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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบใชป้ัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์   กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 175 คน ที่ศึกษาในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561จ านวน 
175 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 6 แผน 2) 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน/หลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและท ากาทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Dependent Sample t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
   1) ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย คะแนนระหว่างเรียนทั้งหมด (E1) และมีคะแนนหลังเรียนทั้ งหมด (E2) มีค่า E1/ E2 มีค่า 81.37/86.99 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว ้
     2) ค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ค่าดัชนีประสิทธิผล (Ei) ในการเรียนรู้ .7185 หรือร้อย 71.85 สงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
   3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x =35.99, S.D. = 3.48) หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x =53.24, S.D.=3.01) 
แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
____________________________________________________________________________________________ 
1ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
2คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอซีย 
3รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
4อาจารย์ประจ า วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

 

66 

  4) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน มีค่าเฉลี่ย ( x =4.63, S.D.=0.47) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน/ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to develop problem-based learning activities together 
with learning management for developing creative thinking. Professional Experience Course studying of 
Graduate Diploma Program in Teaching Profession students of College of Asian Scholars, to be effective in 
accordance with the specified criteria, 2) to study the effectiveness index on the problem-based learning 
activities together with learning management for developing creative thinking, 3) to compare the academic 
achievement before and after of students who learned with problem-based learning activities together 
with learning management for developing creative thinking and 4) to assess satisfaction of students who 
learned problem-based learning activities together with learning management for developing  creative 

thinking. The research target groups were 175 students of the Graduate Diploma in Teaching Profession, 
studied at the first semester of academic year 2018, which was obtained by purposive sampling. Research 
tools were: 1) 6 Learning management plans development of problem-based learning activities together 
with learning management, 2) academic achievement test before study/after study and 3) student 
satisfaction assessment form. The statistics used for data analysis were Percentage, Mean, Standard 
Deviation and test the hypothesis by useing the dependent sample T-Test. 
 The results of the research showed that: 
  1) The development of problem-based learning activities together with learning management 
for developing creative thinking of Graduate Diploma Program in Teaching Profession students of College 
of Asian Scholars. E1/E2 equal to 81.37 / 86.99, which was in accordance with the criteria 80/80 standard. 
  2) The effectiveness index on the problem-based learning activities together with learning 
management for developing creative thinking, learning effectiveness index (Ei) .7185 or 71.85 percent. It 
was higher than the specified criteria. 
  3) The academic achievement before and after of students who learned with problem-based 
learning activities together with learning management for developing  creative thinking, there was an 
average scores before learning was at the average level ( x = 35.99, S.D. = 3.48). After class, there was an 
average ( x = 53.24, S.D. = 3.01). It showed that the academic achievement after learning was higher than 
before learning with the statistically significant different was at the .01 level. 
  4) The satisfaction of students who learned with problem-based learning activities together 
learning management for developing creative thinking was ( x = 4.63, S.D. = 0.47), and it was at the most level. 
 
Keywords:  Development of problem-based learning activities, creative thinking learning management  
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บทน า  
 การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่ง
เป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆทักษะเพื่อการ
ด ารงชีวิต สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการ
เรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้
สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียน
จากการค้นคว้าเองของศิษย์  โดยครูช่วยแนะน าและช่วย
ออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่นั้น ต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
(วิจารณ์ พานิช, 2555) 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยการเรียนการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning: 
PBL) ทราบว่า การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานได้พัฒนามา 
จากความคิดของ John Dewey นักการศึกษาของอเมริกัน 
John Dewey ให้ค าแนะนา ว่านักศึกษาควรจะน าเสนอ
ปัญหาในชีวิตจริงและช่วยในการหาค าตอบโดยการค้นพบ
ข้อมูลในการแก้ปัญหาของนักศึกษาเอง และเริ่มมีการใช้ใหม่
อีกครั้ง ในปี ค.ศ.1960 ในรูปแบบของการสอนแบบใฝ่รู้ใน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากผลงานของBruner 
และ Piaget (1960) วิธีการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น
การเรียนที่ให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนใช้  เทคนิค
กระบวนการแก้ปัญหาแบบกลุ่มและการเรียนเป็นรายบุคคล  
 ในยุคศตวรรษที่  21 ได้ถูกกล่าวถึงกันอย่าง
กว้างขวางถึงแนวการสอนเพื่อพัฒนาบุคคลให้มีทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะการคิดเชิงระบบ 
(Critical Thinking) ทักษะการสื่อสาร และการท างาน
ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น  (Communication and Collaboration) 
ความรู้พื้ นฐานทางด้ านข้อมู ลข่ าวสาร (Information 
Literacy) ความรู้พื้นฐานด้านการใช้สื่อ (Media Literacy) 
และความรู้พื้ น ฐานด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT 
Literacy) เป็นต้น (อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์ และคณะ, 2554) 
ทั้งนี้จากพื้นฐานแนวคิดการศึกษายุคศตวรรษที่ 21 น ามา 
 

