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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคA 1)เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหA 2)เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรA โดยการจัดการเรียนรูJแบบใชJปMญหาเปOนฐาน กลุQมตัวอยQางที่ใชJใน
การวิจัยเปOนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 โรงเรียนบJานมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จํานวน 12 คน โดยใชJกระบวนการวิจัยเชิงปฏิ บัติการ จํานวน 3 วงจร
เครื่ อ งมื อ ที่ใ ชJ ใ นการวิ จั ย ประกอบดJ ว ยแผนการจั ด การเรี ย นรูJ แ บบใชJ ปM ญ หาเปO น ฐาน แบบวั ด
ความสามารถการคิดวิเคราะหA แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูJ ดําเนินการวิเคราะหAขJอมูลโดยใชJสถิติพรรณนา และการวิเคราะหAเนื้อหา
สถิติที่ใชJในการวิเคราะหAขJอมูล ไดJแกQ รJอยละ คQาเฉลี่ย และสQวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวQา 1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะหAเฉลี่ยทั้งหมดเทQากับ
25.08 คะแนน คิ ดเปO นรJ อ ยละ 84 และมี จํ านวนนัก เรี ยนที่ ผQ านเกณฑA รJอ ยละ 70 จํ านวน 12 คน
คิดเปOนรJอยละ 100 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกวQาเกณฑAที่กําหนดไวJ 2. นักเรียนมีคะแนน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้งหมดเทQากับ 25.17 คะแนน คิดเปOนรJอยละ 84 และมีจํานวนนักเรียน
ที่ผQานเกณฑAรJอยละ 70 จํานวน 12 คน คิดเปOนรJอยละ 100 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกวQา
เกณฑAที่กําหนดไวJ
คําสําคัญ : 1. การพัฒนา 2. การจัดการเรียนรูJแบบใชJปMญหาเปOนฐาน 3. การคิดวิเคราะหA
ABSTRACT
The objectives of the article were 1) to develop the analytical thinking ability,
2) to develop science learning achievement by problem-based learning management. The
target group used in this research consisted of Prathom Suksa 6 students in Ban Mon
school under the Office of Chaiyaphum Primary Educational Service Area 2, with the
total number of 12 people. This action research was conducted by using 3 action
circuits. The tools used in this research consisted of learning management plan, test
of analytical thinking ability, learning achievement test and behavior observation
recording form. The data were analyzed by descriptive statistics and content analysis,
Statistics used in data analysis included percentage, average and standard deviation.
The research results showed that : 1. Students’ average score on analytical
ability was 25.08 or 84% and 12 students passed the criteria of 70% or 100% of the
total number of students which was higher than the set criteria. 2. The average score
of students’ learning achievement was 25.17 or 84% and 12 students passed the
criteria of 70% or 100% of the total number of students which was higher than the
set criteria.
Keywords : 1. Development 2. Problem-based Learning Management 3. Analytical Thinking
1. ความสําคัญและที่มาของป:ญหาที่ทําการวิจัย
การเรียนรูJในศตวรรษที่ 21 เปOนการกํ าหนดแนวทางยุทธศาสตรAในการจั ดการเรี ยนรูJ โดย
รQวมกันสรJางรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสรJางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูJในศตวรรษที่
21 โดยเนJ นที่อ งคAความรูJ ทั ก ษะความเชี่ ยวชาญ และสมรรถนะที่ เกิ ดกับ ตั วผูJ เ รียน เพื่ อใชJในการ
ดํารงชีวิตในสังคมแหQงความเปลี่ยนแปลงในปMจจุบัน (ณิรดา เวชญาลักษณA, 2559 : 13) จึงจะสามารถ
อยูQไดJอยQางมีคุณภาพ ฉะนั้นทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงกลายเปOนเป|าหมายสําหรับการจัดระบบการศึกษา
