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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตรโดยใชวิธีสอนแบบการ
สรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐาน
The Achievement and Ability to Creative Problem Solving of Vocational Students
in Agriculture Through the Teaching Method of Constructionism Together with
Problem Based Learning.
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนเรื่องการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
กอนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐานกับ
การสอนโดยใชวิธีสอนแบบวิธีปกติ 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนเรื่องการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกกอนและ
หลังการสอนโดยใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐาน
3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนเรื่องการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกกอนและหลังการสอนโดยใชวิธีสอนแบบวิธีปกติ
4)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนเรื่องการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกหลังการสอนโดยใชวิธีสอนแบบการสรางองค
ความรู จ ากการสร า งสรรค ชิ้ น งานร ว มกั บ การสอนโดยอาศั ย ป ญ หาเป น ฐานกั บ การสอนโดยใช วิ ธี ส อนแบบวิ ธี ป กติ
5)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคกอนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการ
สร า งสรรค ชิ้ น งานร ว มกั บ การสอนโดยอาศั ย ป ญ หาเป น ฐานกั บ การสอนโดยใช วิ ธี ส อนแบบวิ ธี ป กติ 6)เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของกอนและหลังการสอนโดยใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการ
สรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐาน 7)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
กอนและหลังการสอนโดยใชวิธีสอนแบบวิธีปกติ 8)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคหลังการ
สอนโดยใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐานกับการสอน
โดยใชวิธีสอนแบบวิธีปกติ 9)ศึกษาความพึงพอใจตอวิธีการสอนที่ใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการสรางสรรค
ชิ้นงานรวมกับการสอน โดยอาศัยปญหาเปนฐานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตรหลังการสอน
10)ศึกษาความพึงพอใจตอการสอนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตรหลังการสอนโดยใชวิธีสอน
แบบวิธีปกติ ผลวิจัยพบวา 1)ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนกอนการสอนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2)ผลสัมฤทธิ์ผูเรียน
หลังการการสอนสูงกวากอนการสอนโดยวิธีการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหา
เปนฐานและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังการการสอนสูงกวากอน
การสอนโดยใชวิธีสอนแบบวิธีปกติและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 4)ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนหลังการสอน
โดยวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐานสูงกวาหลังการสอน
โดยใชวิธีปกติและแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ.01 5)ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค กอนการสอนไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 6)ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคหลังการการสอนสูงกวากอนการสอนโดยวิธี
สรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐานและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 7)ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคหลังการสอนสูงกวากอนการสอนโดยวิธีปกติและแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ.01 8)ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคหลังการสอนโดยวิธีสรางองคความรูจากการ
สรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐานสูงกวาหลังการสอนโดยวิธีปกติและแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ.01
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9)ผูเรียนมีความพอใจตอการสอนโดยการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐาน
ระดับมากที่สุด 10)ผูเรียน มีความพอใจตอการสอนโดยวิธีปกติระดับมาก
คํ า สํ า คั ญ : การสร า งสรรค ชิ้ น งาน การสอนโดยอาศั ย ป ญ หาเป น ฐาน การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร

Abstract
The objectives of this research were; 1) to compare the achievement on the topic of mushroom cultivation in
plastic bag before using the teaching method of constructionism together with problem based learning with the normal
method of instruction, 2) to compare the achievement on the same topic before and after instruction through the teaching
method by constructionism together with problem based learning, 3) to compare the achievement before and after instruction
through the normal teaching method of instruction, 4) to compare the achievement after through by using the teaching
method of constructionism together with problem based learning with the normal method of instruction, 5) to compare the
ability in creative problem solving before instruction by using the teaching method of constructionism together with problem
based learning with the normal method of instruction; 6) to compare the ability in creative problem solving before and after
instruction by using the teaching method of constructionism together with problem based learning, 7) to compare the ability in
creative problem solving before and after instruction by using the normal teaching method, 8) to compare the ability in
creative problem solving after instruction by using the teaching method of constructionism together with problem based
learning with the normal method of instruction, 9) to study the students’ satisfaction with the teaching method of
constructionism together with problem based learning, 10) to study the students’ satisfaction after instruction by using the
normal teaching method. The research findings appeared as follows.1)The students’ achievement before teaching showed no
statistically significant difference. 2) The students’ achievement after instruction by using the teaching method of
constructionism together with problem based learning that has already been stated was higher than before instruction at .01
level of statistical significant difference. 3)The students’ achievement after instruction by using the normal teaching method
was higher than before instruction at .01 level of statistical significant difference. 4)The students’ achievement after
instruction by using the teaching method to study that has already been stated was higher than after instruction by using the
normal teaching method at .01 level of statistical significant difference. 5)The students’ ability in creative problem solving
before instruction by using the teaching method to study that has already been stated before instruction by using the normal
teaching method did not differ at statistically significant level. 6) The students’ ability in creative problem solving after
instruction was higher than before instruction by using the teaching method to study that has already been mentioned at .01
level of statistical significant difference. 7) The students’ ability in creative problem solving was higher after instruction by
the normal teaching method than before it, at .01 level of statistical significant difference. 8) The students’ ability in creative
problem solving after instruction by the teaching method to study as stated was higher than that after instruction by the normal
teaching method, at .01 level of statistical significant difference. 9) The students were satisfied with the teaching method to
tests as stated at the highest level. 10) The students were satisfied with the normal teaching method at a high level.
