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ระบบออนไลน์มัลติแพลตฟอร์ม	 (3)	 แนวทางการบริหารต้นทุนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบมี 
ส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ	 ตำาบลยางเนิ้ง	 อำาเภอสารภี	 จังหวัดเชียงใหม่	 
(4)	 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับรถยนต์ในเขตพื้นที่ตำารวจภูธร 
ภาค	2	(5)	แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน:	กรณีศึกษาหมู่บ้านผ้าไหม	 
บ้านธาตุน้อย	 อำาเภออุทุมพรพิสัย	 จังหวัดศรีสะเกษ	 (6)	 การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
โดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน	(PBL)	เพือ่พฒันาการเรยีนรูว้ชิาการงานอาชพีของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดั
เชียงราย	 (7)	 การประยุกต์ใช้เพลงพื้นบ้านตู้เจียในการสอนดนตรีของวิทยาลัยการศึกษาก่อนวัยเรียน 
ถงเหริน	(8)	ภาพตัวแทนท้องถิ่นในศิลปะสื่อผสมของมณเฑียร	บุญมา	(9)	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผน
การเงนิสว่นบคุคลของครโูรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	จงัหวดัพะเยา	เขต	1	
(10)	หลักเกณฑ์ในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัด	(11)	การพัฒนา 
แนวทางเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	24	และบทความเรือ่งสดุทา้ยลำาดบัที	่(12)	แนวทางการจดักจิกรรม
การเรียนรู้สาระนาฏศิลป์สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

	 ท้ายสุดทางกองบรรณาธกิารหวังเปน็อยา่งยิง่วา่	บทความเหลา่นีท้ีผ่า่นการคดัสรรและพจิารณา
กลั่นกรองคุณภาพอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้นจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้สนใจในวงวิชาการที่จะสามารถนำาเอาองค์ความรู้	 แนวคิดทฤษฎี	 มุมมอง	 
ตลอดจนเน้ือหาต่างๆ	 เพื่อนำาไปพัฒนาต่อยอดและใช้เป็นแนวทางการศึกษาและวิจัยต่อไปได้ไม่มาก 
ก็น้อย
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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	(Problem-
based	Learning:	PBL)	2)	ศกึษาผลการจดักจิกรรมการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน	2.1)	เปรยีบ
เทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	2.2)	ศกึษาผลการเรยีนรู้ของผูเ้รียนทีเ่กดิขึน้จากการจดักจิกรรมการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ	 3)	 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปญัหาเปน็ฐานทีพ่ฒันาการจดัการเรยีนรูวิ้ชาการงานอาชพี	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี	ตวัอยา่ง	
คือ	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีและโรงเรียนเม็งรายมหาราช
วิทยาคม	 จำานวน	 54	 คน	 เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสานวิธี	 (Mixed	Methods)	
โดยใช้เครื่องมือ	 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอ่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน	ผลจากการวจิยั	พบวา่	1)	กจิกรรมการ
จัดการเรยีนรูว้ชิาการงานอาชพีโดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน	(Problem-based	Learning:	PBL)	ทัง้	11	ขัน้ตอน	
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับมัธยมตอนปลายได้	2)	ผลการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน	พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลงัจากการจดักจิกรรมการจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	( =8.50)	สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน	( =6.11)	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
เรยีนรู	้พบวา่	นกัเรียนสามารถสะทอ้นวธิกีารแกป้ญัหาสร้างสรรคเ์ปน็ผลงานทีเ่ปน็เอกลกัษณไ์ทยไดแ้ก	่
มาลัยจากถุงนมโรงเรียน	 อุบะจากกล่องนมและถุงนม	ตาข่ายหน้าช้างจากกระดาษนิตยสารและหลอด
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ดูด	 3)	 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด	( =4.53)

คำาสำาคัญ:	 การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้,	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (PBL),	 
การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ

Abstract 
	 This	 research	aimed	 to	 (1)	design	Problem-based	Learning	 (PBL),	 (2)	examine	 the	
learning	achievement	from	PBL	by	(2.1)	examining	the	achievement	before	and	after	using	PBL	
(2.2)	examining	students’	learning	outcome	from	PBL,	and	(3)	examine	students’	satisfaction	
towards	PBL	activities.	The	research	samples	included	54	high	school	students	from	Huay	Rai	
Samakki	School	and	Meng	Rai	Maharaj	School,	Chiang	Rai.	The	research	instruments	were	
PBL	activities,	and	a	satisfaction	evaluation	form.	This	research	employed	mixed	methods	as	
research	methodology.	The	result	showed	that	(1)	the	11	steps	of	employing	PBL	as	learning	 
activities	 could	 develop	 learning	 achievement	 of	 high	 school	 students.	 (2)	 the	 average	 
achievement	of	high	school	students	after	learning	activities	by	using	PBL	( =8.50)	was	higher	
than	the	average	achievement	before	using	PBL	( =6.11)	with	statistical	significance	at	the	0.01	
level.	In	terms	of	learning	outcome,	the	students	could	reflect	the	ways	of	solving	problems	as	
the	innovation	from	Thai	identity	including	Thai	Garland	made	from	milk	bags	and	carton,	and	
Nah	Chang	Net	(Thai	Traditional	Crafting	Net)	from	waste	magazine	paper	and	straw.	Finally,	
the	research	samples	were	satisfied	to	the	highest	level	regarding	using	PBL	as	teaching	and	
learning	management	( =4.53)	because	the	knowledge	gained	can	be	developed	into	different	
contexts	of	work	subjects	able	to	transfer	the	knowledge	gained	to	others	in	the	future.

