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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องสมดุลเคมีและ 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ก่อนเรียนเปรียบเทียบหลังเรียน คะแนนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อย
ละ70 และศึกษาจิตวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค GI ของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี5่ กลุม่ตวัอยา่งไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5/8 โรงเรยีน
ธัญบุรี 1 ห้องเรียนจำานวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี
แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคGI. แบบทดสอบทดสอบวิชาเคมี เรื่องสมดุล
เคมี แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ค่าสถิติการทดสอบค่าที (t-test 
dependent sample), One Sample t-test ผลการวิจัยภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI มีดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องสมดุลเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

2. คะแนนวิชาเคม ีเรือ่งสมดุลเคมี สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

3. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนับ
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 สงูกวา่เกณฑ์รอ้ยละ 
70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนของนักเรียนหลังเรียน อยู่ในระดับ ดี (โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือด้านที่ 9 ด้านใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์) 

คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา จิตวิทยาศาสตร์

Abstract 
This research aimed to, study the learning achievements in the topic of Chemical 

Equilibrium and the problem solving ability, compare  between before and after learning, 
compare after learning scores with the 70% criterion, and study the scientific mind of the 
11th grade students who study by using Problem-Based Learning with Group Investigation  
 (GI) technique. The sample  of this research was the 42 students in classroom 5/8,  
Thanyaburi School. The tools  used in this research consisted of the learning management 
plans for Chemistry in the version of Problem-Based Learning and GI technique, the chemical 
equilibrium test, the evaluation form for the problem solving ability, and the evaluation form 
for the scientific mind. The statistical techniques  used consisted of the t-test dependent 
sample and the one sample t-test. The results of the study were as follow:

1. After learning with the GI technique of Chemical Equilibrium, the student’s learning 
scores were significantly higher than before learning at the level of.05.

2. The Chemistry score on Chemical Equilibrium was significantly higher than the 
70% criterion at the level of.05.

3. After learning with the technique, the problem solving ability of the 11TH grade 
students was significantly higher than before learning at the level of.05.

4. The problem solving ability score of the 11TH grade students was significantly 
higher than the 70% criterion at the level of.05.

5. The  scientific mind of the students was at “Good” level. The highest mean was  “the 
applying science and technology creatively”.

Keywords: Problem-based learning, group investigation technique, learning achievement, 
promblem solving abilities, scientific mind 
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บทนำา
วิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์

ท่ีสำาคัญที่ เยาวชนของชาติจำาเป็นต้องเรียนรู้
เนื่องจากวิทยาศาสตร์มีบทบาทที่สำาคัญต่อชุมชน 
สังคม ประเทศชาติโดยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะ
ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีการ กระบวนการคิดให้
คดิอยา่งเหตุมีผล คิดอย่างสรา้งสรรค์ คิดวเิคราะห์
วิจารณ์ รวมไปถึงช่วยส่งเสริมทักษะสำาคัญในการ
คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง จนกระทัง่สามารถนำา
ความรูด้งักลา่วไปใช้แกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ได้อย่างเปน็
ระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 78) 

การ เรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ใน
ศตวรรษท่ี 21ควรจดัการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารทีห่ลาก
หลายและสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
สำาคัญ คือ นำาความรู้เดิมที่มีอยู่มาสร้างความรู้
ใหม่ในบริบทท่ีแตกต่างออกไป ในการเรียนการ
สอนควรเปลี่ยนแปลงจากการบรรยายเป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอน
ต้องประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเพ่ือให้ผู้เรียน
เกดิทกัษะกระบวนการแกป้ญัหาและคดิอยา่งเปน็
ระบบ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการตีความ  
จัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแทนการทำา
ซ้ำาหรือการลอกเลียนความรู้จากตำาราหนังสือ
หรือการจดบันทึกในห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องใช้
กระบวนการต่างๆ ให้เกิดความรู้โดยมีการเชื่อม
โยงความรูเ้ก่ากบัความรู้ใหมแ่ละสรา้งความหมาย
ด้วยตนเอง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2554) ซึ่งสิ่งท่ี
สำาคัญในการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ต้องมี

ส่วนประกอบด้วยกัน 4 แบบ ได้แก่ การ
เรียนเพื่อรู้ (Learning to know) เป็นการเรียนรู้
ท่ีเน้นพฒันาสติปญัญา,การเรยีนรูเ้พ่ือได้ปฏบิตัไิด้ 
(Learning to do) เปน็การเรยีนรูท้ีเ่นน้การพัฒนา
ทักษะ,การเรียนรูท้ีจ่ะอยู่รว่มกนั (Learning to live 
together) เปน็การเรยีนรูท้ีเ่นน้มนษุยสมัพันธแ์ละ
การเรียนรู้เพื่อชีวิต (learmimg to be) เป็นการ

