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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและทักษะการแก้ปญ
ั หาด้วยวิธกี ารเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หา
เป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชา สังคมศึกษา ส21103 ให้นกั เรียน
ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ห้อง 4 โรงเรียนหนองหานวิทยา ที่ก�ำลังเรียนใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1) เครื่องมือที่ใช้ ในการด�ำเนินการปฏิบัติการ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน จ�ำนวน 9 แผน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จ�ำนวน 9 ชั่วโมง 2) เครื่องมือสะท้อนผลการปฏิบัติการได้แก่ แบบบันทึกการสอนประจ�ำวันของครู แบบสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครูโดยผู้ช่วยผู้วิจัย แบบสัมภาษณ์นักเรียน และแบบทดสอบย่อยท้ายวงจร 3) เครื่องมือที่ใช้
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั กิ ารได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและแบบวัดทักษะการแก้ปญ
ั หา ใน
การด�ำเนินการวิจยั ในครัง้ นีใ้ ช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน นักเรียนร้อยละ 82.86
ผ่านเกณฑ์โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด 2) ทักษะการแก้ปัญหา นักเรียนร้อยละ 74.29
ผ่านเกณฑ์โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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Abstract
The objectives of the present research were 1) to Learning Achievement Grade-7 Students so that at least
70% of them pass the passing score of 70% and 2) to develop their problem solving skill so that at least
70% of them pass the passing criterion of 70% or better. The target group consisted of 35grade-7 students
in Nonghanwittaya School in NongHan District, Udornthani Province during the second semester of the
2014 academic year. The instruments used for the study consisted of three categories, i.e. 1) Experimental tool which comprised 9 lesson plans basing on using problem - base leaning approach together with
flipped classroom technique which took 9 instructional periods to complete, 2) Reflection tool which comprised a teacher’s teaching- behavior observation form, a student’s learning behavior observation form, a
student interview form, a student opinion reflection form and end-of-spiral quizzes, and 3) Assessment tool
which consisted of a test for measuring the students’ learning achievement test and problem solving skill
The study followed action research procedure consisting of 3 spirals. In the first spiral lesson plans 1-3
were used for the experiment, while lesson plans 4-6 and 7-9 were used in the second and third spirals
respectively. The findings showed that: 1. The students 82.86% students passed the passing criterion
and made a mean achievement score of 72.92% their achievements in this category were higher than the
prescribed criterion. 2. The students 74.29% students passed the passing criterion and made a mean
problem solving skill score of 74.29% their achievements in this category were higher than the prescribed
criterion.
Keywords : problem solving skill problem - base leaning approach flipped classroom technique
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารได้เข้ามามีบทบาทในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของ
คนเราเป็นอย่างยิง่ ดังนัน้ จ�ำเป็นจะต้องอาศัยเทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทในการเป็นสื่อการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นไป
ที่การมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แทนการบรรยายในชั้นเรียนซึ่งมีหลักการส�ำคัญในการ
ท�ำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนเมื่อถึงเวลา
ในชั้นเรียนก็จะมีการท�ำกิจกรรมในชั้นเรียน ท�ำให้ครู
และนักเรียนมีเวลาในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ในชัน้ เรียน
