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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์  เพื่อศึกษาความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงั

เรียน และความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเวบ็สนบัสนุน กลุ่มเป้าหมาย
การวจิยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/8 จ านวน 45 คน โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน  โดยมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น 2) บทเรียนบน
เวบ็สนบัสนุนโดยใช ้ Edmodo 3) แบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 5) 
แบบบนัทึกอนุทิน ผลการวจิยั พบวา่ 1) ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียน มีคะแนนหลงัเรียน
เฉล่ีย 30.17 จากคะแนนเตม็ทั้งหมด 40 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 75.42 2) ความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเวบ็สนบัสนุน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were studied the critical thinking ability scores pre-test and post-test  of 
student and study student satisfaction after using problem-based learning with web supported for eleventh grade 
student. The sample are 45 students  of class 5/8 in Khon Kaen Wittayayon School and selected by using purposive 
sampling method. The research instruments included problem-based learning plan , Edmodo web-based instruction, 
critical thinking test ,student satisfaction survey and recording diary. The results revealed that 
 1) The critical thinking ability after using problem-based learning with web supported for Eleventh grade 
Student Khon Kaen Wittayayon School. Their average score was 30.17/40  or 75.42% 
 2) On the matter of the student’s satisfaction towards the study of technology information, it was found that 
they showed a ‘high’ level of satisfaction. 
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บทน า 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2545)  มาตราท่ี 24(2) ระบุวา่ ควรจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะ 
กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และ
มาตราท่ี 24(6) ระบุวา่ การจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือระหวา่งบิดามารดา 
ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ และการพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณก็เป็นไปตามการฝึกกระบวนการคิด ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเป็นทกัษะท่ี
ส าคญัส าหรับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณนั้น มีเป้าหมายและวธีิการเพ่ือใหผู้เ้รียน
สามารถคิดไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผลหลากหลายแบบ ไดแ้ก่ คิดแบบอุปนยั (inductive) คิดแบบอนุมาน (deductive) ข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์เป็นตน้ นอกจากน้ีผูเ้รียนจะสามารถใชก้ารคิดเป็นระบบ ใชว้จิารณญาณในการตดัสินใจ ในการวเิคราะห์
และประเมินขอ้มูลหลกัฐาน การโตแ้ยง้ การกล่าวอา้ง และความน่าเช่ือถือ วเิคราะห์เปรียบเทียบและประเมินความเห็น
หลกั สงัเคราะห์และเช่ือมโยงระหวา่งสารสนเทศกบัขอ้โตแ้ยง้ แปลความหมายของสารสนเทศและสรุปบนฐานของการ
วเิคราะห์ ตีความและทบทวนในดา้นการเรียนรู้และกระบวนการ อีกทั้ง การคิดอยา่งมีวจิารณญาณสามารถช่วยส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนแกปั้ญหา ฝึกแกปั้ญหาท่ีไม่คุน้เคยไดห้ลากหลายรูปแบบ โดยแนวทางท่ียอมรับกนัทัว่ไป หรือแนวทางอ่ืน 
และตั้งค  าถามเพ่ือช่วยท าใหเ้กิดมุมมองในการแกปั้ญหาเพ่ือหาทางออกท่ีดีกวา่ (ศนัสนีย ์ และอุษา, 2544 : 49) มนุษยมี์
อิสระทางความคิด ทุกคนมีศกัยภาพในการคิด รับรู้ คิดคาดคะเน คิดวเิคราะห์ และคิดใชเ้หตุผลเพื่อควบคุมพฤติกรรม
หรือความตอ้งการได ้ สามารถใชบ้อกเหตผุลไดว้า่ ควรท าหรือไม่ควรท าอะไร และจะตอ้งท าอยา่งไร ซ่ึงท่ีกล่าววา่นั้น
เป็นรูปแบบหน่ึงของการคิดท่ีเรียกวา่ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical Thinking) ท่ีสามารถพฒันาและฝึกฝนไดด้ว้ย
การเรียนรู้ ปัจจุบนัเป็นโลกยคุขอ้มูลข่าวสารท่ีใหค้วามส าคญัอยา่งมากกบัการคิดวจิารณญาณ ซ่ึงทุกคนควรมีทกัษะน้ี
เพ่ือใชเ้รียนรู้ ใชคิ้ดวเิคราะห์ พิจารณาแยกแยะหาเหตุผลอยา่งเหมาะสม รวมทั้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด าเนินชีวติอยา่ง
มีคุณค่าอีกดว้ย (ศนัสนีย ์และอษุา, 2544 : 26) 

 ในการจดัการเรียนการสอนรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ของระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของรายวชิาพ้ืนฐานของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ีมีเน้ือหารายวชิาท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจ 
เพ่ือส่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน จากการส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนการสอนโดยการสงัเกต 
สมัภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  พบวา่ เน้ือหาในรายวชิาจะตอ้ง
มีการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมและลงมือปฏิบติัและใชเ้วลามากเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจมากข้ึนโดยผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาดว้ย
ตนเอง แตพ่บวา่ผูเ้รียนนั้นมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกนั และบ่อยคร้ังนกัเรียนไม่สามารถปฏิบติังานไดต้าม
เวลาท่ีก าหนดไว ้ เม่ือก าหนดใหผู้เ้รียนคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ ผูเ้รียนมกัจะศึกษาคน้ควา้จากแหล่ง
เรียนรู้เพียงแหล่งเดียว โดยไม่ไดค้น้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือประกอบการตดัสินใจ และน าไปสู่
การสรุปอยา่งสมเหตุสมผล ผูเ้รียนยงัไม่ไดคิ้ดพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบเก่ียวกบัขอ้มูลหรือสภาพการณ์ท่ีปรากฏ 
โดยอาศยัความรู้ ความคิด และประสบการณ์ และการเรียนรู้ของผูเ้รียนไม่ไดเ้ร่ิมตน้จากส่ิงท่ีเป็นปัญหา หรือ
สถานการณ์ท่ีผูเ้รียนสงสยัหรือพบในชีวติประจ าวนั ท าใหผู้เ้รียนไม่ไดส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง และดว้ยกระบวนการ
เรียนรู้ดงักล่าว ส่งผลใหผู้เ้รียนขาดการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ดงันั้น ผูว้จิยัจ าเป็นตอ้งจดักระบวนการสอนและรูปแบบ
การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้นประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 
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ก าหนดปัญหา ขั้นท่ี 2 ท าความเขา้ใจกบัปัญหา ขั้นท่ี 3 ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ขั้นท่ี 4 สงัเคราะห์ความรู้ ขั้นท่ี 5 สรุป
และประเมินค่าของค าตอบ และขั้นท่ี 6 น าเสนอและประเมินผลงาน เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจถึงปัญหาอยา่งชดัเจน 
และไดเ้ลือกวธีิการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา  เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้มากกวา่ระดบัความจ า มีทกัษะ
การคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และการน าไปใช ้รวมทั้งการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ น าเทคโนโลยมีาใชเ้พ่ือใหน้กัเรียนได้
สืบคน้ขอ้มูล มีแหล่งขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และใหค้วาม
สนใจในการเรียนอีกดว้ย 
 จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยใีนปัจจุบนั สามารถน ามาปรับใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหเ้กิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นจุดศูนยก์ลางในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง โดยน าเทคโนโลยมีาใชเ้ป็น
เคร่ืองมืออ านวยความสะดวกของผูเ้รียน สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลได ้โดยไม่จ ากดัสถานท่ี และ เวลา นอกจากน้ีสามารถใช้
เป็นส่ือกลางในการส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในชั้นเรียนในการเรียนเน้ือหาวชิา 
และผูเ้รียนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเวลาเรียน และในการส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณนั้น ผูว้จิยัไดน้ า
เทคนิคการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) เขา้มาช่วยในการจดัการเรียนรู้ โดยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้นเกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism) โดยใหผู้เ้รียน
สร้างความรู้ใหม่ จากการใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ (Learning Context) เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ
ในการคิดวเิคราะห์และคิดแกปั้ญหา การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีตอ้งอาศยัความ
เขา้ใจและการแกไ้ขปัญหาเป็นหลกั ถา้มองในแง่ของยทุธศาสตร์การสอน PBL เป็นเทคนิคการสอน ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง เผชิญหนา้กบัปัญหาดว้ยตนเอง จะท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิด
วจิารณญาณ คิดวเิคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์ฯลฯ  (ไพศาล, 2558:3) 
 จากข้อมูลและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงหาแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเวบ็สนบัสนุน โดย
การวจิยัในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ซ่ึงเป็นผูแ้บบการวิจยัท่ีผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมมือในการ
ปฏิบติัและสะทอ้นผลการปฏิบติั และด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือจะน าสู่การสรุปการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงผลการวิจยัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้และทกัษะการคิดรวมทั้งเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อศึกษาความสามารถทางดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเวบ็สนบัสนุน 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเวบ็สนบัสนุน 
วธีิการวจิยั 
 รูปแบบการวจิยั 
 การวจิยัในคร้ังน้ีใชห้ลกัการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis 
and  McTaggart (1982) มาเป็นแนวทางเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนตามเทคนิคการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
ร่วมกบัเวบ็สนบัสนุน ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยด าเนินการตามกระบวนการของการวจิยัปฏิบติัการ 4 ขั้นดงัน้ี 
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  1. ขั้นวางแผน (Plan) 
  2. ขั้นปฏิบติัการ (Action) 
  3. ขั้นสงัเกตการณ์ (Observe) 
  4. ขั้นสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflect) 
  
