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การใช้ ปัญหาเป็ นฐานส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5
Development the learning inquiry in Science of Prathomsuksa 5
By Problem Based Learning
จิตต์ทพิ ย์ ลิมปรีดากูล1
ผศ.ดร.สมพร โกมารทัต2
บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีเป็ นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพือศึกษาผลการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 2) เพือศึกษาคุณลักษณะใฝ่
เรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 หลังการได้ รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน 3)
เพื อศึ ก ษาพฤติ ก รรมการทํา งานเป็ นกลุ่ ม ของนั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที 5 ในการเรี ย นรู้ วิ ช า
วิ ทยาศาสตร์ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน 4) เพื อศึ กษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรู้ วิช าวิ ทยาศาสตร์ ข อง
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน และ 5) เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย คือ 1)
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน 2) แบบประเมินคุณลักษณะใฝ่
เรียนรู้ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ม 4)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ที 5 และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวบข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
ข้ อมูล โดยใช้ สถิติ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่ม คิดเป็ นร้ อยละ 100 และมีผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดย
ใช้ ปัญหาเป็ นฐาน อยู่ในระดับดี (ത = 2.59) 2) นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 มีคุณลักษณะใฝ่ เรียน
รู้อยู่ในระดับดี (ത = 2.57) 3) นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม อยู่ใน
ระดับดี (ത = 2.34) 4) นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
ี บ .05 และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจ
หลังใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
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ภาพรวม ต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน อยู่ในระดับมาก (ത = 4.04,
S.D. = 0.81)
คําสําคัญ : การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน, คุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้, วิทยาศาสตร์
ความเป็ นมาและความสําคัญ
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้เพือมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรียนมีทักษะ
และความเข้ าใจด้ านวิชาวิทยาศาสตร์ จึงไม่มีรูปแบบทีแน่ นอนชัดเจนว่ าวิธีใดเหมาะสมทีสุดแก่การ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ด้ วยมีปัจจัยด้ านความสามารถของนักเรียน เนือหาวิ ชาในแต่ละ
ระดับชัน ตลอดจนอุปกรณ์และสือการสอน แหล่งเรียนรู้ทงภายในและภายนอกโรงเรี
ั
ยน ฯลฯ ทีมีผล
ต่อการเรี ยนรู้ของนักเรียน ดังนันการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ เหมาะสมกับผู้เรียนนัน จะ
ขึนอยู่กับการพิจารณา หรือเทคนิคการสอนของคุณครูแต่ละบุคคล (ภพ เลาหไพบูลย์,
, น.
) ซึงดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (2561) ได้ กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที 21 ในวิชา
ต่างๆไว้ ว่า ไม่เพียงแต่รูปแบบและวิธีการในการเรียนการสอนในปั จจุ บันมีความแตกต่างกับการจัด
เรียนการสอนในอดีตเท่านัน แต่ยังพบว่าตัวผู้เรียนเองก็เป็ นอีก ปั จจัยทีทําให้ เกิดความแตกต่างโดย
เกิดขึนจากสภาพสังคมและสิงแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไปรวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที
เอือให้ ผ้ ูเรียนในปัจจุบันเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ว ดังนันการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที 21 จึงไม่ได้ มีรูปแบบทีตายตัวดังเช่นในอดีตทีเน้ นการบรรยายเป็ นหลัก แต่กลับเป็ นการเรียนรู้และ
การพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเพือให้ ผ้ ูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างความสุข
การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นรูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Achieve learning) โดย
เป็ นวิธีการจัดการเรียนการสอนทีส่งเสริ มลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้แก่ผ้ ูเรียน เพราะใช้ ปัญหาเป็ นตัวกระตุ้น
