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การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู  และทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านวิ ช า
งานเครื่ อ งล า งรถยนต เรื่ อ งระบบเบรก โดยใช วิ ธี ส อน
แบบใชปญ
 หาเปนฐาน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพสาขางานยานยนต
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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคของการวิจยั 1) เพือ่ ศึกษาผลการเรียนรูว ชิ างานเครือ่ งลางรถยนต เรือ่ งระบบ
เบรก โดยใชวิธีสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยาน
ยนต 2) เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติงาน วิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรกโดยใชวิธีสอนแบบใชปญหา
เปนฐาน (PBL) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีเ่ รียนวิชางานเครือ่ งลางรถยนต เรือ่ งระบบเบรกโดยใชวธิ สี อนแบบใชปญ
 หาเปนฐาน (PBL) สําหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2 กลุม 2 สาขางานยานยนต วิทยาลัยการอาชีพบานแพว จํานวน 14 คน ที่กําลัง
เรียนวิชางานเครื่องลางรถยนต ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
1).แผนจัดการเรียนรูเนื้อหาวิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรก หนวยที่ 9 ที่จัดการจัดการเรียนรูโดย
ใชวิธีสอนแบบใชปญหาเปนฐานจํานวน 1 หนวย 2). แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน วิชางาน
เครื่องลางรถยนตเรื่อง ระบบเบรก 3). แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน วิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่อง ระบบ
เบรก 4).แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่อง ระบบเบรกที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบใชปญหาเปนวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติทดสอบคาที (t-test dependent)และวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)ผลการวิจัยพบวา

*นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
**อาจารย ดร. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

162

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร การพัฒนาผลการเรียนรู และทักษะการปฏิบัติงานวิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรก
บัญชา สถาปตานนท, อุบลวรรณ สงเสริม
ปที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561 - มิถนุ ายน 2561)

1. ผลการเรียนรูวิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรก โดยใชวิธีสอนแบบใชปญหาเปนฐาน
(PBL) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูวิชางาน
เครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรก หลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏวาสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว
2. ผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน วิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรกโดยใชวิธีสอน
แบบใชปญ
 หาเปนฐาน (PBL) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต พบวา โดยภาพ
รวมคะแนนทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนอยูในระดับดี
3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ รียนวิชางานเครือ่ งลางรถยนต เรือ่ งระบบเบรกโดยใชวธิ สี อนแบบ
ใชปญหาเปนฐาน (PBL) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนตพบวา โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก

Abstract
The purpose of this research were 1) to studied learning outcomes ofcar‘s suspensions
subject in brake system by using problem based learning (PBL) of vocational certificate students
of Auto mechanics branch 2) to study working skill of car ‘ s suspensions subject of brake system
byproblem based learning (PBL) fo the vocational certificate students of Auto mechanics branch
3) to study the satisfaction of student of car’s suspensions subject in of brake system by using
problem based learning (PBL) of vocational certificate students of Auto mechanics branch.
The sample consisted of were 14 students of vocational certificate students’ level 2 group 2 of Auto
mechanics branch of Banphaeo industrial and community Education college of aacademic year
1/2017. The research instruments were 1). lesson Plans in car’s suspension subject of brake system
unit 9 that studied by using problem based leaning (PBL) 1unit , 2). Pre-test of car’s suspensions
subject in of brake system, 3). The evaluation of working skills of car’s suspensions subject in of brake
system, and 4). Questionnaire on opinion of students were studied car’s suspensions in of brake
system. The statistical analyses were mean, standard deviation and t-test dependent and content
analysis. The results of this research were as follow.
1. The learning outcomes in car’s suspensions in brake system of brake systemby using problem based learning (PBL) of vocational certificate students of auto mechanics branch were
Post-test higher than Pre-test the statistical significant at the .05 level.
2. The result of development the working skills in car’s suspensions subject in brake
systemby using problem based learning (PBL) of vocational certificate students of Auto mechanic
was at good level.
3. The satisfaction students was studied car’s suspensions subject in brake system by
using problem based learning (PBL) of vocationalcertificate students of Auto mechanic found that
the satisfied of students was at good level
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บทนํา
ป จ จุ บั น การศึ ก ษาสายอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ
สายวิชาชีพมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมของประเทศชาติ เ ป น อย า งมาก เพราะ
ความเจริญของประเทศตองเริ่มมาจากพื้นฐานของ
การประกอบอาชีพหรือการสรางผลผลิตรายไดของ
ประชาชน การจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาตองมี
ความสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนและสังคม ผูสําเร็จ
การศึกษาสายอาชีวศึกษาสามารถประกอบอาชีพ
และปฏิบตั งิ านไดจริง อีกทัง้ เพือ่ สงเสริมใหผสู าํ เร็จการ
ศึกษาตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ผลิตกําลังคนทั้งในระดับกึ่งฝมือ ระดับเทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพอยางมีคุณภาพ
และมาตรฐาน ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมสิ่งแวดลอม และตามความกาวหนาทาง
ดานเทคโนโลยี เพือ่ สนองตามความตองการของตลาด
แรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสิ่งสําคัญที่สุด
ของการศึกษาสายอาชีวศึกษาเปนการผลิตกําลังคน
เพื่อเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน
ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได
มีการเปดทําการสอนในสายวิชาชีพในหลายๆ สาขา
วิชาชีพ เพื่อเปนการเพิ่มกําลังคนในสายอาชีพใหได
มีความเพียงพอกับความตองการของสถานประกอบ
การทั้งในประเทศและในตางประเทศ ซึ่งเปนการเปด
โอกาสใหผูสําเร็จการศึกษาในสายอาชีวศึกษาไดมี
การแสดงฝมือในสถานประกอบการตางๆ ที่ผานมา
ในสถานประกอบการไดขาดแรงงานคนไทยในสาย
วิชาชีพจํานวนมาก จึงเปนสาเหตุใหสถานประกอบ
การตางๆ จําเปนตองมีการจางแรงงานตางดาวเปน
จํานวนมาก (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,
2551 : 3)
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จึงตองมีแผนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียน
(ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,
2551 : 4) และเปนการชวยลดปญหาการวางงาน

