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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่ วยการเรี ยนรู ้ สารชี วโมเลกุล
2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา 3) เปรี ยบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และ 4) เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่ วยการเรี ยนรู ้ สารชี ว
โมเลกุล จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ในครั้งนี้
ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนมัธยมด่านขุนทด จานวน 35 คน ได้จากการสุ่ มแบบกลุ่ม
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ จากการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หน่วย
การเรี ยนรู ้ สารชีวโมเลกุล, ความสามารถในการแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ABSTRACT
This research aimed to 1) compare learning achievement on Biomolecule learning unit of students, 2)
compare problem solving ability, 3) compare scientific mind before and after learning unit and 4) compare learning
achievement on Biomolecule learning unit of students using problem based learning between after learning and the 70
percent criterion. The sample group was grade 10 students in the second academic year of 2017 at
Mattayomdankhontod School. There were 35 students and selected using cluster random sampling. The study tools
were lesson plans with problem based learning, achievement test on Biomolecule learning unit, problem solving
ability test and scientific mind questionnaires. The findings for this research were as follows: a comparison of
learning achievement, problem solving ability and scientific mind before and after learning management was found
that after learning was higher than before learning management at the .05 level, and after the learning achievement of
learning unit on Biomolecule was higher than the 70 percent criterion with statistical significance at the .05 level.
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บทนา
วิทยาศาสตร์นบั เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็ นสังคมข้อมูลข่าวสารและสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ผลของ
วิทยาศาสตร์ คือช่วยอานวยความสะดวกในชีวิตด้านเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น นอกจากนี้ ความรู ้วิทยาศาสตร์ ช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิ จให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ [1] จากผลการประเมินคุณภาพระบบ
การศึกษาของประเทศด้วยการสอบ PISA ปี 2015 ประเทศสมาชิก OECD จานวน 70 ประเทศ และนักเรี ยนส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ อยู่ที่ระดับ 3 (คะแนน 484 – 559) ส่ วนนักเรี ยนไทยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ระดับ 2 (คะแนน 410 – 484)
สะท้อนว่านักเรี ยนไทยรู ้เรื่ องวิทยาศาสตร์ไม่ถึงระดับพื้นฐานเมื่อเทียบกับนานาประเทศ ปรเทศไทยมีความพยายามใน
การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการเรี ยนรู ้ วิท ยาศาสตร์ ร ะบบการศึ กษา เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นบรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายของการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ซ่ ึ งเป็ นปั ญหามายาวนาน แต่สภาพการจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยนไม่สัมพันธ์
สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน เพราะยังคงเน้นความรู ้ความจาที่ใช้สาหรับสอบเท่านั้น จึงทาให้ดูเหมือนว่าวิทยาศาสตร์
เป็ นเรื่ อ งยากและไกลตัว ทั้ง ที่ ใ นความเป็ นจริ ง แล้ว วิ ท ยาศาสตร์ คื อ ธรรมชาติ ที่ ทุ ก คนสั ม ผัส ได้จ ากการด ารง
ชีวิตประจาวันอยูต่ ลอดเวลา [2] ยังไม่สามารถนาความรู ้ที่เรี ยนไปใช้ประโยชน์ได้ แม้จะมีการปฏิรูปการจัดการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ โดยเน้นให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิการทดลองทางวิทยาศาสตร์ แต่ก็ยงั พบว่า การปฏิบตั ิการทดลองนั้นทา
เพื่อเป็ นการพิสูจน์ยืนยันความรู ้เดิ มที่ กล่าวไว้ในหนังสื อเรี ยนแล้วเท่านั้น ความพยายามในการแก้ปัญหาการจัดการ
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ยงั คงอยูใ่ นภาพรวมของการท่องจาอ และยังคงไม่สามารถเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ กบั ชีวติ จริ งได้ เป็ น
เรื่ องยากที่จะประยุกต์ใช้ความรู ้วทิ ยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวติ ประจาวันได้ ส่งผลให้นกั เรี ยนส่วนใหญ่มีเจต
