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บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยศึกษาจากนักศึกษา ที่
ลงทะเบียน เรียนรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 99 คน ท าการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบก่อนและหลังการเรียนการสอน โดยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test และร้อยละการพัฒนาการของผู้เรียน  
 ผลจากการ ศึกษาพบว่า วิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการทดสอบ
ผู้บริโภคและการทดสอบอายุการเก็บรักษา ของผลิตภัณฑ์  ท าให้คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลัง
เรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) และ
มีพัฒนาการของผู้เรียนเท่ากับ ร้อยละ 32.79 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
  The objective of this research was to study the problem-based learning 
achievement of the 3rd year undergraduate students, Division of Food Science and 
Technology, Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi. The selected students were 99 students, which registered in the course of 
Food Product Development. The methodology of the research was compared pre-test and 
post-test scores. The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test and 
percentage of student development.     
  The result of the study shown that used of problem-based learning in the topic of 
consumer testing and shelf-life testing had affected on students. Mean of post-test was 
significant higher than pre-test (p  0.05) and percentage of student development was 
32.79 percent.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 
 

  การวิจัยในช้ันเรียน คือ กระบวนการแสวงหาความรู้อันที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  จุดมุ่งหมายของการท าวิจัยในช้ันเรียน 
คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานสอนให้ดีขึ้น 
  งานวิจัยเร่ือง กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Problem – based Learning ในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ศึกษาถึงการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก  ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพื่อน ามาแก้ปัญหานั้น  ต่อการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 99 คน 
  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจที่จะพัฒนา
และปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทน า 
 
 

   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ มีการใช้
เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแนวความคิดให้กลายเป็นตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนหลักๆ คือ ก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของงาน สร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิทาง
เทคโนโลยีและการตลาด กลั่นกรองและประเมินแนวความคิดเพื่อสรุปผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา 
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาเชิงธุรกิจ ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาสูตรและพัฒนา
กรรมวิธีการผลิต การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ ประสาท
สัมผัสรวมทั้งทดสอบผู้บริโภคและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ ขั้นสุดท้ายคือการน าเสนอสินค้าออก
สู่ตลาด  
  จะเห็นได้ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นั้นต้องใช้รวมความรู้จากหลาย วิชาร่วมกัน และต้อง
อาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการด าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งจากการเรียนการ
สอนท่ีผ่านมา พบว่านักศึกษาขาดแนวความคิดที่หลากหลาย รวมถึงไม่สามารถน ารายวิชาที่ได้
เรียนมาแล้ว เช่น การวางแผนการทดลอง เคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การควบคุมและการ
ประกันคุณภาพอาหาร เป็นต้น มาใช้ในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้ 
  การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ ให้กับนักศึกษา  โดย
การใช้การจัดการเรียน การสอนแบบ  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-based 
learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นตามแนวคิ ดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่  จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโลก
แห่งความเป็นจริงเป็นบริบท  (context) ของการเรียนรู้     เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด
วิเคราะห์และคิดแก้ปัญหารวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในส าขาวิชาที่ตนศึกษาด้วย  ซึ่งผู้เรียน
จะต้องมีวิธีคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ท่ีได้ศึกษามาด้วย ดังนั้นการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานจะเป็นวิธีการท่ีช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถใช้ความคิดอย่างเป็นข้ันเป็นตอนและมี
ความเข้าใจในปัญหา การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์  
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วัตถุประสงค์ 
 
 
 1. เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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ตรวจเอกสาร 
 
 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการท่ีเป็นกลยุทธ์ในการน านวตกรรมสู่บริษัทธุรกิจ หรือ
เป็นกระบวนการสร้างความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งสินค้านั้นไม่ได้มีวางจ าหน่ายมาก่อน 
(ทิพย์วรรณนา , 2545) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงจาก
ผลิตภัณฑ์เดิม ผลิตภัณฑ์จะมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดและยังไม่มีวางจ าหน่าย
ในท้องตลาด (ไพโรจน์, 2545) 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ มีการใช้
เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแนวความคิดให้กลายเป็นตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนหลักๆ คือ ก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของงาน สร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิทาง
เทคโนโลยีและการตลาด กลั่นกรองและประเมินแนวความคิดเพื่อสรุปผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา 
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาเชิงธุรกิจ ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาสูตรและพัฒนา
กรรมวิธีการผลิต การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ ประสาท
สัมผัสรวมทั้งทดสอบผู้บริโภคและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ ขั้นสุดท้ายคือการน าเสนอสินค้าออก
สู่ตลาด (คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์, 2550) 
  
  1.1 การทดสอบผู้บริโภค 
  ผู้บริโภคคือกลุ่มตัวแทนผู้บริโภคเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่ก าลังพัฒนา และการทดสอบ
ผู้บริโภคคือการศึกษาปฏิกิริยาของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อแนวคิดผลิตภัณฑ์ รูปแบบและคุณลักษณะ
ทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนต่างๆ (เพ็ญขวัญ, 2550) 
  จากแผนภาพกิจกรรมการพฒันาผลิตภัณฑ (ภาพที่ 1) จะเริ่มจากการประเมินโดย
ผู้ช านาญการกลุ่มเล็กๆ (I) จากนั้นจึงใช้ผู้ประเมินระดับห้องปฏิ บัติการ (II) และตามด้วยผู้ประเมิน
ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝน  (III) โดยปกติมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคนในบริษัทหรือในอตุสาหกรรม
นั้นๆ หรือกลุ่มคนที่รู้จักและเป็นตัวแทนของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้  ขั้นที่ IV และ V แสดงถึง
ประเภทของการทดสอบผู้บริโภค  2 ประเภทที่ใช้ในการทดสอบการยอมรับ  และหลังจากนั้นจะน า
ผลมาท า  การวิเคราะห์  (VI) และสุดท้ายใช้ผลการวิเคราะห์เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจของ
ผู้ประกอบการ (VII) ทั้งอาจจะใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการผลิตสินค้าในระดับอุตสาหกรรม   หรือ
อาจจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงสินค้าต่อไปเพื่อเพิ่มการย อมรับผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น  (ไพโรจน์, 
2545) 
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ภาพที่ 1 แผนผังการทดสอบการยอมรับและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ที่มา : ไพโรจน์ (2545) 

 
 

  1.2 อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร 

ž  อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารคือช่วงเวลาตั้งแต่ผลิตภัณฑ์นั้นได้ผลิตขึ้นมา ผลิตภัณฑ์
ยังมีคุณภาพทางด้านคุณค่าทางอาหาร รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และลักษณะปรากฎเป็นที่พอใจ
ของผู้บริโภค จนถึงเวลาที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค หรือไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค  
(รุ่งนภา, 2540)  
ž  การเสื่อมเสียของอาหารคือ การที่อาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและคุณภาพ ซึ่ง
รวมถึง  สี กลิ่นรส รูปร่าง ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารและคุณค่าทางโภชนาการคุณภาพของ
อาหารเปลี่ยนไปจนถึงระดับที่ไม่เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค หรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ 
(รุ่งนภา, 2540) 
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ž  ดังนั้นการระบุอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารจึงมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมอาหาร
อยา่งมาก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 เรื่องฉลาก ได้ก าหนดให้มี
การระบุอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารดังนี้ 
ž  (11) วันเดือนและปีที่ผลิต เดือนและปีท่ีผลิต วันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค หรือ 

วันเดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมี ข้อความว่า “ผลิต” “หมดอายุ” 
หรือ “ควรบริโภคก่อน” ก ากับไว้ด้วยแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
  (11.1)  วันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค ส าหรับอาหารท่ีเก็บไว้ได้ไม่เกิน 
90 วัน 
 (11.2)  เดือนและปีท่ีผลิต หรือ วันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค ส าหรับ
อาหารที่เก็บไว้ได้เกิน 90 วัน 
 (11.3)  วันเดือนและปีที่ผลิต และ วันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค ส าหรับ
อาหารที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด  
  การแสดงข้อความตาม (11.1) (11.2) และ (11.3) จะต้องแสดงให้เรียงตามล าดับ
ของวันเดือนปีตามที่ก าหนด กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใช้ตัวอักษรแทนได้ 
  ส าหรับวันเดือนและปีท่ีหมดอายุการบริโภค อาจแสดงวันเดือนและปีที่ควร
บริโภคก่อนแทนได้ 

 
 
2. การวิจัยในชั้นเรียน 
  การวิจัยในช้ันเรียน คือ กระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงท่ีเชื่อถือได้ในเน้ือหา
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (สุวัฒนา, 2538) 
 จุดมุ่งหมายของการท าวิจัยในช้ันเรียน คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
สอนให้ดีขึ้น โดยวิเคราะห์หาสาเหตุส าคัญที่เป็นปัญหาท าให้การเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จ
ไปตามเป้าหมายท่ีผู้คาดหวังไว้    จากนั้นจะใช้แ นวคิดทางทฤษฎีและประสบการณ์การปฏิบัติที่
ผ่านมา  แสวงหาข้อมูลและวิธีการท่ีคาดว่าจะแก้ปัญหาได้ แล้วน าวิธีการดังกล่าวไปทดลองปฏิบัติ
กับกลุ่มผู้เรียนท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา  การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (พนม, 2554) 
ประชากรเป้าหมายของการวิจัยในช้ัน เรียนถูกจ ากัดเป็นกลุ่ม ผู้เรียนในความรับผิดชอบของ ผู้สอน
เท่าน้ัน และข้อความรู้ท่ีได้มักจะมีความเฉพาะคือจะเกี่ยวกับสภาพปัญหาและผลการพัฒนา ผู้เรียน
ในชั้นเรียนของผู้สอนเป็นส าคัญ (สุวัฒนา, 2538) 
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3. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก  
  การเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นหลัก  (Problem-based Learning) หมายถึง รูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
เพื่อน ามาแก้ปัญหานั้น (ณัฐกร, 2552) 
  การเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นหลักมีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย Faculty of Health Sciences, 
McMaster University ประเทศแคนาดา ในปี 1969 ต่อมามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาน าวิธีการ
เรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นหลักไปเป็นแบบอย่างบ้าง University of New Mexico เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
แรกในสหรัฐอเมริกาท่ีน าการเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นหลักมามาใช้ในหลักสูตรทางการแพทย์ (medical 
curriculum) (Donner และ Bickley, 1993) 
 
  ลักษณะที่ส าคัญของการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก (มัณฑรา, 2545) 
  1. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง (student-centered learning) 
  2. การเรียนรู้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียนท่ีมีขนาดเล็ก 
  3. ครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า (guide) 
  4. ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
  5. ปัญหาท่ีน ามาใช้มีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน  ปัญหา 1 ปัญหาอาจมีค าตอบได้หลาย
ค าตอบหรือมีทางแก้ไขปัญหาได้หลายทาง (ill-structured problem) 
  6. ผู้เรียนเป็นค นแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง  (self-directed 
learning) 
  7. ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ  (authentic 
assessment) 
 
  กระบวนการของการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก 
  Bridges (1992) จ าแนกการเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นหลักที่น าไปใช้ใ นห้องเรียนออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ แบบเน้นปัญหา และแบบเน้นผู้เรียน 
 
    การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักที่เน้นปัญหา (Problem-stimulated PBL)  
   รูปแบบน้ีจะใช้บทบาทของปัญหาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะแนะน าและเรียนรู้
ความรู้ใหม่  การเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นหลักที่เน้นปั ญหาน้ีให้ความส าคัญกับเป้าหมายหลัก 3 
ประการ คือ 1) การพัฒนาทักษะเฉพาะเจาะจง  (domain-specific skills) 2) การพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหา (problem-solving skills) และ 3) การได้มาซึ่งความรู้เฉพาะเจาะจง (domain-specific 
knowledge) โดยประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 
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   1. ผู้เรียนได้รับทรัพยากรการเรียนรู้ ดังนี้ 
    1.1 ปัญหา 
    1.2 วัตถุประสงค์ที่ผู้เรียนคาดหวังว่าจะได้รับขณะปฏิบัติการแก้ปัญหา 
    1.3 รายการอ้างอิงของทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์พื้นฐาน 
    1.4 ค าถามที่เน้นมโนทัศน์ท่ีส าคัญและการประยุกต์ใช้ฐานความรู ้
   2. ผู้เรียนร่วมกันท างานเป็นกลุ่มเพื่อให้โครงการประสบความส าเร็จ สามารถ
แก้ปัญหา และท าให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ต่างๆ กันในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น
บทบาทผู้น า ผู้ช่วยเหลือ ผู้บันทึก และสมาชิกกลุ่ม 
    2.2 จัดสรรเวลาที่ชัดเจนในแต่ละช่วงของโครงการ 
    2.3 จัดตารางกิจกรรมการปฏิบัติงานของทีมและวางแผนให้เป็นไปตาม
เวลาที่ก าหนด 
   3. ความสามารถของผู้เรียนถูกวัดโดยผู้สอน เพื่อนร่วมชั้น  และตัวผู้เรียนเองโดย
ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต และวิธีการประเมินอื่นๆ กระบวนการทั้งหมด ผู้สอนจะ
ท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนแก่กลุ่ม และให้ค าแนะน า  รวมท้ังก าหนดทิศทางถ้ากลุ่มร้องขอหรือเกิด
ปัญหาอุปสรรคในการท างาน 
 
   การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักที่เน้นผู้เรียน (Student Centered PBL)  
   รูปแบบน้ีคล้ายกับรูปแบบแรกในบางลักษณะ เช่น มีเป้าหมายเหมื อนกัน แต่มีสิ่ง
ที่มากกว่าคือ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Fostering life-long learning skills) กลุ่มแพทย์
เป็นผู้ที่ต้องการการพัฒนาท างานอยู่ตลอดเวลา  ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นส่วนที่ส าคัญใน
การปฏิบัติงาน  เพราะฉะน้ันโรงเรียนแพทย์จึงนิยมใช้รูปแบบน้ี ในการเรียนการสอน  โดย
ประกอบด้วยกระบวนการท่ีคล้ายกับรูปแบบแรกดังต่อไปนี้ 
   1. ผู้เรียนได้รับสถานการณ์ของปัญหา 
   2. ผู้เรียนท าการฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาในรูปแบบกลุ่ม 
   3. ผู้เรียนถูกประเมินผลโดยวิธีการท่ีหลากหลายโดยผู้สอน เพื่อนร่วมชั้น และตัว
ผู้เรียนเอง 
 
   แม้กระบวนการดังกล่าวจะมีความใกล้เคียงกับ  รูปแบบแรก แต่สิ่งที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจนคือในกระบวนการแต่ละขั้นตอนน้ันจะถูกขับเคลื่อนโดยเป้าหมายของการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยภาระความรับผิดชอบของผู้เรียนมีดังนี้ 
   1. ผู้เรียนระบุปัญหาการเรียนรู้ที่พวกเขาต้องการค้นหา 
   2. ผู้เรียนก าหนดเนื้อหาที่ต้องการศึกษา 
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  3. ผู้เรียนก าหนดและค้นหาแหล่งข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ 
   4. โดยสรุปแล้ว ผู้เรียนก าหนดประเด็นที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยตัดสินใจ
ว่าจะใช้ข้อมูลและความรู้ใหม่ที่ได้รับมาแก้ปัญหาได้อย่างไรจึง จะเหมาะสม 
 
