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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
ร่ วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐานโดยเทียบกับเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ 75/75 และเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/3 โรงเรี ยนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา2558 จานวน 50 คน ซึ่ งได้
จากการสุ่ มแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที ผลการวิจยั ปรากฏว่ากิ จกรรมการ
จัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้สื่ อสังคมออนไลน์ร่ วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐานมี ประสิ ทธิ ภ าพเท่ ากับ 79.71/75.20 และ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ น
ฐานมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การคิดวิเคราะห์ การเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อสังคมออนไลน์ การใช้ปัญหาเป็ นฐาน
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Abstract
This research aims to find out the efficiency of social network with problem-based learning activities
based on the 75/75 efficiency criterion, and to compare learning achievement scores and analytical thinking scores
of Mathayom Suksa 4 students before and after learning from social network with problem-based learning
activities. The research sample consisted of 50 students in Mathayom Suksa 4/3 classroom of Phadungnaree
School in Mahasarakham province, obtained by cluster random sampling. Research tools were learning
management plans for social network with problem-based learning activities, a learning achievement test, and an
analytical thinking test. Statistics for data analysis were the mean, standard deviation, percentage, and t-test. The
results show that the social network with problem-based learning activities are efficient at 79.71/75.20, and the
post-learning mean score of learning achievement and post-learning mean score of analytical thinking of the
students learning from the social network with problem-based learning activities are higher than their pre-learning
counterpart mean scores at the .05 level of statistical significance.
Keywords: Learning achievement, Analytical thinking, Social network learning, Problem-based learning
บทนา
สังคมมีความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ ว ข้อมูลข่าวสาร
สามารถส่ งผ่านถึงกันทัว่ โลกอย่างไร้พรมแดน ทาให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับ
ความนิ ย มและส่ งผลกระทบกับการด าเนิ นชี วิต มากขึ้ น (ประสาท เนื องเฉลิ ม. 2557) กระแสทางสังคมจึ งถู ก
ปรับเปลี่ยนและส่ งผลต่อการดารงชี วิต เพราะสังคมโลกในอนาคตจะเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ในยุคเศรษฐกิ จ
สังคมฐานความรู ้ที่ใช้ความรู ้เป็ นฐานของการพัฒนาและการแข่งขัน ความรู ้และการศึกษาจึงเป็ นปัจจัยสาคัญในการ
สร้างคนเพื่อการพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเข้มแข็ง ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องปรับให้ทนั
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาเป็ นต้องพัฒนาความรู ้และการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เพื่อเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้เป็ นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมอย่างรู ้เท่าทัน
การจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญจึ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาทสาคัญในการ
เรี ยนรู ้ ได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง และได้ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ต่างๆ อันจะนาผูเ้ รี ยนไปสู่
การเกิดการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ ง วิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบนี้ เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีทกั ษะในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นผูท้ ี่มีคุณภาพเป็ น
คนดี คนเก่ ง และมี ค วามสุ ข (ประสาท เนื อ งเฉลิ ม , 2554; ศิ ริ พ ัน ธุ์ ศิ ริ พ ัน ธุ์ และ ยุ พ าวรรณ ศรี ส วัส ดิ์ , 2554)
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการคิดขั้นสู ง เช่น