คติไม่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และไม่อยากที่จะเรี ยนวิทยาศาสตร์ [3] จุดมุ่งหมายประการหนึ่งของสอนวิทยาศาสตร์คือเน้นให้
นักเรี ยนได้ฝึกแก้ปัญ หาต่างๆ โดยผ่านกระบวนการคิ ดและปฏิ บัติอย่างเป็ นระบบซึ่ งผลที่ ได้จากการฝึ กจะช่ วยให้
นักเรี ยนสามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดว้ ยวิธีคิดอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้กระบวนการหรื อวิธีการ ความรู ้และ
ทักษะต่างๆ และความเข้าใจในปั ญหานั้นมาประกอบกันเพื่อเป็ นข้อมูลในการแก้ปัญหา นักเรี ยนมีทกั ษะในการศึกษา
ค้นคว้าและจิตวิทยาศาสตร์ มีความใฝ่ รู ้ ซื่ อสัตย์และมีใจเป็ นกลาง มีความเพียรพยายาม ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสิ นใจ
ดังนั้นการสอนให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิดแก้ปัญหาจึงเป็ นจุดเริ่ มต้นสาคัญของการพัฒนาให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิดอย่างเป็ นระบบและ
มีเหตุมีผล
การจัด การเรี ยนรู ้ โดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem-based learning หรื อ PBL) เป็ นรู ป แบบการเรี ยนรู ้ ที่ ให้
นักเรี ยนสร้างความรู ้ใหม่จากการแก้ปัญหารวมทั้งได้ความรู ้ตามศาสตร์ ในสาขาวิชาที่ ตนเองศึกษา มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่ งกันและกัน และเนื้ อหาในสถานการณ์ เป็ นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นจริ งในชี วิตประจาวันและอยู่บนพื้นฐานความ
ต้องการของนักเรี ยนเอง [4] การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเริ่ มต้นด้วยปั ญหาเป็ นสิ่ งท้าทายให้นกั เรี ยนเกิดความ
อยากรู ้ โดยปั ญ หาหรื อสถานการณ์ ปั ญ หาที่ เป็ นจุ ดตั้งต้น ของการเรี ยนรู ้ ยงั เป็ นประเด็ นขัดแย้งที่ ยงั ไม่ มีขอ้ ยุติ ไม่
สามารถหาคาตอบได้ทนั ที ต้องอาศัยการการสารวจค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจึ งจะได้คาตอบไม่มุ่งเน้นให้นักเรี ยน
ท่ อ งจ า การแสวงหาความรู ้ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ น ามาแก้ปั ญ หาเป็ นกระบวนการที่ ค ล้า ยกับ การสื บ เสาะหาความรู ้ ท าง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการค้นหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ น้ ี ส่งผลต่อจิ ตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความรู ้สึกนึกคิด จิตวิทยาศาสตร์มีลกั ษณะโดยรวมระหว่างเจตคติกบั ความ
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ชานาญด้านต่างๆ ที่เป็ นองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งบุคคลที่มีสิ่งเหล่านี้ จะตั้งคาถามเพื่อหาความจริ ง และ
พยายามที่ จ ะชัก จู ง ให้ มี ก ารวิพ ากษ์วิจ ารณ์ เกี่ ย วกับ ความรู ้ ต่ างๆ ที่ ผ่ านมา [5] การพัฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ค วามเป็ น
วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริ ง ไม่เพียงแต่จะมุ่งสร้างความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่จะต้องทาให้นกั เรี ยนมีความคิด มีจิต
วิญญาณของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่ งจะมีอิทธิ พลต่อการคิ ด การตัดสิ นใจ การเลือกปฏิ บตั ิ หรื อพฤติ กรรมของบุคคลต่อ
ความรู ้ หรื อสิ่ งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในระยะยาว อีกทั้งความสามารถในการแก้ปัญหาเป็ นทักษะอย่างหนึ่ ง
ที่ จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการเรี ยนการสอนที่ ดีจะต้องฝึ กนักเรี ยนให้รู้จกั แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้
นักเรี ยนได้เผชิญปั ญหาด้วยตนเอง ขณะที่ครู หาทางส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการคิดหาทางเลือกที่หลากหลายเพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแก้ปัญหา
วิชาเคมีเป็ นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนไม่บรรลุเป้ าหมาย ในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ของโรงเรี ยนมัธยมด่านขุนทด ภาพรวมยังคงให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมการสอนที่
เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญน้อย กิ จกรรมส่ วนใหญ่ดาเนิ นโดยครู เพื่อเน้นให้เกิ ดผลด้านปริ มาณเนื้ อหาไม่ใช่ที่กระบวน
ทางวิทยาศาสตร์ ทาให้นักเรี ยนขาดทั้งจิตวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ ึงเป็ นหัวใจของวิทยาศาสตร์
สะท้อนจากการขาดความมัน่ ใจในการแสดงความคิดเห็น ไม่กล้าเสนอความคิดขัดแย้งหรื ออภิปรายเหตุผลของตนต่อ
ชั้นเรี ยน เมื่อทาการทดลองที่นกั เรี ยนไม่สามารถสรุ ปองค์ความรู ้ได้เองหากปราศจากครู และไม่สามารถนาองค์ความรู ้
จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปเชื่อมโยงในการแก้ปัญหากับชีวิตประจาวันได้ ทาให้การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นไม่ประสบผลสาเร็ จ
ตามที่คาดหวังไว้ ผลคะแนน O-NET ปี การศึกษา 2559 วิชาวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.60 ซึ่ ง
ต่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 31.62 ผูว้ ิจยั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการสอนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาเคมี ที่
ผูว้ ิจยั รับผิดชอบสอน จึงสนใจที่ จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสามารถในการแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์
เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาวิธีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ปัญหาเป็ นฐาน อัน
จะส่ งผลให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสามารถในการแก้ปัญหา และจิ ตวิทยาศาสตร์ ที่สูงขึ้น สามารถ
รวบรวมข้อมูลและสร้างความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ ไปอธิ บายเหตุการณ์ หรื อปรากฏการณ์ ต่างๆ รวมทั้งน าความรู ้
กระบวนการต่างๆ ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจาวันได้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ สารชีวโมเลกุล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
3. เพื่อเปรี ยบเที ยบจิ ตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญ หา
เป็ นฐาน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
4. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ สารชีวโมเลกุล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กระบวนการเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากระเบียบวิธีการที่ใช้จดั การ ทาความ
เข้าใจ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยปั ญหาที่ ได้ประสบครั้งแรกในการเรี ยนเป็ นจุดรวมหรื อเป็ นสิ่ งกระตุน้ และเป็ น
จุดเริ่ มต้นของการค้นหาหรื อศึ กษาความรู ้ต่างๆ ผ่านกระบวนการทางานเป็ นที มที่ ร่วมกันรับผิดชอบต่อปั ญหาและ
หาวิธีการแก้ปัญหา ซึ่ งการจัดการเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานผูว้ ิจยั [6] มีท้ งั หมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นทาความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหา 2) ขั้นสร้างประเด็นการเรี ยน 3) ขั้นดาเนินการตามแผน 4) ขั้นสรุ ปและประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา 5) ขั้น
นาเสนอและสะท้อนผล โดยครู จะต้องจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาให้นกั เรี ยนเกิดความสามารถในการ
แก้ปัญหา โดยกาหนดสถานการณ์ให้นกั เรี ยนได้เผชิญกับปั ญหา [7] ขั้นตอนของความสามารถในการแก้ปัญหาสรุ ปได้
4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นระบุ ปัญหา 2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 3) ขั้นเสนอวิธีการเพื่อแก้ปัญหา 4) ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์
และจิตวิทยาศาสตร์เป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการที่นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ที่ครู ได้จดั กิจกรรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ข้ ึ น เพื่อให้นักเรี ยนมี การพัฒ นาอารมณ์ ความรู ้สึกนึ กคิ ด รวมถึงพฤติ กรรมการแสดงออกเมื่ อ
ทางานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้ [8] จิตวิทยาศาสตร์ 10 ด้าน ได้แก่ 1) ความอยากรู ้อยากเห็น 2) ความมีเหตุผล 3) ความ
ใจกว้าง 4) ความซื่ อสัตย์ 5) ความพยายามมุ่งมัน่ 6) ความรอบคอบ 7) ความรับผิดชอบ 8) ความร่ วมมือช่วยเหลื อ 9)
ความคิดสร้างสรรค์ และ 10) เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน เพื่อให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง สารชีวโมเลกุล ความสามารถในการแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์
สู งขึ้น เนื่ องจากเป็ นวิธีการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้ อหาซึ่ งเกี่ยวข้องกับปั ญหาในชีวิตประวัน ซึ่ งกาหนด
เป็ นกรอบแนวคิดในภาพที่ 1
ตัวจัดกระทา
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (ProblemBased-Learning) มีท้ งั หมด 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทาความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา
ขั้นที่ 2 สร้างประเด็นการเรี ยน
ขั้นที่ 3 ดาเนินการตามแผน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ขั้นที่ 4 สรุ ปและประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา
ขั้นที่ 5 นาเสนอและสะท้อนผล
วิธีดาเนินการวิจยั
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน

ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ สารชีวโมเลกุล
ความสามารถในการแก้ปัญหา
จิตวิทยาศาสตร์

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ ใช้ [9] แบบแผนการทดลองเบื้ องต้น (Pre–experimental research design) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง (One group pretest- posttest design) การดาเนินการวิจยั ดังนี้
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วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม 2562

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนมัธยมด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ทั้งหมด
10 ห้อง จานวน 354 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4/2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2560
โรงเรี ยนมัธยมด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จานวน 35 คน ซึ่ ง
ได้จาก [10] การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
2.1 เครื่ องมื อที่ ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมี รายละเอียดเกี่ ยวกับลักษณะของแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ ส่ วนประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ มีการสร้างและการตรวจสอบ
คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยกาหนดการให้คะแนนเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
คือ เหมาะสมมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และหาคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยการหาค่าความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย 4.56 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด และนาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ไปทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/4 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
2.2 เครื่ องมือที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ สารชีวโมเลกุล ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเป็ น
แบบทดสอบ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 25 ข้อ โดยทาการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) และคัด เลื อ กข้อ สอบที่ มี ค าถามสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ร ะหว่า ง 0.67-1.00 แล้ว
วิเคราะห์ แ บบทดสอบเป็ นรายข้อ เพื่ อ หาค่ าความยากง่ าย (p) และหาค่ าอ านาจจ าแนก (r) คัด เลื อ กแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้เหลือเพียง 25 ข้อ ที่มีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.23-0.74 และค่าอานาจจาแนก (r)
อยูร่ ะหว่าง 0.21-0.79 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ [10] โดยใช้สูตร KR-20 ได้เท่ากับ 0.83
2.2.2 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญ หา การวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั สร้ างแบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญ หาขึ้ นเอง โดยเป็ นแบบวัด MCQ (Multiple Choice questions) ซึ่ งเป็ นแบบวัดที่ ใช้วดั ทักษะการแก้ปัญ หา
ประกอบด้วยแบบวัดเป็ นชุดๆ แต่ละชุดมีสถานการณ์ปัญหาที่ใช้วดั ทักษะการแก้ปัญหาเป็ นลาดับต่อเนื่องกัน คาถามที่ 1
ถามเกี่ ยวกับขั้นระบุ ปัญ หา คาถามที่ 2 ถามเกี่ ยวกับขั้นวิเคราะห์ ปัญ หา คาถามที่ 3 ถามเกี่ ยวกับขั้นเสนอวิธีการเพื่ อ
แก้ปัญหาและคาถามที่ 4 ถามเกี่ ยวกับ ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ ลักษณะของแบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 5 สถานการณ์ จานวน 20 ข้อ มีข้ นั ตอนการสร้างและตรวจสอบดังนี้ ทาการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence : IOC) และคัดเลือกข้อสอบที่ มี คาถามกับวัตถุประสงค์ระหว่าง 0.67-1.00 แล้ว
วิเคราะห์แบบทดสอบเป็ นรายข้อ เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และหาค่าอานาจจาแนก (r) คัดเลือกข้อสอบให้เหลือเพียง 5
สถานการณ์ จ านวน 20 ข้อ โดยเลื อ กข้อ ที่ มี ค่ า ความยากง่ าย (p) อยู่ร ะหว่าง 0.40-0.83 และค่ า อ านาจจ าแนก (r)
อยูร่ ะหว่าง 0.20-0.80 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ [10] โดยใช้สูตร KR-20 ได้เท่ากับ 0.87
2.2.3 แบบวัดจิ ตวิทยาศาสตร์ ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบวัดจิ ตวิทยาศาสตร์ ของ [11] มี ค่า
สัมประสิ ทธิ์อลั ฟา (Cronbach alpha) เท่ากับ 0.76 ซึ่งแบบวัดมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ จานวน
30 ข้อ สร้างขึ้นตามกรอบของสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี [8] ซึ่ งเป็ นแบบวัดคุณลักษณะทั้ง
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10 ด้าน ได้แก่ 1) ความอยากรู ้อยากเห็ น 2) ความมี เหตุผล 3) ความใจกว้าง 4) ความซื่ อสัตย์ 5) ความพยายามมุ่งมัน่
6) ความรอบคอบ 7) ความรับผิดชอบ 8) ความร่ วมมือช่วยเหลือ 9) ความสร้างสรรค์ และ 10) เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
3. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบ วัดผลก่อนเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนทาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้สารชีวโมเลกุล แบบวัดความสามรถในการแก้ปัญหา และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ดาเนินการสอนตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และวัดผลหลังเรี ยนด้วยแบบทดสอบชุดเดิ ม และวิเคราะห์ ขอ้ มูล ดังนี้
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ สารชีวโมเลกุล ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ยนชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ก่ อนและหลังเรี ยนโดยการหาร้ อ ยละ (%), ค่ าเฉลี่ ย (X̅) และ
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่ วยการเรี ยนรู ้ สารชี วโมเลกุล ความสามรถ
ในการแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรี ยน โดยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (t-test for dependent)
และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ สารชีวโมเลกุล หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเทียบกับเกณฑ์ (t-test for one sample)