  ณัฐกร (2552) สรุปว่า กระบวนการเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นหลัก  ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน 
ดังนี ้
  1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน 
   ผู้สอนท าการปฐมนิเทศเพื่อให้ผู้เรียนทราบวิธีการเรียนการสอน  บทบาทของ
ผู้สอนผู้เรียน การแบ่งกลุ่มผู้เรียน รวมท้ังระยะเวลาในการเรียนหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. เสนอสถานการณ์ของปัญหา  
   ผู้สอนเกริ่นน าเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับสถานการณ์ที่ผู้  เรียน
จะได้พบ จากนั้นจึงน าเสนอสถานการณ์ปัญหาพร้อมท้ังแจ้งวัตถุประสงค์หรือประเด็นปัญหา  ที่
ต้องการให้แก้ไข รวมท้ังบอกแหล่งข้อมูลที่เตรียมไว้และแหล่งข้อมูลภายนอกที่ผู้เรียนสามารถ  เข้า
ไปค้นคว้าได้ 
  3. ก าหนดกรอบการศึกษา 
   ผู้เรียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อ  ก าหนดกรอบหรือ
ขอบเขตที่จะศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา  จากนั้นวางแผนการด าเนินงานและแบ่งบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
  4. สร้างสมมติฐาน 
   ผู้เรียนระดมความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดของแต่
ละคน ซึ่งอาศัยความรู้เดิมเป็นข้อมูลในการสร้างสมมติฐานโดยสร้างสมมติฐานให้ได้  มากที่สุด 
จากนั้นร่วมกันคัดเลือกแต่สมมติฐานท่ีน่าจะเป็นไปได้ และคัดที่ไม่น่าจะใช่ทิ้งไป 
  5. ค้นคว้าข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน 
   ในขั้นตอนน้ีผู้เรียนแต่ละคนหรือทั้งกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล
ภายในและภายนอกตามที่ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  6. ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา 
   สมาชิกในกลุ่มประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเลือกสมมติฐานท่ี น่าจะถูกต้องที่สุด  ใน
การน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  โดยใช้ข้อมูลที่ไปศึกษาค้นคว้ามาประกอบการตัดสินใจ  
หรือหากมีสมมติฐานท่ีน่าจะถูกต้องมากกว่าหนึ่ง ก็ให้จัดเรียงล าดับความน่าจะเป็น 
  7. สร้างผลงาน หรือปฏิบัติตามทางเลือก 
   น าแนวทางท่ีเลือกไปทดลองแก้ปัญหา  หากแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้ใช้ทางเลือกข้อ
ถัดไป หรือค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงทางเลือกนั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและ  น าไปทดลองใหม่
อีกครั้ง (ในการน าไปใช้จริงๆ  อาจไม่ต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการทดลองแก้ปัญหาจริงก็ได้  หาก
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ปัจจัยต่างๆ ไม่เอื้อ  อาจใช้แค่การให้ผู้ เรียนตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มตนด้วยการ
สอบถาม ผู้เชี่ยวชาญภายนอกก็ได้) 
  8. ประเมินผลโดยวิธีที่หลากหลาย 
   โดยกลุ่มน าเสนอผลการแก้ปัญหาหรือแนวทางการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน  และท า
การประเมินท้ังจากผู้สอน ผู้เรียนกลุ่มอื่นและกลุ่มที่น าเสนอเอง  รวมท้ังผู้เชี่ ยวชาญหรือ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  การประเมินจะไม่วัดเฉพาะความรู้หรือผลงานสุดท้ายเพียงอย่างเดียว  
แต่จะวัดกระบวนการท่ีได้มาซึ่งผลงานด้วย  ซึ่งการประเมินสามารถวัดได้จากแบบทดสอบ 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือวิธีการประเมินอื่นๆ 
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วิธกีารวิจัย 
 

 
1. กลุ่มตัวอย่าง 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ลงทะเบียน เรียน รายวิชา  
03064304 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products Development) ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2553 จ านวน 99 คน 
 
 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น  คือ วิธีการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based 
Learning)   
  ตัวแปรตาม คือ การเรียนรู้เรื่อง “การทดสอบผู้บริโภคและการทดสอบอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์อาหาร” 
 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย      
  1. แผนการจั ดการเรียน การสอนวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  เรื่อง “การทดสอบ
ผู้บริโภคและการทดสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร”   
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย 
 3. แบบประเมินตนเองและกลุ่ม 
 
 
4. ขั้นตอนการวิจัย 
  1. ท าการทดสอบวัดความรู้ก่อนการเรียน เรื่องการทดสอบผู้บริโภคและการทดสอบอายุ
การเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์อาหาร ของนักศึกษา โดยใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อ
ทดสอบว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบผู้บริโภคและการทดสอบอายุการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารมากน้อยเพียงใด 
  2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ตามแผนการจัดการเรียนการ
สอน ใช้เวลา 6 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
   2.1 ก าหนดโจทย์ปัญหา 
   2.2 แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-6 คน 
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   2.3 ให้นักศึกษาท าความเข้าใจค าศัพท์และข้อความที่ปรากฏอยู่ ในโจทย์ปัญหาให้
ชัดเจน 
   2.4 นักศึกษาระดมสมองวิเคราะห์ปัญหา โดยอาศัยความรู้เดิมของสมาชิกในกลุ่ม
ทุกคน และท าการสรุป รวบรวมความรู้และแนวคิดของกลุ่ม 
   2.5 นักศึกษาค้นคว้ารายละเอียด เพิ่มเติมจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น 
ห้องสมุด และ Internet เป็นต้น จากนั้นท าการรวบรวมความรู้ท่ีได้จากการค้นคว้าเพิ่มเติม และ
สรุปเป็นแนวคิดของกลุ่ม 
   2.6 นักศึกษาน า เสนอ รายงานข้อมูลที่ได้ ให้กับกลุ่มใหญ่ และท าการ อภิปราย
ร่วมกัน และวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ 
   2.7 นักศึกษาท าการประเมินตนเองและกลุ่ม  
 3. ท าการทดสอบวัดควา มรู้หลังการเรียนเรื่องการทดสอบผู้บริโภคและการทดสอบอายุ
การเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์อาหาร ของนักศึกษา ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง โดยใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน  น าคะแนนที่ได้จากการประเมินผลมาเปรียบเทียบ
กับการประเมินผลครั้งแรก  
 
  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล     
  1. ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบก่อนและหลังการเรียน
การสอน โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ
ระหว่างคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน โดยการทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) 
ใช้นัยส าคัญทางสถิติที่ p  0.05 
  2. วัดคะแนนพัฒนาการของผู้เรียน โดยวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (ศิริชัย , 
2552) ค านวณตามสูตรดังน้ี  

DS = 100 x (B-A) 
      (F-A) 

  โดยท่ี DS  คือ คะแนนร้อยละของพัฒนาการของผู้เรียน (Development Score) 
   F  คือ คะแนนเต็มในการวัด 
   A คือ คะแนนการวัดครั้งแรก 
   B คือ คะแนนการวัดครั้งหลัง 
 
  3. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินตนเองและกลุ่ม วิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ และความถี่ 
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ผลการวิจัย 
 
 

  ผลการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร หัวข้อการทดสอบผู้บริโภคและการ
ทดสอบอายุการเก็บรักษา ของผลิตภัณฑ์  จากการทดสอบก่อนและหลังการเรียนการสอน ซึ่งใช้
แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยและอัตนัยจ านวน 15 ข้อ 30 คะแนน ระยะเวลาในการทดสอบ 1 
ชั่วโมง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบ t-test แสดงดังตารางที่ 1 และผลการวัดคะแนน
พัฒนาการของนักศึกษาแสดงดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น ฐานส าหรับนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ด้วยการทดสอบ t-test 
 