เรยีนรูท้ีพ่ฒันาความเปน็มนษุยท์ีส่มบรูณ ์(ศรนีอ้ย 
โพวาทอง, 2541) 

เคมีเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่เป็น
รากฐานของวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีความสำาคัญ
และมคีณุคา่ตอ่การดำารงชีวติประจำาวนัของมนษุย์
ในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นผลจากการค้นพบและการ
ที่มีประยุกต์ใช้กฎต่างๆ ทางเคมี จึงมีความ
จำาเป็นที่ต้องศึกษากฎและหลักการพื้นฐานทาง
เคมีเพื่อให้สามารถคิดค้นหรือใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอันเป็นผลจากความก้าวหน้าทางเคมี
แต่จากผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-Net) 
ในปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน
วิชาวิทยาศาสตร์ท่ีคะแนนต่ำากว่าในปีท่ีผ่านมา  
ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทา่กบั รอ้ยละ 33.40 และการปกีารศกึษา 2559 
เท่ากับ ร้อยละ 31.62 ในวิทยาศาสตร์ สาระการ
เรียนรู้ที่ 3 ตรงกับเนื้อหาวิชาเคมีซึ่งเป็นข้อสอบที่
มีลักษณะคำาถามที่ต้องการประเมินความรู้ ความ
เข้าใจด้านเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง
และการแก้ปัญหาที่นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ที่มี 
ในการตอบคำาถาม แต่กลับพบว่านักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยในสาระที่ 3 เพียง 34.46 (สถาบัน
ทดสอบการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2560) เปน็การแสดง
ให้เห็นว่านักเรียนส่วนหนึ่งยังไม่ประสบความ
สำาเร็จในการเรียนรู้วิชาเคมี โดยเมื่อพิจารณา
หลักสูตรวิชาเคมีจะพบว่าเป็นเนื้อหาสาระที่
กลา่วถึงการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัปรมิาณสาร องค์
ประกอบและสมบัติของสาร การเปลี่ยนแปลง
ของสารทักษะและการแก้ปัญหาทางเคมีของวิชา
ซึ่งจากลักษณะวิชาดังกล่าวจะมีเนื้อหาย่อยๆ 
จำานวนมากและมีความซับซ้อนความรู้ รวมถึงไม่
สามารถนำาเอาวทิยาศาสตรไ์ปใชใ้นชวีติประจำาวนั
ได้เท่าที่ควรส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสที่จะได้ฝึก
ทักษะทางวิทยาศาสตร์น้อยลงจึงส่งผลต่อความ
สามารถในการแกป้ญัหาและเปน็ผลใหผ้ลสมัฤทธิ์
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ทางการเรยีนตกต่ำา (สมจติ สวธนไพบลูย,์ 2541: 
6) นอกจากน้ีสิ่งที่สะท้อนว่าผู้เรียนไม่สามารถ
นำาความรู้ที่มีมาประยุกต์ชีวิตประจำาวันได้ได้คือ
นกัเรยีนยงัคงมผีลการเรียนในรายวชิาวทิยาศาสตร ์
(เคมี) น้อยกว่าร้อยละ 70 เป็นผลให้ผู้เรียนขาด
ความกระตื้นรือร้นในการเรียนวิชาเคมี

การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
(Problem–baseed learning, PBL) เป็น 
รปูแบบการเรียนรู้ทีส่ามารถนำามาใช้กบัการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทำาให้ผู้เรียนเกิด
ประสบการณเ์รยีนรูท้ีท่า้ทายรว่มกบัการแกป้ญัหา
ทั้งยังเป็นการชักจูงให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียน
รู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันการทำางานของ 
นักวิทยาศาสตร์ สามารถนำาความรู้ที่ได้รับมาใช้
ในการแก้ปัญหาได้ (Deborah E. Allen & Duch, 
1998) 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI เป็น
เทคนิคการเรียนหนึ่งของการเรียนแบบร่วมมือ 
ซึ่ ง เป็นการ เรี ยนที่ เน้น ผู้ เ รี ยน เป็นสำ าคัญมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทาง
สังคมโดยมีการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มซึ่งจะ
ทำาการแบง่กลุม่ผูเ้รยีนออกเปน็กลุม่ย่อยๆ สมาชิก
ภายในกลุม่มคีวามสามรถทีแ่ตกตา่งกนัมาทำางาน
รว่มกันเพือ่เป้าหมายของกลุม่ ทีมุ่ง่เนน้การปฏิบตัิ
จริง ปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้วย ประสบการณ์ตรงซึ่ง
จะทำาให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากเห็นจาก
การเผชิญสถานการณ์จริงเพื่อหาคำาตอบและการ
แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการ กระทำา 
ฝึกคดิฝกึลงมอืปฏบิติั ฝกึทกัษะกระบวนการต่างๆ 
และฝกึทกัษะการเสาะแสวงหาความรู ้โดยมุง่เน้น
ให้ผู้เรียน มีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลัก
ประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนเรียนรู้การทำางานร่วมกับ 
ผู้อื่น ฝึกการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ ที่มิใช่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นเพื่อให้ 
ผู้เรียนเกิดนิสัยการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ด้วย

