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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและทดสอบความมีประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้ที่

ยึดปญัหาเปน็ฐานสำาหรบัห้องเรยีนศตวรรษที ่21 ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา ดำาเนินการทดลองภาคสนามด้วย
รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นแบบหนึ่งกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มเป้าหมาย
เป็นครูผู้สอนจำานวน 16 คนมีนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทดลองจำานวน 240 คน ที่โรงเรียนบ้านนาดี  
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ผลการวิจัย พบว่า โปรแกรมการเรียนรู้ที่ 
ยึดปญัหาเปน็ฐานสำาหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ยโครงการพฒันาความรูใ้หแ้กก่ลุม่เปา้หมาย 
และโครงการนำาความรู้สู่การปฏิบัติ แต่ละโครงการมีคู่มือเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติประกอบ เมื่อ
ผ่านการทดลองภาคสนาม มีประสิทธิผลตามสมมุติฐานการวิจัยที่กำาหนดไว้คือ 1) คะแนนการประเมิน
บรรยากาศการเรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ2) คะแนนประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอยา่งมนียัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 ขอ้เสนอแนะจากผลการถอดบทเรยีนเพือ่การนำา
ไปใชท้ีส่ำาคญั คอื ให้นักเรยีนวางแผนการเรยีนรูอ้ย่างเปน็ระบบ ครตูอ้งชว่ยเหลอืดแูลใหค้ำาแนะนำานกัเรยีน
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อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน เน้นการใช้คำาถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และระยะเวลาใน
การจัดการเรียนรู้ไม่ควรนานเกินไป 

คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมการเรียนรู้ที่ยึดปัญหาเป็นฐาน ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา

Abstract 
The objectives of this research were to develop and evaluate the effectiveness of 

the problem-based learning for the 21st century for the expanded schools under the Office 
of Basic Education Commission by research and developmentmethodology as an initial 
pre-experimental research: one group pretest - posttest design. The target group were 16 
teachers and 240 related students of Bannadee school, Khon Kaen Primary Education  
Service Area Office 5. The result found that the problem-based learning for the 
21st century consisted of knowledge development project and practical knowledge  
project the posttest was agree with the specified hypothesis 1) learning environment of target 
group had high level of mean after post-test which significant at level 0.05 and 2) learning 
behavior of students after post-test had high level of mean which significant at level 0.05. 
Recommendation from results of this study when applying the program are; allow students 
to systematically plan the learning with support and advice from teachers, focus on using 
questions to encourage creative thinking of students, and suitable learning time.

Keywords: Problem-based learning, 21st century classroom, educational expanded schools

บทนำา
สังคมในปัจจุบัน เป็นสังคมโลก เกิดการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยปราศจากพรมแดน
ขวางกั้น โลกเป็นเสมือนหมู่บ้านเดียวกัน เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมที่ใช้ความรู้เป็น
ฐาน ในสังคมยุคนี้ต่างจำาเป็นต้องใช้ทักษะในด้าน
การเรียนรู้เพื่อการดำารงชีวิตอยู่การเปลี่ยนแปลง
ไปของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคมโลกการมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นของ
ตนเองจึงเป็นปัจจัยหลักที่จะทำาให้เกิดการเจริญ
เติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศอันจะนำาพาประเทศไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (sustainable development) ผลต่อการ
เปล่ียนแปลงพื้นที่ในการผลิตทางอุตสาหกรรม 
และการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคน โลกาภิวัตน์
ทำาให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับโลก  
Nissanke and Thorbecke (2006) การเพิม่ขึน้ของ
การลงทุนโดยตรงและการส่งผ่านเทคโนโลยีจาก
ประเทศที่พัฒนาแล้วไปยังประเทศที่กำาลังพัฒนา
หรือด้อยพัฒนา มีความสำาคัญเป็นอย่างมากใน
ยคุโลกาภวิตัน ์และนอกจากนีค้ลืน่ของโลกาภวิตัน ์
นั้น ยังเช่ือมโยงถึงวัฒนธรรมการบริโภคของผู้คน
จากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งอีกด้วย Little and Green 
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(2009) ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
ต่อสังคมอย่างไร้พรมแดนการผสมผสานระหว่าง
เทคโนโลยีใหม่ๆ กับกระบวนการออกแบบ
การเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและอำานวย
ความสะดวกในการศึกษาหาความรู้ให้กับผู้เรียน
ทกุชว่งวยัจะสามารถช่วยแกปั้ญหาในเรือ่งขอ้จำากดั
ทางด้านสถานที่และเวลาในการเรียนการจัดการ
เรียนการสอนแบบดัง้เดิมจงึไมส่ามารถตอบสนอง
ต่อเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
มักเป็นการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ ที่ไม่ได้
คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การนำา
กระบวนการเรียนรู้มาบูรณาการในหลักสูตรร่วม
กับการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียน
การสอน โดยใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรส์ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนได้ใช้ทกัษะ
การแก้ปัญหาผู้เรียนต้องค้นหาและสร้างสรรค์
ความรู้จากการแสวงหาด้วยตนเองหรือใช้ความ
ร่วมมือในกลุ่มของผู้เรียน ณมน จีรังสุวรรณ 
(2552)

ภาพของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเป็น
สิง่กอ่สร้างเป็นภาพของการเปน็ศนูยร์วมประสาท 
(nerve centers) ที่ไม่จำากัดอยู่แต่ในห้องเรียน  
แต่จะเชื่อมโยงครู นักเรียน และชุมชนเข้าสู่ 
ขุมคลงัแหง่ความรูท้ัว่โลก ครเูองจะเปลีย่นจากการ
เปน็ผูถ้า่ยทอดความรูไ้ปเปน็ผูส้นบัสนนุชว่ยเหลอื
ให้นักเรียนสามารถเปล่ียนสารสนเทศเป็นความ
รู้และนำาความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและ
ให้เป็นประโยชน์เป็นการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้  
และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น ภาพ
ของห้องเรียนจะขยายกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น 
นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้ชี้นำาตนเองได้ มีการ
ทำางานทั้งอย่างเป็นอิสระและอย่างร่วมมือกันกับ
คนอื่น หลักสูตรและการสอนจะมีลักษณะท้าทาย
สำาหรบันักเรยีนทกุคน และคำานงึถงึความแตกตา่ง

ระหว่างบคุคล หลักสตูรจะไมเ่นน้การยดึตำาราเปน็
ตัวขับเคลื่อนหรือแบบแยกส่วนเช่นในอดีต แต่จะ
เป็นหลักสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ 
การสอนทักษะและเนื้อหาจะไม่เป็นจุดหมาย
ปลายทางเช่นที่เคยเป็นมา แต่นักเรียนจะต้องมี
การเรยีนรูผ้า่นการวจิยัและการปฏบิตัใินโครงงาน 
การเรียนรู้จากตำาราจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น 
ความรู้จะไม่หมายถึงการจดจำาข้อเท็จจริงหรือ
ตัวเลข แต่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและการ
ปฏิบัติ โดยเช่ือมโยงกับความรู้และประสบการณ์
เก่าที่มีอยู่ ทักษะและเนื้อหาที่ได้รับจะเกี่ยวข้อง
และมคีวามจำาเปน็ตอ่การปฏบิตัใินโครงงาน จะไม่
จบลงตรงทีก่ารไดร้บัทกัษะและเนือ้หาแลว้เทา่นัน้  
การประเมินผลจะเปล่ียนจากการประเมิน
ความจำาและความไม่เกี่ยวโยงกับความเข้าใจ
ต่อการนำาไปปฏิบัติได้จริง ไปเป็นการประเมินที่ 
ผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง 
ด้วย ทักษะท่ีคาดหวังสำาหรับศตวรรษที่ 21  
ที่ เ รียนรู้  ผ่ านหลักสูตรที่ เป็นสหวิทยาการ 
บรูณาการ ยดึโครงงานเป็นฐานและอืน่ๆ ดงักล่าว
จะเน้นเรื่อง 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
2) ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะสารสนเทศ ส่ือ 
และเทคโนโลยีที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นได้จาก 
ความร่วมมือ ในการทำางานเป็นทีม การคิด 
เชิงวิพากษ์ ในปัญหาที่ซับซ้อน การนำาเสนอ 
ด้วยวาจาและด้วยการเขียน การใช้เทคโนโลยี 
ความเป็นพลเมืองดี การฝึกปฏิบัติอาชีพ การวิจัย 
และการปฏบิตัสิิง่ตา่งๆ (วิโรจน ์สารรตันะ, 2556 
; Heick, 2012; Partnership for 21st Century 
Skills, 2011; The Victorian Council of School 
Organizations, 2012

จากผลการศึกษาหลักการและทฤษฎีท่ี
เกีย่วขอ้งในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเปน็ฐาน  
ของนกัวชิาการไทยและตา่งประเทศ เชน่ Barrows 
& Kelson (1993) Barell (1998) Gijselaers 
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(1996) Torp & Sage (2002) และวิจารณ์ 
พาณิช (2555) สามารถนำาเอาหลักการและวิธี
การต่างๆ โดยผู้วิจัยได้กำาหนดรายละเอียดของ
แต่ละขั้นตอนตามทัศนะของนักวิชาการหลาย
ท่านไว้ ดังนี้