หรือเป็ นตัวนําทางให้ ผ้ ูเรียน ไปแสวงหาความรู้ความเข้ าใจด้ วยตนเอง เพือจะได้ ค้นพบคําตอบของ
ปั ญหา เป็ นกระบวนการหาความรู้ด้วยตนเองทีทําให้ ผ้ ู เรี ยนเกิดทักษะในการแก้ ไขปั ญหา มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น แลกเปลียนความคิดกับผู้ อืน ทําให้ ได้ รับความรู้ ทีกว้ างมากขึน เป็ นการพั ฒนา
ทัก ษะทางสั ง คมให้ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น การทีผู้ เ รี ย นได้ เ ริ มการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาทีเกิ ด ขึ น อั น เป็ น
ตัวกระตุ้นให้ ผ้ ูเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและหาคําตอบ เป็ นลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ซึงเป็ นทักษะการเรียนรู้ได้ ตลอดชีวิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558)
ลักษณะของผู้ใฝ่ เรี ยนรู้ เห็นได้ จากผู้เรี ยนมีค วามตังใจเรี ยนและเอาใจใส่ในการศึกษาหา
ความรู้ มีนิสัยรั กการอ่าน สามารถศึกษาหาความรู้ทังภายในและภายนอกสถานศึกษา ผ่านการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา และการใช้ เทคโนโลยีต่า งๆในการเพิ มพูนความรู้ ให้ ทันต่ อยุ คสมัย โดย
ผู้ เรี ยนสามารถสรุ ปองค์ความรู้ต่างๆผ่ านการจดบันทึก และสามารถแลกเปลี ยนความรู้กับผู้อืนได้
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ส่งผลให้ เกิดการเปลี ยนแปลงตนเองในทางทีดีขึน สามารถพั ฒนากาย วาจา ใจ ไปสู่ปัญญาได้ ด้วย
ตนเองในทีสุด (พิมพ์ใจ เกตุการณ์, 2558)
จากรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันส่งผลต่อการเรียนรู้และการแสดงออกทางความคิด
ของผู้เรียน ทําให้ ผ้ ูเรียนขาดคุณลักษณะของผู้ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน ผู้วิจัยได้ เห็นถึงความสําคัญดังกล่าว และ
สนใจทีจะศึกษาการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน สําหรับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ที 5 เพือส่งเสริมคุณลักษณะผู้ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียนให้ แก่ผ้ ูเรียน และเป็ นการพัฒนาคุณลักษณะใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
ของผู้เรียนให้ มีคุณภาพยิงขึน และนําไปสู่การเรียนรู้ขนสู
ั งต่อไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
1. ศึกษาผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานของนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ที 5
2. ศึกษาคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 หลังการได้ รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
3. เพือศึกษาพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 ในการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
4. เพื อศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรู้วิชาวิ ทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5
โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
5. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
สมมติฐานของงานวิจยั
1. นักเรียนมีผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ
80
2. นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชันประถมศึกษาปี ที 5 อยู่ในระดับดี
3. นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่มในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ น
ฐาน อยู่ในระดับดี
4. นั ก เรี ยนมี ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ โดยใช้ ปั ญหาเป็ นฐาน หลั งเรี ยนมี
คะแนนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .05
5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่
ในระดับมาก
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เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นรูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Achieve learning) โดย
เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนทีส่งเสริ มลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้แก่ผ้ ูเรียน เพราะใช้ ปัญหาเป็ นตัวกระตุ้น
หรือเป็ นตัวนําทางให้ ผ้ ูเรียน ไปแสวงหาความรู้ความเข้ าใจด้ วยตนเอง เพือจะได้ ค้นพบคําตอบของ
ปั ญหา เป็ นกระบวนการหาความรู้ด้วยตนเองทีทําให้ ผ้ ู เรี ยนเกิดทักษะในการแก้ ไขปั ญหา มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น แลกเปลียนความคิดกับผู้ อืน ทําให้ ได้ รับความรู้ ทีกว้ างมากขึน เป็ นการพั ฒนา