สู่การพัฒนานโยบายการศึกษาในประเทศที่เรียกว่าการศึกษา 
4.0 (Education 4.0) ได้มีการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 จากท่ีกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะน าการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เพื่อการแก้ปัญหา
การเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์
เพื่ อน าไปใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 
 2. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
  4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
   
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ Illinois (University) 
สหรัฐอเมริกา (Torp; & Sage. 1998: citing Illinois Problem 
-Based Learning Network., 1996), ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2554) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการ
จัดการ เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 
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  ขั้นที่1 ขั้นการสร้างสมมุติฐาน  ก าหนด
ปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ต่างๆกระตุ้นผู้เรียน
เกิดให้ความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถก าหนดสิ่งที่
เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้และเกิดความสนใจ
ที่จะค้นหาค าตอบ 
   ขั้นที่2  ขั้นเตรียมการศึกษาและท าความ
เข้าใจกับปัญหา ผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจกับปัญหาที่
ต้องการเรียนรู้  ซึ่งผู้ เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่าง
เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ๆที ่
  ขั้นที่3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้ เรียน
ก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนค้นคว้าด าเนินการศึกษา ด้วยตนเอง
ด้วยวิธีการหลากหลาย 

ขั้นที่4 สังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียน
น าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนร่วมกัน อภิปรายผลและ
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

ขั้นที่5 สรุปและประเมินค่า ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเองและ ประเมินผลงานว่า
ข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด
ตรวจสอบโดยพยายาม แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่าง
อิสระทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหา
อีกครั้ง 
     ขั้นที่6 น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียน
น าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และน าเสนอเป็นผลงาน
ในรูปที่หลากหลายผู้เรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาประเมินผลงาน 
3.2 ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ 
     ประยุกต์ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของ ทิศนา แขมมณี (2553) อารี พันธ์มณี 
(2557) ได้ศึกษาค้นคว้าและได้ เสนอแนวทางการสอน 
ความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของDavis (1968) ,Blaunt 
& Klausmier (1968) และTorrance (1962 ) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาเรื่องการสอนของ William (1970) และ
ของ Osborn (1963) ดังนี ้
  Davis (1972) ได้ ร วบ รวม แนวคิ ด ขอ ง
นักจิตวิทยา และนักการศึกษาที่กล่าวถึงเทคนิคในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นมาตรบาน เพื่อใช้ในการฝึกฝนบุคคล
ทั่ วไปให้ผู้ ที่ มี ความคิดสร้างสรรค์สู งขึ้นเทคนิคเหล่ านี้
ได้แก่  การระดมสมอง (Brainstorming) หลักการส าคัญของ
การระดมสมอง คือ การให้โอกาสคิดอย่างอิสระ โดยเลื่อนการ
ประเมินความคิดออกไปไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในระหว่างที่มี
การคิด การวิจารณ์หรือการประเมินผลใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างการคิด จะเป็นสิ่ งขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ 
จุดประสงค์ของการระดมสมองก็เพื่อจะน าไปสู่การที่สามารถ
แก้ปัญหาได้ Alex Osborn เป็นผู้คิดเทคนิคนี้ขึ้น โดยแบ่งเป็น
ขั้นตอนออกเป็น 4 ขั้น คือ    
   ขั้นที่ 1 ตัดการวิจารณ์ออกไป ช่วยให้
เกิดการรับรู้โดยมีสถานการณ์ที่สร้างสรรค์ซึ่งจ าเป็นต่อการ
เกิดจินตนาการ 
     ขั้นที่ 2 ให้อิสระ ยิ่งมีความคิดที่กว้างไกล
มากเท่าใดก็ยิ่งดี เพราะเป็นไปได้ที่ว่าความคิดที่ดูจะไร้สาระ
อาจจะน าไปสู่บางสิ่งที่มีจินตนาการได้ 
      ขั้นที่ 3 ต้องการปริมาณ ขั้นนี้จะสะท้อน
ให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของการระดมสมอง ยิ่งมากความคิดก็ยิ่ง
มีโอกาสที่จะพบความคิดดี ๆ ได้มากขึน้ 
   ขั้นที่  4 การผสมผสานและปรับปรุง
ความคิด นั่นคือ การขยายความคิดให้กว้างออกไป ในระหว่าง
การอภิปรายนักเรียนจะพิจารณาความคิดของตนเองและของ
เพื่อนตามล าดับ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อ 
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  ประกอบด้วย 
  1. ศึกษารายละเอียด รายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
   2. ผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
  3. ด าเนินการเครื่องมือได้แก่ สร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ  
              4. น าเครื่องมือท่ีได้ด าเนินการแล้ว เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
  5. น าเครื่องมือท่ีได้ด าเนินการแล้ว เสนอต่อ
ผู้ร่วมด าเนินการวิจัยและเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ 
  6. ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
วิจัยตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ 
  7. ด าเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 
  8. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
            9. ด าเนินการวิจัยเชิงการทดลอง (Experimental 
Research) แบบแผนการทดลองขั้นต้น (Pre Experimental 
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Design) ด าเนินการทดลองตามรูปแบบการวิจัย One Group 
Pretest-Posttest Design 
  10. ประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
ประเมินผลหลังเรียนของแต่ละแผน 
             11. ภายหลังการสอนตามครบทุกแผนแล้ว 
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
  12. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คะแนนระหว่างเรียนทั้งหมด (E1) 
และมีคะแนนหลังเรียนทั้งหมด (E2) มีค่า E1/ E2 มีค่า 81.37/ 
86.99 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว ้