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
มีประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
สรรค์นิยม (Constructivism) เป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียน เรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง เรียนรู้และพัฒนาการทำางานร่วมกัน 
พัฒนาด้านการใช้เหตุผล พัฒนาความเชื่อมั่นใน
ตนเองและความรับผิดชอบสำาหรับขั้นตอน PBL 
ผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มี 7 ขั้น
ตอนสำาคัญดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 อธิบายคำาศัพท์ที่ไม่
เข้าใจ กลุ่มผู้เรียนร่วมกันทำาความเข้าใจคำาศัพท์
และข้อความที่ปรากฏอยู่ในโจทย์ปัญหาให้ชัดเจน 
ขั้นตอนที่ 2 ระบุปัญหา กลุ่มผู้เรียนร่วมกันระบุ
ปญัหาหลกัทีป่รากฏในโจทย์ปญัหาและตัง้คำาถาม
จากโจทย์ปัญหา ขั้นตอนท่ี 3 ระดมสมอง กลุ่ม 
ผู้เรียนระดมสมองจากคำาถามที่ร่วมกันกำาหนด
ข้ึน โดยอาศัยความรู้เดิมของสมาชิกกลุ่มทุกคน 
โดยถอืวา่ทกุคนมคีวามสำาคญั ดงันัน้จะตอ้งรบัฟงั 
ซึ่งกันและกัน ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ปัญหา กลุ่ม 
ผู้เรียนอธิบายวิเคราะห์ปัญหาและตั้งสมมติฐานที่
เชื่อมโยงกันกับปัญหาที่ได้ระดมสมองกัน ช่วยกัน 
คิดอย่างมีเหตุผล สรุปเป็นความรู้และแนวคิด
ของกลุ่ม ขั้นตอนที่ 5 สร้างประเด็นการเรียนรู้  
กลุ่มผู้เรียนกำาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อ
ค้นหาข้อมูลท่ีจะอธิบายผลการวิเคราะห์ที่ตั้งไว้ 
นอกจากนี้กลุ่มผู้เรียนจะร่วมกันสรุปว่าความรู้ 
ส่วนใดรู้แล้ว ส่วนใดที่ยังไม่รู้ หรือจำาเป็นต้องไป 
คน้ควา้เพิม่เตมิเพ่ืออธิบายปญัหานัน้ ขัน้ตอนที ่6  
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มผู้เรียนค้นคว้า  
หาคำาอธิบายตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดย
รวบรวมข้อมูลความรู้และสารสนเทศจากส่ือและ

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต  
ผู้รู ้ฯลฯ เพือ่ค้นหาคำาตอบให้บรรลตุามวัตถปุระสงค์ 
ที่กำาหนดไว้และเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง ข้ันตอนที่ 7 รายงานต่อกลุ่ม กลุ่ม 
ผู้เรียนนำารายงานข้อมูลหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้ 
จากการค้นคว้าเพิ่มเติมอภิปราย วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ เพือ่สรปุเปน็องคค์วามรู ้และนำามาเสนอ 
ต่อกลุ่มในแต่ละประเด็นการเรียนรู้

ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาโปรแกรม
พัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดปัญหาเป็นฐานสำาหรับ
ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาซึ่งจะเป็นการนำาเอากระบวนการ
เรียนการสอนที่ยึดปัญหาเป็นฐานเพื่อช่วยแก้
ปัญหาการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
ผู้เรียนจะต้องแลกเปลี่ยนเน้ือหาความรู้ร่วม 
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนนำา
เสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  
จะเป็นการเพิ่ม ศักยภาพทางการเรียน รู้ให้  
เหมาะสมและกา้วทนัตอ่ความเจรญิกา้วหนา้ในยคุ
ของโลกท่ีไร้พรมแดนและยงัจะเปน็การเพิม่ทกัษะ
และความสามารถในการเรยีนรูโ้ดยเริม่จากปญัหา
และยังจะก่อให้เกิดกระบวนการกลุ่มในการเรียน 
สามารถนำาสื่อมาผสมผสานเพื่อใช้สำาหรับการ
เรียนการสอนจึงจะเป็นแนวทางในการพัฒนา 
พืน้ฐานทางดา้นการเรยีนรูแ้ละขยายสงัคมแหง่การ
เรียนรู้ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ที่ยึด

ปัญหาเป็นฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ประกอบด้วยโครงการและรายละเอียดของ
โครงการ รวมทั้งคู่มือประกอบโครงการแต่ละ
โครงการ
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2. เพื่ อประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรม และเพื่อหาข้อบกพร่องในการปรับปรุง
แกไ้ขจากผลการทดลองในภาคสนามของโปรแกรม
การเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานสำาหรับห้องเรียน
ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ที่

