
การใช้ปัญหาเป็นฐานเพื�อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ในวิชาวิทยาศาสตร์ 

ของนักเรียน ชั�นมัธยมศึกษาปีที� � โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี�น้อง 
 

ธัชทร  โพธิ�น้อย1 

อัญชลี  ทองเอม2 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันี� เป็นวิจยัทดลอง มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1)พฒันาการคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์โดยการใช้

ปัญหาเป็นฐาน  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  3) ศึกษาพฤติกรรมการท�างานกลุ่มโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน   4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย คือ 

นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �  จ �านวน 15  คน โรงเรียนพระปริยติัธรรมวดัสองพี�น้อง  ภาคเรียนที� 2  ปีการศึกษา 

2560 เครื� องมือในการวิจัย ได้แก่   แผนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบประเมิน

ความสามารถการคิดวิเคราะห์  แบบสังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์  แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน และ t-test Dependent 

 ผลการวจิยัพบวา่  1)นักเรียนพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์โดยการใช้ปัญหา

เป็นฐาน พบว่านักเรียนมีคะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ จ �านวน 12 คิดเป็นร้อยละ 80 ผ่าน และมี

นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ�านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ20 

 � ) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลังเรียน สูงการก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญที�สถิติที�ระดับ .05  

(t=7.67,sig=.000) 

3) นักเรียน มีพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม อยูร่ะดบัดี    

4) นักเรียนมีความพึงพอใจภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที�สุด (X =4.27,S.D.= 0.53) 

 

ค�าส�าคญั: ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ , ปัญหาเป็นฐาน, วิชาวิทยาศาสตร์ 

 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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1.ที�มาและความส�าคัญ 

 วิทยาศาสตร์ มีบทบาทส�าคญัต่อการพฒันาประเทศ สื�อและเทคโนโลยีต่างๆล้วนเกิดขึ�นมาจาก

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั�งสิ�น เริ�มจากการสังเกต ประดิษฐ์และคิดคน้พฒันานวตักรรมเทคโนโลยีต่างๆ 

เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ หุ่นยนต์ เครื�องบิน รถยนต์ไร้คนขบั เป็นตน้ ดั�งนั�นการเรียนวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ�ง

ส�าคญัที�ท �าให้ประเทศเกิดการกา้วหน้า ซึ� งทกัษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทั�งหมด13ทกัษะ ได้แก่                

1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการว ัด 3) ทักษะการจ�าแนกประเภท 4) ทักษะการค�านวณ 5) ทักษะการหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างสเปซกบัสเปซและสเปซกบัเวลา 6) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 7) ทักษะการจัด

กระท�าและสื�อความหมายของข้อมูล  8) ทักษะพยากรณ์ 9) ทกัษะการก�าหนดควบคุมตวัแปร 10) ทกัษะการตั�ง

สมมุติฐาน 11) ทกัษะการก�าหนดนิยามปฏิบติัการ 12) ทักษะการทดลองและทักษะการแปลความหมายข้อมูล

และการลงสรุป 13) รูปแบบกระบวนการจดัการเรียนการสอนจึงเป็นสิ�งส�าคญัอย่างยิ�งที�ท �าให้ผูเ้รียนมีทกัษะ

กระบวนการทางดา้นวทิยาศาสตร์ สามารถคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

จากการศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาพบวา่นกัเรียนไม่ใหค้วามส�าคญั

กบัวิชาวิทยาศาสตร์ สาเหตุมาจากกระบวนการจดัการเรียนรู้ที�เน้นท่องจ�ามากกว่าการเขา้ใจ ท�าให้นักเรียน            

มีความรู้พื�นฐานทางวิทยาสาสตร์อยู่ในระดับต��าโดยพิจารณา จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาของผลการ

ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั� นพื�นฐาน (O-NET) วิชาวิทย าศาสตร์ ระดับชั� นประถมศึกษาปีที�  6 

