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บทคัดย่อ 
  วัตถุประสงค:์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังการเรยีน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) 2) ประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่างเรียนด้วยกิจกรรมแบบ 
PBL วิธีการ: กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ชั้นปีที่ 2 จ านวน 19 คน ผู้วิจัยจัดกิจกรรมแบบ PBL ในรายวิชาเภสัชกรรมคลินิก
เบื้องต้น หัวข้อการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการค้นหาปัญหาอันเนื่องมาจากยาใน
ขั้นตอนการคีย์รายการยา เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 150 นาที รวม 20 ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) กลุ่มนักศึกษาท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาที่ผู้วิจัยแจกให้ 2) กลุ่มนักศึกษาร่วมกันระบุปัญหาหลักในโจทย์ 3) กลุ่มนักศึกษา
ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอภิปรายหาค าอธิบายในแต่ละประเด็นปัญหาโดยอาศัยพื้นความรู้เดิม 4) นักศึกษาในกลุ่ม
ร่วมกันตั้งสมมติฐานเพื่อตอบปัญหาประเด็นต่าง ๆ พร้อมจัดล าดับความส าคัญของสมมติฐาน 5) กลุ่มนักศึกษาประเมินตนเอง
ว่ามีความรู้เรื่องอะไรบ้าง มีเรื่องอะไรที่ยังไม่รู้  และความรู้ที่ต้องใช้เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน ในขั้นตอนนี้กลุ่มก าหนดประเด็นการ
เรียนรู้เพื่อจะไปค้นคว้าหาข้อมูลต่อไป 6) นักศึกษาแต่ละคนค้นคว้าหาข้อมูล 7 วัน และ 7) นักศึกษาน าเสนอข้อมูลและ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐานในโจทย์ปัญหา พร้อมสรุปเป็นแนวคิดหรือหลักการทั่วไป ผู้วิจัยทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนแบบ PBL ด้วยแบบประเมินชนิด MEQ (multiple 
essay question) อาจารย์ประจ ากลุ่มประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการสังเกตพฤติกรรม การวิจัยยังเก็บข้อมูล
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL ด้วยแบบสอบถาม การศึกษาประเมินความเหมาะสมของปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิตในการเรียนรู้แบบ PBL โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ ากลุ่มทุกรายและการสนทนากลุ่ม  
ผลการวิจัย: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนด้วยกิจกรรมแบบ PBL สูงกว่าระดับก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่างกิจกรรมแบบ PBL อยู่ในระดับสูง ความ
เหมาะสมของกิจกรรมแบบ PBL อยู่ในระดับสูง  ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตในการจัดกิจกรรมแบบ PBL ใน  ทุก
ด้านมีความพร้อมและความเหมาะสมดี แต่ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ วิทยาลัยควรจัดหาหนังสือและต าราฉบับใหม่ ๆ และปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ต สรุป: กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะ
การเรียนรู้ของนักศึกษาดีขึ้น อาจารย์ประจ ากลุ่มและนักศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรมแบบ PBL ว่ามีความเหมาะสมมาก 
ดังนั้นวิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแบบ PBL ให้มากขึ้นโดยเฉพาะในรายวิชาชีพ 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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บทน า 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มี
พันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
สาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนมีอัตลักษณ์
โดดเด่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมของวิทยาลัยฯ มีเป้าหมาย คือ 
การผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่
พึงประสงค์ เพื่อให้บริการประชาชนตามขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบได้อย่ างมีประ สิทธิภาพ โดยเน้น
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะและ
สมรรถนะดังกล่าว พร้อมทั้งสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้วยการใช้ศาสตร์และศิลป์ทาง
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีวิธีการสอนและการ
ประเมินผลที่หลากหลาย มีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) การจัดการเรียนการสอน
ด้านเทคนิคเภสัชกรรมที่มีคุณภาพ ต้องผสมผสานศาสตร์
ในสาขาและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การคิด
วิเคราะห์ และมีการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 
กระบวนการ เห ล่านี้ จ ะช่ วย ส่ ง เสริ ม ให้นักศึกษามี
คุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ และเกิดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(problem-based learning; PBL) เป็นการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่งที่ ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะและ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ และเกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 PBL เป็นการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยมีลักษณะส าคัญของ PBL ประกอบด้วย 1) 
ใช้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเป็นตัวกระตุ้นหรือ
จุดเริ่มต้นในการแสวงหาความรู้ 2) การบูรณาการเนื้อหา
ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น 3) เน้น
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 4) การเรียน
เป็นกลุ่มย่อย โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและกระตุ้น 
ผู้เรียนต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นในกลุ่ม และ 5) เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตนเองหรือ
กลุ่มตั้งไว้ (2) 

 วิชาเภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้นของหลักสูตร
ดังกล่าวข้างต้นรายวิชา อยู่ในหมวดทักษะวิชาชีพเฉพาะ
และมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การสอนเป็นแบบ
บรรยาย มอบหมายงาน และให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง การเรียนเป็นแบบกลุ่มใหญ่ที่ไม่ได้ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและยึดติดกับการสอนเนื้อหา
มากกว่าการฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา ในรอบปีการศึกษา 
2556 และ 2557 นักศึกษาส่วนใหญ่สอบกลางภาคและ
ปลายภาคไม่ผ่านเกณฑ์ท าให้ต้องสอบแก้ตัว นอกจากนี้ 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษามีน้อย ซึ่ง
สังเกตได้จากประสบการณ์ที่ผู้วิจัยชื่อแรกซึ่งเป็นอาจารย์
ของวิทยาลัยพบเห็น เช่น เมื่ออาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
งานให้นักศึกษาและเกิดปัญหา นักศึกษาจะไม่คิดแก้ปญัหา
ด้วยตนเองหรือปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม แต่จะเก็บ
ปัญหานั้นไว้และรอให้อาจารย์ผู้สอนช่วยแก้ปัญหาหรือไป
ขอความช่วยเหลืออาจารย์ท่านอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้สอนใน
เรื่องนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาไม่สามารถคิด
แก้ปัญหาบางอย่างได้  

การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการทดลองใช้  PBL กับ
นักศึกษาหลักสูตรข้างต้นซึ่งมีระยะเวลาการเรียนการสอน 
2 ปี สภาพการเรียนและผู้ เรียนในหลักสูตรจึงมีความ
แตกต่างในหลายด้านจากการวิจัยในอดีตที่มักเป็นการวิจัย
ในนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เช่น ความแตกต่างด้านความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน ความเข้าใจของผู้เรียนในบทบาทหน้าที่ของตน 
ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน ส่ือการเรียนการสอน และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ปัจจัยเหล่านี้อาจท าให้ผลการใช้ 
PBL ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
เหมือนหรือแตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมาก็ได้ การน า 
PBL มาใช้แทนการสอนแบบเดิมจ าเป็นต้องเตรียมความ
พร้อมในด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ด้านความพร้อมของ
อาจารย์ นักศึกษา และปัจจัยเกื้อหนุน รวมถึงต้องเตรียม
ความพร้อมในด้านกระบวนการการเรียนการสอน และการ
วัดและประเมินผล ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อผลของการเรียน
แบบ PBL ได้แก่ ด้านคุณลักษณะของนักศึกษาหลังการ
เรียนรู้แบบ PBL และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) ดังนั้น 
การน า PBL มาใช้ในวิทยาลัยฯ จึงต้องมีการประเมินผล
เพื่อให้ทราบผลลัพธ์ที่เกิดและข้อควรพัฒนา การวิจัยนี้ 
ผู้ วิ จั ย ท ด ล อ ง ใ ช้  PBL กั บ นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
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เทคนิคเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาเภสัชกรรมคลินิก
เบื้องต้น เพื่อต้องการทราบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ PBL 
สามารถพัฒนานักศึกษาในประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการเรียนรู้
ของนักศึกษาได้ในระดับใด ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL 
ความพร้อมและความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ PBL ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดนโยบายแก่วิทยาลัยฯ ในการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป  
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว
ชนิดทดสอบก่อนและหลัง (one group pretest-posttest 
design) ซึ่ ง ได้ผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดตรัง การศึกษานี้ไม่มีกลุ่มควบคุม เพราะจ านวน
นักศึกษาต่อชั้นปีในหลักสูตรมีจ านวนน้อย อีกทั้งเป็นการ
ทดสอบวิธีการสอนในเนื้อหาที่เรียนจริงในชั้นปีที่ 2 ท าให้
ไม่สามารถใช้นักศึกษาชั้นปีอ่ืนเป็นกลุ่มควบคุมได้ 

ตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาทุกรายใน
ชั้นปีที่ 2 ของภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 
19 คน  ในห ลัก สูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้ น สูง
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  
 หัวข้อการสอนในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยมี 2 หัวข้อ คือ การติดตาม
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และการค้นหาปัญหาอันเนื่องมาจากยาในขั้นตอนการคีย์
รายการยา ในรายวิชาเภสัชกรรมคลินิกเบื้องตน้ซ่ึงเป็นวชิา
ในหมวดทักษะวิชาชีพเฉพาะ จ านวน 2 หน่วยกิต รายวิชา
นี้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 การสอนทั้งสอง
หัวข้อในการวิจัยใช้เวลาหัวข้อเรื่องละ 4 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 150 นาที เนื้อหาทั้ง 2 เรื่องถูกเลือกเพราะสามารถสร้าง
โจทย์ปัญหาที่เสมือนสถานการณ์จริงมาใช้ในกิจกรรม PBL 
เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
คิ ดแก้ปัญหา การท า ง านก ลุ่ม  การ ส่ือสารอย่ างมี

ประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นหาข้อมูล  
 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้แบบ PBL ในหัวข้อเรื่องการ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ฯ จนเสร็จส้ินแล้วประเมินผล
และปรับปรุงปัจจัยน าเข้าและกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL 
หลังจากนั้น ด าเนินกิจกรรมแบบ PBL ที่ปรับปรุงแล้วใน
หัวข้อเรื่องการค้นหาปัญหาอันเนื่องมาจากยาฯ ในขั้นตอน
การคีย์รายการยา ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ผู้วิจัยแจกคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
PBL ในรายวิชาเภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้นให้แก่อาจารย์
ประจ ากลุ่ม และจัดอบรมเรื่องการเรียนรู้แบบ PBL ให้
อาจารย์ประจ ากลุ่มและนักศึกษา โดยมีผู้วิจัยเป็นวิทยากร 
หลังจากน้ันผู้วิจัยแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละ
กลุ่มมีนักศึกษา 6–7 คน และมีอาจารย์ประจ ากลุ่ม 1 ท่าน 
ก่อนการเรียน นักศึกษาท าแบบทดสอบ MEQ (multiple 
essay questions) ที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ 2 แบบวัดก่อน
การเรียน (pre–test) คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
เรื่องการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ฯ และแบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหา       
 ผู้วิจัยเริ่มกิจกรรม PBL เรื่องการติดตามอาการ
ไม่พึงประสงค์ฯ ตามแผนการสอน โดยแต่ละครั้งของการ
สอน ทุกกลุ่มได้รับโจทย์ปัญหา 2 โจทย์ที่ เหมือนกัน 
(ทั้งหมด 6 โจทย์ปัญหาในการเรียน 3 สัปดาห์แรกจาก
ทั้งหมด 4 สัปดาห์ในแต่ละหัวข้อ) ขั้นตอนกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ PBL มี 7 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1–5 เป็น
กระบวนการกลุ่มในห้องเรียน ขั้นตอนที่ 6 เป็นกิจกรรม
ของผู้เรียนรายบุคคลนอกห้องเรียน และกลับมาเข้ากลุ่มใน
อีก  7 วั นต่ อมา ในขั้ นตอนที่  7 ซึ่ ง เป็ นกิ จกรรมใน
กระบวนการกลุ่มอีกครั้ง รายละเอียดของขั้นตอนดังกล่าวมี
ดังนี ้

1) กลุ่มนักศึกษาท าความเข้าใจหรือท าความ
กระจ่างในค าศัพท์ที่อยู่ในโจทย์ปัญหานั้น เพื่อให้เข้าใจ
ตรงกัน  
 2) กลุ่มนักศึกษาร่วมกันระบุปัญหาหลักที่ปรากฏ
ในโจทย์ปัญหานั้นว่าคืออะไร 
 3) กลุ่มนักศึกษาระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหา 
อภิปรายหาค าอธิบายในแต่ละประเด็นปัญหาว่าเป็น
อย่างไร เกิดขึ้นได้อย่างไรโดยอาศัยพื้นความรู้เดิมเท่าที่
นักศึกษามีอยู่ 
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 4) นักศึกษาในกลุ่มร่วมกันตั้งสมมติฐานเพื่อตอบ
ปัญหาประเด็นต่าง ๆ พร้อมจัดล าดับความส าคัญของ
สมมติฐานที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผล 
 5) กลุ่มนักศึกษาประเมินตนเองว่ามีความรู้เรื่อง
อะไรบ้าง มีเรื่องอะไรที่ยังไม่รู้ และความรู้อะไรจ าเป็นที่
จะต้องใช้เพื่อพิสูจน์สมมติฐานในโจทย์ปัญหา ในขั้นตอนนี้ 
กลุ่มก าหนดประเด็นการเรียนรู้เพื่อจะไปค้นคว้าหาข้อมูล
ต่อไป 
 6) นักศึกษาในกลุ่มแต่ละคนค้นคว้าหาข้อมูลและ
ศึกษาเพิ่มเติมจากทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อม
ประเมินความถูกต้อง 
 7) กลุ่มนักศึกษาน าข้อมูลหรือความรู้ที่ได้มา
สังเคราะห์ อธิบาย พิ สูจน์สมมติฐานและประยุกต์ ให้
เหมาะสมกับโจทย์ปัญหา พร้อมสรุปเป็นแนวคิดหรือ
หลักการทั่วไป 
 ในระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ อาจารย์ประจ ากลุ่ม
ประเมินทักษะการเรียนรู้นักศึกษารายบุคคล 4 ด้าน ได้แก่ 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการ
ส่ือสาร และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การประเมินใช้
แบบประเมินที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ หลังการเรียนเสร็จ
ส้ิน นักศึกษาท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์เรื่องการติดตาม
อาการไม่พึงประสงค์ฯ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน ตลอดจนตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ PBL 
ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์อาจารย์ประจ ากลุ่มและจัดการ
สนทนากลุ่มในนักศึกษาจ านวน 9 คนซึ่งสุ่มมาจากกลุ่ม 
PBL แต่ละกลุ่ม ๆ ละ 3 คน การสนทนามีในเรื่องปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของกิจกรรมแบบ PBL  