ตนเองไดด้ว้ยความมัน่ใจ (นวลจติต ์เชาวกริตพิงศ,์  
2546) 

จากหลักการและเหตุผลดังที่กล่าวมา ผู้
วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำาการจัดการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐานเข้ามาร่วมกับการเรียนแบบร่วม
มือเทคนิค GI เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้
ปัญหาและส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษษปทีี ่5 ใหด้แีละคาดหวงัวา่จะ
สามารถสง่เสรมิใหก้ารจดัการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนมี
ความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

เคม ีเรือ่งสมดลุเคมขีองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
5 โดยการจดัการเรียนรูแ้บบปัญหาเปน็ฐานรว่มกับ
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนวิชาเคมี เรื่อง
สมดุลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลัง
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI เทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70

3. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้
ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการ
จดัการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัการเรยีน
แบบร่วมมือเทคนิค GI

4. เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลังเรียนโดยใช้โดยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI 
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

5. เพือ่ศกึษาจติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค GI
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง 

สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย
การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน

2. คะแนนวิชาเคมี เรื่อง สมดุลเคมี ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยการจดัการเรยีนรู ้
แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค GI หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70ที่

3. ความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5 โดยการจดัการเรยีน
รูแ้บบปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัการเรยีนแบบรว่มมอื
เทคนิค GI หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4. คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยโดยการ
จดัการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัการเรยีน
แบบร่วมมือเทคนิค GI หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ70

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนขั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปี โรงเรียนธัญบุรี การศึกษา 
2561 ภาคเรียนที่ 1 จำานวน 5 ห้องเรียน มี
นักเรียนทั้งหมด 200 คน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดผู้
เรียนของแต่ละห้องแบบคละความสามารถ

กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
เป็นนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธัญบุรี
ปีการศึกษา2561 จำานวน 1 ห้องเรียน มีนั้นหมด 
40 คน ซึง่ไดม้าจากโดยการสุม่แบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) 

ตัวแปรต้น ได้แก่การจัดการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค GI

ตัวแปรตาม ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ความสามารถในการแก้
ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์

เนื้อหาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 วิชาเคมีเพิ่ม
เติม 3 ว30223 เรื่องสมดุลเคมี 

แบบแผนในก�รวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง ซึ่ง
ดำาเนนิการทดลองโดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ 
แบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลอง (one group pretest-posttest design) 
(ภัทรา นิคมมานนท์, 2539: 152) 

กลุ่ม สอบก่อน ก�รทดลอง สอบหลัง

E T
1

X T
2

 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI 
เรื่องสมดุลเคมี ผ่ายการตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู้เช่ียวชาญและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี  

( = 4.43) จำานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ โดย
แต่ละแผนจะมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ
ปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัการเรยีนแบบรว่มมอืเทคนคิ 
GI 6 ขั้นตอน ดังนี้
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1.1 ขั้นกำาหนดปัญหาระบุหัวข้อและจัด
กลุ่ม

1.2 ขั้นทำาความเข้าใจกับปัญหาและ
วางแผนในการสืบค้น    
 1.3 ขั้นดำาเนินการสืบสวนค้นคว้า

1.4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้เพื่อเตรียมจัด
ทำารายงาน

1.5 ขัน้สรปุประเมนิค่าคำาตอบเพ่ือเตรยีม
จัดทำารายงาน

1.6 ขั้นนำาเสนอและประเมินผลสัมฤทธิ์

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (P) 
0.20-0.80 มีค่าอำานาจจำาแนก ตั้งแต่ (B) 0.20-
0.640โดยค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ 0.85 

3. แบบวดัความสามารถในการแกป้ญัหา
เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำานวน 20 ข้อมีคา่ความยาก (P) 0.20-0.80 มคีา่
อำานาจจำาแนก ตั้งแต่ (B) 0.20-0.89โดยค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 0.88

4. แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 10 ด้าน 
ดา้นละ 5 ข้อ คา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัจิตวทิยา
ศาสตร์วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α  –Coef-
fient) ตามวิธีของ Cronbachทั้งฉบับ.92 

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

ในการดำาเนนิการทดลอง ผูว้จิยัได้ดำาเนนิ
การวจิยัเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ
จติวทิยาศาสตร ์เร่ือง สมดุลเคม ีโดยใช้การจดัการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค GI ตาม
ขั้นตอนดังนี้