ความสามารถในการตั้งสมมติ ฐาน การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ การประเมิ น และการสรุ ปข้อมูล มากกว่าการ
ท่องจา (Loyens et al., 2015) ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะได้เผชิ ญกับสถานการณ์ที่สัมพันธ์กบั เนื้ อหาของบทเรี ยนและสอดคล้อง
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กับ ชี วิ ต ประจ าวัน และแสวงหาความรู ้ ด ้ว ยตนเองเพื่ อ น ามาเป็ นแนวทางในการแก้ไ ขปั ญ หา ด้ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย ทาให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด และการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ ม เพื่ อค้นหาวิ ธีแ ก้ปัญหาร่ วมกัน
(ประสาท เนื องเฉลิ ม , 2558) ทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการสร้างความรู ้ โดยผ่านกระบวนการคิ ดด้วยตนเอง ซึ่ งจะทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดการคิ ดวิเคราะห์ และจะช่ วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในทางที่ ดีข้ ึ นด้วย ดังนั้นการวางแผนเพื่ อหา
แนวทางในการแก้ไขปั ญหา จึงต้องใช้กระบวนการคิดที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่ งต้องใช้ทกั ษะการคิดหลายๆ ด้าน
มาผสมผสานกัน เพื่อค้นหาคาตอบ วิธีการแก้ปัญหา และข้อสรุ ปต่างๆ
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน รายวิชาชีววิทยา เพื่อที่จะส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ทาให้
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพความมีความสามารถ มีทกั ษะกระบวนการคิดและเรี ยนรู ้
ได้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน ที่มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐาน
วิธีดาเนินการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนผดุงนารี ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2558 จานวน 5 ห้องเรี ยน
1.2. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4/3 โรงเรี ยนผดุงนารี ภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 50 คน ซึ่ งได้จากการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คื อ การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้สื่ อสังคมออนไลน์
ร่ วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์
3. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง
เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช 2551
4. ระยะเวลาในการวิจยั
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การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ได้ดาเนิ นการทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โดยดาเนินการตามแผนการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยสื่ อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง การถ่ายทอดทางพันธุ กรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 5 แผนละ 3 ชัว่ โมง รวม 15 ชัว่ โมง
ขั้นตอนการวิจยั
การวิจยั ครั้ งนี้ แบ่ งเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ การสารวจและศึ กษาข้อมูลพื้ นฐาน การพัฒนานวัต กรรม และ
การศึกษาผลการใช้นวัตกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ระยะที่ 1 สำรวจและศึกษำข้ อมูลพืน้ ฐำน
1. กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
2. การสร้างเครื่ องมือ
2.1 สร้างแบบสังเกตและแบบบันทึ กข้อมูลแบบพรรณนาความ เพื่อสังเกตการจัดการเรี ยนการ
สอนภายในห้องเรี ยน รายวิชาชี ววิทยา เกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรี ยนโดยรวม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน
การใช้สื่อการสอนของครู และพฤติกรรมของนักเรี ยน
2.2 สร้ า งแบบส ารวจการเข้า ใช้ เ ฟซบุ๊ ค ของนัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
2.3 น าแบบสั ง เกต แบบบัน ทึ ก ข้อ มู ล และแบบส ารวจที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา
2.4 แก้ไขปรับปรุ งเพื่อนาไปใช้ในการสังเกตและสารวจต่อไป
3. วิธีดาเนินการ
3.1 ติ ดต่ อและด าเนิ นการสังเกตการจัดการเรี ย นการสอนในรายวิชาชี ววิ ทยา กลุ่ มสาระการ
เรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ กับ ทางโรงเรี ยน ท าการนัด หมายครู ผู ้ส อนในรายวิ ช าชี ว วิ ท ยาเพื่ อ เข้า สั ง เกตการเรี ยน
การสอนของนั ก เรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 4แผนการเรี ยนวิ ท ยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยน
ผดุงนารี และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกตลงในแบบบันทึกข้อมูล
3.2 ส ารวจการเข้า ใช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ กับ นั ก เรี ยนชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
3.3 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาโรงเรี ยนผดุงนารี ศึกษาเนื้ อหา
ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพื่อกาหนดเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
3.4 ศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับแนวคิ ด ทฤษฏี องค์ประกอบ และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัด การ
เรี ยนการสอนในรู ปแบบต่างๆ
3.5 ศึ กษาสภาพปั ญหาทัว่ ไปของการศึ กษาไทย และจากโครงการประเมินผลนักเรี ยนร่ วมกับ
นานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรื อ PISA) ว่ า มี ปั ญ หาใดที่ ย ัง เป็ นจุ ด ด้อ ยเรื่ อง
การศึกษาในประเทศไทย ที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาและแก้ไข
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2559 | 99

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้ดว้ ยสื่ อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐาน

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

3.6 ศึกษาบริ บทของสังคมโลกในปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคต ว่าเป็ นสังคมในรู ปแบบใด
เพื่อที่จะได้พฒั นาผูเ้ รี ยนให้สามารถดารงอยูใ่ นสังคมโลกปัจจุบนั ได้
4. สังเคราะห์ขอ้ มูล/ สรุ ปข้อมูล
ระยะที่ 2 กำรพัฒนำนวัตกรรม
1. จากการสารวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานในระยะที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยน
การสอน ศึ กษาข้อมูล เอกสาร ทฤษฎี งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา ผูว้ ิจยั จึ งเลือกวิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว และนามาใช้ในการพัฒนา
กิ จกรรมจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มการคิ ดวิเคราะห์และ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และได้กาหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ 7 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดปั ญหาและทาความเข้าใจกับปั ญหา โดยผูส้ อนจัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความสนใจและมองเห็นปั ญหา กาหนดสิ่ งที่เป็ นปั ญหาที่ผเู ้ รี ยนอยากรู ้อยากเรี ยนได้และเกิดความสนใจ
ที่ จะค้นหาคาตอบ ผูเ้ รี ยนทาความเข้าใจกับปั ญหา โดยอาศัยความรู ้ พ้ืนฐานของสมาชิ กในกลุ่ม หรื อการศึ กษา
ค้นคว้าจากเอกสารตาราหรื อสื่ ออื่นๆ
ขั้นที่ 2 นิยามปัญหา ระบุประเด็นปัญหา กลุ่มผูเ้ รี ยนสามารถระบุประเด็นและต้องอธิ บายสิ่ งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาและตั้งสมมติฐาน โดยกลุ่มผูเ้ รี ยนระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
อธิ บายความเชื่ อมโยงของข้อมูลหรื อปั ญหาแต่ละประเด็นว่าเป็ นอย่างไร เกิ ดขึ้ นได้อย่างไร ความเป็ นมาอย่างไร
โดยอาศัย พื้ น ความรู ้ เ ดิ ม เท่ า ที่ ผูเ้ รี ย นมี อ ยู่ จากนั้น สร้ า งสมมติ ฐ านที่ เ กี่ ย วข้องกับ ปั ญหา กลุ่ ม ผูเ้ รี ย นพยายาม
ตั้งสมมติฐานที่สมเหตุสมผล พร้อมจัดลาดับความสาคัญของสมมติฐานที่เป็ นไปได้อย่างมีเหตุผล
ขั้นที่ 4 สร้างวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนสร้างวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้เอง ถ้าผูเ้ รี ยน
สร้ างได้จะเกิ ดแรงจูงใจให้อยากเรี ยนด้วยตนเองจากสมมติ ฐานที่ ต้ งั ขึ้ น ผูเ้ รี ยนจะประเมิ นว่าเขามี ความรู ้ เรื่ อง
อะไรบ้า ง มี เ รื่ อ งอะไรที่ ย งั ไม่ รู้ หรื อขาดความรู ้ และความรู ้ อะไรจาเป็ นที่ จะต้องใช้เพื่ อพิ สู จน์ส มมติ ฐาน ซึ่ ง
เชื่อมโยงกับโจทย์ปัญหาที่ได้ ขั้นตอนนี้กลุ่มจะกาหนดประเด็นการเรี ยนรู ้ เพื่อจะไปค้นคว้าหาข้อมูลต่อไป
ขั้นที่ 5 ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติ มจากแหล่งอื่นๆ นอกเหนื อจากที่ เรี ยนรู ้ภายในกลุ่มด้วยกัน เช่ น
หนังสื อตารา วารสาร สื่ อการเรี ยนสอนต่างๆ การศึกษาในห้องปฏิบตั ิการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเทอร์เน็ต หรื อ
ปรึ กษาอาจารย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญในเนื้ อหาสาขาเฉพาะ แสวงหาความรู ้ และข้อมูล สมาชิ กในกลุ่มจะแบ่งกันไปค้นหา
ความรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ พร้อมทั้งประเมินความถูกต้อง