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ของประเทศตQางๆ ทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็เปOนเป|าหมายของการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทย
ดJวยเชQนกัน ซึ่งแนวทางดังกลQาวสอดคลJองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติเขJาสูQโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุQงสQงเสริมใหJผูJเรียนมีคุณธรรม รักความเปOนไทย มีทักษะการคิด
วิเคราะหA คิดสรJางสรรคA มีทักษะดJานเทคโนโลยี สามารถทํางานรQวมกับผูJอื่น และสามารถอยูQรQวมกับ
ผูJอื่นในสังคมโลกไดJอยQางสันติสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 2) ซึ่งครูสามารถเลือกกลวิธีในจัดการ
เรียนรูJไดJอยQางหลากหลายตามความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา บริบท และปMจจัยอื่นๆ กลวิธีที่สามารถ
นํ า มาใชJ จั ด การเรี ย นรูJใ นหJ อ งเรี ย นไดJ เชQ น การเรี ย นรูJ แ บบใชJ ปM ญ หาเปO นฐาน (Problem-Based
Learning) (สถาบันสQงเสริมการสอนวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2561 : 42)
จากการรายงานคุ ณภาพการศึก ษาของสถาบันทดสอบทางการศึก ษาแหQ งชาติ (องคA การ
มหาชน) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนระดั บ การศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน กลุQม สาระการเรี ยนรูJ วิท ยาศาสตรA
มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวQารJอยละ 50 ซึ่งอยูQในระดับที่ไมQนQาพึงพอใจ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2560 : 33) สอดคลJองกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของกลุQมสาระ
วิทยาศาสตรAชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 โรงเรียนบJานมอญ พบวQาปTการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียนต่ํากวQาคะแนนระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยที่ไดJคือ 39.93 คะแนน โดยมาตรฐานการเรียนรูJที่
โรงเรียนควรเรQงพัฒนาเปOนสาระการเรียนรูJที่เนJนความสามารถการคิดวิเคราะหA (โรงเรียนบJานมอญ,
2562 : 23) เนื่องดJวยรายวิ ชาวิทยาศาสตรA มีเนื้อหาที่หลากหลาย มีความซับซJอน มีลําดั บขั้นตอน
และเกี่ยวขJองเชื่อมโยงกัน ผูJเรียนจึงมักเกิดปMญหาในการจดจํา การจัดลําดับเหตุการณA ความเชื่อมโยง
กันของเนื้อหาและความมีเหตุมีผลยังไมQไดJ เปOนเหตุสQงผลใหJผูJเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตรAลดต่ําลง และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไมQผQานเกณฑAระดับชาติ
การมุQงพัฒนาใหJผูJเรียนเกิดความสามารถการคิดวิเคราะหA รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรA
ในปMจจุบันที่ต่ํากวQาเกณฑAมาตาฐานที่สถานศึกษาไดJกําหนดไวJใหJสูงขึ้น และใหJเปOนผูJเรียนแหQงศตวรรษ
ที่ 21 ครูผูJสอนจึงตJองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหJมีความสอดคลJองและสามารถ
แกJไขปMญหาที่เกิดขึ้นไดJ
การจัดการเรียนรูJแบบใชJปMญหาเปOนฐาน(Problem-based Learning : PBL) เปOนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่เนJนผูJเรียนเปOนสําคัญเกิดจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูJแบบสรJางสรรคAนิยม
โดยมุQงใหJผูJเรียนสรJางความรูJใหมQจากสถานการณAที่เปOนปMญหาใหJเปOนเครื่องกระตุJนผูJเรียนใฝ•หาความรูJ
เพื่อแกJปMญหา และผูJเรียนรูJจักทํางานรQวมกันเปOนกลุQม (ประกาศิต สายธนู, 2553 : 21) รวมทั้งวิธีการ
แกJปMญหามุQงเนJนพัฒนาผูJเรียนในดJานทักษะการเรียนรูJมากกวQาความรูJที่นักเรียนจะไดJมา และพัฒนา
ผูJเรียนสูQการเปOนผูJที่สามารถเรียนรูJโดยการชี้นําตนเองไดJ ผูJเรียนจะตJองศึกษาหาความรูJเพิ่มเติมจาก
แหลQงขJอมูลตQางๆ ที่หลากหลาย เพื่อนํามาแกJไขปMญหาหรือตอบคําถามตQอไป โดยมีผูJสอนเปOนผูJแนะนํา
