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Abstract
 Purpose: To study the effects of using Problem-Based Learning (PBL) approach on the course 
achievement among nursing baccalaureate students and their opinion on the use of PBL approach. 
 Design: Quasi-experimental study.
 Methods: Convenience sampling was used to select fourth-year nursing students participating 
in the study. PBL approach was used as the intervention with 70 students (the PBL group) while 
lecture method was employed with 76 students (the lecture group). Course content examination 
was used to measure the course achievement in both groups. PBL Evaluation Questionnaire and 
open ended questions were used to evaluate the opinion in the PBL group only. Data were analyzed 
using descriptive statistics, Chi-square test and independent t-test. 
 Main findings: The PBL group had significantly higher score (t = 7.23, p < .001) on course 
achievement than the lecture group. More number of students in the PBL group passed this topic, 
compared to those in the lecture group. The students considered PBL as a highly effective approach; 
however, shy and quiet students reported that PBL approach made them felt stressful during small 
group discussion and information exchange.
 Conclusion and recommendations: PBL was an effective approach to improve students’ course 
achievement. However, some quiet students might have difficulty to speak up or feel pressure  
during PBL process. Thus, a PBL group should make up of different personalities that complement 
one another by stimulating each other and mutually learning and sharing.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	(Problem	Based	Learning		หรือ	PBL)	

ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	และความคิดเห็นต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์	ช้ันปีท่ี	4	

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยแบบก่ึงทดลอง

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์	 ช้ันปีท่ี	4	 เลือกแบบสะดวก	กลุ่มทดลอง	70	คน	 

ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ	PBL	กลุ่มเปรียบเทียบ	76	คน	ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบบรรยาย	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	

ได้แก่	แบบทดสอบความรู้ในหัวข้อการวินิจฉัยชุมชน	แบบสอบถามประเมินผลการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก	

และแบบสอบถามปลายเปิดใช้ถามความคิดเห็นของกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ	 PBL	 ท่ีมีต่อวิธีการเรียนแบบ 

ดังกล่าว	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา	การทดสอบไคสแควร์	และการทดสอบทีแบบสองกลุ่มอิสระ

 ผลการวิจัย: กลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ	PBL	มีคะแนนความรู้ในหัวข้อวินิจฉัยชุมชนมากกว่ากลุ่มท่ีใช้วิธีการ

เรียนการสอนแบบบรรยายอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(t	=	7.23,	p	<	.001)	และมีจำานวนผู้สอบหัวข้อน้ีผ่านมากกว่ากลุ่ม

ท่ีสอนแบบบรรยาย	(p	<	.001)	โดยกลุ่มท่ีเรียนด้วย	PBL	มีความเห็นว่าการเรียนการสอนแบบ	PBL	มีประสิทธิภาพสูง	

สำาหรับคนข้ีอายและมีลักษณะเป็นคนเงียบมีความรู้สึกเครียดในขณะแลกเปล่ียนข้อมูลในกลุ่ม

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 PBL	 เป็นรูปแบบการเรียนท่ีช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 บุคคลท่ีมีบุคลิกข้ีอาย 

ไม่ค่อยพูดจะรู้สึกเครียดและกดดันในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม	ดังน้ันควรจัดกลุ่มผู้เรียนท่ีมีบุคลิกแตกต่างกัน	เพ่ือให้สมาชิก

กลุ่มท่ีกล้าแสดงออกช่วยกระตุ้นสมาชิกท่ีค่อนข้างเงียบให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้	และพัฒนาผลลัพธ์ทางการเรียนให้ดี

ย่ิงข้ึน
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ความสำาคัญของปัญหา

	 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต	มีเป้าหมายเพ่ือผลิต

บัณฑิตพยาบาลท่ีสามารถให้การบริการด้านสุขภาพแก่ผู้รับ

บริการ	 และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ดังน้ันบัณฑิตพยาบาลจำาเป็นต้องมีท้ัง

สมรรถนะเชิงวิชาชีพ	และสมรรถนะเชิงสังคมท่ีสอดคล้อง

กับทักษะในศตวรรษท่ี	 21	 คือ	 ทักษะการคิดแบบมี

วิจารณญาณ	ทักษะการแก้ปัญหา	การคิดสร้างสรรค์	การ

ทำางานเป็นทีม	ภาวะผู้นำา	ทักษะการเรียนรู้	และการส่ือสาร	

สมรรถนะดังกล่าวสามารถพัฒนาได้โดยการเรียนรู้เชิงรุก1 

(active	learning)	คือ	การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้	ซ่ึงพบว่าการเรียนรู้เชิงรุก

ส่งผลให้ผู้เรียนมีอัตราการเรียนรู้	(retention	rate)	ร้อยละ	

90	 ในขณะท่ีการเรียนรู้เชิงรับ	 (passive	 learning)	 คือ	 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการบรรยาย	ส่งผลให้ผู้เรียน

มีอัตราการเรียนรู้เพียงร้อยละ	52 

	 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกจึงเช่ือว่าจะสามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง	มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	มีความคิดสร้างสรรค์	ตลอด

จนมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ซ่ึงการเรียนรู้เชิงรุก 

มีหลากหลายรูปแบบ	 รูปแบบหน่ึงท่ีนำามาใช้ในการเรียน

การสอนทางการพยาบาลอย่างแพร่หลาย	คือ	การเรียนการ

สอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก3	 ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 (student-centered	 learning)	

เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง	ด้วยการทำา

กิจกรรมท่ีใช้ความคิด	 ลงมือปฏิบัติ	 และการสะท้อนคิด	 

ผู้สอนจะเป็นผู้เสนอสถานการณ์ปัญหาท่ีท้าทายและ

สอดคล้องกับสถานการณ์จริง	 เพ่ือใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด

ความสงสัย	 ต้องการแสวงหาความรู้	 และหาคำาตอบด้วย

ตนเอง	โดยดึงความรู้จากประสบการณ์เดิมและสร้างความ

รู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหา	 แล้วนำามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

กลุ่มย่อยโดยการระดมสมอง	ฝึกคิดวิเคราะห์	การตัดสินใจ	

การแก้ปัญหาร่วมกันและการนำาเสนอ	 เป็นการส่งเสริม 

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุด้วยผล	ทักษะการ

เป็นผู้นำา	การทำางานเป็นทีม	และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต3 

	 การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักมีประสิทธิภาพ 

ในการกระตุ้นการอภิปรายกลุ่ม	และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำาไปใช้ 

ในการทำางานในอนาคต4-5	 ผู้เรียนยังได้รับการส่งเสริมให้มี

ภาวะผู้นำา	 การทำางานเป็นทีม	 มากกว่าการเรียนรู้แบบ

บรรยาย6	นอกจากน้ียังสามารถพัฒนาผลการเรียนรู้	ทักษะ

ทางปัญญา7	 และพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลทางคลินิกได้

อีกด้วย8	แต่อย่างไรก็ตามพบว่า	การจัดการเรียนการสอน

แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก	นำามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพทางคลินิกเป็นส่วนใหญ่	

และพบได้น้อยในการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับ 

การพยาบาลครอบครัวและชุมชน	 ซ่ึงวิชาการพยาบาล

ครอบครัวและชุมชน	2	ผู้เรียนต้องเรียนรู้เก่ียวกับการศึกษา

ชุมชน	 การวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน	 

ดังน้ันเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่ผู้เรียน	 การเรียน 

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักจะทำาให้ผู้เรียนได้กำาหนด

วัตถุประสงค์และวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง	มีการค้นคว้า

หาความรู้และนำามาแลกเปล่ียนกับเพ่ือนซ่ึงจะทำาให้เกิด

ความรู้อย่างลึกซ้ึง	 นำาไปสู่แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้	 

ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียน

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก	 และความคิดเห็นของ

นักศึกษาต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว	ซ่ึงข้อมูล

ดังกล่าวจะสามารถนำาไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน 

ท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย     

	 1.	เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 (ความรู้

ในหัวข้อการวินิจฉัยชุมชนและจำานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่าน)	

ของนักศึกษากลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา

เป็นหลักและใช้วิธีการเรียนการสอนแบบบรรยาย

	 2.	เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการ

จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก

สมมุติฐานการวิจัย 

	 1.	คะแนนความรู้ในหัวข้อการวินิจฉัยชุมชนของกลุ่ม

ท่ีใช้วิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก	ดีกว่ากลุ่ม

ท่ีใช้วิธีการเรียนการสอนแบบบรรยาย



J NURS SCI   Vol 36 No 4 October - December 2018 

Journal of Nursing Science 31

	 2.	จำานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านหัวข้อการวินิจฉัยชุมชน

ในกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักและ

กลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนการสอนแบบบรรยายแตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย 

	 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นวิจัยก่ึงทดลอง	(quasi-experimental	

design)	 แบบสองกลุ่ม	 ทดสอบหลังทดลอง	 (non- 

equivalent	two-group	and	posttest	only)	

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล

ศาสตร์	ช้ันปีท่ี	4	ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการคำานวณ

โดยใช้	G*Power	โดยใช้แบบสถิติเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย	

2	กลุ่ม	(independent	t-test)	กำาหนดอำานาจทดสอบท่ี	

.80	 ท่ีระดับนัยสำาคัญ	 .05	 ขนาดอิทธิพลปานกลาง	 

ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ	64	คน	รวมเป็นจำานวน	128	

คน	เม่ือคำานึงถึงการขาดหายไปของข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจึงเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างเป็นจำานวน	146	 คน	 

มาจากจำานวน	 2	 ห้องเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการ

พยาบาลครอบครัวชุมชน	2	โดยนักศึกษาห้องท่ี	1	จำานวน	

76	คน	เป็นกลุ่มท่ีเรียนรู้แบบใช้การบรรยาย	และนักศึกษา

ห้องท่ี	 2	 จำานวน	 70	 คน	 เป็นกลุ่มท่ีเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

เป็นหลัก

 เคร่ืองมือการวิจัย

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ประกอบด้วย

	 1.	แบบสอบถามประเมินผลการเรียนการสอนโดยใช้

ปัญหาเป็นหลัก	 ท่ีพัฒนาโดย	 Yuan9	 จำานวน	 20	 ข้อ	 

ท่ีประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อประสิทธิภาพของ	PBL	

เก่ียวกับการพัฒนาความรู้เชิงวิชาชีพ	 ทักษะการแก้ไข

ปัญหา	 การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 การพัฒนาทักษะการแก้ไข

ปัญหา	การเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนและการทำางานเป็นทีม	

เคร่ืองมือฉบับภาษาไทยแปลแบบไปข้างหน้าทางเดียว	 

โดยผู้วิจัยและมีตรวจสอบการแปลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	1	ท่าน	