ขั้นที่ 6 นาข้อมูลหรื อความรู ้ที่ได้มาสังเคราะห์ อธิ บาย พร้ อมกับทดสอบสมมติ ฐาน รวบรวม
ความรู ้ที่ได้มานาเสนอต่อสมาชิกในกลุ่ม ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มสรุ ปผลงานของกลุ่มตนเองและประเมินผลงานว่าข้อมูล
ที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรื อไม่เพียงใด และประยุกต์ให้เหมาะสมกับโจทย์ปัญหา พร้อมสรุ ปเป็ นแนวคิ ด
หรื อหลักการทัว่ ไป
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ขั้นที่ 7 นาเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้ รี ยนนาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู ้และนาเสนอเป็ น
ผลงานในรู ปแบบที่ หลากหลาย ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มรวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับปั ญหาร่ วมกันประเมินผลงาน และสามารถ
สรุ ปได้ถึงหลักการต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาปัญหานี้ รวมทั้งเห็นแนวทางในการนาความรู ้และหลักการนั้นไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ทวั่ ไปได้
2. นานวัตกรรมและเครื่ องมื อวิจยั ส่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่ อประเมิ นคุ ณภาพนวัตกรรม ซึ่ งการพิ จารณา
คัดเลือกผูเ้ ชี่ ยวชาญยึดเกณฑ์คุณวุฒิ การมีความรู ้และประสบการณ์เฉพาะด้านโดยใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน
ดังนี้
2.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาชีววิทยาและการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
2.3 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการคิดวิเคราะห์
2.4 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
2.5 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
3. นานวัตกรรมและเครื่ อ งมื อ วิจัย ที่ ไ ด้รั บ การพิ จารณาแก้ไ ขแล้วไปทดลองสอน (Try-out) กับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4/5 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2558 โรงเรี ยนผดุ งนารี จานวน 53 คนที่ ไม่ใช่ กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อหาความเหมาะสมของเวลาในการทากิจกรรม ภาษาที่ใช้ และสื่ อที่ใช้
4. จัดพิมพ์แบบทดสอบผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วเพื่อนาไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างต่อไป
ระยะที่ 3 กำรศึกษำผลกำรใช้ นวัตกรรม
1. ชี้ แจงข้อตกลงในการเรี ยนการสอน รายละเอียดขั้นตอน และวิธีปฏิ บตั ิ ในการเรี ยน กับนักเรี ยน
กลุ่มทดลอง
2. ทดสอบก่ อนเรี ยน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบวัดการคิ ด
วิเคราะห์ แบบละ 30 ข้อ ตรวจคะแนน และบันทึกคะแนนเก็บไว้
3. ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนโดยใช้แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
ร่ วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐาน วิชาชี ววิทยา เรื่ อง การถ่ายทอดทางพันธุ กรรมและเทคโนโลยีชีวภาพชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 เก็บคะแนนระหว่างเรี ยน ได้แก่ การประเมินพฤติกรรมการเรี ยน การทดสอบย่อย ทาการเก็บบันทึกคะแนน
ให้ครบทุกแผน
4. ทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบวัดการคิ ด
วิเคราะห์ ตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนน
5. นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับนักเรี ยน ไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุ ปผลการทดลองตามความมุ่ง
หมายของการวิจยั ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. หาประสิ ทธิ ภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ E1/E2 ด้วยค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
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2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้
การทดสอบค่าทีแบบ Dependent Samples
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ตามลาดับ 2 ข้อ ดังนี้
1. ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหา
เป็ นฐาน รายวิชาชี ววิทยา เรื่ อง การถ่ายทอดทางพันธุ กรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามเกณฑ์
75/75 ผลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ สื่อสั งคมออนไลน์ ร่วมกับการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (120
ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
จ านว น
คะแนน)
(40 คะแนน)
E1/E2
ผู้เรียน
X
S.D.