มากขึ้น ครูสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้มาก
ขึ้น บทบาทของครูเปลี่ยนจากครู มาเป็นผู้อ�ำนวยความ
สะดวกแทนซึง่ เรียกการเรียนแบบใหม่นวี้ า่ ห้องเรียนกลับ
ด้าน (flipped classroom) [6] การเรียนรูโ้ ดยใช้ใช้เทคนิค
ห้องเรียนกลับด้านจะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทีม่ งุ่ เน้นไปทีก่ ารพัฒนานักเรียน
ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเนื้อหาหลักด้านวิชาการ สามารถ

คิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นีท้ กั ษะส�ำคัญจ�ำเป็น ในโลกทุกวันนีค้ อื
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทักษะการแก้ปญ
ั หา การคิด
สร้างสรรค์การสื่อสารและการร่วมมือกัน [12] นอกจาก
นัน้ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ 2542 (แก้ไขเพิม่
เติม ปีพุทธศักราช 2545) และหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 ยังคาดหวังว่านักเรียน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพในการเตรียมพร้อมส�ำหรับการเป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี [11]
หลายเหตุ ก ารณ์ ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า เด็ ก และ
เยาวชนไทยจ�ำนวนมากยังขาดทักษะการแก้ปัญหา [8]
สาเหตุหนึ่งของปัญหาดังกล่าวนั้นมาจากการที่นักเรียน
ใช้ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารสมั ย ใหม่ ไ ม่ เ กิ ด ประโยชน์
ต่อตนเอง Christopher J. Carpenter กล่าวว่า นักเรียน

มั ก มี พ ฤติ ก รรมในการใช้ สั ง คมออนไลน์ คื อ การติ ด
เฟซบุ๊ก (Facebook) จนไม่ยอมสนใจการเรียน [2] หาก
จะวิเคราะห์สาเหตุในเชิงลึกปัญหาดังกล่าวนัน้ เป็นผลมา
จากการทีน่ กั เรียนขาดทักษะในการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ใน
ชีวิตของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากการที่สถาบันการศึกษา
ไม่มีความเข้าใจต่อวิธีการการพัฒนาการแก้ปัญหาให้
นักเรียน และไม่พยายามที่จะฝึกให้นักเรียนได้เกิดการ
ใช้กระบวนการแก้ปญ
ั หาอย่างต่อเนือ่ ง [8] สอดคล้องกับ
ลัดดา ศิลาน้อย [10] ทีก่ ล่าวว่าสภาพการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในปัจจุบนั นัน้ เป็นการเรียนการสอนแบบบรรยาย ผลวิจยั
พบว่าเป็นการเรียนการสอนที่ท�ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต�่ำ เกิดความเบื่อหน่ายบทเรียนซึ่งเป็นผล
ให้นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
การแสดงความคิดเห็น และการแสวงความรู้ด้วยตนเอง
ดังนั้นครูจึงควรมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดแก้
ปัญหา การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์ซึ่งจะต้อง
เปิดโอกาสให้นักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด
หาเหตุผลอยู่บ่อย ๆ จะท�ำให้นักเรียนเกิดความสามารถ
ในการคิดได้ดีในอนาคต
ห้องเรียนกลับด้านเป็นเทคนิคที่ใช้ ในการจัดการ
เรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจ ในบทเรียน
ฝึกกระบวนการคิดและการค้นหาข้อมูลเพื่อการตัดสิน
ใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ก�ำหนด อีกทั้งยัง
เป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของตนเอง เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดยครูเป็นผู้จัดท�ำ
วีดิทัศน์สอนจากนั้นน�ำไปแขวนหรืออัพโหลด (Upload)
ไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนเข้าไปเรียน
รู้ท�ำให้นักเรียนไม่จ�ำเป็นต้องใช้เวลาที่โรงเรียนในการ
เรียนเนื้อหาวิชาซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ตนเองและการ
มีปฏิสัมพันธ์กับครูในการท�ำกิจกรรมในชั้นเรียน [15]
สามารถประยุ ก ต์ เ ทคนิ ค ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า นมาใช้ ใ น
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ การแก้ปัญหาของ
นักเรียนร่วมกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่ง
จะท�ำให้การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นเป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่เน้นการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นความสนใจของ
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นักเรียนให้เกิดการค้นหาแนวทางการแก้ไขสถานการณ์
ปัญหาที่ก�ำหนด โดยมีการร่วมกันท�ำงานเป็นกลุ่มเพื่อ