แบบสอบถามภาษาไทยมีการปรับมาตรประมาณค่าจาก

ระดับประสิทธิภาพเป็นระดับความคิดเห็นของผู้เรียนต่อ

ประสิทธิภาพของ	PBL	แบบ	5	ระดับ	จาก	(1)	ไม่เห็นด้วย

มากท่ีสุด	 ถึง	 (5)	 เห็นด้วยมากท่ีสุด	 แปลผลความหมาย 

ได้จากการนำาคะแนนเฉล่ียมาจัดระดับ	5	ระดับ	คือ	4.51-

5.00	 เห็นด้วยอย่างย่ิง	 3.51-4.50	 เห็นด้วย	 2.51-3.50	 

ไม่แน่ใจ	 1.51-2.50	 ไม่เห็นด้วย	 1.00-1.50	 ไม่เห็นด้วย 

อย่างย่ิง	 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือได้จาก 

การทดสอบความตรงด้านเน้ือหา	 (content	 validity)	 

โดยผู้เช่ียวชาญ	 3	 ท่าน	 และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	

(index	 of	 congruence)	 เท่ากับ	 1	หาค่าความเช่ือม่ัน	

(reliability)	 โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค	

(Cronbach’s	alpha	coefficient)	ได้ค่าความเช่ือม่ัน	.92

	 2.	แบบสอบถามปลายเปิด	 ท่ีพัฒนาโดยผู้วิจัย	 โดยมี

ประเด็นคำาถาม	ได้แก่	ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการเรียนแบบ	PBL	

ความรู้สึกหลังจากการสอบวัดผลการเรียนรู้	ความตรงด้าน

เน้ือหาประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ	 3	 ท่านหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	(index	of	congruence)	เท่ากับ	1

	 3.	แบบทดสอบความรู้ในหัวข้อการวินิจฉัยชุมชน

จำานวน	32	ข้อ	แบบ	4	ตัวเลือก	มีเกณฑ์การสอบผ่าน	คือ	

20	 ข้อ	 ความตรงของเน้ือหาของข้อสอบประเมินโดย 

ผู้เช่ียวชาญ	3	ท่าน	หาค่าดัชนีความสอดคล้อง	(index	of	

congruence)	มีค่าเท่ากับ	1

	 4.	คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	พัฒนา

โดยผู้วิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม	 โดยมีคู่มือผู้สอน

จำานวน	6	ชุด	และคู่มือของผู้เรียนจำานวน	70	ชุด	ประกอบ

ด้วย	ข้ันตอนการเรียนแบบ	PBL	สถานท่ีและระยะเวลาใน

การเรียน	รายช่ือกลุ่มผู้เรียนและผู้สอน	โจทย์สถานการณ์

ปัญหาท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์จริง	 การประเมินผล	

บทบาทผู้เรียนและผู้สอน	คู่มือสำาหรับผู้สอนจะเพ่ิมเอกสาร

ประกอบการสอน	พร้อมแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตาม

ลำาดับข้ันของ	 PBL	 คู่มือมีการทบทวนแก้ไขโดยผู้สอนท้ัง	 

6	ท่าน	และนำาเข้าสู่การประชุมการจัดการความรู้ของภาค

วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน	ปรับแก้และประชุมช้ีแจง

วิธีการใช้คู่มือแก่ผู้สอน	แล้วนำามาใช้ในการเรียนการสอน

 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

	 การวิจัยคร้ังน้ีได้รับอนุญาตโดยคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการทำาวิจัยมนุษย์	ของวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี	จังหวัดนนทบุรี	หมายเลขหนังสือ	11/2558	

และนำาหนังสืออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการไปย่ืน
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แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดของการวิจัย	

วัตถุประสงค์	 และการพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่างก่อน

ทำาการเก็บข้อมูลในกลุ่มท่ีศึกษา	 โดยการเข้าร่วมศึกษา 

คร้ังน้ีเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักศึกษาแบบสอบถาม

ท้ังหมด	 ไม่มีการระบุช่ือผู้ตอบแบบสอบถาม	 และผล 

การศึกษาวิจัยนำาเสนอเป็นภาพรวม

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล	ดังน้ี

	 1.	เม่ือโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาและรับรองจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการทำาวิจัยมนุษย์	 และ

ได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลแล้ว	 ผู้วิจัยพบเจ้าหน้าท่ีผู้ช่วย

วิจัยเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการทำาวิจัยและรายละเอียด

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้รับทราบเพ่ือให้ผู้ช่วยวิจัย

ดำาเนินการวิจัย	

	 2.	ดำาเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มผู้เรียนท่ีมีการจัดการ

เรียนรู้ในหัวข้อการวินิจฉัยชุมชนท่ีมีรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ในแต่ละกลุ่มดังน้ี	

 กลุ่มท่ี 1	 เรียนรู้แบบบรรยายซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีได้

ดำาเนินการ	 โดยผู้สอน	1	คน	บรรยายเป็นระยะเวลา	12	

ช่ัวโมง	คร้ังละ	3	ช่ัวโมง	ผู้เรียนได้รับมอบหมายให้ทำางาน

ร่วมกันเป็นกลุ่มๆ	 ละ	 12-13	 คน	 โดยให้มีการวิเคราะห์

ข้อมูลจากแบบเก็บข้อมูลจำานวน	45-50	ชุด	และนำาเสนอ

ข้อมูลเป็นรายงาน	

 กลุ่มท่ี 2	เรียนรู้แบบ	PBL	โดยผู้สอน	6	คนท้ังน้ีผู้สอน

แบบบรรยายได้เข้าร่วมสอนด้วย	 การจัดการเรียนรู้ 

มีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น	6	กลุ่มๆ	ละ	11-12	คน	เข้าร่วม

ในกระบวนการเรียนรู้ท้ังหมด	4	คร้ังจากโจทย์สถานการณ์

ปัญหาท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์จริง	2	โจทย์สถานการณ์	

