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 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบแผนการวิจยัแบบหนึงกลุม่ทดสอบก่อน-หลงั 
(one group pretest-posttest design) โดยมีวตัถปุระสงค์การวิจยัเพือ 1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน เรือง ความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  4 ก่อนและหลัง        
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และ 2) ศกึษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปี
ที4 ทีมีตอ่การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชนั
ประถมศกึษาปีที 4/1 โรงเรียนนาคดีอนสุรณ์ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ ปีการศึกษา 2553 
จํานวน 54 คน โดยการสุม่อย่างง่าย เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อ       
การจดัการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมลูใช้คา่ร้อยละ (% ) คา่เฉลีย ( ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบคา่ที (t–test) แบบ dependent.    
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของนักเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 4 ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนรู้ 
( = 27.39, S.D. = 3.73) สงูกวา่ก่อนเรียน ( = 19.56, S.D. = 2.77) และ 2) ความคิดเห็นของ
นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วยมากทกุด้าน   เมือพิจารณารายด้านพบวา่นกัเรียนเห็นด้วยในระดบัมาก ลําดบัที 1 
คือ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.( = 2.85, S.D. = 0.16)  ลําดบัที 2 คือ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.( = 2.81, S.D. = 0.19) และลําดบัที 3 คือ ด้าน
ประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.( = 2.78, S.D. = 0.24). 
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 The purposes of this experimental research with one group pretest posttest 
design were 1) to compare learning achievement on life safety of the fourth grade  
students before and after being taught by problem based  learning approach and 2) to 
investigate the students’ opinions toward the instruction with Problem Based Learning 
approach. The sample  consisted of  54  fourth  grade students of Nakdeeanuson 
School, Maung, Samutprakam Province. The research instruments used for gathering 
data were : an instructional plan, an achievement test, and a questionnaire. The 
statistical analysis employed were percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D.) 
and t-test dependent. 
 The research findings of this research were as follows 1) The learning  
achievement  on life  safety of  the fourth  grade  students  before and after being  
taught by problem based  learning approach were statistically significant different at .05 
level. The learning achievement scores after being taught were higher than before being 
taught by problem based learning approach ( = 27.39, S.D. = 3.73). ( = 19.56, S.D. 
=2.77)  and 2) The students’ opinions toward  Problem Based Learning approach were 
at a high agreement level in all  aspects. The students  strongly agreed with the learning 
atmosphere ( = 2.85, S.D. = 0.16), the learning activities ( = 2.81, S.D. = 0.19) and 
the learning usefulness respectively ( = 2.78, S.D. = 0.24). 
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 วิทยานิพนธ์เลม่นีสําเร็จได้ด้วย เพราะได้รับความเมตรตาและความกรุณาอย่างสงูจาก
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สุเทพ  อ่วมเจริญ  อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผู้ ให้คําปรึกษา  
คําแนะนํา  ชีแนะ ควบคุมดูแลและติดตามการดําเนินการวิจัยจนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์  
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  มงคล   และ รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย  กรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ คอยช่วยเหลือและให้คําแนะนําทีเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ วิจยั   
 กราบขอบพระคุณ  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา  เล่าเรียนดี ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์    และศาสตราจารย์ พิเศษ  กาญจนา   คณุารักษ์   ผู้ทรงคณุวฒุิทีเมตตา
กรุณาอย่างยิงทีให้คําปรึกษา และแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ ซึงทําให้ วิทยานิพนธ์เล่มนี
สมบรูณ์ยิงขนึ 
 กราบขอบพระคุณผู้ เชียวชาญทีตรวจสอบเครืองมือสําหรับการวิจัยในครังนี  ได้แก่   
ดร.สรีุย์  แก้วเศษ   ศกึษานิเทศก์ชํานานการ  นาย อะกีบ  สะไหน  ศกึษานิเทศก์ชํานานการพิเศษ  
นายสนุนัท์  วงศ์ทองเหลือ  ศกึษานิเทศก์ชํานานการ   ทีกรุณาให้คําแนะนําด้านเนือหา  ภาษาและ
ขนัตอนสร้างและปรับปรุงเครืองมือซึงทําให้มีคณุภาพในการวิจยัครังนี 
 ขอบคณุผู้บริหารคณะครูและนกัเรียน โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์   อําเภอเมือง   จังหวดั
สมทุรปราการ  ระดบัชนัประถมศกึษาปีที 4  ทีให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูเพือใช้ในการวิจยั 
 ขอบคณุเพือน ๆ รุ่น “50” พี ๆ และน้อง ๆ สาขาวิชาหลกัสตูรและการนิเทศ ทีรวมเป็น
กําลังใจและให้ความช่วยเหลือแนะนําในการวิจัยจนประสบความสําเร็จเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบรูณ์ได้ 
 กราบขอบพระคณุอย่างยิงตอ่ คณุพ่อพร และคณุแมส่นีุย์  พลบัพลา ทีคอยให้กําลงัใจ 
สนับสนุน  ช่วยเหลือและให้คําแนะนําตลอดเวลาในการทํางาน ซึงผู้ วิจัยพยามทําวิทยานิพนธ์  
เต็มความสามารถเพือจะได้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อครูผู้ สอนและผู้สนใจในการศึกษาค้นคว้า
เพิมเติมได้   
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