ผลการวิจัย
1. ผลการเปรี ยบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่ วยการเรี ย นรู ้ สารชี ว โมเลกุล ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ สารชีวโมเลกุล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า ก่อนเรี ยนด้วย
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานนักเรี ยนได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีคะแนนตั้งแต่ 9-18 คะแนน (x̄ =
12.66, S.D. = 2.14) คิดเป็ นร้อยละ 50.06 หลังเรี ยนนักเรี ยนได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีคะแนนตั้งแต่ 14-23
คะแนน (x̄ = 18.49, S.D. = 2.37) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73.94 และมี ค ะแนนความก้ า วหน้ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 5.8 คิ ด เป็ น
ร้อยละ 23.31 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ สารชีวโมเลกุล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
n
คะแนนเต็ม
S.D.
t
p
x̄
ก่อนเรี ยน
35
25
12.66
2.14
11.019* .000
หลังเรี ยน
35
25
18.49
2.37
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทุก
ด้านหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
N
t
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
ความสามารถใน
คะแนน
การแก้ ปัญหา

เต็ม

การระบุปัญหา
การวิเคราะห์ปัญหา
การเสนอวิธีการเพื่อแก้ปัญหา
การตรวจสอบผลลัพธ์

35
35
35
35

5
5
5
5

x̄
2.37
2.40
2.43
1.40

รวม

35

20

8.60

p

S.D.
0.94
0.91
0.97
0.74

x̄
3.20
3.80
2.91
3.14

S.D.
1.30
1.02
0.85
0.97

4.004*
6.942*
2.625*
8.445*

.00
.00
.01
.00

1.97

13.06

2.53

10.303*

.00

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.3 จิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า จิตวิทยาศาสตร์ทุกด้านหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
N
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
คะแนน
จิตวิทยาศาสตร์
เต็ม
S.D.
S.D.
x̄
x̄
1. ความอยากรู ้อยากเห็น
35
12
5.66
1.474
8.80
1.346
2. ความมีเหตุผล
35
12
5.20
1.279
9.31
1.323
3. ความใจกว้าง
35
12
5.89
1.491
8.97
1.175
4. ความซื่อสัตย์
35
12
7.00
1.350
9.46
1.358
5. ความพยายามมุ่งมัน่
35
12
5.97
1.654
9.43
1.267
6. ความรอบคอบ
35
12
5.91
1.652
9.51
1.401
7. ความรับผิดชอบ
35
12
7.29
1.296
9.63
1.190
8. ความร่ วมมือช่วยเหลือ
35
12
5.11
1.409 10.46 1.146
9. ความคิดสร้างสรรค์
35
12
5.46
1.379
8.97
1.339
10. เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 35
12
5.09
1.067 10.31 1.157
รวม