ผู้วิจัยสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL 
และน าเสนอผลต่อกลุ่มผู้สอนในประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ความคิดเห็นของ
นักศึกษา ความพร้อมและความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า 
กระบวน และผลผลิตของการเรียนรู้แบบนี้ ผู้วิจัยและ
อาจารย์ประจ ากลุ่มปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL และน าไปใช้
กับการสอนในหัวข้อการค้นหาปัญหาอันเนื่องมาจากยาใน
ขั้นตอนการคีย์รายการยา ขั้นตอนหลักในกิจกรรมแบบ 
PBL และการวัดผลยังคงท าในลักษณะเดียวกับการเรียนใน
หัวข้อการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ฯ แต่เพิ่มเติมการ
ประเมินด้วยแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา 

การพัฒนาโจทย์ปัญหา 
 การเรียนในแต่ละหัวข้อใช้ เวลา 150 นาทีต่อ
สัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผู้วิจัยพัฒนาโจทย์ปัญหา 6 
โจทย์ส าหรับการเรียนในแต่ละหัวข้อ (ใช้ในสามสัปดาห์
แรกของกิจกรรมแบบ PBL) ผู้วิจัยสร้างโจทย์ปัญหาซึ่งเปน็
สถานการณ์ที่มีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน พบได้บ่อยใน
การปฏิบัติงานจริง มีความซับซ้อน และสามารถกระตุ้นให้
เกิดค าถามได้ครอบคลุมสาระ ตลอดจนมีค าตอบต่อ
สถานการณ์ที่หลากหลายหรือมีทางแก้ไขปัญหาได้หลาย
ทาง หลังจากนั้นผู้วิจัยน าโจทย์ปัญหาให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่านเป็นผู้ตรวจสอบความสอดคล้องของโจทย์ปัญหากับ
เนื้อหาที่สอนและความเหมาะสมในการใช้ในกิจกรรม PBL 
ผู้ เชี่ยวชาญประกอบด้วยผู้ เชี่ยวชาญด้าน  PBL ซึ่ งมี
ประสบการณ์การสอนแบบ PBL และการสอนแบบ 
didactic strategies มากกว่ า  5 ปี  ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญซึ่ ง มี
ประสบการณ์การสอนวิชาเภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้น และ
เภสัชวิทยาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม มากกว่า 
10 ปี และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดตัวแปรทางจิตวิทยา
สุขภาพ ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมีค่า IOC หรือ 
Index of Item-Objective Congruence เท่ากับ 1.00 แสดง
ว่า โจทย์ปัญหามีความสอดคล้องกับเนื้อหาและการ
น าไปใช้ในกิจกรรม PBL 

เคร่ืองมือวิจัย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หรือ

ความรู้และความเข้าใจจากการเรียนรู้) ในหัวข้อการติดตาม
อาการไม่พึงประสงค์ฯ และการค้นหาปัญหาอันเน่ืองมาจาก
ยาฯ เป็นแบบทดสอบ MEQ จ านวน 15 และ 16 ข้อ 
แบบทดสอบเป็นค าถามปลายเปิดและข้อมูลประกอบในแต่
ละโจทย์สถานการณ์ แบบทดสอบแต่ละหน้ากระดาษจะให้
ข้อมูลที่เพียงพอส าหรับตอบค าถามเฉพาะในหน้านั้น โดย
ผู้สอบไม่สามารถเปิดดูข้อมูลในหน้าต่อไปหรือย้อนกลับไป
อ่านหรือแก้ค าตอบของข้อที่ตอบไปแล้ว ส่วนแบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหามีค าถามเป็นแบบ MEQ 
จ านวน 15 ข้อ ประกอบด้วยสถานการณ์ด้านเภสัชกรรม
และด้านสาธารณสุข 5 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยในการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสร้าง
แบบทดสอบนี้โดยอิงขั้นตอนในการแก้ปัญหาตามแนวคิด
ของ Weir (4) ที่ผู้วิจัยปรับและพัฒนาให้เหมาะสมกับการ
วิจัยนี้ ความสามารถในการแก้ปัญหาในการวิจัยนี้แบ่ง
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ออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ก) ขั้นระบุปัญหา หมายถึง 
ความสามารถในการบอกปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนด 
ข) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการบอก
สาเหตุของปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนด และ ค) ขั้น
ก าหนดวิธีการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการหา
คิดวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา เพื่อให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบ PBL ในขั้นสุดท้าย คือ การ
สังเคราะห์ค าตอบเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหา 
 แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
กิจกรรมแบบ PBL เป็นค าถาม 20 ข้อเพื่อให้อาจารย์
ประจ ากลุ่มประเมินนักศึกษาแต่ละคนในกลุ่ม การประเมิน
ทักษะการเรียนรูฯ้ ท าใน 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการแก้ปญัหา 
ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการส่ือสาร และทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง แบบวัดอยู่ในรูปแบบของมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ คือ ปฏิบัติ ได้ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างให้ผู้อื่น (4 คะแนน) ปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยตนเอง 
(3 คะแนน) ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อได้รับค าแนะน าเพิ่มเติม 
(2 คะแนน) และปฏิบัติได้ถูกต้องตามค าส่ังหรือค าบอก (1 
คะแนน)  
 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL มีจ านวน 38 ข้อซึ่งวัด
ความรู้สึกของนักศึกษาภายหลังการร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ใน 6 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านผู้สอน (อาจารย์ประจ า
กลุ่ม) ด้านเนื้อหา (โจทย์ปัญหา) ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ด้าน
การวั ดและประ เมินผลการ เรียน และด้ านผู้ เ รี ยน 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 
เห็นด้วยมากที่สุด (5) เห็นด้วยมาก (4) เห็นด้วยปานกลาง 
(3) เห็นด้วยน้อย (2) และเห็นด้วยน้อยที่สุด (1)       
 แบบสัมภาษณ์อาจารย์ประจ ากลุ่มเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมแบบ PBL เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง
ในด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
ด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน 
ความพร้อมของนักศึกษา ความพร้อมของปัจจัยเกื้อหนุน 
ด้านกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และด้านผลผลิต ได้แก่ คุณลักษณะของ
นักศึกษาตามผลการเรียนรู้ของรายวิชา แบบสัมภาษณ์
ประกอบด้วยค าถาม 20 ข้อ ส่วนค าถามในการสนทนากลุ่ม
ในนักศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมและความเหมาะสมของ
กิจกรรม PBL มีประเด็นของค าถามเหมือนกับในกลุ่ม

อาจารย์ คือ แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ ด้านปัจจัยน าเขา้ 
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต แต่เป็นแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง  

ผู้วิจัยหาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือทั้ง 7 
ชนิดโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้อง 
พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 แสดงว่า ค าถามในแบบวัดมี
ความสอดคล้องกับเนื้อหา ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ   
ครอนบาคของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา แบบประเมิน
ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในกิจกรรม PBL และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกิจกรรมแบบ 
PBL มี ค่ า  0.53 0.79, 0.67, 0.82-0.96 และ  0.80-0.95 
ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การสรุปตัวแปรต่าง ๆ ใช้สถิติเชิงพรรณนา การ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การแก้ปัญหาก่อนและหลังการแทรกแซงใช้ paired t-test 
การสรุปความคิดเห็นของอาจารย์ประจ ากลุ่มและนักศึกษา
ต่อความพร้อมและความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 
PBL ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไป 

นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 89.47 
(17 จาก 19 ราย) ทุกรายมีอายุอยู่ในช่วง 19-21 ปี ในปี
การศึกษา 2557 นักศึกษาร้อยละ 52.63 (10 ราย) มีเกรด
เฉล่ียสะสมอยู่ที่ 2.80-3.49 ที่เหลือมีเกรดเฉล่ียสะสมต่ า
กว่า 2.80  
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ตารางที่  1 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนในแต่ละหัวข้อด้วย
กิจกรรมแบบ PBL พบว่า ในทั้งสองหัวข้อการเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ฯ หลังการเรียนมีระดับสูงกว่าระดับก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) หลังการเรียนคะแนน
เฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 71.94 และ 73.73 ของคะแนนเต็มใน
หัวข้อการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ฯ และการค้นหา
ปัญหาอันเนื่องมาจากยาฯ ตามล าดับ  ขนาดอิทธิพลที่
ค านวณจากความแตกต่างระหว่างกลุ่มหารด้วย SD ของ
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คะแนนก่อนการแทรกแซงเท่ากับ 2.60 ซึ่งถือว่ามีขนาดสูง
ตามเกณฑ์ของ Cohen (5) (ซึ่งก าหนดว่า ขนาดอิทธิพล 
0.2, 0.5 และ 0.8 แสดงผลของการแทรกแซงขนาดน้อย 
ปานกลาง และมาก ตามล าดับ) 
 
ตารางที่ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยกิจกรรมแบบ PBL (N=19) 
ก. หัวข้อการติดตามอาการไม่พงึประสงค์จากการใชย้าและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ผลสัมฤทธิ ์ ค่าเฉล่ีย±SD ร้อยละ1 P2 

ก่อนการเรียน 20.18±6.06 40.36 
<0.001 

หลังการเรียน 35.97±6.55 71.94 
ข. หัวข้อการค้นหาปัญหาอันเน่ืองมาจากยาในขั้นตอนการ
คีย์รายการยา 
ผลสัมฤทธิ ์ ค่าเฉล่ีย±SD ร้อยละ1 P2 

ก่อนการเรียน 30.93±8.96 51.55 
< 0.001 

หลังการเรียน 44.24±9.46 73.73 
1: ร้อยละเมื่อเทียบกับคะแนนเตม็ 60 คะแนน 
2: paired t-test  
 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความสามารถใน
การแก้ปัญหาก่อนและหลังการเรียนด้วยกิจกรรมแบบ PBL 
พบว่า หลังการเรียน นักศึกษามีความสามารถในการ
แก้ปัญหาโดยรวมสูงกว่าระดับก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P<0.001) โดยความสามารถในทั้งขั้นระบุปัญหา 
ขั้นวิเคราะห์ปัญหา และขั้นก าหนดวิธีการแก้ปัญหาสูงขึ้น
กว่าระดับก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) 
ขนาดอิทธิพลของความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวม
เท่ากับ 1.91 ส่วนขนาดอิทธิพลของความสามารถในแต่ละ
ด้านอยู่ในช่วง 1.38-1.54 ซึ่งล้วนถือว่ามีขนาดสูงตาม
เกณฑ์ของ Cohen (5) 
 
ทักษะการเรียนรู้  

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินทักษะการเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจ ากลุ่มระหว่างการจัด
กิจกรรมแบบ PBL ผลการประเมินทักษะในภาพรวมและ
ในทุกมิติ (การแก้ปัญหา การท างานกลุ่ม การส่ือสาร และ 

ตารางที่ 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลัง
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL (N=19) 

ความสามารถ ค่าเฉล่ีย±SD P1 

คะแนนรวม (45 คะแนน) 
ก่อนการเรียน 23.66±6.25 

< .001 
หลังการเรียน 35.62±5.35 
ก) ขั้นระบุปัญหา (15 คะแนน) 
ก่อนการเรียน 6.29±3.35 

< .001 
หลังการเรียน 10.93±2.50 
ข) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (15 คะแนน) 
ก่อนการเรียน 9.29±3.08 

< .001 
หลังการเรียน 12.97±1.92 
ค) ขั้นก าหนดวธิีการแก้ปญัหา (15 คะแนน) 
ก่อนการเรียน 8.08±2.35 

< .001 
หลังการเรียน 11.71±2.54 

1: paired t-test  
 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ในทั้งสองหัวข้อที่เรียนอยู่ในช่วง
คะแนน 3.60-3.85 (จากคะแนนเต็ม 4) ซึ่งหมายความว่า 
นักศึกษาสามารถปฏิบัติทักษะเหล่านี้ได้ถูกต้องด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องได้รับค าแนะน าเพิ่มเติม 
 
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกิจกรรม PBL   

จากตารางที่ 4 นักศึกษาเห็นว่ากิจกรรมแบบ 
PBL มีความเหมาะสมโดยรวมในระดับที่สูง คือ 4.45 และ 
4.42 (จากคะแนนเต็ม 5) ในการเรียนทั้ งสองหัวข้อ 
นักศึกษาประเมินว่า อาจารย์ประจ ากลุ่ม โจทย์ปัญหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน 
และผู้เรียนมีความเหมาะสม โดยได้คะแนนประเมินอยู่
ในช่วง 4.27-4.80 (จากคะแนนเต็ม 5) ในการเรียนทั้งสอง
หัวข้อ  นักศึกษาเห็นว่า ส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสมเช่นกัน แต่อยู่ในระดับต่ ากว่าด้านอื่น 
ๆ โดยได้คะแนน 4.04 และ 3.82 ตามล าดับ ในเรื่องการ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ฯ และเรื่องการค้นหาปัญหา
อันเน่ืองมาจากยาฯ ตามล าดับ 
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ ากลุ่มและนักศึกษาต่อ
ความพร้อมและความเหมาะสม 
 การศึกษานี้ประเมินความพร้อมและความ
เหมาะสมของการจัดกิจกรรมแบบ PBL ในด้านปัจจัย
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ตารางที่  3. ค่าเฉล่ีย±SD ของทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษาประเมินโดยอาจารย์ในระหว่างกิจกรรม PBL1  

ทักษะการเรียนรู ้
เรื่องการ

ติดตามอาการ
ไม่พึงประสงค ์

เรื่องการ
ค้นหาปัญหา
จากยาฯ 

ด้านการแก้ปัญหา  3.62±0.40 3.85±0.25 
ด้านการท างานกลุ่ม  3.83±0.57 3.62±0.58 
ด้านการส่ือสาร  3.74±0.41 3.64±0.49 
ด้านการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

3.60±0.46 3.68±0.47 

คะแนนรวม  3.69±0.43 3.71±0.36 
1: คะแนนมีพิสัยตั้งแต่ 1-4 คือ ปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างให้ผู้อื่น (4 คะแนน) ปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยตนเอง         
(3 คะแนน) ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อได้รับค าแนะน าเพิ่มเติม 
(2 คะแนน) และปฏิบัติได้ถูกต้องตามค าส่ังหรือค าบอก              
(1 คะแนน)   
 
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิต โดยสัมภาษณ์อาจารย์
ประจ ากลุ่ม 3 คนและการจัดสนทนากลุ่มนักศึกษา 3 กลุ่ม 
กลุ่มละ 3 คน ผลการประเมินมีดังนี้ 
 