ทัก ษะทางสั ง คมให้ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น การทีผู้ เ รี ย นได้ เ ริ มการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาทีเกิ ด ขึ น อั น เป็ น
ตัวกระตุ้นให้ ผ้ ูเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและหาคําตอบ เป็ นลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ซึงเป็ นทักษะการเรียนรู้ได้ ตลอดชีวิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน แบ่งเป็ น 5 ขันตอน คือ การกําหนดปัญหา, การค้ นคว้ าหาความรู้,
การวิเคราะห์ปัญหา, การแก้ ไขปั ญหา, การสรุปและประเมินผล และการนําเสนอ (ประสาท เนือง
เฉลิม, 2558; สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2553; Pornjit Pratumsuwan, 2010)
อารี พันธ์มณี (2545, น.15) ได้ กล่าวถึงลักษณะใฝ่ เรียนรู้ไว้ ว่า เป็ นคุณลักษณะทีสําคัญของ
ผู้เรียนทีควรส่งเสริมให้ รักการเรียนรู้ ชอบศึกษาหาความรู้ และตืนตัวกับสิงแปลกใหม่รอบตัว อยากรู้
อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้ มีวิ จ ารณญาณ เลื อ กตัดสินใจ คิดวิ เ คราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดหา
เหตุผล คิดจินตนาการ ประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ เกาะติดสถานการณ์ รู้จักซักถาม ค้ นหาคําตอบ
กระตือรือร้ นต่อการเปลียนแปลง ทีเกิดขึน ด้ วยการติดตามข่าวสาร อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ เรียนรู้ใน
แบบต่ า งๆ อย่ า งต่ อเนื อง และมี ทัศ นคติ ทีดี ต่อ การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เพื อทํา ให้ ชีวิ ตของผู้ เ รี ย นมี
ความหมาย มีชีวิ ตชี วา ตลอดจนสํา เร็จ การศึ กษา รั บ ผิดชอบการงาน รั บ ผิด ชอบชี วิ ตของตนเอง
สามารถปรั บตนเองให้ ทันสมัย ทันยุ คทันเหตุการณ์ ทันโลกและทันต่ อความเปลียนแปลง เพื อให้
สามารถอยู่ในสังคมการเรียนรู้ได้ อย่างมีความสุข จากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้ อง ผู้วิจัยสรุปได้ ว่า
คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ เป็ นลักษณะการแสดงออกของผู้เรี ยนทีมีการแสดงออกด้ านพฤติกรรมการใฝ่
เรียนรู้ โดยผู้วิจัยทําการประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้ ทังหมด 7 ด้ าน ได้ แก่ รู้จักเสาะแสวงหาความรู้,
การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ, การมีเหตุผลและการตัดสินใจ, รู้จักตังคําถามและหาคําตอบ,
การตรงต่อเวลา, การใช้ เทคโนโลยีและสือต่างๆ, การแสวงหาความรู้จากเพือนในชันเรียน
กระบวนการกลุ่ ม เป็ นวิ ธีทีศึ ก ษาเกียวกับกลุ่ มคน เพื อนํา ความรู้ ไปใช้ ในการปรั บเปลี ยน
พฤติกรรมทังภายนอกและภายในของบุคคล เพื อใช้ ในการเสริ มสร้ างความสัมพั นธ์ในการทํา งาน
ร่วมกันกับผู้อนื โดย Kurt Lewin (1920) ได้ สรุปแนวคิดของกระบวนการทํางานเป็ นกลุ่มไว้ ว่า เป็ น
พฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม โดยโครงสร้ างของกลุ่มจะเกิด
จากการร่ วมกลุ่มของบุคคลทีมีลักษณะแตกต่างกัน และจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
ของสมาชิ ก กลุ่ ม ทําให้ เกิด ปฏิสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งสมาชิ ก ในกลุ่ มในด้ า นการกระทํา ความรู้ สึก และ
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ความคิด จากการศึกษาหลักการกระบวนการทํางานเป็ นกลุ่ม ผู้วิจัยได้ สรุปพฤติกรรมการทํางานเป็ น
กลุ่ม เพือใช้ ในการศึกษาและเป็ นเครืองมือสําหรับใช้ ในการวิจัยนี โดยพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ม
ของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ได้ แก่ การวางแผนการทํางาน, ความร่วมมือใน
การทํางาน, ความรับผิดชอบต่องานทีได้ รับ, การแสดงความคิดเห็น, ทํางานเสร็จตามเวลาทีกําหนด
การวั ดและประเมิ นผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของผู้ เ รี ยนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์
สามารถวัดผลได้ ตามคู่มือ Taxonomy of educational objectives ของ Bloom โดยนําไปใช้ ตังคําถาม
ั
6 ลําดับขัน คือ
สําหรับออกแบบทดสอบแบบปรนัย ทีมีการไต่ลาํ ดับขันการเรียนรู้ของบลูม มีทงหมด
ด้ านความจํา, ด้ านความเข้ าใจ, ด้ านประยุกต์ใช้ , ด้ านการวิเคราะห์ , ด้ านการประเมินค่า และด้ าน
สร้ างสรรค์ ซึ งผู้ วิจัยได้ นําไปใช้ ออกแบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อ น
เรียน-หลังเรียน โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนแบบคู่ขนาน (Bloom et al, 1956)