1. ช้ีแจงใหน้กัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งทราบถงึ
รายละเอียดของวิธีการสอนวิชาเคมี ในบทเรียน 
สมดุลเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับเทคนิค GI 

2. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำาการทดสอบ
ก่อนเรียน Pretest โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี แบบทดสอบวัดความ
สามารถในการแก้ปัญหา ที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนหลัง
ทำาการชี้แจงรายละเอียด ในชั่วโมงแรกของการ
เรียน

3. ดำาเนินการสอน โดยผู้วิจัยทำาการ
สอนกลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเองโดยการจัดการเรียน
รู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค GI จำานวน 8 
แผนการจดัการเรยีน ใชเ้วลาทัง้หมด 18 คาบเรยีน

4. หลังสิ้นสุดการสอนตามที่วางแผนไว้ 
ทำาการทดสอบหลังเรียน Posttest กลุ่มตัวอย่าง
ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหา ชดุ
เดยีวกบัทีใ่ชท้ำาการทดสอบกอ่นเรยีนและแจกแบบ
วัดจิตวิทยาศาสตร์

5. นำาคะแนนทีไ่ดไ้ปวิเคราะหแ์ละสรปุผล
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมี เรื่องสมดุลเคมีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัการเรยีนแบบรว่มมอืเทคนคิ 
GI โดยใช้สูตร t-test แบบ dependent

2. เปรียบเทียบคะแนนวิชาเคมี เรื่อง
สมดุลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลัง
เรยีนโดยการจดัการเรียนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐานรว่ม
กบัการเรยีนแบบรว่มมอืเทคนคิ GI เทยีบกบัเกณฑ์
รอ้ยละ 70 โดยใชค้า่เฉลีย่,รอ้ยละและ t-test แบบ 
One sample 
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3. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้
ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับการ
เรยีนแบบร่วมมือเทคนคิ GI โดยใช้สตูร t-test แบบ 
dependent

4. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI กับ
เกณฑร์อ้ยละ 70 โดยใช้ค่าเฉลีย่,รอ้ยละและ t-test 
แบบ One sample 

5. ศกึษาจติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5 โดยการจดัการเรยีน
รูแ้บบปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัการเรยีนแบบรว่มมอื
เทคนิค GI โดยใช้ค่าเฉลี่ย, SD

ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง

สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วม
กับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนที่ที่สูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่5 โดยการจดัการเรยีนรู้แบบปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัการเรยีนแบบร่วมมอื 
เทคนิค GI

กลุ่มตัวอย่�ง N
คะแนน
สูงสุด

คะแนน
ต่ำ�สุง

SD ∑D ∑D2 t p

ก่อนเรียน 42 18 7 12.79 3.32
685 11891 -25.241 .000*

หลังเรียน 42 21 35 29.10 2.84

*P <.05

2. คะแนนวิชาเคมี เรื่องสมดุลเคมีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยการ
จดัการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัการเรยีน
แบบร่วมมือเทคนิค GI สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
เฉลี่ย29.10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.23 ดัง
ตาราง 2

ต�ร�ง 2 ผลการเปรียบเทียบวิชาเคมี เรื่องสมดุลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดย
การจัดการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐานรว่มกับการเรยีนแบบรว่มมอืเทคนคิ GI เทียบกบัเกณฑ์
ร้อยละ 70

ก�รทดลอง N k SD µ
0 (

70%) t

หลังการทดลอง 42 40 29.10 3.32 28 2.13**
*P<.05
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการ 
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค GI หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 ดังตาราง 3

ต�ร�ง 3 ผลเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน
และหลงัเรยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัการเรยีนแบบรว่มมอืเทคนคิ 
GI

กลุ่มตัวอย่�ง N
คะแนน
สูงสุด

คะแนน
ต่ำ�สุด

SD ∑D ∑D2 t p

ก่อนเรียน 42 11 5 8.36 1.78
261 1961 -12.1689 .000*

หลังเรียน 42 19 10 14.57 2.50
*P <.05

4. คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหา
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 หลงัเรยีนโดยใช้
โดยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับ

การเรยีนแบบรว่มมอืเทคนคิ GI สงูกว่า เกณฑร์อ้ย
ละ 70 คิดเปน็รอ้ยละ 64.29 อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 4

ต�ร�ง 4 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 
หลงัเรยีนโดยใช้โดยการจดัการเรยีนรู้แบบปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัการเรยีนแบบรว่มมอืเทคนคิ 
GI กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

