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การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาแนวทางการจดัการเรยีนรู ้และ 2) พฒันาทกัษะการ

สื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการร่วมมือ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสิ่งมีชีวิต ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 
1 กำาหนดปัญหา ขั้นที่ 2 ทำาความเข้าใจกับปัญหา ขั้นที่ 3 ดำาเนินการศึกษาค้นคว้า ขั้นที่ 4 สังเคราะห์
ความรู้ ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคำาตอบ และขั้นที่ 6 นำาเสนอและประเมินผลงาน ผู้มีส่วนร่วมใน
การวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย จำานวน 12 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรม แบบ
สะทอ้นการจัดการเรยีนรู ้และแบบประเมินทกัษะการสือ่สารทางวทิยาศาสตรแ์ละการรว่มมอื และใชก้าร
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาร่วมกับตรวจสอบแบบสามเส้า 
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Abstract
This research aimed to 1) study learning management approaches and 2) development  

problem-based approach to promote scientific communication and collaboration skills in 
concept of living things of grade 5 students. There is a 6-step problem-based learning 
model, these are: step 1: Identify the problem, step 2: understanding the problem, step 
3: conducting research, step 4: knowledge synthesis, step 5: summarize and evaluate the 
answer, and step 6: presentation and evaluation. The participants in the research were 
12 students from grade 5 students in an elementary school in Sukhothai Province and  
purposive selection. The research instruments included a set of lesson plans, learning 
sheets, and reflective journals. Content analysis and data creditability by method triangulation  
were used to identify the findings.

The research results found that: 1) learning management should choose a problem  
situation close to the students in daily life, an example should be given in connection  
with the situation received and in accordance with the experience of the learners, and  
2) scientific communication and collaboration skills were more development in every  
operating cycle.

Keywords:  Problem-based learning, scientific communication, collaboration skills

บทนำา
ทกัษะการสือ่สารและการรว่มมอืเปน็เปน็

ทักษะที่จำาเป็นและต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียนเพื่อถ่ายทอดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเองผ่านการสื่อสาร อาจเป็นภาษา
พูดหรือภาษากาย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและสงัคม อนันำาไปสูค่วามรว่มมือกนัในการ
ดำาเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงร่วมกัน จนบรรลุ
เป้าหมายทีว่างไว ้อทิธศิกัดิ์ ศริจินัทร.์ (2562) อกี
ทั้งทักษะการสื่อสารและการร่วมมือว่า เป็นความ
สามารถของมนุษย์ในการรับและส่งสารที่ต้อง
อาศยั ความชำานาญ กระบวนการของการถ่ายทอด
สารจากผู้สง่สารไปยังผูร้บัสาร โดยอาศยัเครือ่งมอื 

สือ่ หรอืวิธใีดวิธหีนึง่ เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกัน  
และประสิทธิผลในการสื่อสารนำาไปสู่ความร่วม
มือในการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ (The  
Partnership for 21st Century Skills, 2013) 

นักเรียนไทยระดับประถมศึกษา ยังขาด
ทกัษะการสือ่สารทางวทิยาศาสตรแ์ละการรว่มมอื
ทำางานกบัผูอ้ืน่ ดงัที ่บญุเลศิ คณาธนสาร (2561) 
ได้กล่าวถึงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและ
การร่วมมือทำางานกับผู้อ่ืนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นนั้น ผู้เรียนควรฝึกการสื่อสารที่เป็นการสื่อสาร
แบบสองทาง คือ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ประสบการณ์ ที่ช่วยโน้มน้าวให้ยอมรับได้ ทำาให้
เข้าใจความคิดของกันและกัน ก่อให้เกิดความคิด
ใหม่ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อใจกัน การ
ร่วมมือทำางานจะช่วยฝึกทักษะการทำางานเป็นทีม 
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เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยังเปิด
โอกาสให้เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น

นอกจากนี ้เจษฎายุทธ ไกรกลาง (2560) 
ยงัพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานช่วย
ส่งเสริมให้การเรียนวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ดีขึ้น เนื่องจากการจัดการ
เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 6 ขั้นตอนนั้นเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นเหตุ
เปน็ผล ทำาให้สามารถแกไ้ขปญัหาและสง่เสรมิการ
เรียนวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ดังที่ สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้กำาหนดการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ไว้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 กำาหนดปัญหา ขั้น
ที่ 2 ทำาความเข้าใจกับปัญหา ขั้นที่ 3 ดำาเนินการ
ศึกษาค้นคว้า ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ ขั้นที่ 5 
สรุปและประเมินค่าของคำาตอบ และขั้นที่ 6 นำา
เสนอและประเมนิผลงาน ทีส่อดคลอ้งกบักระบวน
ทางวิทยาศาสตร์ ท่ีมีขั้นตอนการกำาหนดปัญหา 
ศึกษาค้นคว้า และสรุปผลด้วยเช่นกัน นอกจาก
นั้นจึงมีความสัมพันธ์กับทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์และการร่วมมืออีกด้วย

การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสิ่งมี
ชีวิต เป็นเนื้อหาที่สำาคัญท่ีช่วยให้นักเรียนเรียนรู้  
และเข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของสิ่งมีชีวิต
และสภาพแวดล้อมรอบตัวเพ่ือนำาไปประยุกต์ใช้ 
เช่น การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่ง
มีชีวิต โครงสร้างและลักษณะของสิ่งชีวิตในแหล่ง
ที่อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต 
เป็นต้น ซึ่งหากนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจจน
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจำาวนั แลว้นำา
ไปสู่การประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยแผนการ
จัดการเรียนรู้น้ันควรมีกระบวนการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้ปัญหาเป็นฐานน่ี

ส่งเสริมให้กับทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
และการร่วมมือ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อส่ง
เสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพในการเรยีนวทิยาศาสตร ์
เรื่องสิ่งมีชีวิต และพัฒนาทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตรแ์ละการรว่มมอื โดยการจดัการเรยีนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมาย
ที่จะดำาเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการ
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เพือ่สง่เสริมทักษะการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการร่วมมือ เรื่องสิ่งมี
ชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดย

การใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสิ่งมีชีวิต เพื่อส่งเสริม
ทกัษะการสือ่สารทางวทิยาศาสตรแ์ละการรว่มมอื 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2. พั ฒน าทั ก ษ ะก า ร สื่ อ ส า รท า ง
วิทยาศาสตรแ์ละการรว่มมอื โดยการจดัการเรยีนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ค รั้ ง นี้ ใ ช้ รู ป แบบการวิ จั ย 