จากการศึกษาค้ นคว้ างานวิจัยของเจษฎายุทธ ไกรกลาง (2560) พบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ เป็ นวิธีทช่ี วยพัฒนาและส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนกล้ า
ทีเจอกับปั ญหา และพร้ อมทีจะทําความเข้ าใจ และหาวิ ธีการแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ ความสามารถของ
ความรู้ เ ดิ มและความรู้ ใหม่ ทีได้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า เพิ มเติ ม ส่งผลให้ ผ้ ู เรี ยนเกิดทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห์อย่างวิจารณญาณ รู้จักมีเหตุผลและหาคําตอบ พร้ อมทังรับฟั งและกล้ าแสดงออกถึงความ
คิดเห็นของตนเองได้ สามารถใช้ สือและเทคโนโลยีต่างๆ ในการนําเสนอและค้ นคว้ า อันเป็ นไปตาม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 (21st Century Skill)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในงานวิจัย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 จํานวน 2 ห้ องเรียน จํานวนนักเรียน
60 คน ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้ อมน้ อย จังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่ มตัวอย่ า งในงานวิ จั ย คือ นั กเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 5 จํานวน 1 ห้ องเรี ยน จํานวน
นั ก เรี ย น 30 คน ภาคเรี ย นที 1 ปี การศึ ก ษา 2562 โรงเรี ย นอนุ บ าลเทศบาลอ้ อ มน้ อ ย จั ง หวั ด
สมุทรสาคร
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยครั งนี ได้ แก่ 1) แบบประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้
ปั ญหา เป็ นฐาน 2) แบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเป็ น
กลุ่ ม 4)แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ชันประถมศึ ก ษาปี ที 5 และ 5)
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
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วิธีการดําเนินการวิจยั
การวิ จั ย เรื อง การใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะใฝ่ เรี ย นรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที มีขันตอนในการดําเนินการวิจัยรวม 3 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขันพื นฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ พ.ศ.
2551 (ฉบับปรั บปรุง พ.ศ.2560) และเอกสารทีเกียวกับการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญ หาเป็ นฐาน
คุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้และแนวคิด ทฤษฎีอนๆที
ื เกียวข้ อง เพือใช้ ในการสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ขันตอนที 2 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชันประถมศึกษาปี ที 5 โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน และสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แบบประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน, แบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้, แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ม,
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ที 5 และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ขันตอนที 3 ทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน โดย
แบ่งกลุ่มนักเรี ยนเป็ น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน โดยใช้ คะแนนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ทีกลุ่ มตัวอย่ างได้ ในปี
การศึกษาทีผ่านมา เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม จากนันสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เพือบันทึกผลใน
แบบประเมินทีใช้ ในการวิจัยทีมีการประเมินแบบกลุ่ม ยกเว้ นแบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้ ทีทํา
การบันทึกผลและประเมินเป็ นรายบุคคล และให้ ผ้ ูเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน แล้ วนําข้ อมูลมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ และ
อภิปรายผลโดยใช้ ตาราง และการพรรณนา
ผลการศึกษา
การวิ จั ย เรื อง การใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะใฝ่ เรี ย นรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 มีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี
1. ผลการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5
ดังแสดงในตารางที 1
ตารางที 1 แสดงคะแนน/ร้ อยละ ของผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน จํานวน 9
แผน คิดเป็ น 18 คาบเรียน นักเรียนจํานวน 5 กลุ่ม