การค้ น หาวิ ธี ต ่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวทางการแก้ ไ ขที่ มี
ประสิทธิภาพ [1] แนวคิดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐานร่ ว มกั บ เทคนิ ค ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า นจะ
เป็นการน�ำเอาเทคนิคห้องเรียนกลับด้านมาช่วยสนับสนุน
วิธีการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐานเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ยิ่ ง ขึ้ น ในการท� ำ ความเข้ า ใจในปั ญ หา การวิ เ คราะห์
ปัญหา และค้นหาข้อมูลใน การแก้ปัญหาที่ก�ำหนดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งวิธีการของห้องเรียนกลับด้าน
สามารถบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน นักเรียนจะเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาจากวีดิทัศน์
ที่ครูสร้างขึ้นในการเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งวีดิทัศน์จะ
ประกอบด้วยเนื้อหา สถานการณ์และประเด็นค�ำถาม
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ค�ำถามและค้นหาค�ำ
ตอบด้วยตนเอง [6,16]
จากปัญหาและความส�ำคัญที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะน�ำเอาวิธีการสอนจากการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับ
ด้านมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาสังคมศึกษา ส21103
โรงเรียนหนองหานวิทยา ซึ่งจะเป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ มี่ งุ่ ให้นกั เรียนได้ฝกึ ให้มที กั ษะในการค้นหาความ
รู้ สามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างเป็นระบบและยังเป็นการน�ำ
เอาเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดการเรียน
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธี
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียน
กลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชา
สังคมศึกษา ส 21103 ให้นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป
2. เพือ่ พัฒนาทักษะการแก้ปญ
ั หาด้วยวิธกี ารเรียน
รูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาสังคมศึกษา
ส 21103 ให้นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. เทคนิ ค ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น หมายถึ ง
การประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ครูด�ำเนินการสร้าง
สือ่ การเรียนรูเ้ พือ่ น�ำเสนอเนือ้ หาสาระและประเด็นปัญหา
จากนัน้ น�ำไปอัพโหลด (Upload) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
นักเรียนจะใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองนอกห้องเรียน ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเข้า
ถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ครูจะใช้วิธีการคัดลอกสื่อการ
เรียนรู้ลงบนแผ่นบันทึกข้อมูลเพื่อให้นักเรียนสามารถน�ำ
ไปใช้การเรียนรู้นอกห้องเรียน
2. วิธกี ารเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน หมาย
ถึง วิธีการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ปัญหาเป็นหลักใน การ
กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อให้เกิด การค้นหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่ก�ำหนดจาก
กระบวนท�ำงานเป็นกลุ่มเพื่อวางแผนในการแก้ปัญหา
ค้นหาข้อมูล และเลือกแนวทาง การแก้ไขปัญหาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วม
กับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง การน�ำเทคนิค
ห้องเรียนกลับด้านมาช่วยสนับสนุนวิธีการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐานเพื่อให้นักเรียนเกิด ความชัดเจนยิ่งขึ้นใน
การท�ำความเข้าใจในปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา ค้นหา
ข้อมูล และเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามสถานการณ์ก�ำหนด ผู้วิจัยได้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค
ห้องเรียนกลับด้าน ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 กระบวนการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1) ขั้ น เสนอปั ญ หา หมายถึ ง ขั้ น ตอน
ที่นักเรียนจะได้รับปัญหาหรือสถานการณ์ซึ่งจะเป็นการ
เริ่มต้นการเรียนการสอน ครูจะใช้สื่อการเรียนรู้เป็นตัว