ก�รทดลอง N k SD µ
0 (

70%) t

หลังการทดลอง 42 20 14.57 2.50 14 1.1481*

*p <.05

5. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 โดยการจดัการเรยีนรู ้
แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค GI พบว่า จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ดี ดังตาราง 5
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อภิปรายผล
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องสมดุลเคมี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และมีคะแนนวิชาเคมีเรื่องสมดุลเคมี
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ทั้งนี้เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบปญัหาเป็นฐานรว่ม
กับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI เป็นกิจกรรม
การเรยีนรูท่ี้สง่เสรมิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหก้บั 
ผู้เรียน เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมที่มีสถานการณ์
ของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริบทของบทเรียนใน
เนื้อหาเรื่องสมดุลเคมี มาเป็นตัวกระตุ้นในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยนักเรียนได้วางแผน
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้ฝึกทักษา
ร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่มที่สมาชิกทุกคนมี 
เป้าหมายเดียวกันได้ร่วมมือช่วยเหลือกันโดย
สมาชิกที่ เก่งจะช่วยเหลือสมาชิกที่ปานกลาง

และอ่อนเพื่อให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ 
ยงัเปน็การฝกึใหผู้เ้รยีนทำางานอยา่งเปน็ระบบ รูจ้กั
การแบ่งหน้าที่ผู้เรียนสามารถนำาความรู้จากการ
ร่วมกันสืบค้นเรียนรู้ด้วยตนเองภายในกลุ่มมาใช้
ในการแกป้ญัหา จงึทำาใหน้กัเรยีนมคีวามเข้าใจและ
เกิดการเรียนรู้หรือร่วมกันสร้างความรู้ใหม่ เน่ือง
ดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐาน
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI ช่วยให้ 
ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความหมายมากกว่าการ
การเรียนโดยการบรรยาย อีกทั้งยังฝึกผู้เรียนได้
รู้จักการแบ่งหน้าที่อย่างมีประชาธิปไตยในการ
สืบค้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม
เพือ่นำาความรูท้ไีดม้าวิเคราะห ์เพือ่สงัเคราะหเ์ปน็
คำาอธิบายสำาหรับปัญหานั้นๆ โดย Hmelo.C.E 
and Evensen.D.H (2000) กล่าวว่า การ
จดัการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐานมคีวามเกีย่วข้อง 
กับทฏษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยมที่ว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวน

ต�ร�ง 5 ศกึษาจติวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่5 โดยโดยการจัดการเรยีนรูแ้บบปญัหา
เป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI

จิตวิทย�ศ�สตร์ 10 ด้�น SD แปลผล

1. ความอยากรู้อยากเห็น 3.74 0.45 ดี

2. ความซื่อสัตย์ 3.81 0.49 ดี

3. ความพยายามมุ่งมั่น 3.67 0.61 ดี

4. ความรอบคอบ 4.11 0.48 ดี

5. ความรับผิดชอบ 3.80 0.59 ดี

6. ความมีเหตุผล 3.85 0.41 ดี

7. ความใจกว้าง 3.97 0.54 ดี

8. ความร่วมมือช่วยเหลือ 3.99 0.50 ดี

9. ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 4.18 0.49 ดี

10. เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 3.58 0.44 ดี

รวม 10 ด้�น 3.87 0.33 ดี
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การพัฒนาด้านสติปัญญาของผู้เรียนโดยผู้เรียน
เปน็ผู้สร้างความรู้ขึน้มาด้วยตนเองในกระบวนการ
สร้างความรู้น้ันผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและรับรู้ประสบการ์ใหม่จากนั้น
ปรับความเข้าใจให้เข้ากับประสบการณ์ที่ได้รับรู้  
ทิศนา แขมณี (2553) การจัดการเรียนการสอน
โดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน เปน็การจดัสภาพการณข์อง
การเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดย 
ผู้สอนอาจนำาผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหา
จริง หรือผู้สอนอาจจัดภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญ
ปัญหา และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา
และแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจในปัญหาน้ันอย่างชัดเจน ได้เห็นทาง
เลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
นั้น รวมทั้งช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความใฝ่รู้  เกิด
ทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหา  
สุวิทย์ มูลคำา และ อรทัย มูลคำา (2545) กล่าวว่า  
Group Investigation (GI) เป็นกระบวนการที่
เน้นให้ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตาม
หลักประชาธิปไตย รู้จักการทำางานร่วมกันกับ 
ผู้อื่น การทำางานระบบกลุ่ม การศึกษาหาความ
รู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ส่งผลทำาให้ผู้เรียนเกิด
นิสัยรักการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้
ด้วยความมั่นใจ 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความ
สามารถในการแก้ปัญหาของ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนและมีคะแนนความสามารถในการแก้
ปญัหาหลงัเรยีนสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 เน่ืองจาก 
การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI เริ่มขึ้นตอนด้วยการ
ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักปรึกษากันเพื่อกำาหนดปัญหา
จากสถานการณ์ที่ได้รับมาตามบริบทของบท
เรียน ในแต่ละขั้นตอนนั้นเปนกระบวนการในการ
พัฒนาความคิดอย่างสม่ำาเสมอโดยผู้เรียนร่วมกัน 