35

120

58.58

0.76

94.85

0.54

t

p

11.049*
15.914*
9.531*
9.001*
16.127*
9.246*
11.220*
19.888*
15.305*
22.875*

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

13.760*

.00

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ สารชีวโมเลกุล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 พบว่า หลังการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน นักเรี ยนได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 14-23 คะแนน หรื อคิด
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เป็ นร้อยละ 56.00 ถึง 92.00 เมื่อพิจารณาเป็ นรายบุคคล พบว่า นักเรี ยนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจานวน 22 คน มีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 73.94 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ สารชีวโมเลกุล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
คะแนน
คะแนนร้ อย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n
S.D.
t
p
x̄
เต็ม
ละ 70
หลังเรี ยน
35
25
17.5
18.49
2.37
11.261*
.019
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ สารชีวโมเลกุล ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
จิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีประเด็นอภิปราย ดังนี้
1. การศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่านั กเรี ยนที่ ได้รั บ การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ สารชีวโมเลกุล หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนและสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีน ัย สาคัญ ทางสถิติ ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที ่ ต้ ัง ไว้ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
ปั ญ หาเป็ นฐานเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ เป็ นผลมาจากกระบวนการทางานที่ มุ่ง ความเข้าใจหรื อแก้ปั ญ หา เพื่อค้น หาหรื อ
ศึ ก ษาความรู ้ต่า งๆ ที่ ต อ้ งการทาความเข้าใจและนาไปสู่ วิธีก ารแก้ปัญ หา [4] การเรี ยนรู ้ เกิ ดจากกระบวนการที่ ใ ช้
จัดการ ทาความเข้าใจ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีสถานการณ์ปัญหาเป็ นจุ ดเริ่ มต้นให้นักเรี ยนได้ร่ วมกันทางาน
เป็ นที ม การเรี ย นเล็ก ๆ ซึ่ ง ครู ไ ด้จ ัด ทาขึ้ น ตามแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่มีรูปแบบของปั ญหากระตุน้ การเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน ปั ญหาที่นาเสนอเป็ นสิ่ งที่พบเจอในชีวติ ประจาวัน นักเรี ยนทุกคนมีประสบการณ์เดิมกับเรื่ องนั้นๆ แต่คาตอบ
ไม่แน่ชดั และไม่สามารถหาคาตอบได้ทนั ที เพื่อท้าทายให้นกั เรี ยนเผชิญและลงมือปฏิบตั ิจริ ง นักเรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนผ่านการท างานเป็ นที ม เพื่ อ ความส าเร็ จ ของกลุ่ ม กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เน้น บทบาทให้ ทุ ก คนส าคัญ ต่ อ
ความสาเร็ จของกลุ่ม การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นภายใต้ขอ้ จากัดด้านเวลา เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการแก้ปัญหา
ภายใต้สถานการณ์ที่กาหนด การอภิปรายเปรี ยบเทียบ ทบทวน และโต้แย้งข้อมูลเพื่อสรุ ปหนทางแก้ปัญหากันภายใน
กลุ่ม ซึ่งเป็ นกระบวนการที่นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง ทั้งวางแผน ออกแบบการค้นหาคาตอบ ช่วยให้
เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างลึกซึ้ งแทนการท่ องจาแบบผิวเผิน เพราะต้องอาศัยความเข้าใจและการนามาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหา ในขณะที่ครู เป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวกหรื อคอยให้คาแนะนาเมื่อนักเรี ยนประสบปั ญหาซึ่ งสอดคล้องกับ
[12] กล่าวว่า การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการจัดสภาพการณ์ของการเรี ยนรู ้ที่ใช้ปัญหาเป็ นเครื่ องมือในการช่วย
ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมาย โดยครู อาจนานักเรี ยนไปเผชิญปั ญหา และแก้ปัญหาร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ซึ่งช่วยให้
นักเรี ยนเกิดความเข้าใจในปั ญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นหนทาง และวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ซึ่ งจุดนี้ เองที่
นักเรี ยนเกิ ดการพัฒ นาระบบในการคิ ด การเข้าใจ และนากลับมาใช้ได้ เพราะเนื้ อหาที่ เรี ยนอยู่ในบริ บทที่ เคยเรี ยน
มาแล้วไม่วา่ จะเป็ นการให้คานิยาม ข้อมูลต่างๆ ทฤษฎีต่างๆ ความสัมพันธ์รวมทั้งหลักต่างๆ นักเรี ยนเพียงแค่คน้ หาและ