กระตุ้นหรือเป็นตัวน�ำในการสร้างสถานการณ์ปัญหาให้
กับนักเรียน ครูจะอัพโหลด (Upload) สื่อการเรียนรู้ดัง
กล่าวไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือท�ำการคัดลอกบน
แผ่นบันทึกข้อมูลเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษานอกห้องเรียน
2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ขั้นตอน
ที่ นั ก เรี ย นจะต้ อ งท� ำ ความเข้ า ใจต่ อ สถานการณ์ ข อง
ปัญหาให้ชัดเจน พยายามหาประเด็นส�ำคัญของปัญหา

วิเคราะห์สาเหตุปัญหา จากสื่อการเรียนรู้
3) ขั้ น การค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล หมายถึ ง
ขัน้ ตอนทีน่ กั เรียนจะด�ำเนินการค้นหาข้อมูลเพือ่ ใช้ในการ
แก้ปญ
ั หา จากนัน้ จะท�ำการรวบรวมข้อมูล จัดระบบข้อมูล
		
3.2 กระบวนการศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ใ น
ห้องเรียน ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ขั้นเลือกแนวทางในการแก้
ปัญหา หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนกลับเข้าสู่ชั้นเรียน
ครูจะทบทวนบทเรียนจากสื่อการเรียนรู้ที่ได้สร้างขึ้น
ประมาณ 5- 10 นาที จากนั้นครูจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อ
อภิปรายกลุ่มในการร่วมกันเลือกแนวทาง การแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ทสี่ ร้างขึน้ จากการอาศัยข้อมูลทีค่ น้ หา
มาประกอบการอภิปราย
2) ขั้ น น� ำ เสนอแนวทางแก้ ไ ข
ปัญหา หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนจะสร้างผลงานเพื่อ
สรุปแนวคิดกลุ่มจากนั้นจะมีการน�ำเสนอแนวทางการ
แก้ ไ ขปั ญ หาของแต่ ล ะกลุ ่ ม หน้ า ชั้ น เรี ย นซึ่ ง จะมี ก าร
อภิปรายต่อแนวทางทีแ่ ต่กลุม่ ละกลุม่ น�ำเสนอ แต่ละกลุม่
ต้องหาเหตุผลสนับสนุนจุดยืนของกลุ่มตนเองรวมถึงให้
เหตุผลโต้แย้งแนวทางของกลุ่มอื่นหากมีความคิดเห็นที่
ไม่ตรงกัน
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความ
สามารถทางการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 จากการเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับเทคนิคห้องเรียน กลับด้านได้จากการท�ำแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา
ส 21103 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบแบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 40 ข้อ
5. ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการ
ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาตาม
สถานการณ์อาศัยการวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูลเพื่อ
น� ำ ไปสู ่ ก ารใช้ เ หตุ ผ ลเพื่ อ ตั ด สิ น ใจเลื อ กแนวทางที่ มี
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา วัดได้จากการท�ำแบบ
วั ด ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หาที่ มี ลั ก ษณะเป็ น แบบปรนั ย
4 ตัวเลือก จ�ำนวน 20 ข้อ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 โรงเรียนหนองหานวิทยา

ที่ก�ำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ประจ�ำปีการศึกษา 2557
จ�ำนวน 35 คน
2. ตัวแปรในการวิจยั ตัวแปรต้น คือวิธกี ารเรียน
รูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ
การแก้ปัญหา
3. ระเบียบวิธีวิจัย ในการด�ำเนินการวิจัยใน
ครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
ขั้ น ที่ 1 ขั้ น วางแผน (Planning) เตรี ย ม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ�ำนวน 9 แผน ใช้เวลา
ในการจั ด การเรี ย นรู ้ 9 ชั่ ว โมง เตรี ย มสื่ อ การเรี ย นรู ้
เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมถึงการปฐมนิเทศผู้
ช่วยผู้วิจัยและนักเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Action) เป็นการน�ำ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กับนักเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกต (Observation) ขณะที่ผู้
วิจัยด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ ผู้ช่วยผู้วิจัยท�ำการบันทึก
พฤติกรรมในการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยจากแบบสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครู ครูดำ� เนินการบันทึกพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนจากแบบบันทึกการสอนประจ�ำ
วันของครู รวมถึงการเก็บข้อมูลจากนักเรียนจากการ
สัมภาษณ์นกั เรียนและแบบทดสอบท้ายวงจร เพือ่ สะท้อน
ผลการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 4 สะท้อนผล (Reflection) น�ำผลที่ได้
จากข้อมูลการสังเกต ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียน
มาวิเคราะห์และท�ำการสรุปผลด้านปัญหา อุปสรรค
ข้อบกพร่อง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในวงจรต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการปฏิบัติการ
คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน หน่วยการเรียนรู้ ที่ 6 เรื่อง
พลเมืองดี จ�ำนวน 9 แผน 9 ชั่วโมง
2. เครื่องสะท้อนผลการปฏิบัติการ ได้แก่แบบ
บันทึกการสอนประจ�ำวันของครู แบบสังเกตพฤติกรรม

การสอนของครูโดยผู้ช่วยผู้วิจัย แบบสัมภาษณ์นักเรียน
และแบบทดสอบท้ายวงจร
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการปฏิบัติการ
ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน
และแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ การบันทึกประจ�ำวัน การเขียนวิพากษ์
วิจารณ์นักเรียน การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูมา
วิเคราะห์ตีความและสรุปในลักษณะของการบรรยาย
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นข้อมูลที่ได้จาก
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและแบบวั ด
ทักษะการแก้ปญ
ั หาโดยน�ำผลคะแนนมาหาค่าเฉลีย่ ร้อย
ละจากนั้นเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนด
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน นักเรียนร้อยละ 82.86
ผ่านเกณฑ์และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.92 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนด
2. ทักษะการแก้ปัญหา นักเรียนร้อยละ 74.29
ผ่านเกณฑ์ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.45 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนด
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในการวิ จัยครั้ ง นี้ พบว่ า นั กเรี ยนระดั บชั้ น มั ธยมศึ กษา
ปีที่ 1 ทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานร่วม
กับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านมีนกั เรียนผ่านเกณฑ์ทงั้ หมด
จ�ำนวน 29 คน จากนักเรียนทั้งหมด 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่ก�ำหนดคือร้อยละ
70 และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.17 จากคะแนนเต็ม
40 คะแนน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.92 ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ในครัง้ นี้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากวิธกี ารจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้ เ รี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองและเป็ น การกระตุ ้ น ผู ้ เ รี ย นเกิ ด
ความได้เกิดความอยากรู้ซึ่งสอดคล้องกับ [9] ได้ท�ำการ
วิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการตั ด สิ น ใจและผล
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สัมฤทธิท์ างการเรียนพบว่านักเรียนจ�ำนวนร้อยละ 82.35
สอดคล้องกับ [17] ที่ได้ท�ำการวิจัยเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า
นักเรียนจ�ำนวนร้อยละ 86.84
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
ห้องเรียนกลับด้านท�ำให้นักเรียนเกิด ความสนใจต่อการ
เรียนรู้เป็นเป็นอย่างดี ในเรื่องที่นักเรียนสงสัยนักเรียน
ที่ เ รี ย นรู ้ ผ ่ า นทางสั ง คมออนไลน์ ยั ง ได้ ใ ช้ ฟ ั ง ก์ ชั่ น การ
สนทนาเพื่อสอบถามประเด็นที่สงสัยและครูก็สามารถ
ให้ค�ำแนะน�ำต่อนักเรียนได้ทันที ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้
เรี ย นรู ้ ผ ่ า นทางสั ง คมออนไลน์ นั ก เรี ย นจะจดบั น ทึ ก
ประเด็นที่สงสัยจากนั้นจะน�ำมาสอบถามครูในชั้นเรียน
และครูสามารถใช้เวลาในชัน้ เรียนในการตอบค�ำถามของ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึง่ สอดคล้องกับ [5] ได้ทำ� การวิจยั
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการใช้ห้องเรียนกลับ
ด้านกับห้องเรียนแบบปกติ พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนด้วยการ
ใช้ห้องเรียนกลับด้านมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2. ทักษะการแก้ปัญหา
การวัดทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วม
กับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน ในรายวิชาสังคมศึกษา
ส 21103 พบว่า คะแนนผลการวัดทักษะการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียนผ่านเกณฑ์
จ� ำ นวน 26 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74.29 ของนั ก เรี ย น
ทั้งหมดโดยมีคะแนนเฉลี่ย 14.49 จากคะแนนเต็มรวม
20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.45 ทั้งนี้เนื่องการพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหานั้นได้เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา ครู
มีบทบาทเป็นเพียงผู้อ�ำนวยในการจัดหาสื่อการเรียน
รู้ แนะน�ำแหล่งข้อมูล ท�ำให้นักเรียนเกิดกระบวนการใช้
เหตุผลซึ่งมีการน�ำข้อมูลที่ได้มาประกอบการวิเคราะห์
ปัญหาและเลือกแนวทางการแก้ปญ
ั หาสอดคล้องแนวคิด
ทฤษฎีของ Rachael Hain –Wesson (2013) ที่ได้กล่าว
ว่าทักษะการแก้ปัญหา คือ กระบวนการคิดใช้เหตุผล
ในการตัดสินใจในการแก้ไขสถานการณ์ที่ก�ำหนดขึ้นซึ่ง
เป็นกระบวนการที่ส�ำคัญต่อผู้เรียน สอดคล้องกับ [14]

ที่ได้ท�ำการวิจัยเพื่อส่งเสริมความรู้และความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียน โดยการเรียนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนหลังการทดลอง สูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีก
ทั้ ง ยั ง สอดคล้ องกั บ [7] ซึ่ ง ได้ ท�ำ การวิ จั ยเพื่ อพั ฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยรูปแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 93.33
นอกจากการน�ำวิธีการเรียนรู้ด้วยปัญหาเป็นฐานที่น�ำ
มาใช้ในการจัดกิจกรรมแล้วผู้วิจัยยังได้น�ำเอาเทคนิค
ห้องเรียนกลับด้านมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาซึ่งสอดคล้องกับ
[4] ที่ได้ท�ำการวิจัยเพื่อศึกษาความรู้ของนักเรียนโดยใช้
ห้องเรียนกลับด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนห้องเรียนกลับด้าน จากการดูวีดิทัศน์ที่บรรยาย
เนือ้ หาห้องเรียนกลับด้านเป็นวิธกี ารสนับสนุนวิธกี ารเรียน
แบบรู้จริงพบว่า ห้องเรียนกลับด้านสามารถสนับสนุนรูป
แบบการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานและการเรียน
แบบสืบสวนได้ดี
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1) ครูควรมีความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส�ำหรับ การน�ำเสนอ
ปัญหาให้น่าสนใจและใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
ติดตามการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ครู ค วรโพสต์ ป ระเด็ น ค� ำ ถามและสื่ อ การ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งเพือ่ กระตุน้ ให้นกั เรียนได้เข้ามาแสดง
ความคิดเห็นในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างครบถ้วนรวม
ถึงมีการให้ข้อมูลย้อนกลับนักเรียนต่อการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ต่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น
3) ครู ค วรก� ำ หนดช่ ว งเวลาในการน� ำ เสนอ
สถานการณ์ปญ
ั หาส�ำหรับนักเรียนทีเ่ รียนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างชัดเจน

4) ควรมีการแนะน�ำแหล่งข้อมูลส�ำหรับใช้ในการ
อภิปรายเพื่อเลือกแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียน
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่มีความน่าเชื่อถือ
5) การจัดกระบวนการเพื่อน�ำเสนอครูควรใช้รูป
แบบที่ท�ำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกมั่นใจในการน�ำเสนอ
อาจจะเป็นการน�ำเสนอที่ไม่เป็นทางการ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการน�ำเทคนิคห้องเรียนกลับด้านไป
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นอย่างต่อเนื่องเช่น
รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบสืบสวน
การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ป ั ญ หาปลายเปิ ด ฯลฯ ซึ่ ง มี ค วาม
คล้ายคลึงกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
2 ) ควรมีการน�ำวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับไปใช้ใน การพัฒนา
ทักษะและกระบวนการต่าง ๆ เช่นการพัฒนาทักษะการ
คิดวิจารณญาณ ทักษะการสือ่ สาร ทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะการคิดเชื่อมโยงเป็นต้น
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