ยึดปัญหาเป็นฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 
21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีขอบเขตของการศึกษาวิจัย ดังนี้ ครูโรงเรียน
บ้านนาดีสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่นเขต 5 สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำานวน 16 คน ที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียน 240 คน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ขัน้ตอนที ่1 ก�รตรวจสอบกรอบแนวคดิ

เพื่อก�รวิจัยและก�รปรับปรุงแก้ไข

ในขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบ
กรอบแนวคิดในการวิจัยคือ โปรแกรมพัฒนาการ
เรียนรู้ ท่ียึดปัญหาเป็นฐานสำาหรับห้องเรียน 
ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เกณฑ์ความสอดคล้อง  
ของโปรแกรมกับปัญหาหรือความต้องการจำาเป็น
และบริบทของสถานศึกษา ใน 2 กิจกรรม ดังนี้

1. การตรวจสอบกรอบแนวคิดในการ
วิจัยเป็นการตรวจสอบโปรแกรมพัฒนาการเรียน
รู้ที่ยึดปัญหาเป็นฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 
21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
ผู้ วิจัยได้พัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องในบทที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 9 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง โดยใช้เกณฑ์โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
มีความสอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการ
จำาเปน็และบรบิทของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานหรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขอะไรอีก

2. การปรบัปรงุแกไ้ขกรอบแนวคดิในการ
วจิยั ผลจากการการตรวจสอบกรอบแนวคดิในการ
วจิยัคอื โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้โดยวธิกีารสมัภาษณ์
เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 9 ราย ดังกล่าว ผู้วิจัย 
นำาผลมาสังเคราะห์เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความสอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการ
จำาเป็นและบริบทของโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 2 ก�รจัดทำ�คู่มือประกอบ
โปรแกรม

เป็นการจัดทำาเอกสารคู่มือประกอบ
โครงการในแตล่ะโครงการ อนัเปน็ผลสบืเนือ่งจาก
ผลการศกึษาวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้องในบทที ่2 และ
ผลจากการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังกล่าวในขั้นตอนที่ 1 ดังนี้ 

1. คู่มือประกอบโครงการพัฒนาความรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง เพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาด้วยตนเอง การ
ศกึษาเปน็กลุม่ การมอบหมายงานใหท้ำา หรอือืน่ๆ 
ในเบื้องต้นนี้มีจำานวน 5 หน่วยการเรียนรู้ คือ 
การเรียนรู้และห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ความ
หมายและข้ันตอนการเรียนรู้ที่ยึดปัญหาเป็นฐาน 
บทบาทผู้เรียนและผู้สอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน การสร้างและพัฒนาโจทย์ปัญหา
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่ยึดปัญหาเป็นฐาน
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2. โครงการนำาความรู้สู่การปฏิบัติของ
กลุม่เปา้หมายในการทดลอง เปน็โครงการทีแ่สดง
ให้เห็นถึงการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติไว้ล่วงหน้า 
มีการกำาหนดจุดมุ่งหมาย มีตารางการดำาเนิน
กิจกรรมดำาเนินงาน การแบ่งกลุ่มในการดำาเนิน
กิจกรรม มีการกำาหนดระยะเวลา และขอบเขต
ของเวลา มีการบริหารจัดการ และมีการติดตาม
และประเมินผล มีคู่มือของโครงการนำาความรู้ 
สู่การปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน
ตามโครงการ

ขัน้ตอนที ่3 ก�รตรวจสอบคณุภ�พคูมื่อ
ประกอบโปรแกรมและก�รปรับปรุงแก้ไข

การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบ
โปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไขจะทำาเป็น 2 
ระยะ ดังนี้การตรวจสอบภาคสนามเบื้องต้นและ
การปรบัปรงุแกไ้ข โดยการอภปิรายกลุม่เปา้หมาย 
ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 10 คน
โดยใชเ้กณฑค์วามถกูตอ้งและความเปน็ประโยชน์
ตอ่การนำาไปใช ้โดยผูว้จิยัจะนำาเสนอความเปน็มา 
ของการวิจัยและผลการดำาเนินงานที่ได้จาก 
การวิจัยในขั้นตอนที่ 1-2 ให้กลุ่มร่วมกันอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไข

การตรวจสอบภาคสนามครั้งสำาคัญและ
การปรับปรุงแก้ไข หลังจากปรับปรุงแก้ไขตาม 
ข้อเสนอแนะในระยะที ่1 แลว้ผูว้จิยันำาไปตรวจสอบ 
โดยวธิกีารอภปิรายกลุม่เปา้หมาย ได้แก ่ครผููส้อน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 20 คน โดยใช้เกณฑ์ความถูก
ต้องและความเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช้ โดย 
ผู้วิจัยจะนำาเสนอความเป็นมาของการวิจัยและ 
ผลการดำาเนินงานทีไ่ดจ้ากการวจัิยในขัน้ตอนที ่1-2  
และผลการตรวจสอบภาคสนามเบื้องต้นและการ
ปรบัปรงุแก้ไขในระยะที ่1 ใหก้ลุม่รว่มกนัอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นตอนที่ 4 ก�รสร้�งเครื่องมือเพื่อก�ร
ทดลองโปรแกรมในภ�คสน�ม