ของประชาชนคนไทยสถานประกอบการหลายแหง
ยังมีความตองการผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการ
อาชี ว ศึ ก ษาในสายวิ ช าชี พ มาปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการในหลายๆ สาขาวิชาชีพ อาทิเชน สาขา
งานยานยนต ปจจุบันรถยนตเปนปจจัยสําคัญตอ
ประชาชนคนไทยผูใ ชรถใชถนนรถยนตทใี่ ชในปจจุบนั
ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ที่ทันสมัย จึงทําให
สถานประกอบการมีความตองการแรงงานในสาขา
วิชางานยานยนตเปนจํานวนมาก จึงทําใหสถาบัน
อาชีวศึกษาไดมีการเปดการเรียนการสอนในสาขา
วิชางานยานยนต เพือ่ ตอบสนองตอความตองการของ
สถานประการ เพื่อเปนชางดานเทคนิคเกี่ยวกับยาน
ยนต และใหมีความรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยียานยนตสมัยใหมในปจจุบัน และเปนการ
เปดโอกาสใหผูสําเร็จการศึกษาในสาขางานยานยนต
ไดมีโอกาสไปทํางานในประเทศเพื่อนบานหลังจากที่
ประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน
ในปพุทธศักราช 2558 นี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, 2551 : 6) นอกจากนี้ สุรศักดิ์ ปาเฮ
(2543 : 6) ไดกลาววา การจัดการศึกษาขัน้ อุดมศึกษา
และอาชี ว ศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ ตลาดแรงงานทั้ ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสราง
ประสบการณระหวางเรียนอยางเหมาะสม สนับสนุน
การสรางรายไดระหวางเรียนและสนับสนุนผูสําเร็จ
การศึกษามีงานทําไดทันทีโดยความรวมมือระหวาง
แหลงงานกับสถานศึกษา สงเสริมใหมีศูนยอบรม
อาชีวศึกษาเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
สามารถใชในการเรียนรูและหาประสบการณกอนไป
ประกอบอาชีพ โดยใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาดําเนิน
การรวมกับผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพรวมจัด
ใหมีศูนยซอมสรางประจําชุมชนเพื่อฝกฝนชางฝมือ
และการสร า งทั ก ษะในการให บ ริ ก ารแก ป ระชาชน
อภิญญา เลื่อนฉวี (2554 : 6) ไดศึกษาถึงผลกระทบ
ตอไทยจากการเคลื่อนยายแรงงานเสรีในอาเซียนพบ
วาการเคลื่อนยายแรงงานเสรีจะสงผลดีที่เห็นไดชัด
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ตอตลาดแรงงานกลาวคือตลาดแรงงานจะมีความ
ยืดหยุนมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐกิจทั่วโลก
ในปจจุบันมีแนวโนมที่จะผนวกเขาหากัน แรงงาน
ในแตละประเทศจะมีโอกาสเลือกทํางานในสถานที่
หรือในประเทศที่มีโอกาสที่แรงงานจะสามารถแสดง
ศักยภาพไดสูงสุดและกอใหเกิดรายไดที่สูงขึ้นตามไป
ดวยซึ่งจะทําใหประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อยางกวางขวางสวนผลเสียอันเกิดจากการเคลื่อน
ย า ยแรงงานเสรี นั้ น ก็ คื อ อุ ต สาหกรรมบางประเภท
อาจไดรับผลกระทบจากการไหลเขาของแรงงานที่มา
จากประเทศอื่นซึ่งเขามาแขงขันในอีกประเทศหนึ่ง
นายจางจะมีทางเลือกที่จะจางแรงงานของประชากร
อาเซียนในประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีคาแรงถูกกวา
ออทิพย ราษฎรนิยมและชมพูนุท โกสลากร (2554 :
7)ไดศึกษาแนวโนมตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ
พบว า ประเทศในกลุ  ม อาเซี ย นที่ มี แ รงงานไทยไป
ทํางานมากที่สุดคือ สิงคโปร รองลงมาคือมาเลเซีย
ซึ่งตลาดแรงงานที่มีแนวโนมและนาจะเปนโอกาสใน
การสนับสนุนการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานในกลุม
ประเทศอาเซียน คือสิงคโปร เนื่องจากสิงคโปรเปน
ประเทศที่ยังมีความตองการนําเขาแรงงานประเภท
ทักษะฝมือและแรงงานไรฝมืออยูเปนจํานวนมากโดย
แรงงานจากไทยในสาขางานการกอสรางแมบา น และ
แรงงานภาคเกษตรยังมีความตองการจากนายจาง
จากสิงคโปร สําหรับแรงงานฝมือที่มีความตองการ
นั้นสิงคโปรตองการผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการ
เงินการธนาคารธุรกิจการสื่อสารและคอมพิวเตอร
อีกเปนจํานวนมาก ซึ่งควรมีการสงเสริมพัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพแรงงานในประเด็นดังนี้ (1) เตรียม
ความพรอมและพัฒนาดานทักษะฝมือใหกับแรงงาน
(2) เตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษและภาษา
ทองถิ่นขั้นพื้นฐานใหกับแรงงานที่เดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ (3) เตรียมความพรอมการใหขอ มูลความ
รูทั้งในดานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และ
กฎระเบียบของประเทศที่จะเดินทางไปทํางาน (4) ยก