ปฏิบัติการ เป็นแนวทางในการดำาเนินการวิจัย 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (Kemmis and 
McTaggart, 1998) โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และ
การร่วมมือ เรื่องสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย 4 วงจรปฏิบัติการ 
ซึ่งแต่ละวงจรปฏิบัติการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ ข้ันวางแผน (Plan) ข้ันปฏิบัติ (Act) ข้ัน
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สังเกต (Observe) และขั้นสะท้อนผล (Reflect) 

ผู้มีส่วนร่วมวิจัย

ผู้มีสว่นรว่มในการวจิยันี ้ได้แก ่นกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปท่ีี 5 ปกีารศกึษา 2563 ในโรงเรยีน
ขนาดเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย จำานวน 
12 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  
มคีวามรบัผดิชอบในการทำางานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
และนักเรียนไม่เคยเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ สำ าหรั บคำ า ถามวิ จั ย 
ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เรื่องสิ่งมีชีวิต สำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 5 จำานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้  
ใช้เวลาทั้งหมด 12 ช่ัวโมง เมื่อจบการจัดการ
เรยีนรูใ้นแต่ละแผนการจดัการเรยีนรู ้ผูว้จิยัจะเกบ็
รวบรวมใบกิจกรรมแบบสะท้อนการจัดการเรียน
มาใช้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
โดยมีลักษณะเป็นการปฏิบัติซ้ำาเป็นวงจรทั้งหมด 
4 วงจร ซึ่งแต่ละวงจรปฏิบัติการประกอบด้วย 4 
ขัน้ตอน ไดแ้ก ่ขัน้วางแผน (Plan) ขัน้ปฏบัิต ิ(Act) 
ข้ันสงัเกต (Observe) และขัน้สะทอ้นผล (Reflect) 

2. แบบสะท้อนการจัดการเรียนรู้ โดย
ผู้วิจัยและผู้ร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนรู้ 
(triangulation) จากการเปรียบเทียบข้อค้นพบ  
ของปรากฏการณ์ที่ศึกษา จากแหล่งและมุม
มองที่แตกต่างกัน เพ่ือยืนยันความน่าเช่ือถือ 
ของ ข้อ มูลที่ ค้นพบ โดยครูประจำ าการที่ มี
ประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์มากกว่า 10 
ปี พิจารณาลักษณะการจัดการเรียนรู้ว่า บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ในแต่ละขั้นตอนหรือไม่  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
มีอะไรบ้าง

3. ชุดใบกิจกรรมของนักเรียน ซึ่งเป็น
แบบบันทึกปลายเปิดที่นักเรียนสามารถระบุ 
คำาตอบได้อย่างอิสระที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้นๆ 

4. แบบประเมินทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์และการร่วมมือ เป็นแบบประเมินที่
ใช้แบบทดสอบให้นักเรียนเขียนตอบที่มีข้อคำาถาม
ตาม 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความสามารถ
ในการอ่านและการฟังเพื่อจับใจความสำาคัญจาก
สื่อทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิต 
(2) การตอบคำาถามเพื่อแสดงความรู้ ความคิด 
แนวคิดหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิต
ไดอ้ยา่งเหมาะสม (3) การอภปิราย/การรายงาน/
การเล่า/การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว 
ทางวทิยาศาสตร ์เรือ่งสิง่มชีวีติทีไ่ดจ้ากการศกึษา
ค้นคว้าให้เข้าใจได้อย่างเหมาะสม (4) มีการนำา
เสนอด้วยข้อเท็จจริง และสรุปตามหลักการทาง
วทิยาศาสตร ์เรือ่งสิง่มชีวีติ (5) สามารถในการนำา
เสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม เหมาะสม และ  
(6) สามารถนำาข้อมูลมาเขียนวิเคราะห์วิจารณ์/
จำาแนก แจกแจง การแบ่งสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องชัดเจน ของทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์และการร่วมมือ 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และข้อตกลงใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรือ่ง สิง่มชีวิีต ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์ใหน้กัเรียน
ทราบ

2. ดำาเนนิการจัดการเรยีนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สิ่งมี
ชีวิต ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ จำานวน 4 แผนการ
จัดการเรียนรู้ ตามชั่วโมงปกติของโรงเรียน โดย
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ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 12 
ชั่วโมง

3. ในระหวา่งทำาการจดัการเรยีนรูแ้ตล่ะ
แผน ผู้วิจัยสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วม
กบัผู้สงัเกตการณ์ และจดบนัทกึลงในแบบสะทอ้น
การจดัการเรยีนรู้ และนักเรยีนเขียนบนัทกึลงในใบ
กิจกรรม

4. หลังจากการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
วงจรปฏิบัติ ผู้วิจัยนำาผลจากการจัดการเรียนรู้
ท้ังหมดให้ผู้สะท้อนผลร่วมทำาการสะท้อนผลการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบสะท้อนผลการจัดการ
เรียนรู้ โดยมีลักษณะเป็นการปฏิบัติซ้ำาเป็นวงจร
ทั้งหมด 4 วงจร

5. นำาผลทีไ่ด้จากการสะทอ้นผลการจดั
กิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้ดีขึ้นในวงจรปฏิบัติถัดไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรยีนรู้ท่ีนำามาใชน้ั้นใช้การวเิคราะหด้์วยระเบยีบวธิี
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกับ 
การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation  
method) จะเนน้ข้อมลูเชิงคณุภาพ ซึง่ผูว้จัิยทำาการ
ตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
การวิจัยทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

1. การวเิคราะหข์อ้มลูทีน่ำาไปสูก่ารตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ใช้แบบสะท้อนการ
จัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เพ่ือนำาไปสู่ข้อสรุปในภาพรวม ว่ามีแนวทางการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่ามีลักษณะ
สำาคัญและองค์ประกอบร่วมที่สัมพันธ์กันอย่างไร 
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา รวมทั้งตรวจสอบ
ข้อมูลว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  
มีข้อบกพร่องอย่างไร เพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไข

แนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาทักษะการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการร่วมมือ ในวงจร
วิจัยในชั้นเรียนในวงรอบต่อไป