การสร้างเครื่องมือเพื่อการทดลอง
โปรแกรมในภาคสนามในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
กำาหนด เครื่องมือ 6 ประเภท ดังนี้

1. เครือ่งมอืในโครงการที ่1 ประกอบดว้ย 
แบบประเมินปฏกิริยิาตอ่โครงการพฒันาความรูใ้ห้
แก่กลุ่มเป้าหมาย แบบประเมินความรู้ของกลุ่ม
เป้าหมายหลังการพัฒนาตามโครงการท่ี 1 และ
แบบถอดบทเรยีนหลงัการพฒันาตามโครงการที ่1 

2. เครือ่งมอืในโครงการที ่2 ประกอบดว้ย 
แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการนำาความรู้สู่การ
ปฏิบัติ แบบถอดบทเรียนหลังการทดลอง 

3. แบบประเมินความมีประสิทธิผล
ของโปรแกรม เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง
โปรแกรมก่อนและหลังการทดลอง ประกอบด้วย  
แบบประเมินบรรยากาศการเ รียนการสอน  
การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

ข้ันตอนที่ 5 ก�รทดลองโปรแกรมใน
ภ�คสน�ม (trial)

การทดลองโปรแกรมในภาคสนามใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นแบบ pre-
experimental มีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม มีการ
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มเป้าหมาย
ในการทดลอง ไดแ้ก ่ผูอ้ำานวยการ ครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาดี สำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 จำานวน 
16 คน ดำาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม– 
เมษายน 2559 รวมเวลา 5 เดือน
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การสรปุผลการทดลอง และปรงัปรงุแกไ้ข
โปรแกรม โดยการสรุปผลนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ดูว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นน้ันมีคุณภาพส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงที่ดีข้ึนตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำาหนด
ในมิติต่างๆ ตามเคร่ืองมือการประเมินที่สร้างขึ้น
ในขั้นตอนที่ 5 หรือไม่ ในกรณีการปรับปรุงแก้ไข
นั้น เป็นการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมโดยพิจารณา
ข้อมูลจากการนำาไปปฏิบัติจริง การสังเกต การ
บันทึก การสัมภาษณ์ การถอดบทเรียน และอื่นๆ 
ที่ผู้วิจัยใช้ในทุกระยะของการดำาเนินการทดลอง 

ขั้นตอนที่ 6 ก�รเขียนร�ยง�นก�รวิจัย
และก�รเผยแพร่ผลง�นวิจัย 

เขียนและนำาเสนอรายงานผลการวิจัย
ในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ แสดงหลักฐาน
ประกอบทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร หรือ
สิง่อืน่ๆ ทีผู่ร้ว่มโปรแกรมและผู้เกีย่วข้องได้รว่มกนั 
ปฏิบัติ ใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์
ท่ีฝังลึกจากการสะท้อนผล พร้อมทั้งบันทึกราย
ละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
และความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน
ทั้งที่สำาเร็จหรือไม่สำาเร็จ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้การปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการนำาเสนอผลการวิจัย
จึงมีลักษณะเป็นไปในลักษณะเป็นการพรรณนา
หรือบรรยายเชิงวิพากษ์ โดยในขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้น
ตอนที่ 3 เป็นการนำาเสนอผลการวิจัยประกอบ
ข้อสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดทำา
รายละเอียดโปรแกรม จากการอภิปรายกลุ่มและ
จากการหาประสิทธิภาพโปรแกรม ขั้นตอนที่ 4 
นำาเสนอรายละเอียดการสร้างเครื่องมือเพ่ือการ
ทดลองโปรแกรมภาคสนามท้ัง 5 ประเภท และ
ข้ันตอนที ่5 การทดลองใช้โปรแกรมภาคสนาม จะ 
นำาเสนอเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ในลกัษณะการเลา่เรือ่ง  
ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง ประกอบข้อมูล
เชิงปริมาณจากแบบประเมินปฏิกิ ริยา แบบ

ประเมินความรู้ แบบประเมินการนำาความรู้สู่การ
ปฏิบัติ แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ผลการวิจัย
1. ลักษณะของโปรแกรมผลจากการ