ระดับประเทศในปีการศึกษา ปี 2556 คะแนนเฉลี�ยร้อยละ 36.30 และปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี�ยร้อยละ 

40.97  และปีการศึกษาปี การศึกษา 2558 คะแนนเฉลี�ย ร้อยละ 42.59 และในปีการศึกษาปี 2559 คะแนนเฉลี�ย

ร้อยละ 41.22 (ส�านกังานทดสอบแห่งชาติ 2560; ออนไลน์) 

การศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช ���� ซึ� งได้ก�าหนดสมรรถนะให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการ

แกปั้ญหาเพราะกระบวนการแกปั้ญหาเป็นการเรียนรู้ที�จะคน้พบเป็นสถานการณ์ที�มนุษยใ์ชก้ฎเกณฑ์ที�เรียนมา

ใช้ในการแก้ปัญหาและจดจ�ากลยุทธ์เพื�อการถ่ายโอนไปใช้ เมื�อจ �าเป็นในอนาคต(Bruner et al,1956cited in 

Sethasathian}����)  ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem Solving Ability) เป็นทักษะพื�นฐานที�ส�าคัญ                

ในการด�ารงชีวติ การฝึกนกัเรียนใหมี้ความสามารถในการแกปั้ญหา โดยการสอดแทรกกระบวนการฝึกเขา้ไปใน

เนื�อหาเน้นการฝึกทกัษะกระบวนการมากกว่าเนื�อหาจึงเป็นสิ�งส�าคญั ซึ� งความสามารถในการแก้ปัญหาเป็น  

ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา แลว้ทบทวนความจ�าจากความรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหานั�นๆจากนั�นเป็นการ

ใช้ความคิดรวบรวมกฎเกณฑ์ วิธีการที�จะน�ามาแกปั้ญหา เพื�อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ� งจะท�าให้พบวิธีการใหม่ใน

การแกปั้ญหา  
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การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท�าให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ในเนื�อหาวิชาที�เป็นการ                

บูรณาการ และสามารถน�าความรู้ไปประยุกตใ์ช้เป็นเครื�องมือในการจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยพฒันา

ความความสามารถในการแกปั้ญหา การใชเ้หตุผลการคิดวิเคราะห์การคิดตดัสินใจ อีกทั�งยงัช่วยพฒันาทกัษะใน

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ท ักษะการท�างานเป็นทีม ( ปรียานุช พรมหมภาสิต, 2557) ผูเ้รียนได้มีโอกาสแสดงความ

คิดเห็น แลกเปลี�ยนแนวคิดกบัผูอื้�น ท �าให้มีความรู้ กวา้งขวาง มากขึ�น นบัเป็นการพฒันาทกัษะทางสังคมให้เกิด

กบัผูเ้รียน การที�ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ วิธีการเรียนที�เริ�มตน้จากปัญหาที�เกิดขึ�น ปัญหาจะเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด

ความอยากรู้อยากเห็น และคน้ควา้หาค�าตอบ โดยก�าหนดจุดมุ่งหมายการเรียน รู้วธีิการแสวงหาความรู้ จากแหล่ง

ความรู้ต่างๆรวบรวมความรู้ต่างๆ และ รวบรวมความรู้และน�ามาสรุปเป็นความรู้ใหม่ เป็นลกัษณะของการเรียนรู้

ด้วยตนเองซึ� งเป็นทกัษะการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม ในการอภิปราย มีวิธีการแสวงหา

ความรู้ ซึ� งเป็นกระบวนการที�มีความหมายส�าคญั ช่วยให้ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้ด้วยตวัเองอย่างมีประสิทธิภาพ           

(ประสาท เนืองเฉลิม , 2558) ดงันั�น การเรียนรู้แบบนี�  ทั�งผูส้อนและผูเ้รียนมีบทบาทที�ตอ้งการท�าให้บรรลุตาม

แนวทางการเรียนการสอน ไม่วา่จะเป็นการก�าหนดเนื�อหาสาระ การใชค้ �าถาม การเตรีมความพร้อมทางการเรียน 

