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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One group pretest posttest design               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา น.บ.  3 
นิติศาสตร์ ในรายวิชา LW54630 กฎหมายลักษณะล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ ด้วยการจัด          
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก และสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบเขียนตอบ
โดยใช้เกณฑ์คะแนนแบบรูบิค ( Scoring Rubric ) ในการให้คะแนนความสามารถในการตอบข้อสอบ
กฎหมาย 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่เรียนในรายวิชา LW54630 
กฎหมายลักษณะล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 14 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) โครงการสอน LW54630 กฎหมายลักษณะล้มละลาย
และการฟ้ืนฟูกิจการ 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบ
อัตนัย ก าหนดการให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์ การให้คะแนนแบบรูบิค 3) เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาเป็น
เนื้อหาของรายวิชา LW54630 กฎหมายลักษณะล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ จ านวน 5 หัวข้อที่
ปรากฏใน มคอ. 3 4) แผนการจัดการเรียนรู้  
            ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการสอน คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกฎหมายลักษณะล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และมีค่า t – test (Dependent) มีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ABSTRACT 
 

This research was an experimental research on one group by pre-tests and 
post-tests design of junior law students. The purposes of this research were to study 
and improve the Achievement in The Bankruptcy Law and Rehabilitation.                
Pretest-Posttest by using The Worksheet of write-up examination for the principal Of 
Scoring Rubric   

This research was conducted with 14 regular LW54630 Bankruptcy Law and 
Rehabilitation Law’s students of Muban Chombueng Rajabhat University in the 
semester 2/2013 

The instruments of research consisted of ; 1) LW54630 Bankruptcy Law and 
Rehabilitation Law ’s course syllabus 2) A pre-tests and post-tests worksheet of The 
Bankruptcy Law and Rehabilitation Cases 3) This  was including with the Bankruptcy 
Law and Rehabilitation’s contents, which obtained 5 topics in TQF3 4) The weekly 
learning plan 

The results of this research were as follow : The achievement of learning  
after teaching  by PROBLEM – BASED INSTRUCTION: (PBI) shown the  higher score 
after learning  than before learning and the t – test (Dependent) statistical level at 
the 0.05 . 