กำาหนดประเด็ปัญหา เพื่อกระตุ้นความคิดว่าสื่อ
ต่างๆ รอบตัว ซึ่งเป็นการฝึกให้ผู้เรียนคุ้นชินกับ
คำาถาม การตั้งคำาถามเพื่อนที่จะแสวงหาคำาตอบ
โดยการลงมือสบค้นได้อย่างอิสระผ่านกลุ่มที่ร่วม
กันวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนทำาให้ผู้เรียนทราบ
ถึงความสำาคัญของขั้นตอนการแก้ปัญหาแต่ละ
ขั้น และรวบรวมความรู้มาใช้ในการอธิบายของ
สงสัยจนได้ข้อสรุปที่เป็นคำาตอบของปัญหาน้ัน
ซึ่งจากการทำากิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่มที่ได้รับ
หน้าที่ตามความสามารถของสมาชิกกกลุ่มแต่ละ
คน ส่งเสริมให้การกระบวนการแก้ปัญหา และ
การระดมความคิดของกลุม่ ผูเ้รียนไดฝ้กึแกป้ญัหา
และอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องบน 
พืน้ฐานของเหตผุล มคีวามเข้าใจความสมัพนัธแ์ละ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสถานการณ์ แสวงหา
ความรูแ้ละประยกุตค์วามรูม้าใชใ้นการแกไ้ขปญัหา 
ส่งผลให้ผู้เรียนสนใจในการทำากิจกรรมมากยิ่งขึ้น
ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถส่งเสริมให้ความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน บุญเลี้ยง ทุมทอง 
(2556: 254) กล่าวว่า การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานมีจุดหมายให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และ
นำาความรู้มาแก้ปัญหาตามขั้นตอน การแก้ปัญหา 
นวลจิตต์ เชาวกิรติพงศ์ (2540: 70) กล่าวว่ารูป
แบบการสอน Group Investigation (GI) เป็นก
ระบวนการทีมุ่ง่สอนกระบวนการเรยีนแก่นกัเรยีน 
ประกอบด้วยการสอนให้นักเรียนเกิดการอยากรู้
อยากเห็น เปิดโอกกาสให้นักเรียนได้ทำากิจกรรม
สืบสวนเพื่อค้นหาคำาตอบสำาหรับปัญหาใดปัญหา
หนึง่ โดยนกัเรยีรจะต้องทำางานเปน็กลุม่ตอ้ปรึกษา
หรอืบง่หนา้ทีก่ารงาน จะตอ้งถกเถยีง เสนอขอ้มูล 
อธบิายขอ้สรปุสำาหรบัขอ้คดิเหน็แตล่ะขอ้ การสอน
ตามรูปแบบนี้มีแนวคิดในเรื่องความแตกต่างระ
กว่าบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดความอยาก
รู้อยากเห็นว่าผู้อ่ืนอย่างไร และเข้าใจการทำางาน
ของผู้อื่น ได้แก่ปัญหาร่วมกับผู้อื่น 
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3. ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5 โดยการจดัการเรยีน
รูแ้บบปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัการเรยีนแบบรว่มมอื
เทคนคิ GI พบวา่ จติวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนทีว่ดั
ได้หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI 
ในภาพรวมผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ
มาก ( =3.87, S.D.=0.33) ทั้งนี้เนื่องจากขั้น
ตอนการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI มีกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อความ
มีจิตวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนเนื่องจากในการจัด
กิจกรรมการเรยีนรปูแบบนีน้ัน้ไดเ้น้นใหส้มาชิกใน
กลุ่มของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สุด 
ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง
ซึ่งสถานการณ์ที่ผู้สอนได้สร้างขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้น้ันมีความสอดคล้องกับ
บริบทของบทเรียนทำาให้ผู้เรียนสามารถนำาความ
รู้ที่ได้iน้ันไปปรับใช้ต่อไปได้ สอดล้องกับทิศนา  
แขมณ ี(2553) ทีก่ลา่ววา่การสอนเพ่ือปลูกฝงัค่านิ
ยมใดๆ ใหแ้กผู่เ้รยีนสามารถดำาเนนิได้หลายขัน้คือ
ขั้นที่1 การรับรู้ค่านิยม ขั้นที่ 2 การตอบสนองต่อ
คา่นิยม ขัน้ที ่3 การเหน็คณุค่าของคา่นยิม ขัน้ที ่4 
การจัดระบบคา่นยิม ขัน้ท5ี การสรา้งลกัษณะนิสยั
ผู้สอนให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยม
นัน้อย่างสม่ำาเสมอจนกระทัง่ผูเ้รยีนสามารถปฏิบติั
ไดจ้นเป็นนิสยั โดยจิตวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนหลงั
การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI สามารถก่อให้เกิด
ผลลัพธ์โดยตรงกับผู้เรียนที่จะทำาให้เกิดจิตวิทยา
ศาสตร์ได้สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

