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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิง

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่ม  
กับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้น
เทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่มกับเกณฑ์ท่ีก าหนด  (ร้อยละ 70 เทียบเท่ากับ 25 คะแนน) 3) เปรียบเทียบ
ทกัษะการท างานเป็นทีม ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ี
เน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุม่ กลุม่ตวัอย่างคือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีศกึษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 
2 ห้อง ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้คือ 1) แผนการ
จดัการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาโดยใช้การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็น
กลุม่ 2) แบบวดัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 3) แบบวดัทกัษะการท างานเป็นทีม 
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ t-test for independent samples , t-test for dependent 
samples และ t-test for one sample ผลการวิจยัพบว่า 1) กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์สงูกว่า กลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์  เท่ากับ 30.76 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70 เทียบเท่ากับ 25 คะแนน) จดัอยู่ในความสามารถระดบัดีมาก และ 3) กลุ่ม
ทดลองมีทกัษะการท างานหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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The purpose of this research was to (1) compare the ability to create a scientific 

description among students learning by using problem-based learning (PBL) emphasizing the 
use of group investigation technique (the experimental group) and with students receiving 
regular learning management (the control group); (2) to compare the ability to create a 
scientific description of students who were learning by using PBL emphasizing the use of 
group investigation technique with certain criteria (70 percent); (3) to compare the teamwork 
skills of the student’s before and after learning and receiving PBL emphasizing the use of 
group investigation technique. The sample group consisted of two rooms of Mathayom Suksa 
five students, Triamudomsuksa School in Phayathai, Pathumwan, Bangkok studying in the first 
semester of the 2018 academic year, which were derived from Cluster Random Sampling 
focus on group search techniques; (2) a scientific ability to create scientific explanations; (3) a 
Teamwork skills test. The statistics used in the hypothesis testing used a t-test for independent 
samples; and t-test statistics for dependent samples and a t-test for one sample (1) The 
experimental group had the ability to create scientific explanations after studying at a higher 
level than before learning with a statistical significance level of .05; (2) The experimental group 
had an average score on the ability to create scientific explanations at 30.76 which were 
higher than the set criteria of twenty-five points. arranged at a very good level; (3) The 
experimental group had post-test work skills higher than before learning at a statistical 
significance of .05. 
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บทที่ 1 

บทน า 

ภมิูหลัง 
ปัจจบุนัวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนษุย์เป็นอยา่งมาก เพราะวิทยาศาสตร์

มีความเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวนัของเรามากมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์  
มีความสะดวกสบายในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การแพทย์ 
และด้านอ่ืนๆ ซึ่งมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้  
ทัง้แนวความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม และเรียนรู้ท่ีจะอยู่ ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  
ดังนัน้ การเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ จึงต้องเน้นท่ีการแสวงหาความรู้ ต้องใช้ทักษะ
กระบวนการตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2545: 5) 

การรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) เป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะเช่ือมโยง 
สิ่งต่างๆ เข้ากบัประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไตร่ตรอง 
(นันทวัน นันทวนิช, 2557: 40) ซึ่งจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีบทบาท  
ในการพัฒนาให้นักเรียน “รู้เร่ืองวิทยาศาสตร์” ดังจะเห็นได้จากการริเร่ิมโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programmed for International Student Assessment หรือ PISA)  
โดยโครงการจะประเมินสมรรถนะของนกัเรียนในการใช้ความรู้และทกัษะ 3 ด้าน ได้แก่ การรู้เร่ือง
การอ่าน (Reading literacy) การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ (Mathematics literacy) และการรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) นอกจากนีไ้ด้มีการประเมินด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) 
ใน PISA 2003 และPISA 2012 โดยทัง้ 2 ครัง้เป็นการประเมินการใช้ทักษะการแก้ปัญหาจาก
โจทย์ท่ีเป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง (เอกรินทร์ อชัชะกุลวิสทุธ์ิ, 2557: 37) ซึง่ผลการประเมินการรู้
วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) ในการประเมินผลทดสอบนักเรียนนานาชาติ ตามโครงการ 
PISA จาก 72 ประเทศ ซึง่มุ่งเน้นการประเมินสมรรถนะในการใช้ความรู้และทกัษะในชีวิตจริงของ
นกัเรียน พบวา่ ผลการประเมินความรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนไทยโดยรวมลดลงจากปี 2006 
ถึง 2015 โดยในปี 2015 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนไทยอยู่ท่ี 421 คะแนน ซึง่น้อย
กว่าคะแนนเฉลี่ยท่ีก าหนดไว้คือ 500 คะแนน และอยู่ในช่วงล าดบัท่ี 51 ถึง 57 ซึ่งเป็นผลคะแนน 
ท่ีต ่ากวา่คา่เฉลี่ยระดบันานาชาต ิซึง่เป็นระดบัท่ีนกัเรียนยงัไมส่ามารถเป็นบคุคลท่ีรู้วิทยาศาสตร์ 
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การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้หนึ่งท่ีต้องการเสริมสร้างให้นักเรียนได้เรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในสังคม  
อนัน ามาสู่ความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นแห่งศตวรรษท่ี 21 การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางนีจ้ะบรรลผุล 
ได้เป็นอยา่งดี หากครูมีความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนบัว่าเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จ
ร่วมกนัของกลุม่ ซึง่การเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจดัให้ผู้ เรียนท างานเป็นกลุม่ เช่น ท ารายงาน  
ท ากิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างชิน้งาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบตัิการทดลองแล้ว ผู้สอนท าหน้าท่ี
สรุปความรู้ด้วยตนเองเท่านัน้ แต่ผู้สอนจะต้องพยายามใช้กลยทุธ์วิธีให้ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการ
ประมวลสิ่งท่ีมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นหลกัการส าคญั (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 15) ดงันัน้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผู้สอน
จะต้องเลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียน และผู้ เรียนจะต้องมีความพร้อม  
ท่ีจะร่วมกันท ากิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยท่ีกลุ่มจะประสบความส าเร็จได้  
เม่ือสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม
อยา่งมีประสิทธิภาพนัน่เอง 

ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ คือ การแสดงออกของนกัเรียนใน
การเขียนอธิบายปรากฏการณ์ท่ีศกึษา โดยการระบขุ้อกลา่วอ้างและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีได้จาก
การศกึษา แล้วเช่ือมโยงข้อกลา่วอ้างกบัหลกัฐานด้วยการให้เหตผุลโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่ งของการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) โดยบุคคลท่ีมีการรู้
วิทยาศาสตร์จะเป็นบุคคลท่ีมีความตระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในธรรมชาติโดยอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นพืน้ฐานส าคัญท่ีใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ และสามารถตัดสินใจโดยใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิธีคิดท่ีอยู่บนพืน้ฐานของประจกัษ์พยานทางวิทยาศาสตร์เพื่อบคุคล
และสังคมด้วยความรับผิดชอบ(American Association for the advancement of Science, 
1990: online) 

ด้วยเหตุผลดงักล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจน ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นทกัษะเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุม่มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน เพื่อศกึษา
เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และทกัษะการท างานเป็นทีม 
ระหว่างนกัเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบดงักล่าวกับนกัเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบ
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ปกติ ซึ่งผู้ วิจยัมีความคาดหวงัว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้น
เป็นกลุ่ม จะท าให้นกัเรียนมีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และทกัษะการ
ท างานเป็นทีมสงูกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็น
กลุม่กบันกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็น
กลุม่กบัเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) 

3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการท างานเป็นทีม ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้น
เป็นกลุม่ 

ความส าคัญของการวิจัย 
จากการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ท าให้ทราบผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

ท่ีมีตอ่ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และทกัษะการท างานเป็นทีม ตลอดจน
เป็นแนวทางส าหรับครูท่ีจะน าการจดัการเรียนรู้นีไ้ปประยกุต์ใช้ในเนือ้หาอ่ืนๆ หรือระดบัชัน้ต่างๆ 
ตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 
แขวงพญาไท เขตปทมุวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ทัง้หมด 23 ห้อง 
จ านวน 950 คน 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา แขวงพญาไท เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี  1 ปี
การศกึษา 2561 จ านวน 2 ห้อง ซึง่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เป็นกลุม่ทดลองมา 1 ห้อง สว่นอีกห้องเป็นกลุม่ควบคมุ 
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กลุ่มทดลอง ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้น
เป็นกลุม่ จ านวน 45 คน 

กลุ่มควบคุม ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 45 คน 
ระยะเวลาที่ใช้ 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย ผู้ วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
จ านวน 24 คาบ คาบละ 50 นาที (ไมร่วมทดสอบก่อนและหลงัเรียน) 

เนือ้หาที่ใช้ 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นเนือ้หาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม

หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชีวิต 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู้ ซึง่มี 2 วิธี คือ 

1.1 การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุม่ 
1.2 การจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ

2. ตวัแปรตาม 2 ตวั ได้แก่ 
2.1 ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
2.2 ทกัษะการท างานเป็นทีม 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง ลกัษณะการสอนโดยใช้ปัญหา 

ในชีวิตประจ าวันท่ีนักเรียนพบเจอมาเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็น
ตวักระตุ้นในการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาด้วยเหตผุล โดยเน้นให้นกัเรียนเป็นผู้ตดัสินใจในสิ่งท่ี
ต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยครูมีส่วนร่วมน้อยท่ีสดุ ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มี 6 ขัน้ตอน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2550: 8) ดงันี ้

1.1 ขัน้เช่ือมโยงและก าหนดปัญหา เป็นขัน้ท่ีผู้ สอนน าเสนอสถานการณ์ปัญหา  
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและได้มองเห็นปัญหา ระบไุด้วา่สิ่งท่ีเป็นปัญหานัน้  กระตุ้นให้
เกิดความอยากรู้อยากเห็นและน่าติดตาม 

1.2 ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหา ผู้ เรียนจะต้องร่วมมือกันวางแผนศึกษาค้นคว้าหา
ค าตอบโดยอาศยัการอภิปรายในกลุ่ม แสวงหาค าตอบตามวิถีทางแบบประชาธิปไตย ผู้สอนท า
หน้าท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมทางความคิดและการวางแผน 
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1.3 ขัน้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าแก้ปัญหา ผู้ เรียนก าหนดสิ่งท่ี ต้องเรียนและ
ด าเนินการศกึษาค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

1.4 ขัน้วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ความรู้ ผู้ เรียนน าข้อค้นพบท่ีได้จากการปฏิบัติมา
อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสงัเคราะห์ความรู้ท่ีสามารถ  น าไปปรับใช้ 
ได้อยา่งตอ่เน่ือง 

1.5 ขัน้สรุปผลการแก้ปัญหา ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มประเมินผลงาน  
และการจดัการเรียนรู้วา่มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด พยายามตรวจสอบแนวคดิภายในกลุม่ 
ของตนเองอยา่งอิสระ 

1.6 ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้ เรียนน าข้อมลูท่ีได้มาจดัระบบองค์ความรู้ และ
น าเสนอผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัประเมินการเรียนรู้ 

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบค้นเป็นกลุ่ม (Group Investigation) หมายถึง การ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบหนึ่งท่ีก าหนดให้สมาชิกในกลุ่ม มี 2 - 6 คน แต่ละกลุ่มจะเลือก
หัวข้อท่ีต้องการศึกษาค้นคว้าตามครูก าหนดจากนัน้  สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานกันทัง้กลุ่ม  
มีการวางแผนการด าเนินงานและสมาชิกทุกคนช่วยกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อน ามารวมกัน 
สมาชิกในกลุ่มร่วมกัน วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมน าเสนอผลงานของกลุ่มต่อ  
ชัน้เรียน ประเมินผลจากงานของกลุม่ ซึง่การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบค้นเป็นกลุม่เหมาะส าหรับ
การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอยา่งยิ่ง 

3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่ม 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีผสมผสานการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นฐานและการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการสืบค้นกลุ่ม ซึ่งมีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกัน  
จึงน ามาประยกุต์ใช้ร่วมกนั เพื่อพฒันาความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียน นอกจากนีย้งัท าให้นกัเรียนเกิดทักษะการท างานเป็นทีม โดยเป็นขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุม่ ซึง่ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

3.1. ขัน้น าเสนอปัญหา และก าหนดปัญหา เป็นขัน้ท่ีครูน าเสนอหวัข้อปัญหาส าหรับ
ให้นกัเรียนใช้ในการแสวงหาความรู้ในแตล่ะกลุม่ 

3.2. ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหา เป็นขัน้ท่ีนักเรียนในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และท า
ความเข้าใจกบัปัญหาท่ีได้รับ หรือปัญหาท่ีต้องการศกึษา 

3.3. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา เป็นขัน้ท่ีครูและนกัเรียนร่วมกนัวางแผนวิธีการศกึษา ภาระ
งาน และเปา้หมายท่ีได้รับ ให้สอดคล้องกนั 
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3.4. ขัน้ด าเนินการแก้ปัญหา เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนลงมือตามแผนท่ีได้วางไว้ในขัน้ตอนท่ี 3 
3.5. ขัน้สรุปผลการแก้ปัญหา เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนน าข้อมลูท่ีสมาชิกแต่ละคนได้รับมา

รวบรวม เพื่อร่วมกันอภิปรายผลโดยใช้การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพื่อท าเป็นรายงานน าเสนอ
เพื่อนในชัน้เรียน 

3.6 ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน เป็นขัน้ท่ีนักเรียนน าข้อมูลท่ีผ่านการจัดระบบ  
องค์ความรู้ร่วมกนัแล้วมาน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

4. ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง การแสดงออกใน
การให้ค าอธิบายท่ีใช้ส าหรับการให้ความหมาย การอธิบาย และการกลา่วอ้างในทางวิทยาศาสตร์  
โดยลกัษณะท่ีส าคญัท่ีบ่งบอกว่าเป็นค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้องนัน้จะสะท้อนผลการ
สังเกตและการทดลองในเชิงประจักษ์ และค าอธิบายท่ีสร้างขึน้ต้องมาจากการให้เหตุผล 
(Reasoning) ท่ีสอดคล้องกับหลกัฐาน (Evidence) เป็นค าอธิบายท่ีเป็นสาธารณะ และสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยใช้กระบวนการพินิจ พิเคราะห์ การรับรองการปรับเปลี่ยน  และปฏิเสธจาก
สงัคมวิทยาศาสตร์ ซึง่องค์ประกอบของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์จะต้องประกอบด้วย 

1. ข้อกลา่วอ้าง (Claim) คือ ข้อความท่ียืนยนัค าตอบของปรากฏการณ์ท่ีศกึษา 
2. หลักฐาน (Evidence) คือ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีสนับสนุนข้อกล่าวอ้างโดย

จะต้องมีความเหมาะสมและเหตผุลเพียงพอในการสนบัสนนุข้อกลา่วอ้าง 
3. การให้เหตผุล (Reasoning) คือ ข้อความท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหว่างหลกัฐาน 

กบัค าข้อกลา่วอ้าง ซึง่จะแสดงหลกัฐานในการสนบัสนนุข้อกลา่วอ้าง 
ซึง่การวดัประเมินความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์นัน้จะใช้แบบทดสอบ 

แบบอตันยั จ านวน 4 ข้อ โดยนกัเรียนจะต้องเขียนแสดงองค์ประกอบข้างต้นให้ชดัเจนและมีความ
สอดคล้องเช่ือมโยงกนั โดยจะใช้เกณฑ์แบบรูบกิส์ (Scoring Rubrics) ในการตรวจให้คะแนน 

5. ทักษะการท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีต้องมารวมกลุ่มกัน 
เพื่อท างานร่วมกันให้บรรลเุป้าหมายและวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ีสมาชิกทุกคน  
ในกลุ่มจะมีบทบาทหน้าท่ีให้รับผิดชอบของตนเอง และระหว่างปฏิบัติงานสมาชิกจะต้องมี
ปฏิสมัพนัธ์กัน ซึ่งองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ 

1. การวางแผนการท างานภายในทีมงาน จัดเป็นขัน้ตอนเร่ิมต้นของการท างานท่ี
สมาชิกทกุคนในทีมจะต้องร่วมกนัก าหนด วางแผน จดุมุง่หมายในการท างานร่วมกนั 
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2. การมีสว่นร่วมของสมาชิกในทีม เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการท างานเป็นทีม
เน่ืองจากสมาชิกในทีมทุกคนควรมีส่วนร่วมในการท างานซึ่งจะท าให้ทีมบรรลผุลตามวตัถุประสงค์
ท่ีตัง้ไว้ 

3. ความเป็นผู้น า เป็นตวัขบัเคลื่อนการท างานของทีมงาน ผู้น าท่ีดีต้องมีลกัษณะ
ส าคญัคือ ทุ่มเท เสียสละมีทกัษะในการสื่อสาร รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม 

4. ระบบการท างาน ทีมงานท่ีดีควรมีการจดัระบบการท างานให้เป็นขัน้ตอน ซึง่อาจ
ถือได้วา่เป็นสว่นตอ่ขยายจากการวางแผนการท างานภายในทีม 

การประเมินทกัษะการท างานเป็นทีมจะใช้แบบวดัได้โดยใช้แบบวดัทกัษะการท างานเป็น
ทีมประกอบด้วยการประเมินตนเองและสมาชิกคนอ่ืนในทีม ซึง่แบบประเมินการท างานเป็นทีมจะ
มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบตรวจรายการ (Check list) ซึง่วดัจากองค์ประกอบของการท างานเป็น
ทีมประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 

1. การวางแผนการท างานภายในทีมงาน 
2. การมีสว่นร่วมของสมาชิกในทีม 
3. ความเป็นผู้น า 
4. ระบบการท างาน 

6. การจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีครูผู้สอน ก าหนดและสอนตามเนือ้หาของหลกัสตูรสถานศึกษาท่ีโรงเรียน
จัดท าขึน้ ซึ่งมีการน าแนวคิดของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
มาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

6.1 ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ 
ท่ีกระตุ้น ยัว่ยุ ให้ผู้ เรียนเกิดความสงสยั ใคร่รู้อยากรู้อยากเห็น แล้วเกิดปัญหาหรือประเด็นท่ีจะ
ศกึษา ซึง่ผู้ เรียนจะต้องส ารวจตรวจสอบตอ่ไปด้วยตวัของผู้ เรียนเอง 

6.2 ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีให้
ผู้ เรียนมีประสบการณ์ร่วมกันเป็นกลุ่มในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยการวางแผนก าหนดการ
ส ารวจตรวจสอบ และลงมือปฏิบตัิ ในการส ารวจตรวจสอบปัญหาหรือประเด็นท่ีผู้ เรียนสนใจใคร่รู้ 
ครูมีหน้าท่ีส่งเสริม กระตุ้ น ให้ค าปรึกษาชีแ้นะ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียน
ด าเนินการส ารวจตรวจสอบเป็นไปด้วยดี 

6.3 ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นการจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ี
ให้ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกันทัง้ชัน้เรียน โดยน าเสนอองค์ความรู้ท่ีได้จากการส ารวจ 
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ตรวจสอบ พร้อมทัง้วิเคราะห์ อธิบาย และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซกัถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือโต้แย้งในองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้สร้างสรรค์ มีการอ้างอิงหลกัฐาน ทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑ์  
หรือองค์ความรู้เดิม แล้วลงข้อสรุปอยา่งสมเหตสุมผล 

6.4 ขัน้อธิบายความรู้ (Elaboration) เป็นการจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีให้ผู้ เรียน
ได้เพิ่มเติมหรือเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ให้กว้างขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซึง้ยิ่งขึน้ โดยการ
อธิบายยกตวัอย่าง อภิปรายซกัถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเช่ือมโยงความรู้เดิมสู่องค์ความรู้องค์
ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ ละเอียดสมบูรณ์ น าไปประยกุต์ใช้ในเร่ืองอ่ืนๆ หรือในชีวิตประจ าวนั 
หรือผู้ เรียนอาจจะเกิดปัญหาสงสยัใคร่รู้ น าไปสูก่ารศกึษาค้นคว้า 

6.5 ขัน้ประเมินผล (Evaluation) เป็นการจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีให้ผู้ เรียนได้
ประเมินกระบวนการส ารวจตรวจสอบและผลการส ารวจตรวจสอบ หรือองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง
และของเพื่อนร่วมชัน้เรียนโดยการวิเคราะห์วิจารณ์ อภิปรายซกัถามแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึง่กนั
และกนัในเชิงเปรียบเทียบประเมินจดุดีหรือจดุด้อย ปรับปรุง หรือทบทวนใหม่ และให้ครูได้ประเมิน
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของผู้ เรียน เน้นการประเมินตามสภาพจริงในระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อปรับปรุงพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากแนวคิดตาม

ทฤษฏีการเรียนรู้แบบสรรคนิยม โดยให้ผู้ เรียนสร้างความรู้จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโลกแห่ง
ความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้ (ชวลิต ชูก าแพง , 2551: 135) เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดทักษะใน
การคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทัง้ได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตนศกึษาไปพร้อมกนั
ด้วย การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีต้องอาศยัความ
เข้าใจและการแก้ปัญหาเป็นหลกั นอกจากนัน้แล้วการฝึกการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนก็มีความส าคญั
เช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถฝึกได้จากการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสวนสอบสวนซึ่งมีลกัษณะการ
เรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อยตามแนวคิดของการเรียนรู้แบบร่วมมือและสอดคล้องกับทฤษฎี
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล ซึง่นกัเรียนจะได้รับการแนะแนวทาง
ในการเรียนผา่นการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุม่ ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจงึได้ใช้การ
จัดเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นการท างานแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสืบค้นเป็นกลุ่ม เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และพฒันาด้านความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม ในการแก้ปัญหาร่วมกนัระหวา่งเรียน 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้น  

เป็นกลุ่มจะมีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์  สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับ 
การจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ

2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบ ค้นเป็น
กลุม่จะมีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) 

3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้น  
เป็นกลุม่ จะมีทกัษะการท างานแบบเป็นทีมหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

การจดัการเรียนรู้ 
- โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นการท างาน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค สบืค้นเป็นกลุม่ 

- แบบปกต ิ

1. ความสามารถในการสร้างค าอธิบาย 
เชิงวิทยาศาสตร์ 

2. ทกัษะการท างานเป็นทีม 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

1.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1.2 แนวคดิทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1.3 ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1.4 ลกัษณะของปัญหาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1.5 ล าดบัขัน้ของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1.6 บทบาทครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1.7 ข้อดี – ข้อจ ากดัของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.2 ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.3 องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.4 ประเภทการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.5 รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบกลุม่สืบสวนสอบสวน 
2.6 ขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้แบบกลุม่สืบสวนสอบสวน 
2.7 ข้อด-ีข้อจ ากดัของการจดัการเรียนรู้แบบกลุม่สืบสวนสอบสวน 

3. การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุม่ 
4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 

4.1 ความหมายของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
4.2 ความส าคญัของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
4.3 องค์ประกอบของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
4.4 แนวทางการวดัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 

5. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการท างานเป็นทีม 
5.1 ความหมายของการท างานเป็นทีม 
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5.2 หลกัการท างานเป็นทีม 
5.3 สมรรถนะของการท างานเป็นทีม 
5.4 องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม 
5.5 แนวทางการวดัและประเมินผลของความสามารถในการท างานเป็นทีม 

6. เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มาจากภาษาอังกฤษว่า Problem-Based 

Learning (PBL) มีนักการศึกษาหลายคนได้เรียกช่ือแตกต่างกัน เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นหลกั (ทองจนัทร์ หงศ์ลดารมภ์, 2544:5) การจดัการเรียนการสอนท่ีใช้ปัญหาเป็นหลกั (ทิศนา 
แขมมณี, 2548: 137; สุปรียา วงศ์ตระหง่าน , 2545: 1) การเรียนรู้จากปัญหา (นิรมล ศตวุฒิ , 
2547: 70) และการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั (รัชนีกร หงส์พนสั, 2547:44) ซึง่ในการวิจยัครัง้นี ้
ผู้วิจยัเลือกใช้ค าวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการวิจยั 

1.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึง่มีนกัการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมาย 

ไว้ดงันี ้
ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล (2545: 55) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน 

หมายถึง การเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือ
กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความต้องการท่ีจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ เรียนได้สมรรถภาพท่ีต้องการโดยมีครูเป็นผู้ ให้การสนับสนุนและอ านวย 
ความสะดวกในการเรียนรู้ 

มณัฑรา ธรรมบศุย์ (2545: 2-3) กลา่ววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม  
โดยให้นกัเรียนสร้างความรู้ใหม ่จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโลกแห่งความเป็นจริง เป็นบริบทของ 
การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหารวมทัง้ไ ด้ความรู้ตาม
ศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตนศกึษาด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จึงเป็นผลมาจากกระบวนการ
ท างานท่ีต้องอาศยัความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลกั 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548: 77) ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเป็นรูปแบบการสอนท่ีเช่ือว่า มโนทศัน์ ความรู้ และทกัษะได้มาจากความเข้าใจรู้
ปัญหา และได้แก้ปัญหาของนักเรียนโดยปัญหาท่ีเรียนรู้นัน้เป็นตัวกระตุ้ นให้เกิดการประสม
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ประสานความรู้เดิมกับความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นทางน าไปสู่การสร้างเป็นองค์ความรู้
เก่ียวกบัเนือ้หาวิชาท่ีเรียนด้วยตนเอง และสามารถน าความรู้ท่ีได้นัน้ไปประยกุต์ได้อยา่งตอ่เน่ือง 

ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์ (2554: 57) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เป็นการสอนท่ีมุ่งสร้างความเข้าใจ และหาทางแก้ปัญหา โดยปัญหาจะเป็นจุดตัง้ต้นของ
กระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นต่อไป โดยผู้ สอนอาจน าผู้ เรียนไปเผชิญกับสถานการณ์
ปัญหาจริง หรือผู้สอนอาจจดัสถานการณ์ให้ผู้ เรียนเผชิญปัญหา และแก้ปัญหาร่วมกนัเป็นกลุม่ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2555: 417) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based learning หรือBPL) ไว้ว่า วิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางโดย
จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริงและด าเนินการแก้ปัญหานัน้โดยเช่ือว่า 
กระบวนการต่างๆ ท่ีผู้ เรียนด าเนินการ เช่น การคิดวิเคราะห์ปัญหาการแสวงหาทางแก้ปัญหา 
ปฏิบตัิการแก้ปัญหา การเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล โดยผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
(facilitator) ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึง้ รวมทัง้ช่วยพัฒนาทักษะการคิดและทักษะทาง
สงัคมของผู้ เรียนได้ด้วย 

ทิศนา แขมมณี (2557:137-138)กลา่วว่า การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก เป็นการจัดสถานการณ์ของการเรียนการสอนท่ีใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้ สอนอาจน าผู้ เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง  
หรือผู้ สอนอาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้ เรียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา  
และแก้ปัญหาร่วมกนัเป็นกลุม่ ซึง่จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานัน้อยา่งชดัเจน 

สคุนธ์ สินธพานนท์ (2558: 87-88) ให้ความหมายไว้ว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือในการกระตุ้นความอยากรู้อยากเรียน
ต้องการศกึษาหาความรู้ต่างๆ เพื่อน าองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อน าเอาองค์ความรู้เหล่านัน้ไปแก้ไขข้อ
สงสยัหรือปัญหาดงักลา่ว โดยครูผู้สอนอาจจดัสภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์ให้นกัเรียนได้เผชิญ
ด้วยตนเอง เพื่อฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์รวมถึงกระบวนการในการแก้ปัญหา 

ศศิเทพ ปิติพรเทพิน (2558: 163) กลา่ววา่การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา 
เป็นฐานเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเร่ิมต้นโดยใช้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัมาเป็นตวักระตุ้นให้
นักเรียนระดมสมองวิจัยหาสาเหตุของปัญหาอย่างละเอียด โดยรอบคอบหลากหลายแนวทาง  
ท่ีเหมาะสมท่ีสดุตอ่การแก้ปัญหานัน้ 
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จนัทร์จีรา เทพดนตรี (2558:18) ได้สรุปความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานไว้ว่า หมายถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสรรคนิยมท่ีใช้ปัญหาเป็น
ตวักระตุ้นการเรียนรู้ของนกัเรียน มุ่งเน้นให้นกัเรียนได้เผชิญกบัปัญหาและศกึษาค้นคว้าเพื่อแก้ไข
ปัญหา นกัเรียนเป็นผู้คิดก าหนดวตัถปุระสงค์ด าเนินการเรียนรู้ และเลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา 

จากความหมายข้างต้น ผู้วิจยัสรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น
กระบวนการเรียนรู้โดยท่ีมีการน าเสนอสถานการณ์ปัญหา ซึง่ปัญหาดงักลา่วสามารถแก้ไขได้โดย
ใช้หลายวิธีการมาเป็นตวักระตุ้นเพื่อให้นกัเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ปัญหา 
น าไปสูก่ารค้นคว้า และแสวงหาความรู้เพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลูท่ีมาประกอบการตดัสินใจในการเลือก
หาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสมท่ีสดุ และในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ มุง่เน้นให้
เกิดการเรียนรู้เป็นกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูเป็นผู้
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

1.2 แนวคดิทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นในสิ่งท่ีเด็กอยาก

เรียนรู้ โดยสิง่ท่ีอยากเรียนรู้ดงักลา่วจะต้องเร่ิมมาจากปัญหาท่ีเด็กสนใจหรือพบในชีวิตประจ าวนัท่ี
มีเนือ้หาเก่ียวข้องกับบทเรียน อาจเป็นปัญหาของตนเองหรือปัญหาของกลุ่ม ซึ่งครูจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กตามความเหมาะสม จากนัน้ครูและเด็ก
ร่วมกันคิดกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับปัญหานัน้ โดยปัญหาท่ีจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
บางครัง้อาจเป็นปัญหาของสงัคมท่ีครูเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กคิดจากสถานการณ์ ขา่ว เหตกุารณ์ตา่งๆ 
ท่ีเกิดขึน้ จะเน้นท่ีกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เด็กต้องเรียนรู้จากการเรียน (learning to learn) เน้น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนในกลุ่ม การปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) 
น าไปสูก่ารค้นคว้าหาค าตอบหรือสร้างความรู้ใหมบ่นฐานความรู้เดิมท่ีผู้ เรียนมีมาก่อนหน้านี ้

แนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) 
มีรากฐานมาจากความคิดของจอห์น ดิวอี ้มีการพัฒนาขึน้เป็นครัง้แรกโดยคณะวิทยาศาสตร์
สขุภาพ ของมหาวิทยาลยัแมคมาสเตอร์ ของประเทศแคนาดา ซึง่ได้น ามาใช้ในกระบวนการเตรียม
ตวัสอบให้กบันกัศกึษาแพทย์ฝึกหดั ซึ่งตอ่มามหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกาได้น าไปเป็นแบบอย่าง 
โดยในต่อมามหาวิทยาลยัแมค มาสเตอร์ ได้พฒันาหลกัสตูรแพทย์ท่ีใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ในการเรียนการสอนเป็นครัง้แรก ท าให้มหาวิทยาลยั แมคมาสเตอร์ เป็นท่ียอมรับ
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และรู้จักกันทั่วโลกว่าเป็นผู้น าในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (มัณฑรา ธรรมบุศย์ , 
2545: 11-17) 

มิโล และ เอปเวนซนั (Hmelo, & Evenson, 2000: 4) ได้สนับสนุนว่าการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานเก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบสรรคนิยม ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้
ของเพียเจท์ และไวก๊อทสกีท่ีเช่ือวา่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการพฒันาทางสติปัญญาท่ีนกัเรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการสร้างความรู้เกิดจากการท่ีผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม 
และเกิดการซึมซบัประสบการณ์ใหม่ และปรับโครงสร้างสติปัญญาให้เข้ากับประสบการณ์ใหม ่
นอกจากนีย้งัมีทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการค้นพบของบรูเนอร์ ซึ่งเช่ือว่า การเรียนรู้ท่ีแท้จริงมาจาก
การค้นพบของแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เม่ือนักเรียนเผชิญกับปัญหาท่ีไม่รู้ ท าให้นักเรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญา  
และผลกัดนัให้นกัเรียนไปแสวงหาความรู้ และน าความรู้ใหมม่าเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมเพื่อแก้ปัญหา 

รัชนีกร หงส์พนสั (2547: 46) ได้กล่าวว่า โดยทัว่ไปการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
มีแนวคิดบนพืน้ฐานของทฤษฎีจิตวิทยาพทุธิปัญญานิยม เป็นการเรียนรู้โดยเน้นการใช้กระบวนการ
คิด ความเข้าใจ การรับรู้สิ่งเร้าท่ีมากระตุ้นผสมผสานกับประสบการณ์เดิมในอดีต ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ ซึ่งผสมผสานระหว่างประสบการณ์ปัจจุบนักับประสบการณ์ในอดีต โดยอาศยักระบวนการ
ทางปัญญาเข้ามามีอิทธิพลในการเรียนรู้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจท์ และไวก๊อทสกี ซึ่งทฤษฎี  
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรคนิยม 
(Constructivism) ซึง่เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง และมีการ
ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยนักเรียนต้องลงมือกระท าด้วยตนเอง การเรียนรู้จะเกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างประสบการณ์ปัจจุบันกับประสบการณ์ในอดีต โดยท่ีครูมีบทบาทเป็นเพียง 
ผู้ ชีแ้นะแนวทางเท่านัน้ 

1.3 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีลกัษณะท่ีส าคญัดงัท่ีนกัการศกึษากล่าวไว้

ดงันี ้
วิมล ช่ืนชมชอบ (2547: 4) กล่าวว่าลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน คือใช้ปัญหา หรือ Scenario เป็นตวักระตุ้นความอยากรู้ของนกัเรียนใช้สถานการณ์จริง 
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ เพื่อเช่ือมโยงกบัความเป็นจริง และน าไปใช้ได้จริง หลกัการเรียนรู้ต้อง
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ตัง้อยูบ่นความเป็นสหวิทยาการ ซึง่จะเป็นไปตามสภาพจริงของสงัคม และสิ่งแวดล้อมจริง มุ่งเน้น
ทกัษะการคิดการท างานเป็นกลุ่มย่อย โดยให้ผู้ เรียนก าหนดหวัข้อของการเรียนรู้ ตามความสนใจ
ของตนเองอยา่งแท้จริง จดัเป็นการเรียนการสอนแบบ self- Directed Learning นัน่เอง 

ส านกัเลขาธิการสภาการศกึษา (2550: 2-3) ได้สรุปลกัษณะส าคญัของการเรียน 
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีต้องมี
สถานการณ์ปัญหาและเร่ิมต้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ และปัญหาท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นัน้ควรเป็นปัญหาท่ีพบได้ใน
ชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน เพื่อให้มองเห็นประโยชน์อย่างแท้จริง ผู้ เรียนค้นหา และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ซึ่งส่งผลให้ผู้ เรียนต้องมีความรับผิดชอบด้วยตนเอง 
กล่าวคือ ต้องรู้จักวางแผนการเรียนด้วยตนเอง มีการบริหารเวลารวมทัง้ประเมินผลการเรียนรู้  
ด้วยตนเองได้ ผู้ เรียนมีการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เพื่อร่วมกันค้นหาความรู้ ส่งเสริมให้เกิดทักษะ 
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตผุลเช่ือถือได้ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและฝึกควบคมุตนเอง
เพื่อพฒันาความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นทีม เน่ืองจากความรู้มีหลากหลายมาก ดงันัน้
เนือ้หาท่ีได้มาจะถกูน ามาวิเคราะห์โดยกลุม่และมีการสงัเคราะห์ร่วมกนัเป็นทีม เพื่อให้ตกเป็นผลกึ
ความรู้ของกลุม่ 

ทิศนา แขมมณี (2556: 138 ) ได้สรุปลกัษณะส าคญัของการเรียนแบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน ดงันี ้

1. ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันเลือกปัญหาท่ีตรงกับความสนใจหรือตามความ
ต้องการของผู้ เรียน 

2. ผู้สอนและผู้ เรียนมีการออกไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาอย่างแท้จริง หรือ
ผู้สอนมีการจดัสถานการณ์ให้ผู้ เรียนเผชิญปัญหา 

3. ผู้สอนและผู้ เรียนมีการร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตขุองปัญหา 
4. ผู้ เรียนมีการวางแผนการแก้ปัญหาร่วมกนั 
5. ผู้ สอนมีการให้ค าปรึกษาแนะน า และช่วยอ านวยความสะดวกในการ

แสวงหาแหลง่ข้อมลูการศกึษา และการวิเคราะห์ข้อมลู 
6. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย

และมีการพิจารณาเลือกวิธีท่ีเหมาะสม 
7. ผู้ เรียนศกึษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
8. ผู้ เรียนลงมือแก้ปัญหารวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู สรุป และประเมินผล 
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9. ผู้สอนมีการตดิตามการปฏิบตัิงานของผู้ เรียน และให้ค าปรึกษา 
10. ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ทัง้ทางด้านผลงานและกระบวนการ

ของผู้ เรียน 
จนัทร์จีรา เทพดนตรี (2558:19) ได้สรุปลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ว่า ลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) คือการ
เรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีสถานการณ์หรือปัญหาเป็นตัวกระตุ้ นให้นักเรียนได้คิด 
ปัญหาท่ีน ามาใช้เป็นปัญหาท่ีพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันหรือมีโอกาส เกิดขึน้จริงเป็นปัญหา  
ท่ีคลุมเครือ มีหลายค าตอบ นักเรียนเป็นผู้ แก้ปัญหาโดยการแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง  
และหาค าตอบเป็นกลุ่มย่อย มีการบูรณาการความรู้เพื่อให้นกัเรียนเกิดทกัษะด้านต่างๆ และจดั
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอือ้อ านวยให้นักเรียนคิด และมีการประเมินผลตามสภาพจริงจาก
ความสามารถในการปฏิบตัิของนกัเรียน ความรู้ของนกัเรียนเกิดขึน้ภายหลงัจากการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานแล้ว 

จากลกัษณะส าคญัของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีกล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจยัสามารถสรุปลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้ว่าเป็นการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยปัญหานัน้เป็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับ
นกัเรียน หรือเกิดขึน้ได้ในชีวิตจริง นกัเรียนเป็นผู้ ค้นคว้าหรือแสวงหาค าตอบหรือวิธีการแก้ปัญหา
ด้วยตนเองผ่านกระบวนการกลุ่ม และเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะกระบวนการต่างๆ  
เพื่อหาค าตอบของปัญหา ความรู้จะเกิดขึน้จากการค้นหาค าตอบของปัญหา 

1.4 ลักษณะของปัญหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 3-4) ได้กล่าวถึงลกัษณะท่ีส าคญัของ

ปัญหาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ไว้ดงันี ้
1. เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริง และเกิดจากประสบการณ์ของนักเรียน หรือ

นกัเรียนมีโอกาสเผชิญกบัปัญหานัน้  
2. เป็นปัญหาท่ีพบบ่อยๆ มีความส าคัญ มีข้อมูลประกอบเพียงพอส าหรับการ

ค้นคว้า 
3. เป็นปัญหาท่ียังไม่มีค าตอบชัดเจนตายตัว เป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อน

คลมุเครือ สร้างค าถามหรือเกิดความสงสยัในใจของนกัเรียน  
4. เป็นปัญหาท่ีเป็นประเดน็ข้อขดัแย้ง ข้อถกเถียงในสงัคม ยงัไมมี่ข้อยตุิ  
5. ปัญหาอยูใ่นความสนใจ เป็นสิง่ท่ีนกัเรียนอยากรู้ แตไ่ม่รู้  
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6. เป็นปัญหาท่ีสร้างความเดือดร้อน เสียหาย เกิดโทษภัย และเป็นสิ่ งท่ีไม่ดี  
ไม่พงึปรารถนาในสงัคม 

7. เป็นปัญหาท่ีมีการยอมรับวา่ จริง ถกูต้อง แตน่กัเรียนไม่เช่ือว่าจริง ไม่สอดคล้อง
กบัความคดิของนกัเรียน  

8. เป็นปัญหาท่ีอาจมีค าตอบหรือมีแนวทางในการแสวงหาค าตอบได้หลายทาง
ครอบคลมุการเรียนรู้ท่ีกว้างขวางหลากหลายเนือ้หา  

9. เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถหาคาตอบได้ทันที ต้องส ารวจ ค้นคว้า และรวบรวม
ข้อมลูหรือทดลองก่อนถึงจะได้ค าตอบ 

10. เป็นปัญหาท่ีสง่เสริมความรู้ด้านเนือ้หาทกัษะ 
1.5 ล าดบัขัน้ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ดีไลเซิล (Delisle, 1997: 26-36) ได้ก าหนดขัน้ตอนการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ดงันี ้

1. ขัน้เช่ือมโยงปัญหา (Connecting with the problem) เป็นขัน้ตอนในการสร้าง
ปัญหา เพราะในการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน นักเรียนต้องมีความเข้าใจว่าปัญหานัน้มี
ความส าคญัตอ่ตนเองก่อน ครูควรเลือกหรือออกแบบปัญหาให้สอดคล้องกบันกัเรียน ดงันัน้ในขัน้
นีค้รูจะส ารวจประสบการณ์ ความสนใจของนกัเรียนแตล่ะบคุคลก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือก
หรือออกแบบปัญหา โดยครูอาจยกประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาขึน้มาร่วมกนัอภิปรายก่อน แล้ว
ครูและนกัเรียนช่วยกนัสร้างปัญหาท่ีนกัเรียนสนใจขึน้มา เพื่อเป็นปัญหาส าหรับการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ประเด็นท่ีครูยกมานัน้จะต้องเป็นประเด็นท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความรู้ในเนือ้หาวิชา
และทกัษะท่ีต้องการให้นกัเรียนได้รับด้วย 

2. ขัน้จดัโครงสร้าง (Setting up structure) ประกอบด้วยแนวความคิดตอ่ปัญหา 
(ideas) ข้อเท็จจริงจากปัญหา (facts) สิ่งท่ีต้องเรียนรู้เพิ่มเติม (learning issues) และแผนการ
เรียนรู้ (action plan) 

3. ขัน้พบปัญหา (Visiting the problem) ในขัน้นีน้กัเรียนจะใช้กระบวนการกลุ่ม 
ในการส ารวจปัญหาตามโครงสร้างของการเรียนรู้ในขัน้ท่ี 2 คือนักเรียนในกลุ่มจะรวมกันเสนอ
แนวความคิดต่อปัญหาว่ามีแนวทางเป็นไปได้หรือไม่ในการแก้ปัญหา จะแก้ปัญหานัน้ด้วยวิธีใด 
ความรู้อะไรท่ีจะน ามาเป็นฐานของการแก้ปัญหา จากนัน้นกัเรียนในกลุ่มจะร่วมกนั อภิปรายถึง
ข้อเท็จจริงท่ีโจทย์ก าหนดมาให้ แล้วก าหนดสิ่งท่ีต้องก าหนดเพิ่มเติม เพื่อจะได้น ามาเป็น
ฐานความรู้ในการแก้ปัญหาพร้อมทัง้ ก าหนดวิธีการหาความรู้และแหล่งทรัพยากรของความรู้นัน้
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ด้วย ในแต่ละหัวข้อ เม่ือกลุ่มก าหนดทุกหัวข้อเสร็จแล้วกลุ่มจะมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มไป
ศึกษาค้นคว้า ตามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ แล้วน าความรู้ท่ีไปศึกษามารายงานต่อกลุ่ม  
ท าเช่นนีเ้ร่ือยๆ จนได้ความรู้เพียงพอส าหรับการแก้ปัญหา ในขัน้นีน้กัเรียนมีอิสระก าหนดในแตล่ะ
หวัข้อ ครูเพียงแตส่งัเกตและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เท่านัน้ 

4. ขัน้เข้าพบปัญหาอีกครัง้ (Revisiting the problem) เม่ือกลุ่มได้ไปศึกษา
ความรู้ตามแผนการเรียนรู้แล้วร่วมกันสงัเคราะห์ความรู้ท่ีได้มานัน้ว่าเพียงพอท่ีจะแก้ปัญหานัน้
หรือไม่ ถ้าความรู้ท่ีได้มานัน้ไม่เพียงพอ ก าหนดสิ่งท่ีต้องเรียนรู้เพิ่มเติมและแผนการเรียนรู้อีกครัง้ 
จากนัน้ท าแผนการเรียนรู้จนกว่าจะได้ความรู้ท่ีสามารถน าไปแก้ปัญหาได้ ในขัน้ตอนนีน้ักเรียน  
ในกลุ่มต้องใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาตามแผนการเรียนรู้  ท าให้
นกัเรียนพฒันาความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การพดู การวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมลู 

5. ขัน้ผลิตผลงาน (Producing a product or performance) ในขัน้นีน้กัเรียนจะ
ใช้ความรู้ท่ีได้ศกึษามาแก้ปัญหาหรือสร้างผลผลิตขัน้สดุท้ายของการเรียนรู้และน าเสนอให้นกัเรียน 
ได้ทราบผลทัว่กนั 