จัดระเบียบเพื่อคลาคลายสถานการณ์ปัญหา ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ [13] ได้ศึกษาและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
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โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังจากได้รับ การจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
2. จากผลการศึ ก ษาความสามารถในการแก้ปั ญ หา พบว่า นัก เรี ย นที่ ไ ด้รั บ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน มี ความสามารถในการแก้ปัญหา หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่นักเรี ยน
สร้างความรู ้ใหม่จากการใช้ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง เป็ นบริ บ ทของการเรี ยนรู ้ เพื่อ ให้นักเรี ย น
เกิ ดทักษะในการคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหา โดยพยายามหาทางคลี่คลายสถานการณ์ปัญหาให้ปรากฏอย่างมี
ขั้นตอนแบบแผน ภายใต้การแนะแนวทางของครู นักเรี ยนจะต้องรับผิดชอบการเรี ยนของตนเอง ระบุสิ่งที่ตนต้องการ
จะรู ้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีข้ ึน โดยสามารถแสวงหาความรู ้จากแหล่งที่จะให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ อาจมาจากหนังสื อ
วารสาร ผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื อแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่ งสอดคล้อ งกับ [14] กล่า วว่า การจัด การ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานพัฒนานักเรี ยนให้ได้ความรู ้ที่สอดคล้องกับบริ บทจริ งและสามารถนาไปใช้ได้ ทั้งพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และนาไปสู่
การคิดแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ นาไปสู่ การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตซึ่ งเป็ นคุณลักษณะที่สาคัญของบุคคลในศตวรรษที่ 21
และรู ปแบบของปั ญหามุ่งให้มีการรวบรวมข้อมูลและกระตุน้ การเรี ยนรู ้ให้หาทางแก้ปัญหา ปั ญหาเป็ นเครื่ องมือสาหรับ
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ความรู ้ใหม่ได้มาโดยผ่านการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนมี ส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้ ของตนเอง มี การท างานร่ วมกับผูอ้ ื่ น อภิ ปรายเปรี ยบเที ยบ ทบทวน และโต้แย้งสิ่ งที่ เรี ยน โดยกระบวนการ
แก้ปัญหาในงานวิจยั ครั้งนี้ ที่นักเรี ยนได้คะแนนหลังเรี ยนสู งสุ ด คือ ขั้นวิเคราะห์ปัญหา รองลงมาคือขั้นระบุปัญหา
ขั้น ตรวจสอบผลลัพ ธ์ และขั้น เสนอวิธี ก ารเพื่อ แก้ปั ญ หามีค ะแนนหลัง เรี ย นต่ าสุ ด ซึ่ ง สะท้อ นถึ ง กระบวนการ
จัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐานในขั้นที่ 1 ทาความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา นักเรี ยนจะพยายามทาความเข้าใจ
ปั ญหาหลักแล้วระบุ คาสาคัญของปั ญหา เพื่อนาไปสู่ การหาคาอธิ บายให้ชดั เจน ขั้นที่ 2 สร้างประเด็นการเรี ยน เป็ น
ขั้นตอนที่ นักเรี ยนแต่ละกลุ่มจะช่ วยกันวิเคราะห์ ปัญ หาและหาเหตุผลมาอธิ บ าย สรุ ปรวบรวมแนวคิ ดของสมาชิ ก
เกี่ยวกับการเกิดปั ญหาและสร้างสมมติฐานสาหรับใช้แก้ปัญหานั้นๆ ขั้นที่ 4 สรุ ปและประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา เป็ นการใช้
ความรู ้ที่ได้ไปลงมือแก้ปัญหาตามที่ ได้วางแผนไว้มาใช้ในการแก้ปัญหาของสถานการณ์ปัญหาที่ ได้รับ หากพบว่ายัง
ขาดข้อมูลใดก็จะกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง จนได้เป็ นแนวทางของกลุ่มในการแก้ปัญหา และขั้นที่ 5 นาเสนอและ
สะท้อ นผล เป็ นการประเมิ น วิธี การหรื อตรวจสอบวิธี การที่ ใช้แก้ปั ญ หาและผลที่ ได้ว่าถู กต้อ งหรื อ ไม่ ดัง นั้ น ครู
วิท ยาศาสตร์ จะต้องทาความเข้าใจในแต่ ละขั้น ตอนของกระบวนการ เพื่ อที่ จะปลูก ฝั งถ่ายทอดทักษะย่อ ยๆ แต่ล ะ
ขั้นตอนให้เกิ ดขึ้นกับนักเรี ยนผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนอย่างสมบูรณ์ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ [13] และ
[15] ได้ศึ ก ษาการจัด การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ปัญ หาเป็ นฐานที่ ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญ หา ผลการวิจยั พบว่า
นักเรี ยนที่ ได้รั บการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปั ญหาเป็ นฐานมี ความสามารถในการแก้ปัญ หาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
3. จากผลการศึ ก ษาจิ ต วิท ยาศาสตร์ พบว่า นัก เรี ย นที่ ไ ด้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน มี
จิตวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ โดย
นักเรี ยนได้คะแนนหลังเรี ยน 3 อันดับสู งสุ ด ได้แก่ ด้านความร่ วมมือช่วยเหลือ เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และความ