ปัจจัยน าเข้า 
ปัจจัยน าเข้าของการจัดกิจกรรมแบบ PBL มี 3 ประเด็น 
คือ  ความพร้อมของอาจารย์ ความพร้อมของนักศึกษา 
และความพร้อมของปัจจัยเกื้อหนุน ในด้านความพร้อมของ
อาจารย์ จากการสัมภาษณ์อาจารย์พบว่า การมีอาจารย์ 1 
คนประจ ากลุ่มที่มีนักศึกษา 6–7 คน นั้นมีความเพียงพอ
และเหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบ PBL เพราะอาจารย์
สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง อาจารย์ยังกล่าวว่า 
ตนสามารถเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้แบบ PBL เพราะมี
ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพเภสัชกรรม และยังเคย
ผ่านการเตรียมความพร้อมในเรื่อง PBL ท าให้อาจารย์
ประจ ากลุ่มเข้าใจบทบาทของตนว่าเป็นผู้แนะแนวทาง
ให้กับนักศึกษา ถ้านักศึกษาหลงทางออกนอกเรื่องจาก
โจทย์ปัญหา อาจารย์จะรีบตั้งค าถามเพื่อให้นักศึกษา
กลับมายังโจทย์ปัญหานั้น ๆ อาจารย์ประจ ากลุ่มทุกท่าน
เข้าใจขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นของ PBL จึงสามารถสนับสนุนการ
สอนแบบ PBL ของนักศึกษาได้อย่างดี การสนทนากลุ่ม
นักศึกษาพบผลเช่นเดียวกัน นักศึกษากล่าวว่า จ านวน

อาจารย์ประจ ากลุ่มเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม และอาจารย์ประจ ากลุ่มมีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ เพราะอาจารย์
มีความรู้ความสามารถ และมีการเตรียมความพร้อมอย่างดี
ในการเข้าร่วมกิจกรรมแบบ PBL นอกจากนี้นักศึกษายัง
กล่าวว่า อาจารย์ประจ ากลุ่มเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ได้ชี้แนะแนวทาง และตั้งค าถามให้นักศึกษาคิดต่อ 
เมื่อนักศึกษาออกนอกเรื่องจากโจทย์ปัญหา อาจารย์จะ
ช่วยดึงนักศึกษากลับมายังโจทย์ปัญหา เพื่อให้นักศึกษาใน
กลุ่มช่วยกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ใหม่ 

ในประเด็นความพร้อมของนักศึกษา จากการ
สัมภาษณ์อาจารย์พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการเรียนแบบ PBL เพราะมีความกระตือรือร้น
ในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนใน
กลุ่ม มีนักศึกษาส่วนน้อยมากที่กระตือรือร้นน้อยหรือไม่
ค่อยแสดงความคิดเห็น อาจารย์ประจ ากลุ่มแก้ไขโดยการ
ตั้งค าถามให้นักศึกษาคนดังกล่าวให้แสดงความคิดเห็น 
และอาจารย์บอกให้ประธานกลุ่มช่วยกระตุ้นเพื่อนให้แสดง
ความคิดเห็นกันทุกคน การเตรียมความพร้อมก่อน
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับ
การเรียนรู้แบบ PBL ท าให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการ
เรียนการสอนแบบ PBL และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการ 

 
ตารางที่ 4. ค่าเฉล่ีย±SD ของความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อความเหมาะสมของกิจกรรมแบบ PBL1 ที่ประเมินด้วย
แบบสอบถาม (N = 19) 

ความคิดเห็นด้าน 
เรื่องการ

ติดตามอาการ
ไม่พึงประสงค ์

เรื่องการ
ค้นหาปัญหา
จากยาฯ 

อาจารย์ประจ ากลุ่ม 4.63±0.40 4.80±0.32 
เน้ือหา (โจทย์ปัญหา) 4.43±0.48 4.27±0.59 
กิจกรรมการเรียน 4.58±0.41 4.51±0.43 
ส่ือ/ส่ิงสนับสนุนการเรียน 4.04±0.76 3.82±0.67 
การวัดและประเมินผล 4.54±0.48 4.51±0.51 
ผู้เรียน (ประเมินตนเอง) 4.35±0.52 4.34±0.44 

รวมทุกด้าน 4.45±0.36 4.42±0.35 
1: การประเมินมี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด (5) เห็น
ด้วยมาก (4) เห็นด้วยปานกลาง (3) เห็นด้วยน้อย (2)             
และเห็นด้วยน้อยที่สุด (1)       
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เข้าร่วมกิจกรรม PBL แต่ละครั้งเป็นอย่างดี การสนทนา
กลุ่มกับนักศึกษาในประเด็นเดียวกันพบว่า นักศึกษาเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ PBL ทั้ง 7 ขั้นตอน และเข้าใจ
บทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรม  PBL ในแต่ละครั้ ง  
นักศึกษากล่าวว่ า  กิ จกรรม PBL ช่วยให้นักศึกษา
กระตือรือร้นในการเรียน ไม่ง่วง สามารถท าความเข้าใจ
เนื้อหาประเด็นต่าง ๆ ด้วยตนเอง และสืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง ท าให้เข้าใจและจ าเนื้อหาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น แต่
นักศึกษาประเมินตนเองว่า นักศึกษาควรปรับปรุงในบาง
เรื่อง ได้แก่ ควรให้เวลาในการสืบค้นข้อมูลในประเด็นการ
เรียนรู้มากกว่านี้ และนักศึกษาบางคนควรปรับตัวให้เข้า
กับสมาชิกในกลุ่มมากขึ้น  
 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ ากลุ่มพบว่า PBL 
เหมาะสมกับนักศึกษาในหลักสูตรนี้ เพราะระยะเวลาของ
การเรียนในหลักสูตรส้ันเพียง 2 ปี  PBL เป็นวิธีการสอนที่
มีประสิทธิภาพภายใต้เวลาเรียนที่จ ากัดในหลักสูตร เพราะ
ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นขั้นตอน และสามารถค้นคว้าด้วยตนเอง ท าให้
เข้าใจและจ าเนื้อหาได้นานกว่าการเรียนแบบบรรยาย 
นอกจากนี้ โจทย์ปัญหาในการเรียนแบบ PBL คล้ายกับ
สถานการณ์จริงที่นักศึกษามีโอกาสพบในการประกอบ
วิชาชีพในอนาคต ในด้านความพร้อมของปัจจัยเกื้อหนุน 
อาจารย์ประจ ากลุ่มกล่าวว่า ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุ
อุปกรณ์และสถานที่ เช่น กระดาน กระดาษพลิปชาร์ต 
ปากกาไวท์บอร์ด และห้องเรียน มีปริมาณเพียงพอและมี
คุณภาพเหมาะสม PBL ส่วนส่ือการเรียนรู้ หนังสือและ
ต าราในห้องสมุดมีจ านวนน้อยและบางเล่มเป็นฉบับเก่า 
และระบบอินเทอร์ เน็ตล่าช้า อาจารย์ประจ ากลุ่มมี
ความเห็นว่า วิทยาลัยควรส่ังซื้อหนังสือและต าราฉบับใหม่ 
ๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษา และปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การสนทนา
กลุ่มกับนักศึกษาในประเด็นเดียวกันพบผลที่คล้ายกันมาก 
คือ PBL เหมาะสมกับการเรียนในหลักสูตรนี้ เพราะ PBL 
ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ท าให้เข้าใจและ
จ า เนื้ อห า ได้ นาน  และ โ จทย์ ปัญหาที่ ใ ช้ ค ล้ ายกับ
สถานการณ์จริงที่นักศึกษามีโอกาสเจอตอนไปฝึกงานและ
ท างาน และควรน า PBL มาใช้ในวิชานี้และวิชาอื่น ๆ ของ
หลักสูตรต่อไป นักศึกษากล่าวว่า ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้มี
ปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพเหมาะสม แต่ส่ือการเรียนรู้ 
หนังสือและต าราในห้องสมุดมีจ านวนน้อยและเก่า และ