Keyword: Method of constructionism, Problem based learning, Creative problem solving, Vocational students in agriculture.
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1. บทนํา
การจัดการศึกษาและการใชวิธีสอนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของสมาชิก
ในสังคมยอมมีสวนชวยใหสังคมประเทศชาติสามารถพัฒนาและฝาวิกฤตตางๆไปไดในที่สุด ในสวนของการอาชีวศึกษามีแนว
ทางการจัดการศึกษาหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาสังคมประเทศชาติซึ่งตองใชทั้ง
องค ความรู ทักษะในการปฏิบัติง าน ความสามารถในการเผชิญ ป ญ หาและแกป ญ หาอย างสรา งสรรค ดั ง นั้ น สถานศึ กษา
จําเปนตองพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมกอนออกสูตลาดแรงงานและเขาสูสังคม ซึ่งศักยภาพและความสามารถดังกลาว
จําเปนตองไดรับการฝกฝนที่ถูกตองในทุกระดับที่มีการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังพบวาวิธีการแกปญหาของนักศึกษาอาชีวะมี
ลักษณะเปนการทําใหปญหาหมดไปโดยไมคํานึงถึงวิธีการที่ใชและผลกระทบตอบุคคลรอบขางและสังคมมากนักสงผลใหเกิด
การใชความรุนแรงในการแกปญหาและเกิดผลกระทบในทางลบตอสังคม
ในการพัฒนานักศึกษา ใหเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถทั้งดาน วิชาการ ทักษะการปฏิบัติงาน และความสามารถใน
การเผชิญปญหาและแกปญหาไดอยางสรางสรรค ซึ่งจากการศึกษาเรื่องวิธีสอนแบบตาง ๆ แลว คิดวา การสอนโดยการสรางองค
ความรูจากสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism) เปนตัวสรางโอกาสใหนักศึกษาไดเผชิญปญหาในสภาพจริงแลวใชวิธีสอนโดยใช
ปญหาเปนฐาน (Problem base learning) ในการเรียนรู นาจะเปนวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค ความพึงพอใจตอการสอนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขา
เกษตรศาสตรที่เกิดจากการสอนโดยใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหา
เปนฐาน

2. วิธีการศึกษา
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตร วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ที่ไมเคยเรียนรูเรื่องการเพาะเห็ดจํานวน 70 คน
2. กลุมตัวอยางไดจากการสุมโดยการเรียงลําดับและสุมเขากลุมสลับตามลําดับผลการเรียนเปนคู จํานวน 2
กลุมๆ ละ 30 คน
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการสอนสําหรับใชสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุม แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบงเปนสองสวนคือแบบทดสอบแบบเลือกตอบและแบบประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน แบบ
ประเมินความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
2.3 วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. วัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน ของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมโดยใหทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนและวัด
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคโดยใหทําแบบประเมินตนเอง
2. ทําการสอนกลุมทดลองโดยใชวิธีการสอนแบบการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการ
สอนโดยอาศัยปญหาเปนฐานและสอนกลุมควบคุมโดยใชวิธีการสอนแบบวิธีปกติโดยใชระยะเวลาเทากัน
3. ในระหวางการทดลอง บันทึกผลการปฏิบัติงาน กระบวนการแกปญหา การประยุกตใชองคความรู
4. เมื่อสิ้นสุดการทดลองวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ของกลุมตัวอยางและวัดความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคโดยใหทําแบบประเมินตนเอง
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2.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. แผนการสอนใชคา Index of item objective congruence (IOC)
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ใชคา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา คาความยากและการจําแนก และคาความ