การจดัสรรเวลา การพฒันาทกัษะกระบวนการที�จ �าเป็น สิ�งเหล่านี�จะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ยการ

ลงมือท�า เกิดการจดจ�าสิ�งที�เรียนไดน้าน เปลี�ยนผา่นการเรียนรู้จากปัญหาสู่ปัญญา (Marzano. Robert J,2001)  

การเรียนรู้แบบเนน้ปัญหาเป็นฐาน จะช่วยให้ผูเ้รียนเลือกสรรสิ�งที�ตอ้งการเรียนรู้ดว้ยตนเองเกิดการ

เรียนรู้วิธีการแกปั้ญหาไดรั้บความรู้ใหม่จากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยการวิเคราะห์ และแกปั้ญหาที�เรียนรู้จกัการ

ตดัสินใจการใหค้วามเห็นการพฒันาความคิดใหม่ๆ และความกระตือรือร้นต่อการเรียน เกิดการเรียนรู้อย่างบูรณ

การนอกจากนี� การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ยงัเน้นถึงการเรียนรู้ส่วนร่วมจากกลุ่ม ท�าให้ผูเ้รียนได้พฒันา

บุคลิกภาพที�มีความเป็นตวัเอง มีความคิดริเริ� ม คิดเป็นมีความมั�นใจ กล้าที�จะเผชิญปัญหาและใช้หลักการ

แกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล รวมทั�งเป็นการฝึกฝนนิสัยการศึกษาคน้ควา้ซึ� งเป็นพฤติกรรมจ�าเป็นของการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  

ดงัขอ้มูล และเหตุผลที�กล่าวมานี� จึงท�าให้ผูว้ิจยั สนใจที�จะน�าการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มาใช้

กบัการเรียนรู้ กบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 เพื�อส่งเสริมให้เพื�อพฒันา ความสามารถการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้วิชา

วทิยาศาสตร์ และเพื�อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ที�ดีขึ�น 

2. วัตถุประสงค์การวจิัย 

1.  เพื�อพฒันา การคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

2.  เพื�อศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�1 

3.  เพื�อศึกษาพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม 
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4.  ความพึงพอใจต่อการใชปั้ญหาเป็นฐานส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของมธัยมศึกษาปีที� 1 

 3. สมมุติฐานการวจิัย 

 1.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  โดยการใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนน

ไม่ต��ากวา่ร้อยละ70 ของคะแนนเต็ม 

 2.  ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�1 โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยมีนัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 3.  นักเรียนมีพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม อยูใ่นระดบัดี  

 4.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก 

4. ขอบเขตการวิจัย 

 1.  กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �  จ �านวน 15  คน โรงเรียนพระปริยติัธรรมวดัสองพี�

น้อง  ภาคเรียนที� 2  ปีการศึกษา ��60 

 2.  ตวัแปรที�ใช้ในการวิจยั 

ตวัแปรตน้    - การเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน   

ตวัแปรตาม  - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 

- ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวทิยาศาสตร์  

- พฤติกรรมการท�างานกลุ่ม 

- ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

 3.  ขอบเขตเนื�อหา 

 ในการวิจยั การใช้ปัญหาเป็นฐานเพื�อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที�1 หน่วยการเรียนรู้ กระบวนการในการด�ารงชีวติของพืช  

  เรื�องที� 1  กระบวนการแพร่   จ�านวน 3 คาบ  

  เรื�องที� 2  โครงสร้างและกระบวนการท�างานของระบบล�าเลียง จ�านวน 3 คาบ 

  เรื�องที� 3  การล�าเลียงและการคายน��า  จ�านวน 3 คาบ 

  เรื�องที� 4  การเปรียบเทียบโครงสร้างของระบบล�าเลียง  จ�านวน 3 คาบ 

  เรื�องที� 5  ความส�าคญัของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  จ�านวน 3 คาบ 
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 4.  ระยะเวลาที�ใช้ในการวิจยั 