ดำาเนินงานวิจัยตามขั้นตอนที่ 1-3 ทำาให้ได้
โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดปัญหาเป็นฐาน
สำาหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ที่ประกอบด้วย
โครงการ 2 โครงการคือโครงการพัฒนาความรู้ 
ของกลุ่มเป้าหมายและโครงการนำาความรู้สู่การ
ปฏิบัติ กรณีโครงการพัฒนาความรู้ของกลุ่ม 
เป้าหมาย มีคู่มือประกอบเพื่อใช้ในการฝึกอบรม
การสัมมนาการศึกษาด้วยตนเองการศึกษาเป็น 
กลุ่มการมอบหมายงานให้ทำาหรืออื่นๆ จำานวน 5 
หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) การเรียนรู้และห้องเรียน
ในศตวรรษที่ 21 2) ความหมายและขั้นตอน
การเรียนรู้ที่ยึดปัญหาเป็นฐาน 3)บทบาทผู้เรียน
และผู้สอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
4) การสร้างและพัฒนาโจทย์ปัญหาการจัดการ
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน 5)การประเมินผลการ
จดัการเรยีนรูท้ีย่ดึปญัหาเปน็ฐาน กรณีโครงการนำา
ความรู้สู่การปฏิบัติ มีคู่มือเชิงปฏิบัติการ 1 หน่วย
การเรียนรู้ เป็นคู่มือที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผน
เพื่อการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้ามีการกำาหนดจุด
มุ่งหมายที่ชัดเจนมีกิจกรรมดำาเนินงานและมีการ
กำาหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลามีการ
บริหารจัดการมีการติดตามและประเมินผลที่ 
หลากหลายมิติ

2. ความมีประสิทธิผลของโปรแกรม
และข้อบกพร่องในการปรับปรุงแก้ไขจากผลการ
ทดลองในภาคสนามผลจากการดำาเนินงานวิจัย
ตามขั้นตอนที่ 4-5 มีผลการวิจัยดังนี้

2.1 โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึด
ปัญหาเป็นฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ที่
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พัฒนาขึ้นและผ่านการทดลองตามกระบวนการ
ที่กำาหนดมีประสิทธิผลตามสมมุติฐานการวิจัย
ที่กำาหนดไว้สามารถจะนำาไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
หรือในการนำาไปเผยแพร่โดยพิจารณาจาก (1) 
ผลการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนของ
กลุ่มเป้าหมายในการทดลองพบว่าคะแนนจาก
การประเมนิบรรยากาศการเรยีนการสอนหลงัการ
ทดลองมคีา่เฉลีย่สงูขึน้กวา่กอ่นการทดลองอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (2) ผลจาก
การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทดลองพบว่าคะแนนจากการ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาหลัง
การทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2.2 โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ ยึด
ปัญหาเป็นฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ที่
พัฒนาขึ้นและผ่านการทดลองตามกระบวนการที่
กำาหนดแม้จะมีประสิทธิผลตามผลการวิจัยที่นำา
เสนอในข้อ 2.1 แตผ่ลจากการถอดบทเรียนรว่มกบั
กลุม่เปา้หมายภายหลงัการทดลองพบวา่มขีอ้เสนอ
แนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขบางประเด็นในแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
สำาหรบัห้องเรยีนศตวรรษที ่21 ท้ังนีเ้พ่ือใหก้ารนำา
โปรแกรมไปใชอ้ยา่งตอ่เนือ่งหรอืเพ่ือการนำาไปเผย
แพร่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นซึ่งประเด็นที่เป็นข้อเสนอ
แนะจะนำาไปกล่าวถึงในหัวข้อการอภิปรายผล

อภิปรายผล
ในการอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยขอนำา

ผลการวิจัยในส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ท่ีสำาคัญมาอภิปรายผล 2 ประเด็น ดังนี้คือ (1) 
โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สำาหรับห้องเรียนในศตวรรษที ่21 ทีพั่ฒนาขึน้และ
นำาไปทดลองในภาคสนามแล้ว มีประสิทธิผลหรือ
ไม่ โดยพิจารณาจากผลการประเมินบรรยากาศ

การเรยีนการสอนของกลุม่เปา้หมายในการทดลอง 
และผลจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เก่ียวข้องกับการทดลองใช้โปรแกรมนี้ 
และ (2) โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานสำาหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่
พัฒนาขึ้นและนำาไปทดลองในภาคสนามแล้ว ยัง
มขีอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุแกไ้ขอะไรเพิม่เตมิ
อีกบ้าง ดังต่อไปนี้ 

