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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย	1)	เพือ่พฒันาแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบวัฏจักร	การเรยีนรู	้ 

7	ขั้น	และแบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	2)	เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู	้7	ขัน้และแบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน	3)	เพือ่เปรยีบเทยีบผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน	การคิดวเิคราะห	์และเจตคตติอ่การเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์	ทีเ่รยีนดว้ยการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	และแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน	และ	
4)	เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิวเิคราะห	์และเจตคตติอ่การเรยีนวชิาวทิยาศาสตร	์ที่
เรยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู	้7	ขัน้	และแบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน	กลุม่ตวัอยา่ง
ที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/1	จำานวน	39	คน	และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
5/2	จำานวน	42	คน	โรงเรียนเมืองคง	อำาเภอคง	จังหวัดนครราชสีมา	ปีการศึกษา	2556	ได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	จำานวนรูป
แบบละ	13	แผน	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	
40	 ข้อ	 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์	 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 จำานวน	 30	 ข้อ	 และ
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แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จำานวน	30	ข้อ	สถิติ 
พื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน	ได้แก่	t-test	(Dependent	Samples)	และ	t-test	(Independent	Samples)	ผลการ
วิจัยปรากฏดังนี้	1)	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้นและแผนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน	ช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่5	มปีระสทิธภิาพเทา่กับ	85.78	/	81.67	และ	80.39	
/	81.67	ตามลำาดับ	2)	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้นและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.7700	และ	0.7100	
ตามลำาดับ	 3)	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ขั้นและนักเรียน
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน	การคดิวเิคราะหแ์ละเจตคติต่อการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร	์หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ	.01	4)	นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	ไม่แตกต่างจากนักเรียน
ทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใช้ปญัหาเปน็ฐาน	โดยสรปุแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
วัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	
ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเหมาะสม	นกัเรยีนทัง้	2	กลุม่	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การ
คดิวเิคราะหแ์ละเจตคติต่อการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรไ์มแ่ตกตา่งกนั	ครวิูทยาศาสตรจ์งึสามารถนำาแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้	

คำาสำาคัญ:	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ข้ัน,	 การจัดกิจกรรม	 การเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน,	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	 การคิดวิเคราะห์,	 เจตคติต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์

Abstract
This	study	aimed:	1)	to	develop	lessonplans	for	organization	of	7E	and	using	PBL	

activities	with	a	required	efficiency	of	80	/80,	2)	to	find	out	effectiveness	indices	of	learning	 
organization	 of	 7E	 and	 PBL	 activities,	 3)	 to	 compare	 learning	 achievement,	 analytical	 
thinking	 and	 attitudes	 toward	 science	 learning	 of	 the	 students	 who	 learned	 using	 
organization	of	7E	and	PBL	activities	between	before	and	after	learning,	and	4)	to	compare	
learning	achievement,	analytical	thinking	and	attitudes	toward	science	learning	between	7E	
and	PBL	activities.	The	sample	for	this	study	consisted	of	39	students	Mathayomsuksa	5/1	
and	42	students	Mathayomsuksa	5/2.	These	classrooms	attended	Muangkhong	School,	
Amphoe	Kong,	Changwat	Nakhonratchasima,	in	the	academic	year	2013,	obtained	using	
the	cluster	random	sampling	technique.	The	instruments	used	in	the	study	were	plans	for	
organization	7E	and	PBL	activities	for	Mathayomsuksa	5,	13	lesson	plans	each,	and	analytical	
thinking	test,	and	attitudes	toward	science	learning	queation	science.	Data	were	analyzed	by	
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บทนำา
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีตามหลักสูตรนั้น	มีจุดเน้นสำาคัญที่การ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพและเป็นไปตามธรรมชาติ	 เกิดการเรียน
รู้ด้วยความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่หลาก
หลายให้เกิดความรู้แบบองค์รวม	มีความสามารถ
ในการคิดและการจัดการที่นำาไปสู่การสร้างสรรค์
และพัฒนา	 คุณภาพชีวิต	 มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและเห็นความสำาคัญต่อธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมรวมทั้งจัดการเรียนรู้ให้มีความเป็นสากล
ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของสังคมไทย	 (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	
2555:	1)	โดยการนำาความรูแ้ละกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา	 ค้นคว้าหาความรู้
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการคิดเป็นเหตุเป็น
ผล	คดิวิเคราะห	์คดิสรา้งสรรคแ์ละจติวิทยาศาสตร	์
(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551:	7)	

