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บทคัดย่อ

	 การวจิยัชัน้เรียนนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษา	1)	ผลของการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นหลกัต่อผลลพัธ์
การเรียนรู้และความพึงพอใจ	 และ	 2)	 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้กับความพึงพอใจของ
นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ในวิชาการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ	 กลุ่มตัวอย่างได้แก่	 นิสิต
สาธารณสุขศาสตร์	ชั้นปีที่	3	จ�านวน	45	คน	เครื่องมือที่ใช้	ได้แก่	แผนการสอน	คู่มือผู้สอน	คู่มือผู้เรียน	
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้	และแบบสอบถามความพึงพอใจ	ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง	โดยผ่านผู้ทรง
คุณวุฒิตรวจสอบ	3	ท่าน	ได้ค่า	CVI	เท่ากับ	0.90	และ	0.85	และค่าความเชื่อมั่นซึ่งวัดโดยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของครอนบาค	(Cronbach	alpha	coefficient)	เท่ากับ	0.92	และ	0.94	ตามล�าดับ	สถิติ
ที่ใช้วิเคราะห์คือ	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสหสัมพันธ์ของเพียรสัน	
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ผลลัพธ์การเรียนรู้	 โดยรวมอยู่ในระดับดี	 ( X =4.44,	 S.D.=0.35)	 เมื่อ
จ�าแนกรายด้าน	 พบว่า	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 
( X =4.56,	 S.D.=0.59)	 รองลงมาคือ	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 ( X =4.55,	 S.D.=0.41)	 ส่วนความ 
พึงพอใจ	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด	 คือ	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนท�างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม	( X =4.73,	S.D.=0.50)	รองลงมา	คือ	ให้อิสระผู้เรียนในการใช้ความคิดและการแสดงออกใน
การเรียนรู้	 ( X =4.67,	S.D.=0.52)	2)	และความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้กับความพึงพอใจ	
พบว่า	ผลลพัธ์การเรยีนรูม้คีวามสมัพันธ์เชงิบวกกบัความพงึพอใจอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	
(r=0.711,	p≤0.05)
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	 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า	 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและมคีวามรบัผดิชอบในการบทบาทหน้าทีข่องตนเอง	ดงันัน้ผูส้อนควรมกีารสอดแทรก
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักให้ครอบคลุมทุกรายวิชา	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ

ค�าส�าคญั:	การเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นหลกั		ผลลพัธ์การเรยีนรู	้	ความพงึพอใจ		นสิติสาธารณสุขศาสตร์

Abstracts

 This classroom research aimed to investigate 1) the effects of problem-based 
learning on learning outcomes and satisfaction and 2) the correlation between 
learning outcomes and satisfaction of public health students in a Health Promotion 
and	Elderly	Care	course.	Forty-five	participants	were	recruited	from	third-year	students	
of	Public	Health	Faculty,	Nation	University.	The	research	tools	included	lesson	plan,	
Teacher’s	manual,	 Learner’s	manual,	 a	questionnaire	of	 learning	outcomes,	 and	a	
questionnaire of satisfaction. They were developed by the researcher and approved 
by	3	experts.	The	CVI	for	the	questionnaire	on	learning	outcomes	and	satisfaction	were	
0.90	 and	0.85,	 respectively	 and	 the	Cronbach’s	alpha	 reliability	 coefficient of the 
questionnaires were 0.92 and 0.94, respectively. Data were analyzed using percentage, 
mean, standard deviation, and Pearson product moment correlation. 
	 The	results	found	that	the	learning	outcomes	were	at	good	level	( X =4.44, S.D. 
=0.35).	 Interpersonal	 relationship	 and	 responsibility	 scores	were	 at	 highest	 levels	 
( X =4.56,	 S.D.	 =0.59)	 followed	by	 the	ethics	 ( X =4.55,	 S.D.	 =0.41).	 In	 terms	of	 the	 
satisfaction,	 promoting	 on	 group	working	was	 at	 highest	 level	 X =4.73,	 S.D.	 =0.50)	 
followed	by	feeling	free	for	learning	and	expressing	their	performances	( X =4.67, S.D. 
=0.52).	There	was	statistically	significant	positive	relationship	between	learning	outcomes	
and	satisfaction	(r=0.71,	p≤0.05).
 Recommendation: the results indicated that problem based learning can help 
student develop interpersonal relationship and responsibility. Therefore, instructor 
should use problem based learning in all subjects in order to improve effective learn-
ing outcomes.

