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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.

Keywords: nursing student, problem-based learning 

J Nurs Sci. 2018;36(4):28-38

Corresponding Author: Lecturer Wannaporn Boonpleng, Boromarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi,  
Nonthaburi 11000, Thailand; e-mail: wbwannaporn@gmail.com
* This study is supported by Boromarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi
1 Boromarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi, Nonthaburi, Thailand

Received 26 October 2018; Accepted 26 November 2018



J NURS SCI   Vol 36 No 4 October - December 2018 

Journal of Nursing Science 29

J Nurs Sci. 2018;36(4):28-38

ผลการจัดการ เรียนรู้ โดย ใช้ปัญหา เป็นหลักต่อผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์*

วรรณพร บุญเปล่ง, ปร.ด.1 อัมพร เที่ยงตรงดี, วท.ม.1 อารีย์ นรภูมิพิภัชน์, วท.ม.1 สรายุทธ นามเมือง, วท.ม.1 
ณิชมน หลำารอด, พยบ.1 เอนกพงศ์ ฮ้อยคำา, พยบ.1

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
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