ในข้ันตอนการเปิดโจทย์	2	คร้ัง	และปิดโจทย์	2	คร้ังๆ	ละ	

3	ช่ัวโมง	รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน	12	ช่ัวโมง	ผู้เรียนมีการเรียน

รู้ผ่านกระบวนการของ	PBL	7	ข้ันตอน	ได้แก่	การทำาความ

เข้าใจคำาศัพท์ข้อความท่ีปรากฏในโจทย์สถานการณ์ให้

ชัดเจน	 จับประเด็นข้อมูลท่ีสำาคัญระบุปัญหาจากโจทย์	

ระดมสมองวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในแง่มุมต่างๆ	 โดยใช้

ความรู้เดิม	 การต้ังสมมุติฐานท่ีสมเหตุผลเพ่ือหาคำาตอบ 

ในการแก้ปัญหาต่างๆ	 และมีการกำาหนดวัตถุประสงค์ 

การเรียนรู้	 การศึกษาด้วยตนเองวิเคราะห์ข้อมูล	 และนำา

ข้อมูลท่ีได้มาอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้	สังเคราะห์ความรู้

และนำามาอธิบาย	พิสูจน์สมมุติฐานประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

กับโจทย์ปัญหา3	 นอกจากน้ีผู้เรียนได้รับมอบหมายให้

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบเก็บข้อมูลจำานวน	45-50	ชุด	และ

นำาเสนอข้อมูลเป็นรายงาน

	 3.	เก็บรวบรวมข้อมูลผลคะแนนของการสอบของ 

ท้ังสองกลุ่ม	กลุ่มท่ีเรียนแบบ	PBL	ผู้ช่วยวิจัยดำาเนินการเก็บ

ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามประเมินผลการเรียน 

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก	 และแบบสอบถาม 

ปลายเปิด	จากน้ันดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้	

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สำาเร็จรูป	

คำานวณ	สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	จำานวน	ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 เปรียบเทียบคะแนนของ

ตัวแปรท่ีศึกษาด้วยการทดสอบที	แบบสองกลุ่มอิสระ	และ

การเปรียบเทียบผลการสอบผ่านและไม่ผ่านใช้	Chi	square	

test	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด 

โดยการวิเคราะห์เน้ือหา	 (content	 analysis)	 ซ่ึงผู้วิจัย 

ร่วมกันอ่านข้อความจากการตอบแบบสอบถามและแจง 

นับจำานวนคร้ังของข้อความท่ีซำา้กันหรือคล้ายกัน	วิเคราะห์

ความเช่ือมโยงและเรียบเรียงถ้อยคำา	 และร่วมกันสรุป

เน้ือหาท่ีสำาคัญในแต่ละประเด็น	

ผลการวิจัย

	 กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด	146	คน	มีอายุระหว่าง	21-24	

ปี	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	 95.5)	 เกรดเฉล่ียอยู่ 

ในช่วง	2.50-3.00	(ร้อยละ	67.2)	จากการทดสอบความรู้ 

ในหัวข้อการวินิจฉัยชุมชนพบว่า	กลุ่มท่ีใช้การเรียนการสอน

แบบปัญหาเป็นหลัก	สอบผ่านร้อยละ	95.7	ในขณะท่ีกลุ่ม

ท่ีใช้วิธีการเรียนการสอนแบบบรรยาย	 สอบผ่านร้อยละ	

68.4	 เม่ือเปรียบเทียบผลการสอบโดยใช้สถิติไคสแควร์ 

พบว่า	 กลุ่มท่ีใช้การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นหลัก	 

ผลการสอบผ่านมากกว่ากลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนการสอน 

แบบบรรยายอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	 <	 .001)	 

ดังตารางท่ี	1	
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ตารางท่ี 1	 จำานวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านในหัวข้อการวินิจฉัยชุมชนจำาแนกตามวิธีการเรียนการสอน	(N	=	146)

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจำาแนกตามวิธีการสอน	(N	=	146	คน)

ตารางท่ี 3 จำานวนและร้อยละของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก

	 	 	 (n	=	67	คน)

ผลการสอบ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

รวม

จำานวน

67

	3

70

จำานวน

52

24

76

ร้อยละ

95.7

	4.3

100

ร้อยละ

68.4

31.6

100

χ2

18.01

p-value

<	.001

กลุ่มผู้เรียนแบบบรรยายกลุ่มผู้เรียนแบบ PBL 

	 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	จากคะแนน

เฉล่ียความรู้ในหัวข้อการวินิจฉัยชุมชนของกลุ่มผู้เรียนท่ีใช้

วิธีการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นหลัก	 (X	 =	 23.84,	 

SD	 =	 2.38)	 พบว่า	 สูงกว่ากลุ่มผู้เรียนท่ีใช้วิธีการเรียน 

การสอนแบบบรรยาย	 (X	=	20.75,	 SD	=	2.76)	อย่าง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติ	(t	=	7.23,	p	<	.001)	ดังตารางท่ี	2

X

23.84

X

20.75

SD

2.38

SD

2.76คะแนน

 PBL (n = 70) บรรยาย (n = 76)
วิธีการสอน

2.25,	3.94

t

7.23

p-value

<	.001

	 กลุ่มผู้เรียนท่ีใช้วิธีการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็น

หลักส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า	 PBL	 ช่วยพัฒนาทักษะในด้าน

ต่างๆ	โดยข้อท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุด	คือ	วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	

นักศึกษาได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ท่ีผ่านมาร้อยละ	

82.1	รองลงมาพบเท่ากัน	คือ	วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	ทำาให้

