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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริม

สมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 2) ศึกษำประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจัดกำร 

เรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

และ 3) ศึกษำประสิทธิผลของรูปแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ 

กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กระบวนกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ดสำเนินกำรตำมแนวคิด

กำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน ขั้นตอนที่ 2 

กำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ข้ันตอนท่ี 3 กำรหำประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ และขั้นตอนที่ 4  

กำรประเมินและปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ 1) ผลกำรพฒันำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน เพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะ

นักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ประกอบด้วย (1) หลักกำร (2) วัตถุประสงค์ (3) เนื้อหำและ

กระบวนกำรจดักำรเรยีนรู ้และ (4) กำรวดัและประเมนิผลกำรจดักำรเรยีนรู ้และประกอบด้วยขัน้ตอนกำรจดักำรเรยีนรู้ 

7 ขัน้ตอน คอื (1) ขัน้จดัเตรยีมผูเ้รยีน (2) ขัน้สถำนกำรณ์ปัญหำ (3) ขัน้วเิครำะห์ปัญหำ (4) ขัน้วำงแผนงำน (5) ขัน้ดสำเนนิ

งำน (6) ขัน้สรปุ และ (7) ขัน้ประเมนิผล 2) ผลกำรศกึษำประสทิธภิำพของรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำ

เป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 

(IOC) อยู่ระหว่ำง 0.60-1.00 พบว่ำ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ มีควำมเหมำะสมทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก ( X = 4.44,S.D. 

= 0.70) และค่ำประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ (E
1
/ E

2
) เท่ำกับ 86.70/81.17 ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ (80/80)  

3) ผลกำรศึกษำประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำ เป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ

กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย พบว่ำ 1) คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำ  

ก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 2) ผลกำรประเมินทักษะกำรเรียนรู้ร่วมกัน ในภำพรวมหลังกำรจัดกำร

เรียนรูด้้วยรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะนกัศกึษำกำรศกึษำนอกระบบและ
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กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก ( X = 4.44, S.D. = 0.70) และ 3) ผลกำรประเมินกำรสอบถำมเจตคติใน

ภำพรวม หลงักำรจดักำรเรยีนรูด้้วยรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะนกัศกึษำ

กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย อยู่ในระดับมำก ( X = 4.43, S.D. = 0.64)

ค�าส�าคัญ: กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

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 using 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 model.

 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 (E
1
/ E

2
) 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

 สำระสสำคัญในยุทธศำสตร์ที่ 3 ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ได้กล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลง 

ในบริบทโลกและภูมิภำคแบบก้ำวกระโดดทสำให้มีควำมจสำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมให้กับคนทุกช่วงวัยให้สำมำรถ

ดสำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่ผู้คนเผชิญกับปัญหำต่ำง ๆ 

หลำยด้ำนตลอดเวลำ ซึ่งบำงปัญหำก็สำมำรถแก้ไขได้ แต่บำงปัญหำก็แก้ไขยำก (Ill-defined problems) [1] ให้มีกำร

พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐำนของพลเมืองไทย รวมถึงกำรพัฒนำและ

ส่งเสริมสมรรถนะท่ีจสำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสอดคล้องกับสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ทุกระดับทั่วโลกในปัจจุบันที่

กสำลังเน้นกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภำพในทุก ๆ ด้ำน ทั้งทำงด้ำนกำรมีคุณธรรมและควำมเป็นพลเมืองดี

ของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถดสำเนินกำรงำนอำชีพที่มีประสิทธิภำพและกำรดสำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุขในสังคม
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 ในกำรจดักำรเรยีนรูท้ีม่คีณุภำพนัน้จะต้องเน้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญัและเปิดโอกำสให้ผูเ้รยีนได้คดิ ได้ทสำและสำมำรถ

เรียนรู้ได้ตลอดเวลำทุกสถำนที่ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ซ่ึงแนวคิดกำรจัดกำรเรียนรู้น้ีสอดคล้องกับแนวคิดกำร

จัดกำรเรียนรู้หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ที่ให้โอกำสทำงกำรศึกษำ

กลุ่มเป้ำหมำยที่ออกจำกระบบโรงเรียนด้วยเหตุผลต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะควำมยำกจน ข้อจสำกัดทำงด้ำนร่ำงกำย  

สติปัญญำ สังคม รวมทั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดำรห่ำงไกล [2]

 จำกรำยงำนกำรติดตำมและประเมินควำมก้ำวหน้ำกำรดสำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรศึกษำ 

นอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั ระหว่ำงปี 2553-2554 [3] และข้อมลูจำกรำยงำนกำรศกึษำประสทิธผิลกำรจดักำร

ศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ระหว่ำงปี 2552-2553 พบว่ำ มีนักศึกษำ กศน. ทุกระดับ 

ไม่จบกำรศึกษำร้อยละ 36 ซ่ึงสำเหตุของกำรมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตส่ำ และสำเหตุที่ไม่ประสบควำมสสำเร็จ 

ในกำรศึกษำของนักศึกษำ กศน. ส่วนหน่ึงมำจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ เช่น 1) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้สอนไม่

สอดคล้องกับชีวิตและควำมเป็นอยู่ของผู้เรียน [4] 2) บรรยำกำศกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่วนใหญ่ผู้สอนเป็นผู้มีบทบำทอยู่

ตลอดเวลำ ทสำให้ผูเ้รยีนไม่มโีอกำสได้พดูและแสดงควำมคดิเห็นเท่ำใดนกั ส่งผลให้ผูเ้รยีนไม่กล้ำแสดงควำมคดิเหน็ต่อ

ทีช่มุชนหรอืสำธำรณะและบำงคนไม่รูจ้กัวธิกีำรแสดงควำมคดิ 3) บรรยำกำศกำรเรยีนรู ้ในห้องเรยีนทีผู่ส้อนต้องสอน

เนือ้หำให้ทันตำมหลกัสตูร ซึง่มเีนือ้หำมำกมำย และบำงอย่ำงเป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนคดิว่ำไม่มคีวำมจสำเป็นหรอืสมัพนัธ์ต่อชวีติ

ของเขำและ 4) ควำมรบีเร่งในกำรสอนของผูส้อนจนไม่มเีวลำทีจ่ะเปิดโอกำสให้ผูเ้รยีนได้ทสำงำนร่วมกนัเป็นกลุม่ ทสำให้

ขำดโอกำสในกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ของคนอืน่และทสำให้ผูเ้รยีนไม่สำมำรถนสำควำมรูท้ีไ่ด้เรยีนมำแก้ไขปัญหำร่วมกนั

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ [5] ซึ่งลักษณะในกำรจัดกำรเรียนรู้ดังกล่ำว เป็นวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ไม่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ 

เป็นวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นไปที่ผู้สอนเป็นส่วนใหญ่

 ทั้งนี้ กำรที่ผู้เรียนจะสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้เองนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับกำรฝึกฝนอบรมให้มีสมรรถนะ 

(Competency) [6] หรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมอันเป็นผลมำจำกควำมรู้ ทักษะและเจตคติ [7] และในกำรพัฒนำ 

ผูเ้รยีนให้มสีมรรถนะเช่นนัน้ได้ 1) ต้องจดักำรเรยีนรูท้ีม่คีณุภำพ โดยเปิดโอกำสให้ผูเ้รยีนได้คดิ ได้ทสำ ได้เผชิญกบัปัญหำ

และสำมำรถจดักำรกบัปัญหำ ได้ใช้ประสบกำรณ์ของตน ซึง่แตกต่ำงกนัจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  2) มกีำรแสวงหำควำมรู ้

จำกแหล่งเรยีนรูไ้ด้อย่ำงสะดวก สำมำรถเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลำ ทกุสถำนทีท่ัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน กำรเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้

อย่ำงต่อเนือ่งสำมำรถนสำไปประยกุต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำในชวีติจรงิได้และ 3) สำมำรถทสำให้ผูเ้รยีนเป็นผูม้คีวำมกระตอืรอืร้น

ในสิ่งที่ตนอยำกเรียนรู้ แล้วค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม เช่ือมโยงควำมรู้เดิมและประสบกำรณ์เดิม ผนวกกับ 

ควำมรู้ใหม่จนสร้ำงสรรค์เกิดเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ [8][9] ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่ำในกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะใน

ด้ำนต่ำง ๆ ได้นั้นจะต้องเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ โดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหำควำมรู้ด้วย 

ตวัเองจนค้นพบควำมรูแ้ละรูจ้กัสิง่ทีค้่นพบ เรยีนรูว้เิครำะห์ต่อจนรูจ้รงิว่ำสิง่นัน้คอือะไร มคีวำมสสำคญัมำกน้อยเพยีงไร

 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญที่ผู ้สอนอำจนสำมำใช้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนม ี

หลำยรปูแบบ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem-Based Learning) ทีเ่ริม่ต้นจำก 

ปัญหำเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมอยำกรู้ ผู้เรียนเกิดทักษะในกำรคดิวิเครำะห์และคิดแก้ปัญหำและเสำะแสวงหำ