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามปี	 พ.ศ.	 2555	 ของโรงเรียนเมืองคงกลุ่มตัว
บ่งชี้พื้นฐานข้อ	4	ผู้เรียนคิดเป็น	ทำาเป็น	ได้ระดับ
คณุภาพ	ดมีาก	แตต่วับง่ชีต้วับง่ชีพ้ืน้ฐานขอ้	5	ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ
พอใช้	 (โรงเรียนเมืองคง,	2555)	และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรจ์าก
การรายงานผลการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ปีการศึกษา	 2555	
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 33.10	

was	t-test	(Dependent	samples)	and	t-test	(Independent	samples).	The	results	of	the	study	
were	as	follows:	1)	The	efficiencies	of	the	plans	for	organization	of	7E	and	the	plans	for	
organization	of	PBL	activities	in	the	science	learning	strand	entitled	for	Mathayomsuksa	5	
were	85.78/81.67	and	80.39	/81.67	respectively.	2)	The	effectiveness	indices	of	the	plans	
for	organization	of	7E	and	the	plans	for	organization	of	PBL	activities	entitled	for	Mathayom-
suksa	5	0.7700	and	0.7100	respectively.	3)	The	students	who	learned	using	organization	
of	7E	entitled	and	those	who	 learned	using	organization	of	PBL	activities	 in	 the	science	 
learning	 strand	 entitled	 had	 higher	 learning	 achievement,	 analytical	 thinking	 and	more	 
positive	 attitudes	 toward	 science	 learning,	 after	 learning	 than	 before	 learning	 at	 the	 .01	
level	of	significance.	4)	The	students	who	learned	using	organization	of	7E	and	those	who	
learned	using	organization	of	PBL	activities	did	not	show	a	different	learning	achievement,	
analytical	thinking,	attitudes	towards	science	learning,	entitled	for	Mathayomsuksa	5	(p	>	.01).	 
The	developed	plans	for	organization	of	7E	and	the	plans	for	organization	of	PBL	activities	
in	the	science	learning	strand	entitled	for	Mathayomsuksa	5	were	appropriately	efficient	and	
effective.	The	students	in	the	2	groups	did	not	have	different	learning	achievement,	analytical	
thinking	and	attitudes	toward	science	learning.	Science	teachers	could	use	these	plans	for	
organization	of	science	leaning	activities.

Keywords:	organizations	 of	 7E	 learning	 cycle,	 organization	 of	 problem-based	 learning	 
activities,	achievement,	analytical	thinking,	attitudes	toward	science	learning	
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โรงเรียนเมืองคง	 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 31.55	
ซึ่งต่ำากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ	 (โรงเรียน 
เมืองคง,	 2555)	 ซึ่งปัญหาดังกล่าวครูต้องปรับ
เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 เน้นทักษะ
กระบวนการคดิและใช้รปูแบบการสอนวธิกีารสอน
และเทคนคิการสอนทีห่ลากหลาย	(ทศินา	แขมมณ,ี	
2555:	41)	การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตอ้ง
ใหผู้เ้รยีนมสีว่นสรา้งความรู	้ปรบัปรงุความรู	้ตลอด
จนแก้ไขเปลี่ยนแปลงความรู้ที่มีอยู่แล้วพร้อมกับ 
ให้นักเรียนได้ใช้ความคิดปรับเปลี่ยนความคิด
ตลอดจนสร้างแนวความคิดใหม่เพิ่มขึ้น	 (ไพฑูรย์	
สุขศรีงาม,	2545:	5)

การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
สืบเสาะหาความรู้	 (Inquiry	 Method)	 ตาม
แนวทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้ 	 
(Construct iv ism)	 ที่สอดคล้องกับทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญา	 ทำาให้การเรียนรู้เกิด
ขึ้นในตัวของผู้เรียนเอง	 โดยครูเป็นผู้กระตุ้น	
อำานวยความสะดวก	 ซักถามและจัดสถานการณ์
ให้เหมาะสมกับความรู้เดิมของผู้เรียน	 ให้ผู้เรียน
คิดและเชื่อมโยงความรู้ เองจนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย	 (สมบัติ	 การจนารักพงศ์, 
2549:	 3-4)	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	
(Inquiry	 Method)	 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อ
เน่ืองกันไปเรื่อยๆ	 จึงเรียกว่า	 วัฎจักรการเรียนรู้	
(Learning	Cycle)	ระยะแรกพัฒนามาจากทฤษฏี
พัฒนาการทางสติปัญญา	 ต่อมาได้มีกลุ่มนักการ
ศึกษาได้นำาวิธีนี้มาใช้และมีการพัฒนาขั้นตอน	
เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับใช้จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้	7	ขั้น	ประกอบด้วยขั้นต่างๆ	ดังนี้	
คือ	ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม	ขั้นสร้างความสนใจ	
ขั้นสำารวจและค้นหา	 ขั้นอธิบาย	 ขั้นขยายความรู้	
ขัน้ประเมนิผลและขัน้นำาความรูไ้ปใช้	ความสำาคัญ