การทดสอบ จ านวนนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย S.D. t-test 
ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 99 5.49 1.77 17.49* 
ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 99 13.53 4.16  

* หมายถึง ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) 
 
  ข้อมูลจากตารางที่ 1 แสดงคะแนนทดสอบก่อนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื่องการทดสอบผู้บริโภคและการทดสอบอายุการเ ก็บรักษา ของผลิตภัณฑ์  ของนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีค่าเฉลี่ย 5.49 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 1.77 และคะแนนทดสอบหลังการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการทดสอบ
ผู้บริโภคและการทดสอบอายุการเก็บรักษา ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาส ตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร มีค่าเฉลี่ย 13.53 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาผลคะแนน
ทดสอบก่อนและหลังการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่าคะแนนสอบเฉลี่ยของ
นักศึกษาหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนเรียน และเม่ือทดสอบทางสถิติ
โดยค่า t-test พบว่าค่า t จากการค านวณมีค่าเท่ากับ 17.49 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า t ที่ได้จากตารางมี
ค่าเท่ากับ 1.98 (ที่ค่า df เท่ากับ 98 และ  เท่ากับ 0.05) แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05)  
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ตารางที่ 2 ผลการวัดคะแนนพัฒนาการเรียน เฉลี่ยของนักศึกษาจ านวน 99 คน จากการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
 
คนที่ ผลการประเมิน ผลต่างคะแนน พัฒนาการของ

ผู้เรียน (ร้อยละ) ก่อนเรียน (A)  หลังเรียน (B) (B) – (A) คะแนนเต็ม – (A) 
1 7 20 13 23 56.52 
2 0 13 13 30 43.33 
3 0 15 15 30 50.00 
4 6 14 8 24 33.33 
5 8 12 4 22 18.18 
6 8 14 6 22 27.27 
7 6 19 13 24 54.17 
8 5 18 13 25 52.00 
9 7 16 9 23 39.13 
10 5 17 12 25 48.00 
11 5 15 10 25 40.00 
12 6 13 7 24 29.17 
13 5 18 13 25 52.00 
14 5 16 11 25 44.00 
15 5 9 4 25 16.00 
16 6 17 11 24 45.83 
17 5 14 9 25 36.00 
18 4 11 7 26 26.92 
19 5 18 13 25 52.00 
20 4 16 12 26 46.15 
21 5 16 11 25 44.00 
22 8 12 4 22 18.18 
23 6 13 7 24 29.17 
24 8 15 7 22 31.82 
25 8 16 8 22 36.36 
26 6 17 11 24 45.83 
27 6 17 11 24 45.83 
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ตารางที่ 2 (ต่อ)  
 
คนที่ ผลการประเมิน ผลต่างคะแนน พัฒนาการของ

ผู้เรียน (ร้อยละ) ก่อนเรียน (A)  หลังเรียน (B) (B) – (A) คะแนนเต็ม – (A) 
28 9 14 5 21 23.81 
29 6 11 5 24 20.83 
30 4 14 10 26 38.46 
31 6 11 5 24 20.83 
32 3 16 13 27 48.15 
33 7 14 7 23 30.44 
34 5 12 7 25 28.00 
35 3 15 12 27 44.44 
36 7 15 8 23 34.78 
37 8 20 12 22 54.55 
38 9 12 3 21 14.29 
39 6 18 12 24 50.00 
40 9 16 7 21 33.33 
41 6 15 9 24 37.50 
42 5 6 1 25 4.00 
43 0 8 8 30 26.67 
44 6 11 5 24 20.83 
45 6 12 6 24 25.00 
46 8 18 10 22 45.45 
47 2 16 14 28 50.00 
48 6 20 14 24 58.33 
49 0 11 11 30 36.67 
50 5 15 10 25 40.00 
51 9 14 5 21 23.81 
52 4 21 17 26 65.38 
53 5 15 10 25 40.00 
54 3 20 17 27 62.96 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 
คนที่ ผลการประเมิน ผลต่างคะแนน พัฒนาการของ

ผู้เรียน (ร้อยละ) ก่อนเรียน (A)  หลังเรียน (B) (B) – (A) คะแนนเต็ม – (A) 
55 4 17 13 26 50.00 
56 7 7 0 23 0.00 
57 2 7 5 28 17.86 
58 4 21 17 26 65.38 
59 4 6 2 26 7.69 
60 3 6 3 27 11.11 
61 1 12 11 29 37.93 
62 5 6 1 25 4.00 
63 4 9 5 26 19.23 
64 6 9 3 24 12.50 
65 0 13 13 30 43.33 
66 7 5 -2 23 -8.69 
67 4 14 10 26 38.46 
68 5 15 10 25 40.00 
69 0 7 7 30 23.33 
70 0 9 9 30 30.00 
71 4 12 8 26 30.77 
72 8 3 -5 22 -22.73 
73 6 11 5 24 20.83 
74 3 7 4 27 14.81 
75 6 11 5 24 20.83 
76 6 4 -2 24 -8.33 
77 4 15 11 26 42.31 
78 4 14 10 26 38.46 
79 6 19 13 24 54.17 
80 4 16 12 26 46.15 
81 5 15 10 25 40.00 
82 8 19 11 22 50.00 
83 3 12 9 27 33.33 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 
คนที่ ผลการประเมิน ผลต่างคะแนน พัฒนาการของ

ผู้เรียน (ร้อยละ) ก่อนเรียน 
(A)  

หลังเรียน 
(B) 

(B) – (A) คะแนนเต็ม – (A) 

84 2 12 10 28 35.71 
85 0 8 8 30 26.67 
86 0 9 9 30 30.00 
87 0 12 12 30 40.00 
88 7 15 8 23 34.78 
89 0 17 17 30 56.67 
90 4 18 14 26 53.85 
91 0 7 7 30 23.33 
92 0 11 11 30 36.67 
93 5 12 7 25 28.00 
94 4 16 12 26 46.15 
95 7 18 11 23 47.83 
96 6 16 10 24 41.67 
97 7 11 4 23 17.39 
98 4 14 10 26 38.46 
99 7 21 14 23 60.87 

ค่าเฉลี่ย 5.49 13.53 8.04 24.51 32.79 
 

      จากตารางที่ 2 แสดงคะแนนการทดสอบก่อนเรียน การทดสอบหลังเรียนและร้อยละของ
พัฒนาการของผู้เรียนจ านวน 99 คน ซึ่งผลต่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบมีค่ าเท่ากับ 8.04 ซึ่ง
วิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการทดสอบผู้บริโภคและการทดสอบอายุการเก็บ
รักษาของผลิตภัณฑ์ ท าให้คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบก่อนเรียน เมื่อน ามาวิเคราะห์หาพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา พบว่าพัฒนา การของ
ผู้เรียนเท่ากับ ร้อยละ 32.79 
 
 ในการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยและให้นักศึกษาประเมินตนเองใน
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ด้านการร่วมงานกลุ่ม  ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
อาหาร แสดงดังในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
 
ทักษะของนักศึกษา ควรปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

1. รับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อนแ ละเปิดโอกาส
ให้สมาชิกกลุ่มแสดง
ความคิดเห็น 
 