 ระยะเวลาที�ใช้ทดลองจ�านวน 15 คาบ ในภาคเรียนที�  2  ปีการศึกษา  2560   

5. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการเรียนรู้วชิาวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1   

2. แบบประเมินความสามารถการคิดวิเคราะห์โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem -Based Learning) 

วชิาวทิยาศาสตร์ ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1   

3. แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนกัเรียนที�เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที� 1 

จ�านวน 1 ชุด 

4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จ�านวน 1 ชุด เป็นแบบทดสอบปรนัย 

ชนิด 4 ตวัเลือก จ �านวน 20 ขอ้  

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบ

การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem -Based Learning) จ�านวน 1 ชุด 

6. การด�าเนินการวิจัย  

 การวจิยัในครั� งนี�  เป็นการวจิยัเชิงทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design ซึ� งมีกลุ่มทดลอง

กลุ่มเดียว (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. 2543: 216) โดยมีแบบแผนการทดลอง ดงัตารางที� 1  

Group Pre-test Treatment Post-test 

R O1 T O2 

7. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 งานวิจยั เรื�อง การใช้ปัญหาเป็นฐานเพื�อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั�น

มัธยมศึกษาปีที� � โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี�น้อง ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา ���� จ�านวน 15 คน ซึ�งผูว้ิจยั

ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั�นตอน ดงันี�  

1) ผูส้อนชี�แจงวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ ซึ� งตอ้งใชปั้ญหาเป็นฐาน มีจ�านวน 5 เรื�อง 

2) ผู ้สอนให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ก่อนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที� 1 เรื�อง กระบวนการในการด�ารงชีวิตของพืช 

3) ผูส้อนน�าคะแนนที�ท�าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ก่อนเรียนมาแบ่งกลุ่มคละความสามารถซึ� งมี

นักเรียนจ�านวน 15 8คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 5 คน จ�านวน 3 กลุ่ม และเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละ 3 คน 

จ�านวน 5 กลุ่ม  เพื�อศึกษาพฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนกัเรียนระหวา่งกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก 
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4) ผูส้อนสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 โดยใช้ปัญหา             

เป็นฐาน เรื�อง กระบวนการในการด�ารงชีวิตของพืช จ�านวน 5 แผน โดยใช้เวลาทั�งหมด 15 คาบ  แต่ละแผน

ครูผูส้อนจะมีใบความรู้ประกอบการเรียนรู้ ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองเพื�อหาค�าตอบ อาจค้นจากหนังสือหรือจาก

แหล่งขอ้มูลอื�นๆที�นกัเรียนจะหาได้ โดยปฏิบติัตามกระบวนการการใช้ปัญหาเป็นฐานและในขณะที�ท�ากิจกรรม

แต่ละครั� ง จะมีการวดัพฤติกรรมการท�างานกลุ่มโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม เพื�อน�าไปเป็น

ขอ้มูลต่อไป 

5) ผูส้อนให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอข้อมูลที�ได้จากการศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทั�งนี�ความรู้

ที�ได้มาตอ้งมีความถูกตอ้งสมบูรณ์และครบถ้วนตามประเด็นของโจทยที์�ต้องการศึกษา  

6) ผู ้สอนให้นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายว่าข้อมูลของแต่ละกลุ่มที�ได้จากการศึกษาค้นควา้

ครบถว้นถูกตอ้งสมบูรณ์หรือไม่ โดยผูส้อนช่วยตรวจสอบ และแนะน�าเพิ�มเติม ซึ� งให้ครอบคลุมเนื�อหา ของแต่

ละกลุ่มเพื�อน�ามาใชแ้กโ้จทยปั์ญหา 

7) ผูส้อนให้นักเรียนสรุปความรู้ในภาพรวมของโจทย์ปัญหาที�ได้ด�าเนินการศึกษาค้นควา้หาข้อมูล 