ร้ อยละ
X
S.D.
ร้ อยละ
50
93.84
5.95
79.71
30.08
2.51
75.20 79.71/75.20
จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิ ทธิ ภาพกระบวนการ (E1) เท่ากับ 79.71 และประสิ ทธิ ภาพผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ
75.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐาน รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 79.71/75.20
2. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐานระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่ าที ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์
ระหว่ างก่ อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ก่ อน
หลัง
ตัวแปร
n
df
t
p
X
S.D.
X
S.D.
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
50 12.16
2.64
30.08
2.51
49
40.08
0.00
เรี ยน
การคิดวิเคราะห์
50 13.68
2.70
22.94
2.64
49
21.71
0.00
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
102 | ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2559

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้ดว้ ยสื่ อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐาน

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐานมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ ปและอภิปรายผล
1. ประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐาน รายวิชา
ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 79.71/75.20 จะเห็นได้วา่ คะแนนประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ
สูงกว่าคะแนนผลลัพธ์ เนื่องจากเป็ นคะแนนที่เก็บจากพฤติกรรมการเรี ยนการสอน และการทางานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเชื่ อมโยงความรู ้เดิมเข้ากับสถานการณ์ปัญหาใหม่ ได้รู้จกั การทางานร่ วมกันและแก้ปัญหาอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผลตามแนวทางของการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ Pease and Kuhn (2011) ที่ พบว่าการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพในระดับมัธยมศึ กษา กระบวนการเรี ยนการ
สอนได้มุ่งพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนได้ทากิ จกรรมร่ วมกัน แก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ซึ่ งเป็ นการเรี ยนการสอนที่ ผูส้ อนจะต้อง
เลือกใช้สถานการณ์ปัญหาที่ เหมาะสมเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผู ้ เรี ยนแสวงหาความรู ้เพื่อนามาเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหา
โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ าหนดทิ ศทางในการเรี ยนรู ้ของตนเอง ผูส้ อนจะต้องนาปั ญหามาให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาก่อน แล้วจึ ง
มอบหมายให้ผเู ้ รี ยนไปค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหา ทาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกกระบวนการคิด และ
แก้ปัญหา ผูเ้ รี ยนก็จะได้ท้ งั การฝึ กการคิด การค้นคว้า และได้ความรู ้ดว้ ย (ศิริพนั ธุ์ ศิริพนั ธุ์ และ ยุพาวรรณ ศรี สวัสดิ์,
2554, น. 104-105) นอกจากนี้ สื่ อสังคมออนไลน์ยงั ช่วยเชื่ อมโยงให้ผเู ้ รี ยนได้พบเจอสิ่ งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องราว
ต่ า งๆ เหตุ การณ์ บทความ ประสบการณ์ รู ปภาพ วิ ดี โ อและเพลง แล้วน ามาแบ่ งปั นเนื้ อ หา ข้อมู ล ข่ า วสาร
ประสบการณ์และพูดคุยให้ผูใ้ ช้ในโลกออนไลน์ในเครื อข่ายของตนได้รับรู ้ ทั้งข้อความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว
เสี ยงได้อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพรวมถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (เขมณัฏฐ์ มิ่งศิ ริธรรม, 2556; ประสาท เนื อง
เฉลิม, 2557)
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐาน ทาให้นกั เรี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ ร ะหว่ า งเรี ย น สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ วัช ราภรณ์ น้อ ยสกุ ล (2553) พบว่ า การพัฒ นาการเรี ย นรู ้
วิ ท ยาศาสตร์ ด้ว ยการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน ส่ ง เสริ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรู ้ และ
ความสามารถทางการคิด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน รายวิชาชี ววิทยาได้ผ่านกระบวนวางแผนและการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน มีการศึ กษาแนวคิด
ทฤษฎี หลักการ และศึกษาตัวชี้ วดั และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์หลักสู ตรสถานศึกษา
ผ่านการทดลองปรับปรุ งให้มีความสมบูรณ์ก่อนนาไปทดลองใช้จริ งและเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนจะได้
เผชิ ญกับสถานการณ์ ปัญหาที่ เกี่ ยวข้องกับชี วิต ประจาวัน และสัมพันธ์กบั เนื้ อหาของบทเรี ยน ทาให้ผูเ้ รี ยนได้
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองเพื่อนามาเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหา เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาทสาคัญในการ
เรี ยนรู ้ ได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง โดยผูส้ อนมีเกี่ ยวข้องน้อยที่ สุด และได้ใช้กระบวนการ
เรี ยนรู ้ต่างๆ อันจะทาให้ผเู ้ รี ยนการเกิดการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ ง และสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการคิ ด
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วิเคราะห์ มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นผูท้ ี่มีคุณภาพเป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุ ข (ศิริพนั ธุ์ ศิริพนั ธุ์ และ
ยุพาวรรณ ศรี สวัสดิ์, 2554)
2. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้
ปัญหาเป็ นฐานมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญตา บัวแดง (2553) และ Tarhan and Sesen (2013) พบว่า ผลการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ทั้งนี้ อาจมีผลเนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ เนื่ องมาจาก การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เผชิญกับการจาลองสถานการณ์
ที่แท้จริ ง หรื อได้เกิดข้อขัดแย้งจากโครงสร้างที่เป็ นปั ญหา ผูเ้ รี ยนจะเกิดทักษะการเรี ยนรู ้และความรู ้ในเนื้ อหาวิชา
นั้นๆ คื อมีการจัดการแก้ไขปั ญหาเป็ นลาดับขั้นตอนตามหัวข้อของปั ญหาเพื่อให้มีความสัมพันธ์กนั องค์ความรู ้
ต่างๆ จะเกิดขึ้นจากการที่ปัญหาเป็ นตัวกระตุน้ และถูกนาไปใช้ในการแก้ปัญหา นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ น
รายบุ ค คลและได้ร่ ว มกันรั บผิ ด ชอบงานภายในกลุ่ ม เพื่ อเป็ นการสร้ า งการเรี ย นรู ้ ใ นประเด็ นปั ญหาและผ่ า น
กระบวนการประเมินของตนเองและเพื่อนในกลุ่ม (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545; วีณา ประชากูล และ ประสาท เนือง
เฉลิม, 2559; Hung and others, 2008)
การจัดการเรี ยนการสอนที่มีการนาสื่ อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นไปตามธรรมชาติ
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน สามารถส่ งเสริ มทักษะที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิต (ประสาท เนื องเฉลิม , 2558) โดยที่ ผสู ้ อน
จะต้องเลือกใช้สถานการณ์ปัญหาที่เหมาะสมเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนแสวงหาความรู ้เพื่อนามาเป็ นแนวทางแก้ไข
ปั ญหา กาหนดทิ ศทางในการเรี ยนรู ้ของตนเอง ผูส้ อนนาปั ญหามาให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาก่อน แล้วจึ งมอบหมายให้
ผูเ้ รี ยนไปค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกกระบวนการคิด และแก้ปัญหา แล้ว
นามาแบ่งปั นเนื้ อหา ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์และพูดคุยให้ผใู ้ ช้ในโลกออนไลน์ (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 2554;
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, 2556)
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ก่ อนขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยสื่ อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ผูว้ ิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการทากิจกรรม ครู ควรอธิ บายวิธีการทากิจกรรมให้อย่างละเอียด เพื่อให้
เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและการดาเนินกิจกรรมเป็ นไปด้วยดี และในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ครู ควรอธิ บายให้
คาแนะนาในการในใช้ พร้อมทั้งตั้งกฎกติกาและข้อตกร่ วมกันในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้นกั เรี ยนมีความ
เข้าใจที่ตรงกันและใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางที่ถูกต้อง
1.2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยสื่ อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐาน ครู ควร
กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความความกระตือรื อร้นที่ จะเรี ยนรู ้ดว้ ยการตั้งคาถามให้นกั เรี ยนได้คิดวิเคราะห์ และสื บค้น
ข้อมูลเมื่อยังไม่ทราบคาตอบ
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1.3 ระหว่างการจัดกิ จกรรมโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ครู ควรชี้ แหล่งสื บค้นให้นักเรี ยน เพื่ อให้
นักเรี ยนสามารถสื บค้นหาคาตอบได้ตรงกับเนื้อหาที่เรี ยนหรื อคาตอบที่ครู ตอ้ งการ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจยั และพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยสื่ อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหา
เป็ นฐาน ในรายวิชาอื่นๆ เช่น สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิ สิ กส์ เป็ นต้น
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดด้านอื่นๆ ของผูเ้ รี ยน
2.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
บรรณานุกรม
ขวัญตา บัวแดง. (2553). กำรศึกษำผลกำรเรี ยนรู้ เรื่ องวิกฤตกำรณ์ สิ่งแวดล้ อมทำงธรรมชำติของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 5 ที่ จัดกำรเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหำเป็ นฐำน. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต
ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.
