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บทคดัย่อ 

การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพือศึกษาผลการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 2) เพือศึกษาคุณลักษณะใฝ่
เรียนรู้ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 หลังการได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 3) 

เพือศึกษาพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 ในการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 4) เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ 5) เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปีท ี5 ทมีีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เครืองมือทใีช้ในการวิจัย คือ 1) 
แบบประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) แบบประเมินคุณลักษณะใฝ่
เรียนรู้ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม 4)แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีท ี5 และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยผู้วิจัยเกบ็รวบรวบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูล โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับดี (  = 2.59) 2) นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 มีคุณลักษณะใฝ่เรียน
รู้อยู่ในระดับดี (  = 2.57) 3) นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 มีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม อยู่ใน
ระดับดี (  = 2.34) 4) นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 มีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
หลังใช้ปัญหาเป็นฐาน เพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจ
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ภาพรวม ต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก (  = 4.04, 

S.D. = 0.81)

คาํสาํคัญ : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้, วิทยาศาสตร์

ความเป็นมาและความสําคญั 
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้เพือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ

และความเข้าใจด้านวิชาวิทยาศาสตร์ จึงไม่มีรูปแบบทีแน่นอนชัดเจนว่าวิธีใดเหมาะสมทีสุดแก่การ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยมีปัจจัยด้านความสามารถของนักเรียน เนือหาวิชาในแต่ละ
ระดับชัน ตลอดจนอุปกรณ์และสือการสอน แหล่งเรียนรู้ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน ฯลฯ ทมีีผล
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนันการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนนัน  จะ
ขึนอยู่กับการพิจารณา หรือเทคนิคการสอนของคุณครูแต่ละบุคคล (ภพ เลาหไพบูลย์, , น.

) ซึงดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (2561) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท ี21 ในวิชา
ต่างๆไว้ว่า ไม่เพียงแต่รูปแบบและวิธีการในการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความแตกต่างกับการจัด
เรียนการสอนในอดีตเท่านัน แต่ยังพบว่าตัวผู้เรียนเองกเ็ป็นอีกปัจจัยทีทาํให้เกิดความแตกต่างโดย
เกดิขึนจากสภาพสงัคมและสงิแวดล้อมทเีปลียนแปลงไปรวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที
เออืให้ผู้เรียนในปัจจุบันเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ ดังนันการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ท ี21 จึงไม่ได้มีรูปแบบทตีายตัวดังเช่นในอดีตทเีน้นการบรรยายเป็นหลัก แต่กลับเป็นการเรียนรู้และ
การพัฒนาร่วมกนัระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเพือให้ผู้เรียนเกดิกระบวนการเรียนรู้อย่างความสขุ

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Achieve learning) โดย
เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนทีส่งเสริมลักษณะใฝ่เรียนรู้แก่ผู้เรียน เพราะใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น
หรือเป็นตัวนาํทางให้ผู้เรียน ไปแสวงหาความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง  เพือจะได้ค้นพบคาํตอบของ
ปัญหา เป็นกระบวนการหาความรู้ด้วยตนเองทีทาํให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ไขปัญหา มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น แลกเปลียนความคิดกับผู้อืน ทาํให้ได้รับความรู้ทีกว้างมากขึน เป็นการพัฒนา
ทักษะทางสังคมให้เกิดกับผู้เรียน การทีผู้เรียนได้เริมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาทีเกิดขึน อันเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเหน็และหาคาํตอบ เป็นลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ซึงเป็นทกัษะการเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสทิธภิาพ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) 

ลักษณะของผู้ใฝ่เรียนรู้ เห็นได้จากผู้เรียนมีความตังใจเรียนและเอาใจใส่ในการศึกษาหา
ความรู้ มีนิสัยรักการอ่าน สามารถศึกษาหาความรู้ทังภายในและภายนอกสถานศึกษา ผ่านการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา และการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการเพิมพูนความรู้ให้ทันต่อยุคสมัย โดย
ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ต่างๆผ่านการจดบันทึก และสามารถแลกเปลียนความรู้กับผู้อืนได้ 
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ส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงตนเองในทางทีดีขึน สามารถพัฒนากาย วาจา ใจ ไปสู่ปัญญาได้ด้วย
ตนเองในทสีดุ (พิมพ์ใจ เกตุการณ์, 2558) 

จากรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันส่งผลต่อการเรียนรู้และการแสดงออกทางความคิด
ของผู้เรียน ทาํให้ผู้เรียนขาดคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผู้วิจัยได้เหน็ถึงความสาํคัญดังกล่าว และ
สนใจทจีะศึกษาการใช้ปัญหาเป็นฐาน สาํหรับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ที 5 เพือส่งเสริมคุณลักษณะผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่ผู้เรียน และเป็นการพัฒนาคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ของผู้เรียนให้มีคุณภาพยงิขนึ และนาํไปสู่การเรียนรู้ขนัสงูต่อไป 

วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 
1. ศึกษาผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชันประถมศึกษาปี

ท ี5 

2. ศึกษาคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 หลังการได้รับการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

3. เพือศึกษาพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 ในการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

4. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

5. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 ทมีีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

สมมติฐานของงานวิจยั 
1. นักเรียนมีผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ

80 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชันประถมศึกษาปีท ี5 อยู่ในระดับดี
3. นักเรียนมีพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน อยู่ในระดับดี 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนมี

คะแนนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.05 
5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่

ในระดับมาก 
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เอกสารและงานวิจยัทีเกยีวขอ้ง 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Achieve learning) โดย

เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนทีส่งเสริมลักษณะใฝ่เรียนรู้แก่ผู้เรียน เพราะใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น
หรือเป็นตัวนาํทางให้ผู้เรียน ไปแสวงหาความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง  เพือจะได้ค้นพบคาํตอบของ
ปัญหา เป็นกระบวนการหาความรู้ด้วยตนเองทีทาํให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ไขปัญหา มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น แลกเปลียนความคิดกับผู้อืน ทาํให้ได้รับความรู้ทีกว้างมากขึน เป็นการพัฒนา
ทักษะทางสังคมให้เกิดกับผู้เรียน การทีผู้เรียนได้เริมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาทีเกิดขึน อันเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเหน็และหาคาํตอบ เป็นลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ซึงเป็นทกัษะการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบ่งเป็น 5 ขนัตอน คือ การกาํหนดปัญหา, การค้นคว้าหาความรู้, 
การวิเคราะห์ปัญหา, การแก้ไขปัญหา, การสรุปและประเมินผล และการนําเสนอ (ประสาท เนือง
เฉลิม, 2558; สาํนักวิจัย มหาวิทยาลัยอสีเทร์ินเอเชีย, 2553; Pornjit Pratumsuwan, 2010) 

อารี พันธ์มณี (2545, น.15) ได้กล่าวถึงลักษณะใฝ่เรียนรู้ไว้ว่า เป็นคุณลักษณะทสีาํคัญของ
ผู้เรียนทคีวรส่งเสริมให้รักการเรียนรู้ ชอบศึกษาหาความรู้ และตืนตัวกับสงิแปลกใหม่รอบตัว อยากรู้
อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้ มีวิจารณญาณ เลือกตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดหา
เหตุผล คิดจินตนาการ ประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ เกาะติดสถานการณ์ รู้จักซักถาม ค้นหาคาํตอบ 
กระตือรือร้นต่อการเปลียนแปลง ทเีกดิขึน ด้วยการติดตามข่าวสาร อ่านหนังสอื ดูโทรทศัน์ เรียนรู้ใน
แบบต่างๆ อย่างต่อเนือง และมีทัศนคติทีดีต่อการศึกษาตลอดชีวิต เพือทาํให้ชีวิตของผู้เรียนมี
ความหมาย มีชีวิตชีวา ตลอดจนสาํเร็จการศึกษา รับผิดชอบการงาน รับผิดชอบชีวิตของตนเอง 
สามารถปรับตนเองให้ทันสมัย ทันยุคทันเหตุการณ์ ทันโลกและทันต่อความเปลียนแปลง เพือให้
สามารถอยู่ในสังคมการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง ผู้วิจัยสรุปได้ว่า 
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ เป็นลักษณะการแสดงออกของผู้เรียนทีมีการแสดงออกด้านพฤติกรรมการใฝ่
เรียนรู้ โดยผู้วิจัยทาํการประเมินคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ ทงัหมด 7 ด้าน ได้แก่ รู้จักเสาะแสวงหาความรู้, 
การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ, การมีเหตุผลและการตัดสินใจ, รู้จักตังคาํถามและหาคาํตอบ, 
การตรงต่อเวลา, การใช้เทคโนโลยีและสอืต่างๆ, การแสวงหาความรู้จากเพือนในชันเรียน 

กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีทีศึกษาเกียวกับกลุ่มคน เพือนําความรู้ไปใช้ในการปรับเปลียน
พฤติกรรมทังภายนอกและภายในของบุคคล เพือใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทาํงาน
ร่วมกันกับผู้อนื โดย Kurt Lewin (1920) ได้สรุปแนวคิดของกระบวนการทาํงานเป็นกลุ่มไว้ว่า เป็น
พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม โดยโครงสร้างของกลุ่มจะเกิด
จากการร่วมกลุ่มของบุคคลทีมีลักษณะแตกต่างกัน และจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
ของสมาชิกกลุ่ม ทาํให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มในด้านการกระทาํ ความรู้สึก และ
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ความคิด จากการศึกษาหลักการกระบวนการทาํงานเป็นกลุ่ม ผู้วิจัยได้สรุปพฤติกรรมการทาํงานเป็น
กลุ่ม เพือใช้ในการศึกษาและเป็นเครืองมือสาํหรับใช้ในการวิจัยนี โดยพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม 
ของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้แก่ การวางแผนการทาํงาน, ความร่วมมือใน
การทาํงาน, ความรับผิดชอบต่องานทไีด้รับ, การแสดงความคิดเหน็, ทาํงานเสรจ็ตามเวลาทกีาํหนด 

การวัดและประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สามารถวัดผลได้ตามคู่มือ Taxonomy of educational objectives ของ Bloom โดยนาํไปใช้ตังคาํถาม
สาํหรับออกแบบทดสอบแบบปรนัย ทมีีการไต่ลาํดับขันการเรียนรู้ของบลูม มีทงัหมด 6 ลาํดับขัน คือ 
ด้านความจาํ, ด้านความเข้าใจ, ด้านประยุกต์ใช้, ด้านการวิเคราะห์, ด้านการประเมินค่า และด้าน
สร้างสรรค์ ซึงผู้วิจัยได้นําไปใช้ออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อน
เรียน-หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการเรียนแบบคู่ขนาน (Bloom et al, 1956) 

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยของเจษฎายุทธ ไกรกลาง (2560) พบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีทช่ีวยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้า
ทีเจอกับปัญหา และพร้อมทีจะทาํความเข้าใจ และหาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความสามารถของ
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ทีได้จากการศึกษาค้นคว้าเพิมเติม ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างวิจารณญาณ รู้จักมีเหตุผลและหาคาํตอบ พร้อมทงัรับฟังและกล้าแสดงออกถึงความ
คิดเหน็ของตนเองได้ สามารถใช้สือและเทคโนโลยีต่างๆ ในการนาํเสนอและค้นคว้า อันเป็นไปตาม
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท ี21 (21

st
 Century Skill) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในงานวิจัย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 จาํนวน 2 ห้องเรียน จาํนวนนักเรียน 

60 คน ภาคเรียนท ี1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน

นักเรียน 30 คน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย จังหวัด
สมุทรสาคร 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
เครืองมือทใีช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ 1) แบบประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้

ปัญหา เป็นฐาน 2) แบบประเมินคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานเป็น
กลุ่ม 4)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชันประถมศึกษาปีที 5 และ 5) 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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วิธีการดําเนนิการวิจยั 
การวิจัย เรือง การใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  มีขันตอนในการดาํเนินการวิจัยรวม 3 ขนัตอน ดังนี 

ขันตอนที 1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พ.ศ.
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และเอกสารทีเกียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้และแนวคิด ทฤษฎีอนืๆทเีกยีวข้อง เพือใช้ในการสร้างเครืองมือทใีช้ในการวิจัย 

ขันตอนท ี2 จัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชันประถมศึกษาปีท ี5 โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน และสร้างเครืองมือทใีช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน, แบบประเมินคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้, แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม, 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชันประถมศึกษาปีที 5 และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ขันตอนท ี3 ทาํการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดย
แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน โดยใช้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ทีกลุ่มตัวอย่างได้ในปี
การศึกษาทผ่ีานมา เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม จากนันสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียน เพือบันทกึผลใน
แบบประเมินทใีช้ในการวิจัยทมีีการประเมินแบบกลุ่ม ยกเว้นแบบประเมินคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ ททีาํ
การบันทกึผลและประเมินเป็นรายบุคคล และให้ผู้เรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แล้วนาํข้อมูลมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ และ
อภิปรายผลโดยใช้ตาราง และการพรรณนา 