เชื่อมั่นตามวิธี คูเดอริชารดสัน ( KR-20 )
3. แบบประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานใชคา IOC และคาสหสัมพันธระหวางผูใชแบบประเมิน
Pearson product-Moment correlation coefficient : ( rxy)
4. แบบประเมินความพึงพอใจตอการสอนใชคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและคาสหสัมพันธระหวางผูใชแบบ
ประเมิน
สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบผลใชคา t – test แปลผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพใช ค า เฉลี่ ย กํา หนดเป น เกณฑ โดยดั ด แปลงมาจากการแปลเจตคติ ข องสมจิตรา เรืองศรี (2546) ดังนี้
พึงพอใจระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49
พึงพอใจระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49
พึงพอใจระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49
พึงพอใจระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49
พึงพอใจระดับนอยที่สุด

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
เกษตรศาสตรกอนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหา
เปนฐานไมแตกตางกันทางสถิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตร กอนการสอนโดยวิธีปกติ ที่เปนเชนนี้เพราะนักศึกษาทั้งสองกลุมมีความรูในการเพาะเห็ดใน
ถุง พลาสติ ก ไมแ ตกต า งกัน และเปน ไปตามจุ ด ประสงค ข องการสุ ม โดยวิ ธีแ บง ชั้ น เพื่อ ให ได ก ลุม ตัว อยา งที่ เหมื อ นกัน ซึ่ ง
สอดคลองกับพิสณุ ฟองศรี (2551)และณรงค โพธิ์พฤกษานันท (2551) การสุมแบบแบงชั้นทําใหกลุมตัวอยางมีความใกลเคียง
กันมากที่สุด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนเฉลี่ยหลังการสอนโดยใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงาน
รวมกับการสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐานสูงกวากอนการสอนและแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปนเชนนี้เพราะการที่ผูเรียนได
ปฏิบัติตามขั้นตอนของการเรียนการสอนโดยใหผูเรียน เรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อสรางสิ่งตางๆ ขึ้นมาภายใตความหลากหลายของ
ทางเลือก สื่อ และความเปนกัลยาณมิตร ของครูกับผูเรียนสรางโอกาสใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดและใชองคความรูที่หลากหลาย
มาแกปญหาตามขั้นตอนตางๆซึ่งสอดคลองกับสหัทยา พลปถพี (2547 สืบคนเมื่อ 23 เมษายน 2553, จาก http.//www.bodmgt. com) ที่
ไดกลาวถึงแนวคิดของแพเพอรทวา การเรียนรูที่ดีกวา ไมไดมาจากการคนพบวิธีการสอนที่ดีกวาของครู หากแตเปนการใหโอกาสใน
การสรางที่ดีกวาแกผูเรียนสอดคลองกับพจนา ทรัพยสมาน (2550) ไดกลาวถึงการประยุกตใชทฤษฎีวา ทฤษฎีการสรางความรูดวย
ตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน มีจุดเนนที่การใชสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณที่เหมาะสม ชวยใหผูเรียนสรางสาระการเรียนรู และ
ผลงานตาง ๆ ดวยตนเอง
3. ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลัง การสอนโดยใช วิธีส อนแบบวิธีป กติสูงกว าก อ นการสอนและแตกตา งอยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปนเชนนี้เพราะการสอนโดยใชวิธีสอนแบบวิธีปกติซึ่งประกอบดวยขั้นการสอนขั้นตางๆคือ
ขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป โดยเฉพาะในขั้นสอนผูเรียนไดเรียนรูทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคูกันไปที่ผูเรียนสามารถฝกความ
ชํานาญไดดีแมวาการฝกจะถูกกําหนดกรอบไวลวงหนาโดยผูสอนก็ตาม และยังทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กอนเรียนซึ่งสอดคลองกับ นวลจิต เชาวกีรติพงศ (2551) การเรียนรูทักษะปฏิบัติเปนการเรียนรูที่ตองใชอวัยวะของรางกายใน
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การทํางานอยางใดอยางหนึ่งที่มีทั้งลักษณะประณีตและหยาบตอเนื่องและไมตอเนื่อง ผูที่มีความสามารถดานทักษะปฏิบัติ
