรียนกำรสอน (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม

กำรเรียนรู้ (4) แหล่งกำรเรียนรู้ (5) กำรประเมินกำรเรียนกำรสอน โดยในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้ใช้

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้จสำนวน 10 แผน เวลำ 25 ชั่วโมง มีขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 6 ขั้นตอน 

คือ ขั้นกระตุ้นกำรเรียนรู้ด้วยปัญหำ ขั้นนสำสู่จุดมุ่งหมำย ขั้นวำงแผนค้นคว้ำเพื่ออธิบำย ขั้นสู่เป้ำหมำยด้วยวิเครำะห์ 

สังเครำะห์ข้อมูล ขั้นเพิ่มพูนด้วยสรุปผล และขั้นรวมผลนสำเสนอและขยำยควำมรู้ 4) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ตำมเกณฑ์นักเรียนจสำนวนร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำ ร้อยละ 70 ขึ้นไป พบว่ำจสำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน ผ่ำนเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีคะแนน

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเฉลี่ยเท่ำกับ 18.06 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.29 ซึ่งผ่ำน

เกณฑ์ที่กสำหนดไว้ 5) ระดับควำมคิดเห็นของนักเรียนต่อรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำร

จัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 5 โดยภำพรวมทั้งด้ำนรูปแบบของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนควำมพึงพอใจ 

มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับควำมเหมำะสมมำก

ค�าส�าคญั : รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน 

Abstract 
 This research was development of learning activity patterns in dramatic arts with using problem-based 
learning management together with the project to promote the ability to solve problems for grade 5 students. The 
objectives of research were as follows: 1) to study basic information and evaluate needs in development of learn-
ing activity patterns in dramatic arts with using problem-based learning management together with the project to 
promote the ability to solve problems for grade 5 students, 2) to create and develop learning activity patterns in 
dramatic arts with using problem-based learning management together with the project to promote the ability to solve 
problems for grade 5 students, 3) to sample using dramatic arts learning activity patterns with using problem-based 
learning management together with the project to promote the ability to solve problems for grade 5 students, and 
4) to evaluate and improve learning activity patterns in dramatic arts with using problem-based learning manage-
ment together with the project to promote the ability to solve problems for grade 5 students. The sample group 
that used in the research was 34 students of grade 5/1 class in the first semester of academic year 2017, Tessaban 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

229Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 227-236 (2019)      Vol.9 No.3

3 Choomchonwatjuntrawat school, Phetchaburi municipality, Mueang district, Phetchaburi province. The sample 
was derived from purposive sampling by arranging the classrooms of the school and assemble students’ abilities. 
The tools that used in the research were questionnaires for studying needs in development of learning activity 
patterns, learning activity plans, tests of problem-solving ability, questionnaires of students’ opinions on learning 
activity pattern. Content Analysis was used in data analysis and t-test dependent was used in comparative analysis. 
The statistics that used in this research were percentage, mean, standard deviation.
 The research results: 1) Teachers and students had the opinion that necessary and needed to develop learn-
ing activity patterns in dramatic arts with using problem-based learning management together with the project to 
promote the ability to solve problems for grade 5 students. 2) The learning activity patterns in dramatic arts with 
using problem-based learning management together with the project to promote the ability to solve problems for 
grade 5 students had quality at the highest level. Examination of theoretical reasoning, possibility and concordance 
of learning activity patterns had consistency index that was higher than the threshold.( IOC ³ 0.50) 3) To sample 
using dramatic arts learning activity patterns with using problem-based learning management together with the 
project to promote the ability to solve problems for grade 5 students that consisted of the main components were 
(1) theories, principles or basic concepts of teaching and learning, (2) objectives, (3) learning activity, (4) learning 
resources, (5) teaching assessment. In element 3 learning activity used 10 learning activity plans, 25 hours. It had 6 
steps to organize learning activities that were stimulate learning with problems, lead to the aim, plan to research to 
explain, going to the goal with data analysis-synthesis, increase with summary, and combine presentation-expand 
knowledge. 4) Ability to solve problems of grade 5 students that according to the criteria of 70 percent of all 
students had ability to solve problems at 70 percent or more. All 34 students passed all criteria at 100 percent and 
they had average problem-solving ability score of 18.06 points from a full score of 20 points, representing 90.29 
percent, which has passed the specified criteria. 5) The level of students’ opinions on learning activity patterns in 
dramatic arts with using problem-based learning management together with the project to promote the ability to 
solve problems for grade 5 students. By including the form of learning activity patterns, content and satisfaction 
had very appropriate level of opinion.

