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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คะแนนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อ
สังคมออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชยการ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 หมู่เรียนจ านวน 20 คนได้โดยวิธีการเลือกการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
แบบง่าย (Simple random sampling) จ านวน 20 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือกิจกรรมการจัดการเรยีนรูแ้บบ
ปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test Dependent 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้เช่ียวชาญ
มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมทุกด้านในระดับเหมาะสมมากที่สุด  2) ผลเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ 
แบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาในด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ด้านที่ 3 ด้านสื่อและแหล่งค้นคว้า และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ด้านท่ี 2 ด้านเนื้อหา 
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Abstract 
 The purposes  of  this  research  were these: 1) to develop lessons plan on problem 
base learning  by using social media on basic occupations mathematics which effects on learning 
achievement for vocational certification students 2)  to compare  learning achievement, post and 
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pre learning on the students that using the problem base learning management by using social 
media on basic occupations mathematics which effects on learning achievement for vocational 
certification students3)  to examine the student’s  satisfaction  towards  learning through the 
problem base learning management by using social media on basic occupations mathematics 
which effects on learning achievement for vocational certification students. Sample of this 
research consisted of a group of 20 students of Phon commercial and technical college in the 
academic year 2017 in Phon, KhonKaen, selected through the Simple random sampling 
technique. The research instruments were 1. lessons plan on problem base learning  by using 
social media on basic occupations mathematics 2. learning achievement test 3. questionnaire on 
learning satisfaction of the students. The statistical  methodologies  used  for  analyzing  the  
data  were  mean,  standard  deviation.  The statistics used for hypothesis testing.t-test 
(Dependent) 
 The  results of the research were as follow : 1) To develop lesson planon problem base 
learning management  by using social media on basic occupations mathematics which effects on 
learning achievement for vocational certification students ; the experts’ comments on all sides 
overview of suitability of lessons plan were at the highest level 2) Results  of  the  evaluation 
were the problem base learning management by using social media on basic occupations 
mathematics subject of The Ratio was developed as a post-learning as and a pre- learning as at 
the .05 level of significance. 3) The student’s  satisfaction  on  the problem base learning 
management by using social media on basic occupations mathematics through the developed  
was at  the highest  level   Therefore problem base learning  by using social media on basic 
occupations mathematics is developed and achieved all objectives and can be used in teaching 
and learning. 
Keywords: Development of Learning Activity, Problem Base Learning, Social Media, Mathematics 
 