จําเปนตองใชทั้งความรูและความชํานาญ สอดคลองกับอาภรณ ใจเที่ยง (2546) การสอนที่มีการสาธิตการฝกทําตามการทํางาน
เปนกลุมและการอภิปรายสรุปทําใหนักเรียนเรียนรูและเขาใจเนื้อหาไดดีเนื่องจากผูเรียนไดรูจักสังเกตและหาเหตุผลรูจักการคิด
วิเคราะห
4. ผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนหลังสอนโดยใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับ
การสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐานสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูเรื่องการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตรหลังสอนโดยใชวิธีสอนแบบวิธีปกติและมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ที่เปนเชนนี้เพราะการสอนโดยใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดย
อาศัยปญหาเปนฐานซึ่งเปนการนําวิธีการสอนสองแบบคือวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานและ
วิธีการสอนแบบอาศัยปญหาเปนฐานมาบูรณาการกันภายใตแนวคิดใหผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ โดยใหผูเรียน เรียนรูจากการ
ปฏิบัติเพื่อสรางสิ่งตางๆ ขึ้นมาภายใตความหลากหลายของทางเลือก สื่อ และความเปนกัลยาณมิตรของครูกับผูเรียนสรางโอกาส
ให ผู เ รี ย นได ใ ช ก ระบวนการคิ ด และใช อ งค ค วามรู ที่ ห ลากหลายมาแก ป ญ หา ทํ า ให ผู เ รี ย นมี ค วามรู สึ ก ว า เป น การเผชิ ญ
สถานการณที่ทาทาย จึงทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะฝาฟนปญหาและอุปสรรคตางๆและมีความภาคภูมิใจเมื่อสามารถ
ทําไดสําเร็จดวยตนเองผูเรียนจึงซึมซับเอาความรูและประสบการณไดมากกวา ซึ่งสอดคลองกับสุรางค โควตระกูล ( 2552 ) กลาววาการ
สอนโดยใหผูเรียนเรียนรูโดยการคนพบ เปนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพราะการเรียนรูโดยการคนพบจะทําให 1) เพิ่มพูน
สติปญญาของนักเรียน เพราะผูเรียนจะตองหาทางแกปญหา และคนพบสิ่งที่ตองการจะเรียนรูดวยตนเอง ทําใหการเรียนรูมี
ความหมายและสอนใหคิดเปน 2) ชวยความจําไดดีกวาการเรียนดวยวิธีอื่น 3)ชวยในการนําความรูไปประยุกต หรือใชใน
สถานการณใหม ภายใตการถายโยง (transfer) ไดดีกวาการเรียนโดยวิธีอื่น
5. ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตร
กอนสอนโดยใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐานไมมีความ
แตกต า งทางสถิ ติ กั บ ความสามารถ ในการแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ สาขา
เกษตรศาสตรก อ นสอนโดยใช วิ ธีส อนแบบวิ ธี ป กติ ที่ เป น เชน นี้ เ พราะนั กศึ ก ษาทั้ ง สองกลุ ม มีค วามรู ใ นการเพาะเห็ ด ใน
ถุง พลาสติกไมแตกตางกัน และเปนไปตามจุด ประสงคของการสุม โดยวิธีแ บงชั้นเพื่อใหไดกลุม ตัวอยางที่เ หมือ นกันซึ่ ง
สอดคลองกับ พิสณุ ฟองศรี (2551) และณรงค โพธิ์พฤกษานันท (2551) การสุมแบบแบงชั้นทําใหกลุมตัวอยางมีความใกลเคียง
กันมากที่สุด
6. ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตร
หลังการสอนสูงกวากอนการสอนและแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ที่เปนเชนนี้เพราะการสอนโดยการสราง
องคความรูจากการสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐานผูเรียนตองเผชิญปญหาและแกปญหาจริงในการทํางาน
และเมื่อผูเรียนตองเรียนรูรวมกันมีกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันผูเรียนกับผูสอนตองระวังไมใหการแกปญหา
ของตนเองไปกระทบในเชิงลบกับบุคคลรอบขางจึงทําใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพในการแกปญหาไดมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (Miller, 1992) ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคการฝกทักษะนอกหองเรียน (Outdoor based training; OBT) เปนพื้นฐานใน
การยกระดับความเขาใจการใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค (Creative problem solving; CPS ) พบวาเทคนิคการฝกทักษะ
นอกหองเรียนมีสวนทําใหผูเรียนมีการพัฒนาเละเขาใจ CPS มากกวาการไมใชเทคนิคการฝกทักษะนอกหองเรียน สอดคลองกับ