Keywords : Dramatic arts The project to promote the ability to solve problems Learning activity patterns in dra-
matic arts with using problem-based learning management together with the project

บทน�า
 ปัจจุบันกำรจัดกำรศึกษำ พบปัญหำด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่บรรลุเป้ำหมำยที่พึงประสงค์ 

กำรเรียนรู้โดยกำรท่องจสำไม่สำมำรถทสำให้ผู้เรียนเผชิญและแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันได้ ควำมสำมำรถ

ในกำรแก้ปัญหำที่มีประสิทธิภำพจึง มีควำมจสำเป็นมำกขึ้น กระบวนกำรแก้ปัญหำจึงถูกนสำมำใช้เป็นพื้นฐำนสสำคัญ

ในโรงเรียน เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นควำมรู้ด้ำนใดด้ำนหนึ่งมำกเกินไป โดยควำมรู้แต่ละส่วนไม่

สัมพันธ์กันจะทสำให้ผู้เรียนดสำรงชีวิตอย่ำงยำกลสำบำกมำกขึ้น [1] พบปัญหำในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรสอนของครู

ยังใช้วิธีกำรบอกควำมรู้ โดยยึดหลักวิชำเป็นตัวตั้ง ไม่ยึดผู้เรียนเป็นสสำคัญ ไม่สำมำรถทสำให้ผู้เรียนเผชิญสถำนกำรณ์

และแก้ปัญหำในชีวิตได้ ผู้เรียนขำดกำรสร้ำงและเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ออกไปสู่ชีวิตจริงด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้กำร

ประเมินคุณภำพภำยนอก สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนรอบสำม ด้ำนผู้เรียนพบว่ำ มำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมี

ควำมรู้และทักษะที่จสำเป็นตำมหลักสูตรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คิดเป็นร้อยละ 40.21 อยู่ในระดับคุณภำพ
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ท่ีควรปรับปรุง ด้ำนควำมรู้และทักษะท่ีจสำเป็นของผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สำมำรถนสำกระบวน กำรเรียนรู้ท่ีได้ไปปรับ

ใช้ในกำรแก้ปัญหำและดสำเนินชีวิตประจสำวันได้ [2] สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ศิลปะ (นำฏศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส 

อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยที่ 2.43 ซึ่งตส่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่

ต้ังไว้ท่ี 2.75 ผลจำกกำรประเมินทสำให้ครผููส้อนตระหนกัและเห็นควำมสสำคัญทีต้่องแก้ไขและพฒันำกำรจัดกำรเรยีน

กำรสอน เพื่อฝึกและเตรยีมให้นกัเรยีนเกดิทกัษะควำมรู ้สำมำรถเผชญิกบัสถำนกำรณ์ได้อยำ่งเข้มแขง็ สำมำรถสร้ำง

ภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้ได้ตำมเป้ำหมำยในระดับที่น่ำพอใจ

 จำกสภำพปัญหำที่กล่ำวมำ ครูผู้สอนจสำเป็นต้องมีวิธีกำรสอน เทคนิคกำรสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด

วเิครำะห์ คิดแก้ปัญหำโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน รวมทัง้สร้ำงบรรยำกำศในกำรเรยีนของนกัเรยีนให้มีควำมกระตือรอืร้น 

มีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียน พัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน โดยครูต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอน

ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ยึดผู้เรียนเป็นสสำคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรเรียน รักกำรเขียน รู้จักคิดวิเครำะห์และ

สังเครำะห์ รู้จักแก้ปัญหำด้วยตนเอง ในกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระศิลปะ (นำฏศิลป์)มีรูปแบบวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้

ให้เลือกนสำไปใช้ในกำรสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำในเรื่องกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ คิดแก้ปัญหำและ คิดอย่ำง

สร้ำงสรรค์มำกยิ่งข้ึน ซ่ึงแนวควำมคิดในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ ข้ันพื้นฐำนพุทธศักรำช 

2551 ยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้พัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนสสำคัญที่สุด กระบวนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสำมำรถพฒันำตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพซึง่เป็นเจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญัติ

กำรศึกษำแห่งชำติ ทัง้นีว้ธีิกำรจดักำรเรยีนรูท่ี้เน้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญั ทสำให้ผูเ้รยีนสำมำรถหำควำมรูเ้พิม่เติมด้วยตนเอง

และมีกระบวนกำรคิดวเิครำะห์ คิดแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ช่วยให้นักเรยีนหำข้อมูลเพิม่เติมเพือ่ให้มคีวำมรูม้ำกขึน้ 

สอดคล้องกบัรปูแบบกำรจดักำรศึกษำรปูแบบหน่ึงท่ีได้รบัควำมสนใจอย่ำงกว้ำงขวำงและสำมำรถพฒันำผูเ้รยีนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 คือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (PBL) และกำรเรียนรู้

ด้วยโครงงำน เป็นรปูแบบกำรจดักิจกรรมกำรเรยีนรูที้ส่ำมำรถนสำมำใช้ในกำรพฒันำคุณภำพกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีดี่

ที่สุดวิธีหนึ่ง เป็นแนวคิดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำและคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในกำรเรยีนและได้ลงมือปฏบิติั เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผูเ้รียนได้คิดและแก้ปัญหำด้วยตัวเอง ได้ศึกษำค้นคว้ำจำก

แหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ทั้งในและภำยนอกสถำนศึกษำ ผู้สอนลดบทบำทของกำรเป็นผู้ควบคุมในชั้นเรียนลง แต่

ผู้เรียนมีอสำนำจในกำรจัดกำรควบคุมตนเอง ผู้เรียนเป็นฝ่ำยรับผิดชอบกำรเรียนรู้ของตน กำรที่ผู้เรียนต้องหำควำมรู้

อย่ำงต่อเนื่องทสำให้กำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพรำะควำมรู้เก่ำที่ผู้เรียนมีอยู่แล้วจะถูกนสำมำเชื่อม

โยงให้เข้ำกบัควำมรูใ้หม่ตลอดเวลำ และสำมำรถปรบัตัวให้เข้ำกบัสังคมในโลกอนำคตได้อย่ำงดีท่ีสุด [3] กำรจดักำร

ศึกษำเพื่อให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ และเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักรำช 2545 น้ัน แนวทำงในกำรพัฒนำครูผู้สอนจะต้องตระหนักถึงควำมจสำเป็นในกำร

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำหลักสูตรระดับชั้นเรียน เพื่อ

ช่วยแก้ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นและทสำให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรนสำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้

อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

 จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และควำมต้องกำรของหลักสูตร รูปแบบกำรเรียนรู้แบบแก้

ปัญหำโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem Based Learning : PBL) และกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน เป็นอีกรูป แบบ

หน่ึงของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ใหม่จำกกำรใช้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นในโลกควำมจริงของ

กำรเรียนรู้ทสำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติจริงในกำรแก้ปัญหำโดย

ใช้กระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในกำรคิดวิเครำะห์และคิดแก้ปัญหำ อย่ำงเป็นกระบวนกำร มีขั้นตอน 

และเหตุผลของตนเอง ทสำให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะกำรเรยีนรู ้ได้ฝึกปฏบัิติจรงิในกำรแก้ปัญหำ ส่งผลให้ผูเ้รยีนเกดิแนวคดิ
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ในกำรประยกุต์ใช้ควำมรูม้ำเป็นฐำนในกำรคิดและนสำมำใช้ให้สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ปัจจบัุนได้ผูว้จัิยซ่ึงสอน ใน

รำยวิชำนำฎศิลป์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มีควำมสนใจที่จะบูรณำกำรรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของสังคม ชุมชน พัฒนำผู้เรียนให้ได้มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำที่หลักสูตรกสำหนด ซึ่งจะต้องเป็นกิจกรรม

ที่นักเรียนค้นพบควำมรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด

กำรเรียนรู้ได้เต็มตำมศักยภำพ ได้รับประสบกำรณ์จริง สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมพร้อมของผู้เรียน ให้

ผู้เรียนเห็นควำมสสำคัญของกำรเรียนสำมำรถนสำไปใช้ในชีวิตประจสำวันได้ และในกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนมี

ลักษณะให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง จะทสำให้ผู้เรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจมำก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

กำรพฒันำรปูแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจดักำรเรยีนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกบัโครง

งำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ต่อไป

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพื่อศึกษำข้อมูลพื้นฐำนและประเมินควำมต้องกำรในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำ

นำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

 2. เพื่อสร้ำงและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำ

เป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็น

ฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

 4. เพือ่ประเมินผลและปรบัปรงุรูปแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบ

ปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

โดยมีวัตถุประสงค์เฉพำะ ดังนี้

 4.1 เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนหลังใช้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กับ

เกณฑ์ร้อยละ 70

 4.2 เพือ่ศกึษำควำมคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อรปูแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศลิป์ โดยใช้กำรจดักำร

เรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 5 

 ขอบเขตการวจิยั

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย

  1.1 ประชำกรในกำรวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ จสำนวน 5 คน และนักเรียนชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 5 จสำนวน 150 คน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส อสำเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี 

 1.2 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5/1 จสำนวน 34 คน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้มำจำกกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive 

Sampling) โดยจัดห้องเรียนของโรงเรียนคละควำมสำมำรถของผู้เรียน

 2. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นเนื้อหำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ สำระที่ 3นำฏศิลป์ ตำมหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โดยมีเนื้อหำย่อยตำมแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

จสำนวน 10 แผนดังนี้ 
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 2.1 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กำรชมกำรแสดงนำฏศิลป์

 2.2 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรแสดงท่ำทำงประกอบเพลง

 2.3 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กำรแสดงนำฏศิลป์ (รสำวงมำตรฐำน)

 2.4 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กำรแสดงนำฏศิลป์ (ระบสำ)

 2.5 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กำรแสดงนำฏศิลป์ (ฟ้อน)

 2.6 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง องค์ประกอบของละคร

 2.7 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เปรียบเทียบกำรแสดงนำฏศิลป์

 2.8 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง กำรแสดงนำฏศิลป์ในท้องถิ่น

  2.9 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง กำรแสดงพื้นบ้ำน (รสำวงเพลงเพชรบุรีถิ่นที่รัก)

 2.10 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง กำรแสดงพื้นบ้ำน (รสำวงเพลงเอกลักษณ์ถิ่นเมืองเพชร) 

 3. ระยะเวลำในกำรวิจัย คือ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 20 ชั่วโมง ไม่รวมกับกำรสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

 4. ตัวแปรในกำรวิจัย

  4.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำ

เป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

 4.2 ตัวแปรตำม คอื 1) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรยีน 2) ควำมคิดเห็นของนักเรยีนทีมี่ต่อรปูแบบ

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

วธีิด�าเนินการวจิยั

แผนภำพที่ 1 กรอบดสำเนินกำรวิจัย

ขั้นตอนที ่1 การวจิยั (การ

ส�ารวจ / ศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน) ( 

Research : R
1
)

1. วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนและ

ประเมินควำมต้องกำรในกำร

พัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้ ได้แก่ 

กำรวเิครำะห์ข้อมูลเก่ียวกับนโยบำย 

เป้ำหมำยกำรศึกษำด้ำนกำรพฒันำ 

กำรคิด หลักสูตรกำรสอนศิลปะ 

2. สภำพปัจจบัุนและส่ิงท่ีคำดหวงั

เกีย่วกบักำรสอนและบทบำทของ

ครู กำรเรียนของนักเรียน 

3. วเิครำะห์แนวคิดทฤษฎี ทีเ่กีย่ว

กบักำรสอนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน

และเทคนิคโครงงำนแนวคิดเกีย่ว

กับกำรออกแบบกำรสอน

ขั้นตอนที ่2 การพฒันา (การ

ออกแบบและพฒันารูปแบบ) 

(Development : D
1
)