2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิ ตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีค่าดัชนีประสิทธิผล (Ei) ในการ
เรียนรู้.7185หรือร้อย 71.85 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต 
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 
( x =35.99,S.D.=3.48) หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x =53.24, 
S.D.=3.01) แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
           4. ความพึ งพอใจของนักศึกษาตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการ
เรี ยน รู้ เพื่ อพัฒ นาความคิ ดสร้ างส รรค์  รายวิ ชาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
มีค่าเฉลี่ย ( x =4.63 , S.D.=0.47) อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
การอภิปรายผล 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย คะแนนระหว่างเรียนทั้งหมด (E1)และมีคะแนนหลัง
เรียนทั้ งหมด (E2) มีค่ า E1/ E2 มีค่า 81.37/86.99 ซึ่ งมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เน้นการถ่ายโอนความรู้ และให้ความส าคัญกับ
การตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความสงสัย อยากรู้ อยากเห็น ซึ่งน าไปสู่การวางแผน ลง
มือปฏิบัติ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล 
สรุปผลและน าเสนอข้อมูล อีกทั้งการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ แก้ไข จาก
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ตลอดจนผู้เช่ียวชาญที่ได้ไห้
ข้อเสนอแนะ แนวทาง กระบวนการตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ความถูกต้อง สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เครือวัลย์ แสงโสดา (2556) ได้
ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพในอ่างเก็บน้ าคลองลากงา อ าเภอ
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่าประสิทธิภาพของชุด 
กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ85.33/85.17 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 และ วันเพ็ญ เหกระโทก
และคณะ (2557) ศึกษาการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื่อง วงจรไฟฟ้า พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 81/81 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้ง และ ศินีนาฎ ก าภูศิริ (2558) การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง“เขียนเชิงสร้างสรรค์
ภาษาไทย” และความฉลาด ทางอารมณ์ ระหว่างการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT พบว่า มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/. 
80.77และ 86.90/ 82.92 สู งกว่าเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้คือ 
80/80 และมนต์ชัย พงสกรนฤวงษ์ (2552) ได้ท าการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีทฤษฎีการ
สร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้
ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า มีประสิทธิภาพ  
86.13/89.81สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 และจิรภัค 
สุวรรณเจริญ (2562) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี พบว่า 
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.34/82.57 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และฟาริดา แสงเอี่ยม (2557) ได้ศึกษา การพัฒนา
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผู้วิจัยสร้าง
และพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.69/84.00 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 80/80 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต 
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย  
( x =35.99, S.D.=3.48) หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x =53.24, 
S.D.=3.01) แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เป็นข้ันตอนกระบวนการของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ดี เหมาะสมกับวัย และความสามารถของผู้เรียน จึง
ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลงานวิจัยของ ณัฐภาส ถาวรวงษ์ (2551) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน รายวิชาพรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 2 ปี
การศึ กษา 2550 ที่ เรี ยน โดยใช้ปัญ หาเป็ นหลั กของ  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
สภา พันธสะอาด (2553) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขมีกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 4 วิทยาลัยบรมราช
ชนนี จังหวัดนนทบุรี เนื้อหาวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องตก
ลุมทดลอง จ านวน 30 คน ที่เรียนด้วย รูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกลุ่ม
ควบคุมจ านวน 30 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลหลังเรียน
ของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลักผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มควบคุมที่
เรียนด้วยการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักแบบปกติ
สูงก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสุระ
พรรณ พนมฤทธิ์และคณะ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก และการ
ก ากับตนเองเพื่อส่งเสริมการคิดวิจารณญาณและการรับรู้
สมรรถนะของนักศึกษา พบว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียน โดยวิธี
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ 
นักศึกษากลุ่มที่เรียนโดยใช้การก ากับตนเองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และเพ็ญประภา เบญจวรรณและอริยา 
คูหา (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
โภชนาการ และโภชนาบ าบัด เรื่องพิษภัยของอาหารด้วย
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษา
พยาบาลและความ พึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือนักศึกษา
ช้ันปีที่1 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินท ร์ปี ก ารศึ กษ า 2552 จ าน วน  43 คน  พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนาการและโภชนาบ าบัด 
เรื่องพิษภัยของอาหารโดยใช้ปัญญาเป็นฐานก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และมนัสวี ธนะปัด (2558) ได้การพัฒนาชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง 
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในนักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี1ปีการศึกษา 2556 จ านวน 
75 คน พบว่า กลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่ม
ที่เรียนโดยใช้การจัดการปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และสมใจ สืบเสาะ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ เชิงหรรษาบนเว็บ
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พบว่า มิติด้านผลงานสรา้งสรรค์ได้แก่ ความ
แป ลก ใหม่ ค วาม เห มาะสม ในก ารแก้ ปั ญ ห าความ
ละเอียดลออใน และการสังเคราะห์โดยผลการเปรียบเทียบ
ความคิดสร้างสรรค์มิติด้ านจิตใจและบุคลิกภาพซึ่ ง
ประกอบด้วยด้านความอยากรู้อยากเห็นและความเช่ือมั่นใน
ตนเอง ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลเปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์มิติด้านผลการสร้างสรรค์ ซึ่งซึ่งประกอบด้วยด้าน
ความแปลกใหม่ความเหมาะสม ในการแก้ปัญหา และความ
ละเอียดลออในการสังเคราะห์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมนต์ชัย 
พงสกรนฤวงษ์ (2552) ได้ท าการศึกษา การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม 
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ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนฯ ท าให้สามารถ
ในการสร้างความรู้ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.05 และปรณัฐ กิจรุ่งเรือง (2553) 
ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ด้านการคิด
อย่างมี วิจารณญาณสู งขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจิรภัค สุวรรณเจริญ 
(2562) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย ทักษะความคิดสร้างสรรค์รายด้านทุก
ด้านสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 
           3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์รายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิ ตวิชาชีพครู  วิทยาลัยบัณฑิต เอเซีย  มี ค่ าเฉลี่ ย  
( x =4.63, S.D.=0.47) อยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ เพ็ญประภา เบญจวรรณและอริยา คูหา 
(2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
โภชนาการและโภชนาบ าบัดเรื่องพิษภัยของอาหารด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือนักศึกษาช้ันปีที่1คณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีการศึกษา 
2552 จ านวน 43 คน พบว่า ความพึงพอใจในการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และธนสร กิรัม 
(2553) การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning: PBL) และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย จานวน 21 คน 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีความพึง
พอใจต่อการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนใน ภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1422 อยู่ในระดับมาก และตันติกร คมคาย 
(2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับใจมากที่สุด และ 
 

