
 
 

52262311 : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
คําสําคัญ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  / การจัดการเรียนรู้โดย 

                   ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

            อภิชัย เหล่าพิเดช : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ์, ผศ.ดร.ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง  และ ผศ.ดร.ไชยยศ  

ไพวิทยศิริธรรม.  180  หน้า. 

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการวิจัย แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนและหลังเรียน มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย  ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน  2) เพื่อศึกษาความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จํานวน 52 คน
ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปัญหาทางสังคมของไทยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ  4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ( %) 
ค่าเฉลี่ย ( x )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน(Dependent) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปัญหาทางสังคมของไทยด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  6  ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า 

นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
__________________________________________________________________________________________ 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                                        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา....................................................................                                                     ปีการศึกษา  2556 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์1..................................2.....................................3......................................... 
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52262311 : MAJOR :  TEACHING  SOCIAL  STUDIES 
KEY WORDS: LEARNING ACHIEVEMENT/ CREATIVE PROBLEM SOLVING ABILITIES/    
           PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH 
 APICHAI LOAPIDEHT : THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT AND 
CREATIVE PROBLEM SOLVING ABILITIES ON SOCIAL PROBLEMS IN THAILAND OF 
MATHAYOMSUKSA 6 STUDENTS BY PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH. THESIS 
ADVISORS: ASST. PROF.  ORAPIN SIRISAMPHAN, Ph.D. ,  ASST. PROF. PORANAT  
KITROONGRUENG, Ph.D. , AND ASST. PROF. CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 180  pp. 
 This research  is pre - experimental with one group pre-test  post-test design. The objectives were 
1) to compare learning achievement with regards to social problems in Thailand of Mathayomsuksa 6 
students before and after implementation of problem-based learning approach. 2) to investigate creative 
problem solving abilities with regards to social problems in Thailand of Mathayomsuksa 6 students after 
implementation of problem-based learning approach. 3) to survey students’ satisfaction with the problem-
based learning approach. The sample consisted of 52 students  from  Mathayomsuksa 6/1, Sarasit 
Phittayalai School, Banpong, Ratchaburi, second semester, academic year 2012, using simple random 
sampling technique with a classroom unit. The research instruments used were: 1) problem-based lesson 
plans regarding social problems in Thailand; 2) a test to measure learning achievement; 3) a test to 
measure creative problem solving abilities;  4) a satisfaction survey form toward problem-based learning 
approach. The percentage (%), mean ( x ), standard deviation of items (S.D.), independent t-test and 
content analysis were used to analyze the data.  
 The research findings were as follows: 
 1. The average scores of learning achievement and creative problem solving abilities with regards 
to social problems in Thailand of Mathayomsuksa 6 students  in  the post-test were significantly higher 
than pre-test scores at  .05. 
 2. The creative problem solving abilities with regards to social problems in Thailand of 
Mathayomsuksa 6 students using  problem-based learning was overall rated at a moderate level. 
 3. The Mathayomsuksa 6 students satisfaction toward the problem-based learning approach was 
overall at the highest level. 
____________________________________________________________________________________________ 
Department  of  Curriculum  and  Instruction                     Graduate School, Silpakorn University      
Student’s Signature ......................................................................                               Academic Year  2013          
Thesis Advisors’ Signatures 1....................................... 2.......................................... 3................................................  
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กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณา เอาใจใส่ ให้คําปรึกษา คําแนะนํา 

จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ   ศิริสัมพันธ์ ซึ่งเป็นทั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือให้

กําลังใจมาโดยตลอด จนวิทยานิพนธ์ เสร็จสมบูรณ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง  และ                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม  ผู้ที่คอยช่วยเหลือและให้คําแนะนํา ที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ

ผู้วิจัย รวมทั้ง อาจารย์ ดร.อธิกมาส   มากจุ้ย  ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร.พลวัต            

วุฒิประจักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนํา แก้ไขข้อบกพร่อง จนทําให้วิทยานิพนธ์มีความถูกต้อง

และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

 ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์   อุ่นอารมย์เลิศ  อาจารย์ ดร. อนัน     ปั้นอินทร์ และ

อาจารย์เพ็ญพนอ  พ่วงแพ  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่อง มือ และให้

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สําหรับการทําวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณ ในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

 ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ และผู้บริหาร โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ที่ให้ทุนอุดหนุนในการเรียน ให้

ความอนุเคราะห์ ส่งเสริม ให้ผู้วิจัยได้พัฒนาตนเอง  ขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม ที่ให้ความช่วยเหลือ  ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ที่ให้ความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี 

 ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อใบ  คุณแม่ทองฮวด   ที่ให้ชีวิต   และวางรากฐานการศึกษา   นางพัชรี  

นางสาวฏิฏิภัทฏิ์  และนางสาวฐิติกานต์  ทุกคนในครอบครัวเหล่าพิเดช ที่คอยให้กําลังใจและให้การสนับสนุนเป็น

อย่างดี  ขอขอบคุณ คุณครูมาโนช     ส่งศรี และคุณครูธเนศ   คิดรุ่งเรือง เพื่อนครูผู้คอยให้กําลังใจ  พร้อมทั้งเพื่อน

ในชั้นเรียนระดับปริญญาโทสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ  เป็นกําลังใจให้กัน

และกันเสมอมา  จนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วง  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น

ประโยชน์ต่อครูผู้สอนตลอดจนผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 
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