หรื ออํ านวยความสะดวกแกQ ผูJ เรี ยน สQ งเสริ มใหJ ผูJ เรี ยนเกิ ดกระบวนการคิ ดอยQ างมี ระบบ (สุ รี ยA พั นธุA
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พันธุAธรรม, 2553 : 19) เพื่อนําไปสูQการวางแผนรQวมกัน และลงมือทําเพื่อแกJไขปMญหาดJวยวิธีการที่
เหมาะสม การจัดการเรียนรูJแบบนี้ตอบสนองตQอธรรมชาติการเรียนรูJของผูJเรียนในศตวรรษที่ 21 ในฐานะ
ที่เปOนการเรียนรูJตามสภาพจริง จึงหมายความวQาผูJเรียนเปOนผูJคิดและลงมือทํามากกวQาผูJเรียนรูJแคQซึม
ซับตJองทําความเขJาใจปMญหา คJนควJาวิธีการแกJปMญหา พัฒนานวัตกรรมกับเพื่อนรQวมงาน การปรับตัว
เพื่อทํางานรQวมกันกับกลุQม และนําเสนอความรูJจากสิ่งที่คJนพบดJวยตนเอง บนพื้นฐานของพัฒนาการ
และความสนใจ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูJโดยใชJปMญหาเปOนฐาน (PBL) ดังนี้ 1)ขั้นกําหนดปMญหา
2)ขั้นทําความเขJาใจกับปMญหา 3)ขั้นการดําเนินการศึกษาคJนควJา 4)ขั้นสังเคราะหAความรูJ 5)ขั้นสรุป
และประเมินคQาของคําตอบ 6)ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2550 : 6-8)
จากการศึกษาความสําคัญและสภาพปMญหา ผูJวิจัยจึงตJองการพัฒนาความสามารถการคิด
วิเคราะหAและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรูJแบบใชJปMญหาเปOนฐาน (Problem-Based
Learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 โรงเรียนบJานมอญ โดยใชJกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มาเปO นแนวทางในการดํ าเนิ นการวิ จัย เพื่ อนํ ามาแกJปM ญหาในการจัดการเรี ยนรูJ อยQ างมี ระบบและ
มีประสิทธิภาพ พัฒนาใหJผูJเรียนเกิดความสามารถการคิดวิเคราะหAซึ่งเปOนสมรรถนะสําคัญของการ
เรียนรูJ สQงเสริมใหJเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรAใหJสูงขึ้น ครูไดJมีแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนที่เปOนนวัตกรรมเกิดขึ้นใหมQ สอดคลJองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุQมสาระการเรียนรูJวิทยาศาสตรA
2. วัตถุประสงค/ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหA โดยการจัดการเรียนรูJแบบใชJปMญหาเปOนฐาน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ใหJมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตQรJอยละ 70 ขึ้นไป และมีจํานวนนักเรียน
ที่ผQานเกณฑAรJอยละ 70 ขึ้นไปของนักเรียนทั้งหมด
2.2 เพื่อพั ฒนาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ทยาศาสตรAของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6
ที่ไดJรับการจัดการเรียนรูJแบบใชJปMญหาเปOนฐาน ใหJมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตQรJอยละ 70 ขึ้นไป และมีจํานวน
นักเรียนที่ผQานเกณฑAรJอยละ 70 ขึ้นไปของนักเรียนทั้งหมด
3. ประโยชน/ที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 นัก เรี ยนมีความสามารถการคิดวิเ คราะหA สามารถวางแผน แกJปM ญหา คิดวิเ คราะหA
กํากับควบคุม และตรวจสอบความคิดของตนเองในการคิดวิเคราะหAไดJ
3.2 ครูไดJแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูJแบบใชJปMญหาเปOนฐาน (Problembased Learning : PBL) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6
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3.3 ครูไดJแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูJที่เนJนผูJเรียนเปOนสําคัญเปOนแนวทางในการ
สQงเสริมผูJเรียนใหJมีความสามารถการคิดวิเคราะหA และสามารถนําไปใชJในสถานการณAอื่นๆ ไดJ
3.4 สถานศึกษาใชJเปOนขJอมูลในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูJกลุQมสาระการเรียนรูJ
วิทยาศาสตรA ผQานการจัดการเรียนรูJแบบใชJปMญ หาเปOนฐาน (Problem-based Learning : PBL)
โดยใชJกระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปประยุกตAใชJในการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหAใน
รายวิชาอื่นๆ ในโอกาสตQอไป