Key	words:		Learning	outcomes,	Satisfaction,	Problem-based	learning,	Public	health	
students.
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ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา
	 การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษามี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในการประกอบวชิาชพี	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	
ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข	
และมีทักษะศตวรรษที่	21	ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมย์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	2542	(แก้ไข
เพิม่เตมิ	พ.ศ	2545)1	เกณฑ์	กา	รประกนัคณุภาพการ
ศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ	 
พ.ศ	 25572	 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา	พ.ศ	25523 
	 ห ลั ก สู ต ร ส า ธ า รณสุ ข ศ า สต รบั ณฑิ ต	
มหาวิทยาลัยเนชั่น4	 เป็นหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับ
สขุภาพและชวีติของบคุคลทกุช่วงวยั	ครอบครวั	และ
ชุมชน	 บัณฑิตจึงต้องมีความรู้ควบคู่กับทักษะปฏิบัต	ิ
มีการคิดอย่างเป็นระบบ	มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ	ผู้รับ
บริการ	 ตลอดจนชุมชนและสังคม	 เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในระบบ
สุขภาพของประเทศ	 จากการส�ารวจความพึงพอใจ
ของนิสิตชั้นปี	 4	 ปีการศึกษา	 2560	 ต่อคุณภาพ
หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ5	พบว่า	ทกัษะด้าน
ปัญญาเป็นด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 (3	 จาก	 5	
คะแนน)	ซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพบัณฑิต	จึงต้องได้รับ
การปรับปรุงเพื่อพัฒนาผู ้ เรียนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	
	 วชิาการส่งเสริมสขุภาพและการดแูลผูส้งูอาย	ุ
(Health	 promotion	 and	 elderly	 care)	 เป็น
รายวิชาที่ก�าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในชั้น
ปีที	่3	ของหลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ	จ�านวน	
2	หน่วยกิต	ค�าอธิบายรายวิชาก�าหนดให้ศึกษาเกี่ยว
กบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในผูส้งูอาย	ุการประเมนิ
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ	 การส่งเสริมสุขภาพ	 การ
ป้องกันอุบัติเหตุ	 ความรู้พื้นฐานในการดูแลผู้สูงอาย	ุ
การสร้างพลังอ�านาจให้ผูส้งูอายแุละการดูแลผูส้งูอายุ
อย่างยั่งยืน	 การดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการผิดปกติและ
เป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อย	บทบาทครอบครัว	ชุมชนใน
การดูแลผู ้สูงอายุ	 แผนและนโยบายของชาติที่

เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ	 ระบบการดูแลผู้สูงอายุของ
ประเทศไทยและนานาชาติ	 และการบริการผู้สูงอายุ
ในชุมชน	 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดรับกับ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 ผู้วิจัยในฐานะผู้
ร่วมสอนได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับวิธีการสอน
แบบต่างๆ	เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาการเรียน
การสอน	 พบว่าวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	
(Problem	based	learning)	สามารถน�ามาประยกุต์
ใช้ในการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รยีนในด้านต่างๆ	
ได้แก่	 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้	 ทักษะการแก้ปัญหา	
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	การท�างานเป็นทีม	
ความพงึพอใจของผูเ้รียน	และประสทิธภิาพการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี	6-8