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/8 โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน อ าเภอ
เมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ท่ีก าลงัเรียนในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
45 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  1. แผนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานร่วมกบัเวบ็สนบัสนุน รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป เบ้ืองตน้ ส าหรับ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 4 แผนการจดัการเรียนรู้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of 
Item Objectives Congruence : IOC) ไดค้่าเฉล่ียรายขอ้เท่ากบั 0.8-1.0 
  2. บทเรียนบนเวบ็สนบัสนุน รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป 
เบ้ืองตน้ ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงไดพ้ฒันาตามรูปแบบการสอน ADDIE  5 ขั้นตอน คือ วเิคราะห์ ออกแบบ 
พฒันา ทดลองใช ้และประเมินผล มีค่าดชันีความสอดคลอ้งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objectives 
Congruence : IOC) ไดค้่าเฉล่ียรายขอ้เท่ากบั 0.6-1.0 โดยใช ้Edmodo เป็นเวบ็สนบัสนุน 
  3. แบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ประกอบดว้ยแบบทดสอบ 4 ตอน รวม 40 ขอ้ ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 วดัความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล จ านวน 10 ขอ้ 
   ตอนท่ี 2 วดัความสามารถในการนิรนยั จ านวน 10 ขอ้ 
   ตอนท่ี 3 วดัความสามารถในการอุปนยั จ านวน 10 ขอ้ 
   ตอนท่ี 4 วดัความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 10 ขอ้ 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
จ านวน26 ขอ้ โดยแบ่งรายการสอบถามความพึงพอใจเป็น 5 ดา้น คือ 1) ดา้นความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 2) ดา้น
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 3) ดา้นความพึงพอใจต่อเวบ็สนบัสนุน 4) ดา้นความพึงพอใจดา้นบรรยากาศ
การเรียน และ 5) ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item 
Objectives Congruence : IOC) ไดค้่าเฉล่ียรายขอ้เท่ากบั 0.8-1.0 
  5. แบบบนัทึกอนุทิน 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การวจิยัคร้ังน้ีใชห้ลกัการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ตามแนวคิดของ Kemmis and  Mc Taggart (1982) 
มาเป็นแนวทางเพ่ือใชใ้นการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเวบ็สนบัสนุน ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยด าเนินการตามกระบวนการของการวจิยัปฏิบติัการ 4 ขั้นดงัน้ี 
  1. ขั้นวางแผน (Plan) ประกอบดว้ยกิจกรรมต่อไปน้ี 
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   - ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน โดยท่ีผูส้อนไดส้งัเกตและ
บนัทึกไว ้หรือจากร่องรอยของการปฏิบติังานของผูเ้รียน และหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีไดจ้ากการวดัผลตามสภาพจริงรวมทั้ง
ขอ้มูลการประเมินการเรียนรู้หลงัส้ินสุดการเรียนการสอน ในระหวา่งการสอนรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 หลงัจากนั้นผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์และคดัเลือกปัญหาท่ีเร่งด่วนและจ าเป็นตอ้งแกไ้ข พร้อมทั้ง
วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา เพ่ือน าไปสู่การคน้หานวตักรรมในการแกไ้ขปัญหาในขั้นตอนต่อไป 
   - เลือกนวตักรรมหรือวธีิการท่ีน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา โดยการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน บทเรียนบนเวบ็สนบัสนุน และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบและประเมินคุณภาพเคร่ืองมือแต่ละชนิด 
  2. ขั้นปฏิบติัการ (Act) ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
   - ผูว้จิยัช้ีแจงขั้นตอนกระบวนการจดัการเรียนการสอน และสร้างขอ้ตกลง รวมทั้ง
จดัเตรียมบทเรียนบนเวบ็สนบัสนุน โดยใช ้Edmodo เช่น ส่ือรูปภาพ ส่ือขอ้ความ ส่ือภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