ควำมรูเ้พือ่ค้นพบคสำตอบเพือ่ให้เกดิควำมเข้ำใจในรำยละเอยีดของปัญหำและผูเ้รยีนประเมนิผลกำรเรยีนรูด้้วยตนเอง ซึง่

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ดังกล่ำวนี้ เป็นรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญอย่ำงแท้จริง เนื่องจำกควำมรู้

และกระบวนกำรที่ได้มำซึ่งควำมรู้เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเอง บทบำทของกำรเรียนรู้จึงอยู่ที่ผู้เรียนเป็นหลัก ผู้สอนเป็น

เพียงผู้อสำนวยควำมสะดวกหรือให้คสำแนะนสำเท่ำนั้น [10] และเป็นรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมสอดคล้องกับ

แนวทำงในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยเริ่มต้นจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ (Situations) ที่มำจำกควำมสนใจและ

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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ควำมต้องกำรของผูเ้รยีนเป็นหลกัสสำคญั [11] และให้ควำมสสำคญักบัปัญหำทีส่อดคล้องกบัควำมเป็นจรงิ เปิดโอกำสให้ 

ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เพื่อสำมำรถนสำควำมรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

อย่ำงมีควำมหมำย กระตือรือร้นและเป็นผู้แสวงหำควำมรู้อยู่ตลอดเวลำด้วยควำมมุ่งมั่นตั้งใจ (Active Learning) [12] 

ผู้เรียนลงมือกระทสำมำกกว่ำกำรฟังเพียงอย่ำงเดียวโดยกำรอ่ำน กำรเขียน กำรโต้ตอบและกำรวิเครำะห์ปัญหำ รวมไป

ถึงกำรใช้กระบวนกำรคิดขั้นสูง ได้แก่ กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์และกำรประเมินค่ำ ซึ่งจะช่วยทสำให้สำมำรถเรียนรู ้

ได้ดียิ่งขึ้น [13]

 สรปุว่ำกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเป็นกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นให้ผูเ้รยีนได้เกดิกำรเรยีนรูด้้วย

ตนเอง โดยผู้เรียนเกิดควำมต้องกำรที่จะศึกษำหำควำมรู้จำกกำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน ผู้สอน ชุมชน สิ่งแวดล้อม

ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเน้นไปที่กำรฝึกฝนกำรใช้กระบวนกำรคิด สังเกต วิเครำะห์ พูด ฟัง สื่อสำร กำรตั้งคสำถำม

คสำตอบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ คิดเป็น ทสำเป็นและแก้ปัญหำเป็น มีกำรตัดสินใจที่ดีและสำมำรถเรียนรู้ทสำงำนร่วมกันรวมทั้ง

กำรนสำทักษะที่ได้ในกำรแก้ปัญหำ ไปใช้ในชีวิตประจสำวัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำร

เรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะ (ควำมรู ้ทกัษะและเจตคต)ิ เพือ่ทีจ่ะได้ส่งผลต่อเนือ่งไปทสำให้

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบหรือนักศึกษำ กศน. เพิ่มมำกขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำ  

นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โดยมีควำมมุ่งหมำยในกำรวิจัย ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำกำรศึกษำ

นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

 2. เพื่อศึกษำประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ

นักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

 3. เพื่อศึกษำประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ 

นักศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ใน 3 ด ้ำน คือ 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

3.2 ทักษะกำรเรียนรู้ร่วมกัน 3.3 เจตคติต่อกำรจัดกำรเรียนรู้

ความส�าคัญของการวิจัย

 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำ 

นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย มีควำมสสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

 1. ได้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำ 

นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

 2. ผลที่ได้จำกกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนจะช่วยให้นักศึกษำ กำรศึกษำ 

นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ได้คิดเป็น ทสำเป็นและแก้ปัญหำร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปสู่กำรพัฒนำ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรเรียนรู้ร่วมกัน

 3. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่พัฒนำขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

ในกำรนสำไปเป็นแนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ในบริบทอื่นๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ขอบเขตของการวิจัย

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

  1.1 ประชำกร คือ นักศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม

อัธยำศัยอสำเภอซับใหญ่ สสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดชัยภูมิ ในปีกำรศึกษำ 

2559 จสำนวน 878 คน

  1.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ศูนย์กำรศึกษำ 

นอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยัอสำเภอซบัใหญ่ สสำนกังำนส่งเสรมิกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั

จังหวัดชัยภูมิ ในปีกำรศึกษำ 2559 กสำหนดกลุ่มตัวอย่ำงเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

   1.2.1 กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ชใ้นกำรทดลองหำประสทิธภิำพรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู ้คอื นกัศกึษำระดบั

มธัยมศกึษำตอนปลำย ศนูย์กำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยัอสำเภอซบัใหญ่ สสำนกังำนส่งเสรมิกำรศกึษำ

นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดชัยภูมิ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 ได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง 

(Purposive Sampling) จสำนวน 30 คน

   1.2.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ คือ นักศึกษำระดับมัธยมศึกษำ

ตอนปลำยศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอสำเภอซับใหญ่ สสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดชัยภูมิ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive 

Sampling) จสำนวน 30 คน

 2. ตัวแปรที่ศึกษำ

  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ กำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็น

ฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

  2.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ สมรรถนะของนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ

ตำมอัธยำศัยต่อรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน ประกอบด้วย

   1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

   2) ทักษะกำรเรียนรู้ร่วมกัน

   3) เจตคติต่อกำรจัดกำรเรียนรู้

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนจำกเอกสำรเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งสสำรวจและวิเครำะห์ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ในด้ำนต่ำง ๆ

 2. กำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย หลักกำร วัตถุประสงค์ เนื้อหำและกระบวนกำรจัดกำร

เรียนรู้และกำรวัดและประเมินผล แล้วทสำกำรประเมินคุณภำพโดยผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 5 คน และนสำไปทดลองใช้ (Try 

out) กบันกัศกึษำ ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่ำง พร้อมทัง้กำรหำประสทิธภิำพของรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้(E
1
/E

2
) โดยใช้เกณฑ์ 

80/80 เพื่อให้รูปแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพสสำหรับนสำไปทดลองจริง

 3. กำรหำประสทิธผิลของรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้เป็นกำรนสำไปทดลองใช้จรงิกบักลุม่ตวัอย่ำงทีเ่ป็นนกัศกึษำ

ระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย ศนูย์กำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยัอสำเภอซบัใหญ่ โดยกำรวดัผลสมัฤทธิ์

ก่อนและหลังเรียน กำรประเมินทักษะกำรเรียนรู้ร่วมกันและเจตคติต่อรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 4. กำรประเมินและปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็นขั้นตอนสุดท้ำยในกำรปรับปรุงแก้ไข
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ขั้นตอน ผลการด�าเนินการการด�าเนินการ

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

Figure 1 The process of research and development.
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สรุปผลการวิจัย

 1. ผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ 

กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ได้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่สสำคัญ  

คือ 1) หลักกำร 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหำและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ 4) กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  

มผีลกำรประเมนิคณุภำพโดยผูเ้ชีย่วชำญพบว่ำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูม้คีวำมสอดคล้องและเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก 

( X = 4.44, S.D. = 0.70)

 2. ผลกำรใช้รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะนกัศกึษำกำรศกึษำนอก

ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย มีดังนี้

  2.1 ผลกำรวเิครำะห์เปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนก่อนและหลงัเรยีน พบว่ำคะแนนเฉลีย่

ของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยก่อน

เรียนของกลุ่มตัวอย่ำง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 11.53 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ำกับ 13.73 คะแนน

  2.2 ผลกำรประเมินทักษะกำรเรียนรู้ร่วมกันในภำพรวมหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบกำรจัดกำร

เรยีนรูเ้ชงิรกุ โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะนกัศกึษำกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั ทกุ

ด้ำนอยู่ในระดับมำก ( X = 4.44, S.D. = 0.70)

  2.3 ผลกำรสอบถำมเจตคติในภำพรวมหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดย

ใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย อยู่ในระดับมำก  

( X = 4.43, S.D. = 0.64)

อภิปรายผล

 1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบ

และกำรศกึษำตำมอธัยำศยั ทีพ่ฒันำขึน้มำมปีระสทิธผิลสอดคล้องกบัองค์ประกอบผลกำรเรยีนรูท้ี ่คำดหวงัของนกัศกึษำ

ในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ทักษะกำรเรียนรู้ร่วมกันและเจตคติต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ อำจเป็นเพรำะว่ำรูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้นี้ ได้พัฒนำขึ้นมำอย่ำงถูกต้องเป็นระบบตำมกระบวนกำรของกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and 

Development) [14], [15] ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 กำรหำประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ และขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินและปรับปรุง

รูปแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้กล่ำวคอื อนัดบัแรกผูว้จิยัได้ศกึษำสภำพและปัญหำของกำรจดักำรเรยีนรูก้ำรศกึษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและ พบว่ำ 1) นักศึกษำมีระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตส่ำ 2) นักศึกษำไม่จบกำรศึกษำ 3) 

กำรขำดแคลนครูผู้สอนที่มีควำมรู้เฉพำะด้ำน 4) ครูผู้สอนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจทักษะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 5) 