6. ขัน้ประเมินผลงานและการแก้ปัญหา (Evaluating performance and the 
problem) ในการประเมินผลงานของนกัเรียนทัง้ครูและนกัเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกนัใน
การประเมินโดยต้องประเมินทักษะความรู้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร และ
ทกัษะทางด้านสงัคม ได้แก่ การท างานเป็นทีม นอกจากประเมินนกัเรียนแล้วครูยงัต้องประเมิน
ปัญหาท่ีใช้ในการเรียนรู้ด้วยวา่มีประสทิธิภาพหรือไม่ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ (2550: 8) ได้สรุปขัน้ตอนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 6 ขัน้ ดงันี ้

1. ขัน้เช่ือมโยงและระบุปัญหา เป็นขัน้ท่ีผู้ สอนน าเสนอสถานการณ์ ปัญหา  
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและได้มองเห็นปัญหาระบุได้ว่าสิ่งท่ีเป็นปัญหานัน้กระตุ้นให้
เกิดความอยากรู้อยากเห็นและน่าติดตาม 

2. ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหาและก าหนดแนวทางท่ีน่าจะเป็นไปได้ ผู้ เรียน
จะต้องร่วมมือกนัวางแผนศกึษาค้นคว้าหาค าตอบ โดยอาศยัการอภิปรายในกลุม่ แสวงหาค าตอบ
ตามวิถีทางแบบประชาธิปไตย ผู้สอนท าหน้าท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมทางความคิดและ
การวางแผน 

3. ขัน้ด าเนินการศกึษาค้นคว้า ผู้ เรียนก าหนดสิง่ท่ีต้องเรียนและด าเนินการศกึษา
ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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4. ขัน้สงัเคราะห์ความรู้ ผู้ เรียนน าข้อค้นพบท่ีได้จากการปฏิบตัิมาอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อให้เกิดการสงัเคราะห์ความรู้ท่ีสามารถน าไปปรับใช้ได้อยา่งตอ่เน่ือง 

5. ขัน้สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่ม
ประเมินผลงานและการจัดการเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด พยายาม ตรวจสอบ
แนวคดิภายในกลุม่ของตนเองอยา่งอิสระ 

6. ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้ เรียนน าข้อมูลท่ีได้มาจัดระบบองค์ความรู้  
และน าเสนอผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัประเมินการเรียนรู้ 

จนัทร์จีรา เทพดนตรี (2558: 23) ได้สรุปขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐานไว้ 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก าหนดปัญหา นกัเรียนระบปัุญหาในการเรียนรู้จากสิง่ท่ีนกัเรียนสนใจ 
2. วิเคราะห์และท าความเข้าใจปัญหา นกัเรียนร่วมมือกนัวิเคราะห์และท าความ

เข้าใจปัญหาท่ีใช้ในการเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางในการค้นหาค าตอบเพ่ือแก้ปัญหา 
3. ศึกษาค้นคว้าและแก้ไขปัญหา นักเรียนก าหนดสิ่งท่ีต้องการรู้วิธีการค้นหา

ความรู้ และด าเนินการแก้ปัญหาตามวิธีการท่ีนกัเรียนก าหนด 
4. วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้ ร่วมกันทบทวนปัญหา น าความรู้ท่ีได้ของแต่

ละคนในกลุม่มาสงัเคราะห์เพื่อดวูา่เพียงพอตอ่การแก้ไขปัญหาหรือไม่ 
5. สรุปผลการแก้ปัญหา นกัเรียนแต่ละคนสรุปผลการแก้ปัญหาว่าข้อมลูมีความ

เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาหรือไม่และสรุปผลการแก้ปัญหาของกลุ่ม แล้วนกัเรียนทกุกลุ่มช่วยกนั
สรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครัง้หนึง่ 

6. น าเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนน าข้อมูลท่ีได้มาจากองค์ความรู้และ
น าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยให้นกัเรียนทกุกลุม่ร่วมกนัประเมินผลงาน 

จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเร่ิมต้นจากการให้สถานการณ์ปัญหาแก่นักเรียน ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายระบุ
ปัญหาวิเคราะห์ปัญหาและสร้างประเด็นการเรียน เก่ียวกบัสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ เพื่อน ามาอธิบาย
ปัญหาและให้ไปแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรวบรวมข้อมูลน ามาประยุกต์ใช้เพื่ อแก้ปัญหา 
และสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม ่ทัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดเป็นขัน้ตอน 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้เช่ือมโยงและก าหนดปัญหา เป็นขัน้ท่ีครูและนกัเรียนร่วมกนัก าหนดปัญหา 
โดยครูเป็นขัน้กระตุ้นให้นกัเรียนสนใจกบัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
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2. ขัน้ท าความเข้าใจกบัปัญหา เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ถึงสาเหตขุอง
ปัญหา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศกึษาค้นคว้าตอ่ไป 

3. ขัน้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าและแก้ไขปัญหา เป็นขัน้ท่ีนักเรียนด าเนินการ
ศกึษาค้นคว้าเพื่อแก้สถานการณ์ปัญหาท่ีนกัเรียนสนใจ 

4. ขัน้วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้ เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนร่วมมือกนัน าความรู้ท่ีได้
จากการศกึษาค้นคว้ามาร่วมกนัสงัเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ 

5. ขัน้สรุปผลการแก้ปัญหา เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนร่วมกนัสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการ
แก้ปัญหา 

6. ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนน าเสนอองค์ความรู้ท่ีได้จาก 
การด าเนินการ และผา่นการสงัเคราะห์ร่วมกนั ผา่นการน าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
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1.6 บทบาทครูและนักเรียนในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนัน้เน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้

โดยท่ีนักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกลาง  
เพื่อกระตุ้นและขบัเคลื่อนการเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหาข้อมลู และท าการวิเคราะห์ สงัเคราะห์
ข้อมลูท่ีได้มาและน าไปสู่การแก้ไขปัญหา จึงมีความส าคญัท่ีบทบาทของนกัเรียนและครูท่ีต้องมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดมิท่ีผา่นมา โดยมีนกัการศกึษาได้กลา่วถึงลกัษณะของครู ดงันี ้

รังสรรค์ ทองสุกนอก (2547: 38) ได้สรุปบทบาทของครูและนักเรียน ในการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดงันี ้ 

บทบาทของครู 
1. ครูเป็นผู้ ออกแบบการเรียนรู้ ครูจะต้องพิจารณาเลือกเนือ้หา สาระ

ความรู้ ทักษะท่ีต้องการให้นักเรียนได้รับ รวมถึงคัดเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะสามารถเป็น
สง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนให้เป็นผู้ ท่ีสามารถเรียนรู้โดยการชีน้ าตนเองได้ และสร้างปัญหาท่ีใช้
ในการเป็นตวักระตุ้นการเรียนรู้ของนกัเรียน ซึ่งทัง้หมดนีจ้ะใช้ฐานข้อมลูการพิจารณาจากความ
สนใจประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของนกัเรียน 

2. ครูเป็นผู้แนะน า เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน 
ครูจะไม่สอนหรือชีแ้นะโดยตรง แต่จะใช้ค าถามในการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด ในขณะเรียนรู้  
ครูจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดมากท่ีสุด ครูจะต้องส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้  
โดยการชีน้ าตนเองเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

3. ครูเป็นผู้ ประเมิน ซึ่งต้องรวมทัง้การประเมินผลปัญหาท่ีใช้ในการ
เรียนรู้ ประเมินผลนกัเรียน ทัง้ในด้านทกัษะและด้านความรู้ และประเมินผลตนเอง การประเมินผล  
จะท าตัง้แตก่ารสร้างปัญหาจนเสร็จสิน้การเรียนรู้ในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ 

บทบาทของนักเรียน 
1. นกัเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ บอกถึงความสนใจ 

ความถนัด ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีตนมีให้กับครู เพื่อรับทราบและแสดงความคิดเห็นในการคดัเลือก
กิจกรรมเรียนรู้และการสร้างปัญหา 

2. นักเรียนจะต้องเป็นผู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีปัญหาเป็น
ตวักระตุ้นนักเรียนจะเป็นผู้ ก าหนดทิศทางการเรียนรู้ของตนเอง ตามขัน้ตอนการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ผู้ เรียนจะต้องพฒันาตนเองให้เป็นผู้ เรียนรู้โดยการชีน้ าของตนเอง 

3. นกัเรียนจะต้องเป็นผู้ประเมินผลปัญหาร่วมกับครู ประเมินผลตนเอง  
เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และประเมินผลครูเพื่อสะท้อนให้ครูได้ทราบแล้วน าไปปรับปรุง 
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ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษาแห่งชาติ (2550: 9-13) กลา่วว่า ครูมีบทบาท
โดยตรงต่อการจดัการเรียนรู้ ดงันัน้ ลกัษณะของครูท่ีเอือ้อ านวยตอ่การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ควรมีลกัษณะดงันี ้

1. มุง่มัน่ และรู้จกัแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
2. รู้จกัผู้ เรียนเป็นรายบคุคล เข้าใจศกัยภาพของผู้ เรียน 
3. เข้าใจขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้อยา่งถ่องแท้ 
4. มีทักษะและศักยภาพสูงในการจัดการเรียนรู้และติดตามประเมินผลการ

พฒันาของผู้ เรียน 
5. อ านวยความสะดวกในการจัดหาและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ และแหล่ง

เรียนรู้ให้เหมาะสมและพอเพียง 
6. มีจิตใจสร้างแรงจงูใจให้ผู้ เรียนเกิดการตื่นตวัท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลา 
7. ปรับทัศนะคติของผู้ เรียนให้เข้าใจและเห็นคุณค่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
8. มีความรู้ ความสามารถด้านการวดัประเมินผลตามสภาพจริง 

บทบาทของนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีดงันี ้
1. ปรับทศันคติตอ่บทบาทและหน้าท่ีในการเรียนรู้ของตนเอง 
2. ต้องพฒันาพืน้ฐานและทกัษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ 
3. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
4. พฒันาทกัษะการสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากข้อความท่ีกลา่วมาข้างต้นสามารถสรุปได้วา่บทบาทของครูนัน้ต้องมีความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และมีความรู้ความสามารถเพียงพอเพื่ออ านวย  
ความสะดวกให้กับนักเรียน และชกัน าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการจดัการเ รียนรู้ ส่วนบทบาท 
ของนักเรียนจะต้องมี ความใฝ่ เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ และท างานอย่างมีระบบและได้รับ  
การวางพืน้ฐานและฝึกทกัษะ เพื่อการสร้างความรู้และสามารถสื่อสารให้ผู้ อ่ืนรับรู้ได้เป็นอยา่งดี 
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1.7. ข้อด-ีข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ส าหรับข้อดีและข้อจ ากดัของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้มีนกัการศกึษา

หลายท่านกลา่วไว้ พอสรุปได้ดงันี ้
ข้อดขีองการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548:78) กล่าวว่า การเรียนการสอนท่ีมีครูเป็น
ศนูย์กลางไม่สามารถสอนสาระท่ีจ าเป็นต้องเรียนได้หมด แต่การเรียนรู้แบบเน้นปัญหาเป็นฐาน
ช่วยให้นักเรียนเลือกสรรข้อความรู้ท่ีต้องเรียนด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  
ได้รับความรู้ใหม่จากการศึกษาค้นคว้าด้วยการวิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีเรียนรู้จากการตดัสินใจ 
การให้ความเห็น การพัฒนาความคิดใหม่ๆ และความกระตือรือร้นต่อการเรียน เกิดการเรียนรู้
อย่างบรูณาการ นอกจากนีก้ารเรียนรู้แบบเน้นปัญหาเป็นฐาน ยงัเน้นถึงการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม
จากกลุ่ม การใช้พลวตักลุ่มซึ่งท าให้นกัเรียนได้พฒันาบุคลิกภาพท่ีมีความเป็นตวัเอง มีความคิด
ริเร่ิม คิดเป็น มีความมัน่ใจ กล้าท่ีจะเผชิญปัญหา และใช้หลกัการแก้ปัญหาอย่างมีเหตผุล รวมทัง้
ยงัฝึกฝนนิสยัการศกึษาค้นคว้าซึง่เป็นพฤตกิรรมจ าเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ศิริพันธ์ ศิริพนัธ์ และยุพาวรรณ ศรีสวสัดิ์ (2554: 109) ได้สรุปข้อดีของการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี ้ 

1. นกัเรียนได้พฒันาทกัษะการเรียนรู้ด้วยการชีน้ าตนเอง 
2. นักเรียนคุ้นเคยกับการค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง และมีวิธีคิดในลกัษณะ

ของการตัง้สมมตฐิานอยูเ่สมอ 
3. นักเรียนได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ และการให้

เหตผุลผ่านกระบวนการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ 

ตอ่แผนการเรียนของตนเอง 
5. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากการมีส่วนร่วม 

ในการอภิปราย แสวงหาความรู้ ไตร่ตรอง และสืบค้นจากแหลง่เรียนรู้ 
6. นกัเรียนได้พฒันาทกัษะการท างานเป็นทีมและพฒันาทกัษะทางสงัคม

จากการเรียนรู้เป็นกลุม่ยอ่ย 
จากข้อดีของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ดงักล่าวข้างต้นสามารถสรุป

ได้ดงันี ้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเนือ้หา
ความรู้ได้ง่ายขึน้และคงทนในความรู้ ช่วยสง่เสริมให้เกิดความตดัสนิใจแบบองค์รวม พฒันาทกัษะ
การแก้ปัญหา การติดต่อสื่อสาร การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการคิด
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วิเคราะห์และการสงัเคราะห์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนีแ้ล้วยงัช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัต่อ
แผนการเรียนรู้ของตนเอง ได้รู้จกัการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2548:79) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

เป็นการเรียนท่ีเน้นประสบการณ์การเรียนรู้จากปัญหา ซึง่ต้องใช้เวลาและการค้นคว้าแตกต่างกนั
ตามความรู้ความสามารถของนักเรียน และความยากง่ายของปัญหา ซึ่งข้อความรู้ท่ีเรียนเป็น
หลกัการ ทฤษฎีและข้อเท็จจริงโดยทั่วไป หลกัการบางเร่ืองท่ียากต้องเรียนเองหรือสอนเพิ่มเติม  
ถ้าการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเน้นเนือ้หาวิชา นกัเรียนท่ีผ่านการเรียนโดยวิธีเรียนรู้แบบ
เน้นปัญหาเป็นฐานจะตอบไม่ได้ เพราะขณะเรียนข้อความรู้ และหลกัการนัน้ นกัเรียนต้องเรียนรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพราะฉะนัน้การบรรยายเนือ้หาวิชายงัจ าเป็นอยู่ในกรณีท่ีนักเรียนต้องการ  
ซึง่ครูจ าเป็นต้องให้เวลากบันกัเรียน และพร้อมช่วยเหลือนกัเรียนในฐานะท่ีครูเป็นแหลง่การเรียนรู้
หนึง่ของนกัเรียนด้วย 

มณัฑรา ธรรมบุศย์ (2549:45) ให้ความเห็นว่า แม้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานจะมีข้อดีมากมาย แตค่รูบางคนก็ไม่นิยมน าไปใช้ซึง่อาจเกิดจากเหตผุลดงันี ้

1. ครูส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองจากผู้ เช่ียวชาญการ
บรรยาย (expert teacher) ไปสูก่ารเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) 

2. ผลจากการวิจัยพบว่านักเรียนจ านวนมาก พอใจท่ีจะเรียนรู้อย่าง  
ผิวเผินมากกว่าท่ีจะเรียนรู้แบบเจาะลกึ (deep learning) บางคนเกิดความวิตกกงัวล บางคนรู้สึก 
ขุน่เคืองใจ ไมพ่อใจเม่ือรู้วา่ครูจะใช้กระบวนการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 

3. ไม่คุ้มค่าเร่ืองเวลา เพราะการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานต้องใช้เวลา
มาก ครูต้องวางแผนการสอนลว่งหน้าเป็นเวลานาน โดยเฉพาะต้องเตรียมปัญหาท่ีจะน ามาศกึษา
ให้ดี 

4. ไม่ได้ รับการสนับสนุนจากผู้ มีอ านาจและผู้ เก่ียวข้องกับการจัด
การศกึษา เช่น ผู้บริหารไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้เร่ืองการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อาจมองวา่ครู
ไม่สอนหนงัสือ ปล่อยให้นกัเรียนค้นคว้ากนัเอง ซึ่งอาจท าให้ครูเกิดความท้อแท้และหมดก าลงัใจ  
ท่ีจะใช้กระบวนการจดัการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

จากข้อจ ากัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานดงักล่าวข้างต้น สามารถสรุป 
ได้วา่ ครูและนกัเรียนไมเ่คยชินกบัวิธีนี ้ตนเองต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม ใช้เวลานานขึน้
ในการเรียนรู้เนือ้หาหลกัการบางเร่ืองยากท่ีต้องเรียนเองหรือสอนเพิ่มเติม ครูต้องเปลี่ยนบทบาท
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และมีความช านาญในการสอนแบบนีโ้ดยลดบาบาทของตนเองในชัน้เรียนลงและต้องมีแหล่ง
ศกึษาหรือสื่อตา่งๆ ท่ีหลากหลาย 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  

ท่ีนักเรียนมีความสามารถแตกต่างกันโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีการช่วยเหลือซึง่กนัและกนั 
ซึง่นกัเรียนจะบรรลถุึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเม่ือสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มไปถึงเป้าหมาย
เช่นเดียวกนั ความส าเร็จของตนเอง ก็คือความส าเร็จของกลุม่ด้วย 

2.1 ความหมายและของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การจัดการเรียน รู้แบบ ร่วมมือ (Cooperative Learning) เกิดขึ น้ตั ง้แต่ เม่ือไร 

ไม่ปรากฏหลกัฐานอย่างแน่ชดั เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกนั  
มีปฏิสมัพนัธ์กนัในกลุม่ โดยผู้สอนอนญุาตให้ผู้ เรียนท างานร่วมกนัในรูปแบบกลุม่ตามโอกาสท่ีครู
ได้มอบหมายงานให้ (Slavin, 1990: ค าน า) โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  
มีการถ่ายทอดความรู้ระหวา่งสมาชิกในกลุม่ และเปา้หมายคือความส าเร็จของกลุม่ 

สลาวิน (Slavin, 1990: 5) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีสอนท่ีน าไป
ประยกุต์ใช้ได้หลายวิชาและหลายระดบัชัน้ โดยแบง่นกัเรียนออกเป็นกลุม่ย่อย โดยทัว่ไปมีสมาชิก 
4 คน ท่ีมีความสามารถแตกตา่งกนัเป็นนกัเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออ่น 1 คน นกัเรียน
ในกลุ่มท่ีต้องเรียนและรับผิดชอบงานกลุ่มร่วมกัน นักเรียนจะประสบผลส าเร็จก็ต่อเม่ือเพื่อน
สมาชิกในกลุ่มทกุคนประสบผลส าเร็จบรรลเุปา้หมายร่วมกนั จึงท าให้นกัเรียนช่วยเหลือพึ่งพากนั 
และสมาชิกในกลุม่จะได้รับรางวลัร่วมกนั เม่ือกลุม่ท าคะแนนได้ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการสอนท่ีออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้
ผู้ เรียนร่วมมือกันในการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มย่อยๆ เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียน  
ในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถต่างกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูน
แรงจูงใจทางกการเรียน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนท่ีเก่งกว่าจะช่วยคนท่ีอ่อนกว่า สมาชิก  
ในกลุ่มทุกคนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเพื่อท่ีจะช่วยเหลือและเพิ่มพูนการเรียนรู้ของ
สมาชิกในทีม เพราะยดึแนวคิดท่ีว่าความส าเร็จของทกุคนจะรวมเป็นความส าเร็จของกลุม่ (สุคนธ์ 
สนิธพานนท์, 2550:79; สมศกัดิ ์ภูว่ิภาดาวรรธน์, 2554: 3)  

จากความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ียดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ส าหรับ
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นักเรียนมีความสามารถแตกต่างกัน โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ในการเรียนร่วมกัน โดยใน
กลุม่จะต้องมีนกัเรียนท่ีมีความสามารถตา่งกนัมาท างานร่วมกนั มีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความ
ความคิดเห็นกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยกันคิดตดัสินใจแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเม่ือสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มไปถึง
เปา้หมายเช่นเดียวกนั 

2.2 ลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ (2554: 6) กล่าวถึงลกัษณะของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้  

6 ข้อ ดงันี ้
1. องค์ประกอบของกลุม่ประกอบด้วยผู้น า สมาชิก และกระบวนการกลุม่ 
2. สมาชิกตัง้แต ่2 คนขึน้ไป 
3. กลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความสามารถทางการเรียนคละกนั เพศคละกนั 

เชือ้ชาตคิละกนั 
4. สมาชิกทุกคน ต้องมีบทบาทหน้าท่ีชดัเจน และท างานไปพร้อมๆ กัน รวมทัง้

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคละกนั 
5. สมาชิกทกุๆ คน ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกนั 
6. คะแนนของกลุม่คือคะแนนท่ีได้จากคะแนนสมาชิกแตล่ะคนร่วมกนั 

สุคนธ์ สินธพานนท์; และคณะ (2554: 23) ได้ระบุลักษณะส าคัญของการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือไว้ด้งนี ้

1. ครูจะต้องจดักลุม่นกัเรียนให้มีสมาชิกคละกนัตามความสามารถ คือ นกัเรียน
ท่ีมีผลการเรียนสงู ปานกลาง และผลการเรียนต ่า คละเพศและอาย ุ

2. นักเรียนต้องร่วมมือกันก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ เช่ือมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ท่ีต้องการศกึษา ใช้ทกัษะในการท างานร่วมกนัจนส าเร็จ เช่นทกัษะการเป็นผู้น า ทกัษะการ
คิดการตดัสินใจ ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะกระบวนการกลุม่เป็นต้น 

3. สมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืนอยา่งมีเหตผุล มีการช่วยเหลือและพึง่พาอาศยั มีความไว้วางใจซึง่กนัและกนั 

4. สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย สมาชิกทุกคนมี
ความส าคญัเท่าเทียมกนั มีความภมูิใจในความส าคญัของตนว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเท่าเทียม
กบัสมาชิกคนอื่น 
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การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ และความสามคัคีระหว่าง
นักเรียนในกลุ่มซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มใหญ่เกินไป ท าให้นักเรียนมีผลการเรียนท่ีสูงได้มีโอก าส
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่า เป็นการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมด้านความมีน า้ใจ 
และความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
มีความร่วมมือกันในการท างานเพราะความส าเร็จของกลุ่มถือเป็นเป้าหมายส าคัญ (สุคนธ์  
สนิธพานนท์: และคณะ, 2554: 38) 

จากลกัษณะของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ลกัษณะ
ส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การจดัการเรียนการสอนท่ีคละตามความสามารถของ
นักเรียน ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ น า ทักษะการคิดการตัดสินใจ ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการกลุ่ม นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนอย่างมีเหตผุล ท าให้นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสงูได้มีโอกาสช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่าเป็นการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม ความมีน า้ใจให้เกิดขึน้ในตวันกัเรียน 

2.3 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เคแกน (Kagan, 1994: 4-11) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความ

แตกต่างจากกลุ่ม ซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือต้องมีโครงสร้างการเรียนชดัเจน โดยมีแนวคิดส าคญั  
6 ประการ คือ 

1) เป็นทีม (Team) หรือกลุ่มขนาดเล็กประมาณ 2 - 6 คน และขนาดท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุคือ 4 คน ท่ีจะเปิดโอกาสให้ทกุคนร่วมมืออย่างเท่าเทียมกนั รวมทัง้สามารถแบง่ให้ท างานเป็น
คูไ่ด้สะดวก ภายในกลุม่ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตา่งคละกนั  

2) มีความเต็มใจ (Willing) เป็นความเต็มใจท่ีร่วมกันในการเรียน ท างานโดย
ช่วยเหลือกนั และมีการยอมรับกนัและกนัอนัจะท าให้งานราบร่ืน 

3) มีการจัดการ (Management) เพื่อท าให้การท างานเป็นกลุ่มแบบร่วมมือ
เป็นไปอยา่งราบร่ืน ได้ผลอย่างมีประสทิธิภาพนัน้ต้องก าหนดสิง่ตอ่ไปนี ้ 

3.1) สญัญาณเงียบ คือสญัญาณท่ีครูส่งให้นักเรียน แล้วเงียบเพื่อฟังค าสัง่
ตอ่ไป 

3.2) บทบาทต้องก าหนดไว้ล่วงหน้า ใครมีหน้าท่ีและปฏิบัติอย่างไรตามท่ี
ก าหนด 

3.3) ค าถามท่ีเป็นค าสัง่ให้นกัเรียนท าตาม 
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4) มีทักษะ (Skill) เป็นทักษะทางสังคม รวมทัง้ทักษะการสื่อสารความหมาย 
ทกัษะเหลา่นี ้จะช่วยให้ท างานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

5) มีหลกัการพืน้ฐาน (Basic Principles) เป็นตวัชีบ้่งว่าการเรียนเป็นกลุ่มหรือ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือต้องมีหลกัการส าคญั 4 ประการดงันี ้

5.1) ความเป็นอิสระในทางบวก (Positive Interdependence) มีการพึ่งพา
อาศัยกัน และช่วยเหลือกันเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จและเข้าใจความส าเร็จของแต่ละคนคือ
ความส าเร็จของกลุม่ 

5.2) ความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล (Individual Accountability) ทุกๆ คน
ในกลุ่มมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการค้นคว้าการท างาน สมาชิกทกุคนต้องเรียนรู้ในสิ่งท่ี
เรียน เหมือนกนัจงึถือวา่เป็นความส าเร็จของกลุม่ 

5.3) การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกนั (Equal Participation) ต้องมีส่วนร่วม
ในการค้นคว้า การท างานเท่าๆ กนั โดยก าหนดบทบาทของแตล่ะคน 

5.4) การมีปฏิสมัพนัธ์ไปพร้อมกัน (Simultaneous Interaction) คือ สมาชิก
ทกุคนจะท างานไปพร้อมๆ กนั 

6) มีเทคนิคหรือรูปแบบการจดักิจกรรม (Structures) รูปแบบการจดักิจกรรมหรือ
เทคนิค การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นสิ่งท่ีใช้เป็นค าสัง่ให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กนั เช่น เทคนิค
แรลลี่ โรบิน, อภิปรายคู,่ การตรวจสอบเป็นคู่, จ๊ิกซอว์, การแก้ปัญหา เป็นต้น เทคนิคตา่งๆ จะต้อง
เลือกใช้ให้ตรงกบัเปา้หมายท่ีต้องการ แตล่ะเทคนิคนัน้ได้ออกแบบเหมาะกบัเปา้หมายท่ีตา่งกนั 

จอห์นสันและจอห์นสัน (รัชนี ทาเหล็ก , 2556: 11-12 อ้างอิงจาก Johnson, & 
Johnson, 1994. Learning Together and Alone: Cooperative and Individualistic Learning 
pp. 58) กลา่วถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ดงันี ้ 

1. การพึ่งพากันทางบวก (Positive Interdependence) สมาชิกทุกคนมีหน้าท่ี
และมีความส าคญัเท่าเทียมกันหมด แต่ละคนรู้หน้าท่ีของตนเองว่าจะต้องท ากิจกรรมอะไรบ้าง  
ในการเรียนครัง้นัน้ๆ และต้องรับผิดชอบในกิจกรรมนัน้ สมาชิกทกุคนตระหนกัว่าความส าเร็จของ
กลุม่ขึน้อยูก่บัสมาชิกทกุคนภายในกลุม่ เช่นนกัเรียนเรียนรู้เร่ืองในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่และเพื่อนทกุคน
ในกลุ่มจะต้องเรียนรู้ด้วยกัน ถ้านักเรียนกลุ่มใดท าคะแนนได้สงู สมาชิกแต่ละคนก็จะได้คะแนน
เพิ่มในสว่นของตนสงูตามด้วย 
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2. การติดต่อปฏิสมัพนัธ์โดยตรง (Face to Face Interaction) การจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือนักเรียนจะนั่งเรียนด้วยกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-4 คน หันหน้าเข้าหากันเพื่อซกัถาม
ปัญหาอธิบาย โต้ตอบกนัให้สมาชิกทกุคนมีสว่นร่วมในการท างาน ยอมรับเหตผุลของผู้ อ่ืน โต้เถียง
กนัด้วยเหตผุล รู้จกัสนบัสนุนและกล่าวชม ให้ก าลงัใจผู้ อ่ืนเป็นทักษะพืน้ฐานของการอยู่ร่วมกัน  
ในสงัคม 

3. การรับผิดชอบต่องานกลุ่ม  ( individual Accountability at Group Work) 
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบ และจะต้องท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ เช่น สมาชิกแต่ละคนจะต้องตอบค าถามและอธิบายให้แก่เพื่อนสมาชิกด้วยความ
เต็มใจเสมอ การเรียนจะถือวา่ไม่ส าเร็จจนกวา่สมาชิกทกุคนจะเรียนรู้บทบาทครบทกุคน หรือได้รับ
การช่วยเหลือจากเพื่อนท่ีมีผลการเรียนสงูกวา่ เพราะฉะนัน้จึงจ าเป็นต้องวดัผลการเรียนของแตล่ะ
คน เพื่อกลุ่มจะได้ช่วยเหลือเพื่อนท่ีมีผลการเรียนต ่า ครูอาจใช้วิธีการสุ่มเรียกสมาชิกในกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งตอบค าถามหลังจากบทเรียนบทหนึ่งๆ ดังนัน้ กลุ่มจะต้องช่วยกันเรียนรู้และช่วยกัน
ท างาน โดยมีความรับผิดชอบต่องานของตนเป็นพืน้ฐาน ซึ่งจะต้องเข้าใจและรู้แจ้งในงานท่ีตน
รับผิดชอบและอธิบายในสิง่ท่ีตนรู้แก่เพื่อน 

4. ทักษะสังคม (Social skill) กิจกรรมการช่วยเหลือและร่วมมือกันทางสังคม  
จะส าเร็จได้ต้องอาศยัทกัษะระหว่างบคุคลและการท างานร่วมกนั เรียกรวมๆ ว่าทกัษะทางสงัคม 
คือความสามารถท่ีจะท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ ครูต้องปพูืน้ฐานนกัเรียนให้มีทกัษะ  
ในการท างานในด้านต่างๆ เช่น การท าความรู้จักและไว้ใจผู้ อ่ืน การสื่อสาร การยอมรับและ
ช่วยเหลือกนั การแก้ปัญหาความขดัแย้ง การวิจารณ์ความคดิเห็นโดยไมว่ิจารณ์เจ้าของความคดิ 

5. กระบวนการกลุ่ม (Group Process) พืน้ฐานท่ีส าคัญของการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ คือ กระบวนการกลุ่ม กล่าวคือ การให้นักเรียนอภิปรายและให้ข้อมูลย้อนกลับ  
โดยบอกว่าการเรียนวิธีนีไ้ด้ผลดีอย่างไร นักเรียนใช้ทักษะในการสร้างภาระงานโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไร บางครัง้การเรียนรู้เกิดขึน้โดยนกัเรียนก็ไม่รู้ตวัว่าตนเองเรียนรู้อย่างไร 
บทเรียนแบบร่วมมือช่วยจดัเตรียมโอกาสให้นกัเรียนได้ทบทวนและจดจ าว่ากลวิธีใดเหมาะสมกบั
ตนเอง เช่น กระบวนการตัง้ค าถาม ควรจะเกิดขึน้ เม่ือแต่ละกลุ่มได้เสนอผลงานของตนเอง
หลังจากนัน้ครูควรตัง้ค าถามให้แต่ละกลุ่มประเมินตนเอง เช่น สิ่งท่ีกลุ่มท าได้ดีท่ีสุดคืออะไร  
กลุม่ต้องการอา่นเก่ียวกบัเร่ืองอะไร ช่วยเหลือกนัอยา่งไรในการท าความเข้าใจ ครูอาจจะมอบหมายให้
นักเรียนได้คิดตัง้ค าถามประเมินตนเอง แล้วร่วมกันหาค าตอบ ต่อจากนัน้อาจให้แต่ละกลุ่มได้
รายงานผลแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกัน แต่ละกลุ่มอาจมีวิธีด าเนินการท่ีแตกต่างกัน แต่จะได้
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เรียนรู้วิธีการท างานของกนัและกนั ขณะเดียวกนัครูควรมีสว่นร่วมในการให้ข้อมลู ช่วยตอบค าถาม
ท่ีเก่ียวเน่ือง และให้ข้อเสนอแนะบางประการท่ีได้จากการสงัเกตในช่วงระหว่างการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ การสงัเกตนีไ้ม่จ าเป็นต้องท าทกุคาบ แตค่วรจะบ่อยครัง้ การสงัเกตอาจดใูนด้านการ
แลกเปลี่ยนความรู้ การแก้ปัญหา การท างานของสมาชิก การใช้ค าถามชีเ้ฉพาะจ า เป็นส าหรับ
นกัเรียนท่ีเพิ่งเร่ิมฝึกการท างานกลุม่ เช่น ให้สมาชิกกลุม่บอกสิง่ท่ีเขาท าได้ดีมา 2 ข้อ หรือบอกสิง่ท่ี
เขาควรแก้ไขปรับปรุงมา 1 ข้อ 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือได้ดงันี ้
1. มีการพึ่งพาอาศัยกัน สมาชิกในกลุ่มจะต้องมี เป้าหมายร่วมกัน ต้องรู้จัก

ร่วมมือในการวางแผน ร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ปัญหา และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ และตระหนกัถึงความส าเร็จของกลุม่ ซึง่ความส าเร็จของกลุม่ขึน้อยูก่บัสมาชิกภายในกลุม่ 

2. มีปฏิสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิด สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วม 
ในการท างาน สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น  
เพื่อความส าเร็จในการเรียน และเป็นพืน้ฐานในการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสขุ 

3. มีความรับผิดชอบ สมาชิกในกลุม่แตล่ะคนมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบ และจะต้อง
ท างานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ 

4. มีการฝึกทกัษะภายในกลุ่ม สมาชิกทุกคนต้องได้รับการฝึกทกัษะภายในกลุ่ม
หลายๆ ด้าน เช่น เร่ืองการรับฟัง การยอมรับความคิดเห็น การรู้จกัวิธีการสื่อสาร ทักษะการเป็น
ผู้น า การเป็นผู้ตาม ทกัษะตดัสินใจ การแก้ปัญหา และทกัษะกระบวนการกลุ่ม การสนบัสนนุและ
ไว้วางใจซึง่กนัและกนั  

5. มีกระบวนการกลุ่ม สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและรู้จักร่วมมือกัน
ท างานท าความเข้าใจในเป้าหมายการท างาน มีการวางแผนเป็นกระบวนการท่ีมีขัน้ตอน
ประเมินผลงานและปรับปรุงร่วมกนั 

2.4 ประเภทการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
จอห์นสัน และจอห์นสัน (สถาพร ดียิ่ง , 2548: 40-44; อ้างอิงจาก Johnson, & 

Johnson, 1994. Learning Together and Alone: Cooperative and Individualistic Learning. 
pp. 169-186) ได้แบง่ ประเภทของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ 3 ประเภท คือ 

1) การเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งเป็นทางการ  
2) การเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งไมเ่ป็นทางการ 
3) กลุม่ฐาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้  
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1) การเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal Cooperative Learning)  
เป็นการเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ แบบร่วมมือแบบใดแบบหนึ่งตลอดคาบเรียนหรือตลอด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละคาบ เป็นการจัดการเรียนท่ีให้นักเรียนเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละประมาณ 2 – 6 คน นกัเรียนจะเรียนเป็นกลุ่มตลอดทุกขัน้ตอนของการเรียนการสอนหรือ
ทกุคาบเรียนท่ีครูก าหนด เทคนิคการเรียนท่ีเหมาะสมท่ีน ามาจดัการเรียนการสอนแบบการร่วมมือ
อย่างเป็นทางการจะมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ วิธีท่ีต้องใช้เวลาศึกษาร่วมกนัตัง้แต่หนึ่งคาบเรียนขึน้
ไปเพื่อให้นกัเรียนท างานท่ีได้รับมอบหมาย เช่น การแก้ปัญหา การทดลองหรือการส ารวจ เพื่อให้
งานเสร็จตามเปา้หมายของกลุม่ทนัตามเวลาท่ีก าหนด การเรียนแบบร่วมมือโดยทัว่ไปนิยมจดักลุม่
การเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการเพราะเป็นการจัดกลุ่ม ท่ี ต้องการให้นักเรียนท่ีมี
ความสามารถหลากหลายมาท างานช่วยเหลือกัน ครูต้องมีประสบการณ์สามารถรู้ถึงภูมิหลัง  
และความสามารถของนักเรียนมาก่อนจึงสามารถแยกนักเรียนให้กระจายตามกลุ่มได้ ตวัอย่าง  
ของเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งเป็นทางการ ได้แก่ 

1.1) เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team-Games-Tournament: TGT)  
ซึ่งพัฒนาโดยเดอะไวส์และสลาวิน มีการจัด  กลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  4คน ระดับ
ความสามารถต่างกนั คือ นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสงู 1 คน ปานกลาง 2 คนและผลการเรียนต ่า 1 
คน ครูก าหนดบทเรียนและการท างานของกลุม่ จากนัน้ท าการสอนบทเรียนแก่นกัเรียนทัง้ชัน้ แล้ว
ให้กลุ่มท างานตามก าหนด นกัเรียนในกลุ่มช่วยเหลือกัน นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสงู จะช่วยและ
ตรวจงานเพื่อนให้ถูกต้องก่อนน าส่งครู แล้วจดักลุ่มใหม่ เป็นกลุ่มแข่งขนั ท่ีมีความสามารถเท่าๆ 
กนั แขง่กนั ตอบปัญหาโดยจดักลุม่ใหมท่กุสปัดาห์ ซึง่พิจารณาจากความสามารถของแตล่ะบคุคล 
คะแนนของกลุ่มได้จากคะแนนของสมาชิกท่ีเข้าแข่งขันร่วมกับกลุ่มอ่ืนๆ รวมกัน แล้วให้รางวัล 
กบักลุม่ ท่ีได้คะแนนสงูถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.2) เทคนิคการจดักลุ่มแบบช่วยรายบคุคล (Team Assisted Individualization:  
TAI) พฒันาโดย สลาวินและคณะ เทคนิคช่วยกนัคิดช่วยกนัเรียน เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการทบทวน
บทเรียนหรืออธิบายบทเรียน เม่ือครูและนักเรียนได้อภิปรายความรู้ในบทเรียนทบทวนบทเรียน  
จนเข้าใจดีแล้ว เทคนิคนีเ้หมาะส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี  
3 – 6 เทคนิคการท ากิจกรรมแบบนีส้มาชิกกลุ่ม มี 4 คน มีระดับ ความรู้แตกต่างกัน ครูเรียก
นักเรียนท่ีมีความรู้ระดบัเดียวกันของแต่ละกลุ่มมาสอนตามความยากง่ายของเนือ้หา วิธีสอน  
จะแตกต่างกันจากนัน้ นักเรียนทุกคนท าข้อสอบโดยไม่มีการช่วยเหลือกัน มีการให้รางวลักลุ่ม  
ท่ีท าคะแนนได้ดี 
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1.3) เทคนิคการร่วมมืออ่านและเขียน (Cooperative Integrated Reading 
and Composition: CIRC) พฒันาโดยสตีเวน่ส์ ใช้ส าหรับวิชาอา่น เขียนและทกัษะอื่นๆ ทางภาษา
โดยสมาชิกในกลุ่มมี 4 คน มีพืน้ความรู้เท่าๆ กนั 2 คน อีก 2 คนมีพืน้ความรู้เท่ากนั แต่ต่างระดบั
ความรู้กับ  2 คนแรก ครูจะเรียกคู่ ท่ี มีความรู้ระดับเท่ากัน  จากกลุ่มมาสอนและให้กลับ  
เข้ากลุ่ม และเรียกคู่ต่อไปจากทุกกลุ่มมาสอน จากนัน้ให้นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบ  
โดยคะแนนของกลุม่พิจารณาจากคะแนนสอบของสมาชิกกลุม่เป็นรายบคุคล 

1.4) เทคนิคการแบง่กลุม่สมัฤทธ์ิ (Student Teams Achievement Divisions 
:STAD) พฒันาโดยสลาวิน มีการจดักลุ่มเหมือน TGT แต่ไม่มีการแข่งขนัโดยให้นกัเรียนแต่ละคน
ตา่งท าข้อสอบ แล้วน าคะแนนพฒันาการหรือคะแนนท่ีดีกว่าเดิมในการสอบครัง้ก่อนของแตล่ะคน
มารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่มและให้รางวลักลุ่มท่ีได้คะแนนมาก ครูจะต้องชีแ้จงให้นกัเรียนทราบว่า
ความส าเร็จของกลุม่นัน้ ต้องอาศยัผลจากการร่วมมือช่วยเหลือกนั นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสงูกว่า
จะต้องช่วยแนะน านกัเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่ ครูควรมีใบความรู้ให้นักเรียนสามารถศกึษาแล้ว
เข้าใจง่าย และมีใบงานแบบฝึกหัด ท่ีมีค าถามซึ่ง สามารถสร้างความกระจ่างชัดให้แก่นักเรียน
ได้มากขึน้ 

1.5) เทคนิคการเรียนร่วมกัน (Learning Together) พัฒนาโดย จอห์นสัน 
และจอห์นสัน สมาชิกในกลุ่มมี 4-5 คน ระดับความรู้ความสามารถต่างกันใช้ส าหรับนักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 – 6 โดยครูท าการสอนทัง้ชัน้เรียน นักเรียนแต่ละกลุ่มท างานตามท่ีครู
มอบหมายคะแนนของกลุม่พิจารณาจากผลงานของกลุม่ 

1.6) เทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) พฒันาโดยเอรอนสนั และคณะ สมาชิกใน
กลุ่มมี 3 – 6 คน สมาชิกแต่ละคนจะรวมกัน เป็นสมาชิกของกลุ่มบ้าน (Home group) แบ่งงาน
และหน้าท่ีกัน จากนัน้สมาชิกแต่ละคนท่ีได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาเนือ้หาเร่ืองเดียวกันจะมา
รวมกนั เป็นสมาชิกกลุม่เช่ียวชาญ (Expert group) แล้วสมาชิกกลุม่บ้านทกุคนกลบัมาท่ีกลุม่ของ
ตน เร่ิมสอนและถ่ายทอดความรู้สิง่ท่ีตนไปศกึษาร่วมกบัสมาชิกกลุม่เช่ียวชาญจนสมาชิกแตล่ะคน
เข้าใจ จากนัน้ประเมินผลเป็นรายบคุคลและน าคะแนนมารวมเป็นคะแนนกลุม่ 

1.7) เทคนิคการเรียนแบบร่วมแรง (Co-op-Co-op) พัฒนาโดย คาแกน 
นกัเรียนช่วยกนั อภิปรายหวัข้อท่ีจะศึกษา แบ่งเป็นหวัข้อย่อยแล้วจดั นกัเรียนเข้ากลุ่มตามความ
สนใจ นกัเรียนท่ีเลือกศกึษาเร่ืองเดียวกนั จะรวมกลุม่เดียวกนั ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะคน 
จากนัน้ แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบเนือ้หา คนละ 1 ข้อย่อย เพื่อไปศกึษาค้นคว้าหาความรู้ แต่ละคนน า
ความรู้ท่ีไปศกึษากลบัมาถ่ายทอดและรายงานให้สมาชิกในกลุม่ ทราบ กลุม่รวบรวมผลการศกึษา
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ของทกุคนเข้าเป็นผลงานของกลุม่เพื่อน าเสนอตอ่ชัน้เรียน ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานกลุม่
จะสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มให้อธิบายการท างาน ความรู้ และประเมินผลการน าเสนอความรู้ของ
นกัเรียนแตล่ะคนตอ่กลุม่ 

1.8) เทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่ม (Group Investigation: GI) พัฒนาโดยชา
รานและชาราน สมาชิกในกลุ่ม มี  2 – 6 คน แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อท่ีต้องการศึกษาค้นคว้า 
ตามครูก าหนดจากนัน้ สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานกันทัง้กลุ่ม มีการวางแผนการด าเนินงาน  
และสมาชิกทกุคนช่วยกนัศกึษาค้นคว้าข้อมลู เพื่อน ามารวมกนั สมาชิกในกลุ่ม ร่วมกนั วิเคราะห์
และสงัเคราะห์ข้อมลู เพื่อเตรียมน าเสนอผลงานของกลุม่ ตอ่ชัน้เรียน ประเมินผลจากงานของกลุม่ 
เหมาะส าหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง โครงงานวิทยาศาสตร์ 