 
รูปที ่1 บทเรียนบนเวบ็สนบัสนุน โดยใช ้Edmodo 

 

 
รูปที ่2 การใช ้Edmodo ในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 
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   - ทดสอบก่อนเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และเม่ือถึงเวลาเรียน
ปกติในชั้นเรียนครูจะคอยใหค้  าแนะน าช่วยเหลือ ตอบค าถามขอ้สงสยั และท ากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดอ้อกแบบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ 
   - ทดสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
ชุดเดียวกบัการทดสอบก่อนเรียน 
  3. ขั้นสงัเกตการณ์ (Observe)  
   - เป็นขั้นตอนการสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น แบบสมัภาษณ์นกัเรียน แบบสงัเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ และแบบบนัทึกผลการ
จดัการเรียนรู้ เป็นตน้ 
  4. ขั้นสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflect) 
   - เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีผูว้จิยัไดน้ าผลมาสะทอ้นผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งสรุปบทเรียน
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ครู ผูป้กครองนกัเรียน และผูบ้ริหาร ผลสรุปท่ีไดจ้ากการสะทอ้นผลจะน าไปสู่การปรับปรุง 
แกไ้ขการปฏิบติังานของครู ซ่ึงจะไดน้ าไปวางแผนในการปฏิบติังาน และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ผล และน าเสนอผล
ท่ีไดจ้ากการใชน้วตักรรมหรือการแกปั้ญหานั้น ๆ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบั
เวบ็สนบัสนุน มาวเิคราะห์ค่าทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามความพึงพอใจดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเวบ็
สนบัสนุน มาวเิคราะห์ค่าทางสถิติ สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลความหมาย
ค่าเฉล่ียของแบบสอบถามความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
    4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
    3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 
    2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
    1.50 – 2.49 หมายถึง นอ้ย 
    1.00 – 1.49 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 
ผลการวจิยั 

 1. ผลการศึกษาความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเวบ็สนบัสนุน วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 แสดงดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ผลคะแนนความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียน 

เลขท่ี 
ผลคะแนนสอบ 

เลขท่ี 
ผลคะแนนสอบ 

ก่อนเรียน (𝑥1) 
(40 คะแนน) 

หลงัเรียน (𝑥2) 
(40 คะแนน) 

ก่อนเรียน (𝑥1) 
(40 คะแนน) 

หลงัเรียน (𝑥2) 
(40 คะแนน) 

1 18 30 25 12 27 
2 13 28 26 15 29 
3 11 23 27 16 30 
4 14 24 28 13 24 
5 15 28 29 15 29 
6 17 24 30 17 30 
7 15 29 31 18 29 
8 14 26 32 14 27 
9 16 29 33 17 30 
10 14 27 34 14 28 
11 15 28 35 18 29 
12 18 30 36 11 26 
13 13 28 37 15 28 
14 13 24 38 21 31 
15 15 28 39 22 32 
16 16 28 40 18 29 
17 17 25 41 21 29 
18 20 30 42 21 30 
19 19 29 43 18 30 
20 19 29 44 17 28 
21 17 30 45 23 32 
22 18 29 คะแนนรวม 733 1267 
23 15 28 เฉลีย่ 17.45(𝑥1) 30.17 (𝑥2) 
24 15 26 คดิเป็นร้อยละ 43.63 75.42 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผลการคิดวจิารณญาณก่อนเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย (𝑥1)เท่ากบั 17.45 คิดเป็นร้อยละ 
43.63 และผลการคิดวจิารณญาณหลงัเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย (𝑥2)เท่ากบั 30.17  คิดเป็นร้อยละ 75.42 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดยการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบับทเรียนบนเวบ็สนบัสนุน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบับทเรียนบน  
   เวบ็สนบัสนุน รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบัความ
คิดเห็น 