Keywords:	Instructional	design,	Problem-based	Learning	(PBL),	instructional	design	for	career	
course

บทนำา
	 การจดัการเรยีนรูต้ามแผนการศึกษาชาต	ิ
พ.ศ.2560-2579	 ที่สนองตอบทิศทางยุทธศาสตร์
ชาติระยะ	20	ป	ีพ.ศ.2560-2579	ดา้นการผลิตและ
พัฒนาคน	 ภายใต้เศรษฐกิจสังคมที่มีการพัฒนา
อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 กำาหนดแนวทาง
ของแผนการศึกษาชาติในยุทธศาสตร์ที่	 5	 การ
จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม	มีเป้าหมายให้คนทุกช่วงวัยมี

จติสำานกึรักษส์ิง่แวดลอ้ม	มกีารจดัหลกัสตูร	แหลง่
เรียนรู้	 สื่อการเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และนำา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ	(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ,	 2560:	 8-16)	 การจัดการ
เรยีนรูท้ีร่องรบัทศิทางการผลติและพฒันาดงักลา่ว	
ควรมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ที่จำาเป็นในการดำารง
ชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
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	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน	พ.ศ.2551	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพเป็นสาระท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้	 ความ
เข้าใจ	 มีทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการดำารง
ชีวิต	 สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์	 มีเจตคติที่ดี 
ต่อการทำางาน	 ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง 
พอเพียง	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551ก:	1)	การ
จัดการเรียนรู้ของรายวิชาการงานอาชีพในสาระ
ท่ี	 1	 การดำารงชีวิตและครอบครัว	 มาตรฐานที่	 ง	 
1.1	 เข้าใจการทำางาน	 มีความคิดสร้างสรรค์	 มี
ทักษะกระบวนการทำางาน	 ทักษะการจัดการ	
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา	 ทักษะการทำางาน
รว่มกัน	และทักษะแสวงหาความรู	้มคีณุธรรม	และ
ลักษณะนิสัยในการทำางาน	 มีจิตสำานึกในการใช้
พลังงาน	ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม	เพือ่การดำารง
ชีวิตและครอบครัว	 ซึ่งกำาหนดตัวชี้วัดของระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายตามสาระการเรียนรู้แกน
กลางมุ่งพัฒนาทักษะการทำางานร่วมกันเป็นการ
ทำางานกลุ่ม	 ทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความ
สุข	 ทำางานอย่างมีกระบวนการ	 ตามขั้นตอนและ
ฝึกหลักการทำางานกลุ่ม	เช่น	การประดิษฐ์ของใช้
ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	
2551ข:	15)	

	 อย่างไรก็ตาม	การจัดการเรียนรู้รายวิชา
การงานอาชพีใหบ้รรลุตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ
ดังกล่าวได้นั้น	 ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการทำางานร่วมกัน	 มีทักษะ
กระบวนการแก้ไขปัญหา	 ทักษะแสวงหาความรู้	
มีลักษณะนิสัยในการทำางาน	 มีจิตสำานึกในการใช้
พลังงาน	ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ	และทักษะในการแก้ปัญหา	(Critical	
Thinking	and	Problem	Solving)	ที่ช่วยให้ผู้เรียน
รูจ้กัการแกไ้ขปญัหาด้วยกระบวนการคิด	วิเคราะห์

หาเหตผุล	แสวงหาคำาตอบ	เพือ่แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิ
ขึ้น

	 สำาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (PBL)	 เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาตามศาสตร์ของเนื้อหาใน
สถานการณจ์ริงทีพ่บในชวีติจริง	ผา่นกระบวนการ
ทำางานที่อาศัยความเข้าใจ	 แก้ปัญหาเป็นหลัก
โดยเน้นให้ผู้เรียนสร้างเป็นความรู้ใหม่ด้วยการ
ลงมือปฏิบัติจริง	(มัณฑรา	ธรรมบุศย์,	2545:	13)	
เป็นการจัดกิจกรรมที่ใช้ปัญหาเป็นฐานความคิด
ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้จนเกิดเป็นความรู้ใหม่	
(Barrows,	 2002;	 Cunningham	 &	 Cordeiro,	 
2003)	 โดยนำาปัญหาจากสถานการณ์จริงหรือ
ที่ผู้เรียนสนใจ	 มาคิด	 วิเคราะห์เพื่อแสวงหา 
คำาตอบและแกปั้ญหานัน้ๆ	(ทศินา	แขมมณ,ี	2555;	
อรรณพ	 ชุ่มเพ็งพันธ์,	 2550;	 สุภามาศ	 เทียน
ทอง,	2553	และสิรินทรา	มินทะขัติ,	2556)	นอก
เหนือจากนี้	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	
(2560:	 3-4)	 ได้กล่าวว่า	 การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานควรใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นจริงหรือผู้เรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับ 
เร่ืองนั้นๆ	 เป็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดข้ึน
บ่อย	 เป็นปัญหาที่มีการแสวงหาคำาตอบหรือ
แนวทางในการแกไ้ขปญัหาทีห่ลากหลาย	และเปน็
ปัญหาที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน	

	 ทัง้นีก้ารจดักจิกรรมการเรียนรู้ในรายวชิา
การงานอาชีพของระดับมัธยมศึกษาของจังหวัด
เชียงรายยังไม่ปรากฏรูปแบบกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีเนื้อหาการงาน
ประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยที่ชัดเจน	 
ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (PBL)	 ในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ	โดย
เลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ	 11	 ขั้นตอน	
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ที่เน้นการทำางานกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	
ด้วยการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้คิด
สร้างสรรค์	 ผ่านการลงมือปฏิบัติมีลำาดับขั้นตอน
ที่ชัดเจน	 ช่วยสร้างจิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ทั้งยังสามารถนำา
ไปประยุกต์ใช้ในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ของโรงเรียนท้องถิ่น	ขับเคลื่อนสู่การจัดการเรียน
รู้ในศตวรรษที่	21	ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพือ่ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเปน็ฐาน	(PBL)	เพือ่พฒันาการจดัการเรยีนรู ้
วิชาการงานอาชีพ

	 2.	เพือ่ศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (PBL)	 ในรายวิชาการงาน
อาชีพ

	 2.1	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน	(PBL)	ในรายวิชาการงานอาชีพ

	 2.2	 เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน	(PBL)	ในรายวิชาการงานอาชีพ

	 3.	 เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน	(PBL)

กรอบแนวคิดการวิจัย

-	 บริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย

-	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืน
ฐาน	พุทธศักราช	 2551	 (ฉบับปรัง
ปรุง	2560)

-	 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกน
กลาง	กลุ่มสาระการงานอาชีพ	ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืน
ฐาน	พุทธศักราช	2551

-	 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน	 (Problem-based	
Learning:	PBL)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based	Learning:	PBL)
(ไพศาล	สุวรรณน้อย,	2559)
1.	 จัดกลุ่มแนะนำาสมาชิก
2.	 กำาหนดวัตถุประสงค์
3.	 ศึกษาปัญหาที่ ไ ด้รับขยายราย

ละเอียดของปัญหา
4.	 กำาหนดประเด็น	 ประเด็นในการ

เรียนรู้
5.	 กำ าหนดวัตถุประสงค์ของแผน

ดำาเนินการ
6.	 ทำาความตกลงกนัในเรือ่งของ	ขอ้มลู

ที่จะต้องศึกษา
7.	 กำาหนดแหล่งเรียนรู้
8.	 รวบรวมความรู้ที่ ได้มาจากการ

ค้นคว้าสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง
9.	 ทำาความเขา้ใจกบัความรูท้ีไ่ด้รบัใหม่
10.	เลือกวิธีในการแก้ปัญหา/	 นำาเสนอ