2) การร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ (Informal cooperative learning) เป็นการ
เรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบใดแบบหนึ่ง เฉพาะขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งของการ
เรียนการสอน เช่น อาจจะใช้ในขัน้น าสอดแทรกในขัน้สอนตอนใดก็ได้ หรือขัน้สรุป ขัน้ทบทวนหรือ
ขัน้ วดัผลของคาบเรียนใดคาบเรียนหนึ่งตามท่ีครูก าหนด การเรียนการสอนแบบร่วมมืออย่างไม่
เป็นทางการมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ เป็นวิธีท่ีใช้ช่วงเวลาสัน้ๆ ในการศึกษาร่วมกัน เพียง 5 – 10 
นาที จนถึง 1 คาบเรียน เพื่อให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม ร่วมมือแบบชั่วคราว มีการอภิปราย 
ซกัถามก่อนและหลงัเรียนหรือระหว่างการเรียนก็ได้เพื่อให้เข้าใจเก่ียวกบั เร่ืองท่ีศกึษาหรือร่วมกนั 
ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม (สถาพร ดียิ่ง, 2548: 44-45; อ้างอิงจาก Slavin, 1995. 
Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice. pp. 131-132) ได้แก่ 

2.1) เทคนิคการพูดรอบวง (Round robin) เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกในกลุ่ม  
ผลดักนัพดูตอบ อธิบาย โดยไม่ใช้การเขียน และเป็นการพดูท่ีผลดักนัพดูทีละคนจนครบตามเวลา
ท่ีก าหนด 

2.2) เทคนิคการเขียนรอบวง (Round table) เป็นเทคนิคเหมือนกับการพูด
รอบวง แต่ต่างกนัท่ีเน้นการเขียน โดยผลดักนัเขียนลงในกระดาษท่ีครูเตรียมไว้ทีละคน  ตามเวลา 
ท่ีก าหนด 

2.3) เทคนิคการเขียนพร้อมกันรอบวง (Simultaneous roundtable) เป็น
เทคนิคท่ีสมาชิกทกุคนในกลุม่เขียนค าตอบบนัทกึการคดิ โดยตา่งคนตา่งเขียนในเวลาท่ีก าหนด 

2.4) เทคนิคการพูดเป็นคู่ (Rally robin) เป็นเทคนิคท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียน
พดูตอบ แสดงความคิดเห็นเป็นคู่ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนใช้เวลาเท่าๆ กนั หรือใกล้เคียง
กนั 
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2.5) เทคนิคการเขียนเป็นคู่ (Rally table) เป็นเทคนิคการเรียนท่ีคล้ายกับ 
การพดูเป็นคู ่แตก่ารเขียนเป็นคูเ่ป็นการร่วมมือกนัเขียนโดยผลดักนัเขียนหรือวาด 

2.6) เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยการต่อภาพ (Jigsaw problem solving) 
สมาชิกแต่ละคนคิด ค าตอบของตนเองไว้ แล้วน าค าตอบของทุกคนมาร่วมกัน อภิปรายเพื่อหา
ค าตอบท่ีดีท่ีสดุ 

จากประเภทของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีกลา่วมาข้างต้น ผู้วิจยัเลือกใช้เทคนิค
การสืบค้นเป็นกลุม่ (Group investigation) เพราะ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการสืบค้น
เป็นกลุ่ม (GI) มีกระบวนการในการให้นักเรียนท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มเลือกหัวข้อท่ีต้องการศึกษา
ค้นคว้าตามครูก าหนด โดยสมาชิกในกลุม่ต้องแบง่งานกนัท า มีการวางแผนการท างานและสมาชิก
ทกุคนช่วยกนัศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพื่อน ามารวมกนั และขัน้ตอนสดุท้ายสมาชิกในกลุม่ต้องร่วมกนั 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีแต่ละคนไปศึกษามาก่อนน ามาเสนอหน้าชัน้เรียน ซึ่งเหมาะ
ส าหรับการจดัเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานอีกด้วย 

2.5 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน 
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน  (Group Investigation-GI)  

เป็นเทคนิคหนึ่งท่ีอยู่ในประเภทท่ีใช้วิธีการให้ภาระงานเฉพาะ ซึ่งรูปแบบของเทคนิคกลุ่มสืบสวน
สอบสวน (GI) นี ้จอห์น ดิวอี ้เป็นผู้ คิดค้นขึน้และต่อมา โชล์โม และเยห์ ซาราน และ ราเชล  
เฮิท ลาซาโรวิซ ได้น ามาศึกษาวิจัยเพิ่มเติมและจัดรูปแบบให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ 
มากยิ่งขึน้ (สลาวิน, 1995 : 11) 

สลาวิน (Slavin, 1995 : 113-114) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนของการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน(GI) ว่าประกอบด้วยขัน้ตอนในการเรียน 6 ขัน้ตอน ซึ่งจะอธิบาย
รายละเอียดในแต่ละขัน้ๆ ไป อย่างไรก็ตามผู้ สอนสามารถท่ีจะประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพ 
ของผู้ เรียน อายแุละความสามารถของนกัเรียน รวมถึงความจ ากดัของเวลา 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค GI (Group Investigation) มีองค์ประกอบ 
อยูด้่วยกนั 6 ประการ คือ 

1. การเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีจะศึกษา (Topic Selection) นักเรียนเลือกหัวข้อท่ี
เฉพาะเจาะจงของปัญหาท่ีเลือก แล้วกลุ่มจะแบ่งภาระงานออกเป็นงานย่อยๆ ท่ีมีสมาชิก 2 – 5 
คน ร่วมกนัท างาน 
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2. การวางแผนร่วมมือกันในการท างาน (Cooperative Planning) ครูและนกัเรียน
วางแผนร่วมกันในวิธีด าเนินการ ภาระงานท่ีท า และเป้าหมายของงานในแต่ละหัวข้อย่อยตาม
ปัญหาท่ีเลือก 

3. การด าเนินงานตามแผนการท่ีวางไว้ (Implementation) นักเรียนด าเนินงาน
ตามแผนการท่ีวางไว้ในขัน้ท่ี  2 กิจกรรมและทักษะต่างๆ ท่ีนักเรียนจะต้องศึกษาควรมาจาก
แหล่งข้อมูลทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน ครูจะให้ค าปรึกษากับกลุ่มพร้อมกับติดตาม
ความก้าวหน้าในการท างานของนกัเรียนและช่วยเหลือนกัเรียนเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ 

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานท่ีท า (Analysis and Synthesis) นักเรียน
วิเคราะห์และประเมินข้อมูลท่ีเขารวบรวมได้ในขัน้ท่ี 3 และวางแผนหรือลงข้อสรุปในรูปแบบท่ี
น่าสนใจเพื่อน าเสนอตอ่ชัน้เรียน 

5. การน าเสนอผลงาน (Presentation of Final Report) กลุ่มน าเสนอผลงาน 
ตามหวัข้อเร่ืองท่ีเลือก ครูต้องพยายามให้นกัเรียนทกุคนได้มีส่วนร่วมขณะท่ีมีการน าเสนอผลงาน
หน้าชัน้เรียน เพื่อเป็นการขยายความคิดของตวันกัเรียนเองให้กว้างไกล โดยเฉพาะในหวัข้อเร่ืองท่ี
กลุม่ไมไ่ด้ศกึษา ครูจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานในระหวา่งการน าเสนอผลงาน 

6. การประเมินผล (Evaluation) ครูและนักเรียนจะร่วมกันประเมินผลงานท่ีถูก
น าเสนอพร้อมทัง้แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงานทุกชิน้ การประเมินผลอาจรวมทัง้การประเมิน
เป็นรายบคุคลและเป็นกลุม่ 

2.6 ขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน 
ทิศนา แขมมณี (2554: 249-250) กล่าวถึง กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ 

สืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุม่ไว้ 6 ขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 ให้ผู้ เรียนเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีชวนให้งุนงงสงสยั ปัญหาหรือ

สถานการณ์ท่ีใช้ในการกระตุ้นความสนใจและความต้องการ ในการสืบสอบและแสวงหาความรู้
ต่อไปนัน้ ควรเป็นปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเหมาะสมกับวยั ความสามารถ และความสนใจของ
ผู้ เรียน และจะต้องมีลกัษณะท่ีชวนให้งนุงงสงสยั เพื่อท้าทายความคิดและความใฝ่รู้ของผู้ เรียน  

ขัน้ท่ี 2 ให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์นัน้ ผู้สอนกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและพยายาม กระตุ้นให้เกิดความขดัแย้งหรือความ
แตกต่างทางความคิดขึน้ เพื่อท้าทายให้ผู้ เรียนพยายามหาทาง เสาะแสวงหาข้อมูลหรือวิ ธีการ
พิสจูน์ทดสอบความคิดของตน เม่ือมีความแตกต่างทางความคิด เกิดขึน้ ผู้สอนอาจให้ผู้ เรียนท่ีมี
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ความคิดเห็นเดียวกันรวมกลุ่มกัน หรืออาจรวมกลุ่มโดยให้แต่ละ กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความคิดเห็น
แตกตา่งกนัก็ได้ 

ขัน้ท่ี 3 ให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู้ เม่ือกลุ่มมี
ความคิดเห็นแตกตา่งกนัแล้ว สมาชิกแตล่ะกลุม่ช่วยกนัวางแผน วา่จะแสวงหาข้อมลูอะไร กลุม่จะ
พิสจูน์อะไร จะตัง้สมมติฐานอะไร กลุม่จ าเป็นต้องมีข้อมลูอะไร และจะไปแสวงหาท่ีไหน หรือจะได้
ข้อมูลนัน้มาได้อย่างไร จะต้องใช้เคร่ืองมืออะไรบ้างเม่ือได้ ข้อมูลมาแ ล้ว จะวิเคราะห์อย่างไร  
และจะสรุปผลอย่างไร ใครจะช่วยท าอะไร จะใช้เวลาเท่าใด ขัน้นี ้เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนจะได้ฝึกทกัษะ
การสืบสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวน การกลุ่ม ผู้สอนท าหน้าท่ี
อ านวยความสะดวกในการท างานให้แก่ผู้ เรียน รวมทัง้ให้ค าแนะน าเก่ียวกับ การวางแผน  
แหลง่ความรู้ และการท างานร่วมกนั 

ขัน้ท่ี 4 ให้ผู้ เรียนด าเนินการแสวงหาความรู้ ผู้ เรียนด าเนินการเสาะแสวงหา
ความรู้ตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ ผู้ สอนช่วยอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าและติดตาม 
การท างานของผู้ เรียน 

ขัน้ท่ี 5 ให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ข้อมลู สรุปผลข้อมลู น าเสนอและอภิปรายผล เมื่อกลุม่
รวบรวมข้อมูลได้มาแล้ว กลุ่มท าการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ต่อจากนัน้จึงให้แต่ละกลุ่ม
น าเสนอผล อภิปรายผลร่วมกนัทัง้ชัน้ และประเมินผลทัง้ ทางด้านผลงานและกระบวนการเรียนรู้  
ท่ีได้รับ 

ขัน้ท่ี 6 ให้ผู้ เรียนก าหนดประเด็นปัญหาท่ีต้องการสืบเสาะหาค าตอบต่อไป  
การสืบสอบและเสาะแสวงหาความรู้ของกลุ่มตามขัน้ตอนข้างต้นช่วยให้กลุ่มได้รับความรู้  
ความเข้าใจ และค าตอบในเร่ืองท่ีศกึษา และอาจพบประเด็นท่ีเป็นปัญหา ชวนให้ งนุงงสงสยัหรือ
อยากรู้ตอ่ไป ผู้ เรียนสามารถเร่ิมต้นวงจรการเรียนรู้ใหม่ ตัง้แต่ขัน้ท่ี 1 เป็นต้นไป การเรียนการสอน
ตามรูปแบบนี ้จงึอาจมีตอ่เน่ืองไปเร่ือยๆ ตามความสนใจของผู้ เรียน 

ซาราน และซาราน (Sharan and Sharan, 1992: 17) ได้เสนอขัน้ตอนการจัดการ
เรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุม่ไว้ดงันี ้

1. ขัน้ก าหนดหวัข้อและจดักลุม่นกัเรียน (Identifying the Topic) คือขัน้ตอนท่ีครู
น าเสนอหวัข้อหรือปัญหาในการแสวงหาความรู้ ซึง่หวัข้ออาจมาจากเนือ้หาในหลกัสตูรหรือมาจาก
ความสนใจของนกัเรียน จากนัน้เสนอหวัข้อย่อยเพื่อให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกเร่ืองท่ีสนใจศกึษา 
ครูอาจกระตุ้นความสนใจในการสืบสอบโดยใช้สื่อจากแหล่งต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ หนังสือเรียน 
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หนงัสือภาพ นิตยสาร บทความ ฯลฯ จากนัน้เปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถามข้อสงสยัเก่ียวกบัหวัข้อ
ยอ่ยตา่งๆ และให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่เลือกหวัข้อยอ่ยท่ีสนใจศกึษา 

2. ขัน้วางแผนการแสวงหาความรู้ (Planning the investigation group) คือ
ขัน้ตอนหลกัจากนกัเรียนได้เลือกหวัข้อแล้ว นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนด้วยกนัว่ากลุ่มจะ
ศกึษาอะไร กลุม่จะศกึษาอย่างไร ใครจะศกึษาหวัข้อย่อยอะไรโดยเรียงล าดบัตามความสนใจและ
ความถนดั และกลุม่มีเปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์อะไรในการค้นคว้า 

3. ขัน้ด าเนินการค้นคว้า (Carrying Out the Investigation) คือขัน้ตอนท่ีครู
ทบทวนแผนของนกัเรียนแต่ละกลุม่ จากนัน้นกัเรียนแต่ละรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูและสรุป
โดยสมาชิกแต่ละคนช่วยเหลือในภาพรวมของกลุ่ม นักเรียนจะต้องมีการแลกเปลี่ยน อภิปราย
แยกแยะ และสงัเคราะห์แนวคดิตา่งๆ ด้วย 

4. ขัน้เตรียมจัดท ารายงาน (Preparing for final report) คือขัน้ตอนท่ี สมาชิก
กลุม่ตดัสินใจร่วมกนัสรุปข้อมลูของกลุม่ โดยใช้การรวบรวมและสงัเคราะห์ข้อมลูให้มีความชดัเจน
และเข้าใจง่าย และสมาชิกในกลุม่วางแผนวา่จะน าเสนออะไรและใช้วิธีการในการน าเสนอ ครูคอย
ท าหน้าท่ีเป็นทีปรึกษาและดวูา่นกัเรียนมีสว่นร่วมในการวางแผน 

5. ขัน้น าเสนอผลการสืบค้น (Presenting the Final Report) คือขัน้ตอนน าเสนอ
ข้อมลูหน้าชัน้เรียนในรูปแบบต่างๆ นกัเรียนทกุคนจะต้องสนใจและมีสว่นร่วมกนัการน าเสนอของ
ทกุกลุม่ โดยผู้ ฟังประเมินผลการน าเสนอตามเกณฑ์ท่ีทกุคนเห็นพ้องกันในชัน้เรียน 

6. ขัน้ประเมินผล (Evaluation) คือ ขัน้ท่ีนกัเรียนแบ่งปันถึงสิ่งท่ีได้จากหวัข้อท่ีได้
ไปศกึษาและน าเสนอผลงาน รวมทัง้ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับ ครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมินผล 
โดยการประเมินผลควรประเมินท่ีความก้าวหน้าของความคดิของผู้ เรียนด้วย 

สวุิทย์ มูลค า (2545: 149-150) ได้อธิบายขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบค้นเป็น
กลุม่วา่มี 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้เสนอปัญหา เป็นขัน้ท่ีผู้สอนน าเสนอปัญหาให้ผู้ เรียนคิดหาค าตอบ เพราะ
ปัญหาจะท าให้ผู้ เรียน เกิดความสนใจ อยากรู้ เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะหาทางแก้ไข โดยผู้สอน
อาจน าเสนอได้หลายวิธี เช่น ฟังเทป ดวูิดีทศัน์ อา่นข่าวให้ฟัง การเลา่เร่ือง เป็นต้น 

2. ขัน้พิจารณาปัญหา ประกอบด้วย 
2.1. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียนทัง้ชัน้ร่วมกันพิจารณาปัญหาหรือเร่ืองท่ี ผู้สอน

น าเสนอโดยวิเคราะห์เป็นปัญหาหรือประเด็นยอ่ยหลายๆ ประเด็น 



  

 

39 

2.2. แบง่กลุม่ผู้ เรียนเป็นกลุม่ยอ่ย กลุม่ละประมาณ 4-6 คน และ มอบหมาย
งานให้กลุ่มย่อย โดยอาจจะให้กลุ่มเลือกปัญหาหรือผู้สอนมอบหมายเพื่อร่วมกันศึกษา ค้นคว้า  
หาข้อมลูเป็นค าตอบหรือแนวทางแก้ไขปัญหา 

3. ขัน้วางแผน ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการท างาน โดยอาจแบ่งงานกัน  
เพื่อเตรียมไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาจจะเป็นสถานท่ีหรือบุคคลต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีอยู่ทัง้ภายใน และภายนอกในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน บริษัท  
ห้างร้าน ธนาคาร ตลาด ก านนั ประธานองค์การบริหารสว่นต าบล ฯลฯ โดยใช้วิธีการอ่าน ค้นคว้า 
สอบถาม สมัภาษณ์ เป็นต้น 

4. ขัน้ลงมือปฏิบตัิงาน ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิงานตามแผนท่ีร่วมกนัวางไว้ โดยแยก
ย้ายกนัไปค้นคว้า หาข้อมลูอาจแบง่เป็นกลุม่หรือแยกเป็นรายบคุคลก็ได้ 

5. ขัน้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูและเสนอผลงาน 
5.1 ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มกลับเข้าร่วมกลุ่มย่อยร่วมกัน รวบรวม วิเคราะห์  

เรียบเรียงข้อมลู และหาข้อสรุปเพื่อเตรียมน าเสนอตอ่ท่ีประชมุ 
5.2 ตวัแทนกลุม่น าเสนอผลงานตอ่ท่ีประชมุ โดยน าเสนอทัง้ข้อมลูท่ี ค้นคว้าได้ 

ข้อสรุปของกลุม่และวิธีการสืบเสาะหาความรู้กลุม่ 
5.3 ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีได้จากการเรียนรู้ 

6. ขัน้ทบทวนและเช่ือมโยงความรู้ใหม่ ผู้ เรียนร่วมกันพิจารณาทบทวนแต่ละ
ประเด็นปัญหาว่าประเด็นใด เป็นปัญหาต่อเน่ือง ประเด็นใดเป็นปัญหาเพิ่มขึน้ เพื่อจะสรุป
เช่ือมโยงการศกึษาค้นคว้าตอ่เน่ืองโดยเร่ิมด าเนินการตามขัน้ตอนท่ี 1ในวงรอบใหม ่

จากขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสวนสอบสวนดงักล่าวข้างต้นนัน้ สามารถ
สรุปเป็นแผนผงัแสดงขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบกลุม่สืบสวนสอบสวนได้ดงัภาพ 
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ภาพประกอบ 2 แผนผงัแสดงขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบกลุม่สืบสวนสอบสวน 

ท่ีมา: สวุิทย์ มูลค า และ อรทยั มลูค า (2545), 19 วิธีจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้และ
ทกัษะ. 150 
 

2.7 ข้อด-ีข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน 
สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545: 151) ได้กล่าวถึงข้อดีและข้อจ ากัดของการ

จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุม่ ไว้ดงันี ้
1. ข้อดีของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุม่ 

1.1 นกัเรียนได้ฝึกวิธีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอยา่งมีระบบระเบียบ 
1.2 นกัเรียนได้เรียนรู้วิธีการท างานเป็นกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.3 นกัเรียนได้เรียนรู้อยา่งมีอิสระ 

2. ข้อจ ากดัของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุม่ 
2.1 ต้องใช้เวลาเตรียมการให้พร้อมก่อนจดัการเรียนรู้ ซึ่งเร่ืองท่ีจะใช้จดัการ

เรียนรู้ความเป็นเร่ืองท่ีสอดคล้องกบัสภาพปัญหาของสงัคม หรือเร่ืองใกล้ตวัผู้ เรียนรวมทัง้ผู้สอน
จะต้องเตรียมแหลง่เรียนรู้ อาจจะเป็นสถานท่ีหรือบคุคลท่ีผู้ เรียนจะไปสมัภาษณ์หรือค้นคว้า 

1. ขัน้เสนอปัญหา

2. ขัน้พิจารณาปัญหา

3. ขัน้วางแผน

4. ขัน้ลงมือปฏิบตัิ

5. ขัน้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู และน าเสนอ

6. ขัน้ทบทวนและเช่ือมโยงปัญหาใหม่
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2.2 การเรียนรู้วิธีนีใ้ห้ได้ผลนัน้ผู้ เรียนจะต้องมีทกัษะในการท างานเป็นกลุ่ม
และมีความรับผิดชอบสงู 

3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่ม 
ผู้ วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

โดยใช้เทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่มมีความสอดคล้องและคล้ายคลงึกนั จึงน ามาประยกุต์ใช้ร่วมกนั
เกิดเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นอกจากนีย้ังท าให้นักเรียน  
เกิดทักษะการท างานเป็นทีม โดยผู้ วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบขัน้ตอนการจัดการเรียนเรียนรู้  
ทัง้สองแบบดงัตาราง เพื่อปรับและประยกุต์ใช้เป็นขัน้ตอนการเรียนรู้ท่ีใช้ในการท าวิจยั 

ตาราง 2 เปรียบเทียบขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้
แบบกลุม่สืบสวนสอบสวน 

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 
แบบสืบค้นเป็นกลุ่ม 

1. ขัน้เช่ือมโยงและก าหนดปัญหา นกัเรียนระบุ
ปัญหาในการเรียนรู้จากสิ่งท่ีนกัเรียนสนใจ 

1. ขัน้เสนอปัญหา ครูน าเสนอหวัข้อหรือปัญหา
ส าหรับการแสวงหาความรู้ให้กบันกัเรียนแต่ละ
กลุม่ 

2. ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหา นกัเรียนท าการ
วิเคราะห์ และท าความเข้าใจปัญหาที่ใช้ในการ
เรียนรู้เพ่ือหาแนวทางในการค้นหาค าตอบ 
เพ่ือแก้ปัญหา 

2. ขัน้พจิารณาปัญหา ครูกระตุ้นให้นกัเรียนแสดง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และพยายาม
กระตุ้นให้เกิดความขดัแย้ง หรือความแตกตา่ง
ทางความคิด เพ่ือท้าทายให้นกัเรียนพยายาม
หาทางเสาะแสวงหาข้อมลูหรือวิธีพิสจูน์
ตรวจสอบ 

3. ขัน้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าแก้ไขปัญหา นกัเรียน
ก าหนดสิง่ท่ีต้องการรู้และวิธีการค้นหาความรู้และ
ด าเนินการแก้ปัญหาตามวิธีการท่ีนกัเรียนก าหนด 