1 1.01 14 14.14 60 60.61 24 24.24 

2. ให้ข้อมูลหรือเสนอ
ความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 
 

0 0 19 19.19 68 68.69 12 12.12 

3. อธิบายและถ่ายทอด
ความคิดให้กลุ่มเข้าใจได้ 
 

0 0 21 21.21 62 62.63 16 16.16 

4. ความตรงต่อเวลา 
 

1 1.01 20 20.20 43 43.43 35 35.36 

5. โดยภาพรวม การ
แสดงบทบาทสมาชิกกลุ่ม
เหมาะสม 

0 0 16 16.16 52 52.53 31 31.31 

 
   ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ส าหรับ
ทักษะของนักศึกษาด้านการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนและเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มแสดงความ
คิดเห็น มีนักศึกษาจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01 ประเมินตนเองควรปรับปรุง นักศึกษา
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.14 ประเมินตนเองพอใช้ นักศึกษาจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.61 ประเมินตนเองดี และนักศึกษาจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 ประเมินตนเองดีมาก 
  
  ทักษะของนักศึกษาด้านให้ข้อมูลหรือเสนอความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่ม มีนักศึกษาจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.19 ประเมินตนเองพอใช้ นักศึกษาจ านวน 68 
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คน คิดเป็นร้อยละ 68.69 ประเมินตนเองดี และนักศึกษาจ านวน 12 คน คิดเป็นร้ อยละ 12.12 
ประเมินตนเองดีมาก 
 
  ทักษะของนักศึกษาด้านอธิบายและถ่ายทอดความคิดให้กลุ่มเข้าใจได้ มีนักศึกษาจ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 ประเมินตนเองพอใช้ นักศึกษาจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 62.63 
ประเมินตนเองดี และนักศึกษาจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.16 ประเมินตนเองดีมาก 
 
  ความตรงต่อเวลาของนักศึกษา มีนักศึกษาจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01 ประเมิน
ตนเองควรปรับปรุง นักศึกษาจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 ประเมินตนเองพอใช้ นักศึกษา
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.43 ประเมินตนเองดี และนักศึกษาจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.36 ประเมินตนเองดีมาก 
 
  โดยภาพรวมการแสดงบทบาทสมาชิกกลุ่มเหมาะสม มีนักศึกษาจ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.16 ประเมินตนเองพอใช้ นักศึกษาจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 52.53 ประเมินตนเอง
ดี และนักศึกษาจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.31 ประเมินตนเองดีมาก 
 
 ในการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย 20 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มย่อยท า
การประเมิน กิจกรรม กลุ่ม ผลการประเมิน กลุ่ม 20 กลุ่ม ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร แสดงดังตารางที ่4 

 
 ผลการประเมินกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ส าหรับรูปแบบกระบวนการกลุ่ม  นักศึกษาประเมินว่าสมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นน้อย คิด
เป็นร้อยละ 10 สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการอภิปรายค่อนข้างน้อย คิดเป็นร้อยละ 70 และ
สมาชิกกลุ่มมีส่ วนร่วมและปฏิสัมพันธ์อย่างทั่วถึง มีการแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน คิดเป็น
ร้อยละ 20  
 
 การท างานและการจัดการภายในกลุ่ม  นักศึกษาประเมินว่าสมาชิกในกลุ่มเตรียมตัวมาไม่
พอท าให้ไม่สามารถท างานได้ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 20 สมาชิกอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
และท างานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร่วมมือและช่วยเหลือกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาเป็นส่วน
ใหญ่ มีการแบ่งความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 55 และสมาชิกกลุ่มอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วน ท างานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สมาชิกทุกคนรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 25  
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินกลุ่มย่อย 20 กลุ่มของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  
 

หัวข้อประเมิน ควรปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

1. รูปแบบกระบวนการ
กลุ่ม 
 

0 0 2 10 14 70 4 20 

2. การท างานและการ
จัดการภายในกลุ่ม 
 

0 0 4 20 11 55 5 25 

3. ขั้นตอนและ
กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล 
 

0 0 12 60 7 35 1 5 

4. การประเมินโดย
ภาพรวม 

0 0 4 20 12 60 4 20 

         
 

 ขั้นตอนและกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  นักศึกษาประเมินว่าสมาชิกใน กลุ่ม
ตั้งสมมติฐานสอดคล้องกับปัญหาได้พอควร กลุ่มพยายามช่วยกันแสดงความคิดเห็น แต่การ
สังเคราะห์ความคิดของกลุ่มค่อนข้างผิวเผิน คิดเป็นร้อยละ 35 สมาชิกตั้งสมมติฐานสอดคล้องกับ
ปัญหาได้ค่อนข้างดี  คิดเป็นร้อยละ 60 และสมาชิกกลุ่มตั้งสมมติฐานได้ตรงประเด็น อธิบายได้
อยา่งสมเหตุสมผล มีการระดมสมอง แสดงความคิดเห็นเชิงลึกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
ค้นหามา คิดเป็นร้อยละ 5  
 
 การประเมินโดยภาพรวม  นักศึกษาประเมินว่าการด าเนินกิจกรรมกลุ่มพอใช้ คิดเป็นร้อย
ละ 20 การด าเนินกิจกรรมกลุ่มดี คิดเป็นร้อยละ 60 และการด าเนินกิจกรรมกลุ่มดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 20  
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วิจารณ์ผลการวิจัย 
 

 
  ผลการวิจัยการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร  ในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หัวข้อ การทดสอบผู้บริโภคและ
การทดสอบอายุการเก็บรักษา ของผลิตภัณฑ์  เมื่อพิจารณาผลคะแนนท ดสอบก่อนและหลังการ
เรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่าคะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษาหลังการเรียนสูงกว่า
คะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05)  
  ซึ่งอาจมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มากกว่าการรับฟังเนื้ อหาจากผู้สอนเพียง อย่างเดียว 
การใช้ สถานการณ์ปัญหาหรือกรณีศึกษาเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้ผู้เรียนน าความรู้ หรือ
ประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมมาใช้ในการแก้ปัญหา (Norman และ Schmidt, 1992) ดังนั้นการเรียนการ
สอนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักจึงช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ได ้
  2. ผู้เรียนจะต้องมีการน าปัญหาเชื่อมโยงกับความรู้เดิม ความคิดที่มีเหตุผล  และมีการ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา จึงท าให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ในเรื่องการ รวบรวม
แนวคิดเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา  
  3. ผู้เรียนมีเสรีภาพในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ดังนั้นจึงท าให้ ผู้เรียน มีความ
รับผิดชอบทั้งในด้านการก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน การประเมินผล  และการวิพากษ์วิจารณ์
งานของตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนด้วย 
  4. การแบ่งก ารเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการท าง าน
ร่วมกับผู้อื่น  ยอมรับข้อดีของการท างานร่วมกัน  ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
แนวคิดกับผู้อื่น ท าให้เกิดการค้นคว้าหาแนวความคิดใหม่ๆ และมีแนวคิดในการแก้ปัญหาได้กว้าง
มากขึ้น (Donner และ Bickley, 1993) 
  5. การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักท าให้ผู้เรียนได้ รับความรู้ในเน้ือหาวิชาที่เป็นการบูรณา
การ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาได้ ช่วยพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหา การใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ   
  6. แผนการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจเรียน โดยสังเกต
ได้จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจเนื่องจากผู้เรียนได้มีการปฏิบัติกิจกรรม ค้นคว้า 
แสดงความคิดเห็น อภิปรายภายในกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน เนื่องจากมีผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้
ค าปรึกษาแนะน าเท่าน้ัน ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องค้นหาค าตอบของปัญหา และสรุปผลด้วยตนเอง จึง
ท าให้ผู้เรียนมีความมุ่งนั่นในการเรียนมากขึ้น 
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  จากการวิเคราะห์หาพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาพบว่าพัฒนาการของผู้เรียนเท่ากับร้อย
ละ 32.79 ซึ่งค่านี้แสดงถึงระดับปริมาณการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ได้ (อรุณี, 2537) เนื่องจากการ
จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานน้ั น นักศึกษามีการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง การระดม
สมองจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม สรุปเป็นแนวคิดของกลุ่ม และน าเสนอรายงานในช้ันเรียน ซึ่ง
ผู้เรียนท ากิจกรรมเป็นส าคัญ จ านวนเวลาที่ผู้สอนใ ช้อธิบายน้อยกว่าจ านวนเวลาที่ท ากิจกรรม มี
ผลท าให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้ได้  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

