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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน: องค์การก�ำกับดูแลกิจการบินพลเรือน
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยอาศัยวิธีการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ
แบบส�ำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการ
เรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการบิน มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย จ�ำนวน 45 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา จากผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักศึกษาในเรื่อง องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีระดับคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีก ทั้งนักศึกษายังมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, องค์การก�ำกับดูแลกิจการบินพลเรือน, องค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ

Abstract
The Objectives of this research were to study the learning outcome of, 45 junior students who
have studied a course entitled “the International Civil Aviation Organization” in the School of Aviation at
Eastern Asia University, as well as the students’ satisfaction regarding Problem-Based Learning. The data
to be used for statistic calculations were pre-test/post-test scores and levels of satisfaction evaluated
by such students. The descriptive statistics, such as arithmetic mean and standard deviation, were used
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for data analyzing. Results reflected that the learning outcome from the post-test scores of the students
using Problem-Based Learning were higher than that of the pre-test scores.
Keywords: Problem-Based Learning, Civil Aviation Authority, International Civil Aviation Organization

ความน�ำ
แนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ได้รับการกล่าวถึงและก�ำหนดให้
มีความส�ำคัญมากขึ้นเป็นล�ำดับ ทั้งจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ซึ่งระบุแนวทางการเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ที่ ต ้ อ งยึ ด หลั ก ในการจั ด การศึ ก ษาว่ า ผู ้ เรี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู ้ เรี ย นมี ค วามส� ำ คั ญ ที่ สุ ด โดยมากการจั ด กระบวน
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และเปลีย่ นบทบาทของ
นักศึกษาจากผู้รับมาเป็น “ผู้เรียน” (พิจิตร อุตตะโปน,
2550) และเปลี่ ย นบทบาทของอาจารย์ ผู ้ ส อนหรื อ
ผู้ถ่ายทอดข้อมูลความรู้มาเป็น “ผู้จัดประสบการณ์
การเรียนรู”้ และท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูแ้ นะน�ำ หรือผูเ้ อือ้ อ�ำนวย
การเรียนรู้ ให้เน้นการเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียนมากกว่าอยู่ที่
ผู้สอน ดังนั้น ผู้เรียนจึงกลายเป็นศูนย์กลางการสอน
เพราะบทบาทการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ ก�ำหนดให้มสี าระการเรียนรูท้ เี่ น้นความส�ำคัญ
ทัง้ ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการ
ให้มเี นือ้ หาสาระและกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับความสนใจ
ความถนั ด และความแตกต่ า งของผู ้ เรี ย น ฝึ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิดและการประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ก�ำหนดให้ผู้สอนจัดการเรียน
การสอน ให้ผู้เรียนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งยังได้มีการก�ำหนดไว้ใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกให้สถานบัน
อุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ
หากมองโดยภาพรวมแล้ว (Problem Based
Learning--PBL) เป็นรูปแบบการสอนทีส่ ามารถน�ำมาใช้

ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทีด่ มี ากทีส่ ดุ
วิธีหนึ่ง เพราะสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ ท�ำให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและ
คิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและ
ได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสออกไป
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งทรัพยากรเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในส่วนของผู้สอน
ก็ จ ะลดบทบาทของการเป็ น ผู ้ ค วบคุ ม ในชั้ น เรี ย นลง
แต่ ผู ้ เรี ย นจะมี อ� ำ นาจในการจั ด การควบคุ ม ตนเอง
ส่วนจะหาความรู้ใหม่ได้มากหรือน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่
ความประสงค์ ข องผู ้ เรี ย นเนื่ อ งจากผู ้ เรี ย นเป็ น ฝ่ า ย
รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง มัณฑรา ธรรมบุศย์
(2549) ได้สรุปว่า PBL มีหลักการทีส่ ำ� คัญคือ ผูส้ อนจะใช้
สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา โดยผู้เรียน
เป็นฝ่ายก�ำหนดทิศทางการเรียนรู้ของตนเอง (selfdirected learning) ซึ่งต่างจากวิธีสอนแบบบรรยาย
ที่ใช้กันทุกวันนี้ คือ วิธีสอนแบบบรรยายนั้น ผู้สอน
จะน�ำเสนอเนื้อหาก่อนแล้วจึงให้ผู้เรียนฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาโดยอาจให้กรณีปัญหาหรือให้ตอบค� ำถาม
ท้ายบท ส่วนการสอนแบบ PBL ผูส้ อนจะต้องน�ำปัญหา
มาให้ผู้เรียนได้ศึกษาก่อน แล้วจึงมอบหมายผู้เรียน
ให้ไปค้นคว้าความรู้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ขณะที่
ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา ผู้เรียนก็จะได้ความรู้ไปด้วย PBL
จึ ง เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสอนที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เรี ย นเกิ ด
กระบวนการคิดอย่างมีระบบ ท�ำให้ผู้เรียนได้ความรู้
ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง (active learning) ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของ PBL จึงไม่ได้เน้นไปทีก่ ารหาค�ำตอบของ
ปัญหานัน้ ๆ แต่เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นไปถึงการศึกษา
ความรู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นด้วย นอกจากนั้น PBL
ยังเป็นการฝึกฝนให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นกลุม่
และรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย ซึ่งจาก
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐานในศาสตร์ ส าขาวิ ช าต่ า งๆ แสดงถึ ง
ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย สุดท้าย คือ การที่
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ ความรู้ และทักษะ
ที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น
การด�ำเนินการในกิจการการบินพลเรือน ไม่ว่า
จะเป็นการบินประเภทใดก็ตาม ผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศ
และผูป้ ฏิบตั งิ านต้องปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization / ICAO) ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่
ตลอดจนทรั พ ย์ สิ น และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า
การปฏิ บั ติ ก ารบิ น เป็ น ไปอย่ า งมี ม าตรฐาน ใช้ พื้ น ที่
ในห้วงอวกาศได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

หลังจากจบการน�ำเสนอของทุกกลุ่ม
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

ผลการวิจัย
1. จากการใช้ปัญหาเป็นฐาน ท�ำให้นักศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน กล่าวคือ
ผลจากการท�ำ Pre-test นักศึกษาที่ได้คะแนนต�่ำสุด
คือ 10 คะแนน และคะแนนสูงสุด คือ 24 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน แต่เมื่อได้ท�ำการเรียน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วผลจากการท�ำ Post-test
นักศึกษาที่ได้คะแนนต�่ำสุดคือ 24 คะแนน และคะแนน
สูงสุดคือ 28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน

2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการเรี ย นรู ้ จ ากการเรี ย น
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จาก
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับมาก
โดยพบว่านักศึกษาพอใจมากในด้านการเปิดโอกาส
ให้ซักถาม/วิพากษ์ รองลงมาคือช่วยสร้างความรู้และ
มุมมองใหม่ได้ และประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการจัดกิจกรรม
นอกจากนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้ได้ดีขึ้น

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การเรียนการสอนแบบ PBL

อภิปรายผล

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า
ของนั ก ศึ ก ษา ถึ ง องค์ ป ระกอบต่ า งๆ ที่ ส� ำ คั ญ และ
เกี่ยวข้องกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive
research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
จ�ำนวน 45 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาองค์การก�ำกับ
ดูแลกิจการบินพลเรือน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
บทเรียนเรื่อง องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ประกอบด้วยการสร้างบทเรียนออกมาเป็นตัวอย่างและ
แบบฝึกหัด สถานการณ์ปัญหา แบบทดสอบ และแบบ
ส�ำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน
โดยพิ จ ารณาจากรายงานกลุ ่ ม และผลการทดสอบ
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สรุ ป ผลจากการวิ จั ย การเรี ย นการสอน/วิ ธี
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง องค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ มีดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา พบว่า
คะแนนเฉลีย่ ของนักศึกษาทีเ่ รียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอาภรณ์ แสงรัศมี
(2543) ที่ได้ศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อลักษณะ
การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง และพบว่ า นั ก เรี ย นที่ เรี ย น
ด้วยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธี
การเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นรู ้ จ าก
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยรวมอยู่ใน

ระดับพอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เมธาวี
พิมวัน (2549) เรื่องชุดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเรื่องพื้นที่ผิวระดับ ว่า มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้มาก
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