วิธีการแก้ปัญหา
11.	การประเมินผล

-	 กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็
ฐาน	(PBL)	วิชาการงานอาชีพ

-	 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน	(PBL)

-	 ความพึงพอใจของนัก เรียนต่อ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน	(PBL)

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการศึกษา
 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีและโรงเรียนเม็งราย 
มหาราชวิทยาคม	 จำานวน	 54	 คน	 โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม	 (Cluster	 sampling)	 จาก
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 1.	 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	(PBL)	เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาการ
งานอาชีพ	 ผู้วิจัยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	จากนั้น
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้	 ร่วมกับครูผู้สอนในบริบทของโรงเรียน
และผู้เรียน	 จำานวน	 1	 หน่วยการเรียนรู้	 แล้วนำา
ไปประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	
จำานวน	 3	 ท่าน	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม	โดยใช้เกณฑ์การแบบประเมินค่า	
5	ระดับ	(Rating	scale)	5	ด้าน	คือ	1)	มาตรฐาน
และตวัชีว้ดั	2)	เน้ือหา	3)	กจิกรรมการจดัการเรยีน
รู	้4)	สือ่และแหลง่การเรยีนรู	้5)	การวัดและประเมนิ
ผลการเรียนรู้	 โดยมีค่าเฉล่ียความการประเมิน
ความถูกต้องและความเหมาะสมของแผนการ
จดัการเรยีนรูท้ั้ง	5	ดา้น	อยูใ่นระดบัมาก	( =	4.12)	
แลว้นำาไปทดลองใช	้(Try	out)	กบัประชากรทีไ่มใ่ช้
ตัวอย่าง

	 2.	 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (PBL)	
รายวชิาการงานอาชีพ	ผูวิ้จยัออกแบบทดสอบเพ่ือ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	แบบปรนัยเลือกตอบ	
5	ตัวเลือก	จำานวน	15	ข้อ	เกี่ยวกับประเด็นปัญหา

ทรัพยากรเหลือใช้ท้องถ่ิน	 ผลกระทบ	 แนวทาง
วิธีการแก้ไข	 การสร้างสรรค์ผลงาน	 จากนั้นนำา
ไปประเมินค่าความสอดคล้อง	 (Item-Objective	
Congruence	 Index:	 IOC)	 โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลกัสตูรและการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงาน
อาชีพ	 จำานวน	 3	 ท่าน	 จากนั้นผู้วิจัยได้เลือกข้อ
คำาถามที่มีผลการประเมินผลค่าความสอดคล้อง	
0.60	 ข้ึนไป	 จำานวน	 10	 ข้อ	 ปรับปรุงแก้ไขข้อ
คำาถามตามคำาแนะนำา	 แล้วนำาไปทดลองใช้	 (Try	
out)	 กับประชากรที่ไม่ใช้ตัวอย่าง	 จำานวน	 28	
คน	 เพื่อหาค่าความยากง่าย	 (p)	 และค่าอำานาจ
จำาแนก(r)	 แต่ละข้อมีความความยากกง่ายอยู่ที่	
0.40-0.50	 และค่าอำานาจจำาแนกอยู่ที่	 0.60-0.80	
ซึ่งมีค่าความยากง่ายและค่าอำานาจจำาแนกใน
ระดับที่สามารถนำาไปใช้ได้	 โดยมีค่าความเช่ือม่ัน	
(Reliability)	0.84	

	 3.	 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	(PBL)	ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจ	จำานวน	15	ข้อ	ลักษณะข้อคำาถาม
แบบประเมินค่า	 5	 ระดับ	 (Likert	 Scale)	 นำาไป
ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง	 (Item-Objective	
Congruence	Index:	IOC)	จากผูเ้ชีย่วชาญ	3	ทา่น	
ซึ่งแบบสอบถามที่ได้มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ	
0.80	

 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 กลุ่มสาระการเรียน
รู้การงานอาชีพที่ เป็นโรงเรียนเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

	 2.	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียน
เครือข่ายที่มีความพร้อมเข้าร่วมงานวิจัย	 ได้แก่	
โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี	 โรงเรียนเม็งรายมหาราช
วิทยาคม	 ศึกษาบริบทของโรงเรียน	 ผู้สอน	 และ
นักเรียน
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	 3.	 ผู้วิจัยและผู้สอนของตัวอย่างร่วมกัน
วเิคราะห์โครงสรา้งและคำาอธบิายรายวิชาการงาน
อาชพี	เพ่ือออกแบบหนว่ยการเรยีนรูแ้ละแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ	 จำานวน	 1	
หน่วย	คือ	งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยจาก
วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น	 ประกอบด้วย	 แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่	 1	 เรื่อง	 สำารวจวัสดุที่เหลือใช้
ในท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ที่ เป็น
เอกลักษณ์ไทย	 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่	 2	
เรือ่ง	การสรา้งสรรคง์านประดษิฐท์ีเ่ปน็เอกลักษณ์
ไทยจากวัสดุที่เหลือในท้องถิ่น

	 4.	 ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากแนวคิดการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	(PBL)	เพื่อออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	
(PBL)	 ร่วมกับครูผู้สอนได้กำาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	(PBL)	11	ขั้น

	 5.	 ดำาเนินจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	(PBL)	กับตัวอย่าง	จำานวน	
2	ครั้ง	1	หน่วยการเรียนรู้	2	แผนการจัดการเรียน
รู้	ใช้เวลาแผนละ	2	ชั่วโมง

	 6.	 ประเมินผลการจัดกิจกรรม	 โดยใช้
แบบวัดผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหา
เป็นฐาน	 (PBL)	 ก่อนและหลังเรียน	 และประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเปน็ฐาน	(PBL)	หลังเสรจ็สิน้กจิกรรมการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง	2	แผนการเรียนรู้

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา	(Content	Analysis)	เพื่อสังเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน	จากแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง	 ผู้วิจัยมีการใช้สถิติเชิงอนุมาน	 (In-
ferential	Statistics)	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ก่อนเรียนและหลังเรียนของกิจกรรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (PBL)	 และสถิติเชิง
พรรณนา	(Descriptive	Statistics)	เพื่อวิเคราะห์
ความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่กจิกรรมการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	(PBL)