ของการเพิ่มขั้นตรวจสอบพื้นความรู้เดิม	 เพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจ	ตืน่เตน้กบัการเรยีน	
สามารถสร้างความรู้อย่างมีความหมายและขั้น
การนำาความรู้ไปใช้	(ประสาท	เนืองเฉลิม,	2550:	
25-27)	เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู ้
จากสิ่งท่ีได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำา
วัน	 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำาคัญช่วยให้นักเรียนเชื่อม
โยงความรู้ที่ค้นพบไปสู่ปัญหาใหม่ที่สงสัยทำาให้
นักเรียนได้ฝึกคิดให้ลึกซึ้ง	 สามารถพัฒนาการ
คิดข้ันสูงได้ดียิ่ง ข้ึ(สมบัติ	 การจนารักษ์พงศ์,	 
2549:	11)	นอกจากกระบวนการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้แบบ	 7ขั้นแล้วการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานก็เป็นการจัดสภาพการณ์ของการ
เรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย	 (ทิศนา	 
แขมมณี,	2555:	137)

การ เ รี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหา เป็ นฐาน	 
(Problem	 -	 Based	 Learning)	 เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่นำามาสร้างสรรค์ขอบเขตองค์ความรู้
เนื้อหาสาระของวิชาที่เรียน	 อีกทั้งยังเสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและทักษะการให้เหตุผล
ตามแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
นิยม	(Constructivism)	โดยให้ผู้เรียนสร้างความ
รู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดข้ึนในโลกแห่งความ
เป็นจริง	 เป็นบริบทของการเรียนรู้	 เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดทักษะ	 ในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเป็น
หลกั	การเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน	เปน็การจดั
ร.เบยีบการเรยีนทา่มกลางสถานการณท์ีส่ง่เสรมิให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่เกิดจากการทำา
กจิกรรม	โดยขณะทำากจิกรรมผูเ้รยีนจะตอ้งสงัเกต	
ใช้จินตนาการในทางสร้างสรรค์	 ทำาให้เกิดการ
พัฒนาสภาพทางสังคม	 การเรียนรู้	 กระบวนการ	
การแก้ปัญหา	 คิดวิเคราะห์	 ค้นหาความรู้โดยใช้
คำาถาม	เปน็การจดัโครงสรา้งใหผู้เ้รยีนเกดิมโนมติ
ทีจ่ะสรา้งความเขา้ใจ	และสามารถนำาความรูท้ีเ่กดิ
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ขึน้ไปใชใ้นการ	แกป้ญัหา	ในสถานการณต์า่งๆ	ได้
อยา่งถูกต้องและเหมาะสม	สง่เสรมิการเรยีนรูด้้วย
ตนเอง	และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา	กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะใฝ่หาความรู้	 ฝึก
ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	เป็นการนำา
ข้อดีของวิธีสอนให้คิดสืบค้น	 (InquiryTeaching)	
ซึ่งเป็นการสอนที่มีจุดเด่นที่การเน้นลักษณะการ
คิดของผู้เรียนให้	แจ่มชัด	การสืบค้นเป็นกระบวน
การหาคำาตอบให้กับปัญหาที่ข้องใจ	 ทำาให้เกิด
ความประทบัใจ	เพราะได้ใช้สติปญัญาความรูค้วาม
สามารถในการคิด	 และมีส่วนร่วมในการเรียน
อย่างกระตือรือร้น	 ทำาให้การเรียนรู้นั้นมีคุณค่า
และมีความหมายยิ่งขึ้น	 การจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน	 เป็นวิธีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม	
ให้ผู้เรียนค้นหาคำาตอบ	 จากสถานการณ์ปัญหาที่
เผชิญอยู่จริง	 ซึ่งเป็นวิธีการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
อย่างไตร่ตรอง	รอบคอบ	และสร้างสรรค์	สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยความเข้าใจและนำาไปประยุกต์ใช้
เพื่อสร้าง	องค์ความรู้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม	และ
มีคุณค่าสำาหรับตนเอง	(นิราศ	จันทรจิตร,	2550:	
97-113)