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนให้มีการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองให้ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเรียนได้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ และมาตรา 
24 (1) จัดการเรียนรู้ให้เนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้เรียน มาตรฐานท่ี 4 ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบุว่า  "ให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ " 1) สามารถ
จ าแนกข้อมูลและมีความคิดรวบยอด 2) สามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือของข้อมูล 3) มีความคิดริเริ่ม มีจิตนา
การ หมวด 9 เทคโนโลยีการศึกษามาตรา 64 รัฐสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทาง
วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
จัดให้มีเงินสนับสนุนและในการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก้ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งนี้โดยให้มี
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสม
กับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 มุ่งพัฒนาผู้เรียนมี 6 ประการ 1) น าความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไป
ปฏิบัติงานอาชีพ 2) เพื่อให้ผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
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อาชีพ  3) เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน 4) เพื่อให้ผู้มีพฤติกรรมทาง
สังคมที่ดีงาม 5) เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณภาพ จริยธรรม  6) เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังท่ีกล่าวมา รวมถึง
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [1] สังเกตได้จากผลการทดสอบ
ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อัตราส่วน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55 อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า นักเรียนมีความรู้ทักษะในการคิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงและจากการสังเกตการณ์พบว่า นักเรียนทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
อยู่ในระดับต่ า และจากรายงานผลการเรยีนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง อัตราส่วน ในหน่วยการเรียนรู้เนื้อทฤษฏีอยู่
ในระดับปรับปรุงตามสมุดบันทึกและการประเมินผลเรียน (ปพ.1) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัย
เทคโนโลยีพลพณิชยการ ปีการศึกษา 2559 ดังนั้นจึงควรเร่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ตามแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จาก 
การใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท (Context) ของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
คิด การเรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้  และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้
โดยช้ีน าตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมี
ความหมายต่อผู้เรียน นอกจากนี้การให้ปัญหาตั้งแต่ต้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ และถ้านักเรียนแก้ปัญหา
ได้ก็จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนจ าเนื้อหาความรู้นั้นได้ง่ายและนานขึ้น เพราะมีประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหาด้วย 
ความรู้ดังกล่าว ปัญหาที่ช่วยเป็นตัวกระตุ้นมักเป็นปัญหาที่ต้องการอธิบายหรือความรู้จากหลายๆ  วิชา ท าให้
นักเรียนเห็นถึงความสัมพันธ์ความต่อเนื่อง ความเกี่ยวกับรายวิชาต่างๆ เป็นเรื่องเดียวกัน แตกต่างจากการสอน
แบบเดิม ที่สอนวิชาใดก็จะสอนวิชานั้นๆ จนจบและอาจไม่เห็นความสัมพันธ์แต่ละวิชา ท าให้นักเรียนไม่สาม ารถ
เรียนรู้ได้เท่าที่ควร [2] เมื่อการจัดเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานน าสื่อออนไลน์มาสนับสนุนจะท าให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้กับสื่อเรียนรู้ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งข้อเขียน ข่าว บทความ 
ภาพ เพลง ภาพยนตร์ เป็นต้น  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อออนไลน์สนับสนุน  
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพที่สูงขึ้น และ  
ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มี
นโยบายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูต รประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2557 แนวทางการแก้ปัญหาผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อออนไลน์
สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1)  น าเสนอสถานการณ์ปัญหา 2)  วิเคราะห์ปัญหา 3) ขั้น
ศึกษาและค้นคว้า 4) วิธีแนวทางในการแก้ปัญหา 5) สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรูแ้ละอภิปราย จะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนในปัจจุบันมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และเป็นแนวทางพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานในรายวิชาอื่น
ต่อไป 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อพัฒนาแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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 1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน  
 1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 Gallagher [3] กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้จากการเรียน โดยที่
ผู้เรียนจะได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อค้นหาวิธีในการแก้ปัญหาโดยบูรรณการความรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ 