ผลการศึกษา
	 1.	 ผลการออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน	(PBL)	เพือ่พฒันาการ
จัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ	 พบว่าจากการ
วิเคราะห์บริบทของโรงเรียนห้วยไร่สามัคคีและ
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมร่วมกับครูผู้
สอน	ขยะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและนอก
โรงเรยีน	ไดแ้ก	่ถงุนม	ขวดพลาสตกิ	กระดาษหรอื
หนงัสอืตา่งๆ	สามารถนำากลบัมาใชใ้หมไ่ด	้จากนัน้
นำาปัญหามาวิเคราะห์ร่วมกับมาตรฐาน	 ตัวชี้วัด
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อกำาหนดเนื้อหา	
ซึ่งทั้งสองโรงเรียนเห็นตรงกันว่า	 ควรกำาหนด
เนื้อหาตามมาตรฐานสาระที่	1	การดำารงชีวิตและ
ครอบครัว	เร่ือง	งานประดษิฐท์ีเ่ป็นเอกลกัษณไ์ทย
จากวสัดทุีเ่หลอืใชใ้นทอ้งถ่ิน	ซึง่เป็นเนือ้หามุง่เนน้
การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้	2	แผน	จัดกิจกรรมการจัด
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	(PBL)	11	ขั้น	ที่เน้น
การทำางานกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	ดังนี้

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	 1	 เรื่อง	 สำารวจ
วัสดุที่ เหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์งาน
ประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย	เวลา	2	ชั่วโมงตาม
ตัวชี้วัด	3	ข้อ	คือ	ข้อ	4	มีทักษะกระบวนการแก้
ปญัหาในการทำางาน	ขอ้	5	มทีกัษะในการแสวงหา
ความรู้เพื่อการดำารงชีวิต	 และข้อ	 7	 ใช้พลังงาน
ทรพัยากรในการทำางานอยา่งคุม้คา่และยัง่ยนืเพือ่
การอนรัุกษส์ิง่แวดลอ้ม	กำาหนดวตัถุประสงค	์ดา้น
ความรู้	 (K)	 ผู้เรียนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 ความ
หมาย	ความสำาคัญ	ประเภท	วัสดุเหลือใช้ในท้อง
ถ่ิน	 ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนของงานประดิษฐ์
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ท่ีเป็นเอกลักษณ์ไทยได้	 ด้านทักษะพิสัย	 (P)	 ผู้
เรียนมีทักษะกระบวนการแก้ไขปัญหาเศษวัสดุที่
มีในท้องถิ่นได้	ด้านเจตคติ	(A)	ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ของเศษวัสดุที่มีในท้องถิ่นได้	ดำาเนินกิจกรรม	ขั้น
ที่	 1	 จัดกลุ่มแนะนำาสมาชิก	 แบ่งกลุ่มผู้เรียนคละ
ความสามารถ	 โดยแบ่งหน้าที่การทำางานตาม
ความสามารถรายบุคคลเพื่อวางแผนการทำางาน
ร่วมกัน	 ขั้นที่	 2	 กำาหนดวัตถุประสงค์	 ผู้เรียน
กำาหนดวัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์ช้ินงานจาก
วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น	 ขั้นที่	 3	 ศึกษาปัญหาที่
ได้รับขยายรายละเอียดของปัญหา	 ผู้เรียนศึกษา
ปัญหาจากเศษวัสดุที่มีในท้องถิ่น	 โดยการสังเกต	
การวิเคราะห์	การสร้างทางเลือกและประเมินทาง
เลือก	 ขั้นที่	 4	 กำาหนดประเด็นในการเรียนรู้	 ผู้
เรียนกำาหนดเลือกเศษวัสดุที่มีในท้องถิ่น	 1	 ชนิด	
ขั้นที่	 5	 กำาหนดวัตถุประสงค์ของแผนดำาเนิน
การ	 ผู้เรียนช่วยกันคิดวางแผนหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาและกำาหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์
งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น
ได้จำานวน	 5	 ชนิด	 ขั้นที่	 6	 ทำาความตกลงกันใน
เรื่องของข้อมูลที่จะต้องศึกษา	ผู้เรียนทำาข้อตกลง
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์	เลือกเพียง	1	ชนิด	ขั้นที่	
7	กำาหนดแหลง่เรยีนรู	้สมาชิกในกลุ่มศกึษาขอ้มลู
จากชมุชน	ห้องสมดุ	อนิเทอรเ์นต็	ขัน้ที	่8	รวบรวม
ความรูท่ี้ได้มาจากการคน้คว้าสรา้งการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง	 ผู้เรียนร่วมกันสืบค้น	 และรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ	ขั้นที่	9	ทำาความเข้าใจกับ
ความรู้ที่ได้รับใหม่	 ผู้สอนแนะนำาแนวทางแก้ไข
ปัญหาเศษวัสดุที่มีในท้องถิ่น	 พร้อมแจกใบความ
รู้ที่	 2	 เรื่อง	 แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเศษ

วัสดุที่มีในท้องถิ่นเพื่อสร้างงานประดิษฐ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ไทยผู้สอนอธิบายงานประดิษฐ์ที่เป็น
เอกลกัษณไ์ทย	ผูเ้รยีนแตล่ะกลุม่นำาเสนอแผนการ
ทำางาน	 ผู้สอนทบทวนความรู้	 เกี่ยวกับ	 ความ
หมาย	ความสำาคญั	ประเภทของวสัดงุานประดษิฐ์
ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย	 ร่วมกันอภิปรายผลกระทบ
ของวัสดุ

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	 2	 เรื่อง	 การ
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยจาก
วัสดุที่เหลือในท้องถ่ิน	 เวลา	 2	 ช่ัวโมง	 ตามตัวช้ี
วัด	ข้อ	2	สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะการทำางานร่วมกัน	และข้อ	3	มีทักษะ
ในการจัดการในการทำางาน	 กำาหนดวัตถุประสงค์	
ด้านความรู้	 (K)	 ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอนการทำางาน	
ของงานประดิษฐ์ได้	ด้านทักษะพิสัย	(P)	นำาความ
รู้ที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานได้	ด้านเจตคติ	(A)	
ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของเศษวัสดุในท้องถ่ิน
ได้	 ดำาเนินกิจกรรม	 ขั้นที่	 10	 เลือกวิธีในการแก้
ปัญหาและนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา	 ผู้เรียนร่วม
กันลงมือปฏิบัติงานประดิษฐ์	 และตัวแทนแต่ละ
กลุ่มนำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน	 และสรุปความ
รู้ที่ได้จากการประดิษฐ์	และขั้นที่	11	การประเมิน
ผลร่วมกันประเมินชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม

	 2.	 ผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	

	 2.1	ผลเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิก์อ่นเรียน
และหลังเรียนของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (PBL)	 รายวิชาการงานอาชีพ
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	ปรากฏดงั
ตารางต่อไปนี้



การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษา...