ระดับคุณภาพแรงงานที่มีฝมือในการทํางานไดหลาก
หลายรูปแบบใหมีทักษะ และความชํานาญใหสูงขึ้น
(5) กระตุนและสงเสริมอาชีพใหมๆที่เปนที่ตองการ
ในตลาดตางประเทศปจจุบัน ทั้งในภาคธุรกิจการเงิน
และบริการ และ (6) สงเสริมและสรางความรวมมือ
ดานแรงงานในระดับ ทวิภาคีและพหุภาคีทั้ง ในดาน
การคุม ครองสิทธิตามกฎหมาย การพัฒนาและสงเสริม
ดานสวัสดิการการสรางหลักประกันทางสังคมและ
คุณภาพชีวติ การคุม ครองแรงงานดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ในดานตัวนักเรียนทีไ่ ดจากการสัมภาษณครู
ฝกในสถานประกอบการ (2559) พบวา นักเรียนที่ได
เขามาเรียนในสาขาวิชางานยานยนต แผนกวิชายาน
ยนต วิทยาลัยการอาชีพบานแพว ระดับชัน้ ปวช.2สวน
ใหญยังขาดความรูพื้นฐานวิชาชีพชางยนต เพราะ
นักเรียนสวนใหญที่เขามาเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน จึงยังไมคอยมีความรูในดานชางยนตเทาที่
ควร ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนสาขาวิชางานยานยนต
ไดทาํ การเก็บรวบรวมขอมูลจากสภาพปญหาดังกลาว
อาจมีสาเหตุ ดังนี้ 1) ครูผสู อนมีเทคนิคและวิธกี ารสอน
ไมหลากหลาย 2) ครูผสู อนยังจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยครูผสู อนยังเปนศูนยกลาง 3) ครูผสู อนยังขาด
สือ่ ทีใ่ ชในการจัดการเรียนการสอนทีท่ นั สมัย 4) การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไมคอยสงเสริมใหนักเรียน
มีสวนรวมหรือมีสวนรวมนอย 5) เนื้อหาที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอนยากเกินไป และ 6) นักเรียนยัง
ขาดทักษะการเรียนรูซ งึ่ เห็นไดจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ซึ่งครูผูสอนเปนผูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพียงผูเดียว และการถายทอดความรูที่เนน
การฝกทองจํา การใหขอ มูลสวนใหญครูผสู อน ไมคอ ย
มุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรูทักษะในการคิดวิเคราะห
คิดแกปญหา ดังนั้นครูผูสอนจึงตองมีการจัดการสอน
ในดานพื้นฐานทางชางยนตใหกับผูเรียนกอน เชน
สอนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ในโรงงาน สอนการใชเครื่องมือชางยนต ตลอดจน
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การสอนทฤษฏีหัวงานตางๆ เกี่ยวกับชางยนตใหกับ
นักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจใน
เนื้อหาตางๆ เกี่ยวกับรายวิชาเกี่ยวกับวิชาชางยนต
รวมทั้งรายวิชางานเครื่องลางรถยนต เพื่อใหนักเรียน
ไดมคี วามรูค วามสามารถในการถอดประกอบอุปกรณ
ตางๆ ของงานเครือ่ งลางรถยนตไดอยางถูกตอง โดยครู
สอนไดใชวิธีการสอนแบบผูเรียนและผูสอนมีกิจกรรม
รวมกัน โดยเนนการสอนโดยใชวธิ สี อนทักษะปฏิบตั ใิ ห
กับนักเรียนเพือ่ เปนการเสริมสรางทักษะในการทํางาน
โดยตรง สําหรับทักษะปฏิบัติงานของนักเรียน พบวา
มีสาเหตุขาดการวิเคราะห การแกปญหา การปฏิบัติ
งานขาดความรอบครอบ เนือ่ งจากระบบเบรกเปนสวน
สําคัญที่เปนอันตรายตอชีวิตและทรัพย หากนักเรียน
ปฏิบัติงานไมถูกตอง และไมรอบครอบ อาจทําใหเกิด
เปนอันตรายแกผูใชรถยนตได
สวนผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาใหความรู
พัฒนาความคิด วิเคราะหสงั เคราะห และการแกปญ
 หา
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น ดวยการ
จัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน (Problem Based
Learning: PBL) ซึ่งสอดคลองกับนักวิชาการศึกษา
หลายทานทีไ่ ดกลาวไว ดังนี้ มัณฑรา ธรรมบุศย (2549
: 43-45) ไดเสนอแนะวาการจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หา
เปนฐานเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนําไป
ใชในการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพหลักการสําคัญ
คือผูสอนจะใชสถานการณปญหาเปนตัวกระตุนให
ผูเรียนแสวงหาความรูเพื่อนํามาเปนแนวทางแกไข
ปญหาโดยผูเรียนเปนฝายกําหนดทิศทางการเรียนรู
ดวยตนเอง สําหรับทองจันทร หงสลดารมภ (2531, อาง
ถึงในทองสุข คําธนะ, 2538 : 51) กลาววา การเรียน
แบบใชปญ
 หาเปนฐานใชหลักการเรียนรูแ บบยึดผูเ รียน
เปนศูนยกลางและการเรียนรูแบบเอกัตภาพซึ่งในการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนี้ผูเรียนไดสัมผัส
จริงกับปญหาที่พบไดในสถานการณจริงซึ่งเปนสิ่ง
กระตุนใหเกิดการสงสัยหาคําตอบใครรูและการเรียน