3. ขัน้วางแผน ครูและนกัเรียนในแตล่ะทีมร่วมกนั
วางแผนวิธีการศกึษา ภาระงาน เปา้หมาย ท่ี
สอดคล้องกบัปัญหาที่ได้รับ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 
แบบสืบค้นเป็นกลุ่ม 

5. ขัน้สรุปผลการแก้ปัญหา นกัเรียนสรุปผลการ
แก้ปัญหาวา่ข้อมลูมีความเหมาะสมตอ่การ
แก้ปัญหาหรือไม ่และสรุปผลการแก้ปัญหา 

5. ขัน้รวบรวม วเิคราะห์ข้อมูล และน าเสนอ 
นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายผลท่ีได้จากการท างาน 
น าข้อมลูท่ีได้รับการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ และ
สมาชิกแต่ละคนร่วมกนัสงัเคราะห์เพ่ือท าเป็น
รายงานส าหรับน าเสนอเพ่ือนในชัน้เรียน 

6. ขัน้น าเสนอและประเมนิผลงาน นกัเรียนน าข้อมลู
ท่ีได้มาจดัระบบองค์ความรู้ น าเสนอเป็นผลงานใน
รูปแบบที่หลากหลาย  

6. ขัน้ทบทวนและเชื่อมโยงปัญหาใหม่ นกัเรียน
ในกลุม่ท าความเข้าใจในค าตอบท่ีได้รับแล้ว อาจ
พบประเดน็ท่ีเป็นปัญหาชวนสงสยัอยากรู้ตอ่ไป 
นกัเรียนสามารถเร่ิมต้นวงจรการเรียนรู้ใหม่ ตัง้แต่
ขัน้ท่ี 1 

จากการศกึษาขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้แบบ
กลุม่สืบสวนสอบสวน จะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั ผู้วิจยัจึงผนวกขัน้ตอนท่ีสมัพนัธ์กนั
เข้าด้วยกันเป็นขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสื บค้นเป็นกลุ่ม  
ซึง่ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้น าเสนอปัญหา และก าหนดปัญหา เป็นขัน้ท่ีครูน าเสนอหวัข้อปัญหาส าหรับให้
นกัเรียนใช้ในการแสวงหาความรู้ในแตล่ะกลุม่ 

2. ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหา เป็นขัน้ท่ีนักเรียนในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และท า
ความเข้าใจกบัปัญหาท่ีได้รับ หรือปัญหาท่ีต้องการศกึษา 

3. ขัน้วางแผนแก้ไขปัญหา เป็นขัน้ท่ีครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนวิธีการศึกษา 
ภาระงาน และเปา้หมายท่ีได้รับ ให้สอดคล้องกนั 

4. ขัน้ด าเนินการแก้ไขปัญหา เป็นขัน้ที่นกัเรียนลงมือตามแผนที่ได้วางไว้ในขัน้ตอนที่ 3 
5. ขัน้สรุปผลการแก้ไขปัญหา เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนน าข้อมลูท่ีสมาชิกแต่ละคนได้รับมา

รวบรวม เพื่อร่วมกันอภิปรายผลโดยใช้การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพื่อท าเป็นรายงานน าเสนอ
เพื่อนในชัน้เรียน 

6. ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนน าข้อมลูท่ีผ่านการจดัระบบองค์
ความรู้ร่วมกนัแล้วมาน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย ดงัแสดงในภาพประกอบท่ี 3 
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ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุม่ 

ขัน้การจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

1. ขัน้เช่ือมโยงและ
ก าหนดปัญหา 

2. ขัน้ท าความเข้าใจกบัปัญหา 

3. ขัน้ด าเนินการศกึษาค้นคว้า
แก้ไขปัญหา 

4. ขัน้วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ความรู้ 

5. ขัน้สรุปผลการแก้ไขปัญหา 

6. ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน 

ขัน้การจดัการเรียนรู้ 
แบบกลุม่สืบสวนสอบสวน 

1. ขัน้เสนอปัญหา 

2. ขัน้พิจารณาปัญหา 

3. ขัน้วางแผน 

4. ขัน้ลงมือปฏิบตัิ 

5. ขัน้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู 
และน าเสนอ 

6. ขัน้ทบทวนและเช่ืองโยง
ปัญหาใหม ่

 

ขัน้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่เน้นเทคนิค

การสืบค้นเป็นกลุ่ม 

1. ขัน้น าเสนอปัญหาและ
ก าหนดปัญหา 

2. ขัน้ท าความเข้าใจกบัปัญหา 

3. ขัน้วางแผนแก้ไขปัญหา 

4. ขัน้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหา 

5. ขัน้สรุปผลการ
แก้ไขปัญหา 

6. ขัน้น าเสนอและ
ประเมินผลงาน 
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4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
4.1 ความหมายของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 

กิลเบิร์ต และคณะ (Gilbert et al, 2000: 193-194) ได้น าเสนอความหมายของ
ค าอธิบายในวิทยาศาสตร์ (Explanation in Science) วา่มี 5 ความหมาย ดงันี ้

1. ค าอธิบายในวิทยาศาสตร์ คือ การให้ความหมายของค าในบริบททาง
วิทยาศาสตร์ให้ความมีความชดัเจน 

2. ค าอธิบายในวิทยาศาสตร์ คือ ประโยคท่ีแสดงถึงความเช่ือหรือการกระท า
อยา่งมีเหตผุลในบริบททางวิทยาศาสตร์ 

3. ค าอธิบายในวิทยาศาสตร์ คือ การอธิบายสาเหตุของสภาพเหตุการณ์
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์ 

4. ค าอธิบายในวิทยาศาสตร์ คือ การอธิบายลักษณะและหน้าท่ีของสิ่งต่างๆ  
ซึง่เป็นผลมาจากการสืบสอบเชิงวิทยาศาสตร์ 

5. ค าอธิบายในวิทยาศาสตร์ คือ การกลา่วอ้างทฤษฎีท่ีมาจากการ นิรนยัจากกฎ
ตา่งๆ 

ไบบี (Bybee, 2004: 14) ได้ระบุลักษณะของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ไว้ว่าเป็น
ข้อความท่ีเกิดจากการให้เหตผุลในเชิงตรรกะ ยดึถือกฎและหลกัฐาน สามารถเปลี่ยนแปลงได้และ
มีพืน้ฐานอยูบ่นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

กงันอน และอเบล (Gagnon, & Abell, 2008:60) ได้กล่าวว่า ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง ข้อความท่ีอธิบายถึงสาเหตขุองปรากฏการณ์ดงักล่าวท่ีเกิดขึน้ โดยมีการระบุหลกัฐาน
และหลกัการวิทยาศาสตร์มาสนบัสนนุการอธิบาย 

รีเซอร์, เบอร์แลนด์ และเคนยอน (Reiser, Berland, & Kenyon, 2012: 10) ได้ให้
ความหมายของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ไว้ว่า ข้อความท่ีเช่ือมโยงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กับ
การสงัเกตปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกนั 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปความหมายของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสต 
ร์ได้ดงันี ้ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง ข้อความหรือค าตอบท่ีใช้ส าหรับการให้ความหมาย 
การอธิบาย และการกล่าวอ้างในทางวิทยาศาสตร์ โดยมีลักษณะท่ีส าคัญของค าอธิบาย  
เชิงวิทยาศาสตร์ต้องเป็นข้อความท่ีถูกต้อง สะท้อนผลการสงัเกตและการทดลองในเชิงประจกัษ์ 
โดยค าอธิบายท่ีสร้างขึน้นัน้ ต้องมาจากการให้เหตผุลท่ีสอดคล้องกบัหลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อกลา่ว
อ้างได้ 
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4.2 ความส าคัญของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์สามารถบอกสมรรถนะของบุคคลท่ีรู้วิทยาศาสตร์  

โดยบุคคลท่ีมีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์จะมีฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ท่ีเต็มไปด้วยหลักฐานเชิงตรรกะ มีระดับของการวิเคราะห์อยู่ในระดับสูง สามารถยอมรับ 
ค าวิจารณ์ และมีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตรรกะ หลักฐาน และความรู้ในปัจจุบันได้  
(สุทธิชาติ เปรมกมล, 2558: 25) โดยลกัษณะดังกล่าวเป็นพืน้ฐานส าคัญในการหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ดงันัน้ การให้นกัเรียนสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์จึงเป็นการสร้างประสบการณ์
เรียนรู้ในการปฏิบตัิอนัเป็นสงัคมวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกบันกัวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้หลกัฐานสนับสนุนปรับปรุง
ข้อสรุป เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาเป็นค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (สนัตชิยั อนวุรชยั: 2553: 23) 

4.3 องค์ประกอบของค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ 
แมคนีล (McNeill, 2006: 158) ได้น าเสนอองค์ประกอบของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์

วา่ สามารถแบง่ออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 
1. ข้อกลา่วอ้าง (Claim) คือ ข้อยืนยนัหรือค าตอบของการศกึษาปรากฏการณ์  
2. หลักฐาน (Evidence) คือ ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง  

มีลกัษณะเป็นข้อมลูเชิง ปริมาณหรือข้อมลูเชิงคณุภาพ 
3. การให้เหตุผล (Reasoning) คือ ข้อความท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหว่าง

หลกัฐานกบัข้อกลา่วอ้าง 
BSCS Center for Professional Development (2008: 6) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ

ของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ไว้วา่ มี 3 องค์ประกอบ คือ 
1. ข้อกลา่วอ้าง (Claim) คือ การยืนยนัหรือข้อสรุปท่ีเป็นค าตอบของค าถาม 
2. หลกัฐาน (Evidence) คือ ข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ท่ีสนบัสนนุข้อกลา่วอ้างของ

นกัเรียนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ อาจมาจากการสืบสวนหรือแหล่งอ่ืนๆ เช่นการสงัเกตการอ่าน
เอกสารข้อมลูท่ีเก็บถาวรหรืออ่ืนๆ 

3. การให้เหตุผล (Reasoning) คือ ความเห็นท่ีเช่ือมโยงค ากล่าวอ้างงและ
หลกัฐาน แสดงให้เห็นว่าท าไมข้อมลูดงักล่าวเป็นหลกัฐานท่ีใช้เพื่อสนบัสนุนข้อกล่าวอ้างโดยใช้
ข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสม 
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แซมสนั และคาร์ก (Sampson and Clark, 2009: 456-457) ได้พฒันากรอบแนวคิด
ของข้อโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Argument) ซึ่งมีลกัษณะเป็นค าอธิบายผลการส ารวจ
ตรวจสอบของนกัเรียน มี 3 องค์ประกอบ คือ 

1. การอธิบาย (Explanation) คือ ส่วนท่ีต้องการให้นักเรียนสร้างค าตอบจาก
ค าถาม ซึ่งในการส ารวจตรวจสอบค าอธิบายนีส้ามารถให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอธิบาย
ความสมัพนัธ์ หรือกลา่วถึงสาเหตขุองกระบวนการท่ีเกิดขึน้ 

2. หลกัฐาน (Evidence) คือ สว่นท่ีต้องการให้นกัเรียนรวบรวมสิ่งท่ีได้จากการวดั
หรือการสงัเกตในการสนบัสนุนความถกูต้องของข้อความท่ีนกัเรียนสรุปค าอธิบาย ซึ่งหลกัฐานนี  ้
มีได้หลายแบบตัง้แต่ข้อมลูเชิงปริมาณจนถึงข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีได้จากการสงัเกต ซึง่ข้อมลูท่ีต้อง
พิจารณาให้เห็นหลกัฐาน คือ แนวโน้มตามช่วงเวลาความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ หรือความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร 

3. การให้เหตผุล (Reasoning) คือ การแสดงให้เห็นถึงเหตผุลท่ีเลือกใช้หลกัฐาน
สนบัสนนุค าอธิบาย และเหตผุลท่ีเลือกใช้จ านวนหลกัฐานท่ีใช้ในการสนบัสนนุ 

แมคนีล และคจีค (McNeil & Krajcik, 2011: 22-26) ได้ให้องค์ประกอบของค าอธิบาย 
เชิงวิทยาศาสตร์ไว้ดงันี ้ 

1. ข้อกลา่วอ้าง (Claim) คือ ข้อความท่ีเป็นค าตอบของปัญหา 
2. หลักฐาน (Evidence) คือ ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง  

โดยสามารถน ามาจากการท่ีนกัเรียนได้ท าการส ารวจตรวจสอบ (Investigation) 
3. การให้เหตุผล (Reasoning) คือ การลงความเห็นข้อมูลท่ีได้มาจากหลกัการ

ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสดงวา่หลกัฐานสามารถสนบัสนนุข้อกลา่วอ้างได้ 
จากการรวบรวมองค์ประกอบของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ผู้ วิจัยสามารถสรุป  

ได้วา่ ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์มีองค์ประกอบหลกัอยู ่3 ประการ คือ 
1. ข้อกลา่วอ้าง (Claim) คือ ข้อความท่ียืนยนัค าตอบของปรากฏการณ์ท่ีศกึษา 
2. หลักฐาน (Evidence) คือ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง 

โดยจะต้องมีความเหมาะสมและเหตผุลเพียงพอในการสนบัสนนุข้อกลา่วอ้าง 
3. การให้เหตุผล (Reasoning) คือ ข้อความท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหว่าง

หลกัฐานกบัค าข้อกลา่วอ้าง ซึง่จะแสดงหลกัฐานในการสนบัสนนุข้อกลา่วอ้าง 
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4.4 แนวทางการวัดความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
การวดัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นการวดัและประเมิน

การสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีทัง้การวัดความเข้าใจเนื อ้หา และการสืบสอบ 
เชิงวิทยาศาสตร์ (แมคนีลล์ และคาจีค, 2008: 109) โดยภาระงานเป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิงานและสร้างผลงานหรือชิน้งาน ซึง่ใช้เป็น
หลกัฐานแสดงผลการเรียนรู้หรือความก้าวหน้าในการเรียนรู้ (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2546 : 102) 

สันติชัย อนุวรชัย (2553: 32) ได้กล่าวถึงแนวทางการวัดและประเมินค าอธิบาย 
เชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้วิธีการทดสอบ (Testing) ด้วยการใช้แบบสอบความเรียง (Essay test)  
โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด (The Open-Ended Explanation Item) ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วน 
คือ แบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

1. แบบสอบ (Test) ประกอบด้วยข้อสอบท่ีมีองค์ประกอบส าคัญคือ (1) 
สถานการณ์เก่ียวกับเร่ืองท่ีต้องการให้นกัเรียนสร้างค าอธิบาย (2) ข้อมูลประกอบสถานการณ์ท่ี
ก าหนด ซึง่อาจอยูใ่นรูปกราฟ ตาราง แผนภมูิ ภาพการทดลอง ฯลฯ เพื่อให้นกัเรียนใช้เป็นข้อมลูใน
การอ้างอิงเป็นหลกัฐานในการสร้างค าอธิบาย (3) ค าสัง่หรือค าถามท่ีให้นกัเรียนสร้างค าอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร์ โดยระบุว่าต้องการให้นักเรียนสร้างค าอธิบายในเร่ืองใดหรือเก่ียวกับเร่ืองอะไร 
สว่นจ านวนข้อสอบในแบบทดสอบและเวลาท่ีใช้ในการท าแบบทดสอบนัน้แตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บั
ครูผู้สอน  

2. เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) พบว่ามีการใช้เกณฑ์การให้คะแนน 
2 แบบ คือ (1) แบบรูบริกส์ และ (2) แบบรูปวิธาน 

BSCS Center for Professional Development (2008: 7) ได้ระบเุกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ไว้ดงัตาราง 
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ตาราง 3 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ ตามแนวคิดของ 
BSCS Center for Professional Development (2008) 

องค์ประกอบ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
ข้อกล่าวอ้าง ไมส่ร้างข้อกลา่วอ้างหรือ

สร้างข้อกลา่วอ้างไม่
ถกูต้อง 

สร้างข้อกลา่วอ้างท่ี
ถกูต้องแตไ่มค่รบถ้วน 

สร้างข้อกลา่วอ้าง
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

หลักฐาน ไมก่ าหนดหลกัฐานหรือ
ก าหนดหลกัฐานท่ีไม่
สนบัสนนุข้อกลา่วอ้าง 

ก าหนดหลกัฐานท่ี
เหมาะสมแตไ่มเ่พียงพอ
ในการสรุปข้อกลา่วอ้าง 
หรือก าหนดหลกัฐานไม่
เหมาะสม 

ก าหนดหลกัฐานท่ี
เหมาะสมเพียงพอในการ
สรุปข้อกลา่วอ้าง 

การให้เหตุผล ไมใ่ห้เหตผุลหรือก าหนด
เหตผุลแตไ่มเ่ช่ือมโยง
หลกัฐานกบัข้อกลา่วอ้าง 

ให้เหตผุลเช่ือมโยง
หลกัฐานกบัข้อกลา่วอ้าง 
ระบหุลกัการทาง
วิทยาศาสตร์บ้างแตย่งัไม่
เพียงพอ 

ให้เหตผุลเช่ือมโยง
หลกัฐานกบัข้อกลา่วอ้าง 
ระบหุลกัการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสม 
และเพียงพอ 

5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทกัษะการท างานเป็นทมี 
5.1 ความหมายของการท างานเป็นทมี 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มีผู้ ให้ความหมายของการท างานเป็น
ทีมไว้หลากหลาย ผู้วิจยัสามารถสรุปได้วา่ การท างานเป็นทีม หมายถึง การท่ีบคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไป 
มาร่วมกนัท างานหรือปฏิบตัิงาน ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยแต่ละคนท่ีมาร่วมกันท างาน
นัน้ จะมีวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายร่วมกัน ให้ความร่วมมือร่วมใจ มีการวางแผน การตัดสินใจ  
การประสานงานท่ีดี การติดตอ่ สื่อสาร สนบัสนนุกนัและสามารถผสมกลมกลืนอย่างมีประสทิธิภาพ
ในการท างาน เพื่อให้งานท่ีตนรับผิดชอบนัน้ บรรลุจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ในการท างาน
ร่วมกนั (ยงยทุธ เกษสาคร, 2554: 182; ธีระเดช ริว้มงคล, 2555: 4; วิกานดา เกษตรเอ่ียม, 2558: 43) 
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5.2 หลักการท างานเป็นทมี 
หลักส าคัญของการท างานเป็นทีมสมาชิกในทีมต้องมีเป้าหมายเดียวกัน และมี

เป้าหมายท่ีชัดเจน ต้องรู้หน้าท่ีและบทบาทของตนเองและคนอ่ืน มีการสื่อสารอย่างเปิดเผย 
ไว้วางใจกัน มีการร่วมมือประสานงานท่ีดีในกลุ่ม และมีการติดตามประเมินผลงานเป็นระยะ 
แนวทางในการท างานเป็นทีม มีดงันี ้

ทองทิพภา วิริยะพนัธุ์ (2551: 11-12) กลา่วถึงหลกัการท างานเป็นทีมไว้ดงันี ้
1. สมาชิกในทีมงานต้องมีการยอมรับผลสะท้อน หรือการตอบรับของสมาชิก 

คนอ่ืนๆ ในทีมงาน  
2. การท างานเป็นทมีตอ้งท างานดว้ยความเตม็ใจ มกีารเตรยีมความพรอ้ม 

และ มกีารเตรยีมใจทีจ่ะสนบัสนุนสมาชกิของทมีงานในการด าเนินงานต่างๆ  
3. การท างานเป็นทมีตอ้งมกีารรวบรวมความคดิเหน็ของสมาชกิในทมีงาน 

เพราะความส าเรจ็ของทมีงานขึน้อยูก่บัความรว่มมอืรว่มใจของสมาชกิในทมีงาน  
4. การท างานเป็นทมีเป็นการสนบัสนุนเกือ้กูลระหวา่งกนัและกนั 
5. ผู้น าทีมมคีวามส าคญัต่อทีมงาน และส่งผลต่อการด าเนินการงานของ

ทมีงาน นอกจากน้ีหลกัการท างานเป็นทมีทีด่มีลีกัษณะ ดงัน้ี  
ยงยุทธ เกษสาคร (2554: 183-184) กล่าวถึงหลกัการท างานเป็นทีมไว้

ดงันี ้
1. มีการก าหนดนโยบาย จดุมุง่หมาย และวตัถปุระสงค์ในการท างาน

ท่ีชดัเจน 
2. สมาชิกทุกคนของทีมรับรู้นโยบาย จดุมุ่งหมาย และวตัถปุระสงค์

ในการ ท างานอยา่งทัว่ถึงด้วยความเข้าใจตรงกนั 
3. สมาชิกมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

งานของ ตนเองมากท่ีสดุ 
4. การก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงานของ

สมาชิกต้อง มีความเข้าใจตรงกนั ปฏิบตัิไปในทิศทางเดียวกนั  
5. การสื่อสารแบบเปิด เพื่อให้สมาชิกทกุคนรับทราบข้อมลูข่าวต่างๆ 

อยา่ง ทัว่ถึง ไมว่า่จะเป็นการสื่อสารแบบบนลงลา่งหรือแบบลา่งขึน้บนก็ตาม 
6. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการปฏิบตัิงานอยูเ่สมอ 
7. การแก้ปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตามต้อง

ค านงึถึง ความพอใจของทกุฝ่ายเป็นส าคญั 
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8. สมาชิกแต่ละคนจะต้องมีความจริงใจ เช่ือใจและไว้วางใจซึ่งกัน
และกนัในหมูส่มาชิกของทีม และมีความซื่อสตัย์ตอ่หน่วยงาน 

สรุปได้ว่า หลกัการท างานเป็นทีม หมายถึง การบริหารจดัการโดยให้สมาชิกในทีม  
มีส่วนร่วมยึดหลักความร่วมมือ การจะสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งควรเน้น ให้แต่ละบุคคลเห็น
ความส าคญัของกระบวนการการท างานเป็นทีมและเน้นกระบวนการกลุ่มในการท างานให้บรรลุ
เปา้หมายอนัเดียวกนั 

5.3 สมรรถนะการท างานเป็นทมี 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2553: 6) ได้กลา่วถึงสมรรถนะในการ

ท างานเป็นทีม โดยจะต้องมีลกัษณะดงันี ้
1. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน เป็นการสร้าง 

สัมพันธภาพท่ีดีในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย และช่วยเหลือ สนบัสนนุ เพื่อนร่วมงาน เพื่อไปสูเ่ปา้หมายความส าเร็จร่วมกนั 

2. การเสริมแรงให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน เป็นการให้เกียรติ ยกย่องชมเชย  
ให้ก าลงัใจ แก่เพื่อนร่วมงานในโอกาสเหมาะสม 

3. การปรับตวัเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เป็นทักษะในการ
ท างาน ร่วมกบับคุคลหรือกลุม่บคุคลได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน และ
ในสถานการณ์ตา่งๆ 

4. การแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตาม เป็นการแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามในการ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งเหมาะสมตามโอกาส  