เนือ้หำกำรเรยีนรูไ้ม่สอดคล้องกบัชวีติและควำมเป็นอยูข่องนกัศกึษำ 6) นกัศกึษำขำดควำมรบัผดิชอบงำนทีไ่ด้รบัมอบ

หมำย ขำดควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบคุคลและขำดทกัษะในกำรแสวงหำควำมรู ้ทสำให้ไม่สำมำรถเรยีนรูไ้ด้อย่ำงเหมำะสม 

ซึง่ข้อมลูนีส้อดคล้องกบังำนวจิยัของธติ ิพึง่เพยีร [16] ทีไ่ด้ทสำกำรศกึษำควำมต้องกำรของนกัศกึษำ กำรศกึษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยในอสำเภอเมือง จังหวัดอ่ำงทอง เป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จสำนวน 341 คน 

และจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสำมำรถนสำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจสำวัน จัดให้มีระบบกำรให้คสำปรึกษำ กำรบริกำรเพ่ือ

แก้ปัญหำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนกำร

ศึกษำต่อเนื่อง กำรพัฒนำทักษะชีวิต กำรเสริมสร้ำงสุขภำพ กำรแก้ปัญหำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

ใช้แหล่งเรยีนรูต่้ำง ๆ  นอกจำกนัน้ผูว้จิยัได้นสำผลทีไ่ด้จำกกำรสมัภำษณ์ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำทีแ่สดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบั 
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กำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียนกำรศึกษำนอกระบบ หรือนักศึกษำ กศน.ใน 4 ด้ำน คือ 1) กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร

จัดกำร 2) กำรพัฒนำคุณภำพครูผู้สอน 3) กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ และ 4) กำรพัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงต้นแบบของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริม

สมรรถนะนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

 2. ขั้นตอนต่อไปหลังจำกท่ีได้ต้นแบบของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริม

สมรรถนะนกัศกึษำ กำรศกึษำนอกระบบ และกำรศกึษำตำมอธัยำศยัแล้ว ได้นสำต้นแบบของรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูน้ี้

ผ่ำนกำรประเมนิจำกผูเ้ชีย่วชำญว่ำมคีณุภำพก่อนทีจ่ะนสำไปใช้ในสถำนกำรณ์จรงิ โดยมค่ีำดชันคีวำมสอดคล้องขององค์

ประกอบของรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ท่ำกบั 0.78 โดยควำมคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชำญทีส่รปุผลเกณฑ์กำรประเมนิถอืว่ำอยู่

ในเกณฑ์ที่สอดคล้องและใช้ได้ คือ มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องอยู่ระหว่ำง 0.60-1.00 แสดงว่ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้

เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เป็นรูป

แบบกำรจดักำรเรยีนรูท้ีม่คีณุภำพมำกพอทีจ่ะนสำไปใช้ในสถำนกำรณ์จรงิได้ให้ผูเ้รยีนมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถตำมควำม

คำดหวังของผลกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับพัชรี ศรีสังข์ [17] ที่ว่ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นกระบวน

กำรจัดกำรใช้ทรัพยำกรท่ีเก่ียวข้องกับกำรเรียนรู้มำจัดเป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์หรือได้

ฝึกหัดหรือได้กระทสำโดยได้รับกำรเสริมแรงอย่ำงมีประสิทธิภำพสัมพันธ์กันอย่ำงต่อเนื่องและประสำนงำนกันเพื่อให้

เกิดประสทิธผิลมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเกิดขึ้นอย่ำงค่อนข้ำงถำวรกับผู้เรียนตำมขีดควำมสำมำรถทีม่ ีได้บรรลุจุด

ประสงค์ที่ตั้งไว้ และทั้งนี้ได้สอดคล้องกับผลงำนของจิรภำ อรรถพร [18] ที่ได้พัฒนำรูปแบบกำรสอนเชิงรุกออนไลน์

เพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมกำรเรยีนรูข้องนสิติปรญิญำบณัฑติ ทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันำรปูแบบกำรสอนเชงิรกุออนไลน์

เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของนิสิตปริญญำบัณฑิต กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรพัฒนำรูปแบบนี้ คือ ผู้เชี่ยวชำญใน

กำรพฒันำรปูแบบ จสำนวน 5 คน และผูเ้ชีย่วชำญในกำรประเมนิรปูแบบ 5 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบ

สัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ และแบบประเมินรูปแบบฯ ผลกำรวิจัยพบว่ำ รูปแบบที่พัฒนำขึ้นประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 