1. ดา้นความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 
1 การช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 4.56 0.29 มากท่ีสุด 
2 วธีิสอนก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ 4.47 0.38 มาก 
3 วธีิสอนส่งเสริมการบวนการคิด 4.42 0.47 มาก 
4 การช้ีแจงการวดัและประเมินผลชดัเจน 4.67 0.31 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวมด้านความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 4.53 0.37 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
5 โจทยปั์ญหาช่วยน าไปสู่การตั้งวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์

ของบทเรียน 
4.24 0.63 

มาก 

6 ความยากง่ายของปัญหาเหมาะสมกบัระดบัความรู้ของนกัเรียน 4.00 0.80 มาก 
7 นกัเรียนสามารถก าหนดประเดน็ในการเรียนรู้ได ้ 3.82 0.95 มาก 
8 นกัเรียนสามารถอธิบายส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาได ้ 3.80 0.69 มาก 
9 ครูจดัเตรียมแหล่งขอ้มูลส าหรับใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ 4.51 0.43 มากท่ีสุด 
10 แหล่งขอ้มูลสามารถเขา้ถึงไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว 4.24 0.72 มาก 
11 นกัเรียนไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียน ร่วมมือกนั 4.04 0.84 มาก 
12 นกัเรียนสามารถวเิคราะห์แหล่งขอ้มูลเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ และ

น่าเช่ือถือ 
4.16 0.62 

มาก 

13 นกัเรียนช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาได ้ 3.91 0.48 มาก 
14 นกัเรียนแสดงเหตผุลและร่วมกบัอภิปรายโดยใชข้อ้มูลท่ีคน้ควา้มาเป็น

พ้ืนฐาน 
3.91 0.57 

มาก 

15 นกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น สรุปองคค์วามรู้ได ้ 3.96 0.62 มาก 
16 นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงปัญหาและแสดงถึงส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ 4.07 0.77 มาก 

เฉลีย่รวมด้านความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 4.06 0.72 มาก 
3. ดา้นความพึงพอใจต่อเวบ็สนบัสนุน 
17 เมนูต่าง ๆ ใชง้านง่ายต่อการเรียนรู้ 4.60 0.42 มากท่ีสุด 
18 ออกแบบและการจดัวางองคป์ระกอบมีความเหมาะสม 4.33 0.49 มาก 
19 ติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนและครู สะดวกและรวดเร็ว 4.42 0.47 มาก 
20 สามารถเรียนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ง่าย สะดวก รวดเร็ว 4.69 0.44 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวมด้านความพงึพอใจต่อเวบ็สนับสนุน 4.51 0.47 มากทีสุ่ด 
4. ดา้นความพึงพอใจดา้นบรรยากาศในการเรียน 
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ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบัความ
คิดเห็น 

21 บรรยากาศในการเรียนช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 

4.42 0.56 
มาก 

22 บรรยากาศในการเรียนช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียน 

4.24 0.58 
มาก 

23 บรรยากาศในการเรียนช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความคิดท่ีหลากหลาย 4.22 0.57 มาก 
เฉลีย่รวมด้านความพงึพอใจด้านบรรยากาศในการเรียน 4.30 0.58 มาก 

5. ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 
24 การจดัการเรียนรู้ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย 4.24 0.67 มาก 
25 การจดัการเรียนรู้ช่วยใหน้กัเรียนสร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้ 4.29 0.65 มาก 
26 การจดัการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง (วเิคราะห์ 

สงัเคราะห์ ประเมินค่า วจิารณญาณ) 
4.33 0.53 

มาก 

เฉลีย่รวมด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ 4.29 0.62 มาก 
เฉลีย่รวม 4.25 0.64 มาก 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูเ้รียนมีระดบัความพึงพอใจในดา้นการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุด ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.37 ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และผูเ้รียนมีระดบัความ
พึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เฉล่ียรวม 4.06 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 ความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และความพึงพอใจของผูเ้รียนเฉล่ียรวม 5 ดา้นมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.25 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.64 ซ่ึงระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