เพื�อน�าเสนอหนา้ชั�นเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่นการท�าแผนผงัความคิด ท�าบอร์ดให้แต่ละกลุ่มศึกษาขอ้มูล  

8) ผู ้สอนให้นักเรียนวดัผลสัมฤทธิ� หลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั�นมธัยมปีที�1 เรื� อง 

กระบวนการในการด�ารงชีวิตของพืช 

9) น�าแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา แบบประเมินพฤติกรรม ผลการทดสอบ

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนและหลงั  และแบบสอบถามความพึงพอใจ มาประมวลผล และวเิคราะห์ต่อไป 

8. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัได้วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดย 

1) รวบรวมขอ้มูลทั�งหมดเพื�อน�ามาวิเคราะห์ค่าร้อยละของระดบัความรู้หลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ 

เรื�อง กระบวนการในการด�ารงชีวิตของพืช และวเิคราะห์ความสามารถในการแกปั้ญหาโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

2) ประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ขอ้มูล 

3) อภิปรายผล โดยใช้ตารางและพรรณนา 

9.  สรุปผลการวจิัย 

1.  ผลการพฒันาการคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์โดยการใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั� น

มธัยมศึกษาปี ที� 1 พบวา่  คะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์โดยการใชปั้ญหาเป็นฐาน โดย
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แบ่งเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ๆละ 5 คน และ 5 กลุ่มละ 3  คน นักเรียน กลุ่มละ 3 คน มีคะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ 70ผา่น

เกณฑ์ จ�านวน 4 กลุ่ม(12 คน) คิดร้อยละ 80.00 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณ์ จ�านวน 1 กลุ่ม(3 คน) คิดร้อยละ 20 

 
ภาพที� 1  แสดงผลการพฒันาการคิดวเิคราะห์วชิาวทิยาศาสตร์โดยการใชปั้ญหาเป็นฐานของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 

 2.  ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

จ�านวน 15 คน เพื�อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ใน หน่วยการเรียนรู้ที� 3 กระบวนการในการด�ารงชีวิตของพืช พบวา่

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียน สูงการก่อนเรียน อยา่งมีนยัส�าคญัที�สถิติที�ระดบั .05 (t=7.67,sig=.000) 

แบบทดสอบ กลุ่มเป้าหมาย Mean S.D. t Sig.(2-tailed) 

ก่อนเรียน 15 9.73 1.48 7.67* .000 

หลงัเรียน 15 12.40 1.76 

*อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

ภาพที�2  แสดงผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเฉลี�ยพฤติกรรมการเรียนรู้ในวิชา

วิทยาศาสตร์ นักเรียนจ�านวน 15 คน พบวา่ นกัเรียนทุกกลุ่ม มีพฤติกรรมการท�างานกลุ่มอยูร่ะดบัดี   

 
ภาพที�3  แสดงผลการศึกษาพฤติกรรมการท�างานกลุ่มในดา้นต่างๆ 
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4.  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ

มธัยมศึกษาปีที�1  จ�านวน 15 คน พบวา่ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด(X =4.27,S.D.= 0.53)เมื�อ

พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล�าดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยดงันี�  ด้านผูส้อน (X =4.30,S.D.= 0.46)ดา้นกิจกรรม

การเรียนรู้ (X =4.26,S.D.= 0.53)ด้านผูเ้รียน (X =4.24,S.D.= 0.59) 

 
ภาพที�4  แสดงผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ

มธัยมศึกษาปีที�1   

10.  อภิปรายผล 

1.  ผลการพฒันาการคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์โดยการใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั� น

มัธยมศึกษาปีที� 1 พบว่า  ความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียน

จ�านวน �� คนแบ่งเป็นกลุ่ม � กลุ่ม ๆละ � คน พบว่านกัเรียนมีคะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ �� ผ่านเกณฑ์จ�านวน           

� กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ �� ผ่าน และมีนกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ�านวน � กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ��  แต่เมื�อ แบ่งเป็น