สรุป 
 
 

 1. การสอนแบบ การสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 99 ในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หัวข้อ
การทดสอบผู้บริโภคและการทดสอบอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียนด้วย แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยและอัตนัยจ านวน 15 ข้อ 30 คะแนน ระยะเวลาในการ
ทดสอบ 1 ชั่วโมง ท าให้คะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษาหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนสอบเฉลี่ยก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) โดยผลการทดสอบก่อนการเรียนมีค่า คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.49 
คะแนน และผลทดสอบหลังการเรียนการสอนมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.53 คะแนน 
 
  2. พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 99 
คน ในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จากการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับนักศึกษา  มี
พัฒนาการของผู้เรียนเท่ากับ ร้อยละ 32.79 
 
 3. ผลการประเมินตนเองของ ผู้เรียนในหัวข้อ (1) รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนและเปิด
โอกาสให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็น  (2) ให้ข้อมูลหรือเสนอความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่ม (3) อธิบายและถ่ายทอดความคิดให้กลุ่มเข้าใจได้ (4) ความตรงต่อเวลา  และ (5) 
โดยภาพรวม การแสดงบทบาทสมาชิกกลุ่มเหมาะสม  ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้การประเมินตนเองอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็น ร้อยละ 60.61, 68.69, 62.63, 43.43 และ 52.53 ตามล าดับ   
 
  4. ผลการประเมินกลุ่มของผู้เรียนในหัวข้อ (1) รูปแบบกระบวนการกลุ่ม  (2) การท างาน
และการจัดการภายในกลุ่ม และ (4) การประเมินโดยภาพรวม  ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้การประเมินกลุ่ม
อยู่ในระดับดี คิดเป็น ร้อยละ 70, 55 และ 60 ตามล าดับ  ส าหรับหัวข้อ (3) ขั้นตอนและ
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้การประเมินกลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น 
ร้อยละ 60   
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ข้อเสนอแนะ 
 

 
  1. ในการแบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน ควรคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในการจัดระบบกลุ่ม  
และกระตุ้นในสมาชิกท างานที่ได้รับมอบหมาย มาเป็นผู้น ากลุ่ม เพื่อให้กลุ่มประสบผลส าเร็จใน
การด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
 
  2. ควรจัดเวลาในการด าเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับความยากง่า ยของเนื้อหา และ
บางกิจกรรมใช้เวลาค่อนข้างมาก ผู้สอนจึงควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม 
 
  3. ควรมีการศึกษาการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักกับรายวิชา ที่มีลักษณะเป็นเชิงบูรณา
การ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก  
แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  

เร่ือง “การทดสอบผู้บริโภคและการทดสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product Development) รหัส 03064304 
ภาคการศึกษาที่ 2   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนากระบวนการผลิต  
หน่วยย่อยที่ 7 เร่ือง การทดสอบอายุการเก็บรักษา  
_________________________________________________________________________ 

 
1. สาระส าคัญ 
 อายุการเก็บรักษา  (shelf life) หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่อาหารอยู่ใน บรรจุภัณฑ์และ
สภาวะการเก็บรักษาที่ก าหนดสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้อยู่ในระดับท่ีก าหนดได้ 
  ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร   การก าหนดอายุของผลิตภัณฑ์อา หารเป็นหัวใจส าคัญที่
ผู้ประกอบการจ าต้องก าหนด   เนื่องจากเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยช้ีแนวทางการลงทุน
เครื่องจักรที่ใช้ ในกระบวนการผลิต   แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการเลือกสรรจัดหา
วัตถุดิบและสารปรุงแต่ง  ต่างๆ พร้อมทั้งก าหนดคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อ หุ้มเพื่อรักษา
คุณภาพของ สินค้าให้ได้ตามอายุท่ีก าหนด 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายการทดสอบอายุการเก็บรักษาได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  1) ความหมาย 
  2) การเสื่อมเสียของอาหาร 
  3) ปัจจัยการเสื่อมเสียของอาหาร 
  4) การด าเนินการทดสอบอายุการเก็บอาหาร 
 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1 ก าหนดปัญหา มี 6 ข้อ ดังนี ้
   ปัญหาท่ี 1 ความหมายของอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร คืออะไร และมี
ความส าคัญอย่างไร 
  ปัญหาท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอาหาร 3 ด้าน ได้แก่  
   - ทางกายภาพ เกิดได้อย่างไร และยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง 
   -  ทางเคมี เกิดได้อย่างไร และยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง 



 

   -  ทางจุลินทรีย์ เกิดได้อย่างไร และยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง 
  ปัญหาท่ี 3 ปัจจัยท่ีควบคุมอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารแบ่งเป็น  3 ปัจจัย
หลักดังนี้ ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ สภาวะแวดล้อมระหว่ างการจัดจ าหน่ายและเก็บรักษา 
และคุณสมบัติของภาชนะบรรจุ  อธิบายว่าแต่ละปัจจัยมีผลต่ออายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
อย่างไร 
  ปัญหาท่ี 4 ค่า aw คืออะไร มีความส าคัญต่ออายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารอย่างไร 
และมีหลักการหาค่าอย่างไร 
   ปัญหาท่ี 5 การระบุอายุการเก็บด้วยค าว่ า “best before” และ “used by” มีความ
แตกต่างกันอย่างไร 
   ปัญหาท่ี 6 วิธีการทดสอบอายุการเก็บรักษาอาหารท าได้อย่างไร 
  4.2 แบ่งนักศึกษาเป็น 12 กลุ่ม ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกปัญหา โดยก าหนดให้ปัญหา
ละ 2 กลุ่ม 
  4.3 ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา ท าการศึกษาค้นคว้า เสนอความคิดและ
อภิปรายภายในกลุ่ม 
  4.4 นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
  4.5 อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปของปัญหา  
 
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
  -  ห้องสมุดของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  -  สื่อ internet และสารสนเทศอื่นๆ  
 
6. การวัดและการประเมินผล 
  วิธีการ 
  -  สังเกตความสนใจและตั้งใจ 
  -  สังเกตการร่วมสนทนาและตอบค าถาม 
  -  สังเกตการท ากิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด 
  -  ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  เครื่องมือ 
  -  แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 
  -  ข้อสอบวัดความรู้ 
  เกณฑ์การประเมิน 
  ผ่านทุกกิจกรรมการเรียนรู้ร้อยละ 60 
 



 

7. บันทึกผลการเรียนรู้ 
  7.1 ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
  7.2 ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
  7.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product Development) รหัส 03064304 
ภาคการศึกษาที่ 2   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนากระบวนการผลิต  
หน่วยย่อยที่ 8 เร่ือง การทดสอบผู้บริโภค 
_________________________________________________________________________ 