 1. จากผลการทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานร่วมกบัเวบ็สนบัสนุน วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนความสามารถดา้น
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย (𝑥1) เท่ากบั 17.45 คิดเป็นร้อยละ 43.63 และผลการคิด
วจิารณญาณหลงัเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย (𝑥2) เท่ากบั 30.17  คิดเป็นร้อยละ 75.42 และผูเ้รียนจ านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.33 มีคะแนนความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณมากกวา่ร้อยละ 70 จากคะแนนเตม็ทั้งหมด 40 
คะแนน  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเ้รียนไดรั้บการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ตามแนวคิดของ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2550) 6 ขั้นตอนดงัน้ี 1) ก าหนดปัญหา โดยผูส้อนจดัสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิด
ความสนใจ และมองปัญหา เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนเกิดความสนใจท่ีจะหาค าตอบ 2) ท าความเขา้ใจกบัปัญหา โดยผูเ้รียนจะตอ้ง
อธิบายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาได ้ 3) ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ เม่ือผูเ้รียนก าหนดส่ิงท่ีตอ้งท าความเขา้ใจกบั
ปัญหา ผูเ้รียนจะด าเนินการศึกษาคน้ควา้ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย รวมถึงแหล่งขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนบนเวบ็
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สนบัสนุน 4) สงัเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนไดน้ าความรู้มาคน้ควา้แลกเปล่ียน อภิปรายผลและสงัเคราะห์ความรู้ท่ี
ได ้ 5) สรุปและประเมินค่าค าตอบ ผูเ้รียนจะตอ้งสรุปผลงานของตวัเอง และประเมินผลงาน โดยตรวจสอบแนวคิดกบั
ผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ 6) น าเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนจะน าขอ้มลูหรือความรู้ท่ีไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้และน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงผลการวจิยันั้นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภิชาต (2558) ไดศึ้กษาความผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลวจิยัพบวา่  ผลการวดัความสามารถในดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 ท่ีไดรั้บการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานมีจ านวนนกัเรียนร้อยละ 75.00 ไดค้ะแนนผลการวดั
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ คือ ร้อยละ 70 ซ่ึงการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน
สามารถพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณจึงส่งผลใหค้ะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบับทเรียนบนเวบ็
สนบัสนุน รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้และดา้น
ความพึงพอใจต่อเวบ็สนบัสนุนมีคา่เฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานร่วมกบัเวบ็สนบัสนุน ไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรียนเรียนรู้และศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองซ่ึงผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน และไดผ้า่น
กระบวนการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ มีการพฒันาอยา่งเป็นระบบควบคู่กบัในชั้นเรียนท่ีไดจ้ดัการเรียนการ
สอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานซ่ึงสามารถส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้กิดการคิดอยา่งมีวจิารณญาณได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีสร้างข้ึนมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีไดส่้งเสริมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน และการจดัการเรียนรู้ในคร้ังน้ีไดน้ าเทคนิคการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเวบ็
สนบัสนุนมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีทั้งการท างานร่วมกนัเป็นทีม และการท างาน
เด่ียว โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน นอกจากน้ียงัไดน้ าบทเรียนเวบ็สนบัสนุนมาใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ ท่ีน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบขอ้ความ รูปภาพ และภาพเคล่ือนไหว มีการสาธิตการสร้างช้ินงานต่าง ๆ เป็นล าดบั
ขั้นตอน มีแบบทดสอบระหวา่งเรียนและใบงานใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ โดย
ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาสนา (2555) ไดท้ าการศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนในการใชบ้ทเรียนบนเวบ็ช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีม พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนดว้ยเวบ็
ช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีมเพ่ือส่งเสริมความสามคัคี อยูใ่นระดบัมาก 

กติตกิรรมประกาศ 
 งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งดียิง่จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สนิท ตีเมืองซา้ย และ ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร.อุรสา พรหมทา ท่ีไดก้รุณาใหค้  าแนะน าช่วยเหลือ ตลอดเวลาท่ีท าการศึกษาและท าการวจิยั 
 ขอขอบคุณ ดร.บุษกร เขจรภกัด์ิ ดร.ดรุณนภา นาชยัฤทธ์ิ ดร.ทิวารัตน์ ประเสริฐสงัข ์ นายเชิดเกียรติ พนู

พิพฒัน์ และ นางนราภรณ์ หนองหลวง ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั และให้
ค  าแนะน าอนัเป็นประโยชน์สูงสุดอยา่งยิง่แก่ผูว้จิยั  
 ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ดร.ยทุธศาสตร์ กงเพชร คณะครูและนกัเรียน โรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน ท่ีใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูลในการท าวจิยัคร้ังน้ีใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 

- 1164 -



  HMO3-11 
 

 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมเพ่ือท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และการสอนแบบปกติไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. ควรมีการส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเวบ็สนบัสนุน 
โดยน าไปประยกุตใ์ชก้บัเน้ือหาและรายวชิาอ่ืน ๆ 
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