1. ออกแบบร่ำงรูปแบบกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้

2. สร้ำงเครือ่งมือท่ีใช้ในกำรทดลอง

และเก็บรวบรวมข้อมูล

3. ศึกษำและกสำหนดเงื่อนไขของ

ครู นักเรียนก่อนกำรใช้รูปแบบ

4.  นสำไปให้ผูเ้ชีย่วชำญตรวจสอบ

ควำมสมเหตุสมผลเชงิทฤษฎ ีควำม

เป็นไปได้และควำมสอดคล้อง

ของรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชำญ

จสำนวน  5 คน 

5. ปรับปรุงแก้ไขตำมคสำแนะนสำ

แล้วทดลองรำยบุคคล กลุ่มเล็ก 

และภำคสนำมเพื่อตรวจสอบ

ประสิทธิภำพและปรับปรุง

รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน

รู ้วชิำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจดักำร

เรยีนรูแ้บบปัญหำเป็นฐำนร่วมกบั

โครงงำน เพือ่ส่งเสรมิควำมสำมำรถ

ในกำรแก้ปัญหำ  สสำหรบันักเรยีน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

ผ่ำน

ผลกำรประเมิน

ไม่ผ่ำน

ปรับปรุง

ขั้นตอนที ่3 การวจิยั 

Research : R
2
 (น�าไปใช้จริง) 

(Implement)

1. นสำรูปแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้

ไปใช้ใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง

2. ทดสอบควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำหลงัใช้รปูแบบกบัเกณฑ์ 

ร้อยละ 70

ขั้นตอนที ่4 การพฒันา 

Development : D
2
 

(ประเมนิและปรับปรุง) 

(Evaluation)

1.ประเมินควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำ

2. ศึกษำควำมคดิเหน็ของนักเรยีน

ต่อรปูแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้
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สรุปผลการวจิยั
 1. ครู และนักเรียนมีควำมเห็นว่ำจสำเป็นและต้องกำรในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำ

นำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

 2. รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครง

งำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มีคุณภำพอยู่ในระดับมำก

ที่สุด กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ควำมเป็นไปได้และควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องสูงกว่ำเกณฑ์ที่กสำหนด (IOC ³ 0.50) 

 3. ทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำน

ร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่ประกอบด้วย

องค์ประกอบหลัก คือ 1) ทฤษฎี หลักกำรหรือแนวคิดพื้นฐำนของกำรเรียนกำรสอน 2) วัตถุประสงค์ 3) กิจกรรม

กำรเรียนรู้ 4) แหล่งกำรเรียนรู้ 5) กำรประเมินกำรเรียนกำรสอน โดยในองค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้ใช้

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้จสำนวน 10 แผน เวลำ 20 ชั่วโมง มีขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 6 ขั้นตอน 

คือ ขั้นกระตุ้นกำรเรียนรู้ด้วยปัญหำ ขั้นนสำสู่จุดมุ่งหมำย ขั้นวำงแผนค้นคว้ำเพื่ออธิบำย ขั้นสู่เป้ำหมำยด้วยวิเครำะห์ 

สังเครำะห์ข้อมูล ขั้นเพิ่มพูนด้วยสรุปผล และขั้นร่วมยลนสำเสนอและขยำยควำมรู้ 

 4. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ตำมเกณฑ์นักเรียนจสำนวนร้อยละ 70 

ของนักเรียนทั้งหมด มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ร้อยละ 70 ขึ้นไป พบว่ำจสำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน ผ่ำน

เกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีคะแนนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเฉลี่ยเท่ำกับ 18.06 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 

20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.29 ซึ่งผ่ำนเกณฑ์ที่กสำหนดไว้ 

 5. ระดบัควำมคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อรปูแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศลิป์ โดยใช้กำรจดักำรเรยีน

รู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำ

ปีที่ 5 โดยภำพรวมทั้งด้ำนรูปแบบของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนควำมพึงพอใจ มีระดับควำม

คิดเห็นอยู่ในระดับควำมเหมำะสมมำก

อภปิรายผลการวจิยั
 1. จำกผลกำรวจิยั พบว่ำคร ูและนักเรยีนมีควำมเหน็ว่ำจสำเป็นและต้องกำรในกำรพฒันำรปูแบบกำรจดักจิกรรม

กำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถใน

กำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะว่ำทุกฝ่ำยตระหนักถึงควำมสสำคัญของรูป

แบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ซ่ึงเป็นนวัตกรรมที่สสำคัญในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และเปิดโอกำสให้

นักเรียนได้แก้ปัญหำจำกข้อมูลใกล้ตัว ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนกำรคิดและบูรณำกำรควำมรู้ไปพร้อมๆ

กันและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนครั้งนี้ นักเรียนได้ศึกษำตำมตัวชี้วัดของหลักสูตร 

นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้หลำกหลำยเน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญให้นักเรียนได้ศึกษำ

ค้นคว้ำจำกแหลง่เรียนรูต่้ำงๆ ใชส้ื่อในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทีห่ลำกหลำย กำรวำงแผนกำรจดักิจกรรมที่

ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควรดสำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงผู้เรียน ครูผู้สอนและเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้อง

ได้ถ่ำยทอดให้ควำมรู้แก่นักเรียน และจัดกิจกรรมหลำกหลำยวิธีที่ให้นักเรียนได้ร่วมกันฝึกคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ 

คิดแก้ปัญหำ
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 2. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก คือ 1) ทฤษฎี 

หลักกำรหรือแนวคิดพื้นฐำนของกำรเรียนกำรสอน 2)วัตถุประสงค์ 3) กิจกรรมกำรเรียนรู้ 4) แหล่งกำรเรียนรู้ 5) 

กำรประเมินกำรเรียนกำรสอน โดยในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 6 

ขั้นตอน คือ ขั้นกระตุ้นกำรเรียนรู้ด้วยปัญหำ ขั้นนสำสู่จุดมุ่งหมำย ขั้นวำงแผนค้นคว้ำเพื่ออธิบำย ขั้นสู่เป้ำหมำยด้วย

วเิครำะห์ สงัเครำะห์ข้อมูล ขัน้เพิม่พนูด้วยสรปุผล และข้ันร่วมยลนสำเสนอและขยำยควำมรู้ ท้ังนีอ้ำจเป็นเพรำะว่ำได้มี

กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลเชงิทฤษฎี ควำมเป็นไปได้และควำมสอดคล้องของรปูแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีน

รู้ และตรวจสอบคุณภำพของเครือ่งมือโดยผูเ้ชีย่วชำญ จสำนวน 5 คน โดยวธีิกำรคสำนวณค่ำดชันคีวำมสอดคล้อง (IOC) 

พบว่ำควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องรำยข้อมีค่ำระหว่ำง 0.80 – 1.00 

ควำมเป็นไปได้ของรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องรำยข้อมีค่ำ

ระหว่ำง 0.80 – 1.00 และควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ผลกำรตรวจสอบควำมสอดคล้อง

ของรูปแบบ พบว่ำ ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องรำยข้อมีค่ำระหว่ำง 0.80 – 1.00 โดย จำกผลกำรตรวจสอบควำมสมเหตุ

สมผลเชิงทฤษฎี ควำมเป็นไปได้และควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ พบว่ำ ไม่มีประเด็นกำร

ตรวจสอบใดที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องตส่ำกว่ำเกณฑ์ที่กสำหนด ( IOC ³ 0.50) อย่ำงไรก็ตำมผู้วิจัยได้นสำข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชำญมำพิจำรณำแก้ไขปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังต่อ

ไปนี้ 1) เพิ่มเติมหลักกำรและวัตถุประสงค์ของรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้สะท้อนถึงกระบวนกำรคิดแก้

ปัญหำและกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนท่ีชดัเจนข้ึน 2) เพิม่เติมกระบวนกำรส่งเสรมิกำรคดิแก้ปัญหำ สอดแทรก

ไว้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น และ 3) ปรับสสำนวน

ภำษำไทยในกำรเขียนอธิบำยองค์ประกอบต่ำงๆ ของรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้สื่อควำมหมำยถึงกำรนสำ

ไปสู่กำรปฏิบัติท่ีมีควำมชัดเจนยิ่งข้ึน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำรูปแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี 

ควำมเป็นไปได้และควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พร้อมที่นสำไปใช้ได้

 3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ตำมเกณฑ์นักเรียนจสำนวนร้อยละ 70 

ของนักเรียนทั้งหมด มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ร้อยละ 70 ขึ้นไป พบว่ำจสำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน ผ่ำน

เกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีคะแนนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเฉล่ียเท่ำกับ 18.06 คะแนน จำกคะแนน

เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.29 ซึ่งผ่ำนเกณฑ์ที่กสำหนดไว้ ทั้งนี้เป็นเพรำะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้นักเรียน

ได้ฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนที่มีกระบวนกำรฝึกท่ีเป็นขั้นตอน มีกำรฝึกทั้งกระบวนกำรกลุ่มและ