ดังนี้ 1) บทบำทผู้สอน 2) บทบำทผู้เรียน 3) ระบบจัดกำรเรียนรู้ 4) เนื้อหำของบทเรียน 5) กำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ศนูย์กลำง 6) กำรตดิต่อสือ่สำรผ่ำนเทคโนโลย ี7) กระบวนกำรส่งเสรมิพฤตกิรรมกำรเรยีนรู ้8) กำรสะท้อนกำรเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน และ 9) กำรวดัและประเมนิผล โดยรปูแบบกำรสอนเชงิรกุออนไลน์เพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมกำรเรยีนรู ้ม ี5 ขัน้ตอน 

ดังนี้ 1) ขั้นศึกษำค้นคว้ำ 2) ขั้นเชื่อมโยงปัญหำ 3) ขั้นระดมสมอง 4) ขั้นสังเกตกำรณ์ และ 5) ขั้นสะท้อนคิด ดังนั้น กำร

ประเมนิรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยผูเ้ชีย่วชำญเป็นมำตรกำรหนึง่ทีท่สำให้รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูม้ปีระสทิธภิำพได้

 3. หลังจำกกำรปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้นี้ตำมข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชำญแล้ว ผู้วิจัยได้นสำไปใช้กับ

กลุม่ตวัอย่ำง ซึง่ผลกำรทดลองใช้รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะนกัศกึษำ

กำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั พบว่ำ ผลกำรวเิครำะห์เปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนหลงั

เรยีนสงูกว่ำก่อนเรยีนอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 โดยทีค่ะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนของกลุม่ตวัอย่ำงมคีะแนนเฉลีย่

เท่ำกับ 11.53 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ำกับ 13.73 คะแนน ทั้งนี้เนื่องจำกรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก

โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน เป็นรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรฝึกฝนกำรใช้กระบวนกำรคิด สังเกต วิเครำะห์ พูด ฟัง

และสือ่สำรด้วยกำรตัง้คสำถำม หำคสำตอบ จงึทสำใหผู้้เรียนได้คดิเป็น ทสำเป็นและแกปั้ญหำเป็น ซึง่ผลทีไ่ด้นีส้อดคล้องกบั

ผลกำรวิจัยของศรำวุฒิ ขันคสำหมื่น [19] ได้ศึกษำ กำรประยุกต์ใช้รูปแบบกำรเรียนรู้เชิงรุกวิชำฟิสิกส์ เรื่อง สภำพสมดุล

สสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำเพื่อศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยเปรียบเทียบควำมคงทนกำรเรียนรู้วิชำฟิสิกส์ 

เรื่องสภำพสมดุลระหว่ำงกำรเรียนรู้เชิงรุกกับกำรเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่ำงที่ในกำรวิจัยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษำ 

ปีที่ 3 จสำนวน 74 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จสำนวน 39 คน และกลุ่มควบคุม จสำนวน 35 คน โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้ 
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เชงิรกุแบบจบัคูร่่วมคดิและห้องปฏบิตักิำรแห่งกำรค้นพบด้วยวงจรกำรเรยีนรูแ้บบ PODS เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัเป็น

แผนกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุและแบบวดัผลกำรเรยีน ผลกำรวจิยัพบว่ำ รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้เชงิรกุนีท้สำให้นกัเรยีน

มคีวำมสนใจในกำรเรยีนมำกขึน้และ พบว่ำ กลุม่นกัเรยีนทีไ่ด้เรยีนรูเ้ชงิรกุมคีวำมคงทนในกำรเรยีนรูส้งูกว่ำนกัเรยีนที่

เรียนแบบปกตอิย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 และแสดงให้เหน็ว่ำกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุช่วยพฒันำผลสมัฤทธิท์ำง 

กำรเรียนได้ดีกว่ำกำรเรียนรู้แบบปกติ และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของอำภรณ์ แสงรัศมี [20] ที่ศกึษำผลกำรเรียนแบบ 

ใช้ปัญหำเป็นฐำนต่อลักษณะกำรเรียนรู ้ด้วยตัวเอง ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมและ 

ควำมพึงพอใจ ต่อกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ซึ่งเป็นวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ผลกำรวิจัยแสดงให้

เห็นว่ำนักเรียนที่เรียน ด้วยวิธีกำรเรียนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำนมีคะแนนเฉลี่ยของลักษณะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองหลัง 

กำรเรียนรูส้งูกว่ำนกัเรยีนทีเ่รยีน ด้วยวธิกีำรเรยีนแบบปกตอิย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วย

วิธีกำรเรียนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมหลังกำรเรียน

ไม่แตกต่ำงจำกนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีกำรเรียนแบบปกติ นอกจำกนั้น ยังพบว่ำ นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีกำรเรียนแบบใช้

ปัญหำเป็นฐำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนกำรสอนในระดับมำก

 นอกจำกนี ้ผลกำรประเมนิทกัษะกำรเรยีนรูร่้วมกนัในภำพรวมหลงักำรจดักำรเรยีนรูด้้วยรปูแบบกำรจดักำรเรยีน

รู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยทุกด้ำน

อยู่ในระดับมำก ( X = 4.44, S.D. = 0.70) สอดคล้องกับคสำกล่ำวของเพียเจต์ [21] ที่ว่ำกระบวนกำรเรียนรู้ของมนุษย์เป็น

ประสบกำรณ์เฉพำะตนและเป็นประสบกำรณ์ที่ผู้เรียนรู้จะต้องเป็นผู้จัดกระทสำ (Acting-on) กับข้อมูลทั้งหลำยที่รับเข้ำ

มำ มใิช่เป็นเพยีงผูร้บัข้อมลู (Taking-in) เท่ำนัน้ ดงันัน้ กำรเรยีนรูร่้วมกนัจงึเป็นกำรจดักำรเรยีนรูท้ีใ่ห้ผูเ้รยีนมกีำรพึง่พำ

อำศยักนัในกำรเรยีนรู ้มกีำรปรกึษำหำรอืกนั มกีำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ต่อกนั มกีำรวเิครำะห์และเรยีนรูร่้วมกนัและต้อง

ปรับใช้กับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนได้อย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของลูคัส [22]  

ทีไ่ด้ศกึษำกำรจดักำรเรยีนเชงิรกุทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนและประสทิธิภำพส่วนบคุคลของนกัศกึษำมหำวทิยำลยั 

โดยทสำกำรศกึษำกบักลุม่นกัศกึษำ 16 คน ทีล่งเรยีนวชิำพชีคณติโดยใช้กำรสอนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำนกบักลุม่นกัศกึษำ

อีก 27 คน ที่ใช้แบบบรรยำย เมื่อนสำผลกำรเรียนมำเปรียบเทียบ พบว่ำ นักศึกษำที่ใช้กำรสอนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำนมี

ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนสูงกว่ำกำรสอนแบบบรรยำย และสอดคล้องกบัผลกำรวจิยัของศริพิร มโนพเิชษฐ์วฒันำ [23] ที่

ได้ทสำกำรวิจัยเพื่อศึกษำกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์แบบบูรณำกำรที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในกำรเรยีนรูท้ีก่ระตอืรอืร้น เรือ่ง ร่ำงกำยมนษุย์ กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยัเป็นนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษำปีที ่2 โรงเรยีน

บำงพลีรำษฎร์บสำรุง จังหวัดสมุทรปรำกำร และโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรุงเทพมหำนคร เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

คือ แบบประเมินรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แผนกำรเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน แผนผังมโนทัศน์ 

แบบประเมินทักษะกำรปฏิบัติของผู้เรียน แบบสังเกตพฤติกรรมและบรรยำกำศของกำรเรียนกำรสอน แบบบันทึก  

กำรเรียนรู้ของผู้เรียน แบบบันทึกกำรสอนของผู้สอน แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้เรียน และแบบวัดสังคมมิติ ผล

กำรวิจัยพบว่ำ ได้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอยู่ในเกณฑ์เหมำะสมมำก ( X  = 4.80) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ

ผู้เรียนตำมรูปแบบฯ หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมนีัยสสำคญัทำงสถิตทิี่ระดับ .01 และมคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำเกณฑ์ที่

กสำหนด (ร้อยละ 70) มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ดขีึน้ ปฏสิมัพนัธ์ในกำรทสำงำนร่วมกนัของผูเ้รยีนมกีำรพฒันำทีด่ขีึน้และ

ผู้เรียนที่ได้เรียนตำมรูปแบบฯ มีควำมคงทนในกำรเรียนรู้ นอกจำกนี้ยังพบว่ำ กำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบฯ ช่วยให ้

ผูเ้รยีนมคีวำมรบัผดิชอบร่วมกนัในกำรเรยีนรู ้ส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงผูเ้รยีน และผูเ้รยีนมคีวำมสขุ สนกุกบั 

กำรเรียนวิทยำศำสตร์ สรุปผลจำกกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบฯ ในครั้งนี้ทสำให้ได้รูปแบบฯ ฉบับที่สำมำรถนสำ

ไปใช้จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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 ส่วนผลกำรสอบถำมเจตคตใินภำพรวมหลงักำรจดักำรเรยีนรูด้้วยรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำ 

เป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย อยู่ในระดับมำก ( X = 4.43,  

S.D. = 0.64) ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนของโอร์ฮำนและรอฮำน [24] ที่ได้วิจัยผลกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยเน้นปัญหำเป็น