การแก้ปัญหาเข้าด้วยกันกับปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้ มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานจะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในทางด้านทักษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ที่ผู้เรียนจะได้
และพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
             มัณฑรา ธรรมบุศย์ [4] กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตาม
แนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสรา้งความรูใ้หม่จากการใช้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท (Context) ของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขากลุ่มสาระที่ตนศึกษาด้วยการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก 
 จากความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ วิธีการที่นักเรียนเรียนรู้โดยใช้ประเด็นส าคัญใน
กรณีปัญหาที่เป็นจริงหรือก าหนดขึ้นเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองโดยการสืบค้นข้อมูล หาความรู้หรือ
ทักษะต่างๆ แล้วน าความรู้ที่ค้นหามาเล่าสู่กันฟัง พร้อมท้ังร่วมกันอภิปรายร่วมกันเรียนรู้ แล้วสรุปลงเป็นความรู้ใหม่ 
 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 กระบวนการแก้ปัญหาเป็นข้ันตอนของการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานจากประเด็นหาที่ผู้เรียนได้รับมาจาก
ผู้สอนและค าแนะน าท่ีเกี่ยวกับการศึกษาปัญหา แหล่งข้อมูลประกอบการศึกษา ผู้เรียนจะต้องด าเนิน 4 ขั้นตอนดังนี้ 
[5] 
  ขั้นที่ 1 ศึกษาปัญหาแล้วตั้งสมมุติฐาน เมื่อกลุ่มผู้เรียนได้ปัญหาให้ท าความเข้าใจให้ตรงกันว่า
จุดประสงค์การเรียนรูค้ืออะไร แล้วจึงวิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมุติฐานเพื่อหาค าตอบ โดยผู้เรียนต้องประเมินว่า ต้องใช้
ความรู้เกี่ยวกับในสาขาใด จะค้นหาข้อมูลจากแหล่งไหน เพื่อเป็นพื้นฐานในการหาเหตุผลและค าอธิบายประเด็น
ปัญหาสาเหตุและค าตอบของปัญหาได้ 
  ขั้นที่ 2 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ข้อความรู้ที่จะมาตอบค าถามที่กลุ่มก าหนดไว้การ
ค้นหาข้อความรู้ท าได้หลายวิธี เช่น สัมภาษณ์ ทดสอบ ซักถามผู้เชี่ยวชาญ อ่านต ารา อ่านงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาประกอบในการตอบค าถาม ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนต้องท าแผนการเรียนรู้โดยก าหนดการต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของตนที่มีอยู่เดิมทั้งด้านความรู้และทักษะ เมื่อผู้เรียนค้นหาความรู้ที่ได้ต้องท าการบันทึกไว้
ด้วย 
   ขั้นที่ 3 ประยุกต์ความรู้ เป็นขั้นตอนในการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาตอบค าถาม 
ทบทวนและสังเคราะห์ในสิ่งท่ีได้ แล้วน ามาเสนอเป็นผลงานให้ผู้สอนประเมิน ผู้สอนจะกระตุ้นด้วยค าถาม เพื่อให้มี
การสืบค้นท่ีถูกต้องและอาจมีการแบบขยายเพิ่มเติมในสิ่งท่ีผู้เรียนขาดและจ าเป็นต้องเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนที่ผู้ เรียนสามารถ
ประเมินสมรรถนะทางเรยีนได้ด้วยตนเองว่า สามารถศึกษาได้ตามจุดประสงค์ของการเรยีนหรอืไม่ ใช้กระบวนการให้
ได้ซึ่งข้อมูลที่ต้องเรียนรู้แบบไหน มีคุณค่าพอกับการเรียนรู้หรือไม่ ผู้เรียนต้องประเมินตัวเองเกี่ยวกับเหตุผลในด้าน
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ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ รวมทั้งความรู้จากกลุ่ม ส่วนการประเมินโดยผู้อื่น เช่น เพื่อน
ในกลุ่ม ผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะเน้นในด้านของการบูรณาการความรู้ การให้เหตุผลในการแก้ปัญหาและการแสดงถึง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง              
 จากการศึกษาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ว่า เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การตั้ง
ค าถามหรือปัญหาที่มีแนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีลักษณะเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและมีความสัมพันธ์กับผู้เรียน
ท าให้ผู้เรียนสนใจอยากรู้ ประสมประสานความรู้เดิมกับความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จะเน้นผู้เรียนช้ีน าตนเองหรือการเรียนโดยใช้กลุ่มเล็กฝึกให้วิเคราะห์และพัฒนาทักษะ
อย่างมีเหตุผล 
 ระวิ  แก้วสุกใส และชัยวัฒน์ จุสปาโล [6] ได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคมว่า สังคม หรือการรวมตัว
กันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบหนึ่ง ที่ปรากฏเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า ชุมชนออนไลน์ ท าให้ผู้คน
สามารถท าความรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน และเช่ือมโยงกันในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่ง โดยมีการขยายตัวผ่านการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นเครือข่าย เช่น เว็บไซต์ Facebook, YouTube, Twitter    
 พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ [7] ได้แบ่งประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ เป็น 4 ประเภท ดังนี ้1) บล็อก (Blogging) 
บล็อกมาจาก Web  + Log แล้วย่อเหลือ Blog คือประเภทของระบบการจัดการเนื้อหา ที่อ านวยความสะดวกให้
ผู้ เขียน บล็อกเผยแพร่และแบ่งบันบทความของตนเอง 2 ) ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and 
Microblogging) ไมโครบล็อก คือ รูปแบบหนึ่งของบล็อกท่ีมีการจ ากัดขนาดของการโพสต์ในแต่ละครั้ง ซึ่งทวิตเตอร์
เป็นไมโครบล็อกที่จ ากัดการโพสต์แต่ละครั้งได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร  ในปัจจุบันทวิตเตอร์เป็นที่นิยมใช้งาน  