ผลการศึกษา 
การวิจัย เรือง การใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 มีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี 

1. ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5
ดังแสดงในตารางท ี1 

ตารางที 1 แสดงคะแนน/ร้อยละ ของผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จาํนวน 9 

แผน คิดเป็น 18 คาบเรียน นักเรียนจาํนวน 5 กลุ่ม 
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ลําดบั
กลุ่ม 

คะแนนผลการเรียนรูวิ้ชาวิทยาศาสตรโ์ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(คะแนนเต็ม 18 คะแนน/ครงั) 
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1 15 15 15 15 15 16 15 15 15 136 83.95 ผ่าน 

2 16 16 17 17 16 18 17 16 15 148 91.36 ผ่าน 

3 17 17 16 17 16 16 16 16 15 146 90.12 ผ่าน 

4 14 16 16 15 15 16 14 15 14 135 83.33 ผ่าน 

5 14 14 16 15 13 16 15 15 15 133 82.10 ผ่าน 

จากตารางท ี1 แสดงคะแนน/ร้อยละ ของผลการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จาํนวน 9 แผน คิดเป็น 18 คาบเรียน นักเรียนจาํนวน 5 กลุ่ม พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อย
ละ 80 ผ่านเกณฑทุ์กกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 

แผนภูมิที 1 เปรียบเทยีบระดับคะแนนของผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ
นักเรียนจาํนวน 5 กลุ่ม จาํนวน 9 แผน คิดเป็น 18 คาบเรียน 
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การกาํหนดปัญหา การคน้ควา้ความรู้ การวเิคราะห์ปัญหา

การแกไ้ขปัญหา การสรุปและประเมินผล การนาํเสนอ
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เมือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า นักเรียนกลุ่มที 1 มีความโดดเด่นของการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในด้านการกาํหนดปัญหา (  = 2.89) และควรได้รับการฝึกฝน
อย่างต่อเนืองในด้านการแก้ปัญหา (  = 2.11)  

นักเรียนกลุ่มที 2 มีความโดดเด่นในด้านการกาํหนดปัญหาและการค้นคว้าความรู้ (  = 

3.00) และควรได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนืองในด้านการสรุปและประเมินผล (  = 2.22) 

นักเรียนกลุ่มท ี3 มีความโดดเด่นในด้านการวิเคราะห์ปัญหา (  = 3.00) และควรได้รับการ
ฝึกฝนอย่างต่อเนืองในด้านการสรุปและประเมินผล (  = 2.22) 

นักเรียนกลุ่มท ี4 มีความโดดเด่นในด้านการกาํหนดปัญหา (  = 2.89) และควรได้รับการ
ฝึกฝนอย่างต่อเนืองในด้านการสรุปและประเมินผล (  = 2.11)  

นักเรียนกลุ่มที 5 มีความมีความโดดเด่นในด้านการกาํหนดปัญหา (  = 2.89) และควร
ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนืองในด้านการสรุปและประเมินผล (  = 2.00) 

2. ผลการศึกษาของคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 หลังจากได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

แผนภูมิที 2 แสดงระดับคะแนนคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 หลังจาก
ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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แสดงระดับคะแนนของคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  หลังการ
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จํานวน  แผน คิดเป็น  คาบเรียน โดยทาํการ
ประเมินเป็นรายบุคคล พบว่า คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้อยู่ในระดับดี (  = 2.57) 

3. ผลการศึกษาของพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 ในการ
เรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

แผนภูมิที 3 เปรียบเทียบระดับคะแนนคะแนนพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มของนักเรียน
จาํนวน 5 กลุ่ม จาํนวน 9 แผน คิดเป็น 18 คาบเรียน 

จากการประเมินพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 วิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จาํนวน 5 กลุ่ม พบว่า พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มอยู่ในระดับดี 
(  = 2.34) เมือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า นักเรียนกลุ่มที 1 มีความโดดเด่นของพฤติกรรมการ
ทาํงานเป็นกลุ่ม ในด้านการวางแผนการทาํงาน (  = 2.67) และควรได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนืองใน
ด้านความร่วมมือในการทาํงาน (  = 2.11) 

นักเรียนกลุ่มท ี2 มีความโดดเด่นในด้านการวางแผนการทาํงาน (  = 2.78) และควรได้รับ
การฝึกฝนอย่างต่อเนืองในด้านความรับผิดชอบต่องานทไีด้รับ (  = 2.00) 