2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่นำาไปสู่การ
ตอบคำาถามวิจัยข้อที่ 2 โดยมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ชุดใบกิจกรรม และแบบประเมิน
ทกัษะการสือ่สารทางวทิยาศาสตรแ์ละการรว่มมอื  
ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อมูลสำาคัญท่ีสามารถตอบ
คำาถามวิจัย ทำาการรวมกลุ่มข้อมูลที่สามารถบ่ง
บอกพฤติกรรมที่แสดงถึงทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์และการร่วมมือ ซึ่งสามารถจำาแนก
ระดับของพฤติกรรม ใน 6 องค์ประกอบ โดย
แต่ละองค์ประกอบมี 3 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 ไม่
ถกูตอ้ง ระดบั 2 ถกูตอ้งแตไ่มค่รบถว้น และระดบั 
3 ถูกต้อง และครบถ้วน ซึ่งแสดงออกถึงทักษะ
การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์และการร่วมมือของ
ผู้เรียนได้ 

ผลการวิจัย 

1. ก�รศกึษ�แนวท�งก�รจดัก�รเรยีนรู้
โดยก�รใช้ปัญห�เป็นฐ�น เรื่องสิ่งมีชีวิต เพื่อส่ง
เสริมทักษะก�รสื่อส�รท�งวิทย�ศ�สตร์และก�ร
ร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 5 

ผูว้จิยัไดอ้อกแบบและนำาแผนการจดัการ
เรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาทกัษะการสือ่สารทางวทิยาศาสตรแ์ละการ
ร่วมมือ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เรื่องสิ่งมีชีวิต จำานวน 4 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 
12 ชัว่โมง (แผนละ 3 ชัว่โมง) โดยในแตล่ะแผนได้
กำาหนดแผนการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้น
วางแผน (Plan) (2) ขัน้ปฏบิตั ิ(Act) และขัน้สงัเกต 
(Observe) และ (3) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ 
(Reflect) โดยในแต่ละขั้นตอน ผู้วิจัยได้วางกรอบ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ 
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6 ขั้นตอน ได้แก่ (6 ขั้นตอน ได้มาตั้งแต่ตอนแรก
หรือเปล่า ควรเขียนเป็นแนวทางว่าขั้น 1-6 

ขั้นที่ 1 ขั้นกำาหนดปัญหา ในวงจรปฏิบัติ
การที่ 1 นักเรียนมีความสนใจ และกระตือรือร้น
ในการดูวิดีโอและสถานการณ์ เรื่องส่ิงมีชีวิต 
เนื่องจากเนื้อหาและการนำาแสนอเรื่องราวใน
วีดีโอน่าสนใจและชวนติดตาม แต่ยังมีนักเรียน
เพียงส่วนน้อยที่ ร่วมแสดงความคิดเห็น และ
นักเรียนยังไม่สามารถอ่านเพื่อจับใจความสำาคัญ
จากสถานการณ์ได้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 พบว่า  
จำานวนนักเรียนที่มีส่วนร่วมในร่วมแสดงความคิด
เห็นเพ่ิมมากขึ้น ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 พบว่า  
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ
คลิปและสามารถจับใจความสำาคัญได้อย่างตรง
ประเด็น และในวงจรปฏิบัติการที่ 4 นักเรียน 
ทกุความสนใจและกระตือรือร้นกบัการดูวดีิโอ และ
นักเรียนเกือบทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น
และรว่มกนัสรปุประเด็นได้ชัดเจนตรงตามประเด็น 

ขั้นที่ 2 ขั้นทำาความเข้าใจกับปัญหา ใน
วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนแต่ละกลุ่มมีการพูด
คุยกันในประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างน้อย และยังไม่
สามารถตั้งสมมติฐานได้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 
นกัเรยีนสามารถแลกเปล่ียนความคดิเหน็เกีย่วกับ
ปัญหาและสาเหตไุด้ดีย่ิงข้ึน ในวงจรปฏิบติัการที ่3 
พบว่า สมาชิกในกลุ่มมีการพูดคุยแสดงความคิด
เหน็และระดมความคดิเพ่ือหาสาเหตแุละปญัหาที่
เกดิขึน้ได ้แต่นักเรยีนสว่นใหญไ่มเ่ขา้ใจช่ือสารเคมี
บางชนิดหรอืคำาศัพทท์างวทิยาศาสตรบ์างคำา และ
ในวงจรปฏบัิติการที ่4 พบว่า นกัเรยีนแตล่ะกลุม่มี
การพดูคยุ แลกเปลีย่นความคิดเหน็กนัในประเด็น
ปัญหามากยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 3 ข้ันดำาเนินการศึกษาค้นคว้า ใน
วงจรปฏิบัติการที่ 1 พบว่า สมาชิกในกลุ่มบาง
คนไม่สามารถต้ังคำาถามได้ และรอดูของสมาชิก

คนอื่นเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังมีการตั้งคำาถามที่
ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและไม่หลากหลาย ในวงจร
ปฏิบัติการที่ 2 พบว่า นักเรียนบางคนสามารถ
ตั้งคำาถามได้ โดยสามารถระบุได้ว่าคำาถามใดที่รู้
และคำาถามใดยังไม่รู้ นักเรียนเกี่ยงกันทำางานเมื่อ
ถูกแบ่งหน้าที่ให้ไปสืบค้นข้อมูล ในวงจรปฏิบัติ
การที่ 3 พบว่า นักเรียนสามารถตั้งคำาถามได้
ตรงประเด็นมากขึ้นและทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในสถานการณ์ แต่นักเรียนบางคนไม่สามารถตั้ง
คำาถามได้หลากหลาย และในวงจรปฏิบัติการที่ 4 
ประธานกลุม่แตล่ะกลุม่สามารถแบง่หนา้ทีใ่นการ
สืบค้นข้อมูลได้ดี สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มสามารถ
ตัง้คำาถามทีต่นเองทราบและยงัไมท่ราบคำาตอบได้
ชัดเจนตรงประเด็น

ขั้นที่ 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้ ในวงจร
ปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนไม่คุ้นเคยกับการสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเองจึงใช้เวลานานในการค้นคว้า 
และไม่สามารถเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมา
ใช้ได้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 พบว่า นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการสืบค้นข้อมูลมากยิ่งข้ึน 
แต่นักเรียนยังไม่สามารถเลือกแหล่งข้อมูลท่ีน่า
เชื่อถือได้ และยังใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลเกิน
กว่ากำาหนด ในปฏิบัติการที่ 3 พบว่า นักเรียน
สามารถเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ และยัง
สามารถสรปุเพือ่ตอบคำาถาม โดยทีไ่มล่อกขอ้มลูที่
สบืคน้ไดม้าทัง้หมด และในปฏบิตักิารที ่4 นกัเรยีน
สามารถเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ และทัน
ตามเวลาที่กำาหนด