	 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	 (Problem	
based learning) 9,10	 เป็นวิธีการหน่ึงในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียน
แสวงหาความรูเ้พือ่จะได้ค้นพบค�าตอบของปัญหานัน้	
และเกดิการเรยีนรูร่้วมกนัเป็นทมี	องค์ประกอบส�าคญั
ของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักคือ	 1)	 โจทย์
ปัญหา/สถานการณ์	2)	การเรียนรู้ด้วยการน�าตนเอง
และ	3)	การเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย	8-10	คน	ขั้นตอน
ของการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นหลกัม	ี8	ข้ันตอน	ดงันี้	
1)	 ท�าความเข้าใจกับค�าศัพท์และแนวคิดจากโจทย	์ 
2)	ระบปัุญหาของโจทย์หรอืสถานการณ์	3)	วเิคราะห์
หาสาเหตุของปัญหา	 4)	 ก�าหนดสมมติฐานที่เป็น
สาเหตุของปัญหา	5)	ก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อน�ามาใช้ในการแก้ปัญหา	6) ศึกษาหาความรู้เพิ่ม
เตมิ	7)	สงัเคราะห์ความรูท้ีไ่ด้มาเพือ่พิสจูน์สมมตฐิาน
และ	8)	การสะท้อนกลับ	(Reflection)	ลักษณะของ
ปัญหาท่ีใช้ในการสอนจะเป็นปัญหาท่ีพบได้ในชีวิต
ประจ�าวัน	 ของผู ้เรียน	 เพื่อฝึกให้ผู ้เรียนรู ้จักคิด
วิเคราะห์และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา	 ผู้เรียนจะ
เรยีนรูท้กัษะการเรยีนรู	้ตลอดชวิีต	ประกอบด้วยความ
สามารถในการศึกษาค้นคว้า	 และใช้แหล่งการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ	และน�าความรู้ต่างๆ	ที่มีอยู่ก่อนหน้า
นีแ้ล้วมาเป็นฐานในการเพิม่เตมิความรูใ้หม่โดยอาศยั
กระบวนการกลุ ่ม	 และผู ้สอนเป็นเพียงผู ้ชี้แนะ	 
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(Facilitator)	เท่านั้น
	 จากเหตุผลข้างต้นผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาผลของ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อผลลัพธ์การเรียน
รู้และความพึงพอใจ	 โดยการน�าวิธีการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลักมาใช้ในการเรียนการสอนในหัวข้อ	
“เรือ่งการเปลีย่นแปลงด้านร่างกาย	จติสงัคม	และจติ
วิญญาณในผู้สูงอายุ	 และนโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสรมิคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย”ุ	เพือ่พฒันาผลลพัธ์
การเรียนรู ้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา	 และพัฒนาทักษะด้านปัญญาของนิสิต
สาธารณสุขศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลกัต่อผลลพัธ์การเรยีนรูแ้ละความพงึพอใจของ
นสิิตสาธารณสขุศาสตร์ในวชิาการส่งเสริมสุขภาพและ

การดูแลผู้สูงอายุ
	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์
การเรียนรู ้กับความพึงพอใจของนิสิตสาธารณสุข
ศาสตร์ในวิชาการส่งเสริมสุขภาพและการดูแล 
ผู้สูงอายุ

กรอบแนวคิดการวิจัย	
	 แนวคิดของการวิจัยเช่ือว่าการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลกัของวลัล	ีสตัยาศยั9	เป็นวธิกีารจดัการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน	 เป็นศูนย์กลาง	 และ
สามารถพัฒนาผู้เรียนด้วยการน�าข้ันตอนการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัมาประยกุต์ใช้เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิ
การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอน

ปัจจัยน�าเข้า
-ผู้สอน
-ผู้เรียน
-แผนการสอน	
-คู่มือผู้สอน
-คู่มือผู้เรียน
-การเตรียมผู้สอน
-การเตรียมผู้เรียน
- ก า ร เ ต รี ย ม สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้

ขั้นตอนการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลัก

1.ท�าความเข้าใจกับค�า
ศัพท ์หรือแนวคิดจาก
สถานการณ์
2.ระบุปัญหาของโจทย์
3.	วิเคราะห์หาสาเหตุ
4.	ก�าหนดสมมติฐาน
5.	ก�าหนดวัตถุ	ประสงค์
การเรียนรู้
6.ศึกษาหาความรู้
7.สังเคราะห์ข้อมูล
8.การสะท้อนกลับ

ผลการเรียนรู้
-ผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
-ความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลัก

ระเบียบวิธีการวิจัย	
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนแบบ	
One	group	posttest	design	โดยมีการวัดผลลัพธ์
การเรียนรู ้และความพึงพอใจของนิสิตหลังการให้
ความรู ้เนื่องจากกลุ ่มประชากรมีจ�านวนน้อยไม่
สามารถแยกเป็น	 2	 กลุ่มที่เป็นกลุ่มควบคุมได้	 และ