จากผลการประเมินบรรยากาศการเรียน
การสอนของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง เปรียบ
เทียบกันระหว่างก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง พบวา่ คะแนนจากการประเมนิบรรยากาศ
การเรียนการสอนหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงข้ึน 
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกับผลจากการประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การทดลอง เปรียบเทียบกันระหว่างก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง พบว่า คะแนนจาก
การประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีนหลงั
การทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดง
ใหเ้ห็นวา่ โปรแกรมพฒันาการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เปน็ฐานสำาหรบัห้องเรยีนในศตวรรษที ่21ทีผู่ว้จัิย
พัฒนาขึ้น และผ่านการทดลองในภาคสนามแล้ว 
เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิผล สามารถจะนำาไป
ใช้ได้อย่างต่อเน่ือง หรือนำาไปเผยแพร่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียน
รู้โดยยึดปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ 
ผูเ้รยีนสรา้งองคค์วามรูจ้ากปญัหาหรอืสถานการณ์
ที่สนใจ ผ่านกระบวนการทำางานเป็นกลุ่ม การ
สบืคน้กระบวนการทำาความเขา้ใจและแกไ้ขปญัหา
ด้วยเหตุผล ซึ่งตัวปัญหานั้นจะมีความสัมพันธ์
กับชีวิตจริงและเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการ
เรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ Barrows and Tamblyn 
(1980 อา้งถงึในวาสนา ภมู,ี 2555) และ Nancy 
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(2004) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน คือ การเรียนรู้ที่เป็นผลของกระบวนการ
ทำางานที่มุ่งสร้างความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหา 
ตัวปัญหาจะเป็นจุดต้ังต้นของกระบวนการเรียน
รู้และเป็นตัวกระตุ้นต่อไปในการพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสืบค้นข้อมูล
ที่ต้องการเพื่อสร้างความเข้าใจกลไกลของตัว
ปัญหารวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา และยังสอดคล้อง
กับ Walton and Matthews (2008 อ้างถึงใน
วาสนา ภูมี, 2555) และ Nancy (2004) กลา่ววา่  
การให้ปัญหาต้ังแต่ต้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้
นักเรียนอยากเรียนรู้ และถ้านักเรียนแก้ปัญหา
ได้ก็จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนจำาเน้ือหาความรู้ 
นั้นได้ง่ายและนานขึ้นเพราะมีประสบการณ์ตรง
ในการแกป้ญัหา โดยการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนโดยยึดปัญหาเป็นฐาน ครูผู้สอนได้กำาหนด
สถานการณ์และจัดสภาพการณ์ของการเรียน
การสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม 
เป้ าหมายโดยครูผู้ สอนนำ าผู้ เ รี ยนไปเผชิญ
สถานการณ์ปัญหาเพื่อเตรียมพร้อมของผู้เรียน
ด้วยการนำาเสนอสถานการณ์ต่างๆ ที่กระตุ้นให้ 
ผู้เรยีนเกดิความสนใจ เปน็สถานการณท์ีใ่กล้เคยีง
กับเรื่องที่จะเรียนรู้ต่อไป ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา 
และฝึกกระบวนการวเิคราะหป์ญัหาและแกป้ญัหา
รว่มกนัเปน็กลุม่ ซึง่จะชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจ
ในปัญหาน้ันอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและ
วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น รวมทั้ง 
ให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการ
คิดและกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ อีกทั้งการนำา
เสนอสถานการณ์ปัญหานั้นสามารถกระตุ้นให้
เกิดคำาถามได้ครอบคลุมกรอบแนวคิด การเรียนรู้
ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ซึ่งจะนำาไปสู่การคิดและ
การแก้ปัญหารว่มกนั นกัเรยีนสามารถแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ซ่ึงอนัจะนำาไปสูก่ารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม  
ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลคำา และอรทัย มูลคำา 
(2545) วาสนา ภูมี (2555) ที่กล่าวว่าผู้สอน

อาจจดักจิกรรมหรอืสถานการณป์ญัหาสอดแทรก
ในการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นการนำา
ความรู้เนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้มา
ใช้ในการเรียนเนื้อหาใหม่ การจัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนได้รับ
ความรู้จากการลงมือร่วมกันปฏิบัติเป็นกลุ่ม กลุ่ม
จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน 
และสมาชิกในกลุ่มก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันและกัน สมาชิกในกลุ่มมีลักษณะแตกต่างกัน 
เพราะเปน็การคละความสามารถของนกัเรยีนเปดิ
โอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนกล้าแสดงความคิดเห็น 
ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผู้อืน่ จงึทำาใหน้ักเรยีน
มีความกระตือรือร้นในการเรียน รับผิดชอบต่อ
ผลการเรียนของตนเอง และต่อผลการเรียนของ
กลุ่ม ซึ่งจะส่งผลไปสู่การร่วมมือกันแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป

ข้อบกพร่องในการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็น
ฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21ที่พบหลังจาก
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ในคาบแรกๆ ของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนักเรียนส่วน
ใหญ่มคีวามสนใจในการรว่มทำากจิกรรมดมีาก แต่
ยงัไมค่อ่ยเขา้ใจถงึกระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัหาเปน็ฐานมากนกั เนือ่งจากนกัเรยีนยงัไมคุ่น้
เคยกบัรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้ละการทีน่กัเรยีน
จะตอ้งช่วยกนัสรปุความรูด้ว้ยตนเอง ทำาใหก้ารจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างล่าช้า การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่มจะเห็นได้ว่าในคาบ
แรกๆ นกัเรยีนทีเ่รยีนออ่นยงัไมค่อ่ยมคีวามมัน่ใจ
ในการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มเท่าที่ควร 
โดยจะให้นักเรียนเก่งเป็นคนคิดและทำากิจกรรม 
ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น 
เพือ่ใหน้กัเรยีนไดม้สีว่นรว่มกนัทกุคน นอกจากนัน้
บรรยากาศในช้ันเรียนก็เป็นสิ่งที่สำาคัญ ครูผู้สอน
ควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนให้มากที่สุด โดยครูควรมีปฏิสัมพันธ์
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กบันักเรียนอยา่งท่ัวถงึ ซึง่จะสง่ผลตอ่การใหค้วาม
ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในช้ันเรียน 
เม่ือการปฏบิตักิจิกรรมของนักเรยีนเกดิปญัหาหรอื 
มีข้อผิดพลาด ครูควรให้นักเรียนภายในกลุ่ม 
ร่วมกันคิดและหาทางแก้ไขด้วยตนเอง โดยครู 
จะเป็นเพียงผู้ที่คอยให้คำาแนะนำาและตรวจสอบ
ความถูกต้องอยูห่่างๆ เทา่นัน้ ซึง่จะทำาให้นกัเรียน
เกดิความเข้าใจจากประสบการณต์รงและสามารถ
นำาความรู้ไปใช้ในการแก้สถานการณ์ปัญหาอื่นได้  
ในการเรียนการสอนครูควรเปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยครู 
ไม่ควรกำาหนดกรอบความคิดของนักเรียนให้เป็น
ไปตามจัดประสงคท์ีค่รตูอ้งการ แตค่วรใหน้กัเรียน
มีการคิด การวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจ�กผลวิจัยไปใช้

1.1 จากผลการประเมินบรรยากาศการ
เรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
เปรียบเทียบกันระหว่างก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง และคะแนนจากการประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการทดลอง
พบวา่ คะแนนจากการประเมนิบรรยากาศการเรยีน
การสอนหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อน
การทดลองอยา่งมนัียสำาคัญทางสถติิทีร่ะดบั 0.05  
ดังนั้น ครูผู้สอนควรนำาการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานสำาหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ เพราะเป็นวิธี
การจัดการเรียนรูท่ี้พัฒนาทัง้ด้านความรู ้มุง่พัฒนา
ทกัษะกระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้  
และทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

1.2 จากข้อบกพร่องในการเรียนรู้ที่ยึด
ปัญหาเป็นฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 

ที่พบหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ผู้เรียน
อาจไม่มั่นใจในความรู้ที่ตนค้นคว้ามา เพราะไม่
สามารถกำาหนดวัตถุประสงค์อาจมีผลกระทบใน
ทางลบเก่ียวกับการเรียนได้ ดังนั้นครูผู้สอนควร
วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกการ
ค้นคว้า ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหลาก
หลาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการค้นคว้า
หาความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูล

1.3 ในบทบาทครูผู้สอนจะต้องมีความ
อดทน ไม่ใจร้อนที่จะสรุปบทเรียนควรเปิดโอกาส
ใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความสามารถและศกัยภาพให้
เต็มที่ โดยจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ให้ได้มากที่สุด

1.4 ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนจะต้องเตรี
ยมการเป็นอย่างดีถึงขั้นตอนของการสอน รวมทั้ง
เตรียมตัวในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน
ในสถานการณ์ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า

2. ขอ้เสนอแนะสำ�หรบัวจิยัในครัง้ตอ่ไป

2.1 โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 มีจุดแข็งด้านเป็นการพัฒนาครู
ในระหว่างปฏิบัติงานในหน้าที่โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเก่ียวข้องจนถึง
ด้านการส่งเสริมให้นักเรียนตั้งคำาถาม และสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้แหล่งความรู้ที่หลากหลาย ดังนั้น จึง
ควรมกีารวจิยัหนว่ยการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ทีมี่เนือ้หาและ
กิจกรรมเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

2.2 ควรทำาการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาสมรรถนะตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและ 
ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ในสังกัดสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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