จากความสำาคัญของวิชาวิทยาศาสตร์	
และสภาพปัญหาด้ านการ เ รี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น	 เมื่อศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบจะเห็น
ไดว้า่เป็นรูปแบบทีเ่สรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการ
คิดและทักษะการให้เหตุผล	 สามารถนำาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามธรรมชาติการจัดการ
เรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร	์ที่
เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้	อันที่จะทำาให้
นักเรียนเข้าถึงความรู้จริงด้วยตนเองและได้รับ
การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข	 การ
ที่นักเรียนจะสร้างองค์ความรู้	 ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย	 ซึ่งจะทำาให้การจัดการเรียน
รู้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายการเรียนการสอนที่ เน้น

นักเรียนเป็นสำาคัญ	 แต่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งสองรูปแบบมีเป็นรูปแบบมีส่วนที่แตกต่างกัน
คือ	 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
ด้วยการ	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้	 7	 ขั้น	 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการ
แก้ปัญหาอย่างนักวิทยาศาสตร์	 ผู้สอนมีบทบาท
ในการตั้งคำาถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ
ทางความคิด	 หาเหตุผลจนค้นพบความรู้	 หรือ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง	
เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จาก
สิ่งที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน	
ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานนบัเปน็การพฒันาทกัษะทางสงัคมใหเ้กดิกบัผู้
เรยีน	ใชป้ญัหาเปน็ตวักระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความ
อยากรูอ้ยากเหน็และคน้คว้าหาคำาตอบโดยกำาหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้	วิธีการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งความรู้ต่างๆ	รวบรวบความรู้และนำามาสรุป
เปน็ความรูใ้หม	่เปน็ลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์
และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่เรียนรู้ด้วยการจัด
กิจกรรมแบบวัฏจักร	การเรียนรู้	7	ขั้นและเรียนรู้
ด้วยการจัดกิจกรรมแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทำาให้นักเรียนมีคุณภาพบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร	 พร้อมที่จะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง
ของโลกในอนาคตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อีก	 ทั้ง
เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ใช้	 ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์	80/80

2.	 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ระหว่างการ
จดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่	 5	 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้นและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน

4.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	
ระหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัร	การ
เรียนรู้ 7 ขั้นและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน

สมมติฐานของการวิจัย
1.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น  และ
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น  และ
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์	แตกต่างกัน

วิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงเป็น

วิจัยเชิงทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบ	 Two	
Group	 Pretest-Posttest	 Design	 (สมบัติ	 
ท้ายเรือคำา,	 2555:	 257)	 ประชากร	 ได้แก่	
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ปีการศึกษา	2556	
โรงเรียนเมืองคง	 อำาเภอคง	 จังหวัดนครราชสีมา	
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	
31	จำานวน	181	คน	จากห้องเรียน	5	ห้อง	กลุ่ม
ตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5/1	
จำานวน	 39	 คน	 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
5/2	จำานวน	42	คน	จำานวน	2	หอ้งเรยีน	โรงเรยีน
เมืองคง	อำาเภอคง	จังหวัดนครราชสีมา	สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	31	ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	4	ชนิด	ดังนี้

1.	แผนการจัดการเรียนรู้	เรื่อง	กรด-เบส	
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฎจักรการเรียนรู้	 7	 ขั้นและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
5	รูปแบบละ	13	แผน	แผนละ	1-2	ชั่วโมง	รวม
เวลา	22	ชั่วโมง

	 2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 เรื่อง	กรด-เบส	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 เป็น
แบบปรนัย	 ชนิดเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 จำานวน	
40	ข้อ

	3.	แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่5	เปน็แบบปรนยั	ชนดิ
เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ

	 4.	 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชา
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วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จำานวน	
30	ข้อ

ผลการศึกษา
1.	ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ขั้นกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหา	เป็นฐาน	

1 . 1 	 ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพขอ ง แผนกา ร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ	85.78/	81.67	หมายความ
ว่า	ค่าเฉลี่ยจากคะแนนระหว่างเรียนทั้ง	13	แผน	
คิดเป็นร้อยละ	 85.78	 จากคะแนนเต็ม	 100	
คะแนน	และคะแนนจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน	 หลังเรียนคิดเป็น	 ร้อยละ	 81.67	
จากคะแนนเต็ม	40	คะแนน	แสดงว่าแผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์	80/80	ที่ตั้งไว้