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูJวิจัยใชJกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผูJวิจัยนําแนวคิด
ของ Kemmis and Mc Taggart มาเปOนแนวทางในการดําเนินการวิจัย ซึ่งกําหนดวงจรปฏิบัติทั้งหมด
3 วงจร วงจรละ 2 แผนการจัดการเรียนรูJ รวมจํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรูJ 12 ชั่วโมง ขั้นตอน
ของการปฏิบัติเปOนวงจร มี 4 ขั้นตอน ไดJแกQ ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Act)
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณA (Observe) และขั้นที่ 4 ขั้นสะทJอนผลการปฏิบัติ (Reflect) กลุQมตัวอยQางที่ใชJ
ในการวิจัย เปOนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 โรงเรียนบJานมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่กํ าลังศึ กษาอยูQในภาคเรี ยนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปTการศึกษา 2562
จํานวน 12 คน ซึ่งไดJมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชJในการวิจัย
แบQ ง เปO น 3 ประเภท ดั ง นี้ 1)เครื่ อ งมื อ ที่ ใชJในการปฏิ บั ติก ารวิ จั ย ไดJ แ กQ แผนการจั ดการเรี ยนรูJ
วิทยาศาสตรA โดยใชJการจัดการเรียนรูJแบบปMญหาเปOนฐาน เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้น
ประถมศึ กษาปTที่ 6 จํ านวน 6 แผนการจัดการเรี ยนรูJ จํ านวน 12 ชั่ วโมง 2)เครื่ อ งมื อ ที่ใชJในการ
สะทJอนผลการปฏิบัติ ไดJแกQ (1)แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เปOนแบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในแตQละชั่วโมงโดยผูJวิจัยและผูJชQวยวิจัย เพื่อนําผลไปปรับปรุงการ
เรี ยนการสอนในครั้ ง ตQ อไป (2)แบบสั ง เกตพฤติก รรมการสอนของครู เปO นแบบบั นทึก การสั ง เกต
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในแตQละชั่วโมงโดยผูJชQวยวิจัยและนักเรียน เพื่อนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งตQอไป (3)แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูJ เปOนแบบ
บันทึกที่สรJางขึ้นสําหรับผูJวิจัยและผูJชQวยวิจัย บันทึกเหตุการณAตQางๆ หรือพฤติกรรมของตนเองและ
นักเรียนที่เกิดขึ้นระหวQางดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในแตQละครั้ง เพื่อเปOนขJอมูลสําหรับการ
สะทJอนผลการปฏิบัติในวงจรตQอไป (4)แบบทดสอบยQอยทJายวงจร มีทั้งหมด 3 ชุด โดยแตQละชุดเปOน
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขJอ ทดสอบครั้งที่ 1 เมื่อจบแผนการจัดการเรียนรูJที่ 2
ทดสอบยQอยครั้งที่ 2 เมื่ อจบแผนการจัดการเรียนรูJที่ 4 และทดสอบยQอยครั้งที่ 3 เมื่ อจบแผนการ
จัดการเรียนรูJที่ 6 3)เครื่องมือที่ใชJในการสรุปผล ไดJแกQ (1) แบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะหA
เปO น แบบปรนั ย 4 ตั ว เลื อ ก จํ า นวน 30 ขJ อ (2) แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง
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กระบวนการเปลี่ ยนแปลงของโลก ชั้ น ประถมศึ ก ษาปT ที่ 6 โดยใชJ แบบทดสอบเปO นแบบปรนั ย
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขJอ การเก็บรวบรวมขJอมูล ผูJวิจัยเก็บรวบรวมขJอมูลจากทุกแผนการจัดการ
เรียนรูJ ดJวยเครื่องมื อสะทJอนการปฏิบัติ แลJวนําขJอ มูลที่ไดJจากการสะทJ อนการปฏิ บัติม าวิเคราะหA
วิจารณA เพื่อปรับปรุงและแกJไขขJอบกพรQอง แลJวนําไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูJในวงจรตQอไป
หลั ง จากดํ าเนิ นการครบทั้ ง 3 วงจร ใหJ นัก เรี ยนทํ าแบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 และแบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะหA
จากนั้นนําคะแนนที่ไดJไปวิเคราะหAผลและแปลผลขJอมูลตQอไป การวิเคราะหAขJอมูล แบQงออกเปOน 2
ประเภท ดังนี้ 1)ขJอมูลเชิงคุณภาพ โดยการบันทึกขJอมูลการสังเกตมาอภิปราย แปลความ ตีความ และ