5. การเข้าไปมีส่วนร่วมกบัผู้ อ่ืนในการพฒันาการจดัการศกึษาให้บรรลผุลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย แลกเปลี่ยนหรือรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือรับฟังความคดิเห็นและประสบการณ์ระหวา่งเครือข่ายและทีมงาน ร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน
ในการสร้างวฒันธรรมการท าเป็นทีมให้เกิดขึน้ 

จากสมรรถนะการท างานเป็นทีมของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ท่ีให้ไว้ข้างต้นสามารถสรุปได้วา่มี 4 ลกัษณะดงันี ้ 

1. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนบัสนนุเพื่อนร่วมงาน 
2. การเสริมแรงให้ก าลงัใจเพื่อนร่วมงาน 
3. การปรับตวัเข้ากบักลุม่คนหรือสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
4. การแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตาม 
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5. การเข้าไปมีสว่นร่วมกบัผู้ อ่ืนในการการท าให้งานบรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมาย 
5.4 องค์ประกอบของการท างานเป็นทมี 

วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ์ (2549: 9-12) ได้กลา่วว่า องค์ประกอบในการท างานเป็นทีม 
มีดงันีค้ือ  

1. มีเป้าหมายร่วมกัน การท างานเป็นทีมจะเกิดผลดี สมาชิกทุกคนในทีมงาน
จะต้องมีเปา้หมาย กล่าวคือ มีการรับรู้ทราบถึงแนวความคิดเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ และเปา้หมาย
ของทีมในเร่ืองเดียวกันนัน่คือการมุ่งให้ทุกคนในทีมงานช่วยกันร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด าเนิน
กิจกรรมตา่งๆ ให้ประสบผลส าเร็จตรงตามเปา้หมาย หรือบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของทีม 

2. การยอมรับนับถือกัน การรวมกลุ่มกันท างานเป็นทีมภายใต้ความเช่ือท่ีว่า  
ทุกคนในทีมมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน และหวงัว่าหากได้มีการน าความแตกต่างของ  
ทกุคนในทีมมาใช้ ย่อมน่าจะท าให้งานของทีมหรืองานกลุ่มนัน้มีคณุภาพดี คือเป็นงานท่ีสามารถ
ดึงเอาศักยภาพ หรือความสามารถของทุกๆ คนท่ีมีอยู่มาใช้เป็นประโยชน์ต่องานส่วนรวม  
ดงันัน้สมาชิกทกุคนในทีมจะต้องยอมรับนบัถือกนัในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

2.1 คนแตล่ะคนมีความรู้ ความสามารถไมเ่หมือนกนั 
2.2 ยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์ ได้แก่ ความแตกต่างทางความคิด

อารมณ์ ความรู้สกึ ความเข้าใจ ฯลฯ 
2.3 ยอมรับในศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ท่ีต้องการเอาใจใส่ การยกย่อง 

การยอมรับ การให้เกียรติซึง่กนัและกนั  
3. ความร่วมมือพร้อมใจในการท างาน ทุกคนในทีมล้วนมีความส าคญั ประดุจ

ฟันเฟืองของเคร่ืองจกัรกลไก ซึ่งจะขาดมิได้แม้นอตตวัเล็กๆ เพียงตวัหนึ่งงานของกลุ่มก็เช่นกัน 
กลา่วคือ งานกลุม่ของเรามิอาจท าส าเร็จได้เพียงล าพงัแคค่วามสามารถของคนๆ เดียวเท่านัน้ หาก
ต้องอาศยัความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกทุกๆ คน ในการระดมความคิดช่วยกันแสดง
ความคิดเห็นอนัจะเป็นประโยชน์ในการวางแนวทาง ช่วยกันวิเคราะห์วางแผนการท างาน และ
ละเอียดลกึซึง้ไปจนถึงการร่วมกนัปฏิบตัิงานตามแผนงานท่ีกลุม่ได้ ช่วยกนัวางแผนเอาไว้ ให้บรรลุ
จดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

4. การแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ การจัดแบ่งการท างานถือเป็น
หัวใจส าคญัของการทางานเป็นทีมหลกัการแบ่งงานกันท าภายในทีม ควรยึดหลกัการแบ่งงาน  
ตามความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจ กล่าวคือการจะมอบหมายให้ใครท างานอะไร  
มากน้อยเพียงใด ย่อมขึน้กับความรู้ความสามารถท่ีบุคคลนัน้ๆ มีอยู่ในตวัหวัหน้ากลุ่ม หรือผู้น า
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ของทีมควรเป็นผู้ ท่ีรู้จักและคุ้นเคยกับสมาชิกภายในทีมเป็นอย่างดีเพียงพอท่ีจะรู้ได้ว่าใครเป็น
อย่างไร ใครชอบงานแบบไหน ใครถนดัท างานประเภทใด เพื่อท่ีจะสามารถมอบหมายงาน และ
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้ตรงตามความรู้ความสามารถของบคุคลผู้นัน้สมาชิกในทีมมีส่วนส าคญั
เช่นกัน ควรมีส่วนช่วยในการแบ่งงาน การมอบหมายงาน กล่าวคือ ทุกคนภายในทีม ควรได้
ช่วยกนัเปิดเผยตวัเองให้ผู้ อ่ืนได้รู้จกั และทราบวา่ตวัเรานัน้มีความรู้ ความสามารถ ความถนดั และ
ความพอใจในการท างานแบบใด เพื่อจะได้เป็นการง่ายส าหรับการมอบหมายงาน เพื่อช่วย
กระจายงาน และความรับผิดชอบไปสูส่มาชิกทกุคนอยา่งทัว่ถึง 

5. ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบถือเป็นหวัใจถือเป็นหวัใจส าคญัอีกประการ
หนึ่งของการท างานร่วมกัน เพราะความรับผิดชอบของแต่ละคนหมายถึงความส าเร็จของกลุ่ม  
และทีมงานสมาชิกในทีมจะต้องรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อกลุ่มสมาชิกโดยรวม  
และยงัต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองจึงจะช่วย ให้การท างานเป็นทีมประสบผลส าเร็จ กล่าวคือ 
ทีมสามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค์  

6. ความเข้าใจซึง่กนัและกนั ความผกูพนัตอ่กนั ความเข้าใจซึ่งกนัและกนั ช่วยให้
สมาชิกในทีมมีความผูกพนักัน เข้าใจกันเรียนรู้ ความแตกต่างกันและกัน จะช่วยให้การท างาน
ร่วมกนัมีประสทิธิภาพสงูขึน้ 

ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2559: 14-17) ได้ให้องค์ประกอบของ
ทีมงาน ซึง่ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ผู้น าทีม ซึง่มีบทบาทหน้าท่ีเป็นหวัหน้าทีม ซึง่ผู้น าท่ีดีควรมีลกัษณะตอ่ไปนี ้
1.1 เป็นผู้ ริเร่ิมท่ีดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแนวคิดวิธีการท างาน

ใหม่ๆ  เพื่อให้ทีมงานสามารถสร้างวิธีการท างานท่ีดีเหมาะสมร่วมกนั 
1.2 มีเป้าหมายชัดเจน ผู้ น าทีมจะต้องศึกษาและก าหนดเป้าหมายงาน 

ให้ชดัเจน โดยสามารถก าหนดตวัชีว้ดัผลส าเร็จของการท างานให้สมาชิกทีมได้รับรู้ท่ีชดัเจน 
1.3 มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิก ผู้น าทีมจะต้องสามารถ

สร้างแรงกระตุ้น โน้มน้าว และจงูใจให้สมาชิกทีมใช้ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบตัิงาน
ของทีมให้แล้วเสร็จ 

1.4 มีความสามารถในการให้ค าแนะน าปรึกษาท่ีดี ผู้น าทีมจะต้องมีทักษะ  
ในการให้ค าปรึกษาท่ีดี มีทักษะในการตัง้ค าถามเปิดและปิดการให้ค าปรึกษาท่ีดี และสามารถ  
ให้ค าแนะน าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างทกัษะความสามารถของสมาชิกทีมท่ีดี  
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1.5 มีทกัษะในการชีใ้ห้สมาชิกทีมรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองผู้น าทีมจะต้อง
สามารถแจกแจง ชีแ้จง อธิบายบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกทีมท่ีสง่ผลต่อความส าเร็จของทีมได้
อยา่งเปิดเผย 

1.6 มีทกัษะในการจดัระบบและโครงสร้างในทีม ผู้น าทีมจะต้องสามารถจดั
โครงสร้างการท างานภายในทีมให้เกิดความเหมาะสมในภาระงานและเป้าหมายงานท่ีได้ รับ 
ในแตล่ะงาน 

1.7 เป็นผู้ ฟังท่ีดี ผู้ น าทีมจะต้องเรียนรู้ท่ีจะฟังผู้ อ่ืน โดยเฉพาะสมาชิกทีม  
เห็นความส าคญัของความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ซึง่จะสง่ผลให้การรับรู้ข้อมลูมีความครบถ้วย มีมมุมอง
หลายๆ มมุมองในการน าไปช่วยสร้างวิธีการท างาน 

1.8 เป็นนกัสื่อสารท่ีดี ผู้น าทีมจะต้องมีทกัษะในการสื่อสารท่ีดีโดยค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบคุคล ท่ีจะมีสไตล์และการแสดงออกท่ีแตกตา่งกนั จะต้องสร้างระบบการสื่อสาร
ให้เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ให้มีโอกาสท่ีตา่งฝ่ายตา่งได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และต้องมี
ทกัษะในการใช้ภาษาท่ีสร้างอิทธิพลดลใจหรือสร้างแรงจงูใจให้สมาชิกทีมคล้อยตาม เพื่อวตัถปุระสงค์
แห่งความส าเร็จตามเปา้หมายงาน 

1.9 เป็นนักคิดวิเคราะห์และตัดสินใจท่ีดีผู้ น าทีมจะต้องฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ เป็นนักแสวงหาข้อมูล มีความสามารถในการดึงข้อเท็จจริงมาใช้ในกระบวนการคิด
วิเคราะห์แยกแยะ เพื่อหาแนวทางการท างาน กล้าท่ีจะตดัสินใจน าทีมให้ท างานได้ 

2. สมาชิกทีม ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการเป็นส่วนหนึ่งของการท างานเพื่อให้
ทีมงานประสบความส าเร็จโดยสมาชิกทีมท่ีดีควรมีคณุสมบตัิดงันี ้

2.1 ท าหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสดุ สมาชิกทีมต้องมีความรับผิดชอบงานในหน้าท่ี
และท่ีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายทัง้เชิงปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา  
หากปฏิบตัิแล้วติดขดัหรือเกิดข้อขดัข้องก็ไม่นิ่งนอนใจหรือเพิกเฉย ปิดบงัหรือซ่อนเร้น แต่ควรรีบ
แจ้งหวัหน้าทีม หรือทีมงานเพื่อร่วมกนัแก้ไขงานให้แล้วเสร็จให้ได้ อีกทัง้สมาชิกทีมยงัต้องเรียนรู้  
และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู้ อ่ืนในทีมด้วย ทกุบทบาทมีความส าคญั ไม่ก้าวลว่งบทบาทหน้าท่ี
ของผู้ อ่ืน 

2.2 ยอมรับกฎ กติกาของทีม การท างานเป็นทีมเป็นการรวมตัวกัน 
ของสมาชิกทีมเพื่อปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จการมีกฎกติกาของทีมจะส่งผลให้ 
การท างานเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สมาชิกทีมจึงต้องยอมรับและปฏิบตัิตามกฎ กติกา  
การท างานของทีม 
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2.3 ให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี ในการท างานใดๆ ขององค์กร ไมมี่งานใดเลยท่ี
ส าเร็จได้ด้วยตวัคนเดียว ทกุงานล้วนต้องอาศยั 

2.4 ปฏิบตัตินให้เป็นท่ีไว้วางใจ 
2.5 เปิดรับในความคิดใหม่ๆ  
2.6 ยอมรับความแตกตา่ง 
2.7 สร้างความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมทีม 
2.8 คิดถึงสว่นรวมมากกวา่สว่นตน 

3. ระบบการท างาน หรือกระบวนการในการท างาน ได้แก่ การวางแผนงาน 
การประชุมการตัดสินใจ ทีมงานท่ีประสบความส าเร็จนัน้ ซึ่งโดยทั่วไปมีกระบวนการท างาน  
ท่ีส าคญั 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 

3.1 การรับรู้เปา้หมายหรือปัญหา (Problem Awareness) 
3.2 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู (Data Gathering and Analysis) 
3.3 การวางแผนปฏิบตัิงาน (Action Planning) 
3.4 การด าเนินงาน (Action Implementation) 
3.5 การประเมินผลลพัธ์จากการด าเนินงาน (Evaluation of Results) 

4. บรรยากาศในการท างาน เป็นความพอใจความสขุใจท่ีเกิดขึน้ของสมาชิก
ภายในทีม การสร้างบรรยากาศท่ีดีของทีมงานนัน้ จะส่งผลให้สมาชิกมีความสุขและพอใจท่ีจะ
ท างานให้บรรลผุลส าเร็จ ซึง่บรรยากาศท่ีดีในการท างานเป็นทีมนัน้ ควรสร้างให้คกึคกั สนกุสนาน 
ให้มีบรรยากาศของการแข่งขันการท างานเพื่อมุ่งผลส าเร็จท่ีดียิ่งขึน้เร่ือยๆ โดยท าให้ทุกคน 
มีความหวงั คาดหวงัในผลส าเร็จ ให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าและความสามารถของตนเองท่ีมีต่อ
ทีมงาน โดยการสร้างขวญัและก าลงัใจและจุดประกายความมุ่งมัน่ให้เกิดขึน้ โดยมองหาวิธีการ
ท างานท่ีดีท่ีสุดท่ีเร็วท่ีสุด เพื่อให้เกิดความส าเร็จและความสมบูรณ์แบบมากท่ีสุด ควรสร้างให้
สมาชิกทีมมีบรรยากาศการท างานท่ีแปลกใหม่ให้ทุกคนได้ตื่นตวัในการท างาน และสร้างความ
เข้าใจให้ความรู้ และความรับผิดชอบต่องานท่ีท า โดยลกัษณะของทีมท่ีมีความสุข สมาชิกควร
สร้างบรรยากาศให้เกิดขึน้ได้แก่  

1. สร้างแนวคดิให้เกิดกบัสมาชิก “ฉนัก็ดี เธอก็เก่ง”. 
2. ยอมรับความแตกตา่งอยา่งเข้าใจ 
3. เอาใจใสก่นัและกนั 
4. แบง่ปันผลประโยชน์อยา่งเท่าเทียม 
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5. ให้อภยั จริงใจ และให้โอกาสกนัและกนั  
6. สนบัสนนุ ประสาน สง่เสริม และเกือ้กลูการท างานร่วมกนั 
7. ผกูรัก ผกูใจให้เกิดขึน้ระหวา่งสมาชิกทีม โดยเป็นผู้ให้มากกวา่ผู้ รับ 
8. มุ่งเน้นให้สมาชิกฉลาดใช้ปัญญา อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ

ท างาน 
ทองทิพภา วิริยะพนัธุ์ (2551: 44-45) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบส าคญัของการท างาน

เป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 ประการได้แก่ 
1. ทีมงาน ควรจะต้องประกอบด้วย ผู้ เป็นหวัหน้าทีม และสมาชิกในทีมงาน ซึ่ง

ทกุคนจะต้องมีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกนั มีการประสานงานให้ความช่วยเหลือ และมี
การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั 

2. มีระบบการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดเปา้หมายวตัถปุระสงค์
แผนงาน ฯลฯ ในรายละเอียดร่วมกนั เพื่อเป็นแนวทางในการท างานให้บรรลผุลส าเร็จ 

3. มีจิตส านึกในการท างานร่วมกันท่ีดี มีความมุ่งมัน่ตัง้ใจเสียสละทุ่มเทท างาน
เพื่อผลส าเร็จของงาน โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้เห็นคณุค่า
ของการท างานร่วมกนัและตระหนกัถึงความเป็นผู้ มีประโยชน์ท่ีสดุคนหนึง่ของทีมงานและองค์การ 

4. มีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นทีมท่ีดี ท าให้สมาชิก 
ในทีมงานทุกคนมีความสขุในการท างาน มีความรักใคร่สามคัคีกลมเกลียว และมีปัจจยัส่งเสริม
สนบัสนนุการท างานของทีมงานในทกุรูปแบบ อาทิ การมีสว่นร่วมของทีมงาน 

5. มีความสมดลุในทีมงาน การท างานเป็นทีมเป็นการประสานความรู้ความสามารถ 
ท่ีแตกต่างกันให้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดงันัน้ทีมงานจึงต้องสร้างความสมดุล  
โดยประกอบด้วยบคุคลท่ีหลากหลายจะได้เกิดประโยชน์ตอ่การท างานร่วมกนัสงูสดุ 

6. ความส าเร็จเป็นทีมงาน สมาชิกในทีมงานทกุคน คือ ผู้สร้างความส าเร็จให้แก่
ทีมงานและองค์การ ท าให้ทกุคนมีความส าคญัและมีคณุคา่ตอ่ทีมงานเป็นอยา่งมาก 

ธีระเดช ริว้มงคล (2555: 23-29) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการท างานเป็นทีมไว้ 3 
ประการ ได้แก่ 

1. ผู้ น ากลุ่ม (Team Leader) จะต้องมีความสามารถและบทบาทดังต่อไปนี ้
เข้าใจแนวคิดเก่ียวกับการท างานเป็นทีม มีทักษะในการพูด มีความสามารถในการอธิบาย  
มีความสามารถท่ีจะคิดในเวลาท่ีจ ากัด รู้จักควบคุมตนเองและเคารพความคิดเห็นของสมาชิก  
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ รู้จักประสานความคิดและลดความขดัแย้ง มีความยุติธรรม  
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และสร้าง ความสามัคคี มีมนุษยสมัพันธ์ท่ีดีกับทุกคน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ แจ้งข่าวสาร 
ท่ีจ าเป็นให้สมาชิกทราบ และควรมีคณุสมบตัิของการครองตน ครองคน และครองงาน 

2. สมาชิกของทีม (Team Member) จะมีบทบาทในการเสริมสร้างให้การท างาน
ส าเร็จได้ด้วยดี จะต้องมีบทบาทดงันี ้มีความตัง้ใจ ศรัทธาในการท างานเป็นทีม มีความ รับผิดชอบ 
รู้จักบทบาทและหน้าท่ีของตน สนับสนุนให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่ง ให้ข้อมูลและเสนอ  
ความคดิเห็น มีทกัษะในการท างาน  

3. กระบวนการในการท างานของทีม (Team Procedure/Team Design) จะต้อง
มีลักษณะส าคัญดังนี ้ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ก าหนดหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบ มีระบบสื่อสารท่ีดี รวดเร็วและถูกต้อง การท างานเป็นระบบ มีระเบียบตามกติกา  
มีความ จริงใจเปิดเผยต่อกัน มีบรรยากาศของการท างานท่ีดี มีการประสานสมัพันธ์ แสวงหา
แนวทางท่ีเหมาะสมตลอดเวลา และมีการก าหนดขัน้ตอนในการท างาน ก าหนดวัตถุประสงค์ 
วางแผนงาน ปฏิบตัิงานตามแผน ประเมินและปรับปรุง 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545: 286-288) ได้กล่าวถึง การจัดระบบงานท่ีดีส าหรับ
เทคนิคการท างานเป็นทีม เพื่อให้งานส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการท างาน เป็นทีม
จ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้น า หรือหวัหน้างานกบัสมาชิกในทีมงาน โดยมี มี
องค์ประกอบท่ีส าคญั 4 ด้าน 

1. ผู้น า (Leader) จะต้องมีคณุลกัษณะผู้น าท่ีดี (Good Leader) และมีความเป็น
ผู้น า (Leadership) คือ ฉลาด,มีลกัษณะเป็นผู้ ใหญ่ , มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิและมีมนุษยสมัพนัธ์ดี
เข้ากบั สมาชิกและเพื่อนร่วมงานได้ดีมีความเป็นกนัเอง มีน า้ใจ โดยยดึหลกัของมนษุยสมัพนัธ์ คือ 
ท าให้ทุกคนในทีมงานมีความสขุ (Happy) , ให้เกียรติและให้การยอมรับแก่เพื่อนร่วมงานไม่ขมขู่
หรือดูถูกเพื่อนร่วมงาน (Acceptable) , ให้ทุกคนในทีมงานได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน (Productivity) 
เม่ือผู้น าทราบอะไรก็ควรแบ่งปันให้สมาชิกได้รับทราบโดยทั่วกัน ผู้น าได้รับผลประโยชน์อ่ืนใด  
ก็ควรให้สมาชิกได้รับสว่นแบง่หรือผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งมีเหตผุลตามความเหมาะสมด้วย 

2. สมาชิกในทีมงาน จะต้องยดึถือคณุลกัษณะท่ีส าคญัประจ าตวั 3 ประการ คือ  
2.1 มีความเต็มใจในการท างาน (Willing to work) ย่อมจะช่วยให้การท างาน

เป็นทีมบรรลผุลส าเร็จได้ งานจะดีมีคณุภาพตามหลกัการการประกนัคณุภาพได้ 
2.2 มีทกัษะในการท างาน (Skill to work) เม่ือสมาชิกมีทกัษะในการท างาน 

ย่อมจะช่วยให้การท างานเป็นทีมมีความคล่องตัว ท างานได้ตามเป้าหมาย และทันเวลาตาม
ก าหนด มีโอกาส จะพฒันาคณุภาพของงานให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป 



  

 

57 

2.3 มีมนษุยสมัพนัธ์ดี (Human Relation) 
3. งาน (Task) ทีมงานจะต้องจดัสรรงานให้ลงตวั คือ 

3.1 ก าหนดเปา้หมายของงานให้ชดัเจน  
3.2 ก าหนดวนัเวลาการปฏิบตัิงาน โดยก าหนดวนัเวลาแล้วเสร็จให้แน่นอน 

4. ระบบงาน (System) ผู้น าจะต้องจดัระบบงานให้ดีได้แก่ 
4.1 ก าหนดเปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์ของงานให้ชดัเจน  
4.2 แบง่งานตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบ  
4.3 จดัระบบการสื่อสารท่ีดีจดัเป็นการสื่อสาร 2 ทาง  
4.4 จดัระบบการบริหารงานแบบการจดัการคณุภาพรวม  
4.5 จดัให้มีการประชมุตามวนั เวลา ท่ีก าหนดเป็นประจ า  
4.6 จดัให้มีระบบการประเมินผลท่ีดี 

จากการศกึษาองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ประกอบด้วย 
4 ด้าน ดงันี ้ 