	 1 .2 	 ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	 มี
ประสทิธภิาพเทา่กบั	80.39	/	81.67	หมายความ
ว่า	ค่าเฉลี่ยจากคะแนนระหว่างเรียนทั้ง	13	แผน	
คิดเป็นร้อยละ	 80.39	 จากคะแนนเต็ม	 100	
คะแนน	และคะแนนจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนคดิเปน็รอ้ยละ	81.67	จาก
คะแนนเต็ม	40	คะแนน	แสดงว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	
80	/80	ที่ตั้งไว้

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ข้ัน
กับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

2.1	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้	แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้นมี
ค่าเท่ากับ	0.7700	แสดงว่า	ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ	77.00

2.2	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีค่า
เท่ากับ	 0.7100	 แสดงว่าผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	71.00

3.	นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้นและนักเรียนที่
เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิด
วิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.01

4.	นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบแบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	และการ
จดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบใช้ปญัหาเป็นฐาน	มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห์และเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
5	ไม่แตกต่างกัน	(p>.01)

อภิปรายผล
1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	
5	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้	7	ขั้น	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน

1.1	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 โดยการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ	85.78/	81.67	หมายความ
ว่า	 ค่าเฉลี่ยคะแนนจากพฤติกรรมการเรียน	 จาก
การเรยีนดว้ยการจดักจิกรรมแบบวฏัจกัรการเรยีน
รู้	7	ขั้น	ระหว่างเรียนทั้ง	13	แผน	คิดเป็นร้อยละ	
85.78	และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ	81.67จาก
คะแนนเต็ม	 40	 คะแนนแสดงว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	
80/80	 ที่ต้ังไว้	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เฉลิมพล	 ตามเมืองปัก	 (2551:	 126-127)ได้
พฒันาแผนการจดักจิกรรม	การเรยีนรู	้โดยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	1	เรื่อง	แรงและการเคลื่อนที่	ผลการวิจัยพบ
ว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	7	ขั้น	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	87.04	/	
84.83	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	75/75	สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	รติพร	ศรีลาดเลา	(2551:	102-
103)	 ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	เรื่อง	เซลล์ไฟฟ้าเคมี	ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 5	 ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	
มีประสิทธิภาพ	82.76/78.04	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ตั้งไว้	75/75	สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ	
อนันเต่า	 (2553:	 115-116	 )ได้พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ขั้น	 เรื่อง	
แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่	 ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่	 4	 ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู	้7	ขัน้มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ	 80.51/78.88	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	
75/75	 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้	 เนื่องมา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบวัฏจักร
การเรียนรู้	 7	 ขั้น	มุ่งเน้นการถ่ายโอนความรู้และ
ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้เดิม
ของนักเรียนมีข้ันตอนประกอบด้วย	การตรวจสอบ

ความรู้เดิม	 มีการเร้าความสนใจ	 นักเรียนสำารวจ
และค้นหาสิ่งที่ต้องการ	 นักเรียนนำาสิ่งที่ค้นพบ
มาอธิบายได้	 จากนั้นนักเรียนก็นำาไปขยายความ
คิดต่อ	มีการประเมินผล	และขยายความรู้ที่ได้ไป
ใช้	 อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้	7	ขั้น	ยังเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด	
ทำางานเป็นกลุ่มร่วมกันแก้ปัญหา	 เพื่อหาคำาตอบ
ที่อยากรู้สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง	 ค้นหาคำาตอบ
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้	 และวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์	ทำางานอย่างเป็นระบบ	เน้นการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ฝกึใหผู้เ้รยีนรูจ้กัศกึษาคน้คว้าหาความรู	้(ประสาท	
เนืองเฉลิม,	 2550:	 25-30	 อ้างอิงมาจาก	 
Eisenkraft,	 2003:	 56-59)	 การจัดทำาแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	
ขั้น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้
เนื่องจาก	ผู้วิจัยได้ผ่านกระบวนการสร้างแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	 และมีวิธี
การที่เหมาะสมโดยการเริ่มตั้งแต่การเรียบเรียง
หน่วยการเรียนรู้	 การศึกษาตามเอกสารหลักสูตร
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	การวิเคราะห์
หน่วยการเรียนรู้	 และได้ผ่านกระบวนการกลั่น
กรอง	 การตรวจสอบแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ก่อนนำาไปทดลอง