ตัวแปรตามท่ีท�าการศึกษาต้องประเมินหลังจากท�า
กิจกรรมแล้ว
	 ประชากร	คือ	นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่	
3	จ�านวน	45	คน	
	 กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ชั้น
ปีที่	3	จ�านวน	45	คน	ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็น 
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ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจ
ของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ในวิชาการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มตัวอย่าง	 เนื่องจากจ�านวนผู้เรียนมีจ�ากัด	 โดย
ท�าการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	 คือ	 ก�าลังศึกษา
วชิาการส่งเสริมสขุภาพและการดูแลผูส้งูอายภุาคการ
ศึกษาที่	 2	ปีการศึกษา	2561	สามารถเข้าเรียนด้วย
วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักครบทั้ง	 3	 ครั้งๆ	
ละ	2	ชั่วโมง	จ�านวน	6	ชั่วโมง	และไม่เคยเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นหลกัมาก่อน	เกบ็ข้อมลูเป็นระยะเวลา	3	
สัปดาห์	ระหว่างเดือน	มีนาคม	ถึง	เมษายน	2562
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบไปด้วย	4	ส่วนดงันี้
	 1.	 แผนการสอน	วชิาการส่งเสรมิสขุภาพและ
การดูแลผู้สูงอายุเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย	
จิตสังคม	 และจิตวิญญาณในผู้สูงอายุ	 และนโยบาย
ของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วยผลลพัธ์การเรียนรูท้ีส่อดคล้องกบัแผนที่
การกระจายความรบัผดิชอบของวชิา	วตัถปุระสงค์เชงิ
พฤติกรรม	วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	สื่อการ
สอนประกอบด้วยคู ่มือผู ้สอน	 คู ่มือผู ้เรียน	 แบบ
ประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละแบบประเมนิความพึงพอใจ
ของผู้เรียน	
	 2.	 คู่มอืผูส้อน	เป็นแนวทางในการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลักของผู ้สอนที่ต้องใช้ในการประชุม 
กลุ่มย่อยร่วมกับผู้เรียนทั้ง	3	ครั้ง	ประกอบด้วยความ
หมาย	องค์ประกอบส�าคัญของการเรยีนรู	้ขัน้ตอนการ
เรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	 โจทย์/สถานการณ์	
การเตรียมผู้สอน	 บทบาทหน้าที่ของผู้สอนและการ
ประเมินผลการสอน
	 3.	 คู่มอืผูเ้รยีน	เป็นแนวทางในการเรยีนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลักของผู้เรียนที่ต้องใช้ในการประชุม
กลุ่มย่อยท้ัง	 3	 ครั้ง	 ประกอบด้วยความหมาย	 องค์
ประกอบส�าคญัของการเรยีนรู	้ขัน้ตอนการเรยีนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลัก	 โจทย์/สถานการณ์	 การเตรียม 
ผูเ้รียน	บทบาทหน้าทีข่องผูเ้รยีนในกลุม่ย่อย	และการ
ประเมินผลการเรียน
	 4.	 แบบสอบถาม	ประกอบด้วย	3	ส่วนคือ	
	 	 1)	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ�านวน	3	ข้อ	ได้แก่	 เพศ	อายุ	 เกรดเฉลี่ยของปีการ
ศึกษา	2560	

	 	 2)	 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
วิชาการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ	 ผู้วิจัย
พัฒนาข้ึนจากการวิ เคราะห ์ เอกสารหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 พ.ศ	 2558	 วิชาการส่ง
เสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ	 มีลักษณะเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 คือ	 ต้องปรับปรุง	
พอใช้	ปานกลาง	ด	ีและ	ดมีาก	โดยมค่ีาคะแนนเท่ากบั	
1	ถึง	5	คะแนน	แบ่งเป็น	5	ด้าน	ๆ	ละ	5	ข้อ	รวม	25	
ข้อ	 คือ	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 ด้านความรู้	 ด้าน
ปัญญา	ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบั
ผดิชอบ	และด้านการวเิคราะห์ตวัเลข	การสือ่สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 เกณฑ์การแปลผล	 คะแนนเฉลี่ย	 1.00-2.50	
หมายถึงระดับน้อย	 2.51-3.50	 หมายถึงระดับปาน
กลาง	 3.51-4.50	 หมายถึงระดับดี	 และ	 4.51-5.00	
หมายถึงระดับดีมาก11 
		 	 3)	 แบบสอบถามความพงึพอใจของนสิิต
ต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	 ซ่ึงผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนและการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	 มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า	5	ระดับ	ตั้งแต่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด	
พึงพอใจน้อย	พึงพอใจปานกลาง	พึงพอใจมาก	และ
พึงพอใจมากที่สุด	 โดยมีคะแนนจากน้อยไปมาก
เท่ากับ	1-5	จ�านวน	10	ข้อ	ๆ	ละ	5	คะแนนรวม	50	
คะแนน	
	 เกณฑ์การแปลผล	 คือ	 คะแนนเฉลี่ย	 1.00-
2.50	หมายถึงระดับน้อย	2.51-3.50	หมายถึงระดับ
ปานกลาง	3.51-4.50	หมายถึงระดับมาก	และ	4.51-
5.00	หมายถึงระดับมากที่สุด11 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย	
	 ผู ้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของแผนการสอน	
คูม่อืผูส้อน	คูม่อืผูเ้รยีน	แบบประเมนิผลลพัธ์การเรยีน
รูใ้นวิชาการส่งเสรมิสขุภาพและการดแูลผูส้งูอาย	ุและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	 โดยน�าไปหาความตรงเชิง
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	 3	 ท่าน	 ได้ค่าความ
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ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกร�คม-มิถุน�ยน 2562