ระบบอินเทอร์เน็ตช้า ระหว่างเรียนมีการแก้ไขโดยอาจารย์
ประจ ากลุ่มให้นักศึกษายืมหนังสือและต าราส่วนตัว 
กระบวนการ 

ประเด็นที่พบเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรม
แบบ  PBL มี  2 ประ เด็ น  คื อ  คว าม เหมาะสมของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และความเหมาะสมของ
การวัดและประเมินผล ในเรื่องความเหมาะสมของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจากการสัมภาษณ์
อาจารย์ประจ ากลุ่มพบว่า นักศึกษาทุกกลุ่มด าเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ตามขั้นตอนของ PBL แต่นักศึกษามองโจทย์
ปัญหาไม่กว้าง อาจารย์ประจ ากลุ่มมีบทบาทที่ต้องคอย
ชี้แนะแนวทางให้นักศึกษามองโจทย์ปัญหาได้กว้างและ
แก้ปัญหาได้ครอบคลุม นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนตรงตามเวลา แต่นักศึกษาบาง
คนควรปรับปรุงในเรื่องการเลือกแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า 
โดยควรเ ลือกแหล่งข้ อมูลจากหนั ง สือ  ต ารา  หรือ
แหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือ การสนทนากลุ่ม
กับนักศึกษาว่า นักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนของ PBL ทุกโจทย์ปัญหา และนักศึกษาปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนตรงตามเวลา แต่ต้องมีการ
นัดนอกเวลาให้สมาชิกน าความรู้ที่ค้นคว้าตามประเด็นการ
เรียนรู้มาสังเคราะห์หาค าตอบของโจทย์ปัญหา  

ในเรื่องความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 
จากการสัมภาษณ์อาจารย์พบว่า การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนแบบ PBL และตรงตามผล
การเรียนรู้ของรายวิชาเภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้นและ
เนื้อหาทั้งสองหัวข้อที่สอน การวัดและประเมินผลใช้
ข้อสอบ MEQ (รายบุคคล) ทักษะการเรียนของนักศึกษา 
(รายบุคคล) และการน าเสนอและรายงาน (รายกลุ่ม) โดย
การแบ่งสัดส่วนคะแนนรายบุคคลต่อรายกลุ่ม คือ 70 : 30 
ซึ่งมีความเหมาะสมมาก การสนทนากลุ่มกับนักศึกษา
พบว่า อาจารย์วัดและประเมินผลตามที่แจ้งกับนักศึกษา
ก่อนมีการเรียนการสอน นักศึกษากล่าวว่า การสอบโดยใช้
ข้อสอบแบบ MEQ มีข้อดีส าหรับตัวนักศึกษา เพราะถ้า
นักศึกษาท าข้อสอบข้อใดผิด ข้อถัดไปจะเห็นเฉลยก่อน ท า
ให้นักศึกษาได้รู้ค าตอบที่ถูกต้อง ส่งผลให้สามารถตอบ
ค าถามข้อต่อไปได้ถูกทางมากขึ้น 
ผลผลิต 

ผลผลิตของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL 
หมายถึง คุณลักษณะของนักศึกษาที่เป็นผลจากการเรียน
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แบบ PBL การสัมภาษณ์อาจารย์ประจ ากลุ่มพบว่า ผลการ
เรียนรู้ตามรายวิชาที่เกิดขึ้น คือ นักศึกษารับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา มี
ความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของงานเภสัชกรรม
คลินิก สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและผู้ตาม 
สามารถประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
สนทนากลุ่มกับนักศึกษาพบว่า หลังการเรียนด้วย PBL 
นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้แบบ PBL และเกิดทักษะ
การเรียนรู้ต่าง ๆ มากขึ้น ได้แก่ ก) ทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักศึกษาต้องค้นคว้าและสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเอง ข) ทักษะการแก้ปัญหาดีขึ้น เพราะ
นักศึกษาต้องวิเคราะห์และตั้งค าถามจากโจทย์ปัญหา ท า
ให้คิดเป็นและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ค) ทักษะการท างาน
กลุ่มดีขึ้น มีการท างานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น 
และท าหน้าที่ตามบทบาทที่ตนเองได้รับ ง) ทักษะการ
ส่ือสารของนักศึกษาให้ดีขึ้น โดยนักศึกษาสามารถแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่ม  
 

การอภิปรายผล 
การวิจัยนี้พบว่ า การใช้กิจกรรมแบบ PBL 

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐภาส ถาวรวงษ์ 
(3) ที่ใช้กิจกรรม PBL ในรายวิชาพรีคลินิก ของนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และงานวิจัยของเพ็ญประภา เบญจวรรณและอริยา คูหา 

(6) ในการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด เรื่องพิษภัย
ของอาหารด้วยกิจกรรม PBL ในนักศึกษาพยาบาล 
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ไม่ได้มีกลุ่มเปรียบเทียบที่ได้รับ
การสอนด้วยวิธีการบรรยายหรือวิธีอื่น ๆ เพราะข้อจ ากัด
ในเรื่องขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น้อย และก าลังอาจารย์ผู้สอนที่
มีจ ากัด นอกจากนี้ การแบ่งกลุ่มตัวอย่างอย่างสุ่มเป็นสอง
กลุ่มที่ได้รับการแทรกแซงต่างกันก็อาจก่อให้เกิดอคติใน
การเปรียบเทียบเนื่องจากการรั่วไหลของการแทรกแซง 
(intervention contamination) อย่างไรก็ตาม การขาดกลุ่ม
เปรียบเทียบท าให้ไม่อาจสรุปได้ว่า การสอนแบบ PBL 
เหนือกว่าวิธีการสอนแบบอื่นหรือไม่ นอกจากนี้ข้อสอบที่
ใช้ในช่วงก่อนและหลังการแทรกแซงยังเป็นข้อสอบชุด
เดียวกัน คะแนนที่สูงขึ้นอาจเกิดจากการที่นักศึกษาจดจ า