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินค่าของ 
คำาตอบ ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 พบว่า มีนักเรียน
เพียงบางคนที่กล้านำาเสนอความคิดของตน  
แต่นักเรียนบางคนไม่แสดงความคิดเห็นหรือ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตนเองได้ไปศึกษาค้นคว้า
มา และไม่ร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากับ
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สมาชิกในกลุ่ม ในปฏิบัติการที่ 2 พบว่า นักเรียน
สามารถเขียนโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบ
นิเวศได้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยนักเรียนมีการพูด
คุย ปรึกษา แสดงความคิดเห็นกันภายในกลุ่มเป็น
อย่างดี แต่ยังมีสมาชิกบางคนที่ขาดความมั่นใจ
ในการแสดงความคิดเห็น เมื่อตนมีความคิดเห็น
ไม่ตรงกับสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม ในปฏิบัติการที่ 3  
พบว่า นักเรียนสามารถเสนอแนวคิดของตนเอง
ในการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่
สามารถคิดผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหา
ไดเ้ทา่ท่ีควร และในปฏิบตักิารที ่4 พบว่า นกัเรยีน
สามารถเสนอแนวคิดของตนเองในการเลือก
แนวทางการแก้ไขปัญหา แต่ไม่มีการอภิปรายถึง
ความเปน็ไปไดข้องแนวทางการแกป้ญัหาเทา่ทีค่วร

ขั้นที่ 6 ขั้นนำาเสนอและประเมินผลงาน 
ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 พบว่า นักเรียนบางคนยัง
ไม่มีความมั่นใจ ในตนเองในการนำาเสนอผลงาน 
ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 พบว่า ป้ายโฆษณารณรงค์
ในการนำาเสนอมคีวามนา่สนใจและสวยงาม ขอ้มลู
สำาคญัในแผนผงัความคดิครบถว้น แต่นกัเรยีนบาง
คน เมื่อต้องออกไปนำาเสนอ ยังไม่มีความมั่นใจ
ในนำาเสนอผลงานของตนเอง ในวงจรปฏิบัติการ
ที่ 3 พบว่า นักเรียนที่ออกมานำาเสนอสามารถนำา
เสนอแผนผังความคิดได้อย่างครบถว้นทกุประเด็น
สำาคญั แตน่กัเรยีนทีเ่ปน็ตวัแทนในการพูดนำาเสนอ
ของทุกกลุ่มเป็นนักเรียนคนเดิมที่เคยนำาเสนอมา
ก่อนหน้านี้ และในวงจรปฏิบัติการที่ 4 พบว่า มี
การเปล่ียนผู้ท่ีเป็นตัวแทนในการนำาเสนอของทุก
กลุม่ จะโดยทีว่งจรกอ่นหนา้นีเ้ปน็นกัเรยีนคนเดมิ
ท่ีเคยนำาเสนอ และผูท้ีน่ำาเสนอนำาเสนอสามารถนำา
เสนอแผนผังความคิดของกลุ่มตนเองได้ 

นอกจากนี ้ผูว้จิยัต้องเลอืกใช้สถานการณ์
ปัญหาที่ใกล้ตัวผู้เรียน หรือเป็นปัญหาที่ผู้เรียนคุ้น

เคย ซึง่จะชว่ยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจะต้องมี
การยกตัวอย่างการอ่านเพื่อจับใจความสำาคัญให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึน เพื่อจะนำาไป
สู่การหาปัญหา สาเหตุ และการตั้งสมมติฐานได้
อย่างถูกต้อง อีกทั้งการตั้งสมมติฐานของนักเรียน
ผูวิ้จัยจะตอ้งมกีารยกตวัอยา่งและอธบิายหลกัการ
ตัง้สมมตฐิานเพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถตัง้สมมตฐิาน
ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อจะนำาไปสู่การหาแนวทางการ 
แก้ปัญหาที่มีความเหมาะสมที่สุด 

2. การศึกษาพัฒนาการทักษะการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการร่วมมือ โดยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสิ่งมีชีวิต 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
การร่วมมือ จนเสร็จสิ้นทั้ง 4 วงจรปฏิบัติการ
และทดสอบผู้เรียนรายบุคคล ได้ผลสรุปจากใบ
กิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนมา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ของการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบทั้ง 8 องค์
ประกอบจากแบบประเมินทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์และการร่วมมือ 

องค์ประกอบที่ 1 การอ่านและจับใจ
ความสำาคัญจากบทความและวิดีโอ ในระดับที่ 1 
ไม่มีนักเรียนที่มีองค์ประกอบการอ่านและจับใจ
ความสำาคัญจากบทความและวิดีโอของทักษะ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการร่วมมือ ส่วน
ในระดับที่ 2 นักเรียนที่มีองค์ประกอบการอ่าน
และจับใจความสำาคัญจากบทความและวิดีโอ
ของทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการ 
ร่วมมือร้อยละ 58.33และระดับที่ 3 ร้อยละ 
41.67 ตามลำาดับ
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องค์ประกอบที่ 2 การตอบคำาถามเพื่อ
แสดงความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
จำานวนนักเรียนที่มีองค์ประกอบการตอบคำาถาม
เพ่ือแสดงความเขา้ใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์
ของทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการ
ร่วมมือที่อยู่ระดับที่ 1 ร้อยละ 8.33 ระดับที่ 2 
ร้อยละ 66.67 และระดับที่ 3 ร้อยละ 25.00 
ตามลำาดับ

องค์ประกอบที่ 3 การศึกษา ค้นคว้า
แล้วอภิปรายเก่ียวกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์
ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า ในระดับที่ 1 ไม่มี
นักเรียนที่มีองค์ประกอบการศึกษา ค้นคว้าแล้ว
อภิปรายเก่ียวกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าของทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์และการร่วมมือ ส่วนในระดับที่ 2 
ร้อยละ 50.00 และระดับที่ 3 ร้อยละ 50.00 
ตามลำาดับ

องค์ประกอบที่ 4 การนำาเสนอด้วยข้อ
เท็จจริง และสรุปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
ในระดับที่  1 ไม่มีนักเรียนที่มีองค์ประกอบ
การนำาเสนอด้วยข้อเท็จจริง และสรุปตามหลัก
การทางวิทยาศาสตร์ของทักษะการสื่อสารทาง
วทิยาศาสตรแ์ละการรว่มมอืทีอ่ยู่ระดับที ่1 ร้อยละ 
8.33 สว่นในระดบัที ่2 มีนกัเรยีนทีม่อีงคป์ระกอบ
การนำาเสนอด้วยข้อเท็จจริง และสรุปตามหลัก
การทางวิทยาศาสตร์ของทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์และการร่วมมือ ร้อยละ 41.67 และ
ระดับที่ 3 ร้อยละ 58.33 ตามลำาดับ