รับผิดชอบ เนื่ องจากจิตวิทยาศาสตร์ เป็ นคุณลักษณะที่ ส่งผลต่อความรู ้สึกนึ กคิดของนักเรี ยนที่มีต่อการคิด การกระทา
และการตัดสิ นใจในการแสวงหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ สามารถปรากฏเป็ นพฤติกรรมที่สาคัญ ทาให้นกั เรี ยนซึ ม ซับ
ธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ และมีทศั นคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีอิทธิ พลต่อความคิด การกระทา หรื อพฤติกรรม
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ของบุคคลต่อความรู ้หรื อสิ่ งที่ มีความเกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ดังนั้นงานวิจยั นี้ ใช้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานซึ่ งคล้ายกับการสื บเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้ฝึกประสบการณ์เพื่อการ
เรี ยนรู ้อย่างเต็มที่ โดยเน้นให้นกั เรี ยนมีโอกาสใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาหนทางแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วย
พัฒ นาจิ ต วิท ยาศาสตร์ ไปในเวลาเดี ย วกัน การมอบหมายให้ ท ากิ จ กรรมการเรี ยนผ่ านการท างานเป็ นกลุ่ ม เพื่ อ
ฝึ กการท างานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น รับ ฟั งความคิ ดเห็ น ของคนอื่ น ฝึ กความรั บ ผิดชอบต่องานที่ ได้รับ มอบหมายจากกลุ่ ม
รับผิดชอบต่อสถานการณ์ปัญหาที่เป็ นปั ญหาสังคมในปั จจุบนั การหยิบยกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งในชีวิตประจาวัน
ช่วยกระตุน้ ให้นักเรี ยนสามารถสร้างจิตวิทยาศาสตร์ ได้ดี และการใช้คาถามของครู การให้ความเอาใจใส่ อย่างผูค้ อย
แนะนาไม่ใช่ผบู ้ อกของครู เป็ นส่ วนสาคัญต่อการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับมัณฑรา ธรรม
บุศย์ [16] กล่าวถึงลักษณะของการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานที่ส่งเสริ มจิตวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการ
เรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง โดยใช้กลุ่มนักเรี ยนที่ มีขนาดเล็ก ครู เป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวกหรื อเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ใช้ปัญหาเป็ นตัวกระตุน้ การเรี ยนรู ้ให้ นกั เรี ยนเป็ นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ด้วย
ตนเอง ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ [17] และ [18] ได้ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานที่ส่งผลต่อจิต
วิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานมี จิตวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษางานวิจยั เรื่ องนี้ ได้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั ในครั้งนี้
1.1 ในระหว่างการปฏิ บัติกิจกรรมตามการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ครู ตอ้ งคอยกระตุน้ ให้
นักเรี ยนเกิ ดความคิ ดใหม่ๆ เพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้นักเรี ยนมี โอกาสสร้ างองค์ความรู ้ใหม่จากการลงมื อ
ปฏิบตั ิกิจกรรม เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงข้อคิดเห็นโต้แย้ง เพื่อให้นกั เรี ยนได้ร่วมกันอภิปรายความคิดเห็นภายใน
กลุ่ม และสรุ ปข้อมูลร่ วมกันการสร้างความรู ้ใหม่จากประเด็นปั ญหา
1.2 ครู ควรมีคาถามที่หลากหลายเพื่อท้าทายนักเรี ยนเกิดข้อสงสัยต่อในสถานการณ์ปัญหา และมีการเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนแสดงความรู ้เดิมที่มีต่อสถานการณ์ปัญหาเพื่อเพิ่มข้อโต้แย้งเป็ นการกระตุน้ ให้ปัญหาน่าสนใจยิง่ ขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรทาการศึกษาวิจยั ผลการเรี ยนรู ้จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานกับตัวแปรอื่นๆ เช่น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ ด้วยความกรุ ณาจากคณาจารย์หลายท่ านที่ ได้ถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์ ให้
คาปรึ กษาแนะนาในทางวิชาการ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่งผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ
ที่น้ ี ดว้ ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร. วาสนา กีรติจาเริ ญ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร. สิ รินาถ
จงกลกลาง ดร.เจษฎา กิตติสุนทร และนางสาวภัทธร ไมล์ขุนทด ผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ ได้ให้ความกรุ ณาตรวจสอบ
เครื่ องมือ และให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งเครื่ องมือเป็ นอย่างยิ่ง ผูอ้ านวยการ คณะครู โรงเรี ยน
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