3.1 ความอยากรู้อยากเห็น มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.74 คือครูได้กำาหนดสถานการณ์ปัญหา
ให้ผู้เรียนร่วมกันคิดร่วมกันกำาหนดหัวข้อย่อย
ของปัญหาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้

อยากเห็น เชื่อมโยงความรู้และทำาความเข้าใจกับ
ปัญหาที่ได้รับ

3.2 ด้านความซื่อสัตย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.81 ม ีคอืนกัเรียนนำาเสนอองคค์วามรู้หรอืความ
จริงที่ได้จากการสืบค้นและบันทึกผลการสืบค้นที่
เป็นความจริงซึ่งมีความน่าเชื่อถือ

3.3 ดา้นความพยายามมุง่มัน่มคีา่คะแนน
เฉลีย่อยูท่ี ่3.67 คอืกลุ่มของผูเ้รียนจะตอ้งมคีวาม
อดทนมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีได้
รับไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความล้มเหลว

3.4 ด้านความรอบคอบมีคะแนนค่า
เฉลี่ย 4.11 ซ่ึงเริ่มตั้งแต่การร่วมกันเช่ือมโยง
ความรู้เดิมเข้ากับข้อมูลใหม่ที่ได้ทำาการสืบค้น
โดยผ่านกระบวนการวางแผนที่ทำางานอย่างเป็น
ระบบในการรวบรวมขอ้มลูเพือ่นำามาวิเคราะหแ์ละ
พิจารณาให้มีความถูกต้องตรงประเด็นนำาข้อมูล
ท่ีได้มาสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ทุกข้ันตอนจะต้อง
มีความละเอียดรอบคอบและรู้จักใช้วิจารณญาณ
ก่อนการตัดสินใจในการทำางาน

3.5 ด้านความรับผิดชอบ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.81 ซึ่งเป็นข้ันตอนที่ ผู้เรียนจะต้องมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและรับผิด
ชอบต่อส่วนรวมหรือภายในกลุ่มฃเพื่อให้งานที่ได้
รับมอบหมายนั้นสำาเร็จลุล่วง ซึ่งการทำางานนั้น 
ก็จะสะท้อนถึงรับผิดชอบเพียงใดต่อกระบวนการ
ทำางานของตนเองและส่วนรวม

3.6 ด้านความมีเหตุผล มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.85 สังเคราะห์ข้อมูลจากการเรียนรู้ใน
ประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนจำาแนก
ข้อมูลว่ามีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามประเด็นที่
จะศึกษาหรือไม่ ด้วยความมีเหตุผลและก่อนที่จะ
สรุปประเมินค่าคำาตอบเพื่อเตรียมจัดทำารายงาน
นั้นจะต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้อง
หรือความสมบูรณ์ของเน้ือหาต่างๆ นอกจากนี้
ความมีเหตุผลยังเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่สำาคัญ
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สำาหรับการทำางานร่วมกับผู้อื่นด้วย

3.7 ความใจกว้าง คุณลักษณะที่สำาคัญ
ของการทำางานร่วมกับผู้อื่น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.97 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำางาน
รว่มกนัไดรั้บฟงัและเปดิโอกาสใหส้มาชิกในกลุม่ได้
แสดงความคิดเห็นยอมรับความคิดเห็นและความ
แตกต่างซึ่งกันและกันอีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ทำาการศึกษาร่วมกัน ที่

3.8 ความช่วยเหลือร่วมมือ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.99 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้นี้เน้นให้ผู้
เรียนได้ทำางานร่วมกันในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับ
สมาชิกในกลุ่มและนอกกลุ่ม โดยในทุกขั้นตอน
จะต้องอาศัยความช่วยเหลือร่วมมือของสมาชิก
ในกลุ่มที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในกลุ่มเพ่ือให้ 
เป้าหมายของกลุ่มประสบผลสำาเร็จ

3.9 ด้านใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.18 มี ส่งผล
ตอ่พฤตกิรรมการใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และการใชเ้ทคโนโลยีของนกัเรยีนเน่ืองจาก การจดั
เรียนรู้รูปแบบนี้เน้นให้ผู้เรียนรู้จักเลือกวิธีดีท่ีสุด
ของกระบวนการทางวทิยาศาสตรต์า่งๆ ในการให้
ไดม้าซึง่องคค์วามรู ้รูจั้กใช้เทคโนโลยีในการค้นควา้
ข้อมูลที่ต้องการอย่างเหมาะสม