สัปดาห์ที 2

สัปดาห์ที 3

สัปดาห์ที 4

สัปดาห์ที 5

สัปดาห์ที 6

สัปดาห์ที 7

สัปดาห์ที 8

สัปดาห์ที 9

คิดเป็ นร้อยละ

รวม 162 คะแนน

คะแนนผลการเรียนรูว้ ิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(คะแนนเต็ม 18 คะแนน/ครัง)
สัปดาห์ที 1

ลําดับ
กลุ่ม

เกณฑ์ผ่านคะแนน
ไม่ตํากว่าร้อยละ 80
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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

จากตารางที 1 แสดงคะแนน/ร้ อยละ ของผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
จํานวน 9 แผน คิดเป็ น 18 คาบเรียน นักเรียนจํานวน 5 กลุ่ม พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อย
ละ 80 ผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่ม คิดเป็ นร้ อยละ 100
แผนภูมิที 1 เปรียบเทียบระดับคะแนนของผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานของ
นักเรียนจํานวน 5 กลุ่ม จํานวน 9 แผน คิดเป็ น 18 คาบเรียน
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ผลการเรียนรู้ วชิ าวิทยาศาสตร์ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
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กลุ่มที 1

กลุ่มที 2

กลุ่มที 3

กลุ่มที 4

การกําหนดปั ญหา

การค้นคว้าความรู ้

การวิเคราะห์ปัญหา

การแก้ไขปั ญหา

การสรุ ปและประเมินผล

การนําเสนอ

กลุ่มที 5
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เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายกลุ่ ม พบว่ า นั ก เรี ย นกลุ่ ม ที 1 มี ค วามโดดเด่ น ของการเรี ย นรู้ วิ ช า
วิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ในด้ านการกําหนดปัญหา (ത = 2.89) และควรได้ รับการฝึ กฝน
อย่างต่อเนืองในด้ านการแก้ ปัญหา (ത = 2.11)
นั ก เรี ยนกลุ่ มที 2 มีความโดดเด่ น ในด้ า นการกํา หนดปั ญหาและการค้ น คว้ าความรู้ (ത =
3.00) และควรได้ รับการฝึ กฝนอย่างต่อเนืองในด้ านการสรุปและประเมินผล (ത = 2.22)
นักเรียนกลุ่มที 3 มีความโดดเด่นในด้ านการวิเคราะห์ปัญหา (ത = 3.00) และควรได้ รับการ
ฝึ กฝนอย่างต่อเนืองในด้ านการสรุปและประเมินผล (ത = 2.22)
นักเรียนกลุ่มที 4 มีความโดดเด่นในด้ านการกําหนดปัญหา (ത = 2.89) และควรได้ รับการ
ฝึ กฝนอย่างต่อเนืองในด้ านการสรุปและประเมินผล (ത = 2.11)
นั กเรี ยนกลุ่ มที 5 มีความมีความโดดเด่นในด้ านการกําหนดปั ญหา (ത = 2.89) และควร
ได้ รับการฝึ กฝนอย่างต่อเนืองในด้ านการสรุปและประเมินผล (ത = 2.00)
2. ผลการศึกษาของคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 หลังจากได้ รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
แผนภูมิที 2 แสดงระดับคะแนนคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 5 หลังจาก
ได้ รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน

ระดับคะแนน
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2.49

2.84
2.75

2.38
2.57
2.49

2.50

2.38

3.00

2.79
2.76
2.71
2.89
3.00
2.67

คุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้ พิจารณาเป็ นรายบุคคล
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เลขทีของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ าง
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1.78
1.78

2.11

2.67
2.22

2.44
1.89

2

2.11

2.78
2.56

2.00
2.11
2.00

2.78
2.56

2.44
2.33
2.44

2.5

2.11

3

2.67

แสดงระดับคะแนนของคุ ณลั กษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ของนั กเรี ยนชันประถมศึ ก ษาปี ที หลั งการ
ได้ รั บ การจั ดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปั ญหาเป็ นฐาน จํา นวน แผน คิดเป็ น คาบเรี ยน โดยทํา การ
ประเมินเป็ นรายบุคคล พบว่า คุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้อยู่ในระดับดี (ത = 2.57)
3. ผลการศึกษาของพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 ในการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
แผนภูมิที 3 เปรียบเทียบระดับคะแนนคะแนนพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่มของนักเรียน
จํานวน 5 กลุ่ม จํานวน 9 แผน คิดเป็ น 18 คาบเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ม