องค์ประกอบที่ 5 การนำาเสนอผลงาน 
จำานวนนักเรียนที่มีองค์ประกอบการนำาเสนอผล
งานของทกัษะการสือ่สารทางวทิยาศาสตร์และการ
ร่วมมืออยู่ระดับที่ 1 ร้อยละ 8.33 ส่วนในระดับที่ 
2 มีจำานวนนักเรียนท่ีมีองค์ประกอบการนำาเสนอ
ผลงานของทกัษะการสือ่สารทางวทิยาศาสตรแ์ละ

การร่วมมือร้อยละ 41.67 และระดับที่ 3 ร้อยละ 
50.00 ตามลำาดับ

องค์ประกอบที่ 6 การนำาข้อมูลมาเขียน
วิพากย์ วิจารณ์บทความ จำานวนนักเรียนที่มีองค์
ประกอบการนำาข้อมูลมาเขียนวิพากย์ วิจารณ์
บทความของทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
และการร่วมมือที่อยู่ระดับที่ 1 ร้อยละ 16.67 
ระดับที่  2 ร้อยละ 50.00 และระดับที่  3  
ร้อยละ 33.33

องค์ประกอบที่ 7 การทำางานร่วมกันเป็น
ทีมเพื่อสร้างไม่มีนักเรียนที่มีองค์ประกอบการ
ทำางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างผลงานของทักษะ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการร่วมมือ ส่วน
ในระดบัที ่2 มจีำานวนนกัเรยีนทีม่อีงคป์ระกอบการ
ทำางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างผลงานของทักษะ
การสือ่สารทางวทิยาศาสตรแ์ละการร่วมมอืรอ้ยละ 
25.00 และระดับที่ 3 ร้อยละ 75.00ตามลำาดับ

องค์ประกอบที่ 8 การรับผิดชอบต่อ
บทบาทหนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบของตนเอง ไมม่นีกัเรยีน
ที่มีองค์ประกอบการรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
ที่รับผิดชอบของตนเองของทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์และการร่วมมือ ส่วน ในระดับที่ 2 
มีจำานวนนักเรียนที่มีองค์ประกอบการรับผิดชอบ
ตอ่บทบาทหนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบของตนเองของทกัษะ
การสือ่สารทางวทิยาศาสตรแ์ละการร่วมมอืรอ้ยละ 
25.00 และระดับที่ 3 ร้อยละ 75.00 ตามลำาดับ

จากข้อสรุปดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การ
พัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และ
การร่วมมือ เรื่องสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีลำาดับการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากระดับ
ที่ 1 ไปสู่ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ที่ในทุกๆ 
วงจร โดยสามารถเรียงลำาดับผลการพัฒนาท้ัง 8  
อง ค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้ดั งนี้   
องค์ประกอบที่ 8 การรับผิดชอบต่อบทบาท
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หน้าที่ที่รับผิดชอบของตนเอง รองลงมา คือ  
องค์ประกอบที่ 7 การทำางานร่วมกันเป็นทีม
เพื่อสร้างผลงาน รองลงมา คือ องค์ประกอบ
ที่ 4 การนำาเสนอด้วยข้อเท็จจริงและสรุปตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ รองลงมา พบว่า มี 3  
องค์ประกอบจะมีการพัฒนาของนักเรียนที่เท่า
เทียมกัน คือ องค์ประกอบที่ 2 การตอบคำาถาม
เพ่ือแสดงความเขา้ใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 
องค์ประกอบที่ 3 การศึกษา ค้นคว้าแล้วอภิปราย
เกี่ยวกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการ
ศึกษาค้นคว้า และองค์ประกอบที่ 5 การนำาเสนอ
ผลงาน รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 1 การอ่าน
และจับใจความสำาคัญจากบทความและวิดีโอ 
และองค์ประกอบ 6 การนำาข้อมูลมาเขียนวิพากย์ 
วิจารณ์บทความ ตามลำาดับ จากข้างต้นจะเห็น
ได้ว่า นักเรียนมีระดับทักษะเพ่ิมมากขึ้นทุกองค์
ประกอบในทุกๆ วงจรปฏิบัติการ 

อภิปรายผล 

1. แนวท�งก�รจดัก�รเรียนรู้โดยก�รใช้
ปัญห�เปน็ฐ�น เรือ่งสิง่มชีวีติ เพือ่สง่เสรมิทกัษะ
ก�รส่ือส�รท�งวิทย�ศ�สตรแ์ละก�รรว่มมอื ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 5

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแนวทาง
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน 6 ขั้น 
สามารถพฒันาทกัษะการสือ่สารทางวทิยาศาสตร์
และการร่วมมือได้ทั้ง 8 องค์ประกอบ ในขั้น
ท่ี 1 กำาหนดปัญหา ผู้วิจัยเปิดวิดีโอสถานการณ์
ที่มีการนำา เสนอเ น้ือหาที่น่ าสนใจและชวน
ติดตาม ทำาให้นักเรียนมีความสนใจ ตื่นเต้น และ
กระตือรือร้นในการดูวิดีโอสถานการณ์ จากน้ัน 
ก่อนที่ผู้วิจัยจะเข้าสู่กิจกรรม ได้มีการทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับบทเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในเน้ือหามากยิ่งขึ้น และได้มีการอธิบาย

พรอ้มทัง้ยกตวัอยา่งการอา่นเพือ่จบัใจความสำาคัญ
ในสถานการณ์อ่ืนๆ เพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยง
ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ที่กำาหนด อีกทั้งผู้วิจัย
ได้ใช้คำาถามเป็นตัวกระตุ้น และเป็นคำาถามปลาย
เปิดเพื่อให้นักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิด
เห็นและมีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ได้ 
ดังท่ี สำานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการ
เรียนรู้ (2550) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานว่า ครูผู้สอนต้องจัดสถานการณ์
ปัญหาต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจและมองเหน็ปญัหา สามารถกำาหนดสิง่ทีเ่ป็น
ปัญหาที่นักเรียนสนใจอยากรู้อยากเรียนได้ และ
เกิดความสนใจที่จะค้นหา