3.10 ดา้นการมเีจคตทิีด่ตีอ่วทิยาศาสาตร ์ 
มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.58 ในทุกขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรู้ส่งผลโดยตรงต่อการมีเจคติที่ดีต่อ
วทิยาศาสตร์อยา่งมากเนือ่งจาก การมเีจคตทิีดี่ตอ่
วิทยาศาสตร์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้
ดว้ยกจิกรรมทีห่ลากหลายจาก ซ่ึงการจดัการเรยีนรู ้
นีม้ลีกัษณะทีเ่ปน็กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ได้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการทำางานร่วมกับผู้อื่นและ
เมือ่ผูเ้รยีนไดก้ระทำาซ้ำากนัหลายๆ รอบจนมคีวาม
รู้สึกที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ในการวจิยัครัง้นีเ้ปน็การจดักจิกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการเรียนของผู้เรียนเป็น
หลัก ดังน้ันครูผู้สอนควรลดบทบาทของการเป็น
ผู้ให้ความรู้ แต่ควรเป็นผู้อำานวยความสะดวกและ
ดแูลความเรยีบรอ้ยในการสบืคน้หาความรู ้การแก้
ปญัหาตา่งๆ ของนกัเรยีนเพือ่ใหก้ลุม่ของนักเรยีน
ได้แสดงศักยภาพที่แท้จริง

1.2 ในการฝกึใหนั้กเรยีนมคีวามสามารถ
ในการแก้ปัญหา ควรสอดแทรกกิจกรรมปัญหา
ที่หลากหลายของการแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนมี
ความคุ้นเคยกับลำาดับขั้นตอนของการแก้ปัญหา 
และมสีถานการณท์ีใ่ชใ้นการการแกป้ญัหา ทา้ทาย
ความสามารถและพบเห็นได้ในชีวิตประจำาวัน 
เนื่องจากผู้เรียนในแต่ละคนในกลุ่มจะมีวิธีแสดง
วิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน

1.3 ควรจดับรรยากาศภายในกลุม่ผูเ้รยีน
รู้สึกถึงความเป็นกันเองเพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ความคดิเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความ
กระตือรือร้นในการทำากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น

1.4 การกำาหนดแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนทุกกลุ่มใช้ค้นคว้าหาความรู้ จะต้องมีการ
คำานึงถึงความถูกต้องของเนื้อหา ความสะดวกใน
การเลือกใช้ ทันสมัยและมีความเหมาะสมที่จะ
สามารถนำาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้

1.5 การพัฒนานักเรียนให้มีจิตวิทยา
ศาสตรท์ีด่ ีควรจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนได้
เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย ท้าทาย 
และเปดิโอกาสใหน้กัเรยีนไดค้้นคว้าศกึษาหาความ
รู้ด้วยตนเองตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้เรียนเลือก

1.6 ในการนำาแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัการเรยีนแบบรว่มมอืเทคนคิ 
GI ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ครูควรศึกษา
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ทำาความเข้าใจข้ันตอนและแนวทางของการจดัการ
เรียนรู้อย่างถ่องแท้ชัดเจนทุกขั้นตอน 

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 เนื่องจากในการวิจัยครั้งน้ีมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนโดยการใช้
แบบทดสอบเพียงอย่างเดียว ในการวิจัยครั้งต่อ
ไปควรเพิ่มวิธีประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการแกป้ญัหาของผูเ้รยีนด้วย
วิธีการอื่นๆ เช่น แบบสังเกต สอบปฏิบัติ เป็นต้น 
ควบคูไ่ปกบัการประเมนิด้วยแบบทดสอบเพ่ือให้ได้
ข้อมลูทีส่อดคลอ้งกบัสภาพความเปน็จรงิมากทีส่ดุ

2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรให้มีการ
ศึกษาตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
จติวิทยาศาสตร์เชน่ ความคงทนทางความรู ้ความ
สามารถในการคดิวเิคราะห ์เปน็ตน้ เพือ่ศกึษาการ
เชื่อมโยงความรู้ของผู้เรียน

2.3 ในการวิจัยครั้งนี้ผลจากการวิจัย
เก่ียวกับจิตวิทยาศาสตร์ท้ัง 10 ด้าน พบว่าด้าน
ที่ 9 “การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 4.18 และ
พบว่าด้านที่ 10 “เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์”  
มีคะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด คือ 3.58 ซึ่งจะเห็นว่าผล
การวิจัยค่อนข้างขัดกับประเด็นปัญหา ในการวิจัย 
ครั้งต่อไปควรจะทำาการศึกษาเพื่อหาสาเหตุของ
การที่ผลวการวิจัยนั้นขัดแย้งกับประเด็นปัญหา
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