(Stockman, 2004)ไดทําการศึกษาการใชวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค (Creative problem solving; CPS) ขององคกรตางๆใน
สวีเดนซึ่งพบวาความสามารถในการทํางานอยางสรางสรรคของพนักงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
รอบตัวและประสบการณที่ไดรับ ซึ่งชี้ใหเห็นวาการจัดประสบการณการเรียนรูสงผลตอความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคของผูเรียน
7. ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตร หลัง
การสอนโดยวิธีปกติสูงกวากอนสอนและแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ที่เปนเชนนี้เพราะการสอนโดยใชวิธี
สอนแบบวิธีปกติซึ่งประกอบดวยขั้นการสอนขั้นตางๆคือขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติโดยเฉพาะในภาคปฏิบัติผูเรียนตองปฏิบัติงานจริงที่ผูปฏิบัติตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรค และตองแกไขปญหาใหลุลวง
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ไปทําใหสงผลตอพัฒนาการในการแกปญหาของผูเรียนซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2551) การจัดการเรียนที่ผูเรียนตอง
เผชิญปญหาอุปสรรค ทําใหผูเรียนตองคิดหาวิธีการใหปญหาหมดไปและผูเรียนจะเกิดการสังเคราะหวิธีการแกปญหาเปน
ความรูและเปนทักษะของตนเอง สอดคลองกับชัยวัฒน สุทธิรัตน (2552) ผูเรียนที่ไดเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติสามารถเรียนรูและ
ปฏิบัติงานพรอมทั้งมีความสามารถในการแกปญหาสูงกวาการเรียนรูที่เรียนโดยการเรียนรูทฤษฎีและหลักการเพียงอยางเดียว
8. ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตร หลังการ
สอนโดยใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐานสูงกวาความสามารถ
ในการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตร หลังการสอนโดยใชวิธีสอนแบบวิธี
ปกติและมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ที่เปนเชนนี้เพราะการสอนโดยใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรู
จากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐาน ผูเรียนมีโอกาสไดเผชิญกับปญหาและแกปญหาตลอดเวลาที่เรียน
ทําใหประสบการณในการแกปญหาสูงกวาวิธีปกติที่ผูเรียนมีโอกาสในการเผชิญและแกปญหานอยกวาเพราะผูเรียนมีโอกาสในการ
แกปญหาเปนบางชวงของการเรียนเทานั้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (Miller, 1992) ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคการฝกทักษะนอก
หองเรียน (Outdoor based training;OBT) เปนพื้นฐานในการยกระดับความเขาใจการใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค
(Sener and Stockman, 2004) ไดทําการศึกษาการใชวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรคขององคกรตางๆในสวีเดนซึ่งพบวาความสามารถ
ในการทํางานอยางสรางสรรคของพนักงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามบรรยากาศและสิ่งแวดลอมรอบตัวและประสบการณที่ไดรับ
9. นักศึกษามีความพอใจตอการสอนโดยใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการ
สอนโดยอาศัยปญหาเปนฐานระดับมากที่สุดที่เปนเชนนี้เพราะผูเรียนสนุกกับการเรียนที่ไดเผชิญสถานการณจริงและมีโอกาส
แกปญหาตางในระหวางการเผชิญสถานการณใหลุลวงไปไดดวยตนเองทําใหเกิดความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงาน เกิดเปน
ประสบการณที่นาประทับใจทําใหสงผลตอความรูสึกในดานบวกของบุคคลซึ่งสอดคลองกับเพราพรรณ เปลี่ยนภู (2542) ไดกลาววา
การจัดสถานการณใหบุคคลไดมีปฏิสัมพันธรวมกันทําใหผูเรียนสามารถปรับความคิด ความรูสึก ของผูอื่นมาเปนของตนซึ่งมี
อิทธิพลตอการ เปลี่ยนแปลงเจตคติของผูเรียน
10. นักศึกษามีความพอใจตอการสอนโดยใชวิธีสอนแบบวิธีปกติระดับมาก ความพึงพอใจตอการสอนที่ใชวิธีสอน
แบบวิธีปกติเปนไปในทางบวกคือสูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไวที่เปนเชนนี้เพราะวิธีการสอนที่ผูเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบัติทําให
ผูเรียนไดมีโอกาสสรางผลงานดวยตัวเองและมีความภาคภูมิใจในผลงานที่สรางขึ้นและมีความพึงพอใจตอการเรียนในระดับ
หนึ่งแตเนื่องจากการสอนโดยใชวิธีสอนแบบวิธีปกติยังมีขอจํากัดที่ผูเรียนตองปฏิบัติไปตามกรอบที่ผูสอนกําหนดขึ้นจึงทําให
ความพึงพอใจของผูเรียนยังไมถึงระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวิภาพร มาพบสุข (2540) ไดเสนอวาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเจตคติ ควรจัดกิจกรรมเพื่อสรางและพัฒนาเจตคติ และคานิยมที่
ตองการ โดยผูเรียนไดฝกปฏิบัติหรือมีประสบการณตรง

4. สรุปผลและขอเสนอแนะ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตร หลังการสอนโดยใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอน
โดยอาศัยปญหาเปนฐานกับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบวิธีปกติ แลวพบขอควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหมีความเหมาะสมใน
การนําไปใชจัดการเรียนการสอน และขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้

ขอเสนอแนะ
ผูสอนควรศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวิธีการสอนโดยการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอน
โดยอาศัยปญหาเปนฐานอยางละเอียดเพื่อใหทราบถึงบทบาทของครูอยางชัดแจงซึ่งจะชวยใหการสอนเปนไปอยางราบรื่นและ
บรรลุจุดมุงหมายอยางแทจริง ตองเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับใหผูเรียนใชในการสรางสรรคผลงานใหสมบูรณพรอม เพราะการ
จัดการเรียนการสอนโดยการสรางองคความรูจากการสรางสรรคชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐานผูเรียนตอง
สรางสรรคผลงานที่เปนผลงานจริงและสมบูรณ เชนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกผูเรียนตองเริ่มตนตั้งแตการเพาะจนกระทั่งได
ผลผลิตเปนดอกเห็ดไปบริโภคหรือจําหนายไดจริงๆ ไมมีขั้นตอนใดที่สมมติขึ้น ดังนั้นวัสดุอุปกรณตองจัดเตรียมไวใหพรอม
สําหรับผูเรียนจะเลือกใชหรือเปนทางเลือกในการแกปญหาในขณะที่สรางสรรคชิ้นงาน การปฏิบัติการสอน ผูสอนตองไมบอก
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หรือสอนเนื้อหาวิชาใหกับผูเรียนโดยตรง ผูสอนทําหนาที่เปนผูกระตุนและสรางโอกาสใหผูเรียนสามารถคนพบแนวทางที่
ถูกตองดวยตนเอง ผูสอนควรทําตัวเปนสวนหนึ่งของผูเรียนในการสรางสรรคชิ้นงานและตองระวังอยาเปนผูนําในการตัดสินใจ
หรือเปนผูเลือกทางเลือกในการดําเนินงานสรางสรรคชิ้นงานและแกปญหาเสียเองเพราะจะทําใหผูเรียนไมเกิดการเรียนรู การวัด
และประเมินผล ในการวัดและประเมินผลแบงเปน 2 ดาน คือการวัดความรูและการวัดทักษะ ผูสอนตองทําความเขาใจลักษณะ
และวิธีใชอยางละเอียดโดยเฉพาะเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ดานการปฏิบัติที่ตองใชเกณฑที่กําหนดในการใหระดับคะแนนเพื่อให
ผูสอนสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไดอยางถูกตองแมนยํา ผูเรียนจะตองทราบบทบาทของตนเองอยางชัดเจน โดยผูสอน
ตองทําความเขาใจใหผูเรียนทราบถึงบทบาทของผูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนและควรแจกแผนการจัดการเรียนรูให
ผูเรียน เพื่อใหผูเรียนรูลวงหนาและสามารถทบทวนวาตนเองมีบทบาทอยางไรในการเรียนแตละครั้ง เพื่อใหการเรียนเปนไป
อยางราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงคอยางสมบูรณ ควรมีการวิจัยการนําวิธีการสอนโดยการสรางองคความรูจากการสรางสรรค
ชิ้นงานรวมกับการสอนโดยอาศัยปญหาเปนฐานไปใชกับเรื่องอื่นๆ เชน เรื่องการปลูกผัก เรื่องขยายพันธุพืช เรื่องการเลี้ยงไก
หรือ รายวิชา/สาขา/แผนกวิชาชีพอื่น ๆ เชน สาขาวิชาชางกลเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตรหรือใชกับกลุมสาระการเรียนรู
ตาง ๆสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เชน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เปนตน
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