มีแบบฝึกที่มีประสิทธิภำพ อีกทั้งได้จัดกิจกรรมกลุ่มที่นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทสำให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วย

ตนเอง เข้ำใจในบทเรียนมำกขึ้น สอดคล้องกับงำนวิจัยของปรำณี หีบแก้ว ที่ศึกษำกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ เรื่องทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 

3 โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem-Based Learning) พบว่ำ 1) กำรพัฒนำกิจกรรมกำร

เรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้ปัญหำในท้องถิ่นเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนอยำกรู้อยำกเห็น 

กระตือรือร้นในกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูล ทดลอง และลงมือปฏิบัติ สร้ำงควำมรู้จำกกระบวนกำรทสำงำนกลุ่มเพื่อแก้

ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจสำวัน สรุป นสำเสนอผลงำนได้ด้วยตนเองส่งผลให้นักเรียนมีควำมเชื่อ

มั่นกล้ำแสดงออก 2) นักเรียนร้อยละ 80.95 ของจสำนวนนักเรียนทั้งหมด ได้คะแนนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 30.05 ของคะแนนเต็ม 40 คะแนน 3) นักเรียนร้อยละ 85.71 ของ

นักเรียนทั้งหมด ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

29.76 ของคะแนนเต็ม 40 คะแนน
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 4. ผลกำรวิจัยพบว่ำระดับควำมคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง ต่อรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดย

ภำพรวมท้ังด้ำนรูปแบบของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนเน้ือหำ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และด้ำนควำมพึง

พอใจ มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับควำมเหมำะสมมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำองค์ประกอบของรูปแบบกำรจัด

กิจกรรมกำรเรยีนรูท้ัง้ด้ำนกจิกรรมกำรเรยีนรู ้ด้ำนแหล่งเรยีนรูแ้ละด้ำนกำรประเมินกำรเรยีนกำรสอนสำมำรถทสำให้

ผูเ้รยีนเกดิควำมพงึพอใจต่อบทบำทกำรทสำกจิกรรมด้วยตนเอง พอใจต่อกำรช่วยเหลอื แนะนสำจำกเพือ่น หรอืครขูณะ

ทสำกจิกรรม พอใจต่อกำรจดักจิกรรมกลุม่ทีไ่ด้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ได้แสดงควำมคิดเหน็ของตนเองต่อกลุ่มใหญ่ อกีทัง้

เนื้อหำที่เรียนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว น่ำสนใจ สำมำรถนสำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในอนำคต จึงทสำให้ผู้เรียนมีควำมคิดเห็น

ที่ดีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 จำกกำรศึกษำค้นคว้ำผูว้จัิยได้จัดกจิกรรมกำรเรยีนรูใ้ห้นักเรยีนได้ฝึกปฏบิติักจิกรรมด้วยตัวเองเหน็ได้ว่ำนักเรยีน

มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ทสำกิจกรรมด้วยควำมสนุกสนำน นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมและได้แสดงออก มี

ควำมคดิวิเครำะห์ สังเครำะห์ และสสำคัญท่ีสุดคอื เกดิกำรคิดแก้ปัญหำทีช่่วยในกำรตัดสินใจทีถ่กูต้อง มีกำรไตร่ตรอง

ก่อนตัดสินใจ เกิดควำมภำคภูมิใจในผลงำนที่ปฏิบัติ สนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล แบบฝึกหัดในกิจกรรมกำร

เรียนรู้เป็นส่วนเพิ่มเติมเสริมเนื้อหำและยังให้นักเรียนได้ทสำกิจกรรมตำมควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลและเกิดกำร

เรียนรู้ ที่คงทน สำมำรถนสำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ได้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 1. จำกผลกำรวจิยัพบว่ำคร ูและนกัเรยีนมีควำมเหน็ว่ำจสำเป็นและต้องกำรในกำรพฒันำรปูแบบกำรจดักจิกรรม

กำรเรียนรู้ ทั้งนี้จำกกำรสอบถำมควำมต้องกำรในกำรเรียนด้วยรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พบว่ำในหัวข้อวิธี

กำรเรียนรู้ 3 อันดับแรกที่นักเรียนต้องกำรเรียนรู้ คือต้องกำรให้ผู้รู้ในท้องถิ่นมำถ่ำยทอดควำมรู้ให้ฟัง รองลงมำคือ