สรุปเชิงพรรณนา 2)ขJอมูลเชิงปริมาณ โดยหารJอยละ คQาเฉลี่ย และสQวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะหAขJอมูล ผลการทดสอบทJายวงจรที่ 1 พบวQา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ทั้งหมดเทQากับ 8.42 คะแนน คิดเปOนรJอยละ 84 และมีจํานวนนักเรียนที่ผQานเกณฑAรJอยละ 70 จํานวน
12 คน คิดเปOนรJอยละ 100 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ผลการทดสอบยQอยทJายวงจรที่ 2 พบวQา
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเทQากับ 8.83 คะแนน คิดเปOนรJอยละ 88 และมีจํานวนนักเรียนที่ผQาน
เกณฑAรJอยละ 70 จํานวน 12 คน คิดเปOนรJอยละ 100 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกวQาเกณฑAที่
กําหนดไวJ ผลการทดสอบยQอยทJายวงจรที่ 3 พบวQา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเทQากับ 9.17 คะแนน
คิดเปOนรJอยละ 92 และมีจํานวนนักเรียนที่ผQานเกณฑAรJอยละ 70 จํานวน 12 คน คิดเปOนรJอยละ 100
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกวQาเกณฑAที่กําหนดไวJ ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาในวงจรที่ 1 เนื้อหาใน
แผนการจัดการเรี ยนรูJที่ 2 เปO นเนื้อ หาที่ ตJอ งใชJ หลั กการคิดวิ เคราะหA เชื่ อ มโยงเพื่ อจํ าแนกและจั ด
หมวดหมูQของขJอมูล นักเรียนไมQคุJนเคยและเกิดความสับสนจึงทําใหJการหาคําตอบผิดพลาดแตQในวงจรที่
2 และ 3 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นซึ่งสามารถสรุปไดJวQานักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีการพัฒนา
ตนเองแสดงใหJเห็นวQาการจัดการเรียนรูJแบบใชJปMญหาเปOนฐานสามารถพัฒนานักเรียนไดJอยQางชัดเจน
5.2 ผลการวิเคราะหAขJอมูลผลการวัดความสามารถการคิดวิเคราะหA เมือ่ สิน้ สุดการปฏิบตั กิ าร
วิจัยทั้ง 3 วงจรแลJวนักเรียนมีคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะหAเฉลี่ยทั้งหมดเทQากับ 25.08 คะแนน
คิดเปOนรJอยละ 84 และมีจํานวนนักเรียนที่ผQานเกณฑAรJอยละ 70 จํานวน 12 คน คิดเปOนรJอยละ 100
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกวQาเกณฑAที่กําหนดไวJ
5.3 ผลการวิเคราะหAผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรA เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการวิจั ย
ทั้ง 3 วงจรแลJวนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้งหมดเทQากับ 25.17 คะแนน คิดเปOน
รJอยละ 84 และมีจํานวนนักเรียนที่ผQานเกณฑAรJอยละ 70 จํานวน 12 คน คิดเปOนรJอยละ 100 ของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกวQาเกณฑAที่กําหนดไวJ
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6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 จากผลการทดสอบนักเรียนมีคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะหAเฉลี่ยทั้งหมดเทQากับ
25.08 คะแนน คิดเปOนรJอยละ 84 และมีจํานวนนักเรียนที่ผQานเกณฑA 12คน คิดเปOนรJอยละ 100 ของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเปOนไปตามเกณฑAที่กําหนดไวJ คือ ใหJมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตQรJอยละ 70 ขึ้นไป
และมีจํานวนนักเรียนที่ผQานเกณฑAรJอยละ 70 ขึ้นไปของนักเรียนทั้งหมด จากผลการวิจัยชี้ใหJเห็นวQา
นั ก เรี ยนที่ ไดJ รั บ โดยการจั ดการเรี ยนรูJ แ บบใชJ ปM ญ หาเปO นฐาน พั ฒ นาการคิ ด วิ เ คราะหA ไดJ อ ยQ างมี
ประสิทธิผล เนื่องจากนัก เรียนมีโอกาสไดJแสวงหาคําตอบดJวยตนเอง ทําใหJนักเรียนเกิดทักษะการ
เรียนรูJการแสวงหาความรูJตลอดชีวิต โดยอาศัยวิธีการแกJปMญหาในรูปแบบตQาง ๆ อยQางเปOนระบบ การ
ใชJปMญหาเปOนตัวกระตุJน หรือสิ่งเรJาใหJเกิดการเรียนรูJ สQงผลใหJนักเรียนมีความกระตือรือรJน เกิดความ
สนใจที่จะแสวงหาคําตอบ ทําใหJผูJเรียนเกิดการเรียนรูJที่แทJจริง ความรูJมีความคงทนยิ่งขึ้น ครูผูJสอนใชJ
คําถามในการแนะนําการสืบเสาะหาคําตอบของประเด็นปMญหา รวมถึงการใชJคําถามเพื่อชักจูงใหJเกิด