นักศึกษาเข้าใจความรู้เก่ียวกับการวินิจฉัยชุมชนลึกซ้ึง 

มากข้ึน	 และวิชาท่ีเรียนแบบ	 PBL	 กระตุ้นให้นักศึกษา 

แลกเปล่ียนส่ิงท่ีได้เรียนรู้ร้อยละ	73.1	ดังตารางท่ี	3

1. การสร้างความรู้ทางวิชาชีพ

	 1)	วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	นักศึกษาได้ใช้ความรู้และ	

	 	 ประสบการณ์ท่ีผ่านมา

	 2)	วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	ช่วยให้นักศึกษาแปลผล		

	 	 วิเคราะห์	ประยุกต์ใช้	แนวคิดหลักได้อย่างถูกต้อง

	 	 และเป็นเหตุเป็นผล

	 3)	วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	ทำาให้นักศึกษาเข้าใจความรู้	

	 	 เก่ียวกับการวินิจฉัยชุมชนลึกซ้ึงมากข้ึน

	 4)	เน้ือหาของโจทย์	PBL	เป็นประโยชน์ต่อการฝึก

	 	 ภาคปฏิบัติงานและการทำางานในอนาคต

8	(11.9)

15	(22.4)

7	(10.4)

13	(19.4)

55	(82.1)

45	(67.2)

49	(73.1)

49	(73.1)

3	(4.5)

6	(9)

10	(14.9)

4	(6)

1	(1.5)

1	(1.5)

1	(1.5)

1	(1.5)

เห็นด้วยมากท่ีสุด

n (%)

เห็นด้วย

n (%)

ไม่แน่ใจ

n (%)

ไม่เห็นด้วย

n (%)

95%CI for
Mean Difference
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)

2. การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

	 5)	 โจทย์ปัญหาท่ีใช้ใน	PBL	มีความท้าทายช่วย

	 	 กระตุ้นให้นักศึกษาอยากแสดงความคิดเห็น

	 6)	 วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	ช่วยพัฒนาความสามารถ

	 	 ของนักศึกษาในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

	 7)	 วิชาท่ีเรียนด้วย	PBL	ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษา

	 	 พิจารณาใช้ทางเลือกต่างๆในการแก้ไขปัญหา

	 8)	 วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	ช่วยให้นักศึกษาอ้างอิงและ

	 	 สรุปอย่างมีเหตุมีผลเม่ือต้องระบุปัญหาหรือประเด็น

3. การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง

	 9)	 โจทย์ปัญหาสถานการณ์ใน	PBL	กระตุ้นให้

	 	 นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง

	 10)	วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	ช่วยให้นักศึกษารู้ว่ายัง

	 	 ขาดความรู้เร่ืองอะไรบ้าง

	 11)	วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	ช่วยให้นักศึกษาเพ่ิมความ

	 	 สามารถในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย

	 	 เพ่ือบรรลุส่ิงความต้องการเรียนรู้ของตนเอง

	 12)	วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	ช่วยให้นักศึกษาคิดได้อย่าง

	 	 เป็นอิสระ

4. การพัฒนาแรงจูงใจ

	 13)	วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	กระตุ้นให้นักศึกษาต่ืนตัวใน

	 	 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

	 14)	วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษา

	 	 เรียนรู้มากข้ึน

	 15)	วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	ช่วยกระตุ้นความสนใจของ					

	 	 นักศึกษาในการเรียนรู้

	 16)	วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วม

	 	 ของนักศึกษาผ่านการแสดงความคิดเห็นในโจทย์

	 	 ปัญหา

5. การสนับสนุนการประสานงานกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ

	 17)	วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	กระตุ้นกลุ่มให้แสดงความ

	 	 คิดเห็น

9	(13.4)

6	(9)

7	(10.4)

10	(14.9)

13	(19.4)

13	(19.4)

16	(23.9)

18	(26.9)

14	(20.9)

11	(16.4)

10	(14.9)

20	(29.9)

16	(23.9)

42	(62.7)

48	(71.6)

47	(70.1)

45	(67.4)

45	(67.2)

39	(58.2)

34	(50.7)

39	(58.2)

38	(56.7)

47	(70.1)

40	(59.7)					

40	(59.7)

48	(71.6)

14	(20.9)

13	(19.4)

12	(17.9)

11	(16.4)

8	(11.9)

15	(22.4)

16	(23.9)

9	(13.4)

14	(20.9)

8	(11.9)

16	(23.9)

7	(10.4)

3	(4.5)

2	(3)

-

1	(1.5)

1	(1.5)

1	(1.5)

-

1	(1.5)

1	(1.5)

1	(1.5)

1	(1.5)

1	(1.5)

-

-

เห็นด้วยมากท่ีสุด

n (%)

เห็นด้วย

n (%)

ไม่แน่ใจ

n (%)

ไม่เห็นด้วย

n (%)
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)

เห็นด้วยมากท่ีสุด

n (%)

เห็นด้วย

n (%)

ไม่แน่ใจ

n (%)

ไม่เห็นด้วย

n (%)

	 18)	วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น

	 	 อย่างเปิดเผยสำาหรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน

	 19)	วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	เพ่ิมความสามารถของ

	 	 นักศึกษาในการทำางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

	 20)	วิชาท่ีเรียนแบบ	PBL	กระตุ้นให้นักศึกษาแลกเปล่ียน

	 	 ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

15	(22.4)

13	(19.4)

15	(22.4)

48	(71.6)

46	(68.8)

49	(73.1)

4	(6)

7	(10.4)

3	(4.5)

-

1	(1.5)