นักเรียนกลุ่มท ี3 มีความโดดเด่นในด้านการวางแผนการทาํงาน (  = 2.78) และควรได้รับ
การฝึกฝนอย่างต่อเนืองในด้านทาํงานเสรจ็ตามเวลาทกีาํหนด (  = 1.89) 
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นักเรียนกลุ่มท ี4 มีความโดดเด่นในด้านการวางแผนการทาํงาน (  = 2.67) และควรได้รับ
การฝึกฝนอย่างต่อเนืองในด้านความรับผิดชอบต่องานทีได้รับ และการแสดงความคิดเห็น (  = 

1.78) 

นักเรียนกลุ่มที 5 มีความมีความโดดเด่นในด้านความร่วมมือในการทาํงาน และด้านทาํงาน
เสร็จตามกาํหนดเวลาทีกาํหนด (  = 2.67) และควรได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนืองในด้านการวาง
แผนการทาํงาน และด้านการแสดงความคิดเหน็ (  = 2.44) 

4. ผลการศึกษาของผลสัมฤทธทิางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ท ี5 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ตารางที 2 แสดงผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.05 

ผลสัมฤทธิทางการ
เรียน n  S.D

t Sig. (2-
tailed) 

ก่อนเรียน 30 6.26 1.33 
37.45* .000 

หลังเรียน 30 14.36 1.51 

จากตาราง พบว่า ค่าเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาศตร์ ก่อนใช้ปัญหาเป็นฐานเท่ากับ 
6.26 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.33 เมือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ค่าสถิติ t มีค่า 37.45 และค่า Sig.(2-

tailed) มีค่า 0.000 ซึงน้อยกว่านัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 แสดงว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน
ใช้ปัญหาเป็นฐานและหลังใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสัมพันธ์กันและนักเรียนได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 แล้วมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ หลังใช้ปัญหาเป็นฐาน เพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 ทมีีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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ตารางที 3 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 ทมีีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ขอ้
ที รายการประเมิน  S.D แปลผล 

ดา้นผูส้อน 4.32 0.64 มากทีสุด 

1.1 
แจ้งจุดประสงค์และรายละเอียดของการเรียนรู้ ชัดเจนทุก
ครัง 4.47 0.51 มากทสีุด 

1.2 ยกตัวอย่างเหตุการณ์ทเีกดิขึนจริงในชีวิตประจาํวัน 4.13 0.63 มาก 

1.3 
เปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา 4.40 0.67 มากทสีุด 

1.4 ส่งเสริมการทาํกจิกรรมกลุ่ม 4.30 0.65 มากทสีุด 

1.5 ให้ความสนใจและคอยกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก 4.30 0.70 มากทสีุด 

ดา้นผูเ้รียน 3.80 0.96 มาก 
2.1 มีส่วนร่วมในการทาํกจิกรรมขณะทคีรูสอน 4.33 0.66 มากทสีุด 

2.2 เข้าใจเนือหามากขึน 3.87 0.78 มาก 

2.3 มีโอกาสเสนอความคิดเหน็ คิดวิเคราะห์ 4.20 0.81 มาก 

2.4 ได้ลงมือปฏบัิติ และตัดสนิใจด้วยตนเอง 3.83 0.65 มาก 

2.5 สามารถนาํวิธกีารแก้ปัญหาไปใช้ได้ 2.77 1.01 ปานกลาง 
ดา้นกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.01 0.74 มาก 
3.1 มีความน่าสนใจ 4.47 0.68 มากทสีุด 

3.2 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และ
ตัดสนิใจอย่างมีเหตุผล 

4.00 0.59 มาก 

3.3 ทาํให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าการเรียนแบบ
ปกติ 

3.90 0.66 มาก 

3.4 ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ด้วยตนเองผ่านการ
ทาํงานเป็นกลุ่ม 

3.87 0.73 มาก 

3.5 ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนือง 

3.80 0.85 มาก 

ภาพรวม 4.04 0.81 มาก 
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จากตารางท ี3 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  จาํนวน 30 คน 
ทมีีต่อ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(  = 4.04, S.D. = 0.81) เมือพิจารณารายด้านมีคะแนนเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ผู้สอน (  = 4.32, S.D. = 0.64) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 4.01, S.D. = 0.74) และด้าน
ผู้เรียน (  = 3.80, S.D. = 0.96) 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปและอภิปรายผลของการวิจัย เรือง การใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้วิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 ได้ดังนี 