1.5
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0

กลุ่มที 1

กลุ่มที 2

กลุ่มที 3

การวางแผนการทํางาน

ความร่ วมมือในการทํางาน

การแสดงความคิดเห็น

ทํางานเสร็ จตามเวลาทีกําหนด

กลุ่มที 4

กลุ่มที 5

ความรับผิดชอบต่องานทีได้รับ

จากการประเมิ น พฤติ ก รรมการทํา งานเป็ นกลุ่ ม ของนั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที 5 วิ ช า
วิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน จํานวน 5 กลุ่ม พบว่า พฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่มอยู่ในระดับดี
(ത = 2.34) เมือพิ จารณาเป็ นรายกลุ่ม พบว่ า นักเรี ยนกลุ่มที 1 มีความโดดเด่นของพฤติกรรมการ
ทํางานเป็ นกลุ่ม ในด้ านการวางแผนการทํางาน (ത = 2.67) และควรได้ รับการฝึ กฝนอย่างต่อเนืองใน
ด้ านความร่วมมือในการทํางาน (ത = 2.11)
นักเรียนกลุ่มที 2 มีความโดดเด่นในด้ านการวางแผนการทํางาน (ത = 2.78) และควรได้ รับ
การฝึ กฝนอย่างต่อเนืองในด้ านความรับผิดชอบต่องานทีได้ รับ (ത = 2.00)
นักเรียนกลุ่มที 3 มีความโดดเด่นในด้ านการวางแผนการทํางาน (ത = 2.78) และควรได้ รับ
การฝึ กฝนอย่างต่อเนืองในด้ านทํางานเสร็จตามเวลาทีกําหนด (ത = 1.89)
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นักเรียนกลุ่มที 4 มีความโดดเด่นในด้ านการวางแผนการทํางาน (ത = 2.67) และควรได้ รับ
การฝึ กฝนอย่ างต่ อเนื องในด้ านความรั บผิดชอบต่ องานทีได้ รับ และการแสดงความคิดเห็น (ത =
1.78)
นักเรียนกลุ่มที 5 มีความมีความโดดเด่นในด้ านความร่วมมือในการทํางาน และด้ านทํางาน
เสร็จตามกําหนดเวลาทีกําหนด (ത = 2.67) และควรได้ รับการฝึ กฝนอย่างต่อเนืองในด้ านการวาง
แผนการทํางาน และด้ านการแสดงความคิดเห็น (ത = 2.44)
4. ผลการศึกษาของผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ที 5 โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ตารางที 2 แสดงผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .05
ผลสั ม ฤทธิ ทางการ
t
Sig. (2ഥ
S.D
n
ࢄ
เรียน
tailed)
ก่อนเรียน
30
6.26
1.33
37.45*
.000
หลังเรียน
30
14.36
1.51
จากตาราง พบว่ า ค่ าเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิ ชาวิ ทยาศาศตร์ ก่อนใช้ ปัญหาเป็ นฐานเท่ากับ
6.26 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.33 เมือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดย
ใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ระหว่ างก่อนเรี ยนและหลั งเรี ยน พบว่ า ค่าสถิติ t มีค่า 37.45 และค่า Sig.(2tailed) มีค่า 0.000 ซึงน้ อยกว่านัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 แสดงว่าผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก่อน
ใช้ ปัญหาเป็ นฐานและหลังใช้ ปัญหาเป็ นฐานมีความสัมพันธ์กันและนักเรียนได้ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์
โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานของนั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที 5 แล้ วมี ผ ลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ หลังใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
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ตารางที 3 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ข้อ
รายการประเมิน
ܠത S.D แปลผล
ที
ด้านผูส้ อน
4.32 0.64 มากทีสุด
แจ้ งจุดประสงค์และรายละเอียดของการเรียนรู้ชัดเจนทุก
1.1
4.47 0.51 มากทีสุด
ครัง
1.2 ยกตัวอย่างเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนจริงในชีวิตประจําวัน
4.13 0.63 มาก
เปิ ดโอกาสและส่งเสริมให้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
1.3
4.40 0.67 มากทีสุด
แก้ ปัญหา
1.4 ส่งเสริมการทํากิจกรรมกลุ่ม
4.30 0.65 มากทีสุด
1.5 ให้ ความสนใจและคอยกระตุ้นให้ นักเรียนกล้ าแสดงออก 4.30 0.70 มากทีสุด
ด้านผูเ้ รียน
3.80 0.96 มาก
2.1 มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมขณะทีครูสอน
4.33 0.66 มากทีสุด
2.2 เข้ าใจเนือหามากขึน
3.87 0.78 มาก
2.3 มีโอกาสเสนอความคิดเห็น คิดวิเคราะห์