แรงจูงใจแทนการป|อนขJอมูลใหJนักเรียนโดยตรง เปOนผูJอํานวยความสะดวกในการจัดบรรยากาศของ
การจัดการเรียนรูJใหJมีประสิทธิภาพ ทําใหJผูJเรียนเกิดองคAความรูJและความสามารถการคิดวิเคราะหA ซึ่ง
นักเรียนสQวนใหญQสามารถเผชิญหนJากับปMญหาดJวยตนเอง การเปƒดกวJางในวิธีการแกJปMญหาทําใหJเกิด
การเรี ยนรูJ อ ยQ างรอบดJ าน ผQ านกระบวนการสั ง เกต พั ฒ นาความสามารถการจํ าแนกและการจั ด
หมวดหมูQ การฟMง การพูดคุยแลกเปลี่ยน พัฒนาความสามารถการสรุปความ ประสบการณAตรง พัฒนา
ความสามารถการประยุกตAและกระบวนการกลุQม พัฒนาความสามารถการเชื่อมโยง ทําใหJเกิดการ
สืบคJนอยQางมีประสิทธิภาพจากบทบาทของสมาชิกแตQละคนในกลุQม การมีกระบวนการกลุQมที่ดีจะทํา
ใหJการเรียนรูJมีประสิท ธิผลยิ่งขึ้น เปOนการสรJางโอกาสใหJนักเรียนฝ…กการกลJ าแสดงออก กลJาแสดง
ความคิดเห็ น เปO นการสรJางปฏิสัม พันธAภายในกลุQมที่ ดี เปO นการทํางานรQวมกันในเชิงบวก การคิดที่
หลากหลายตามบริบทความแตกตQางของความสามารถและความถนัดของนักเรียนแตQละคน รวมถึง
กิจกรรมการรวมกลุQมเพื่ออภิปรายนําเสนองานของแตQละกลุQมที่สQงเสริมความสามารถการสื่อสารสิ่งที่
เรียนรูJ ออกมาในรู ปแบบแผนผั งมโนทั ศนA มี ความสามารถการสรุปความที่ ดียิ่งขึ้ น นัก เรียนมีความ
เขJาใจเนื้อหาไดJดีมากขึ้น แสดงใหJเห็นถึงความสามารถการคิดวิเคราะหAไดJอยQางชัดเจน สอดคลJองกับ
งานวิจัยของ พิทยาภรณA แกJวพิลากุล และลัดดา ศิลานJอย (2559 : 24) พบวQา หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูJโดยใชJปMญหาเปOนฐาน รายวิชาสังคมศึกษา ส31103 โดยใชJรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหAผQานเกณฑA รJอยละ 81.82 ของคะแนนเต็ม จํานวน
27 คน ผลคะแนนเฉลี่ยคิดเปOนรJอยละ 75.36 คะแนน ซึ่งสูงกวQาเกณฑAที่กําหนดไวJ คือ นักเรียนรJอยละ
70 มีคะแนนความสามารถในการคิดวิ เคราะหAเฉลี่ยรJอยละ 70 และมีจํานวนนักเรียนที่ผQ านเกณฑA
รJอยละ 70 ขึ้นไป
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6.2 จากผลการทดสอบนั กเรียนมี คะแนนผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ ยทั้ งหมดเทQ ากั บ
25.17คะแนน คิดเปOนรJอยละ 84และมีจํานวนนักเรียนที่ผQานเกณฑA 12 คน คิดเปOนรJอยละ 100 ของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเปOนไปตามเกณฑAที่กําหนดไวJ คือ ใหJมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตQรJอยละ 70 ขึ้นไป
และมีจํานวนนักเรียนที่ผQานเกณฑAรJอยละ 70 ขึ้นไปของนักเรียนทั้งหมด พบวQาการจัดการเรียนรูJแบบ
ใชJปM ญหาเปOนฐาน พัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนวิท ยาศาสตรAของนัก เรี ยนไดJ อยQ างมีป ระสิท ธิผ ล
เนื่องจากใชJปMญหาจากสถานการณAจริงใหJสอดคลJ องกับจุดประสงคAการเรี ยนรูJของแผนการจัดการ
เรียนรูJ เพิ่ม ประสิท ธิภาพของการใชJปM ญหาเปOนสื่อ กระตุJนการเรียนรูJของนักเรียน เนJนปฏิสัม พันธA
ระหวQางผูJเรียนในกลุQม เพราะวิธีการเรียนรูJของนักเรียนแตQละคนมีความแตกตQางกัน วิธีการแกJปMญหา
จึงเกิดขึ้นหลากหลายวิธี ใหJนักเรียนแตQละคนไดJมีโอกาสแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนขJอมูล เพื่อ
การคัดเลือกใชJขJอมูลในการแกJปMญหาโดยผQานกระบวนการกลุQมสQงเสริมความสามารถในการเรียนรูขJ อง
นักเรียนใหJเพิ่มมากขึ้น การที่นักเรียนไดJมีสQวนรQวมในการเรียนการสอน มีโอกาสไดJใชJความสามารถ
ความถนัดของตนเองจะทํ าใหJ นักเรี ยนที่เ รี ยนรูJ ดJวยการจัดการเรี ยนรูJ แบบใชJปM ญหาเปO นฐาน เกิ ด
ความสําเร็จในการเรียน สอดคลJองกับงานวิจัยของปราณี หีบแกJว (2552 : 120-121) ไดJศึกษาการ
พัฒนาความสามารถในการแกJปMญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรA เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูJแบบใชJปMญหาเปOนฐาน โดยใชJรูปแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน จํานวน 3 วงจร พบวQา นักเรียนจํานวนรJอยละ 80.95 มีคะแนนความสามารถ