รูผูเรียนจะเปนผูกําหนดเนื้อหาที่ตองการเรียนรูอยาง
อิสระคนควาหาความรูดวยตัวเองและใชกระบวนการ
แกปญ
 หาเปนฐานโดยใชวธิ กี ารคนหาความรูส ว นอมร
ทิพย ณ บางชาง (2543 : 24) กลาววาการจัดการเรียน
รูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนการสอนที่เนนให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยใชปญหาหรือสถานการณที่
เปนอยูต ามสภาพจริงกระตุน ใหนกั เรียนเกิดการความ
ตองการทีจ่ ะแสวงหาความรูด ว ยตนเอง และวัชรา เลา
เรียนดี (2548 : 98) ที่กลาววาการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานเปนยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญแบบหนึ่งที่ชวยสงเสริมและพัฒนา
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะการแก
ปญหา ผูเ รียนสามารถนําไปใชในการทํางานและดํารง
ชีวิตตลอดชีวิต
การจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ป  ญ หาเป น ฐาน
(Problem-Based Learning หรือ PBL) จัดเปนยุทธวิธี
หนึ่งเปนที่รูจักกันแพรหลายมากขึ้นในปจจุบัน โดย
นํามาใชเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูของ
นักเรียน ซึ่งเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่
ชวยมุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการ
ปฏิบัติ การกระทํา หรือการแสดงออกตางๆ ซึ่งจําเปน
ตองใชหลักการ วิธีการที่แตกตางไปจากการพัฒนา
ดานจิตพิสัย หรือพุทธพิสัย โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบใชปญ
 หาเปนฐาน หรือ PBL ปจจุบนั
ไดมีการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยาง
แพรหลาย สามารถนําไปใชไดตั้งแตระดับชั้นประถม
ศึกษาตอนตนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนที่
ใชปญหาจากสถานการณจริงที่จะสามารถใหผูเรียน
ไดเรียนรูทักษะ และรูวิธีการคิดแกปญหาในการเรียน
ของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งไดมี
นักการศึกษาศึกษาผลการใชวิธีสอนแบบใชปญหา
เปนฐาน ดังนี้อมรทิพย ณ บางชาง (2543 : 120) พบ
วา ผลการทดลองสอดคลองกัน คือ การจัดการเรียน
รูโดยใชปญหาเปนฐานมีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน

166

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร การพัฒนาผลการเรียนรู และทักษะการปฏิบัติงานวิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรก
บัญชา สถาปตานนท, อุบลวรรณ สงเสริม
ปที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561 - มิถนุ ายน 2561)

สูงกวาการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ สําหรับวิ
ชนียทศศะ (2547 : บทคัดยอ) พบวา ผลการเรียนรู
เรื่องสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและแบบสืบเสาะ
หาความรูแตกตางกัน โดยนักเรียนที่จัดจัดการเรียนรู
โดยใชปญ
 หาเปนฐานมีผลการเรียนรูส งู กวานักเรียนที่
จัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรู นอกจากนีผ้ ลการ
วิจัยของรังสรรค ทองสุกนอก (2547 : บทคัดยอ) พบ
วา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูเรื่องทฤษฎี
จํานวนเบื้องตนโดยผลการใชชุดการเรียนการสอนที่
ใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู มีผลการเรียนรูสูงขึ้น
จากสภาพปญหาและดวยเหตุผลดังกลาว
ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนจึงมีความคิดวาการพัฒนาผล
เรียนรูและทักษะการปฏิบัติงาน โดยใชวิธีสอนแบบ
ใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning หรือ
PBL) ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่นํามาใชในการแกปญหา
และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนวิชางานเครือ่ ง
ลางรถยนตเรื่องระบบเบรกสําหรับนักเรียนชั้น ปวช.
2แผนกวิชายานยนต เพื่อที่จะไดเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงผลการเรียนรูข องนักเรียนใหสงู ขึน้ กวาเดิม ซึง่
จะสงผลใหเกิดความรูต อ ผูเ รียนโดยตรง โดยมุง หวังให
นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูไ ดดว ยตนเองและยัง
สามารถนําความรูท ไี่ ดรบั ไปใชในการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นและเปนที่ตองการของตลาดแรงงานตอไป

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
เรียนวิชางานเครือ่ งลางรถยนต เรือ่ งระบบเบรกโดยใช
วิธีสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) สําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2 สาขางานยาน
ยนต วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ า นแพ ว ภาคเรี ย นที่ 1
ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 กลุมรวม 31 คน
กลุ  ม ตั ว อย า งที่ ใ ช  ใ นการวิ จั ยครั้ ง นี้
เป น นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ปวช.2
กลุม 2 สาขางานยานยนต วิทยาลัยการอาชีพบานแพว
จํานวน 14 คน ที่กําลังเรียนวิชางานเครื่องลางรถยนต
ในภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2560 โดยการสุ  ม
อย า งง า ย โดยวิ ธี จั บ สลาก (Simple Random
Sampling) ใชกลุมเรียนเปนหนวยสุม
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ
ดวยตัวแปร 2 ประเภท คือ
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ไดแกวิธีสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (PBL)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก
1. ผลการเรี ย นรู  วิ ช างานเครื่ อ งล า ง
รถยนต เรื่องระบบเบรก
วัตถุประสงค
2. ทักษะการปฏิบัติงานวิชางานเครื่อง
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูวิชางานเครื่อง
ลางรถยนต เรื่องระบบเบรก
ล า งรถยนต เรื่ อ งระบบเบรก โดยใช วิ ธี ส อนแบบ
3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ การ
ใช ป  ญ หาเป น ฐาน (PBL) สํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
 หาเปนฐาน
จัดการเรียนรูโ ดยใชวธิ กี ารสอนแบบใชปญ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต
2. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน วิ ช า
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
งานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรกโดยใชวิธีสอน
ผูว จิ ยั ไดกาํ หนดระยะเวลาในการทดลอง
แบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) สําหรับนักเรียนระดับ
วิธีการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) ในภาคเรีย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต
นที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 สัปดาหๆ ละ 5
ชั่วโมง รวมเปน 20 ชั่วโมง
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู และ
ทักษะการปฏิบัติงาน วิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่อง
ระบบเบรก โดยการจัดการเรียนรูโ ดยใชวธิ สี อนแบบใช
ปญหาเปนฐาน งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Design) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยได
ดําเนินการดังรายรายละเอียดดังตอไปนี้
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แผนการจัดการเรียนรูมีขั้นตอนในการ
สรางแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้
1.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
สาขางานยานยนต และหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 วิเคราะหและกําหนดเนื้อหา เพื่อ
นํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู
1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
วิธีสอนแบบใชปญหาเปนฐาน มีขั้นตอน ดังนี้ 1) ระบุ
ประเด็นปญหา 2) วิเคราะหปญหาหรือสถานการณ
3) ตั้งสมมติฐาน 4) สรางวัตถุ ประสงคการเรียนรู
5) หาขอมูลเพิ่มเติม 6) สังเคราะหขอมูลใหม และ
7) สรุปและนําเสนอขอมูล
1.4 นํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู  เสนอ
ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อปรับปรุงแกไข
ใหถูกตอง
1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไข
แลวเสนอตอผูเ ชีย่ วชาญจํานวน 5 ทานและไดคา ความ
สอดคลองระหวาง 0.80 1.00 โดยผูเ ชีย่ วชาญเสนอให
ปรับภาษาการเขียนกิจกรรมการเรียนการสอน
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูไ ปทดลอง
ใชนกั เรียนทีไ่ มใชกลุม ตัวอยาง แตมพี นื้ ฐานความรูแ ละ
ทักษะการปฏิบัติงานใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง และ
ปรับปรุงแกไข
1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูท ปี่ รับปรุง
แลว ไปทดลองกับนักเรียนกลุม ตัวอยาง ไดแก นักเรียน