หลังจากน้ัน ขั้นที่ 2 ทำาความเข้าใจกับ
ปัญหา ผู้วิจัยเลือกใช้สถานการณ์ปัญหาใกล้ตัวที่
นักเรียนคุ้นเคยและมักพบเจอในชีวิตประจำาวัน 
ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจและเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการเรียนรู้ที่จะนำาไปสู่การแก้ปัญหาด้วย
เหตุผล โดยผ่านกระบวนการทำางานกลุ่มที่ผู้วิจัย
ได้แบ่งกลุ่มให้ หลังจากนั้นได้อธิบายความหมาย
และหลักการของการตั้งสมมติฐาน ปัญหาและ
สาเหตขุองการเกดิปญัหา เพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจวธิี
การตัง้สมมตฐิาน และนำาไปใชใ้นการคน้ขอ้มลูเพือ่
นำามาสนับสนุนการตั้งสมมติฐานได้อย่างถูกต้อง 
และนำาสู่การแก้ปัญหาแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
ซึง่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ณชานนัท ์ประเสรฐิสขุ  
(2559) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียน
ให้ความเห็นในด้านกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐานชว่ยส่งเสรมิ
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณในการรบัขอ้มลูขา่วสาร
จากสื่อประเภทต่างๆ มากขึ้น
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ขั้นที่ 3 ดำาเนินการศึกษาค้นคว้า ในขั้น
นี้นักเรียนมีการตั้งคำาถามจากสถานการณ์ที่ได้รับ 
ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างการตั้งคำาถาม เพื่อให้นักเรียน
มีแนวทางในการต้ังคำาถามได้ตรงประเด็น และ 
ผูวิ้จยัชีแ้จงถึงการทำางานกลุ่ม การใหค้วามรว่มมอื
และความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม รับผิดชอบใน
การทำางานและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ในการทำางานร่วมกันให้ประสบความสำาเร็จ และ
มอบหมายให้ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าท่ี
ให้สมาชิกสืบค้นข้อมูล

ขัน้ที ่4 สงัเคราะหค์วามรู ้เปน็ขัน้ทีผู่เ้รยีน
นำาข้อมูลที่ได้จากการแบ่งหน้าที่ มาสังเคราะห์
ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือนำามาใช้ในการแก้ปัญหา โดย
ในขัน้น้ี ผูเ้รยีนต้องเลือกใช้แหลง่ขอ้มลูทีน่า่เช่ือถอื  
และค้นหา แสวงหาความรู้ คำาตอบด้วยตนเอง  
ผู้วิจยัไดอ้ธบิายทีม่าของขอ้มลูและการเลอืกแหลง่
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและวิธีการสืบค้นข้อมูล เพ่ือให้
นักเรียนสามารถเลือกสืบค้นข้อมูลที่เหมาะสม 
น่าเชื่อถือ และบริหารเวลาตามที่กำาหนด โดยให้
นักเรียนนำาแหล่งข้อมูลที่ได้สืบค้นมาตรวจสอบ
หรือสอบถามกับผู้วิจัยได้ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วจิยัของ พจงจติร นาบญุม ี(2559) ได้ทำาการวจัิย 
เร่ือง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ เรื่อง 
การเคลือ่นท่ีแบบหมนุของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา 
ปีที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า ในขั้นสังเคราะห์ความรู้ 
ครคูวรใชค้ำาถามเพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรยีนแสดงความ
คิดเห็นเพื่อนำาไปสู่การอภิปรายวิธีการแก้ปัญหา
ร่วมกัน รวมถึงเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน
เรยีนรู้ระหวา่งสมาชิกในกลุม่ โดยใช้ขอ้มลูทีน่า่เช่ือ
ถือ และค้นหา แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคำาตอบ 
ผู้วิจัยได้มอบหมายให้ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่ม
อภิปราย ซักถามความคิดเห็นของสมาชิกเป็นราย

บุคคล นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังกระตุ้นให้นักเรียน
กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อสมาชิก
ในกลุ่มโดยที่ผู้วิจัยยังคอยบอกกับนักเรียนว่าทุก
คนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 
เพื่อเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้ได้แนวทางการ
แก้ปัญหาที่หลากหลายและนำาไปสู่การกระตุ้นให้
เกิดกระบวนการคดิหาความเปน็ไปไดข้องแนวทาง
การแก้ปัญหานั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พจงจิตร นาบุญมี (2559) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐานเพือ่พฒันา
สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ เร่ือง การ
เคลื่อนที่แบบหมุนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ผลการวิจัย พบว่า ขั้นสรุปและประเมินค่าของ
คำาตอบ ครคูวรรว่มตรวจสอบแนวคิด ตดิตามและ
ประเมนิแนวทางในการแก้ปญัหาของนกัเรยีน เพือ่
เพิม่ทกัษะในการแก้ปญัหาในการแสวงหาแนวทาง
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย

ข้ันที่ 6 นำาเสนอและประเมินผลงาน  
ผู้วิจัยได้กำาชับถึงข้อมูลในการนำาเสนอว่าควรมี
ความกระชับ ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยที่ผู้วิจัย
ได้ยกตัวอย่างการนำาเสนอให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ให้กำาลังใจด้วยการ
กล่าวคำาชมและให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียนที่ยัง
ขาดความมั่นใจในตัวเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
แก้ปัญหามากกว่าการจำาเนื้อหา พร้อมทั้งได้มอบ
หมายให้ประธานกลุ่มพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มให้
เปลี่ยนผู้ที่ออกมานำาเสนอทุกครั้ง เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนได้ฝึกการส่ือสารให้เพ่ือนในช้ันเรียน ทำาให้
นกัเรยีนมคีวามมัน่ใจในตวัเองมากขึน้และมคีวาม
กล้าที่จะออกมานำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สารญิา และสมุ (2560) 
ไดท้ำาการวิจยั เรือ่ง ผลของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัหาเปน็ฐาน ทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชา
ชีววิทยา ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และ
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เจตคตติอ่วทิยาศาสตรข์องนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่ 6 ผลการวิจัย พบว่า ขั้นนำาเสนอและประเมิน
ผลงาน ครูควรตั้งกฎในการนำาเสนอผลและ
ประเมินค่าผลงานร่วมกับนักเรียนและให้นักเรียน
ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่มในเรื่องบทบาท
หน้าที่และความสามารถในการทำางานร่วมกัน 
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา และ
ใหก้ำาลงัใจแกน่กัเรียนเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจในตัวเอง

2. ก�รศึกษ�พัฒน�ก�รทักษะก�ร
สือ่ส�รท�งวทิย�ศ�สตรแ์ละก�รรว่มมอื โดยก�ร
จดัก�รเรียนรูโ้ดยใชปั้ญห�เป็นฐ�น เรือ่งสิง่มชีวีติ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 5