ในการแกJปMญหารJอยละ 75.12 ซึ่งผQานเกณฑAรJอยละ 70 ที่ตั้งไวJ และจํานวนนักเรียนรJอยละ 85.71
มีคะแนนผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ทยาศาสตรA รJอ ยละ 74.40 ผQ านเกณฑAรJ อยละ 70 ที่ ตั้ง ไวJ และ
สาริญา และสุม (2560 : 85) ไดJศึกษาผลของการจัดการเรียนรูJโดยใชJปMญหาเปOนฐาน ที่มีตQอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตรAและเจตคติตQอวิทยาศาสตรAของนักเรียน
ชั้นมั ธยมศึ ก ษาปT ที่ 6 พบวQ านั ก เรี ยนที่ไดJ รั บ การจั ดการเรียนรูJโ ดยใชJ ปM ญ หาเปO นฐานมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตรA และเจตคติตQอวิทยาศาสตรAหลังเรียนสูง
กวQากQอนเรียนอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 ซึ่งแสดงวQาการจัดกิจกรรมการเรียนรูJโดยใชJปMญหา
เปOนฐานสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดJอยQางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขJอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 ผูJบริหารควรมีนโยบายใหJครูใชJแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูJที่เนJนผูJเรียน
เปOนสําคัญเปOนแนวทางในการสQงเสริมผูJเรียนใหJมีความสามารถการคิดวิเคราะหA และสามารถนําไปใชJ
ในสถานการณAอื่นๆ ไดJ
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7.1.2 ผูJบริการควรมีนโยบายใหJสถานศึกษาใชJเปOนขJอมูลในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูJกลุQมสาระการเรียนรูJวิทยาศาสตรAผQานการจัดการเรียนรูJแบบใชJปMญหาเปOนฐาน (Problembased Learning : PBL) โดยใชJกระบวนการการวิจั ยเชิงปฏิบัติการไปประยุกตAใชJในการพัฒนา
ความสามารถการคิดวิเคราะหAในรายวิชาอื่นๆ ในโอกาสตQอไป
7.2 ขJอเสนอแนะสําหรับผูJปฏิบัติ
7.2.1 การจัดการเรียนรูJแบบใชJปMญหาเปOนฐาน เปOนกิจกรรมการเรียนรูJที่เนJนผูJเรียนเปOน
สําคัญ การคํานึงถึง ความแตกตQางระหวQางบุคคลและความรูJพื้นฐานของนักเรี ยนแตQละคนเปOนสิ่ง ที่
สําคัญมาก ควรจัดกิจกรรมที่สQงเสริมใหJนักเรียนลงมือ ปฏิบัติจริงทุกคนบนพื้นฐานความสามารถที่
แตกตQางของบุคคล ครูตJองไมQวางบทบาทหนJาที่ใหJนักเรียน ตJองใหJนักเรียนไดJเลือกทําตามความตJองการ
และความถนัด ใหJนักเรียนไดJเรียนรูJและประสบกับสถานการณAที่เปOนปMญหาดJวยตนเองจึงจะสามารถ
พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหAในการแกJปMญหาที่แตกตQางกันของนักเรียนไดJอยQางแทJจริง
7.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูJแบบใชJปMญหาเปOนฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถการคิด
วิเคราะหAควรทําอยQางตQอเนื่อง ใหJผลที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนมีความคงทน และสQงเสริมใหJกระบวนการ
คิดจะทําใหJการเรียนรูJมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
7.3 ขJอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตQอไป
7.3.1 เนื่ อ งจากงานวิ จั ยในครั้ ง นี้ มี ก ารประเมิ นความสามารถการคิ ดวิ เ คราะหA ของ
นักเรียนโดยการใชJแบบทดสอบปรนัยเพียงอยQางเดียว ในการวิจัยครั้งตQอไปควรจะเพิ่มวิธีการประเมิน
ความสามารถการคิดวิเคราะหAของนักเรียนดJวยวิธีการอื่น ๆ ดJวย ดังเชQนการเพิ่มแบบทดสอบแบบ
อัตนัย เขJามาประเมินความสามารถการคิดวิเคราะหA เพื่อใหJไดJขJอมูลการทดสอบนี้สอดคลJองกับสภาพ
จริงมากที่สุด
7.3.2 ในการวิจัยครั้งตQอไปสามารถใชJการจัดการเรียนรูJโดยใชJปMญหาเปOนฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถ หรือทักษะดJานอื่น เชQน การคิดสรJางสรรคA การคิดอยQางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุQม
ตัวอยQางในระดับอื่นๆ หรือมีการปรับใชJกับกลุQมสาระอื่น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดกับนักเรียนไดJ
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. (2560). แผนการศึกษาแหbงชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟƒค.