เขมณั ฏ ฐ์ มิ่ ง ศิ ริ ธรรม. (2556). Social Media สื่ อสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ การศึ ก ษา. Veridian E-Journal, Silpakorn
University, 6(1), 72-81.
ประสาท เนืองเฉลิม. (2554). หลักสู ตรกำรศึกษำ. พิมพ์ครั้งที่ 2. มหาสารคาม: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
. (2557). อินเทอร์ เน็ตเพื่อกำรเรี ยนรู้ . กรุ งเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.
. (2558). กำรเรี ยนรู้ วิทยำศำสตร์ ในศตวรรษที่ 21. กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่ งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์. (2554). สื่ อสังคมออนไลน์: สื่ อแห่งอนาคต. วำรสำรนักบริ หำร, 31(4), 99-103.
มัณฑรา ธรรมบุศย์. (2545). การพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้โดยใช้ PBL (Problem-Based Learning). วำรสำรวิชำกำร,
5 (2), 11-17.
วัช ราภรณ์ น้อ ยสกุ ล . (2553). กำรพั ฒ นำชุ ด กิ จ กรรมกำรเรี ยนรู้ โดยใช้ ปั ญ หำเป็ นหลั ก (PBL) เรื่ อง ปั ญ หำ
สิ่ งแวดล้ อม กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ วิทยำศำสตร์ ที่ส่งเสริ มผลสั มฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนและควำมสำมำรถในกำร
แก้ ปัญหำ สำหรั บนั กเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษำปี ที่ 4. (วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญาศึ กษาศาสตร์ มหาบัณฑิ ต ไม่ได้
ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุ โลก.
วีณา ประชากูล และ ประสาท เนื องเฉลิม. (2559). รู ปแบบกำรเรี ยนกำรสอน. พิมพ์ครั้งที่ 3. ขอนแก่น: คลังนานา
วิทยา.
ศิริพนั ธุ์ ศิริพนั ธุ์ และ ยุพาวรรณ ศรี สวัสดิ์. (2554). การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ:
วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก. วำรสำรมหำวิทยำลัยนรำธิ วำสรำชนคริ นทร์ , 3(1), 104-112.
Hung, W., Jonassen, D. H., & Liu, R. (2008). Problem-based learning. Handbook of research on educational
communications and technology, 3, 485-506.
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2559 | 105

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้ดว้ ยสื่ อสังคมออนไลน์ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐาน

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

Loyens, S. M., Jones, S. H., Mikkers, J., & van Gog, T. (2015). Problem-based learning as a facilitator of
conceptual change. Learning and Instruction, 38, 34-42.
Pease, M. A., & Kuhn, D. (2011). Experimental analysis of the effective components of problem‐based
learning. Science Education, 95(1), 57-86.
Tarhan, L., & Acar-Sesen, B. (2013). Problem based learning in acids and bases: Learning achievements and
students’ beliefs. Journal of Baltic Science Education, 12(5), 565-578.

106 | ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2559