ข้อสอบที่ ใช้ในช่วงก่อนการแทรกแซงได้ นอกจากนี้  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ สูงขึ้นยังอาจเกิดจาก co-
intervention ต่าง ๆ ( เช่น การที่นักศึกษาไปปรึกษา
อาจารย์ท่านอื่นในหลักสูตร) ที่ไม่อาจควบคุมได้ด้วยแบบ
วิจัยที่ใช้ในการวิจัยนี้  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า Strobel และ 
Barneveld (7) วิเคราะห์อภิมานเชิงคุณภาพ (qualitative 
meta-analysis) โดยเปรียบเทียบข้อสมมติฐานและข้อ
ค้นพบของการวิเคราะห์อภิมานต่าง ๆ ที่สังเคราะห์ผลของ 
PBL เปรียบเทียบกับการสอนแบบดั้งเดิม งานวิจัยสรุปได้
ว่า PBL มีความเหนือกว่าในด้านการคงอยู่ของความรู้ใน
ระยะยาว ด้านการพัฒนาทักษะ และความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและผู้สอน ในขณะที่วิธีการแบบดั้งเดิมมีประสิทธิผล
สูงกว่าในเรื่องการจดจ าความรู้ในระยะส้ันที่วัดผลโดย
ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ Galvao และคณะ 
(8) ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิ
มานงานวิจัยเพื่อประเมินผลของ PBL ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาที่เรียนโดยวิธี PBL ท าคะแนนได้ดีกว่าในการ
สอบกลางภาคและในการสอบปลายภาคเมื่อเปรียบเทียบ
กับนักศึกษาที่ใช้วิธีการเรียนแบบดั้งเดิม ผลการศึกษาสรุป
ได้ว่า ความรู้ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์พัฒนาขึ้นโดยใช้
การเรียนแบบ PBL เหนือกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม  

การวิจัยแบบวัดผลก่อนและหลังการแทรกแซง
ดังเช่นงานวิจัยนี้ มีข้อเสียดังกล่าวมาแล้ว แต่ก็มีจุดแข็งคือ 
เป็นการแทรกแซงหรือการสอนในลักษณะที่เหมือนสภาพ
จริงในวิทยาลัยฯ คือ ใช้ PBL กับนักศึกษาทุกคนของชั้นปี 
โดยไม่มีการแบ่งเป็นกลุ่มเปรียบเทียบหรือกลุ่มศึกษา และ
ไม่เกดิ intervention contamination ทั้งยังเป็นการสอนโดย
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนในหลักสูตรฯ ดังนั้น แม้ผลที่พบ
จะมีอคติจากปัจจัยต่าง ๆ แต่หากสอนซ้ าด้วยวิธีการเดิม ก็
น่าจะพบว่าได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในลักษณะที่
พบในการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหลังจาก
เรียนด้วย PBL นั้น พบในทั้งสองหัวข้อของการเรียน และมี
ขนาดของการเพิ่มที่ไม่ต่างกันมากตลอดจนมีขนาดอิทธิพล
ในระดับสูง จึงท าให้มั่นใจว่า การเปล่ียนแปลงของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกิดขึ้นจริง 

ก า ร วิ จั ย ยั ง พ บ ว่ า  ห ลั ง เ รี ย น ด้ ว ย  PBL 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาสูงกว่าระดับ
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะการ
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เรียนรู้แบบนี้สอนให้ผู้เรียนแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของโสภาพันธ์ 
สอาด (9) ในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก ซึ่งพบว่า การสอนแบบ PBL และแบบ PBL 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเพิ่มความสามารถในการ
แก้ปัญหาได้ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ไม่มีกลุ่มควบคุมด้วย
เหตุผลที่กล่าวมาแล้ว ท าให้ไม่อาจสรุปได้ว่าการสอนแบบ 
PBL เหนือกว่าวิธีการสอนแบบอื่นหรือไม่ในการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ข้อสอบที่ ใช้
ในช่วงก่อนและหลังการแทรกแซงยังเป็นข้อสอบชุด
เดียวกัน คะแนนที่สูงขึ้นอาจเกิดจากการที่นักศึกษาจดจ า
ข้อสอบที่ ใช้ในช่วงก่อนการแทรกแซงได้ นอกจากนี้  
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่สูงขึ้นยังอาจเกิดจาก co-
intervention ต่าง ๆ (เช่น การที่รายวิชาอื่นก็อาจสอน
ทักษะความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น) ซึ่งไม่อาจ
ควบคุมได้ด้วยแบบวิจัยที่ใช้ในการวิจัยนี้  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า Choi (10) ได้
ศึกษาผลของ PBL ต่อการรู้คิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะการแก้ปัญหา โดยมีรูปแบบของการวิจัยเป็น
แบบการวัดผลก่อนและหลังการสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักศึกษาพยาบาล 76 คน ที่เรียนวิชากระบวนการทางการ
พยาบาลในโรงเรียนการพยาบาล 2 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า 
PBL ช่วยพัฒนาการรู้คิดและกระบวนการแก้ปัญหา แต่ไม่
มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

แบบการวิจัยในงานวิจัยครั้งนี้มีจุดแข็งคือ เป็น
การสอนที่เหมือนสภาพจริงในวิทยาลัยฯ คือ ใช้ PBL กับ
นักศึกษาทุกคนของชั้นปี  โดยไม่มีการแบ่งเป็นกลุ่ม
เปรียบเทียบหรือก ลุ่มศึกษา จึ งไม่ เกิด intervention 
contamination และยั ง เ ป็ นก า รสอน โดยอาจ ารย์ ที่
ปฏิบัติงานสอนจริงในหลักสูตรฯ ดังนั้นแม้ผลที่พบจะมีอคติ
จากปัจจัยต่าง ๆ แต่หากสอนซ้ าด้วยวิธีการเดิม ก็น่าจะ
พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้นในลักษณะที่
พบในการวิจัย  

การประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
อาจารย์ประจ ากลุ่มระหว่างการจัดกิจกรรมแบบ PBL 
พบว่า ทักษะการเรียนรู้ในภาพรวมและในทุกมิติอยู่ใน
ระดับที่สูงในทั้งสองหัวข้อที่เรียน ซึ่งแสดงว่า นักศึกษา
สามารถปฏิบัติทักษะเหล่านี้ได้ถูกต้องด้วยตนเองโดยไม่
ต้องได้รับค าแนะน าเพิ่มเติม ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เกียรติก าจร  กุศล และคณะ  (11) ที่

เปรียบเทียบคุณลักษณะและทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนและหลังการเรียนแบบ PBL ในวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ของนักศึกษาพยาบาล 
พบว่า หลังการเรียนแบบ PBL คุณลักษณะและทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาสูงกว่าระดับก่อนการ
เรียนแบบ PBL อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 อย่ า ง ไรก็ ตาม งานวิ จั ย ในครั้ งนี้ ไม่มีก ลุ่ม
เปรียบเทียบและยังไม่มีการวัดผลก่อนการแทรกแซง
ส าหรับตัวแปรตัวนี้  เพราะการวัดผลท าโดยสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจ ากลุ่มระหว่างท า
กิจกรรมแบบ PBL แต่จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า 
Choi (10) ได้ศึกษาผลของ PBL ต่อการรู้คิด การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษา
พยาบาล ผลการวิจัยพบว่า PBL ช่วยพัฒนาการรู้คิดและ
กระบวนการแก้ปัญหา แต่ไม่มีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ส่วนการศึกษาของ Koh และคณะ (12) ได้
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในเรื่องผลของ PBL ใน
โรงเรียนแพทย์ต่อสมรรถนะของแพทย์ภายหลังส าเร็จ
การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะ 4 ด้านที่มี
หลักฐานระดับปานกลางถึงมากที่ยืนยันว่าเป็นผลดีของ 
PBL ทั้งจากการประเมินตนเองและการประเมินด้วยการ
สังเกต นั่นคือ การจัดการกับความไม่แน่นอน และการ
เข้าใจถึงประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมในการรักษา
ผู้ป่วย (หลักฐานชัดเจน) ทักษะการส่ือสาร และทักษะการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง (หลักฐานปานกลาง) 

หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL 
นักศึกษาประเมินด้วยแบบสอบถามว่า ความเหมาะสมของ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL โดยรวมอยู่ในระดับที่สูง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Strobel และ Barneveld (7) ที่
วิเคราะห์อภิมานเพื่อเปรียบเทียบผลของการเรียนการสอน
แบบ PBL กับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม พบว่า PBL มี
ความเหนือกว่าในด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้สอน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญประภา    
เบญจวรรณ และอริยา คูหา (6) ที่ พบว่า นักศึกษาพยาบาล
พึงพอใจอย่างมากในการเรียนรูแ้บบนี้  

อาจารย์ประจ ากลุ่มและนักศึกษาประเมินปัจจัย
น าเข้าส าหรับการจัดกิจกรรมแบบ PBL ว่า อาจารย์ประจ า
กลุ่มมีความรู้และทักษะวิธีการเรียนรู้แบบ PBL เข้าใจใน
บทบาทของการเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง ตั้งค าถามให้นักศกึษา
คิดต่อ และเข้าใจขั้นตอนทั้ง 7 ของ PBL จึงสามารถ
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สนบัสนุนการเรียนแบบ PBL ได้ดี นักศึกษาประเมินตนเอง
ว่า เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ PBL ท าตามขั้นตอนของ 
PBL และท าตามหน้าที่ที่ได้รับ นักศึกษาเป็นผู้ก าหนด
ประเด็นการเรียนรู้เอง ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง 
และน าความรู้มาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกใน
กลุ่มเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาได้ ส่วนในเรื่องปัจจัยเกื้อหนุน 
นักศึกษาเห็นว่า หนังสือและต าราในห้องสมุดมีจ านวนน้อย
และบางเล่มเป็นฉบับเก่า และระบบอินเทอร์เน็ตช้า 
วิทยาลัยควรมีการจัดหาหนังสือและต าราฉบับใหม่ ๆ และ
เพิ่มจ านวนให้เพียงพอต่อนักศึกษา และปรับปรุงระบบ
อินเทอร์เน็ต  

อาจารย์ประจ าก ลุ่มและนักศึกษาประเมิน
กระบวนการในการจัดกิจกรรมแบบ PBL ว่า การสอนแบบ 
PBL ท าให้นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง รู้จัก
คิดวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาได้ และฝึกการท างานเป็น
กลุ่ม ส่วนการวัดและประเมินผลนั้นท าได้ตรงตามผลการ
เรียนรู้ของรายวิชาเภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้นและเนื้อหา 

อาจารย์ประจ ากลุ่มและนักศึกษาประเมินผลผลิต
จากการจัดกิจกรรมแบบ PBL ว่าท าให้นักศึกษาเกิดทักษะ
ในการเรียนรู้แบบ PBL ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการท างานกลุ่ม และทักษะการส่ือสาร 
ส่งผลให้เกิดคุณลักษณะตามผลการเรียนรู้ของรายวิชา
เภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้น  
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
การวิจัยสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

PBL สามารถพัฒนานักศึกษาทั้งในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการเรียนรู้
ของนักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษายังพึงพอใจในวิธีการ
เรียนแบบนี้ ตลอดจนคณาจารย์ในหลักสูตรฯ มีความพรอ้ม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนเช่นนี้ ดังนั้นวิทยาลัยฯ ควร
ส่งเสรมิให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL ให้มากขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในรายวิชาชีพและรายวิชาที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 

วิทยาลัยฯ ควรมีนโยบายก าหนดให้ทุกราย
วิชาชีพของทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) อย่าง

น้อย 1 หัวข้อเรื่องในแต่ละรายวิชาชีพ  เพื่อส่งเสริมให้
นั กศึ กษา เกิ ดทักษะการ เรียนรู้ แห่ งศตวรรษที่  21 
ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การเรียน
แบบร่วมมือ (cooperative/collaborative learning) การใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ส่ือเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง หรือการบูรณาการการเรียนรู้ชุมชนกับการ
เรียนซึ่งเป็นการใช้ปัญหาจริงในชุมชนเป็นตัวกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (13) เป็นต้น ทั้งนี้เพราะเป็นส่ิงที่พิสูจน์
ในการวิจัยนี้แล้วว่าเป็นส่ิงที่ท าได้โดยไม่มีอุปสรรคมากนัก 
วิทยาลัยอื่น ๆ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ควร
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าว
ในรายวิชาชีพ และรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักศึกษา  

วิทยาลัยฯ ควรจัดฝึกอบรมอาจารย์ประจ ากลุ่มให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทบทวนความเข้าใจในเรื่องนี้เป็น
ระยะ ๆ และจัดให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของการ
เป็นอาจารย์ประจ ากลุ่ม นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริม
ให้มีการจัดการความรู้ในเรื่องการเรียนรู้แบบ PBL ใน
วิทยาลัยฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์สู่อาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาอื่น ๆ หรือหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบนี้มากขึ้น วิทยาลัยฯ 
ควรปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือและ
ต าราให้มีจ านวนเพียงพอและมีความทันสมัย และควร
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพต่อ
การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองเพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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Abstract 
 Objectives: 1) To compare learning achievement and problem solving ability before and after the 
implementation of problem-based learning (PBL) activities, and 2) To assess students, learning skills during PBL 
activities. Methods: The subjects were 19 second year students in Diploma of Public Health Programme in pharmacy 
technique at Sirindhorn College of Public Health, Trang. The PBL activities were implemented in 2 topics in the course 
of Introduction to Clinical Pharmacy, i.e., the monitoring of adverse reactions from drugs and health products, and drug 
related problems during the order entry. The PBL activities covered 8 weeks with 150 minutes in a week with the total 
of 20 hours of learning. PBL activities consisted of 7 steps as follows: 1) students working in group clarified the 
problems in scenarios received from the researchers 2) students working in group identified main problems in 
scenarios. 3) students brainstormed to analyze identified problems and discuss to explain the problems based on their 
existing knowledge. 4) students working in group hypothesized the answers for identified problems and prioritized 
them. 5) students assessed themselves on what they knew, what they didn’t and what were needed for hypothesis 
testing. They determined objectives for knowledge gathering. 6) individual student collected the information on their 
own for 7 days, and 7) each student presented their findings and synthesized the information to prove hypotheses in 
scenarios. They then formulated general concepts from what they learned. The researcher measured learning 
achievement and problem solving abilities with multiple easy questions (MEQ) developed in the study. Facilitator 
evaluated PBL learning skills among students by observing their behaviors. The study also collected the data on 
students, opinion toward PBL activities with questionnaires. Appropriateness of input, process and output of PBL 
activities was assessed by interviewing all facilitators and focus group discussion among students. Results: Learning 
achievement and problem solving ability significantly improved after PBL activities, compared to those at baseline 
(P<0.05). Learning skills among students during PBL activities was at high levels. Appropriateness of PBL activities 
was at the high levels. Inputs, process and outputs of PBL activities were ready and appropriate. However, 
improvement should be made by the College i.e., to procure up-to-date textbooks and a more efficient internet system. 
Conclusion: Students, learning achievement, problem solving ability and learning skill were improved by PBL activities. 
Facilitators and students viewed PBL activities as very appropriate. Therefore, the College should encourage more 
implementation of PBL activities especially in the professional courses.  
Keywords: problem-based learning, learning achievement, problem solving ability 
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