หลักที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ มโนทัศน์ทำงวิทยำศำสตร์และเจตคติของนักเรียน โดยใช้วิธีกำรวิจัย 

เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ข้อมูลเชิงปริมำณได้จำกรูปแบบกำรทดสอบกลุ่มตัวอย่ำงและหลังกำรทดลอง ข้อมูลเชิง

คณุภำพได้จำกกำรวเิครำะห์เอกสำร กำรศกึษำวจิยันีด้สำเนนิกำรกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่5 ปีกำรศกึษำ 2547-2548 

จสำนวน 50 คนในโรงเรยีนของรฐัอสิตนับลู ขัน้ตอนกำรสอนใช้เวลำเรยีน 30 ช่ัวโมง ในกำรวจิยันีใ้ช้เครือ่งมอืวดั 3 แบบ 

คอืแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิค์สำถำมปลำยเปิดและแบบวดัเจตคต ิค่ำสมัประสทิธิค์วำมน่ำเชือ่ถอืของแบบวดัผลสมัฤทธิ์

ทำงกำรเรียนคสำนวณเป็นค่ำควำมแปรปรวนแบบ KR 20 = 0.78 ค่ำ Cronbach ของเจตคติเท่ำกับ 0.89 ในขณะที่หัวข้อ

เรื่องได้รับกำรสอนบนพื้นฐำนของกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นหลัก ส่วนวิธีกำรสอนแบบปกติถูกใช้ในกลุ่มควบคุม 

จำกกำรรวบรวมข้อมูลและกำรประเมินผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรใช้แบบกำรเรียนรู้ที่ใช้ปัญหำเป็นหลักสำมำรถกสำหนด

ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของนกัเรยีนและเจตคตต่ิอวชิำวทิยำศำสตร์ได้ ซึง่ผลกำรวจิยัพบว่ำ กำรประยกุต์ใช้รปูแบบกำร

เรยีนรูแ้บบเน้นปัญหำเป็นหลกัมผีลต่อกำรพฒันำแนวคดิเชงิบวกของนกัเรยีน และทสำให้มคีวำมเข้ำใจผดิในระดบัตสำ่สดุ

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในกำรนสำผลจำกกำรวิจัยนี้ไปปฏิบัติ มีดังนี้

 1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำนอก

ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยท่ีผู้วิจัยได้พัฒนำข้ึนนี้ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสำมำรถนสำไปใช้จัดกิจกรรม 

กำรเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในรำยวิชำอื่น ๆ ได้ตำมควำมเหมำะสมและผู้สอนควรให้ควำมสนใจในกำรพัฒนำกิจกรรม

กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เพิ่มเติม

 2. หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบันกัศกึษำกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยัหรอื กศน. โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 

สสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยควรจัดทสำเป็นนโยบำยในกำรนสำรูปแบบกำรจัดกำร

เรยีนรูน้ีไ้ปใช้ในลกัษณะของกจิกรรมเสรมิหรอืสอดแทรกในรำยวชิำเพือ่ส่งเสรมิกำรเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบัสถำนกำรณ์

ในปัจจุบัน

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้

 1. ควรมีกำรวิจัยติดตำมผลนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบ หรือ นักศึกษำ กศน.กลุ่มตัวอย่ำงที่ได้ทดลองใช้ 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ทักษะกำรเรียนรู้ร่วมกันและเจตคติเป็นอย่ำงไร มีปัญหำหรือ

อุปสรรคอะไรในกำรส่งเสริมสมรรถนะภำยหลังเสร็จสิ้นจำกกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้นี้

 2. ควรมกีำรบนัทกึหลงักำรสอนเพิม่มำกขึน้เพือ่บนัทกึข้อด-ีข้อด้อยของแผนกำรจดักำรเรยีนรูใ้นแต่ละสปัดำห์ 

เช่น เวลำสอนทีก่สำหนดไว้ในแต่ละเรือ่งมำกหรอืน้อยไป เนือ้หำเหมำะสมหรอืไม่เพยีงใด สือ่กำรสอน กำรวดัผลประเมนิผล 

และอื่น ๆ ที่ระบุในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสมหรือไม่ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่

อย่ำงไร นักศึกษำสนใจ ตั้งใจและมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้มำกน้อยอย่ำงไร นักศึกษำรับรู้และเข้ำใจใน

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้มำกน้อยเพียงใด ปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ทั้งด้ำนของนักศึกษำ 

สื่อ อุปกรณ์ และผู้สอน และระบุกำรแก้ไขปัญหำที่นสำมำใช้ระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ รวมถึงผลที่ได้รับจำก

กำรแก้ไขปัญหำนั้น
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