 
1. สาระส าคัญ 
        โดยปรกติแล้วการทดสอบทางประสาทสัมผัสในผู้บริโภค  จะด าเนินการเมื่ อสิ้นสุดระยะเวลา
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เรียบร้อยแล้ว  การทดสอบทางประสาทสัมผัสจะท าหลังเสร็จสิ้นการ
ส ารวจและวิจัยการตลาด  ข้อแตกต่างประการส าคัญระหว่างการทดสอบทางประสาทสัมผัสใน
ผู้บริโภคและการวิจัยทางการตลาดก็คือ  การทดสอบทางประสาทสัมผัสในผู้บริโภคมักจะ
ด าเนินการโดยการติดรหัสเลขสุ่ม 3 ตัวไว้บนภาชนะ  ในขณะท่ีการวิจัยทางการตลาดมักจะ ท าโดย
ไม่ใช้รหัสเลข 3 ตัว แต่น าเสนอผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่อยู่ในหีบห่อหรือภาชนะบรรจุที่มีตรา  หรือ 
ยี่ห้อ (brand) ติดอยู่  
  การทดสอบทางประสาทสัมผัสในผู้บริโภคนั้น  ผู้วิจัยมีความสนใจในแง่ที่ว่าผู้บริโภคชอบ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือไม่ ชอบมากกว่ายี่ห้ออื่น หรือไม่ หรือว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการยอมรับหรือไ ม่ 
โดยอยู่บนหลักการของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ปรากฏ  

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายการทดสอบผู้บริโภคได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  1) ความหมาย 
  2) พฤติกรรมของผู้บริโภค 
  3) วิธีการทดสอบผู้บริโภค 
  4) การด าเนินการทดสอบผู้บริโภค 
  5) แบบสอบถามส าหรับการทดสอบผู้บริโภค 
 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1 ก าหนดปัญหา มี 4 ข้อ ดังนี ้



 

   ปัญหาท่ี 1 การประเมินผู้บริโภคแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ วิธีการประเมินเชิง
คุณภาพ และวิธีการประเมินทางปริมาณ 
   -  วิธีการประเมินเชิงคุณภาพ คืออะไร และมีวิธิการใดบ้าง  
   -  วิธีการประเมินทางปริมาณ คืออะไร และมีวิธิการใดบ้าง  
   ปัญหาท่ี 2 หลักการ /วิธีการเตรียมตัวอย่าง และการเสิร์ฟตัวอย่าง ส าหรับการ
ทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริโภคมีอะไรบ้าง  
   ปัญหาท่ี 3 สถานท่ีในการประเมิน แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ห้องปฏิบัติ การ ศูนย์
ประเมินกลางชุมชน และบ้าน /สถานท่ีท างาน  ให้บอกข้อดี- ข้อเสีย ลักษณะทางกายภาพของ
สถานท่ี และผู้ทดสอบ (ผู้ประเมิน) ของแต่ละแห่ง 
   ปัญหาท่ี 4 ส่วนประกอบของค าถามในแบบสอบถามในการประเมินผู้บริโภค 
แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่อะไรบ้าง และแสดงตัวอย่างแบบสอบถามส าหรับประเมินผู้บริโภค 
  4.2 แบ่งนักศึกษาเป็น 8 กลุ่ม ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกปัญหา โดยก าหนดให้ปัญหาละ 
2 กลุ่ม 
  4.3 ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา ท าการศึกษาค้นคว้า เสนอความคิดและ
อภิปรายภายในกลุ่ม 
  4.4 นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
  4.5 อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปของปัญหา  
 
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
  -  ห้องสมุดของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  -  สื่อ internet และสารสนเทศอื่นๆ  
 
6. การวัดและการประเมินผล 
  วิธีการ 
  -  สังเกตความสนใจและตั้งใจ 
  -  สังเกตการร่วมสนทนาและตอบค าถาม 
  -  สังเกตการท ากิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด 
  -  ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  เครื่องมือ 
  -  แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 
  -  ข้อสอบวัดความรู้ 
  เกณฑ์การประเมิน 
  ผ่านทุกกิจกรรมการเรียนรู้ร้อยละ 60 



 

7. บันทึกผลการเรียนรู้ 
  7.1 ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
  7.2 ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
  7.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ข้อสอบวัดความรู ้
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร    สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
รายวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (03064304)        
 

ชื่อ...........................................................รหัสประจ าตัว.................................ห้อง................... 
 

ค าชี้แจง : ข้อสอบมี 15 ข้อ รวม 30 คะแนน 
 

การทดสอบผู้บริโภคและการทดสอบอายุการเก็บรักษา  
 

1. การประเมินผู้บริโภคเชิงคุณภาพคืออะไร จงอธิบาย (2 คะแนน) 
.......................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................ ..................... 
................................................................................................................... .............................. 

 

2. ปัจจัยท่ีต้องควบคุมในการเสิร์ฟตัวอย่างส าหรับการทดสอบความชอบและการยอมรับของ
ผู้บริโภคมีอะไรบ้าง (4 คะแนน) 

........................................................................................................................ ......................... 

............................................................................................................................ ..................... 

.................................................................................................................... ............................. 

.......................................................................................................................... ....................... 

................................................................................ .......................................... ....................... 

............................................................................................................................. .................... 
 

3. ส่วนประกอบของค าถามในแบบสอบถามในการประเมินผู้บริโภค แบ่งเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง (5 
คะแนน) 

.......................................................................................................................... ....................... 

................................................................... ......................................................... ..................... 

.......................................................................................................................... ....................... 

............................... ........................................................................................... ....................... 

.......................................................................................................................... ....................... 

............................................................................................................................. .................... 



 

4. อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารมีความส าคัญอย่างไร (1 คะแนน) 
................................................ ............................................................................ ..................... 
............................................................................................................................ ..................... 
....................................................................................................................... ..........................  

 

5. อธิบายนิยามของค าว่า “อายุการเก็บ” (2 คะแนน) 
............................................................................................................................ ..................... 
.................................................................. ........................................................ ....................... 
............................................................................................................................ ..................... 
.............................. ............................................................................................ ....................... 

 

6. ปัจจัยท่ีควบคุมอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารได้แก่อะไรบ้าง  (3 คะแนน) 
....................................................................... ..................................................... ..................... 
.......................................................................................................................... ....................... 
................................... ......................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................ ..................... 
.......................................................................................................................... ....................... 

 

7. ถ้าท่านได้รับมอบหมายให้ด าเนินการหาอายุการเก็บในสภาวะเร่งของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
ชนิดหนึ่ง ท่านต้องด าเนินการออกแบบการทดลองอย่างไร (5 คะแนน) 

............................................................................................................................ ..................... 

................................................................................ ............................................................... .. 

............................................................................................................................ ..................... 

............................................ .............................................................................. ....................... 

............................................................................................................................ ..................... 

.......................................................................................................................... ....................... 

...................................................................................................................... ........................... 

.......................................................................................................................... ....................... 

.................................................................................. .......................................... ..................... 

.......................................................................................................................... ....................... 

.............................................. .............................................................................. ..................... 

............................................................................................................................ ..................... 