1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีท ี5 พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
100 สอดคล้องชุติมา สรรเสริญ (2560) ทีได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้ วิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-Based Learning) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ไม่ตาํกว่าร้อยละ  80 

จาํนวน 5 กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 83.33 มีไม่ผ่านเกณฑจ์าํนวน 1 กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 16.66 

2. ผลการศึกษาคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 หลังการได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้อยู่ในระดับดี (  = 2.57) สอดคล้อง
กับการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี4 พบว่า คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี (ศิริ
พิมล หงสเ์หม, 2555) 

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 วิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลีย 
2.34) ดังทอีรอุมา คาํประกอบ (2550) ทีได้ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มหลังจาก
ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ พบว่า นักศึกษาทรัีบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
มีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สมาชิกทุกคนในกลุ่มตระหนักถึงหน้าทีของ
ตนเองและพยายามปฏบัิติ ในการทาํงานกลุ่มในฐานะสมาชิกทดีีของกลุ่ม 

4. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปีท ี5 พบว่า ผลสมัฤทธิทางเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน พบว่า ค่าสถิติ t มีค่า 37.45 และค่า Sig.(2-tailed) มีค่า 0.000 ซึงน้อยกว่า
นัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .05 แสดงว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนใช้ปัญหาเป็นฐานและหลังใช้
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ปัญหาเป็นฐานมีความสัมพันธ์กนั โดยผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาเรือง การจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบปัญหาเป็นฐานต่อการส่งเสริมผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี3 พบว่า ผลสมัฤทธิทางการเรียนกบัความสามารถใน
การคิดแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ 
.001 (เจษฎายุทธ ไกรกลาง, 2560) 

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ทมีีต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.04, S.D. = 0.81) 
สอดคล้องกบัชุติมา สรรเสริญ (2560) ทไีด้ศึกษาการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-Based Learning) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากทสีดุ (  = 4.52, S.D. = 0.27) 

ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะในการวิจยั 
ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะในการวิจัย เรือง การใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 มีดังนี 

1. กระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การ
คิดวิเคราะห์ปัญหาทีนักเรียนแต่ละคนได้รับและมีความสนใจ ทาํให้เกิดการแลกเปลียนความรู้ และ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยผู้สอนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียน คือ ทาํหน้าทีเป็นเพียงผู้ให้
คาํปรึกษา (Facilitator) และกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน 

2. กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถ
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ทาํให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทาํ รู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองทงัในและ
นอกห้องเรียน จึงทาํให้นักเรียนสามารถรู้จักวิธกีารวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

3. ปัจจัยภายนอก เช่น ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของครอบครัว ทีมีผลต่อทักษะการใช้
เทคโนโลยีและสอืต่างๆในการค้นคว้าข้อมูล มีผลต่อคุณภาพของคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  

4. พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มของนักเรียนทไีด้ทาํการสังเกต พบว่า พฤติกรรมการทาํงาน
เป็นกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 ในวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับดี ซึงมีการแบ่งหน้าทขีองสมาชิกอย่างชัดเจน ทาํให้เกดิความร่วมมือกนัในการทาํงาน เพือให้
งานสาํเรจ็ด้วยดี แต่ยังพบความแตกต่างของการทาํงานในแต่ละกลุ่ม ซึงมีกลุ่มนักเรียนทมีีพฤติกรรม
การทาํงานเป็นกลุ่มในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 60 และในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 40 อาจมีสาเหตุ
มาจากความรับผิดชอบต่องานทไีด้รับในรายบุคคล ซึงทาํให้การเรียนรู้มีประสทิธภิาพดียิงขนึ 
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สาํหรับข้อเสนอแนะของการวิจัยในครังนี คือ ครูควรเพิมการให้ความรู้ต่อการใช้เทคโนโลยี
ในการค้นคว้าหาความรู้ และจัดหาเทคโนโลยีและสือต่างๆเพิมเติม เพือให้เพียงพอต่อการเรียนรู้และ
ส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน และนักเรียนควรได้รับการฝึกฝนการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในด้านการสรุปและประเมินผล ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนือง เพือส่งเสริมทกัษะความคิดสร้างสรรค์ทอียู่ในคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ด้านการรู้จักตังคาํถามและ
หาคาํตอบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและสอืต่างๆ เพือใช้ในการนาํเสนออย่างสร้างสรรค์ 
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