80 รักชนก อินจันทร์

	 จากตารางที่	 1	 ผลการวิเคราะห์เปรียบ
เทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของการจดักจิกรรม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (PBL)	
( =8.50)	 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (PBL)	
( =6.11)	 อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	 0.01	 ดังนั้น	
สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปญัหาเปน็ฐาน	(PBL)	สามารถนำาไปใช้ในรายวิชา
การงานอาชพี	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายได้

	 2.2	 ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้
เรียนท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน	พบว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้
ทัง้	2	แผน	ทีจ่ดักจิกรรมกจิกรรมการจดัเรยีนรูโ้ดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน	(PBL)	11	ขั้น	พบว่า	นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนบ้านห้วย
สามัคคีและโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม	 ได้
นำาปัญหาขยะที่มีในโรงเรียนและในท้องถ่ินร่วม
กันวิเคราะห์เพื่อสร้างเป็นผลงานการประดิษฐ์ที่
เปน็เอกลกัษณไ์ทย	เชน่	มาลยัจากถงุนมโรงเรยีน	
ตาข่ายหนา้ชา้งจากกระดาษนติยสารและหลอดดดู	
อุบะจากกล่องนมและถุงนม	เป็นต้น

ตารางที่ 1	ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	(Problem-based	Learning:	PBL)	

ผลการทดสอบ N S.D. df T P

ก่อนเรียน 54 6.11 1.08
53 -19.09 0.00

หลังเรียน 54 8.50 0.84

โรงเรยีน ตาขา่ยหน้าชา้งจากกระดาษนิตยสาร
และหลอดดดู อุบะจากกล่องนมและถุงนม เป็นตน้ 

  
 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2 แนวทางแกปั้ญหาเศษวสัดุในทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แกปั้ญหาดว้ยกระบวนการกลุ่ม 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4 ผลงานประดษิฐท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ไทย 
ตาขา่ยหน้าชา้งจากกระดาษนิตยสาร 

มาลยัจากถุงนมโรงเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 การจดักจิกรรมการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) รายวชิาการงานอาชพี 
 

3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของ
นักเรยีนทีม่ตี่อกจิกรรมการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ปรากฏดงัตารางต่อไปนี้
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2. เน้ือหาสาระในกจิกรรมตรงตามความตอ้งการของผูเ้รยีน 4.35 0.68 มากทีสุ่ด 
3. กจิกรรมเชื่อมโยงต่อการแกปั้ญหาทรพัยากรในทอ้งถิน่ 4.31 0.77 มากทีสุ่ด 
4. เน้ือหาในกจิกรรมเหมาะสมกบัชุมชน/โรงเรยีน 4.37 0.81 มากทีสุ่ด 
5. เน้ือหาในกจิกรรมจดัล าดบังา่ยไปยาก 4.39 0.63 มากทีสุ่ด 
6. เน้ือหากบัสื่อการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนั 4.57 0.54 มากทีสุ่ด 
7. เน้ือหาของกจิกรรมล าดบัขัน้ตอนต่อเน่ือง 4.28 0.74 มากทีสุ่ด 
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ภาพที่ 2	แนวทางแก้ปัญหาเศษวัสดุในท้องถิ่น

ภาพที่ 3	แก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม

ภาพที่ 4	ผลงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยตาข่าย
หน้าช้างจากกระดาษนิตยสารมาลัยจากถุงนมโรงเรียน
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	 3.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	(PBL)	ปรากฏดังตารางต่อไปนี้

โรงเรยีน ตาขา่ยหน้าชา้งจากกระดาษนิตยสาร
และหลอดดดู อุบะจากกล่องนมและถุงนม เป็นตน้ 
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2. เน้ือหาสาระในกจิกรรมตรงตามความตอ้งการของผูเ้รยีน 4.35 0.68 มากทีสุ่ด 
3. กจิกรรมเชื่อมโยงต่อการแกปั้ญหาทรพัยากรในทอ้งถิน่ 4.31 0.77 มากทีสุ่ด 
4. เน้ือหาในกจิกรรมเหมาะสมกบัชุมชน/โรงเรยีน 4.37 0.81 มากทีสุ่ด 
5. เน้ือหาในกจิกรรมจดัล าดบังา่ยไปยาก 4.39 0.63 มากทีสุ่ด 
6. เน้ือหากบัสื่อการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนั 4.57 0.54 มากทีสุ่ด 
7. เน้ือหาของกจิกรรมล าดบัขัน้ตอนต่อเน่ือง 4.28 0.74 มากทีสุ่ด 

ตารางที่ 2	ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนตอ่การจดักจิกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใชป้ญัหา
เป็นฐาน	(Problem-based	Learning:	PBL)	

รายการประเมิน S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.	หัวข้อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 4.41 0.71 มากที่สุด

2.	เนื้อหาสาระในกิจกรรมตรงตามความต้องการของผู้เรียน 4.35 0.68 มากที่สุด

3.	กิจกรรมเชื่อมโยงต่อการแก้ปัญหาทรัพยากรในท้องถิ่น 4.31 0.77 มากที่สุด

4.	เนื้อหาในกิจกรรมเหมาะสมกับชุมชน/โรงเรียน 4.37 0.81 มากที่สุด

5.	เนื้อหาในกิจกรรมจัดลำาดับง่ายไปยาก 4.39 0.63 มากที่สุด

6.	เนื้อหากับสื่อการสอนมีความสอดคล้องกัน 4.57 0.54 มากที่สุด

7.	เนื้อหาของกิจกรรมลำาดับขั้นตอนต่อเนื่อง 4.28 0.74 มากที่สุด

8.	เนื้อหาของกิจกรรมเน้นทักษะการปฏิบัติด้วยกระบวนการกลุ่ม 4.50 0.54 มากที่สุด

9.	กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา 4.57 0.57 มากที่สุด

10.	กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4.78 0.50 มากที่สุด

11.	ความรู้ที่ได้รับหลังการจัดกิจกรรม 4.74 0.44 มากทีสุด

12.	สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่น 4.85 0.36 มากที่สุด

13.	สามารถนำาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.80 0.41 มากที่สุด