สอดคล้องของความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ	 (CVI)	
เท่ากับ	0.90	และ	0.85	และปรับปรุงตามค�าแนะน�า	
และหาความเชือ่มัน่	โดยใช้สมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ของ
ครอนบาค	(Cronbach’s	alpha	coefficient)	ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.92	และ	0.94	ตามล�าดับ

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
	 การวิจัยนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนน	ีนครล�าปาง	เลขที	่E2562/003	
ลงวันท่ี	1	มกราคม	ถงึ	วนัที	่31	กรกฎาคม	2562	และ
ผู้วจิยัอธบิายให้นสิติทราบถงึวตัถปุระสงค์ของการท�า
วิจัย	 ขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูล	 การปฏิบัติตัว
ขณะเข้าร่วมโครงการฯ	เปิดโอกาสให้นิสิตซักถามข้อ
สงสยัจนเข้าใจตรงกนัทัง้สองฝ่ายก่อนลงนามให้ความ
ยินยอมเข้าร่วมโครงการฯด้วยความสมัครใจ	 การ
ปฏิเสธไม่เข้าร่วมโครงการนี้ไม่มีผลกระทบต่อการ
เรียนวิชานี้แต่อย่างใด	 ข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็น
ความลบัไม่สามารถระบวุ่าใครเป็นผูต้อบแบบสอบถาม	
การน�าเสนอผลการวิจัยจะรายงานในภาพรวมให้ผู้
เกี่ยวข้องทราบเท่านั้น	และจะท�าลายข้อมูลเมื่อเสร็จ
สิ้นงานวิจัย	

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	
	 1.	 ขออนญุาตคณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหา	เป็นหลัก
	 2.	 เตรียมความพร้อมให้ผู ้สอนและกลุ ่ม
ตัวอย่างก่อนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักโดยใช้
นอกเวลาและแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น	5	กลุ่มๆ	ละ	
9	คน	เกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มย่อยคือ	ก�าหนดให้มีการ 
กระจายคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างในปีการศกึษา
ที่ผ่านมาจ�านวนใกล้เคียงกัน
	 3.	 ด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลักดังนี้	 ครั้งที่	 1	 ขั้นตอน	 1)	 ให้กลุ่มตัวอย่าง
ท�าความเข้าใจกับค�าศัพท์และแนวคิดจากโจทย์	 
2)	 ระบุปัญหาของโจทย์	 3)	 วิเคราะห์หาสาเหตุของ

ปัญหา	4)	ก�าหนดสมมติฐาน	ที่เป็นสาเหตุของปัญหา	
5)	ก�าหนดวตัถุประสงค์การเรยีนรูเ้พือ่น�าไปศกึษาด้วย
ตนเอง	6)	ศกึษาหาความรูด้้วยตนเองนอกกลุม่	ครัง้ที่	
2	 ข้ันตอนท่ี	 7)	 สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาเพื่อพิสูจน์
สมมติฐานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้	 ท่ีศึกษา
ค้นคว้ามา	 สรุปเป็นชุดความรู้และใช้ในการแก้ไข
ปัญหาให้โจทย์	ครั้งที่	3	ขั้นตอนที่	8)	ให้กลุ่มตัวอย่าง
สะท้อนคิด	 (Reflection)	 เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลักและบันทึกลงในแบบบันทึกการ
สะท้อนคิด	 ที่ก�าหนดให้	 และน�าเสนอผลการแก้ไข
ปัญหาโจทย์สถานการณ์ในการแลกเปลี่ยนกับกลุ่ม
ใหญ่ใช้เวลาน�าเสนอกลุ่มละ	10	นาที
	 4.	 เมือ่สิน้สดุการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	
ผู้วิจัยประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักโดยให้
เวลาตอบแบบอิสระและส่งคืนภายใน	1	วัน
	 5.	 ผู้วิจัยรวบรวมแบบประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้และแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การเรยีนรู	้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั	และตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจ�านวน	
45	ฉบับ	

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 ข้อมลูทัว่ไป	วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติ	ิร้อย
ละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
	 2.	 การหาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การ
เรยีนรูแ้ละความพงึพอใจของนสิติต่อการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นหลักด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย
สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน	 (Pearson	 product	
moment correlation)

ผลการวิจัย
	 1.	 ข้อมลูท่ัวไปของกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง	(88.89%)	อายุระหว่าง	21-24	ปี	อายุเฉลี่ย	
21.95	ปี	เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	2.00	-3.87	
	 2.	 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในวิชาการส่งเสริมสุข
ภาพและการดูแลผู้สูงอายุ	ภายหลังการเรียนรู้โดยใช้
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ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจ
ของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ในวิชาการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ

ปัญหาเป็นหลักกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนผลลัพธ์การ
เรยีนรูใ้นวชิาการส่งเสริมสขุภาพและการดูแลผูส้งูอายุ
อยู่ในระดับดี	 ( X =4.44,	 S.D.=0.35)	 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ	ด้าน

ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ	( X

=4.56,	 S.D.=0.42)	 รองลงมาคือ	 ด้านคุณธรรม
จริยธรรม	( X =4.55,	S.D.=0.41)	ดังตารางที่	1

ตารางท่ี	 1	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และคะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์	 
(n	=45)

ด้าน ผลลัพธ์การเรียนรู้ X SD แปลผล

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

1.ตรงต่อเวลา 4.38 0.58 ดี

2.มีความรับผิดชอบ 4.60 0.54 ดีมาก

4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจนส�าเร็จ 4.64 0.53 ดีมาก

รวม 4.55 0.41 ดีมาก

2.	ด้านความรู้ 6.รวบรวมข้อมูล	ถูกต้องเพียงพอจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 4.40 0.54 ดี

8.จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาได้ 4.47 0.55 ดี

9.ให้การช่วยเหลอืทีส่อดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของ
ผู้รับบริการ 4.44

0.59 ดี

รวม 4.42 0.42 ดี

3.	ด้านปัญญา 11.สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้ 4.47 0.63 ดี

12.วิเคราะห์เรียบเรียงประเด็นความรู้ได้ชัดเจน 4.27 0.58 ดี

14.ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อหาแผนการใหม่ๆในการแก้
ปัญหาสุขภาพ 4.40

0.65 ดี

รวม 4.37 0.44 ดี

4.	 ด ้านความ	
สมัพันธ์ระหว่าง
บคุคลและความ
รบัผดิชอบ

16.ท�างานเป็นทีมทั้งในบทบาทผู้น�าและสมาชิกทีม 4.56 0.59 ดีมาก

18.เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 4.62 0.49 ดีมาก

20.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา 4.56 0.59 ดีมาก

รวม 4.56 0.42 ดีมาก

5.	ด้านการ
วเิคราะห์ตวั 
เลข	สือ่สาร	
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

21.ค�านวณและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 4.22 0.52 ดี

22.แปลงข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศที่มีคุณภาพ 4.18 0.53 ดี

25.เลือกใช้เทคโนโลยีในการน�าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 4.38 0.53 ดี

รวม 4.28 0.39 ดี

รวมทุกด้าน 4.44 0.35 ดี
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	 2.	 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก
	 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักอยูใ่นระดับมากท่ีสุด	( X

=4.57,	S.D.=0.40)	เมือ่พจิารณารายข้อพบว่าคะแนน
เฉล่ียความพึงพอใจต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนท�างาน
ร่วมกันเป็นกลุม่มากทีส่ดุ	( X =4.73,	S.D.=0.50)	รอง
ลงมาคือให้อิสระผู้เรียนในการใช้ความคิดและการ

แสดงออกในการเรียนรู้	( X =4.67,	S.D.=0.52)	
	 3.	 ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้และ
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ผลลัพธ์การเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธ์ทางบวกค่อนข้างสูง
กบัความพงึพอใจต่อการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั
ของนสิติสาธารณสขุศาสตร์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ	.05	(r=	0.711,	p≤	0.05)	ดังตารางที่	2	

ตารางที่	 2	 แสดงค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน	 (Pearson	 product	 moment	 
correlation)ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักของนิสิต
สาธารณสุขศาสตร์	(N=45)

ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ผลลัพธ์การเรียนรู้

ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้	
Sig	(2-tailed)

1 0.711**
0.000

ผลลัพธ์การเรียนรู้	
	Sig	(2-tailed)	

0.711**
0.000

1

**	p≤	0.05	

อภิปรายผล	
	 1.	 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้
อยู่ในระดับดี	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ	 ผลการศึกษาครั้งนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ	 สิริวัฒน์	 อายุวัฒน์12	 ที่
ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นหลักโดยการสะท้อนคิดจากผู้เรียนพบว่า	 ผู้เรียน
รู้สกึสนุกและกระตือรอืร้นในการเรยีนรู	้รูส้กึชอบการ
เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	 มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง	
เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่มและการท�างานเป็นทีม	
รวมทัง้ได้เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ	และความคิดแบบใหม่ๆ	ด้วย	
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ	 พิชฌายวีร์	 สิน
สวัสดิ์	 และอรพิน	 สว่างวัฒนเศรษฐ์13	 ที่พบว่า
พฤติกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
ของนักศึกษาพยาบาลตามความคิดเห็นของตนเอง	
เพ่ือนและผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับดี	 โดยพบว่าค่า