1.2	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่	 5	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 80.39/81.67	
หมายความวา่	คา่เฉลีย่คะแนนของจากพฤตกิรรม
การเรียนจากการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	
ระหว่างเรียนทั้ง	13	แผน	คิดเป็นร้อยละ	80.39	
และคะแนนจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
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เรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ	81.67	จากคะแนน
เต็ม	 40	 คะแนนแสดงว่าแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์	 80/80	 ที่ตั้งไว้	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเฉลิมพล	 ตามเมืองปัก	 (2551:	 126-127)	
ได้พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
1	 เรื่อง	 แรงและการเคลื่อนที่	 ผลการวิจัยพบว่า
แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	 87.83	 /	 81.58	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	
75/75	สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์พันธุ์	พันธุ์
ธรรม	 (2553:	 147-149)	 ได้พัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน	เรื่อง	สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติ	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	
ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน	เรื่อง	สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติ	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 
มีค่า	 (E

1
/E

2
)	 เท่ากับ	 82.67/80.86	 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ที่ตั้งไว้	 80/80	 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุวิมล	มาลา	 (2554:	 113-114)	 ได้พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	
เรือ่ง	สารในชวีติประจำาวนั	ของนกัเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่	 6	 ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มี
ประสทิธภิาพ	81.65/88.50	ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ัง้
ไว	้80/80	การทีผ่ลการวจิยัปรากฏเช่นนี	้เนือ่งมา
จากการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐาน	
ประกอบดว้ย	การกำาหนดปญัหา	นกัเรยีนทำาความ
เข้าใจกับปัญหา	 ออกแบบและดำาเนินการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหานั้น	 นำาความรู้ที่ได้จากการ
ศกึษาคน้ควา้มาสงัเคราะหค์วามรู	้เปน็ความรูใ้หม่	
แล้วนำามาสรุปและประเมินค่าของคำาตอบ	จัดการ

นำาเสนอและประเมินผลงาน	 อีกทั้งการจัดการ
เรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัด
สภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหา
เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามเป้าหมาย	 โดยผู้สอนอาจนำาผู้เรียนไปเผชิญ
สถานการณ์ปัญหาจริง	 หรือผู้สอนอาจจัดสภาพ
การณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาและฝึกกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ปัญหา	 แก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่ง
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่าง
ชดัเจนไดเ้หน็ทางเลอืกและวธิกีารทีห่ลากหลายใน
การแกป้ญัหานัน้	รวมทัง้	ชว่ยใหน้กัเรยีนเกดิความ
ใฝรู่	้เกดิทกัษะกระบวนการคดิและกระบวนการแก้
ปญัหาตา่งๆ	(ทศินา	แขมมณ,ี	2548:	137)	ทำาให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท	 ของการเรียน
รู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
คดิแกป้ญัหา	(มณัฑรา	ธรรมบศุย.์	2549:	42-43)	
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	
เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้	 เกิดการเรียนรู้จากกลุ่มผู้เรียนที่มี
ขนาดเล็ก	ครูเป็นผู้อำานวยความสะดวก	หรือผู้ให้
คำาแนะนำา	ใชป้ญัหาเปน็ตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีน
รู้	ผู้เรียนแก้ไขปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ	
ดว้ยตนเอง	(ประสาท	เนอืงเฉลมิ,	2557:	25-30)	
อกีทัง้แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหา
เป็นฐานวิชาวิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 ผู้วิจัยได้ผ่าน
กระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบ	 และมีวิธีการที่
เหมาะสม	 โดยการเริ่มตั้งแต่การเรียบเรียงหน่วย
การเรียนรู้	 การศึกษาตามเอกสารหลักสูตรคู่มือ
การจัดการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	การวิเคราะห์
หน่วยการเรียนรู้	 และได้ผ่านกระบวนการกลั่น
กรองการตรวจสอบแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา	
ตลอดจนผู้เช่ียวชาญ	 ในการสร้างแผนการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ก่อนนำาไปทดลอง

