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บทคัดย่อ 
 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนจะต้องจัด
กิจกรรม   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ รู้วิธีแก้ปัญหา
และน าความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณค่า งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
หาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75 2) หาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาระหว่างการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
ปัญหาเป็นฐานกับรูปแบบปกติ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ชั้นปีที่ 3  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การวัด
และประเมินผลการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 67 คน จาก 2 ห้องเรียน ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เพ่ือใช้เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จ านวน 36 คน และ
เป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้อง จ านวน 31 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 2 แบบ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน และแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ แต่ละแบบท าการเรียนการสอน จ านวน 9 แผน ท าการสอนแผนละ 1–4 
ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ 20 ข้อ มี
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.67 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 แบบวัดความ
พึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ จ านวน 1 ฉบับ 13 ข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.49 – 0.75 ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ t-test (Independent Samples) 
 
 
 
 ผลการวิจัยพบดังนี้ 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานของนักศึกษา
ที่เรียนด้วยการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน วิชาการวัดและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 78.37/76.47 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 



 2. ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานของ
นักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน วิชาการวัดและประเมินผล มีค่า
เท่ากับ 0.6109 หรือคิดเป็นร้อยละ 61.09 
 3. นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน วิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน วิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.39) 
 

ค ำส ำคัญ การพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
  



Abstract 
 

 An organization of effective learning activities and compatible with principles 
of child-centered, teaching activities should be developed students’ reasoning 
abilities, creative thinking, problems solving abilities, and knowledge applying more 
valuable in real situations. The purposes of this research were to (1) find the 
effectiveness of problem-based learning efficiency of 75/75 , (2) find the effective 
index value of problem-based learning , (3) compare achievement of measurement 
and evaluation between learning by the teaching-learning problem-based learning 
and regular teaching , (4) study students' satisfaction with problem-based teaching 
and learning of undergraduate students at Institute of Physical Education Udonthani. 
 The sample used in this study was 3rd year Udonthani undergraduate 
students in the course of GE 042007 Measurement and Evaluation in Education 
during the second semester in 2016 academic year of Institute of Physical Education 
Udonthani. The whole students were 67 people of two classrooms by using cluster 
random sampling to experiment group of 36 people and using control group of 31 
people. The instruments used in this study were 9 teaching plans of problem-based 
learning and the traditional teaching multiple choice test of 20 items with 
discrimination of 0.25 – 0.67 and a reliability of 0.83, satisfaction questionnaire of 
undergraduate students towards the problem-based learning, rating scale of 5 level 
including 13 items that provided value of each item ( rxy) from 0.49 – 0.75 and the 
reliability of 0.87,  and strategy used to analyze the data such as arithmetic mean, 
percent, standard deviation and hypothesis testing with t-test (independent samples) 
 The research results were as follows. 
 1. The results of the effectiveness of problem-based learning of 
undergraduate students at Institute of Physical Education Udonthani was 78.37/76.47 
 2. The effective index value of problem-based learning of undergraduate 
students at Institute of Physical Education Udonthani was 0.6109 that showed the 
percent of 61.09 
 3. Students were taught by using the problem-based instruction in 
Measurement and Evaluation subject of undergraduate students at Institute of 
Physical Education Udonthani were more achievable than the ones who taught by 
using the conventional learning and the significance of their strategy was .05. 
 4. Students were taught by using the problem-based instruction in 
Measurement and Evaluation subject of undergraduate students at Institute of 
Physical Education Udonthani were very satisfied (�̅�= 4.39) . 
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