-

	 นอกจากน้ี	 กลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ	PBL	

ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการเรียนแบบ	PBL	พัฒนาทักษะท้ัง	5	

โดยทักษะด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด	 คือ	 การสนับสนุนการ

ประสานงานกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ	 ค่าเฉล่ีย	 4.15	 

(SD	 =	 .41)	 ส่วนทักษะท่ีตำา่ท่ีสุด	 คือ	 การพัฒนาทักษะ 

การแก้ปัญหา	ค่าเฉล่ีย	3.90	(SD	=	.44)	ดังตารางท่ี	4

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้	โดยใช้

	 	 	 ปัญหาเป็นหลัก	(n	=	67)

 รายการ X (SD) ระดับความคิดเห็น

1.	การสร้างความรู้ทางวิชาชีพ	 4.05	(.44)	 เห็นด้วย

2.	การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา	 3.90	(.44)	 เห็นด้วย

3.	การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 4.02	(.50)	 เห็นด้วย

4.	การพัฒนาแรงจูงใจ	 4.02	(.53)	 เห็นด้วย

5.	การสนับสนุนการประสานงานกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ	 4.15	(.41)	 เห็นด้วย

	 จากการสำารวจความคิดเห็นของกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียน

การสอนแบบ	PBL	 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นหลัก	ด้วยคำาถามปลายเปิด	(n	=	67)	สามารถสรุปได้

เป็นประเด็นดังน้ี

 1. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการเรียนแบบ PBL 

	 	 1.1	การแก้ไขปัญหาพบว่า	 PBL	 กระตุ้นให้เกิด

กระบวนการคิด	มีความคิดท่ีอิสระ	และมีการวางแผนการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	 โดยมีการต้ังวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้และวางแผนแก้ไขทีละปัญหา	ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการ

ต้ังคำาถาม	ข้อสงสัยจากสถานการณ์ต่างๆ	ท่ีได้พบ	กระตุ้น

ตัวเองให้เกิดกระบวนการคิดและปรึกษาทีมเพ่ือหาทางออก	

นอกจากน้ียังทำาให้มีการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 

หาแหล่งข้อมูล	 และกำาหนดขอบเขตปัญหาท่ีต้องเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง	 มีการสืบค้นข้อมูลหาความรู้	ทำาให้ผู้เรียนมีวิธี

การในการแสวงหาความรู้มากข้ึน	 การเรียนแบบ	 PBL	 

ยังทำาให้ผู้เรียนฝึกการกล้าแสดงความคิดเห็น	 มีการพูดคุย

กับผู้อ่ืนในกลุ่ม	 ทำาให้ได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จาก 

แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย	สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 	 1.2	การพัฒนาตนเองเก่ียวกับการเรียนรู้พบว่า	PBL	

ทำาให้ผู้เรียนมีการศึกษาหา	 ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง

ต่างๆ	ทำาให้มีความรู้กว้างขวาง	เป็นคนท่ีมีความกระตือรือร้น

ในการค้นหาข้อมูล	 ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ	 มองอะไรท่ี 

แตกต่าง	 พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 รวมท้ัง 

การพัฒนาศักยภาพในการหาความรู้ร่วมกับผู้อ่ืน	นอกจากน้ี	 

ผู้เรียนยังมีการศึกษาวิเคราะห์แหล่งข้อมูลท่ีจะใช้ในการ
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ค้นหาคำาตอบของปัญหา	 มีการคิดวิเคราะห์เน้ือหา	 สรุป

ความตามหัวข้อท่ีศึกษา	ทำาให้ผู้เรียนทราบข้อบกพร่องใน

ด้านความรู้ของตนเอง	ท่ีต้องไปหาความรู้เพ่ิมเติม	กระตุ้น

ให้มีความต่ืนตัวในการเรียนมากข้ึน	พัฒนาให้มีความม่ันใจ

และการกล้าแสดงออก	 เพ่ิมความภาคภูมิใจในตัวเองมาก

ข้ึนจากการท่ีได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	ส่งเสริมให้มีความ

สุขในการเรียน

	 	 1.3	การทำางานเป็นทีมพบว่า	 PBL	 ช่วยทำาให้

สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้อ่ืนได้	 ฝึกความสามัคคี 

ในการทำางาน	 การแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกับบุคคลในทีม	

มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน	และแสดงความคิดเห็น

อย่างสร้างสรรค์	 ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างการทำางานเป็นทีม

ด้วยหลักประชาธิปไตย	 นอกจากน้ียังช่วยฝึกความรับผิด

ชอบในหน้าท่ีของตนเองในการศึกษาหาความรู้เพ่ือมาแลก

เปล่ียนกับบุคคลอ่ืนในทีม	 แต่ผู้เรียนท่ีระบุว่าตนเองมี

ลักษณะข้ีอาย	ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น	ถือว่าเป็นการเรียน