สาขางานยานยนต จํานวน 14 คน วิทยาลัยการอาชีพ
บานแพว ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
2. การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
วิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่อง ระบบเบรกเปนแบบ
ทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30
ขอ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1 วิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
สาระสําคัญ จุดประสงครายวิชาวิชางานเครื่องลาง
รถยนต เพื่อกําหนดเนื้อหา เรื่อง ระบบเบรก และ
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางแบบทดสอบ
แบบปรนัย
2.2 สรางแบบทดสอบพฤติกรรมการ
เรียนรูว ชิ างานเครือ่ งลางรถยนต เรือ่ ง ระบบเบรกแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ ใหเปน 2 เทาของ
ตารางวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรู และคัดเลือกให
เหลือ 30 ขอ
2.3 เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและปรับปรุงแกไข และใหผูเชี่ยวชาญจํานวน
5 ทานไดคาความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกขอ โดย
ผูเชี่ยวชาญเสนอใหปรับเกี่ยวกับการกระจายตัวเลือก
และการเรียงลําดับคําตอบ
2.4 นํ า แบบทดสอบ ไปทดสอบกั บ
นักเรียน ซึง่ เคยเรียนในรายวิชานีม้ าแลว จํานวน 32 คน
2.5 นําผลการทดสอบ มาวิเคราะหราย
ขอ มีความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 ไดคา ระหวาง
0.30 – 0.78 และมีคา อํานาจจําแนกไดคา ระหวาง 0.22
– 0.56 และคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.88
2.6 นํ า แบบทดสอบวั ด ผลการเรี ย น
รูวิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรก ไปใช
นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ที่ เ ป น กลุ  ม
ตัวอยางจริง จํานวน 14 คน
3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะเปนเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric)
3 ระดั บ ประเมิ น ทั ก ษะการในปฏิ บั ติ ง าน 3 ด า น
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1) กอนการปฏิบัติงาน 2) ระหวางการปฏิบัติงาน และ
3) หลังการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
3.1 ศึกษาตํารา เอกสาร เกี่ยวกับการ
สรางแบบประเมินทักษะการในปฏิบัติงานกําหนด
วัตถุประสงคในการสรางแบบประเมินผลในการปฏิบตั ิ
งาน
3.2 สร า งแบบประเมิ น ทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานและนําแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติ
งาน ทีส่ รางขึน้ ไปปรึกษาอาจารยผคู วบคุมวิทยานิพนธ
และนําเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานไดคาความสอดคลอง
เทากับ 1.00 ทุกขอ
3.3 นําแบบประเมินทักษะไปทดลอง
ใช (try out) กับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้น ปวช.2 กลุม 1 สาขางานยานยนต ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางใน
การวิจัย จํานวน 17 คน และหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบประเมินทักษะ ผลการตรวจสอบ ไดเทากับ 0.88
3.4 นํ า แบบประเมิ น ทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานไปประเมินกับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ สาขางานยานยนต
วิทยาลัยการอาชีพบานแพว ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2560
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ที่ มี ต  อ การจั ด การ
เรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบใชปญหาเปนฐานเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating
Scale) 5 ระดับ มีขั้นตอนการสรางดังนี้
4.1 ศึกษาการสรางแบบสอบถามความ
พึงพอใจตามวิธขี องเบสท(Best 1986 : 181 - 182)
4.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีม่ ตี อ การจัดการเรียนรูโ ดยใชวธิ สี อนแบบ
ใชปญหาเปนฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ สาขางานยานยนต เกี่ ย วกั บ ด า นการจั ด
กิจกรรมในการเรียน ดานบรรยากาศในการเรียน ดาน
ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ดานระยะเวลาในการ