4.20 0.81 มาก
2.4 ได้ ลงมือปฏิบัติ และตัดสินใจด้ วยตนเอง
3.83 0.65 มาก
2.5 สามารถนําวิธกี ารแก้ ปัญหาไปใช้ ได้
2.77 1.01 ปานกลาง
ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้
4.01 0.74 มาก
3.1 มีความน่าสนใจ
4.47 0.68 มากทีสุด
3.2 กระตุ้นให้ ผ้ ูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ แก้ ปัญหา และ
4.00 0.59 มาก
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
3.3 ทําให้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ มากกว่าการเรียนแบบ
3.90 0.66 มาก
ปกติ
3.4 ช่วยส่งเสริมให้ นักเรียนได้ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการ
3.87 0.73 มาก
ทํางานเป็ นกลุ่ม
3.5 ได้ ส่งเสริมให้ นักเรียนได้ พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่าง 3.80 0.85 มาก
ต่อเนือง
ภาพรวม
4.04 0.81 มาก
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จากตารางที 3 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที จํานวน 30 คน
ทีมีต่อ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(ത = 4.04, S.D. = 0.81) เมือพิ จารณารายด้ านมีคะแนนเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ าน
ผู้ ส อน (ത = 4.32, S.D. = 0.64) ด้ า นกิจ กรรมการเรี ย นรู้ (ത = 4.01, S.D. = 0.74) และด้ า น
ผู้เรียน (ത = 3.80, S.D. = 0.96)
สรุปและอภิปรายผล
สรุปและอภิปรายผลของการวิจัย เรือง การใช้ ปัญหาเป็ นฐานส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 ได้ ดังนี
1. ผลการศึ ก ษาผลการเรี ย นรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานของนั ก เรี ย นชั น
ประถมศึกษาปี ที 5 พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่ม คิดเป็ นร้ อยละ
100 สอดคล้ อ งชุ ติ ม า สรรเสริ ญ (2560) ที ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาความสามารถการเรี ย นรู้ วิ ช า
วิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน(Problem-Based Learning) ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 5
พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80
จํานวน 5 กลุ่มคิดเป็ นร้ อยละ 83.33 มีไม่ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 1 กลุ่มคิดเป็ นร้ อยละ 16.66
2. ผลการศึกษาคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 หลังการได้ รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน พบว่า คุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้อยู่ในระดับดี (ത = 2.57) สอดคล้ อง
กับการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 พบว่า คุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี (ศิริ
พิมล หงส์เหม, 2555)
3. ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการทํา งานเป็ นกลุ่ ม ของนั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที 5 วิ ช า
วิ ทยาศาสตร์ โดยใช้ ปั ญหาเป็ นฐาน พบว่ า พฤติก รรมการทํา งานเป็ นกลุ่ มอยู่ ในระดับดี (ค่ า เฉลี ย
2.34) ดังทีอรอุมา คําประกอบ (2550) ทีได้ ศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการทํางานกลุ่มหลังจาก
ได้ รับการจัดการเรียนการสอนแบบร่ วมมือ พบว่า นักศึกษาทีรับการจัดการเรียนการสอนแบบร่ วมมือ
มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มหลั งเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยน สมาชิกทุกคนในกลุ่มตระหนั กถึงหน้ า ทีของ
ตนเองและพยายามปฏิบัติ ในการทํางานกลุ่มในฐานะสมาชิกทีดีของกลุ่ม
4. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปี ที 5 พบว่า ผลสัมฤทธิทางเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ระหว่างก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน พบว่ า ค่าสถิติ t มีค่า 37.45 และค่า Sig.(2-tailed) มีค่า 0.000 ซึงน้ อยกว่ า
นั ยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แสดงว่ าผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก่อนใช้ ปัญหาเป็ นฐานและหลั ง ใช้