กลุ่ม 5 กลุ่ม ๆละ 3 คน พบวา่นกัเรียนมีคะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ 70ผา่นเกณฑ์ จ�านวน 4 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 80 

ผา่น และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ จ�านวน 1 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ20จะเห็นไดว้า่นกัเรียนที�กลุ่มขนาดเล็ก จ�านวน

คนน้อยจะท�างานไดดี้กวา่ นกัเรียนที�มีกลุ่มใหญ่และจ�านวนมาก  เพราะการท�างานแบบกลุ่มเล็กๆ จะมีแบ่งงาน

กนัไดช้ดัเจนกว่า มีความรับผิดชอบ ความร่วมมือที�จะน�าไปสู่เป้าหมายที�ตนเองก�าหนดไว ้ ผูเ้รียนต้องวางแผน

ร่วมกนัลงมือท�าเพื�อแกปั้ญหาดว้ยกนัโดยวิธีที�เหมาะสม ซึ� ง บุญน�า อินทนนท์, (2551) กล่าวว่า  ปัญหาเป็นสิ�ง

ส�าคญัที�ผูส้อนต้องคดัสรรและสอดแทรกเขา้สู่ชั�นเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ� งสภาพบริบทเช่นนี�จะคลา้ยกบัการท�างาน

ของนักวิทยาศาสตร์ที�ต้องใช้กระบวนการคิด (Mind-on activity)  และการลงมือท�า (Hands-on activity) หล่อๆ

ให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะเช่นนกัวิทยาศาสตร์ น�าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้นวตักรรมที�สามารถ

แกไ้ขปัญหาได้จริง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดอกอ้อ รังโคตร (2553) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) เรื�อง ปรากฏการณ์เกี�ยวกบัอากาศในชีวิตประจ�าวนั ชั�นมธัยมศึกษา              
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ปีที�1 พบวา่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)เรื�องปรากฏการณ์เกี�ยวกบัอากาศในชีวิตประจ�าวนัอยูใ่นระดบัมากโดยสรุปการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน(PBL) ท�าให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างความรู้ด้วย

ตวัเอง และสามารถน�าความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวติประจ�าวนัไดส่้วนครูผูส้อนน�าไปเป็นแนวทางในการ

พฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในเนื�อหาสาระและระดบัชั�นอื�นๆต่อไป และพลกฤต 

โกฎิกุล (2555) ได้ศึกษาผลการสอนที�ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื� องแรงและการ

เคลื�อนที� เพื�อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ของ

นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�5 โรงเรียนเทศบาลบา้นคูหาสวรรค์ จงัหวดัพทัลุง พบว่า 1)ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�5 ที�ได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าของนักเรียนที�

ไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .05 2)ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์

ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�5 ที�ได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าของนกัเรียนที�ไดรั้บการสอน

แบบปกติอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

2.  ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

จ�านวน 15 เพื�อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ใน หน่วยการเรียนรู้ที� 3 กระบวนการในการด�ารงชีวิตของพืช พบว่า 

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส�าคญัที�สถิติที�ระดบั .05  (t=7.67,sig=.000) ซึ� ง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุฑามาศ นิยมพานิช (2556) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและ

ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 ที�ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน พบว่า 1)ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความ

แตกต่างอย่างมีนยัส�าคญั(p < 0.05)โดยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกหัวขอ้เนื�อหา และ 2)ความสามารถใน

การแกปั้ญหาของนกัเรียนระหวา่งขอ้เนื�อหามีความแตกต่างกนั(p < 0.05) 

3.  ผลการศึกษาพฤติกรรมท�างานกลุ่มและโดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนจ�านวน 15 คน พบว่า นกัเรียนทุกกลุ่ม มีพฤติกรรมการการท�างานกลุ่มระดับดี  และเมื�อประเมินเป็น

รายบุคคล นักเรียนทุกคน มีพฤติกรรมการท�างานอยู่ในระดับดี เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อของการประเมินจะเห็น