เรียน และดานวิธีการประเมินผลการเรียน และขอ
คําถามปลายเปด
4.3 นํ า แบบสอบถาม ที่ ส ร า งขึ้ น ไป
ปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและนําเสนอ
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทานคือไดคาความสอดคลองเทากับ
1.00 ทุกขอ โดยผูเชี่ยวชาญเสนอใหปรับภาษาให
ชัดเจนเพิ่มขึ้น
4.4 นําแบบทดสอบไปทดลองใช (try
out) ไปทดลองใชกบั นักเรียนระดับชัน้ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้น ปวช.2 กลุม 1 สาขางานยานยนต ซึ่งไมใช
กลุม ตัวอยางจํานวน 17 คน และหาคาความเชือ่ มัน่ ผล
การตรวจสอบ ไดเทากับ0.93
4.5 นํ า แบบสอบถามความพึ ง พอใจ
ไปสอบถามนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น
ปวช.2 กลุม 2 สาขางานยานยนต วิทยาลัยการอาชีพ
บานแพว จํานวน 14 คน ที่เปนกลุมตัวอยางจริง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. แนะนําวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี
สอนแบบใชปญหาเปนฐานในหองเรียน
2. ดํ า เนิ น การทํ า ข อ สอบก อ นเรี ย น
(pretest) โดยทําทั้งแบบปรนัย แบบเลือก ตอบ 4 ตัว
เลือก จํานวน 30 ขอ
3. ผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการทดลองพัฒนาผลการ
เรียนรูวิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรก ตาม
แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช
วิธีสอนแบบใชปญหาเปนฐานจํานวน 4 เรื่อง ใชระยะ
เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห โดยใชเวลาสอนสัปดาห
ละ 5 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 ชั่วโมง
4. หลั ง จากดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรูเสร็จสิ้น ผูวิจัยดําเนินการวัดผล
การเรียนรูวิชางานเครื่องลางรถยนต รื่องระบบเบรก
และประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานนอกจากนี้ให
นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบใชปญหาเปนฐาน
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การวิเคราะหขอมูล
1. ผลการเรียนรูวิชางานเครื่องลางรถยนต
เรื่องระบบเบรก โดยใชวิธีสอนแบบใชปญหาเปนฐาน
(PBL) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานยานยนต วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย
( ) คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตทิ ดสอบคาที
(t-test dependent)
2. ทักษะการปฏิบตั งิ าน วิชางานเครือ่ งลาง
รถยนต เรื่องระบบเบรกโดยใชวิธีสอนแบบใชปญหา
เปนฐาน (PBL) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขางานยานยนต โดยใชคาเฉลี่ย ( ) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชา
งานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรกโดยใชวิธีสอน
แบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต โดยใช
ค า เฉลี่ ย ( ) ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
1. ผลการเรียนรูวิชางานเครื่องลางรถยนต
เรื่อง ระบบเบรกของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขางานยานยนตกอ นและหลังใชวธิ สี อนแบบ
ใชปญ
 หาเปนฐาน พบวา คะแนนผลการเรียนรูว ชิ างาน
เครื่องลางรถยนต เรื่อง ระบบเบรกหลังเรียนโดยใชวิธี
สอนแบบใชปญ
 หาเปนฐาน ( = 22.50 ,S.D.= 2.47)
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูวิชางานเครื่องลาง
รถยนต เรื่อง ระบบเบรก กอนเรียนโดยใชวิธีสอนแบบ
ใชปญหาเปนฐาน ( = 15.64 ,S.D.= 1.69) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ยอมรับสมมุตฐิ านการ
วิจัยขอที่ 1
2. ผ ล ทั ก ษ ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น วิ ช า
งานเครื่ อ งล า งรถยนต เรื่ อ งระบบเบรกมี ผ ลการ
ปฏิ บั ติ ง านวิ ช างานเครื่ อ งล า งรถยนต เรื่ อ งระบบ

เบรก โดยใช วิ ธี ส อนแบบใช ป  ญ หาเป น ฐาน
(PBL) ของนั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
สาขางานยานยนต อยูในระดับดี ( = 2.76 ,S.D.=
0.23) เมื่อพิจาณารายการการปฏิบัติงานแตละหนวย
การเรียนรู พบวา
งานแมปมเบรก พบวา ผลทักษะการปฏิบัติ
งานวิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรกโดยใช
วิธสี อนแบบใชปญ
 หาเปนฐาน (PBL) อยูใ นระดับปาน
กลาง ( = 2.88 ,S.D.= 0.90)
งานดิสกเบรก พบวา ผลทักษะการปฏิบัติ
งานวิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรกโดยใช
วิธีสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) อยูในระดับดี
( = 2.88 ,S.D.= 0.90)
งานดรัมเบรก พบวา ผลทักษะการปฏิบัติ
งานวิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรกโดยใช
วิธีสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) อยูในระดับดี
( = 2.89 ,S.D.= 0.30)
งานไลลมเบรก พบวา ผลทักษะการปฏิบัติ
งานวิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรกโดย
ใชวิธีสอนแบบใชปญหาเปนฐาน(PBL) อยูในระดับดี
( = 2.87 ,S.D.= 0.30)
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
วิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรกโดยใชวิธี
สอนแบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) พบวาภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก ( = 3.95 ,S.D.=0.43)
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานมีความพึง
พอใจอยูในระดับมากโดยเรียงคะแนนเฉลี่ย จากมาก
ไปหานอย ไดแก ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู
( = 4.01 ,S.D.= 0.49) รองลงมาไดแกดานการ
ประเมิ น ผลในการเรี ย นรู  ( =3.95 ,S.D. = .43)
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( =3.92 ,S.D.= 0 .55)
ดานระยะเวลาทีใ่ ชในการเรียนรู ( = 3.91 ,S.D.=.67)
และด า นบรรยากาศในการเรี ย นรู  ( = 3.83,
S.D.=0.64) เปนลําดับสุดทาย
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการเรี ย นรู  วิ ช างานเครื่ อ งล า ง
รถยนต เรื่องระบบเบรก โดยใชวิธีสอนแบบใชปญหา
เปนฐาน (PBL) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขางานยานยนต ภาพรวมพบวา นักเรียน
มีผลการเรียนรูวิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบ
เบรก หลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ขอที่ 1 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ
ใชปญ
 หาเปนฐานเปนการจัดการเรียนรูท เี่ ปดโอกาสให
ผูเรียนไดคนพบปญหาไดดวยตนเองจากสถานการณ
จริงทีเ่ กิดขึน้ และไดทาํ ความเขาใจกับปญหาตลอดจน
มีการวางแผนรวมกันเพือ่ หาแนวทางแกไขปญหาและ
ดําเนินแกไขปญหาตามแผนที่วางไว ซึ่งกิจกรรมนี้ก็
เปนสวนหนึ่งในขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning: PBL)
ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถทั้ง
ในดานความรูและทักษะกระบวนการ นอกจากนี้ควร
มุง เนนปลูกฝงลักษณะอันพึงประสงคมคี วามรูค คู ณ
ุ ธรรม
มีคานิยมที่ดีงาม เนน ใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และ
แกปญหาเปน(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2542) วิธีการเรียนการสอนแบบเดิมนั้นเนน
ไปที่การบรรยายเปนหลักแตวิธีการเรียนการสอนโดย
ใชปญหาเปนฐานนั้นเปนการปรับปรุงเพื่อใหผูเรียน
แสวงหาความรูดวยตนเองมากขึ้น จึงทําใหผูเรียนมี
ทักษะในดานการรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนและ
เปดโอกาสให สมาชิกกลุมแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
ดวยอาภรณ แสงรัศมี (2543) ทีไ่ ดศกึ ษาโดยใชปญ
 หา
เปนหลักตอลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง และพบวา
นักเรียนทีเ่ รียนดวยวิธกี ารเรียนแบบใชปญ
 หาเปนหลัก
คะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกวานักเรียนที่
เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ0.05 พิมพันธ เดชะคุปต (2544: 6-7) ทีเ่ ชือ่
วาการเรียนรูเ ปนกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวผูเ รียน

ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวาง
สิ่ ง ที่ พ บเห็ น กั บ ความรู  ค วามเข า ใจที่ มี อ ยู  เ ดิ ม ซึ่ ง
เปนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเปนผูสราง โดยผาน
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง และผูเรียนสามารถ
คนควาสรางองคความรูด ว ยตนเองสูก ารพัฒนาทักษะ
การคิด ทักษะทางสังคม และทักษะที่จําเปนในการ
ดํารงชีวิตJohn Dewey (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552:
343) เมื่อนักเรียนมีโอกาสลงมือทําในสิ่งที่นักเรียน
สนใจ เรียนรูวิธีการคนหาความจริงดวยตัวเอง จะ
ทําใหนักเรียนสามารถคิดเปน ทําเปนและแกปญหา
ไดและจากสถานการณปญหาที่นักเรียนไดรับ สงผล
ใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและความรับผิดชอบ
ในการคนควา เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบ การเรียนรูใน
ลักษณะนีเ้ ปนการสงเสริมใหนกั เรียนรูจ กั การวางแผน
การใชความคิด และกลาแสดงความคิดเห็นที่แตก
ตาง ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองโดยผาน
กระบวนการกลุม นักเรียนไมเบื่อหนาย ไมงวงนอน
เพราะครูผสู อนคอยกระตุน ใหนกั เรียนมีความสนใจตอ
การเรียนตลอดเวลา สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น และนักเรียนเปนผูคนพบหรือสรางความรูดวย
ตนเองจนเกิดความเขาใจในเนือ้ หาความรู ซึง่ กิจกรรม
การเรียนรูที่เริ่มตนดวยการกระตุนความสนใจของ
ผูเรียนโดยใชสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคม การที่
นักเรียนไดเรียนรูใ นสิง่ ทีม่ คี วามสัมพันธกบั ตัวนักเรียน
จะทําใหนกั เรียนมีความสนใจและสนุกกับการเรียน อีก
ทั้งยังสงเสริมใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห
และสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ผลการพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน
วิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรกโดยใชวิธี
สอนแบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) สําหรับนักเรียน
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ สาขางานยานยนต
พบวา โดยภาพรวมคะแนนทักษะการปฏิบัติงานของ
นั ก เรี ย นอยู  ใ นระดั บ ดี ยอมรั บ สมมติ ฐ านการวิ จั ย
ขอที่ 2 ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูวิชางาน
เครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรกโดยใชวิธีสอนแบบ
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ใชปญหาเปนฐาน (PBL)เปนการจัดการเรียนรูที่เปนก
ระบวนการที่ชัดเจนไดใหนักเรียนทุกคนไดฝกทักษะ
การพัฒนาตนเอง ซึ่งเปนกระบวนการแสวงหาความรู
ที่ชัดเจนเปนขั้นตอนทําใหนักเรียนสามารถพัฒนา
ความรูซึ่งเกิดจากการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ดวยตนเอง นอกจากนีใ้ นขณะจัดการเรียนรูใ นชัน้ เรียน
นักเรียนมีการฝกทักษะการปฏิบัติงานเปนกลุมอยาง
ตอเนือ่ ง วิธสี อนแบบชีแ้ นะรวมกับรูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะปฏิบัติของแฮรโรวสามารถใชไดดีกับการ
เรียนการสอนทีเ่ นนทักษะโดยวิธสี อนแบบชีแ้ นะเปนรูป
แบบการสอนทีม่ เี ปาหมายเพือ่ ฝกทักษะหรือใหความรู
เบือ้ งตนแกผเู รียนเพือ่ ใหมพี ฤติกรรมตามวัตถุประสงค
ที่ไดกําหนดในการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนสามารถ
ทํางานไดอยางมีลาํ ดับขัน้ ตอนการฝกจะแบงออกเปน
ทักษะยอยเรียงตามลําดับความซับซอนของทักษะ
(สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา. 2550 : 230)
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชา
งานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรกโดยใชวิธีสอน
แบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนตพบวา โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก
และเมื่อแยกเปนรายขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
นักเรียนสามารถนําทักษะกระบวนการคิดที่ไดฝกไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดนักเรียนชอบเรียนดวย
การเรียนการสอนนี้การเรียนการสอนนี้ทําใหทราบผล
การประเมินทันทีซึ่งทําใหนักเรียนสนใจเรียนรูเพิ่มขึ้น
การเรียนการสอนนี้สามารถชวยใหแกไขการเรียนได
ดีขึ้นการเรียนการสอนนี้นักเรียนเรียนรูไดตลอดเวลา
ทั้งนี้การเรียนโดยใชวิธีสอนแบบใชปญหาเปนฐานซึ่ง
เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนทุก
คนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชางานเครื่องลางรถยนต เรื่องระบบเบรก ไมวาจะ
เปนการฝกปฏิบัติ การทํางานรวมกันเปนกลุมการ
เรียนรูและรูจักการแกปญหาไดดวนตนเองตลอดจน
สามารถนําความรูจากการเรียนการฝกทักษะปฏิบัตินี้
สมารถทําใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูที่ดี