รวม 4.53 0.59 มากที่สุด



การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษา...
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	 จากตารางที่	 2	 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (PBL)	 พบ
ว่า	 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (PBL)	
รายวิชาการงานอาชีพ	 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด	 ( =4.53)	และความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด	เมื่อพิจารณา
รายข้อ	 พบว่า	 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน	 (PBL)	สามารถนำาความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน	 ( =4.85)	 ในระดับ
มากที่สุด	 รองลงมา	 ได้แก่	 สามารถนำาความรู้ไป
เผยแพร่/ถ่ายทอดได้	 ( =4.80)	 กิจกรรมส่งเสริม
ให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง	 
( =4.78)	 ความรู้ที่ได้รับหลังการจัดกิจกรรม	 
( =4.74)	สว่นกิจกรรมสง่เสรมิกระบวนการคดิแก้
ปญัหาและเนือ้หากบัสือ่การสอนมคีวามสอดคล้อง
กันมีค่าเท่ากัน	( =4.57)	เนื้อหาของกิจกรรมเน้น
ทักษะการปฏิบัติด้วยกระบวนการกลุ่ม	 ( =4.50)	
หวัขอ้สอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงค์ในการจดักิจกรรม	
( =4.41)	 เนื้อหาในกิจกรรมจัดลำาดับง่ายไปยาก	
( =4.39)	 เนื้อหาในกิจกรรมเหมาะสมกับชุมชน/
โรงเรียน	 ( =4.37)	 เน้ือหาสาระในกิจกรรมตรง
ตามความต้องการ	 ( =4.35)	 กิจกรรมเชื่อมโยง
ต่อการแก้ปัญหาทรัพยากรในท้องถิ่น	 ( =4.31)	
และเนือ้หาในกิจกรรมตอ่เนือ่งครบถว้น	( =4.28)	
ตามลำาดับ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
	 1.	 ผลการออกแบบกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (PBL)	 เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ	ได้ออกแบบตาม
บริบทท้องถิ่นโรงเรียน	 กำาหนดหน่วยการเรียนรู้	
ได้	1	หน่วย	 เรื่อง	งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์
ไทยจากวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น	ประกอบด้วย	2	
แผนการจัดการเรียนรู้	 คือ	 1)	 สำารวจวัสดุที่เหลือ

ใช้ในท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ไทย	 2)	 การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยจากวัสดุที่เหลือในท้องถิ่น	
ซ่ึงนำาไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชพีตรวจสอบความ
เหมาะสมของกจิกรรมในแผนการจดัการเรยีนรู	้ซึง่
ได้ให้ข้อพิจารณาการกำาหนดเน้ือหาของกิจกรรม	
ควรให้นักเรียนศึกษาปัญหาและผลกระทบที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว	 จากนั้นควรแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการกลุ่มด้วยการลงมือปฏิบัติ	โดยลำาดับ
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	 11	 ขั้นตอน	 แบ่งเป็น	 2	 แผน	 ซึ่งแผนการ
จดัการเรียนรู้ที	่1	ดำาเนนิกจิกรรมขัน้ที	่1-9	คอื	จดั
กลุ่ม	กำาหนดวัตถุประสงค์แก้ปัญหา	ศึกษาปัญหา	
กำาหนดประเด็นแก้ปัญหา	 กำาหนดวัตถุประสงค์
ของแผนการดำาเนนิงาน	ทำาขอ้ตกร่วมกนั	กำาหนด
แหล่งเรียนรู้	 รวบรวมความรู้	 และทำาความเข้าใจ
กับความรู้ใหม่	สำาหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่	2	
ดำาเนินกิจกรรมขั้นที่	10	และ	11	เลือกวิธีการแก้
ปัญหาและประเมนิผลงาน	เพราะตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในประดษิฐเ์พือ่สรา้งสรรคผ์ลงานทีเ่ปน็เอกลกัษณ์
ไทย	สอดคลอ้งกบังานวจิยับางสว่นของ	อภณิหพ์ร	
สถิตภาคีกุล	(2561)	ที่กล่าวว่า	การออกแบบการ
สอนเปน็รปูแบบการสอน	วธิสีอน	สือ่การสอน	และ
แผนการจัดการเรียนการสอน	 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ	ฐาปน	ีสเีฉลยีว	(2562)	ทีก่ำาหนดองค์
ประกอบสำาคญัในการออกแบบการสอนม	ี15	องค์
ประกอบ	(1)	หลกัการ	(2)	วตัถุประสงค	์(3)	เนือ้หา
รายวชิา	(4)	กลยทุธก์ารเรียนการสอน	(5)	เทคนคิ
การเรียนการสอน	 (6)	 กระบวนการจัดกิจกรรม	
(7)	บทบาทของผู้สอน	(8)	บทบาทผู้เรียน	(9)	สื่อ
การเรียนการสอน	(10)	สื่อสังคม	(11)	เทคโนโลยี
สนับสนุนการเรียนรู้	(12)	แหล่งข้อมูลสารสนเทศ	
(13)	 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้	 (14)	 การวัดและ
ประเมินผล	 และ(15)	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้าง
นวัตกรรม	 ทั้งนี้การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบ
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กิจกรรมการสอนที่เหมาะสมสำาหรับการปฏิบัติ
งาน	 เป็นรูปแบบการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบโดยจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (PBL)	 โดยกระบวนการ
ทำางานกลุ่มด้วยการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง	สอดคล้องกับงานวิจัยของสิรีวัฒน์	อา
ยุวัฒน์	(2560)	ที่กล่าวว่า	ผู้สอนควรเน้นประเด็น
ปญัหาจากเรือ่งใกลต้วั	และสอดคล้องกบัผลศึกษา
ของ	 นุจรี	 ศรีใส	 และคณะ	 (2560)	 ที่พบว่า	 การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (PBL)	 ต้อง
มีสถานการณ์ใกล้ตัวที่เป็นปัญหาและเริ่มต้นการ
จัดการกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และปัญหา
ท่ีนำามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ควรเป็น
ปัญหาที่เกิดข้ึนพบเห็นได้ในชีวิตจริงของผู้เรียน
หรอืมโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้จรงิ	สอดคล้องกับงานวิจยั
ของกมล	กล่อมอิ่ม	(2560)	ที่กล่าวว่า	การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานความสำาคัญทำาให้ 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง	
การทำางานเปน็ทีมเปน็กลุ่มยอ่ยช่วยใหผู้เ้รยีนเปน็
ผู้แก้ปัญหาที่แสวงหาข้อมูลใหม่ด้วยตนเอง	