ไดว้า่ คะแนนของการประเมินพฤติกรรมต่างกนัไม่มากนกัระหวา่งกลุ่ม 5 คน และ กลุ่ม 3 คน คือมีคะแนนความ

รับผิดชอบที�ต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดัคือ กลุ่ม 5 คนมีความรับผิดชอบมากกว่ากลุ่ม 3 คน ส่วนคะแนนอื�นๆ เช่น

การท�างาน การให้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและการปฏิบติังานมีคะแนนสูงกวา่ กลุ่ม 5 คน เมื�อพิจารณาเป็น

รายบุคคล  ซึ� ง ภูวดล แกว้มณี (���� : �) กล่าววา่ พฤติกรรมการเรียนรู้คือการที�นกัเรียนแสดงความสนใจ เอาใจ

ใส่ในการเรียนการสอน ตวัครู และ อุปกรณ์การสอนที�ครูใช้ รวมทั�งติดตามการเรียนการสอนโดยการตอบ
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ค�าถามเกี�ยวกบัการเรียน ท�างานและร่วมกิจกรรม ต่างๆ ที�ครูก�าหนด พฤติกรรมการตั�งใจเรียนนอกจากประกอบ

ไปดว้ยพฤติกรรมการสนใจเรียนในระหวา่งการเรียนการสอนแลว้ ยงัรวมถึงการเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบ

ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที�ผูส้อนมอบหมายในเวลาอิสระอีกดว้ย 

4.  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ

มัธยมศึกษาปีที�1  จ �านวน 15 คน พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที�สุด (X =4.27,S.D.= 0.53)

เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อยดงันี�  ด้านผู ้สอน (X =4.30,S.D.= 0.46) ด้าน

กิจกรรมการเรียนรู้ (X =4.26,S.D.= 0.53)ด้านผูเ้รียน (X =4.24,S.D.= 0.59) สอดคลอ้งกบั Johnson & Johnson 

(1978,p.53) เสนอแนะว่าการเรียนแบบกระบวนการกลุ่มถือเป็นวิธีการหนึ� งของการเรียนแบบร่วมมือ

(Cooperative Learning) เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนที�น่าสนใจและเป็นการสอนที� เน้นให้นักเรียนเป็น

ศูนยก์ลาง การเรียนดว้ยกระบวนการกลุ่มจะสามารถกระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะตอ้งพยายามช่วยเหลือ

กนัอยา่งเต็มความสามารถหากยิ�งครูมีการให้คะแนนใบงานหรือคะแนนพฤติกรรม นกัเรียนในฐานะสมาชิกใน

กลุ่มจะตระหนกัดีวา่ตนเองควรมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มเพื�อให้บรรลุเป้าหมาย และ เขมวนัต์ กระดังงา (2554) 

ไดศึ้กษาผลการเรียนดว้ยกระบวนการกลุ่มร่วมกบัเวบ็ที�สนบัสนุนการเรียนที�มีต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและ

พฤติกรรมการท�างานกลุ่มพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนที�เรียนดว้ยกระบวนการกลุ่มกบัเว็บ

สนับสนุนการเรียนวิชา พฒันาเว็บไซต์เบื�องต้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ.05                        

2) พฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที�  2 ที� เรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บ

สนับสนุนการเรียนวิชาการพัฒนาเว็บเบื�องต้นอยู่ในระดับดี 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที� เรียนด้วย

กระบวนการกลุ่มร่วมกนัเวบ็สนบัสนุนการเรียนวิชาการพฒันาเวบ็ไซต์เบื�องตน้อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั  

สุเทพ แพทย์จนัลา (2554 ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 เรื�องดุลยภาพของสิ�งมีชีวิต

โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลวิจยัพบว่า จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ

จดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานเรื�อง ดุลยภาพของสิ�งมีชีวิตหลงัผา่นการจดัการเรียนรู้พบวา่นกัเรียนมีความ

พึงพอใจต่อบทบาทครูผูส้อน บทบาทของผูเ้รียนเองกิจกรรมการเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผลการ

เรียนอยูใ่นระดบัมาก 

11.  ข้อค้นพบในการวิจัย 

1. กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ปัญหาที�

นกัเรียนแต่ละคนสนใจและการท�างานเป็นกลุ่ม โดยเริ�มจากการพิจารณาการตั�งปัญหาร่วมกนัศึกษา คน้ควา้ หา

ขอ้มูล วางแผนการด�าเนินการ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที�จะแกปั้ญหา ใหป้ระสบความส�าเร็จ มีการ

สรุปความรู้จากการท�างาน มีการแบ่งงานกนัท�ามีความรับผิดชอบ เพื�อการด�าเนินงานใหป้ระสบความส�าเร็จ เมื�อ
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ท�าหลายๆ ครั� งจะเกิดความช�านาญ และมีความภาคภูมิใจในการเรียนรู้ ครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของ

นกัเรียนคือให้ค �าปรึกษา หรือให้ค �าแนะน�า และบางครั� งช่วยกระตุน้นกัเรียนบางกลุ่มในการด�าเนินการให้ไปถึง

เป้าหมายท�าให้นกัเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และเกิดความสนุกสนานโดยเฉพาะสามเณรซึ� งมีการเรียนรู้ต่าง

จากนักเรียนปกติเพราะตอ้งเรียนทางธรรมด้วย 

2. กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการพฒันาความสามารถการ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท�าให้นกัเรียนกลา้คิดกลา้ท�า รู้จกัศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองทั�งในและนอกห้องเรียนจึง

ท�าให้นกัเรียนสามารถรู้จกัวิธีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ และท�าให้นกัเรียนเขา้ใจเนื�อหามากขึ�น ซึ� งนกัเรียน

น่าจะน�าไปประยกุตใ์นชีวติประจ�าวนัไดแ้ละกบัการเรียนรู้ในวชิาอื�นๆไดอี้กดว้ย 

3. พฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักเรียนที�ได้ท�าการสังเกตพบว่า พฤติกรรมการท�างานกลุ่ม 

นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ที�เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัดี จากแบบประเมิน

พฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนกัเรียนในแต่ละกลุ่มนกัเรียนร่วมมือกนัท�ากิจกรรมมีการแบ่งหนา้ที�และก�าหนด

เป้าหมายของงานชดัเจน มีความมุ่งมั�นในการท�างาน มีการปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัขณะมีการเรียนรู้ในขั�นตอน

ต่างๆและนกัเรียนท�างานเสร็จตามเวลาที�ก �าหนดไปดว้ยกนัมีการเสนอแนะและแลกเปลี�ยนความคิดเห็นซึ� งกนั

และกนั มีการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคที�พบ มีวิธีคิดสร้างสรรคใ์นการน�าเสนอผลงานและที�ส�าคญักลุ่ม

ที�มีขนาดเล็กจะมีประสิทธิภาพดีกวา่กลุ่มขนาดใหญ่ 

12.  ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้ 

1.1. ครูควรตรวจสอบแหล่งคน้ควา้หาความรู้ของนกัเรียน เพื�อให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาที�ตั�ง

ไว ้การหาค�าตอบ เช่น จดัมุมศึกษาค้นควา้ในห้องเรียน หรือ ให้นักเรียนศึกษาค้นควา้ในห้องสมุด หรือ ในห้อง

อินเทอร์เน็ต โดยครูผูส้อนประสานงานกบัครูที�รับผดิชอบหอ้งแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

1.2. เนื�องจากในการน�าเสนอแต่ละเรื� องนั�นสามเณรยงัใช้เวลามากกว่าที�ก �าหนดไวซึ้� งครูต้อง

ก�ากบัดูแลเรื�องเวลาใหเ้ป็นไปตามเวลาที�ก �าหนด 

2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั� งต่อไป 

ควรศึกษาเกี�ยวกับการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเปรียบเทียบกับ การเรียนรู้แบบ

ประสบการณ์จริง 
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