นี้และนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันตอไป
โดยครูผูสอนจะคอยเปนผูใหคําแนะนําและใหขอมูล
ที่เปนความรูในเวลาที่นักเรียนยังไมคอยเขาใจรวม
ทั้ ง เวลาในขณะเรี ย นและเวลาฝ ก ปฏิ บั ติ ง านจะใช
ระยะเวลาที่ยืดหยุนตามความเหมาะสม เพื่อทําให
นั ก เรี ย นไม เ กิ ด ความเครี ย ดกั บ เวลาในการเรี ย น
มากนักซึ่งสอดคลองกับธิดา ภูประทาน (2542 : 13)
กลาวถึงทฤษฎีการสรางความรูเปนการเรียนรูที่เนน
ผู เ รี ยนเปน ศู นย กลางผ า นรู ปแบบกิ จกรรมที่ หลาก
หลายเพื่ อ กระตุ  น ให ผู  เ รี ย นตื่ น ตั ว ตลอดเวลาและ
มีการเชื่อมโยงวิธีการเรียนรูในเนื้อหาวิชากับชีวิตจริง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1. ผลการวิ จั ย พบว า ผลการเรี ย น
รู  แ ละทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานยานยนตมีคาเฉลี่ย
ที่แตกตางกันมาก ดังนั้นการนํารูปแบบการจัดเรียน
การสอนโดยใชวิธีสอนแบบใชปญหาเปนฐานนี้ไปใช
ซึ่งครูผูสอนควรพิจารณารายวิชาที่ตองการฝกทักษะ
ปฏิบตั งิ านมากกวาทีจ่ ะไปใชจดั การเรียนการสอนวิชา
ใชสอนแบบทฤษฎี
2. ผลการวิจัย พบวาผลการประเมิน
ทักษะการปฏิบตั งิ านของนักเรียนพบวารายการทีม่ คี า
เฉลี่ยสูงสุด คืองานดรัมเบรก แสดงใหเห็นวารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนนี้สามารถชวยทําใหนักเรียน
สามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และตลอดจน
ฝกการวิเคราะหและแกปญหาในการปฏิบัติงานตางๆ
ที่ครูผูสอนไดมอบหมาย ดังนั้นทางสถานศึกษาควรมี
การนํารูปแบบการจัดเรียนการสอนแบบใชปญ
 หาเปน
ฐานไปใชสําหรับใหนักเรียนไดฝกความรับผิดชอบตอ
ฝกทักษะการปฏิบัติงาน
3. ผลการวิจัย พบวา กลุมทดลอง มี
ทักษะในการปฏิบัติงานแมปมเบรก มีคะแนนเฉลี่ย
ตํ่าสุด และเมื่อมีการทดลองซํ้า เพื่อยืนยันผลทักษะ
ในการปฏิบัติงานพบวานักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติ
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งานแมปมเบรกที่มีการพัฒนาขึ้น ดังนั้นเมื่อมีการนํา ชั ย วั ฒ น สุ ท ธิ รั ต น . (2552). 80นวั ต กรรมการ
รูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใชเกี่ยวกับวิชาที่ตอง
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ.
ใหนักเรียนไดฝกทักษะในการปฏิบัติงาน ควรมีการก
กรุงเทพฯ:แดเน็ตซ อินเตอรคอเปอรเรชั่น.
ระตุน สงเสริมและมีการแนะนําขั้นตอนการฝกทักษะ ทองสุข คําธนะ. (2538). ผลการเรียนการสอนแบบใช
การปฏิบัติงานใหกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถ
ปญหาเปนหลักที่มีตอความสามารถใน
วางแผนกอนงานกอนที่จะลงมือฝกทักษะการปฏิบัติ
การแกปญหาทางการพยาบาลผูสูงอายุ
งานครั้งตอไปไดอยางถูกตอง
ของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ปริ ญ ญาพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
ผลจากการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีขอ
สาขาวิ ช าการพยาบาลบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
เสนอแนะสําหรับการวิจัยที่ควรดําเนินการตอไป ดังนี้
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
1. ควรมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการ ธิดา ภูประทาน.(2542). ผลของการจัดกิจกรรม
จั ด การเรี ย นการสอนโดยเฉพาะสถานศึ ก ษาควรมี
ค ว า ม รู  ท า ง ก า ย ภ า พ ต า ม แ น ว คิ ด
การนําเอาการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญ
 หาเปน
คอนสตรั ค ติ วิ ส ต ที่ มี ต  อ มโนทั ศ น ท าง
ฐานรวมกับวิธีการสอนแบบโครงงานเปนฐานที่เนน
วิ ท ยาศาสตร ข องเด็ ก วั ย เตาะแตะ.
ทักษะกระบวนการโดยใชการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
สาขาวิ ช า การปฐมวั ย บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
2. ควรมีการวิจยั เพือ่ พัฒนาทักษะการปฏิบตั ิ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
งานการคิดวิเคราะห และสอดแทรกกิจกรรมทีส่ ง ผลแก
พิมพันธ เดชะคุปต.(2544). การเรียนการสอนทีเ่ นน
นักเรียนในดานตางๆ เชน การเสริมสรางทักษะการคิด
ผูเ รียนเปนสําคัญ: แนวคิดวิธแี ละเทคนิค
แกปญหาในเวลาที่นักเรียนฝกทักษะปฏิบัติงานแบบ
การสอน. กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอรกรุป
อยางมีวิจารณญาณหรือทักษะความคิดสรางสรรค
แมเนจแมนท.
เพื่อใชในการแกปญหาและจัดการเรียนการสอนมี
มัณฑรา ธรรมบุศย. (2549). “ สงเสริมกระบวนการคิด
ประสิทธิภาพผูเรียน อาทิทักษะการทํางานเปนทีม
โดยใชยุทธศาสตร PBL (Problem Based
ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหาตางๆ เปนตน
Learning) ”.วารสารวิ ท ยาจารย 105
(มกราคม): 43-45.
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