3) เครือข่ายสังคมออนไลน์เครือข่ายสังคมออนไลน์คือเว็บไซต์ที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทั้งที่รู้จักมาก่อน
หรือรู้จักภายหลัง และ 4) การแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing) เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการแบ่งปันเป็นสื่อทาง
ออนไลน์ เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้สามารถท าการอัปโหลด (Upload) ไฟล์สื่อผสม (Multimedia) ขึ้นสู่เว็บไซต์ เพื่อ
แบ่งปันข้อมูลสู่ผู้ใช้ทั่วไป ในปัจจุบันได้รับความนิยมมาก เพราะด้วยความที่เป็นสื่อผสมเอง 
               จิรนันท์ พึ่งกลั่น [8] กล่าวว่า การท าวิจัยเรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มี
ต่อความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง จากการวิจัย พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  60 ผลการ
ประเมินทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นที่ประเมินโดยผู้สอน พบว่า นักเรียนมีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นในระดับ
ปานกลางทุกพฤติกรรมโดยพฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีสองรายการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ความรับผิดชอบ
และความตั้งใจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม ผลการประเมินความ
เหมาะสมของปัญหาที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  พบว่า ปัญหาที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมในระดบัมากโดยประเดน็ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปัญหาที่น ามาใช้สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน
หรือเป็นปัญหาที่ใกล้เคียงประสบการณ์ของนักเรียน รองลงมา คือ ปัญหาที่น ามาใช้ช่วยท าให้นักเรียนมองเห็น
ความส าคัญของการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและปัญหามาใช้ท้าทายความรู้
ความสามารถของนักเรียน ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะ
เป็นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสื่อการเรียนรู้ด้านครูผู้สอน และด้านการวัดและประเมินผล 
 กานต์พิชชา  งามชัด [9] ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบ PBL (Problem Based Learning) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) หาดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน  
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 
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ต าบลห้วยยาง อ าเภอคอนสาร จัดหวัดชัยภูมิ ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 35 คน  
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive - sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t – test (Dependent Samples)  
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม หลังเรียนสูงกว่าก่ อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมี 
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหา โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน
อยู่ในระดับมาก               
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น สังกัดส านักงานเขตอาชีวศึกษา จ านวน 7 หมู่เรียน จ านวน 145 คน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น สังกัดส านักงานเขตอาชีวศึกษา โดยวิธีการเลือกการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( Random 
Sampling) โดยการจับสลาก จ านวน 1 หมู่เรียน ได้นักเรียนจ านวน 20 คน 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย  
 2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
          3.1 ระยะเวลาในการท าการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 20 
ช่ัวโมง 
  3.2 ช่ัวโมงที่ 1 ท าการแนะน าการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สื่อสื่อสังคมออนไลน์วิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
 3.3 น าแบบทดสอบก่อนเรียนที่ผู้วิจัยหาประสิทธิภาพแล้ว มาให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียน จ านวน 40 ข้อ 
คะแนนท าการวิเคราะห์ต่อไป 
 3.4 ช่ัวโมงที่ 2 ถึงช่ัวโมงที่ 20 ท าการทดลองโดยใช้การจัดการการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สื่อ
ออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จนครบทั้ง 20 ช่ัวโมง พร้อมท้ังท ากิจกรรมย่อยระหว่างเรียนเพื่อเก็บคะแนน 
 3.5 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อน
เรียนและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการจัดการการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สื่อ
ออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) เกณฑ์การประเมิน 
[10]  ในการวิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ตามวิธีของลิเคิร์ท ดังนี้  
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                       ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  –  5.00 หมายความว่า เหมาะสมมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50  –  4.49 หมายความว่า เหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50  –  3.49 หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50  –  2.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00  –  1.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 แสดงผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีมีต่อ 
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 
แผนการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วน 4.53 0.50 มากที่สุด 
แผนการเรียนรู้ที่ 2 สัดส่วน 4.36 0.48 มาก 
แผนการเรียนรู้ที่ 3 ร้อยละ 
แผนการเรียนรู้ที่ 4 แปรผัน 