นสำเนื้อหำกำรเรียนรู้ท้องถิ่นมำเป็นเนื้อหำในบทเรียน และให้ครูสอนในห้องเรียนและทสำกิจกรรมค้นคว้ำเสริมนอก

ห้องเรียน ในหัวข้อ รูปแบบของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่นักเรียนต้องกำร 3 อันดับแรกคือ เนื้อหำให้ควำมรู้และ

สนุก รองลงมำคือได้เรียนรู้กระบวนกำรกลุ่ม และมีกำรกระตุ้นกำรเรียนรู้ และให้กสำลังใจจำกครู ดังนั้นครูผู้สอนจึง

ควรเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและชุมชนให้มำกที่สุดเพื่อกำรเรียนรู้ที่

เต็มตำมศักยภำพ หรือมอบหมำยให้ผู้เรียนได้สืบค้นหรือเรียนรู้ล่วงหน้ำจำกเนื้อหำที่ตนเองอยำกรู้มำก่อน เพื่อกำร

จัดกิจกรรมตำมรูปแบบที่ตั้งไว้จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้

เรียน

 2. จำกผลกำรวิจัยท่ีพบว่ำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เหมำะท่ีนสำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

พัฒนำเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียน โดยจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้

บริหำร สถำนศึกษำ และผู้ปกครองและชุมชน กล่ำวคือ ด้ำนผู้เรียนจะได้ควำมรู้ที่ยั่งยืน สำมำรถนสำควำมรู้ไปใช้ได้

ในอนำคต เพรำะเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ มีกำรฝึกทักษะกำรคิดที่เป็นขั้นตอน มีกำรฝึกกำรคิดแก้

ปัญหำ ไตร่ตรองก่อนกำรสรุปควำม รวมทั้งได้ฝึกควำมสำมัคคีในกำรทสำกิจกรรมกับผู้อื่นด้วย ด้ำนครูผู้สอนจะได้

เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดของนักเรียนในอีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งจะได้ศึกษำ ทบทวนจุดอ่อน จุด

แข็งของรูปแบบกำรเรียนรู้จำกกำรวิจัยเพื่อจะได้นสำไปพัฒนำปรับปรุงวำงแผนกำรวิจัยต่อไป ด้ำนผู้บริหำรสำมำรถ

นสำผลกำรวจิยัเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรดสำเนนิกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูใ้ห้เกดิ

ประสทิธิภำพ เกดิควำมคุ้มค่ำมำกท่ีสุด ด้ำนสถำนศึกษำ เป็นกำรขยำยควำมรูพ้ฒันำเครอืข่ำยสู่ชมุชนให้ชมุชนมส่ีวน
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ร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้ อีกทั้งจะเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน และด้ำนผู้ปกครองและชุมชน จะเกิดควำมร่วมมือและเห็น

ควำมสสำคัญของกำรศึกษำมำกขึ้น เพรำะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรชุมชนที่เกิดประโยชน์โดยตรงอีกด้วย

 3. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำระดับควำมคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง ต่อรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

โดยภำพรวมท้ังด้ำนรูปแบบของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนเน้ือหำ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และด้ำนควำม

พึงพอใจ มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับควำมเหมำะสมมำก ดังน้ันกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่พัฒนำข้ึน ครูผู้สอนเป็นบุคคลสสำคัญที่จะทสำให้นักเรียนเกิดทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ ครูผู้สอน

จึงควรมีควำมรู้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ มีควำมรู้ในเน้ือหำที่สอน มีกำรใช้ส่ือ แหล่งกำรเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน มีกำรวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนเรียนรู้

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป

 1. นสำรปูแบบกำรสอนนีเ้ปรยีบเทียบกบัรปูแบบกำรสอนอืน่เพือ่ส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำในรปู

แบบอื่นๆ หรือออกแบบบูรณำกำรกับรูปแบบกำรสอนอื่นๆ

2. ควรได้ทสำกำรวิจัยเกี่ยวกับควำมคงทนในกำรเรียนรู้ 

 3. ควรวจัิยเกีย่วกบักำรพฒันำหน่วยกำรสอนในเรือ่งอืน่ๆ เพือ่ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำ ทกัษะ

กำรทสำงำน พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ที่ยังไม่มีกำรวิจัย
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