มนต์ชัย พงสกรนฤวงษ์ (2552) ได้ท าการศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนช่าง
อุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนฯ 
ท าให้สามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด 
และปรณัฐ กิจรุ่งเรือง (2553) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า นักศึกษาวิชาชีครูมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมในระดับ
มาก และจิรภัค สุวรรณเจริญ (2562) ได้ศึกษา การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
สุราษฎร์ธานี พบว่า มีความพึงพอใจต่อรูปแบบในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  1.1 ก่อนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ครูผู้สอนและนักศึกษาควรท าความ
เข้าใจเกี่ยวจุดประสงค์การเรียนรู้เกิดให้ชัดเจนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.2 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ต้องจัดตามความเหมาะสมกับความสามารถ
ของนักศึกษาแต่ละคนโดยค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละคน 
  1.3 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ควรปรับพื้นฐานความรู้ให้มีความพร้อมก่อน 
 2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
         2.1 ครูผู้สอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเพ่ือประกอบการสอน
ได้ เนื่องจากมีประสิทธิภาพเป็นไปมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
  2.2 ครูผู้สอนต้องประเมินก่อนเรียน ระหว่าง
เรียนและประเมินหลังเรียน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาสูงสุด 
  2.3 การสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อ 
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พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นการส่งเสริมความสามารถ 
ทางการเรียนรู้ของบุคคล ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของนักศึกษา  
 3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  3.1 ควรเปรียบเทียบวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กับวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อ
น าไปใช้ต่อไป 
  3.2 ควรเปรียบเทียบวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาอื่น 
  3.3 ควรมีการศึกษาตัวแปร หรือปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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