 

จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (ข้อละ 1 คะแนน) 
 

8. ถ้าวัตถุประสงค์ของการทดสอบผู้บริโภคเพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ี
มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืช ควรใช้วิธีการประเมินแบบใด 
ก. วิธีการประเมินความชอบรวม   ข. วิธีการเรียงล าดับความชอบ 
ค. วิธีการอภิปรายกลุ่ม    ง. วิธีการเปรียบเทียบตัวอย่างคู่ 
 

9. ถ้าวัตถุประสงค์ของการทดสอบผู้บริโภคเพื่อประเมินการยอมรับของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ี
มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาแล้ว ควรใช้วิธีการประเมินแบบใด  
ก. วิธีการประเมินความชอบรวม    ข. วิธีการเรียงล าดับความชอบ 
ค. วิธีการอภิปรายกลุ่ม    ง. วิธีการเปรียบเทียบตัวอย่างคู่ 
 

10. ข้อใดกล่าวถูก 
ก. ข้อด้อยของการประเมินผู้บริโภคในห้องปฏิบัติการคือ ไม่สามารถคุมสภาวะการประเมินได้ 
ข. ข้อด้อยของการประเมินผู้บริโภคในห้องปฏิบัติการคือ ทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ 1-2 ตัวอย่าง 
ค. ข้อด้อยของการประเมินผู้บริโภคในห้องปฏิบัติการคือ มีข้อจ ากัดเรื่องทรัพยากร 
ง. ข้อด้อยของการประเมินผู้บริโภคในห้องปฏิบัติการคือ ลักษณะตัวอย่างทดสอบแตกต่างจาก
สภาวะการบริโภคจริง 
 

11. ข้อใดกล่าวถูก 
ก. ข้อดีของการประเมินผู้บริโภคในศูนย์ประเมินกลางชุมชนคือ ได้ผลการประเมินเร็ว
เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ผลได้ทันที 
ข. ข้อดีของการประเมินการผู้บริโภคในศูนย์ประเมินกลางชุมชนคือ รวบรวมและคัดเลือก
ผู้บริโภคเป้าหมายได้จ านวนมาก 
ค. ข้อดีของการประเมินผู้บริโภคที่บ้าน/ส านักงานคือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินต่ า  
ง. ข้อดีของการประเมินผู้บริโภคที่บ้าน/ส านักงานคือ ทดสอบผลิตภัณฑ์ได้หลายตัวอย่าง 
 

12. บทบาทที่ส าคัญของโปรตีนในอาหารคืออะไร  
ก. ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวเคมี     ข. การให้ความข้นหนืด  
ค. การเกิดอิมัลชัน      ง. ท าให้อาหารมีกลิ่นรส 
 

13. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางกายภายของอาหาร  
ก. การถลอกของผิวส้มระหว่างการเก็บเกี่ยว, การเหี่ยวของผักคะน้า  
ข. ไอศกรีมเกิดผลึกน้ าแข็งใหม่, การเกิดผลึกเกลือที่ผิวของเนื้อรมควัน  
ค. การแตกหักของมันฝรั่งทอด, การแยกชั้นของครีม  
ง. การเกิดสีน้ าตาลเม่ือปอกแอปเปิ้ล, ฝรั่งมีเนื้อสัมผัสนิ่ม 



 

14. Sorption isotherm คืออะไร 
ก. กราพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสมดุลกับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในสภาวะ
สมดุลที่อุณหูมิคงที่ 
ข. กราพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสมดุลกับความดันไอสัมพัทธ์ของอากาศใน
สภาวะสมดุลที่อุณหูมิคงที่ 
ค. กราพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอสมดุลกับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศใน
สภาวะสมดุลที่อุณหูมิคงที่ 
ง. กราพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอสมดุลกับความดันไอสัมพัทธ์ของอากาศใน
สภาวะสมดุลที่อุณหูมิคงที่ 
 

15. การระบุอายุการเก็บด้วยค าว่า “best before” และ “used by” มีความแตกต่างกันอย่างไร 
ก. “best before” เป็นการระบุกับอาหารสดที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อจุลินทรีย์สูง   
    “used by” เป็นการบอกวันหมดอายุท่ีต้องแสดงในอาหารที่มีการหีบห่อ 
ข. “best before” เป็นการบอกวันหมดอายุท่ีต้องแสดงในอาหารที่มีการหีบห่อ  
    “used by” เป็นการระบุกับอาหารสดที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อจุลินทรีย์สูง  
ค. “best before” เป็นการบอกวันหมดอายุท่ีต้องแสดงในผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป 
    “used by” เป็นการบอกวันหมดอายุท่ีต้องแสดงในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
ง. “best before” และ “used by” ใช้เหมือนกัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมินตนเอง และแบบประเมินกลุ่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินตนเองและเพื่อนนักศึกษา 
 
 

รายวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร       วทอ. 3 ห้อง …………. 
 
โจทย์ปัญหาเร่ือง......................................................................... ................................................................. 
 
วันที่........................................ 
___________________________________________________________________________________ 
 
โปรดวงกลมล้อมรอบหมายเลยที่ต้องการ 
หมายเหตุ :  1 = ควรปรับปรุง  2 = พอใช ้ 3 = ดี  4 = ดีมาก 
 
ทักษะของ
นักศึกษา 

รับฟังความ
คิดเห็นของ
เพื่อนและเปิด
โอกาสให้
สมาชิกกลุ่ม
แสดงความ
คิดเห็น 

ให้ข้อมูลหรือ
เสนอความ
คิดเห็นที่
สร้างสรรค์
และเป็น
ประโยชน์ต่อ
กลุ่ม 

อธิบายและ
ถ่ายทอด
ความคิดให้
กลุ่มเข้าใจได ้

ความตรงต่อ
เวลา 

โดยภาพรวม 
การแสดง
บทบาท
สมาชิกกลุ่ม
เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ/
ความคิดเห็น
เพิ่มเติม  

 
 
 
ชื่อ
นักศึกษา 
ประเมินตนเอง 
1………… 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     
ประเมินเพื่อน 
2………… 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     
3………… 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     
4………… 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     
5………… 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     
6………… 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     
7………… 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     
8………… 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     
 
 

 
 
 
 



 

แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม  
 

รายวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร       วทอ. 3 ห้อง ……. 
โจทย์ปัญหาเร่ือง............................................................................................................... ...................  
วันที่........................................ 
______________________________________________________________________________ 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ต้องการ 
หมายเหตุ :  1 = ควรปรับปรุง  2 = พอใช ้ 3 = ดี  4 = ดีมาก 
หัวข้อประเมิน 1 2 3 4 
1. รูปแบบ
กระบวนการกลุ่ม 

บรรยากาศน่าเบื่อ 
หรือค่อนข้างเครียด 
สมาชิกหลีกเลี่ยง
การแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกแสดงความ
คิดเห็นน้อย 

สมาชิกส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายค่อนข้าง
น้อย  

สมาชิกกลุ่มมีส่วน
ร่วมและปฏิสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง มีการ
แสดงความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน 
 

2. การท างานและ
การจัดการภายใน
กลุ่ม 

เตรียมตัวน้อย
หรือไม่มีการเตรียม
ตัว กลุ่มไม่ค่อย
รับผิดชอบงาน ไม่
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
กลุ่มได ้

เตรียมตัวมาไม่พอ
ท าให้ไม่สามารถ
ท างานได้ทั้งหมด 

อภิปรายในประเด็น
ที่เก่ียวข้องและ
ท างานได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันหา
แนวทางในการ
แก้ปัญหาเป็นส่วน
ใหญ่ มีการแบ่ง
ความรับผิดชอบ 
 
 

อภิปรายในประเด็น
ที่เก่ียวข้องอย่าง
ครบถ้วน ท างานได้
บรรลุตามวัตถุ 
ประสงค์ สมาชิกทุก
คนรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 
เสนอความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ 

3. ขั้นตอนและ
กระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล 

กลุ่มไม่สามารถ 
หรือไม่พยายามให้
เหตุผลสนับสนุน
ความคิด ไม่
สามารถสังเคราะห์
ความคิดได ้

ตั้งสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
ได้พอควร กลุ่ม
พยายามช่วยกัน
แสดงความคิดเห็น 
แต่การสังเคราะห์
ความคิดของกลุ่ม
ค่อนข้างผิวเผิน 

ได้ค่อนข้างดี ตั้งสมมติฐานได้ตรง
ประเด็น อธิบายได้
อย่างสมเหตุสมผล 
มีการระดมสมอง 
แสดงความคิดเห็น
เชิงลึกตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ค้นหามา 
 

4. การประเมินโดย
ภาพรวม 

ปรับปรุง ปานกลาง ด ี ดีมาก 

 