สุรียAพันธุA พันธุAธรรม. (2553). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแกป:ญหาและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร/ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวbางการจัดการเรียนรูแบบการ
ใชป:ญหาเป<นฐาน(PBL) และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น.
วิทยานิพนธAการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ปที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) | 405

9. คําขอบคุณ
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จสมบูรณAไดJดJวยความกรุณาอยQางสูงยิ่งจาก ดร.รัชนิวรรณ อนุตระกูลชัย
อาจารยA ที่ปรึกษา ที่ไดJใหJความอนุเคราะหAดูแล ใหJคําปรึกษา ความรูJ ชี้แนะแนวทาง เอาใจใสQและ
ตรวจแกJไขขJอบกพรQองตQางๆ ในการทําวิจัย เปOนแรงผลักดันใหJผูJวิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา ผูJวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทQานอาจารยAเปOนอยQางสูงไวJ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.ชQอผกา ผลภิญโญ ผูJอํานวยการโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา คุณครูเกษราภรณA
วันสุทะ ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบJานแทQนวิทยาและคุณครูมัญชุสา สุขนิยม ครูโรงเรียนบJานดูQ
ใหญQ ที่ ก รุ ณาเปO นผูJ เ ชี่ ยวชาญในการตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ อ งมื อ ที่ใชJในการวิ จั ยครั้ ง นี้ โดยไดJใหJ
ขJอเสนอแนะในการปรับปรุงอันเปOนประโยชนAในการแกJไขขJอบกพรQองตQางๆ จนไดJเครื่องมือที่มีคุณภาพ
ขอขอบพระคุณทQานผูJอํานวยการ สมเปลี่ยน ชัยดี ผูJอํานวยการโรงเรียนบJานมอญ คุณครูสมสรรคA
เฝ| าทรั พ ยA ครู ชํานาญการพิเ ศษ ที่ใหJ ความกรุ ณาเปO นผูJ ชQวยผูJ วิจั ย และคณะครู อาจารยA บุ คลากร
โรงเรียนบJานมอญทุกทQาน ที่ใหJความรQวมมือในการเก็บขJอมูล เปOนกําลังใจ ใหJความชQวยเหลือ และใหJ
การสนับสนุนตลอดการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้จนสําเร็จ และขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6
โรงเรียนบJานมอญทุกคนที่ใหJ ความรQวมมือในการวิจัยครั้ งนี้เปOนไปอยQ างดียิ่ง ขอกราบขอบพระคุ ณ
คุณพQอ คุณแมQ คุณตา คุณยาย และสมาชิกในครอบครัวทุกทQาน ผูJเปOนกําลังใจสําคัญและใหJการสนับสนุน
แกQ ผูJ วิจั ยจนประสบความสํ าเร็ จ และขอกราบขอบพระคุ ณทุ กทQ านที่ มิไดJ เ อQ ยนามมา ณ ที่ นี้ ที่ คอย
ชQวยเหลือใหJคําแนะนําและใหJกําลังใจตลอดเวลา ผูJวิจัยจักระลึกถึงพระคุณของทุกทQานตลอดไป
คุณคQาและประโยชนAของงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเปOนเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดาและครู
อาจารยAทุกทQาน ที่ไดJอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทความรูJทั้งปวงแกQผูJวิจัย