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ปัญหาเป็ นฐานมีความสัมพันธ์กนั โดยผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
เพิ มขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 สอดคล้ องกับการศึกษาเรือง การจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบปัญหาเป็ นฐานต่อการส่งเสริ มผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดแก้ ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนกับความสามารถใน
การคิดแก้ ไขปั ญหาทางวิ ทยาศาสตร์ หลั งเรี ยน มีความสัมพั นธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
.001 (เจษฎายุทธ ไกรกลาง, 2560)
5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ทีมีต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ത = 4.04, S.D. = 0.81)
สอดคล้ องกับชุติมา สรรเสริญ (2560) ทีได้ ศึกษาการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning) ของนั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที 5 พบว่ า
นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด (ത = 4.52, S.D. = 0.27)
ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะในการวิจยั
ข้ อค้ นพบ และข้ อเสนอแนะในการวิจัย เรื อง การใช้ ปัญหาเป็ นฐานส่งเสริ มคุณลักษณะใฝ่
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 มีดังนี
1. กระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการส่งเสริมการเรียนรู้การ
คิดวิเคราะห์ปัญหาทีนักเรียนแต่ละคนได้ รับและมีความสนใจ ทําให้ เกิดการแลกเปลียนความรู้ และ
เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยผู้ สอนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ของนั กเรี ยน คือ ทําหน้ าทีเป็ นเพี ยงผู้ ให้
คําปรึกษา (Facilitator) และกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน
2. กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถ
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ทําให้ นักเรียนกล้ าคิดกล้ าทํา รู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองทังในและ
นอกห้ องเรียน จึงทําให้ นักเรียนสามารถรู้จักวิธกี ารวิเคราะห์และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
3. ปั จจัยภายนอก เช่ น ความพร้ อมด้ านเทคโนโลยีของครอบครั ว ทีมีผลต่ อทักษะการใช้
เทคโนโลยีและสือต่างๆในการค้ นคว้ าข้ อมูล มีผลต่อคุณภาพของคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้
4. พฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่มของนักเรียนทีได้ ทาํ การสังเกต พบว่า พฤติกรรมการทํางาน
เป็ นกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 ในวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับดี ซึงมีการแบ่งหน้ าทีของสมาชิกอย่างชัดเจน ทําให้ เกิดความร่วมมือกันในการทํางาน เพือให้
งานสําเร็จด้ วยดี แต่ยังพบความแตกต่างของการทํางานในแต่ละกลุ่ม ซึงมีกลุ่มนักเรียนทีมีพฤติกรรม
การทํางานเป็ นกลุ่มในระดับดี คิดเป็ นร้ อยละ 60 และในระดับพอใช้ คิดเป็ นร้ อยละ 40 อาจมีสาเหตุ
มาจากความรับผิดชอบต่องานทีได้ รับในรายบุคคล ซึงทําให้ การเรียนรู้มีประสิทธิภาพดียงขึ
ิ น
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สําหรับข้ อเสนอแนะของการวิจัยในครังนี คือ ครูควรเพิมการให้ ความรู้ต่อการใช้ เทคโนโลยี
ในการค้ นคว้ าหาความรู้ และจัดหาเทคโนโลยีและสือต่างๆเพิมเติม เพือให้ เพียงพอต่อการเรียนรู้และ
ส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้ของนักเรียน และนักเรียนควรได้ รับการฝึ กฝนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ในด้ านการสรุปและประเมินผล ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่า ง
ต่อเนือง เพือส่งเสริมทักษะความคิดสร้ างสรรค์ทอยู
ี ่ในคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้ด้านการรู้จักตังคําถามและ
หาคําตอบ รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีและสือต่างๆ เพือใช้ ในการนําเสนออย่างสร้ างสรรค์
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