เฉลีย่ในกระบวนการกลุม่มค่ีาสงูสดุและอยูใ่นระดบัดี
ที่เป็นเช่นนี้เพราะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
เป็นการเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม	 ประกอบ
ด้วยสมาชิกในกลุ่มๆ	ละ	8-9	คน	ท�าให้เกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้	 และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันตามบทบาทที่
รับผิดชอบในการด�าเนินการประชุมกลุ่ม	 ประกอบ
ด้วยประธาน	เลขานุการ	และสมาชิกภายในกลุ่ม	ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างจะได้รับบทบาทแตกต่างกันออกไป	เช่น	
การเป็นประธาน	เลขานกุาร	และการเป็นสมาชกิกลุม่
ตามท่ีก�าหนดไว ้ในคู ่มือผู ้ เรียน	 และได ้รับการ
ปฐมนเิทศการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นหลกัจากผูส้อน	
นอกจากนี้ผู้สอนจะมีความใกล้ชิดกับผู้เรียนในกลุ่ม
ย่อยมากขึน้	สามารถสงัเกตความก้าวหน้าหรอืปัญหา
ของผู ้เรียนได้อย่างดี	 จึงให้ข้อติชมและแก้ไขข้อ
บกพร่องของผู้เรยีนได้อย่างรวดเรว็	ดงัการสะท้อนคดิ
ของกลุ่มตัวอย่าง	 “การเรียนในคาบนี้ทำาให้ได้ฝึก
ทักษะการทำางานเป็นกลุ่ม	ทักษะการเป็นผู้นำา	ผู้ตาม
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ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจ
ของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ในวิชาการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ

และได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อน	 ๆ	 ภายใน
กลุ่ม	ได้เรียนรู้การทำางานกบัเพือ่นต่างกลุม่ซึง่อาจารย์
เป็นผู้จัดกลุ่มให้	 เป็นประสบการณ์ใหม่	 ได้เห็น
ศกัยภาพของเพ่ือนแต่ละคนในการเสนอความคดิเหน็
หรือช่วยวิเคราะห์โจทย์ปัญหา...”(Par	1/5) 
	 นอกจากนีผ้ลการศึกษาพบว่า	ด้านทีม่คีะแนน
เฉลี่ยรองลงมาคือ	ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม	เมื่อ
พจิารณารายข้อพบว่ากลุม่ตัวอย่างสามารถปฏบิติังาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายจนส�าเร็จมากที่สุด	 สอดคล้อง
กับการศึกษาของ	 พิชฌาย์วีร์	 สินสวัสดิ์	 และอรพิน	
สว่างวฒันเศรษฐ์13	ทีพ่บว่าความสามารถในการตัดสนิ
ใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลหลังการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นหลักสูงกว่าก่อนการเรียนโดยพบ
ว่าการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของทางเลือกมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด	ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างได้พัฒนาความรับ
ผิดชอบและการท�าหน้าที่ตามบทบาทในการเข้ากลุ่ม
ทัง้	3	ครัง้	จงึเกดิความร่วมมอืกนัมากขึน้	และสามารถ
น�าผลงานที่ได้รับมอบหมายมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ของโจทย์สถานการณ์โดยค�านงึถงึคณุธรรมในวชิาชพี	
ดังการสะท้อนคิดของกลุ่มตัวอย่าง	 “ความรู้ที่ได้ใน
คาบนี้สามารถนำาไปวางแผนงานท่ีจะเกิดขึ้นในการ
ปฏบิตังิานโดยคดิแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ	มคีวาม
รอบคอบในหน้าที่ที่รับผิดชอบ	 ต้องศึกษาหาข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ	อย่างครบถ้วน	และนำามาประยุกต์ใช้
กบัสถานการณ์จรงิทีส่ามารถพบได้ในอนาคต”(Par2/5) 
	 2.	 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
เรยีนรู้	โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ	เม่ือ
พจิารณารายข้อพบว่ากลุม่ตัวอย่างมคีวามพึงพอใจต่อ
การส่งเสริมให้ผู้เรยีนท�างานร่วมกนัเป็นกลุ่มมคีะแนน
มากทีสุ่ด	รองลงมา	คอื	ให้อสิระผูเ้รยีนในการใช้ความ
คดิและการแสดงออกในการเรยีนรู	้สอดคล้องกบัการ
ศกึษาของคมิ	(Kim)14	ทีพ่บว่านกัศกึษาแพทย์แผนจนี
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลกัในวชิาการฝังเข็ม	และรูส้กึมคีณุค่าใน
ตนเอง	 และการศึกษาของชอย	 (Choi)15	ที่พบว่า
นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจต่อการเรียนการ

สอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักอยู่ในระดับดี	 โดยมีความ
พึงพอใจที่ได ้รับผลการประเมินสะท้อนคิดจาก
อาจารย์ประจ�ากลุม่มากท่ีสดุ	และประสิทธผิลของการ
เรียนโดยวิธีนี้สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้มาก
ท่ีสุด	 ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะนอกจากการเรียนการสอน
เป็นกลุม่ย่อยแล้ว	การเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นหลกัยงั
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษานี้มีอายุเฉลี่ย	 21.95	 ปี	 เป็นวัยท่ีมีการเปลี่ยน
ผ่านไปสูว่ยัผูใ้หญ่ทีต้่องมคีวามรับผดิชอบในการก�ากบั
ตนเองมากข้ึน	 และต้องการความเป็นอิสระในการ
ค้นหาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ประกอบกับปัจจุบัน
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	สามารถเข้าถึงง่ายและรวดเรว็
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย	 มีความเป็นอิสระในการ
ค้นหาแหล่งเรียนรู้	และมีความใฝ่รู้ในวิธีการสอนที่ไม่
เคยเรียนมาก่อน9	 ดังการสะท้อนคิด	“รู้สึกสนุกและ
อุ ่นใจในการเรียนแบบนี้	 อาจารย์ชวนคิด	 ทำาให้
ห้องเรยีนไม่เงยีบ	และผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมแสดงความคดิ
เห็นได้อย่างทั่วถึง”	(Par	3/5)	
	 3.	 ผลลัพธ์การเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กบัความพงึพอใจต่อการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั
ในระดับสูง	 แสดงว่าผู้เรียนท่ีมีผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
ระดับมากจะมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลกัในระดบัมากเช่นกนั	สอดคล้องกบัการ
ศึกษาของแฮนแดนและคณะ	(Hamdan,	et	al)16 ที่
พบว่าประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลักมีความสัมพันธ์สูงกับความพึงพอใจต่อการเรียน
รู ้ โดยใช ้ป ัญหาเป ็นหลักของนักศึกษาพยาบาล	
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในรัฐจอฮอร์	 ประเทศ
มาเลเซีย	อธิบายได้ว่าเมื่อผู้เรียนสามารถท�างานตาม
ทีไ่ด้รบัมอบหมายได้ส�าเรจ็ทกุครัง้	มกีารช่วยเหลอืกนั
ในการเรียนรู้ขณะเข้าประชุมกลุ่มย่อย	 ร่วมกับได้
รบัค�าชีแ้นะจากผูส้อนในการปรบัปรงุการท�างานให้ดี
ขึ้นทุกครั้งที่เข้ากลุ่ม	ท�าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการ
เรยีนรูท่ี้ได้รบัและมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก	นอกจากนี้ในกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลกัท�าให้ผู้เรยีนมอีสิระในการค้นหาค�า
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ตอบทีต้่องการด้วยตนเองและโจทย์ปัญหาทีใ่ช้ในการ
เรียนรู้เป็นสถานการณ์จริงที่สามารถพบได้ในการฝึก
ปฏิบัติงานในอนาคต

ข้อเสนอแนะ	
	 1.	 ด้านการจัดการเรียนการสอน	 ผู้สอนควร
เพิ่มชั่วโมงการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก	 ในรายวิชานี้และวัดผลลัพธ์การ 
เรียนรู้ซ�้า	
	 2.	 ด้านบริหารการศึกษา	เนื่องจากการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักจ�าเป็นต้องใช้แหล่งข้อมูลท่ี

หลากหลายในการค้นคว้า	 ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ 
ผู้สอนควรมีการวางแผนจัดเตรียมหนังสือ	 ต�าราและ
เอกสารท่ีเก่ียวข้องให้เพียงพอท่ีนิสิตสามารถค้นคว้า
ได้ในห้องสมดุ	และเพิม่ช่องทางในการสบืค้นบนระบบ
เครือข่ายอินเตอร์ความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ
	 3.	 ด้านการวิจัย	 ควรท�าการวิจัยด้วยวิธีการ
แบบ	Two-group	pre-posttest	design	เปรยีบเทียบ
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	เพื่อให้เกิดความชัดเจนของ
ผลท่ีเกดิจากกระบวนการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นหลกั
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