จากผลการวจิยัทีพ่บวา่ องค์ประกอบที ่8 
การรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบของ
ตนเองมีการพัฒนาได้ดีที่สุดกว่าทุกวงจรปฏิบัติ
การนั้น เนื่องจากนักเรียนมีความเคยชินกับการ
ทำางานเดี่ยวและทำาคะแนนได้ดีกว่าการทำางาน
กลุ่ม ซึ่งเห็นได้จากการประเมินการทำากิจกรรม
กลุ่มและการประเมินผลงานแบบกลุ่มก่อนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่นักเรียนมี
คะแนนคอ่นขา้งต่ำา ดังน้ัน ผูว้จัิยจงึควรประเมนิให้
คะแนนจติพสิยัในการรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ที่
ที่รับผิดชอบของตนเองเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
กำาลังใจและยังคงรักษารับผิดชอบตรงส่วนนี้ไว้
ต่อไป และควรส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการทำางานเป็นกลุ่ม/ทีมให้กับผู้เรียนเพิ่มเติม
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ โนว์เลส (Knowles, 1975) 
ได้กล่าวว่า บุคคลที่เรียนรู้ด้วยการริเริ่มของตนจะ
เรียนได้ดีกว่าบุคคลที่เป็นเพียงผู้รับ บุคคลที่เรียน
รู้ด้วยตนเองจะเรียนอย่างตั้งใจ มีจุดหมายและ
แรงจูงใจสูง สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้
ได้ดีกว่า และยาวนานกว่าบุคคลที่รอรับการสอน
เพียงอย่างเดียว

รองลงมาลำาดับ 2 คือ องค์ประกอบ
ที่ 7 การทำางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างผลงาน 
เนือ่งจากผูวิ้จัยจดัใหม้กีารแบง่กลุม่ นกัเรยีนมกีาร
ทำางานด้วยกันหลายๆ ขั้นตอน มีการสื่อสาร พูด
คุย ปรึกษาหารือกัน อีกทั้งผู้วิจัยมีการกระตุ้นให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำางานกลุ่มอย่าง
สม่ำาเสมอ และให้ประธานกลุ่มมอบหมายหน้าที่
แบ่งภาระงานอย่างชัดเจนนั้นส่งผลให้นักเรียน
กระบวนการเรียนรู้ในการทำางานเป็นทีม และ
สามารถเพิ่มทักษะการทำางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อ
สร้างผลงานได้เป็นอย่างดี 

รองลงมาลำาดับ 3 คือ องค์ประกอบที่ 
4 การนำาเสนอด้วยข้อเท็จจริงและสรุปตามหลัก
การทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากทั้ง 6 ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี้มีความ
สอดคลอ้งกบักระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ทำาให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษา และทักษะการ
สือ่สารทางวทิยาศาสตร ์ดว้ยการอา่นหนงัสอื การ
เรียนรู้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ และนักเรียนทุกคน
ได้ปฏิบัติขั้นตอน 6 ขั้นซ้ำาๆ กัน 4 วงจรส่งผลให้
นักเรียนเกิดทักษะและความชำานาญเก่ียวกับหลัก
การและกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์นอกจากนัน้  
ผู้วิจัยยังได้อธิบายและยกตัวอย่างการอ่านและ
สรุปจับใจความสำาคญั เน้นย้ำาสาระสำาคญั อธิบาย
และยกตวัอยา่งการตัง้สมมตฐิานทางวทิยาศาสตร์
และสืบค้นข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือเพื่อมาสนับสนุนและ
สรุปข้อเท็จจริง จึงเป็นสาเหตุนักเรียนมีระดับการ
พัฒนาการนำาเสนอด้วยข้อเท็จจริงและสรุปตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับ 
มังกร ทองสุขดี (2557) ท่ีกล่าวว่า การปลูกฝัง
การใช้ภาษา และการสื่อความหมายที่เหมาะสม
ให้กับนักเรียน คือสิ่งสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่งต่อ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อจะได้ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของนักเรียนให้ได้ผลดียิ่งข้ึน การฝึกทักษะทาง
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ภาษา และทักษะการสือ่สารทางวทิยาศาสตร ์อาจ
ทำาได้หลายวิธี เช่น การอ่านหนังสือ การพัฒนา
ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ การฝึกให้เด็กพูดและถก
ปัญหา ฝึกให้เด็กมีทักษะในการฟัง ทั้งการฟังเพื่อ
ความถกูตอ้ง การฟังเพ่ือพินิจพิจารณาและวจิารณ์
การฟงั ฝกึใหม้ทีกัษะการเขยีน เช่น การทำารายงาน 
การรวบรวมความคิดสำาคัญ การเขียนเพื่อแสดง
การจำาแนก แจกแจง แบ่งชั้น และการเขียนสรุป
ในการเสนอข้อเท็จจริง เป็นต้น 

รองลงมาลำาดับ 4 พบวา่ 3 องคป์ระกอบ
มีการพัฒนาของนักเรียนที่เท่าเทียมกัน คือ องค์
ประกอบที่ 2 การตอบคำาถามเพื่อแสดงความ
เข้าใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร ์องค์ประกอบที ่
3 การศึกษา ค้นควา้แลว้อภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งราว
ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และ
องค์ประกอบที่ 5 การนำาเสนอผลงาน เนื่องจาก
ในขั้นที่ 3 ดำาเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยได้ให้
นักเรียนแต่ละคน ตั้งคำาถามของตนเองก่อน หลัง
จากน้ันจึงค่อยนำาคำาถามของแต่ละคนมารวมกัน
แล้วคำาถามที่ยังไม่รู้คำาตอบมาแบ่งหน้าที่กันเพ่ือ
นำาคำาถามเหล่านั้นไปสืบค้นข้อมูลเพื่อหาคำาตอบ 
ซ่ึงในขั้นน้ีนักเรียนจะเกิดข้อสงสัยและอยากท่ี
จะรู้คำาตอบในสิ่งท่ีสงสัย เมื่อนักเรียนได้อ่านคำา
ตอบของเพื่อนและได้ปรึกษากันในกลุ่มก็จะเพิ่ม
ความรู้และจะได้คำาตอบในสิ่งที่ตนยังไม่รู้ และ
เมื่อผ่านการสืบค้นข้อมูลเพื่อหาจะทำาให้นักเรียน
เกิดองคค์วามรูม้ากขึน้จงึสง่ผลใหน้กัเรยีนสามารถ
พัฒนาการตอบคำาถามเพ่ือแสดงความเข้าใจใน
หลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ปานกลาง โดยที่การ
ศึกษา ค้นคว้าแล้วอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องราวทาง
วทิยาศาสตรท์ีไ่ดจ้ากการศกึษาค้นควา้กจ็ะเกดิขึน้
พร้อมกันจึงอาจจะเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทำาให้มีระดับ
การพฒันาทีเ่ทา่กนั ส่วนการนำาเสนอผลงานนัน้ ผู้
วจิยัไดก้ระตุน้ใหน้กัเรยีนทกุคนกลา้แสดงออกด้วย