ท่ีทำาให้อึดอัดมาก

 2. ความรู้สึกหลังจากการสอบวัดผลการเรียนรู้

	 	 2.1	ความรู้สึกเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้พบว่า	

การเรียนแบบ	 PBL	 ทำาให้อ่านหนังสือมาก	 อ่านหนังสือ

หลายเล่ม	รู้สึกขอบคุณท่ีจัดให้มีการเรียนแบบน้ี	นอกจาก

น้ีทำาให้มีความม่ันใจเพราะรู้สึกว่าส่ิงท่ีเรียนมาจากการเรียน

รู้ค้นคว้าด้วยตนเอง	 มีการคิดวิเคราะห์	 เก่ียวกับส่ิงท่ีได้

ค้นคว้าอย่างเป็นเหตุและผล	ทำาให้เรียนเข้าใจเน้ือหามาก

ข้ึนกว่าเดิม	ซ่ึงการเรียนแบบ	PBL	เป็นเสมือนเป็นการเรียน

ตัวต่อตัว	 อะไรท่ีผู้เรียนคิดไม่ตรงกับคนอ่ืนก็ได้เรียนรู้ส่ิง 

ท่ีถูกต้องได้จากการแลกเปล่ียนข้อมูลจากแหล่งท่ี 

หลากหลาย	ทำาให้เข้าใจเน้ือหามากข้ึนจากการเรียนรู้ท่ีมี

การยกตัวอย่างสถานการณ์จากประสบการณ์ฝึกงานจริง

มาใช้ในการวิเคราะห์	และต้ังวัตถุประสงค์การเรียนรู้

	 	 2.2	ความรู้สึกเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

พบว่า	 การเรียนแบบ	 PBL	 ทำาให้สอบได้ดีกว่าน่ังเรียน 

ในห้องเรียนธรรมดา	 เพราะผู้เรียนได้คิดศึกษาค้นคว้าหา 

คำาตอบด้วยตนเอง	ทำาให้จำาเน้ือหาได้	และความรู้ท่ีเรียนได้

เอาไปใช้ในการฝึกงาน	 จึงทำาให้จำาเน้ือหาได้แม่นยำาแล้ว 

ทำาข้อสอบได้	 และรู้สึกว่าไม่เสียแรงเปล่าในการเรียนแบบ	

PBL	แต่อย่างไรก็ตามมีผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการเรียน

แบบ	 PBL	 เน้ือหาบางหัวข้อเม่ือไปเรียนรู้ด้วยตนเองมี 

ความเข้าใจเน้ือหาน้อยกว่าท่ีเรียนโดยการบรรยาย	อาจจะ

ทำาให้ผลการสอบทำาได้ไม่ดี	และได้เกรดน้อย

	 	 2.3	ความรู้สึกเก่ียวกับการนำาไปใช้ในอนาคตพบว่า	

การเรียนแบบ	 PBL	 ได้ความรู้ในกระบวนการแก้ปัญหา 

ท่ีเป็นระบบ	 ซ่ึงสามารถนำากระบวนการท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ 

ในวิชาอ่ืนๆ	และสามารถนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาในวิชาชีพ	

และชีวิตประจำาวันได้จริง

การอภิปรายผล

	 การศึกษาในคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มผู้เรียนท่ีใช้วิธีการเรียน

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก	 มีคะแนนเฉล่ียมากกว่า

กลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนการสอนแบบบรรยายอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ	 (t	=	7.23,	p	<	 .001)	ผลการศึกษาสนับสนุน

สมมุติฐาน	แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบใช้

ปัญหาเป็นหลัก	ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาอย่างลึกซ้ึง	และ

เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกว่าการเรียนแบบบรรยาย	

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 นันท์ชนก	 นันทะไชย	 และ 

อินทิรา	ลิจันทร์พร10	ท่ีพบว่าเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย

ก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนโดย	 PBL	 พบว่า 

หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติ	 ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากการเรียนแบบ	 PBL	 เป็น 

กระบวนการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 (student- 

centered	learning)	โดยผู้เรียนเป็นผู้ใช้กระบวนการสร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง	 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยการทำากิจกรรมท่ีใช้ความคิด	 ลงมือ

ปฏิบัติจริง	 และสะท้อนความคิดจนเกิดการเรียนรู้อย่าง 

มีความหมาย	และ	มีวิธีการเรียนรู้โดยการนำาตนเอง	(self-

directed	learning)	โดยผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้และ

หาคำาตอบด้วยตนเอง3	ซ่ึงลักษณะการเรียนรู้ดังกล่าวส่งผล

ให้เกิดความเข้าใจในเน้ือหาวิชาท่ีเรียนมากข้ึน	 และส่งผล

ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนได้	

	 นอกจากน้ีพบว่าความคิดเห็นของผู้เรียนแบบใช้ปัญหา

เป็นหลัก	เห็นด้วยว่า	PBL	สามารถสร้างความรู้ทางวิชาชีพ	

และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา	ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
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ของ	Yaun9		พบว่ากระบวนการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นหลัก

ผู้เรียนสามารถจำาแนก	วิเคราะห์ปัญหา	และตัดสินใจเลือก

วิธีการแก้ปัญหาท่ีสำาคัญได้	 ท้ังน้ีเน่ืองจากการเรียนรู้แบบ	

PBL	 มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ 

ท่ีกำาหนดซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกับปัญหาทาง 

การพยาบาลท่ีพบในชีวิตจริง	การแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ	

PBLยังมีความสอดคล้องกับการใช้กระบวนการทางปัญญา

ในการแก้ไขปัญหาคือ	 การระบุวิเคราะห์ประเด็นปัญหา	

ประเมินถึงข้อมูลหรือความรู้เพ่ิมเติมท่ีจำาเป็น	 มีการ

รวบรวมข้อมูลรอบด้าน	 เพ่ือนำามาใช้ในการอธิบายหรือใช้

ในการแก้ปัญหาและมีการประเมินผล	 ซ่ึงกระบวนการ 

ดังกล่าวเป็นการพัฒนาความคิดแบบมีวิจารณญาณท่ีทำาให้

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้5,6,8,11	 แต่อย่างไรก็ตาม 

ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการแก้ปัญหาในการศึกษา 

คร้ังน้ีมีคะแนนตำ่ากว่าด้านอ่ืนอาจเน่ืองมากจากผู้เรียน 

บางคนรู้สึกอึดอัดและกดดันในระหว่างการเรียนรู้ทำาให้การ

เรียนรู้ในกระบวนการ	 PBL	 ลดลงส่งผลให้ความคิดเห็น 

ในการแก้ไขปัญหาลดลง

	 การเรียนรู้แบบ	PBL	ยังช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้

ด้วยตนเองและกระตุ้นให้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง	

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 Tork	 และ	 Shahin4	 พบว่า 

ผู้ท่ีเรียนมีการพัฒนาแรงจูงใจให้เรียนรู้มากข้ึนท้ังน้ีเน่ืองจาก

การเรียนรู้แบบ	 PBL	 เป็นการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง	 ผู้เรียนมีการกำาหนดประเด็นการเรียนรู้ด้วย

ตนเองและรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	

กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะทำาผู้เรียนให้เกิดแรงจูงใจท่ี

จะเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง3	 นอกจากน้ี	

PBL	 เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการประสานงาน

กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้แลกเปล่ียนส่ิงท่ีได้ 

เรียนรู้	เน่ืองจากการเรียนรู้แบบ	PBL	เป็นการเรียนรู้แบบ

กลุ่มย่อย	ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	มีการ

แลกเปล่ียนส่ิงท่ีได้เรียนรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาจาก

สถานการณ์ท่ีกำาหนด	จากกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย

จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารและส่งเสริม 

การทำางานกลุ่มได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน5

	 แม้ว่าการเรียนการสอนแบบ	PBLจะช่วยพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ในหลายๆ	 ด้าน	แต่กระบวนการเรียนรู้ท่ีต้องใช้

การเรียนแบบกลุ่มย่อย	ผู้เรียนต้องมีการวิเคราะห์และแก้ไข

ปัญหาร่วมกันจะทำาให้ผู้เรียนท่ีมีลักษณะเงียบเกิด

ความเครียด	 ไม่ม่ันใจและไม่กล้าแสดงความคิดเห็น

เน่ืองจากผู้ท่ีมีบุคลิกดังกล่าวมักชอบคิดในการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ	ด้วยเอง	และมักเป็นผู้ท่ีฟังและขบคิดประเด็นต่างๆ	

อย่างรอบคอบก่อนท่ีจะพูด	ตรงข้ามกับคนท่ีกล้าแสดงออก

จะสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

กลุ่มได้11	ดังน้ันการจัดการเรียนรู้แบบ	PBL	ต้องให้ผู้เรียน

มีความเข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งของคนแต่ละบุคลิก	 และ

ช่วยกันสนับสนุนซ่ึงกันและกัน	 มีบทบาทท่ีแตกต่างกันใน

การแก้ปัญหาของทีมจากโจทย์สถานการณ์ท่ีกำาหนด12

	 การเรียนรู้แบบ	 PBL	 เป็นการเรียนรู้ท่ีช่วยพัฒนา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือเทียบกับการเรียนแบบบรรยาย	

นอกจากน้ีผู้เรียนยังเห็นด้วยว่ากระบวนการเรียนรู้แบบ	

PBL	 ช่วยพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ	 พัฒนาทักษะ 

การแก้ปัญหา	พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง	พัฒนาแรงจูงใจ	

และการสนับสนุนการประสานงานกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ	 

แต่อย่างไรก็ตามผู้ท่ีมีบุคลิกข้ีอายจะรู้สึกอึดอัดใน

กระบวนการกลุ่ม	ดังน้ันการจัดการเรียนรู้แบบ	PBL	ควรมี

การจัดผู้เรียนท่ีมีบุคลิกท่ีหลากหลายให้มีการเรียนรู้จุดอ่อน

และจุดแข็งของแต่ละคน	 มีการทำาหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันใน

การเรียนรู้	และแก้ไขปัญหาจากโจทย์สถานการณ์ท่ีกำาหนด

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 1.	การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	เป็นรูปแบบการเรียน

ท่ีช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	และพัฒนาทักษะใน

ด้านต่างๆ	 ได้แก่	 การสร้างความรู้ทางวิชาชีพ	การพัฒนา

ทักษะการแก้ปัญหา	 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 

การพัฒนาแรงจูงใจ	 และการสนับสนุนการประสานงาน

กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ	ควรวางแผนการจัดการเรียนการสอน

แบบ	PBL	ให้แก่นักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีท่ี	1	โดยเน้นเน้ือหาท่ี

ไม่ซับซ้อน	 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับกระบวนการ

เรียนรู้แบบเชิงรุกและการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุ่ม	

แล้วจึงพัฒนาไปสู่เน้ือหาท่ีมีความซับซ้อนมากย่ิงข้ึนตาม

สมรรถนะรายช้ันปีต่อไป	
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	 2.	การจัดการเรียนรู้แบบ	PBL	ควรจัดให้มีผู้เรียนท่ีมี

บุคลิกท่ีหลากหลาย	และต้องให้ผู้เรียนมีความเข้าใจจุดอ่อน
และจุดแข็งของคนแต่ละบุคลิก	และช่วยกันสนับสนุนซ่ึงกัน
และกัน	 มีบทบาทท่ีแตกต่างกันในการแก้ปัญหาของทีม	 
ผู้ท่ีกล้าแสดงออกสามารถช่วยกระตุ้นเพ่ือน	 ด้วยการถาม
ข้อคิดเห็นจากเพ่ือนท่ีไม่กล้าแสดงความคิดเห็นมากนัก	เพ่ือ
ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาผลลัพธ์ทางการเรียน
ให้ดีย่ิงข้ึน	
	 3.	การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงผลของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นหลักต่อการพัฒนาทักษะ
การคิดแบบมีวิจารณญาณ	(critical	thinking)	
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