2 . 	 ดั ช นีประสิทธิ ผลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	
ขั้น	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน	 พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู	้แบบแบบวฏัจกัรการเรยีนรู	้
7	ขั้น	มีค่าเท่ากับ	0.7700	แสดงว่าผู้เรียนมีความ
ก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	77.00	และ
ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน	มค่ีาเทา่กบั	0.7100	
แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่ม
ข้ึนร้อยละ	 71.00	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เฉลิมพล	 ตามเมืองปัก	 (2551:	 126-127)ได้
พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 1	 เรื่อง	 แรงและการเคลื่อนที่	 ผลการวิจัย 
พบวา่แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู	้7	ขัน้มดัีชนปีระสทิธผิลของแผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้	มี
คา่เทา่กบั	0.8194	แสดงวา่	ผูเ้รยีนมคีะแนนเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ	 81.94	 สอดคล้องกับงานวิจัยของรติพร	
ศรลีาดเลา	(2551:	102-103)	ไดพั้ฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	เรื่อง	
เซลล์ไฟฟ้าเคมี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ผลการวิจัย
พบวา่แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้วฏัจกัร
การเรยีนรู	้7	ขัน้	มดีชันปีระสทิธผิลเทา่กบั	0.7281	 
ผู้เรียนมีคะแนนเพิม่ขึน้รอ้ยละ	72.81	สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของจฑุามาศ	อนันเต่า	(2553:	115-116)	 
ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้	 7	 ขั้น	 เรื่อง	 แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ผลการวิจัยพบว่าแผนการ
จดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู	้7	ขัน้	

มีดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
วฏัจกัรการเรยีนรู	้7	ขัน้	ทีว่เิคราะหจ์ากคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทาง	การเรียน	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 มีค่า
เทา่กบั	0.6265,	0.4718,	0.3878	สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของเฉลิมพล	ตามเมืองปัก	(2551:	126-
127)	 ได้พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	
โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐาน	
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร	์ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่	1	เรื่อง	แรงและการเคลื่อนที่	ผลการวิจัยพบว่า
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานมีดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานมีค่าเท่ากับ	 0.7940	 แสดงว่าผู้เรียนมี
คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ	 79.40	 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของสุรีย์พันธุ์	พันธุ์ธรรม	(2553:	147-149)	
ได้พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	 เรื่อง	
สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ	
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ผลการวิจัยพบว่าแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	 เรื่อง	
สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐาน
มีค่าเท่ากับ	0.7046	ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ	70.46	การที่ผลปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องจาก	ผู้
วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการสืบเสาะ
หาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์	 (Inquiry	 Approach)	
ที่ต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการค้นพบความรู้หรือประสบการณ์การเรียน
รู้อย่างมีความหมายด้วยตนเอง	 มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดข้ึนโดย
สร้างความรู้จากกระบวนการกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา
หรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจำาวันและมี
ความสำาคัญต่อผู้เรียน	 อีกทั้งกระบวนการเรียนรู้ 
ในกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู	้7	ขัน้	
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และกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มี
ข้ันตอนท่ีเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและ
ศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	 เปิด
โอกาสใหนั้กเรยีนไดแ้สดงออกตามความสนใจ	สง่
ผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะหาข้อมูล
ตามความสนใจ	 เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว
นักเรียนได้ทำาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบย่อย
ท้ายแผนซึ่งส่งผลให้คะแนนด้านกระบวนการของ
นักเรียนพัฒนาย่ิงขึ้น	 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นกระบวนการเรียนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้	 7	ขั้น	 และกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการลำาดับขั้น
ตอนที่เน้นให้นักเรียนได้เลือกสรรข้อความรู้ที่ต้อง
เรียนด้วยตนเอง	 เกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
ได้รับความรู้ใหม่จากการศึกษาค้นคว้าด้วยการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เรียน	 รู้จักการตัดสินใจ
การให้ความเห็น	 การพัฒนาความคิดใหม่ๆ	 และ
ความกระตือรือร้นต่อการเรียนเกิดการเรียนรู้ 
อย่างบูรณาการ	 นอกจากนี้การเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานยังเน้นถึงการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมจากกลุ่ม	 การใช้พลวัตกลุ่มซึ่งทำาให้ผู้เรียนได้
พัฒนาบุคลิกภาพที่มีความเป็นตัวเอง	 มีความคิด
ริเริ่ม	คิดเป็น	มีความมั่นใจ	กล้าที่จะเผชิญปัญหา
และใช้หลักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล	 รวม
ทั้งเป็นการฝึกฝนนิสัยการศึกษาค้นคว้าซึ่งเป็น
พฤตกิรรมจำาเปน็ของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	(กลุยา	 
ตันติผลาชีวะ,	2548:	79-80)

3.	นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ขั้นและนักเรียน
ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
ใช้เป็นฐาน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิด
วิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ	 ท่ีระดับ	 .01	 การที่ผลปรากฏเช่นนี้อาจ
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักร

การเรียนรู้	 7	 ข้ัน	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ที่ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ
ต่างๆ	นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อค้นหา
คำาตอบตามขัน้ตอนของกระบวนการเรยีนรูท้ัง้สอง
รูปแบบ	ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้	 เข้าใจในสิ่ง
ที่เรียนรู้	 และ	 สามารถนำาสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ศึกษาค้นหาคำาตอบได้ด้วยตนเอง	 อีกท้ังแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบแบบวฏัจกัร	การเรยีนรู	้
7	ขัน้	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหา
เป็นฐาน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	นั้น	มีกิจกรรมการ
เรียนและสื่อการสอนที่หลากหลายน่าสนใจ	 และ
ส่วนมากเป็นสิ่งที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำาวันเมื่อ
ปฏิบัติการทดลองทำาให้ไม่เบื่อหน่าย	 ได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติเพื่อค้นหาคำาตอบด้วยตนเอง	 นำา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันและเกิดการ
เรยีนรู	้และมปีระสทิธภิาพเทา่กบั	86.00	/82.00	
และมีประสิทธิภาพเท่ากับ	80.00	/82.00	ตาม
ลำาดับ	 จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4.	 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบแบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ข้ันมีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิวิเคราะห	์และเจตคติ
ตอ่การเรยีนวิชาวิทยาศาสตร	์ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่5	
ไมแ่ตกตา่งจากนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานการที่ผลปรากฏ
เช่นนี้อาจเนื่องจากพฤติกรรมด้านความสามารถ
และความพยายามของนกัเรยีนในการคดิ	วางแผน
การเรยีน	ทีต่รงตามความสนใจความสามารถ	และ
ความถนัดของนักเรียนโดยจะเน้นกระบวนการ
เรียนรู้	 การลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียน	 การ
กำากับและตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียน	
และการประเมนิปรบัปรงุพฤตกิรรม	การเรยีนของ
ตนเอง	 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย	 และเจตคติต่อการเรียนวิชา
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วิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเน้นขั้น
ตอนการทำากิจกรรมเพ่ือใหน้กัเรยีนได้สรา้งความรู้
เชงิปฏบิตักิารกำาหนดสิง่ทีต้่องการวเิคราะห์,ปญัหา
และหลักการหรือกฎเกณฑ์พิจารณาแยกแยะสรุป	
(สวุทิย	์มลูคำา	และคณะ,	2554:	21)	นอกจากน้ียงั
เน้นให้นักเรียน	จำาแนกแยกแยะองค์ประกอบของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆ	 เพ่ือค้นหาว่าทำามา
จากอะไร	มีองค์ประกอบอะไร	ประกอบขึ้นมาได้
อย่างไร	เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร	(เกรียงศักดิ์	
เจรญิวงศกัดิ,์	2553:	2)	เนน้การนำาไปใช้	เปน็การ
นำาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ของสมอง	 เน้นคำาถาม	 
เพื่อแก้ปัญหาทดลอง	 คำานวณ	 ทำาให้สมบูรณ์	 
ตรวจสอบหรือค้นพบ	 เป็นแนวคิดหลักการขั้น
ต้นของบลูม	 ดังนั้นการสอนที่เน้นให้นักเรียนทำา
กิจกรรมและใช้เหตุผล	 ซึ่งสามารถพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม	 กิจกรรมการเรียนรู้
แบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน	มกีารจดักจิกรรมให้นักเรียน
อยา่งมขีัน้ตอนและมกีารสบืค้นขอ้มลูประกอบองค์
ความรู	้และการเกบ็ขอ้มลูทีไ่มซ่บัซอ้น	จงึสง่ผลให้
นักเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
วัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ขั้นและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	การคดิวเิคราะห	์และเจตคตติอ่การเรยีนวชิา
วิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย

ไปใช้

1.1	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูป
แบบเป็นวิธีที่เหมาะกับวิชาวิทยาศาสตร์	 เห็นควร
ให้คุณครูพิจารณานำาไปใช้ตามความเหมาะสม

1.2	 ครูควรวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ไว้เป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะการเตรียม	 สื่อ
อปุกรณ	์แหลง่เรยีนรู	้ใบงาน	ใบความรูใ้หเ้พยีงพอ
และเหมาะสมกับเวลา

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1	 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ	 ที่เกิดจาก
การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	
ขั้น	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เปน็ฐาน	เชน่	ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร	์
การแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีเ่รยีน
รู้โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	
ขัน้	และกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหา	เปน็ฐาน	

2.2	 ควรมีการวิจัยและพัฒนาการจัด
กิจกรรมเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	และ	
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	
เปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นอีก	
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