คำาชมและการให้กำาลังใจ มีการมอบหมายให้สลับ
สับเปลี่ยนกันออกมานำาเสนอหน้าชั้นเรียน แต่ใน
บางวงจรปฏิบัติการไม่มีการเปลี่ยน ผู้นำาเสนอ จึง
สง่ผลใหน้กัเรียนพัฒนาการนำาเสนอผลงานไดป้าน
กลาง ดังนั้น ผู้วิจัยควรเพิ่มกิจกรรมที่ให้นักเรียน
กล้าพูด กล้าแสดงออกให้มากขึ้น เพื่อเป็นการฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนงาน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิชา 
ศรีมงคล. (2557) ที่ศึกษาเรื่องการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ทักษะการส่ือสาร
และความร่วมมือในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ด้วยสถานการณ์
จำาลอง แล้วพบว่า การปลูกฝังพฤติกรรมด้าน
ทักษะการสื่อสาร ที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออก
ได้ว่า และพฤตกิรรมทีต่อ้งการใหผู้้เรยีนแสดงออก
จะครอบคลมุทัง้การฟงั การพดู การอา่น และการ
เขียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และอาจ
มีการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัด
แสดงผลงานหรือการสาธิต การอ่านจับใจความ
สำาคัญของบทความ หนังสือ การฟังเรื่องราวจาก
เทปบันทึกเสียง การตอบคำาถามเพื่อแสดงความรู้ 
ความคิด และเขียนสรุปสาระสำาคัญจากบทเรียน

รองลงมาลำาดับ 5 คือ องค์ประกอบที่ 
1 การอ่านและจับใจความสำาคัญจากบทความ
และวิดีโอ มีพัฒนาการน้อย ซึ่งพบว่านักเรียนมี
พัฒนาการไปสู่ระดับที่ 3 ในวงจรที่ 4 เท่านั้นซึ่ง
ช้ากว่าปกติ และเป็นพัฒนาการที่อยู่ในระดับปาน
กลางหรือมีพัฒนาการแค่บางส่วน แม้ว่าผู้วิจัยจะ
ไดอ้ธบิายและยกตวัอย่างการอา่นและจบัใจความ
สำาคัญแล้วก็ตาม ทั้งนี้ อาจเนื่องมากจากนักเรียน
ไม่รู้คำาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์บางคำา และระหว่าง
ดูวิดีโอนักเรียนขาดสมาธิในบางช่วง จึงทำาให้เกิด
ความสับสนและจับประเด็นไม่ได้ ผู้วิจัยควรสอน
และอธิบายถึงคำาศัพท์ต่างๆ ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
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และตรวจตราดูและสังเกตว่านักเรียนคนใดขาด
สมาธิระหว่างดูวิดีโอแล้วควรเรียกถามรายบุคคล
เพ่ือตรวจสอบสมาธิและความเข้าใจของนักเรียน
แต่ละคน รวมถึงผู้วิจยัควรแจง้วตัถปุระสงค์ในการ
เรียนการสอนให้นักเรียนได้รู้ประเด็นสำาคัญที่ควร
ศกึษาเรยีนรู ้และรูห้ลกัการอา่นหนงัสอืและทราบ
ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา เพ่ือให้นักเรียนได้
พฒันาการอา่นและจบัใจความสำาคัญจากบทความ
ได้มากยิ่งขึ้น 

องค์ประกอบ 6 การนำาข้อมูลมาเขียน
วิพากย์ วิจารณ์บทความ มีพัฒนาการน้อยที่สุด 
ซึ่งพบว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติและ
เป็นพัฒนาการท่ีอยู่ในระดับปานกลางหรือมี
พัฒนาการแค่บางส่วน ยังคงต้องอาศัยการเรียน
รู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาจเนื่องมา
จากนักเรียนยังไม่เข้าใจความหมายและวิธีการ
ของการเขียนวิพากย์ วิจารณ์บทความ ผู้วิจัยควร
ใหค้วามหมายของการวพิากย์ วจิารณ์บทความ วธิี
การเขียนวิพากษ์ วิจารณ์บทความให้แก่นักเรียน 
รวมถึงการให้นักเรียนฝึกฝนหัดเขียนบ่อยๆ ช้ำาๆ 
หลากหลายบทความ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจและเกิดการพัฒนาทักษะและเกิดความ
ชำานาญวิธีการเขียนวิพากษ์วิจารณ์บทความมาก
ยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลก�ร
วิจัยไปใช้ 

1.1 ควรจัดหาวีดีโอตัวอย่างเกี่ยวกับ
การนำาเสนอ หรือตัวอย่างที่ได้จากส่ือการสอน

ตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการนำาเสนอให้แก่
นักเรียน ควบคู่ไปกับการพูดคุยให้กำาลังใจและ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความมั่นใจในการนำาเสนอ
หน้าชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง
ถูกหรือผิด

1.2 ควรเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนอย่าง 
เพียงพอ และควรเสนอแนะวิธีการสืบค้นข้อมูล
และวิธีเลือกแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือในการอ้างอิง
ผลงานให้แก่นักเรียนก่อนลงมือสืบค้นข้อมูล 
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และทันเวลาท่ีกำาหนด 
ในการจัดการเรียนรู้

1.3 ควรเน้นย้ำาความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
ตามทฤษฎีให้แก่ผู้เรียนและมีการวัดผลความรู้ 
ทีไ่ดจ้นแน่ใจว่า ผูเ้รียนมคีวามเขา้ใจในทฤษฎอียา่ง
เพียงพอ รวมถึงควรให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คำาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเข้าสู่กระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 จากการวิจัยพบว่า ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี ดังนั้นควรนำา
แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไป
ประยุกต์ใช้กับการวิจัยเพื่อการส่งเสริมทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

2.2 ควรนำาการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เปน็ฐานไปใชใ้นรายวชิาอืน่ หรอืกบันกัเรียนระดบั
ชั้นอื่น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น
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