	 อย่างไรก็ตาม	กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปญัหาเปน็ฐาน	(PBL)	มุง่แกป้ญัหาจากสิง่รอบตวั
ของผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น	 การจัดกิจกรรมทั้ง	
11	ขัน้ตอน	เปน็กจิกรรมทีเ่นน้ใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ
กระบวนการทำางานกลุ่มกระบวนการปฏิบัติงาน
ด้วยการลงมือปฏิบัติ	รู้จักคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	
แก้ปัญหาจากวัสดุตามบริบทของแต่ละโรงเรียน	
อีกทั้งยังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมเกิดเป็น
ลกัษณะนิสัยท่ีมีจิตสำานกึในการใช้ทรพัยากรอยา่ง
รูคุ้ณค่าตามมาตรฐานของหลักสตูรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2.	 ผลการนำากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
โดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน	(PBL)	ไปใช้กบักลุ่มทดลอง	
พบว่า	 ข้อจำากัดของขยะในแต่ละโรงเรียนส่งผล

ทำาให้การเลือกใช้วัสดุประเภทขยะต่างชนิดกัน	
การจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ได้
ดำาเนนิกจิกรรมโดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน	11	ขัน้ตอนมี
ความเหมาะสม	มีกระบวนการทำางานกลุ่มชัดเจน	
ระหว่างการจัดกิจกรรมควรกำาหนดลักษณะของ
ผลงานให้ชัดเจน	 นักเรียนสามารถสะท้อนวิธีการ
แก้ปัญหาได้หลากหลาย	ได้แก่	ร่มจากถุงนม	มู่ลี่ 
จากหลอดดูดแจกันดอกไม้จากไม้ไผ่	 เป็นต้น	 
ผู้สอนควรให้ข้อแนะนำาในการสร้างผลงานที่เป็น
เอกลักษณ์ไทย	ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กมลกานต	์ศรธีนินนิทร	สภุาพและรชัฎา	วริยิะพงศ	์
(2560)	 ที่กล่าวว่า	 ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปญัหาเปน็ฐานทีม่ตีอ่การรูเ้รือ่งคณติศาสตร	์เรือ่ง
ภาคต่อกรวยสามารถใช้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตจริงเป็นเครื่องมือในการช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ทั้งยังได้กระบวนการคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม

	 3.	ผลประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีน
ต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	พบว่า	ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	
(PBL)	ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	สอดคลอ้ง
ผลงานวิจัยของ	 ธีรภัทร์	 นิตยกุลเศรษฐ์	 (2563)	
สรุปไว้ว่า	 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	 เร่ือง	 ประเด็น
สำาคัญทางประวัติศาสตร์ไทย	 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	6	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริงเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในชีวิต
ประจำาวันที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน	 จึงสรุปได้ว่า	
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	
(PBL)	 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ	
เหมาะสำาหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของจังหวัดเชียงราย	 เนื่องจากเป็นการแก้
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ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาจริง	 นักเรียนสามารถ
สะท้อนวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม	 ด้วยการ
ทำางานกลุม่ผา่นกระบวนการปฏบิตัจิรงิ	สรา้งสรรค์
ผลงานเป็นผลงานประดิษฐ์ที่ เป็นเอกลักษณ์
ไทย	 ได้แก่	 มาลัยจากถุงนม	 อุบะจากถุงนมและ
กระดาษนิตยสาร	 ตาข่ายหน้าช้างจากหลอดดูด
และกระดาษนิตยสาร	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาการวิจัยไปใช้
	 การจดักจิกรรมการเรยีนรูค้วรคำานงึระยะ
เวลาในการจัดกิจกรรม	 ส่งเสริมผู้เรียนให้ศึกษา
จากแหลง่เรยีนรูร้อบตวัและนอกช้ันเรยีน	โรงเรยีน
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นตะหนักถึงปัญหารอบ
ตัว	 และสนับสนุนให้ครูบุคลากรทางการศึกษาได้
รบัโอกาสในการอบรมพฒันาตนเองในการจดัการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
	 การศึกษาสำ ารวจปัญหาและความ
ต้องการ	 ช่วยให้ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
โรงเรียนและชุมชุน	 โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้
เรียนให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ
	 ผู้ วิ จั ยขอขอบคุณสถาบันวิ จั ยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่สนับสนุนทุน
วิจัยในครั้งนี้	 ขอบผู้บริหารสถานศึกษา	 คณะครู	
นักเรียนโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี	 และโรงเรียนเม็ง
รายมหาราชวิทยาคมจังหวัดเชียงราย

เอกสารอ้างอิง
กมล	กลอ่มอิม่.	(2560).	การจดัการเรยีนรูแ้บบการใชป้ญัหาเปน็ฐาน	(Problem-based	Learning:	PBL):	

รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลกัสตูร	สำาหรบันักศกึษาวิชาชีพครู.	วารสารบณัฑติศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 11(2),	179-192.

กมลกานต	์ศรธีนินนิทร	สภุาพและรชัฎา	วริยิะพงศ.์	(2560).	ผลการจดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน	
เรื่องคณิตศาสตร์	เรื่อง	ภาคตัดกรวย	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4.	รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 (หน้า	1174-1182).	มหาวิทยาลัยนเรศวร.	

กระทรวงศกึษาธิการ	สำานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษาแหง่ชาต	ิสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน.	 (2551ก).	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.	 ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กระทรวงศกึษาธิการ	สำานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษาแหง่ชาต	ิสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ข้ันพ้ืนฐาน.	 (2551ข).	ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.	ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย.

มัณฑรา	ธรรมบุศย์.	 (2545).	การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้	PBL	 (Problem-based	Learning).	
วารสารวิชาการ, 5(2),	11-17.

ทิศนา	แขมมณี.	 (2555).	ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.