4.63 
4.61 

0.48 
0.49 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

โดยรวม 4.53 0.12 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( X =4.53, S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณา
ในแผนการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด แผนการเรียนรู้ที่ 3 ร้อยละ(X = 4.63, S.D. = 0.48)  
 
2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน  
 แสดงผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
   เป็นฐานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน 

กลุ่มทดลอง จ านวนนักเรียน X  S.D. t df P-value 
ก่อนเรียน 20 24.15 3.11 13.15 18 0.000* 
หลังเรียน 20 35.10 1.20 
หมายเหตุ.*  มีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ  .05 
 
 จากตารางที่2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนก่อนเรียน  
(X =24.15, S.D. = 3.11) และหลังเรียน (X =35.10, S.D. = 1.20) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 แสดงผลดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

รายการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.1 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ขั้นที่น าเสนอปัญหา 
   1.2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 
   1.3 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 
   1.4 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 
   1.5 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้                                     

รวม 
2. ด้านเนื้อหา 
     2.1 ความพึงพอใจต่อเนื้อหามีความถูกต้องและชัดเจน 
     2.2  ความพึงพอใจต่อเนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

รวม 
 
3.ด้านสื่อและแหล่งค้นคว้า 
     3.1 ความพึงพอใจต่อสื่อที่ใช้เข้าใจง่ายต่อกาเรียนของผู้เรียน 
     3.2 ความพึงพอใจต่อสื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
     3.3 ความพึงพอใจต่อสื่อที่ใช้มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าด้วย      
ตนเอง 

รวม 
 
4. ด้านการวัดผลประเมินผล 
     4.1 ความพึงพอใจต่อวิธีการวัดประเมินผล 
     4.2 ความพึงพอใจต่อเกณฑ์การวัดประเมินผล 
     4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนมีความถูกต้องและยุติธรรม  

รวม 

 
4.60 
4.40 
4.70 
4.35 
4.50 
4.51 

 
4.50 
4.35 
4.43 

 
 

4.40 
4.65 
4.35 

 
4.47 

 
 

4.60 
4.40 
4.65 
4.55 

 
0.50 
0.50 
0.47 
0.49 
0.51 
0.50 

 
0.51 
0.49 
0.50 

 
 

0.50 
0.49 
0.49 

 
0.50 

 
 

0.50 
0.50 
0.49 
0.50 

 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

 
 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
 

มาก 
 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

                                           โดยรวม 4.50 0.05 มากที่สุด 
 จากตารางที่  3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (X = 4.50, S.D. = 0.05)   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายสรุป ดังนั้น 
 1. พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุน โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแผนการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด แผนการเรียนรู้ที่ 3 ร้อยละและแผนการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด แผนการเรียนรู้ที่ 2 สัดส่วน เพื่อหา
ข้ อบกพร่ อ งและปรั บปรุ งแก้ ไ ข้ กิ จกรรมการจั ดการ เ รี ยนรู้ แบบปัญหา เป็ นฐาน ให้ สมบู รณ์ ยิ่ ง ขึ้ น  
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ใช้กลับกลุ่มทดลองจริง ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัย จิรนันท์ พึ่งกลั่น [8] ได้ท าวิจัยเรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3
โรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองจากการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของปัญหาที่น ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้พบว่าปัญหาที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับมากโดยประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือปัญหาที่น ามาใช้สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียนหรือเป็นปัญหาที่ใกล้เคียงประสบการณ์ของ
นักเรียนรองลงมาคือปัญหาที่น ามาใช้ช่วยท าให้นักเรียนมองเห็นความส าคัญของการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและปัญหามาใช้ท้าทายความรู้ความสามารถของนักเรียนผลการสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสื่อการเรียนรู้
ด้านครูผู้สอนและด้านการวัดและประเมินผล 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐาน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนก่อนเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.15 และ 
หลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนเลือกเรียนตามเวลาและสถานท่ีที่สะดวกมีสื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้ น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กานต์พิชชา งามชัด [9] ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบ PBL (Problem Based Learning) ซึ่งมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษาศาสนา และวัฒนธรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  
   3. ผลความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาในด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ด้านที่ 3 ด้านสื่อและแหล่งค้นคว้า และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ด้านที่ 2 ด้านเนื้อหา ทั้งนี้เป็นเพราะว่า  
การจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ท าการทดลองกับกลุ่มทดลอง เพื่อหาความบกพร่องของบทเรียน 
และถูกแก้ไขข้อบกพร้องตามล าดับ นอกจากนั้น ผู้เรียนยังสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนได้ตลอดเวลา 
ตามความพร้อมและความสนใจของตนเอง ตั้งปัญหา เป็นแรงจูงใจผู้เรียน จึงท าให้การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวท าให้
นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์พิชชา งามชัด [9] ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้  
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบ PBL (Problem 
Based Learning) ผลนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจักกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการคิด
แก้ปัญหา โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมาก         
           

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอ แนะดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
                      1.1 ก่อนน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ควรจัดอบรมเบื้องต้นให้นักเรียนรู้จักขั้นตอนของการใช้
การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานให้เหมาะสม 
                      1.2 ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยสื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนผู้วิจัยต้องแนะน า
ผู้ช่วยวิจัยและนักเรียนให้เกิดความเข้าใจแต่ละขั้นตอน เพื่อจะปฏิบัติได้ถูกต้อง และเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้  
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         1.3 ในขณะที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ควรให้ค าปรึกษาและแนะน าใน
กรณีที่เกิดปัญหา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้    
                2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
       2.1 ควรพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน นอกเหนือจาก
แบบกลุ่มทดลอง 
       2.2 น าการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อ
เป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนของวิทยาลัยของตนเอง 
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