หลักเกณฑ์และคำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์ บทความ หรือ บทความวิจัย
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 (Instructions for the Authors) 

	 บทความและบทความวิจัยที่จะนำามาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้	 จะต้อง 
ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ	(Pree	review)	ก่อน	เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล	
และนำาไปอ้างอิงได้	 ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์	 จะต้องเป็นงานทบทวนความรู้เดิมและเสนอความรู้ใหม่ 
ที่ทันสมัยรวมท้ังข้อคิดเห็นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน	 ผลงานไม่เคยถูกนำาไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
อื่นใดมาก่อน	 และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ	 การเตรียมต้นฉบับที่จะมาลงตีพิมพ์	
ควรปฏิบัติตามคำาแนะนำาดังนี้

 การเตรียมต้นฉบับสำาหรับบทความและบทความวิจัย

 1. ภาษา เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้	 ถ้าเป็นภาษาไทย	 ให้ยึดหลักการใช้คำาศัพท์หรือการ
เขียนทับศัพท์ให้ยึดหลักของราชบัณฑิตยสถาน	 พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความ	
ยกเวน้กรณจีำาเปน็	ศพัทภ์าษาองักฤษทีป่นไทย	ใหใ้ชต้วัเลก็ทัง้หมด	ยกเวน้ชือ่เฉพาะซึง่ตอ้งขึน้ตน้ดว้ย
ตัวอักษรใหญ่	ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ	ควรให้ผู้เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะ
ส่งต้นฉบับ

 2. ขนาดของต้นฉบับ	พิมพ์หน้าเดี่ยวบนกระดาษสั้น	ขนาด	เอ	4	(216	x	279	มม.)	ควรเว้น
ระยะห่างจากขอบกระดาษดา้นบนและซา้ยมอือยา่งนอ้ย	40	มม.	(1.5	นิว้)	ดา้นลา่งและขวามอือยา่งนอ้ย	
25	มม.	(1	นิ้ว)	พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด	ด้วยรูปแบบอักษร	browallia	New	ขนาด	16	ตัว
อักษรย่อนิ้ว

	 3.	จำานวนหน้า	บทความและบทความวิจัย	ไม่ควรเกิน	15	หน้า

 การเรียงลำาดับเนื้อหาบทความ และบทความวิจัย

 1. ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น	 กะทัดรัด	 และสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย	 ไม่ใช้	 คำาย่อ	 
ความยาวไม่ควร	 เกิน	 100	 ตัวอักษร	 ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 โดยให้นำา 
ชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน

 2. ชื่อผู้นิพนธ์และที่อยู่ ให้มีทั้งภาษาไทย	 และภาษาอังกฤษ	 และระบุตำาแหน่งทางวิชาการ	
หน่วยงานหรือสถาบัน	 ที่อยู่	 และ	 E-mail	 ของผู้นิพนธ์	 เพื่อใช้ติดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความที่ 
ตีพิมพ์แล้ว

 3. บทคัดยอ่ (Abstract) ใหม้ทีัง้ภาษาไทย	และภาษาองักฤษ	เปน็เนือ้ความยอ่ทีอ่า่นแลว้เขา้ใจ
ง่าย	โดยเรยีงลำาดับความสำาคญัของเนือ้หา	เช่น	วัตถปุระสงค	์วธิกีารศกึษา	ผลงานและการวจิารณ	์อยา่ง
ต่อเนื่องกัน	ไม่ควรเกิน	500	คำา	ไม่ควรมีคำาย่อ	ให้บทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ



 4. คำาสำาคญัหรือคำาหลัก (Keyword) ใหร้ะบทุัง้ภาษาไทย	และภาษาองักฤษ	ใสไ่วท้า้ยบทคดัยอ่
ของแต่ละภาษา

 5. บทนำา (Introduction) เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมาและเหตุผลนำาไปสู่การศึกษา
วจัิย	ให้ข้อมูลทางวิชาการพรอ้มทัง้จดุมุง่หมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครา่วๆ	และมวีตัถปุระสงคข์องการศกึษา
และการวิจัยนั้นด้วย

 6. วิธีการศึกษา	 ให้ระบุรายละเอียดวัสดุ	 อุปกรณ์	 สิ่งที่นำามาศึกษา	 จำานวนลักษณะเฉพาะ 
ของตัวอย่างที่ศึกษา	ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	ที่ใช้ในการศึกษา	อธิบายวิธีการศึกษา	หรือ
แผนการทดลองทางสถิติ	การสุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

 7. ผลการศึกษา (Results) แจ้งผลที่พบตามลำาดับหัวข้อของการศึกษาวิจัยอย่างชัดเจนได้ใจ
ความ	ถ้าผลไม่ซับซ้อนไม่มีตัวเลขมาก	ควรใช้คำาบรรยาย	แต่ถ้ามีตัวเลขมาก	ตัวแปรมาก	ควรใช้ตาราง	
แผนภูมิแทน	ไม่ควรมีเกิน	5	ตารางหรือแผนภูมิ	ควรแปรความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ	และสรุป
เปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 8. วิจารณ์และสรุปผล (Discussion and conclusion) ช้ีแจงว่าผลการศึกษาตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	หรือแตกต่างไปจากผลงานที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่	อย่างไร	เหตุผลใดจึง
เป็นเชน่น้ัน	และมีพืน้ฐานอา้งองิทีเ่ช่ือถอืได	้และใหจ้บดว้ยขอ้เสนอแนะทีจ่ะนำาผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน	์
หรือทิ้งประเด็นคำาถามการวิจัย	ซึ่งเป็นแนวทางสำาหรับการวิจัยต่อไป

 9. ตาราง รูป รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะที่จำาเป็น	 แยกออกจากเนื้อเรื่องโดย
เรียงลำาดับให้สอดคล้องกับคำาอธิบายในเนื้อเรื่อง	 และต้องมีคำาอธิบายสั้นๆ	 แต่สื่อความหมาย	 ได้สาระ
ครบถ้วน	ในกรณีที่เป็นตาราง	คำาอธิบาย	ต้องอยู่ด้านบน	ในกรณีที่เป็นรูปภาพ	หรือแผนภูมิ	คำาอธิบาย
อยู่ด้านล่าง	

 10. กติตกิรรมประกาศ	ระบสุัน้ๆ	ว่าได้รบัการสนบัสนนุทนุวจิยั	และความชว่ยเหลอืจากองคก์ร
ใดหรือใครบ้าง	

 11. เอกสารอ้างอิง (References) สำาหรับการพิมพ์เอกสารอ้างอิง	 ทั้งเอกสารอ้างอิงที่เป็น
ภาษาไทย	และภาษาอังกฤษโดยมีหลักการทั่วไป	คือ	เอกสารอ้างอิงต้องเป็นที่ถูกตีพิมพ์และได้รับการ
ยอมรบัทางวชิาการ	ไมค่วรเปน็บทคดัยอ่	และไมใ่ชก่ารตดิตอ่สือ่สารระหวา่งบคุคล	ถา้ยงัไมไ่ดถ้กูตพีมิพ	์
ต้องระบุว่า	รอการตีพิมพ์	(in	press)	

 11.1 การเขียนเอกสารอ้างอิง 

	 ก.	กรณีที่เป็นรายงานวิจัย	มีรูปแบบและการเรียงลำาดับดังนี้:	ชื่อผู้เขียน	(ในกรณีภาษาไทย	ใช้
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