1. การวางแผนการท างานภายในทีมงาน จดัเป็นขัน้ตอนเร่ิมต้นของการท างานท่ี
สมาชิกทกุคนในทีมจะต้องร่วมกนัก าหนด วางแผน จดุมุง่หมายในการท างานร่วมกนั 

2. การมีสว่นร่วมของสมาชิกในทีม เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการท างานเป็น
ทีมเน่ืองจากสมาชิกในทีมทุกคนควรมีส่วนร่วมในการท างานซึ่งจะท าให้ทีมบรรลุผลตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

3. ความเป็นผู้น า เป็นตวัขบัเคลื่อนการท างานของทีมงาน ผู้น าท่ีดีต้องมีลกัษณะ
ส าคญัคือ ทุ่มเท เสียสละมีทกัษะในการสื่อสาร รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม 

4. ระบบการท างาน ทีมงานท่ีดีควรมีการจัดระบบการท างานให้เป็นขัน้ตอน  
ซึง่อาจถือได้วา่เป็นสว่นตอ่ขยายจากการวางแผนการท างานภายในทีม 

ผู้วิจยัจึงมีความสนใจพัฒนาความสามารถในการท างานเป็นทีมของนักเรียนตาม
องค์ประกอบดงักล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถของนกัเรียนทกุคน ซึง่มีความ
จ าเป็นต้องท างานเป็นทีมได้อยา่งประสบความส าเร็จตอ่ไป 
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5.5 แนวทางการวัดและประเมินผลของความสามารถในการท างานเป็นทมี 
ลินการ์ด (2010: 35) ได้ระบุแนวทางหลักในการประเมินการท างานเป็นทีมไว้  

3 ประการ ได้แก่ 
ประการท่ี  1 การสังเกตด้วยตนเอง (Independent observation) เป็นการ

ประเมินท่ีต้องการผู้ประเมินซึง่เป็นครู ผู้ช่วยสงัเกตจากภายนอก มาช่วยประเมินการท างานเป็นทีม
จากกิจกรรมท่ีนกัเรียนได้ท าโดยใช้เกณฑ์ร่วมกนั โดยผู้ถูกรับการประเมินจะสามารถรู้ตวัซึ่งอาจ
สง่ผลกระทบตอ่การท ากิจกรรม การประเมินแบบนีช้่วยลดความล าเอียงในการประเมิน 

ประการท่ี 2 การประเมินผลงานของตนเอง (Evaluating individual contributions) 
เป็นการประเมินจากหลกัฐานซึง่เป็นผลงานของนกัเรียนแตล่ะคนท่ี เป็นสมาชิกในทีม การกระท า
เช่นนีค้ือการก าหนดให้แต่ละทีมสร้างกลุ่มออนไลน์เพื่อการสื่อสารของสมาชิกในทีมและครู
สามารถติดตามเพื่อประเมินนักเรียนแต่ละคนได้การประเมินแบบนีจ้ะลดผลกระทบจากการท่ี  
ผู้ประเมินพบกบันกัเรียนตวัตอ่ตวั 

ประการท่ี 3 การประเมินโดยสมาชิกคนอ่ืน (Peer review) สมาชิกแต่ละคน
ประเมินการท างานของสมาชิกในกลุ่มด้วยเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ เพื่อการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ  
ผู้ประเมินไม่ควรระบุตวัตนลงไป ซึง่การประเมินแบบนีมี้ข้อเสียคือนกัเรียนบางคนลงัเลท่ีจะเขียน
วิจารณ์เพื่อนร่วมทีมอยา่งชดัเจน ท าให้ข้อมลูบางชดุอาจไม่น่าเช่ือถือ 

ในการประเมินการท างานเป็นทีมของนกัเรียนแตล่ะคน ลนิการ์ดได้เลือกการประเมิน
โดยสมาชิกคนอื่น (Peer review) และใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์ค าถาม ดงัตาราง 
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ตาราง4 ตวัอยา่งแบบประเมนิการท างานเป็นทีมโดยสมาชิกคนอื่น 

การปฏิบัตติัวของสมาชกิ 
สมาชิก 

คนท่ี 1 คนท่ี2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1. เข้าร่วมการประชมุทกุครัง้      
2. เข้าประชมุตรงเวลาทกุครัง้      
3. เสนอความคิดใหม่ๆ        
4. แสดงความคิดเหน็      
5. สื่อสารกบัสมาชิกคนอ่ืนได้อย่างชดัเจน      
6. แบง่ปันความรู้กบัสมาชิกคนอ่ืนๆ       
7. พิจารณาค าแนะน าจากสมาชิกคนอ่ืนๆ       
8. ยอมรับค าแนะน าจากสมาชิกคนอ่ืนๆ       

9. พยายามเข้าใจการพดูของสมาชิกคนอ่ืนๆ       
10. ช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นๆ       
11. ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกคนอ่ืนๆ       

12. ท างานเด่ียวท่ีมอบหมายเสร็จตรงเวลา      
13. ท างานเด่ียวท่ีมอบหมายเสร็จอยา่งมีคณุภาพ      
14. แบง่งานกนัด้วยความยตุิธรรม      
15. ท าตามเปา้หมายของทีม      
16. ให้ความเคารพตอ่สมาชิกคนอื่น      
17. มีความสามารถในการวิจยัและรวบรวมข้อมลู      
18. แยกแยะวา่สิง่ใดส าคญัสิ่งใดไมส่ าคญั 

ออกจากกนัได้ 
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ธนกร อรรจนาวัฒน์ (2558: 77) ได้ใช้เคร่ืองมือวัดความสามารถในการท างาน 
เป็นทีมโดยใช้การให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งมีรายการประเมิน 6 
องค์ประกอบ ดงันี ้

1. ความเป็นผู้ น า สมาชิกในทีมควรมีลักษะผู้ น าท่ีดี สามารถใช้ภาวะผู้ น าได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ มีความกล้าแสดงออกในการเสนอความคิดหรือมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายงานเพื่อน าพาทีมให้บรรลเุปา้หมายได้อยา่งราบร่ืน และรวดเร็ว 

2. การรู้จกับทบาทหน้าท่ี สมาชิกควรแบ่งหน้าท่ีตามความรู้ และความสามารถ
ของสมาชิกแต่ละคน และสมาชิกแต่ละคนรู้จักบทบาทหน้าท่ีและปฏิบัติตัวตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

3. การมีเป้าหมายร่วมกนั สมาชิกรู้และเข้าใจเป้าหมายเป้าหมายในการท างาน
ของทีมร่วมกนั และปฏิบตัิงานโดยมุง่ให้ทีมประสบความส าเร็จและบรรลตุามเปา้หมายท่ีได้วางไว้ 

4. ความร่วมมือในการท างาน สมาชิกให้ความร่วมมือในการท างานมีการระดม
ความคิดช่วยกันแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ ช่วยกันวิเคราะห์วาแผนการท างาน และ
ช่วยกนัลงมือท างานเพื่อท าให้งานส าเร็จตามเปา้หมายท่ีได้วางไว้ 

5. การยอมรับนบัถือและเข้าใจกนั สมาชิกยอมรับนบัถือกนั เข้าใจในความต่าง
ของสมาชิกแต่ละคน มีการให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีความผูกพันและเรียนรู้
ความแตกตา่งเพื่อน ามาพฒันาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการท างานสงูขึน้ 

6. ความรับผิดชอบ สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีท า ตัง้ใจท างาน
ให้ครบถ้วนถกูต้อง และเสร็จตรงตามเวลาท่ีก าหนด เข้าใจว่าความส าเร็จของทีมคือความส าเร็จ
ของตนและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายเสมือนรับผิดชอบท างานของตนเอง 

โดยแบบประเมินสงัเกตความสามารถในการท างานเป็นทีมในระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีระดับความสามรถแบ่งเป็น 3 ระดับ คือดี พอใช้ และควร
ปรับปรุง แบง่ออกเป็น 3 ชดุ ตามผู้ใช้แบบประเมินคือ 

1. ฉบบัครูเป็นผู้ประเมิน 
2. ฉบบัตนเองเป็นผู้ประเมิน 
3. ฉบบัเพื่อนสมาชิกเป็นผู้ประเมิน 
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แวง และคณะ (ธนกร อรรจนาวัฒน์ , 2558: 77. Wang; et al, 2009. Assessing 
Teamwork And Collaboration In High School Students A Multimethod Approach. 
Unpaged.) ได้กล่าวถึงการพัฒนาแนวทางการประเมินการท างานเป็นทีมส าหรับนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายโดยใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ได้แก่ การรายงานตนเอง (Self-report) 
การประเมินโดยตดัสินจากสถานการณ์ (Situational judgment test; JST) และการรายงานโดยครู 
(Teacher-report) จากการเปรียบเทียบวิธีการประเมินการท างานเป็นทีมท่ีหลากหลายพบว่าแต่
ละวิธีมีข้อดีและข้อด้อยท่ีแตกต่างกันออกไป โดยปัญหาท่ีพบเบือ้ต้นของการประเมินตนเองคือ
นกัเรียนมีการประเมินท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริง อาจดีกวา่หรือแยก่วา่ความเป็นจริงซึง่การประเมิน
โดยครูจะลดปัญหาความล าเอียงตรงจุดนีไ้ด้ แต่ข้อเสียของการประเมินโดยครูคือไม่สามารถ
ประเมินนกัเรียนได้อยา่งทัว่ถึง นอกจากนีก้ารประเมินโดยครูท าได้ยากเน่ืองจากในขณะการจดัการ
เรียนรู้ครูต้องท าหน้าท่ีอ่ืนด้วย ส่วนการประเมินโดยตดัสินจากสถานการณ์มีความน่าเช่ือถือกว่า
การประเมินตนเองเพราะมีการก าหนดสถานการณ์มาให้ แต่พบปัญหาตรงท่ีในการประเมินมกัมี
ตวัหนงัสือให้นกัเรียนอา่นจ านวนมาก นกัเรียนอาจประเมินโดยข้ามการอ่านสถานการณ์นัน้ไป 

Southern Cross University (2013: 29) ได้ระบุการประเมินการท างานเป็นทีมโดย
กลา่ววา่การประเมินการท างานเป็นทีมสามารถประเมินได้ทัง้ผลลพัธ์ และกระบวนการ นอกจากนี ้
ยงัสามารถประเมินทัง้กลุ่มหรือประเมินในรายบคุคลได้เช่นกนั นอกจากนีก้ารประเมินการท างาน
เป็นทีมสามารถประเมินได้โดยการประเมินตนเองและสมาชิกคนอ่ืนในทีม เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ในการประเมินมีลักษณะเป็นแบบประเมินการท างานเป็นทีมท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบ  
มาตรประมาณคา่ (Rating scale) ตามตวัอยา่งแบบประเมินในตาราง 

ตาราง 5 ตวัอยา่งแบบประเมินการท างานเป็นทีมโดยการประเมินตนเองและประเมนิสมาชิกคนอ่ืน
โดยใช้มาตรประมาณคา่ 

ชื่อผูป้ระเมนิ................................................................. 
ส่วน A เกณฑ์บังคับ มีทัง้หมด 5 เกณฑ์ เตมิ 0-5 

1. ระดบัการมีสว่นร่วมในการท างาน  
2. ระดบัการให้ความเคารพ  
3. ความสมคัรใจในการท างานตามบทบาทหน้าท่ีของตน ท างานเสร็จตรงเวลา  
4. มีความพยายามในการท าตนเองให้เป็นสว่นหนึง่ของทีม  
5. ระดบัความเช่ือมัน่ในตนเอง กล้าพดูกล้าแสดงความคิดเห็น  
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ส่วน B เกณฑ์อ่ืนๆ เลือกมาแค่ 3 เกณฑ์ เตมิ 0-5 

6. การวางแผนและด าเนินงานประชมุ  
7.ระดบัการมีสว่นร่วมในการท างาน  
8. เกณฑ์อ่ืนๆ (ท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วม) 

เช่น มีสว่นร่วมในการ – การหาข้อมลู หรือ การเขียนข้อสรุป 
 

9. ตรวจสอบและแก้ไขงานของผู้ อ่ืน  
รวม 40 คะแนน  
10 ข้อเสนอแนะท่ีคณุจะน าไปพฒันาการท างานเป็นทีม 

6. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สันติชัย อนุวรชัย (2553: 52) ได้ศึกษาผลของการเรียนการสอนชีววิทยาด้วยรูปแบบ 

การเรียนการสอนสืบสอบร่วมกับกลวิธีการโต้แย้งท่ีมีต่อความสามารถในการสร้างค าอธิบาย  
เชิงวิทยาศาสตร์และความมีเหตุผลของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุ่มตวัอย่างคือ 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 66 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับ 
การจดัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสืบสอบร่วมกับกลวิธีการโต้แย้ง มีความสามารถ  
ในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนชีววิทยาด้วยรูปแบบ  
การเรียนรู้ด้วยวงจรการเรียนรู้ 5E อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

วิภาณีย์ จิรธรภักดี (2554: 81) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึง่จากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 88 คน พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ี1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
มีแนวโน้มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัเรียนกลุ่มทดลองท่ี2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของผลต่างของคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลงัเรียนกบัก่อนเรียนพบว่า นกัเรียนกลุม่ทดลองท่ี 1 และนกัเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ธนกร อรรจนาวัฒน์ (2558: 99) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และการท างานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า เม่ือจดัการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุม่
นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัดีร้อยละ 75.00 ในระดบัพอใช้
ร้อยละ 25.00 และไม่มีนักเรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัท่ีควรปรับปรุง 
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เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบที นกัเรียนมีความสามารถในการท างาน
เป็นทีมหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สทุธิชาติ เปรมกมล (2558: 58) ได้ศกึษาผลของการใช้การสืบสอบท่ีเน้นแบบจ าลองเป็น
ฐานท่ีมีต่อความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และการให้เหตุผลของนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้น ซึง่กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัคือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 
72 คน ผลการวิจยัพบวา่ เม่ือใช้คะแนนผลสมัฤทธ์ิเป็นตวัแปรร่วมแล้ว นกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบการสืบสอบท่ีเน้นแบบจ าลองเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์สงูกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05กรกนก เลิศเดชาภทัร (2559: 86-87) ได้ศึกษาผลของการสืบสอบแบบร่วมมือรวมพลงัท่ีมีต่อ
ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือรวมพลังของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 4 ห้องเรียน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสืบสอบแบบร่วมมือรวมพลงั มีความสามารถในการสร้าง
ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์สงูกว่านกัเรียนกลุ่มควบคมุท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบทั่วไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ (2559: 54) ได้ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ในรายวิชาชีววิทยา จ านวน 38 คน ผลการวิจยัพบว่า คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่คะแนนก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ิระดบั .05 

จากตวัอย่างงานวิจยัข้างต้นผู้วิจยัพบวา่มีวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีช่วยพฒันา
ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน โดยงานวิจยัสว่นใหญ่จะเน้นไป
ท่ีการฝึกฝนให้นักเรียนได้ลองใช้กระบวนการสืบสอบหาความรู้ จากนัน้น าความความรู้ท่ีได้มา
เช่ือมโยง หาเหตผุลมาช่วยยืนยนัความรู้ท่ีนกัเรียนได้มา ซึ่งยงัไม่มีผู้ ใดกล่าวถึงการใช้การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยตรง ส าหรับทกัษะการท างานเป็นทีมงานวิจยัข้างต้นได้ศกึษาโดย
ใช้การสืบค้นเป็นกลุ่มซึ่งมีความคล้ายกบัการใช้กระบวนการสืบสอบหาความรู้แต่ต่างกนัท่ีอาศยั
การท างานแบบร่วมกันของนักเรียนเข้ามาเพิ่มเติม จึงท าให้ผู้ วิจัยได้ผสมผสานแนวความคิด
หลายๆ แนวเข้าด้วยกนั 
 



 
 

บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการโดยแบง่ออกเป็น 4 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การเตรียมการ 
ระยะท่ี 2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ระยะท่ี 3 การด าเนินการวิจยั  

ระยะท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลู 

ระยะที่ 1 การเตรียมการ 

ในระยะการเตรียมการ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการพืน้ฐาน  

ของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการสืบค้น
เป็นกลุม่ และความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และทกัษะการท างานเป็นทีม 

1.2 ศกึษาเนือ้หาในหลกัสตูรสถานศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชา
ชีววิทยา 3 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการออกแบบ
กิจกรรมด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุม่ 

ระยะที่ 2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจดัการเรียนรู้ ซึง่ มี 2 แบบ คือ 
1.1 แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาโดยใช้การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุม่ 
1.2 แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาโดยใช้รูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้แบบ 

5E 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 แบบวดัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
2.2 แบบวดัทกัษะการท างานเป็นทีม 
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รายละเอียดของขัน้ตอนการพฒันาและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือมีดงันี ้

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองคือ แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง การสงัเคราะห์ด้วย

แสง ซึง่มี 2 แบบ คือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็น

กลุม่ 
2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้แบบ 5E 

ซึง่มีรายละเอียดการสร้าง และการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ดงันี ้
1. ศึกษาเนือ้หาในหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

รายวิชาชีววิทยา 3 เร่ืองการสงัเคราะห์ด้วยแสง อิงตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551  

2. จดัเนือ้หาเพื่อใช้ในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน รวม 24 
คาบ โดยสามารถสรุปได้ดงัตารางท่ี 6 

ตาราง 6 แสดงเนือ้หาท่ีใช้ในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

แผนที่ แผนการจัดการเรียนรู้ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

คาบละ 50 นาที (คาบ) 

กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสังเคราะห์ด้วยแสง 

1 การค้นคว้าท่ีเก่ียวข้องกบัการสงัเคราะห์ด้วยแสง 3 2 
2 
 

สารสีในกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง 3 2 
ระบบแสง  3 2 

3 ปฏิกิริยาแสง  3 2 
4 การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 3 4 
5 การสงัเคราะห์ด้วยแสงของพืช CAM 3 2 
6 การหายใจแสง  3 2 
7 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การสงัเคราะห์ด้วยแสง 3 4 

รวม 24 20 
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3. ด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามเนือ้หา  และจ านวนคาบเรียน 
ท่ีก าหนด โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานท่ีเน้นการสืบค้นเป็นกลุ่ม และกลุ่มควบคมุท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ตามวฏัจกัร
การเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน 

4. น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบของแผนการ
จดัการเรียนรู้ และความชดัเจนของภาษาท่ีใช้ในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ จากนัน้ปรับปรุง
ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ 
ท่ีปรึกษา เสนอผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน รายช่ือปรากฏในภาคผนวก ก ตรวจสอบ โดยผู้ เช่ียวชาญ
เป็นครูท่ีมีความช านาญในการจัดการเรียนรู้มากกว่า 5 ปี โดยผู้ เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบ
ความชดัเจน ความสอดคล้องของรายละเอียดกบัองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ รวมทัง้
ตรวจสอบความถกูต้องและความชดัเจนของภาษาท่ีใช้ในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ล าดบั
ขัน้ตอนของการจดักิจกรรม โดยในการประเมินจะใช้แบบประเมินวดัดชันีความสอดคล้อง ( Index 
of Consistency, IOC) พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ระหว่าง  
0.67-1.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 0.50 ถือว่าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้มีความสอดคล้องใน 
การน าไปทดลองใช้ 

6. น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็น
กลุ่มท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบและอนุมตัิให้น าไปทดลองใช้กับ
นักเรียนท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ านวน 40 คน ผู้ วิจัยพบ
ข้อบกพร่องคือ 1) เวลาในการจดักิจกรรมบางกิจกรรมไม่เพียงพอ 2) สถานการณ์บางสถานการณ์
ท่ีนกัเรียนก าหนดขึน้ไกลตวันกัเรียนเกินไป ข้อดี คือ 1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นกัเรียน
เช่ือมโยงสาเหตุของปัญหาและผลของการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน 2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ช่วยกันแก้ไขปัญหา มีการแบ่งหน้าท่ีกันอย่างชัดเจน การท างานภายในกลุ่มมีการอภิปรายกัน  
เพื่อหาสาเหตุและเช่ือมโยงข้อกล่าวอ้างเข้าด้วยกัน เพื่อบรรลุผลในการท างาน 3) นักเรียน 
เกิดค าถามถึงกิจกรรมตอ่ไป ซึง่แสดงให้เห็นวา่นกัเรียนมีความสนใจในการท ากิจกรรมดี 

7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ 
ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญไปใช้จริงกบักลุม่ทดลองตอ่ไป 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูมี 2 แบบ คือ แบบประเมินความสามารถ

ในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม  
ซึง่มีรายละเอียดของการสร้างเคร่ืองมือดงันี ้

2.1. แบบประเมินความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
2.1.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของ

ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
2.1.2. ศึกษาเนือ้หาสาระท่ีใช้ในแบบวัดความสามารถในการสร้าง

ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ตามตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

2.1.3. วิเคราะห์องค์ประกอบ และก าหนดนิยามของข้อกล่าวอ้าง 
หลักฐาน และการให้เหตุผล ซึ่งเป็นองค์ประกอบของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ส าหรับใช้ใน  
การประเมินความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ซึง่สามารถก าหนด
ได้ดงัตาราง 7 

ตาราง 7 รายการประเมินและองค์ประกอบของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมนิ นิยาม เกณฑ์การประเมนิ 
1. ข้อกล่าวอ้าง ข้อความท่ียืนยนัค าตอบของ

ปรากฏการณ์ท่ีศกึษา 
ระบขุ้อกลา่วอ้างท่ีถกูต้อง ครบถ้วน 
สมบรูณ์ 

2. หลักฐาน ข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ท่ีสนบัสนนุ 
ข้อกลา่วอ้างโดยจะต้องมีความเหมาะสม
และเหตผุลเพียงพอ 
ในการสนบัสนนุข้อกลา่วอ้าง 

ระบหุลกัฐานท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
และสนบัสนนุข้อกลา่วอ้าง 

3. การให้เหตุผล ข้อความท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหวา่ง
 หลกัฐานกบัค าข้อกลา่วอ้าง ซึง่
จะแสดงหลกัฐานในการสนบัสนนุข้อ
กลา่วอ้าง 

ระบกุารให้เหตผุลที่เช่ือมโยงหลกัฐาน
กบัข้อกลา่วอ้าง  
โดยใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์ 
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2.1.4. สร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวดั โดยสร้างเป็นแบบทดสอบแบบอตันยั จ านวน 4 
ข้อ ดงันี ้

ข้อท่ี 1 เร่ือง การค้นคว้าท่ีเก่ียวข้องกบัการสงัเคราะห์ด้วยแสง 
ข้อท่ี 2 เร่ือง ปฏิกิริยาแสง 
ข้อท่ี 3 เร่ือง การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 
ข้อท่ี 4 เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การสงัเคราะห์ด้วยแสง 

2.1.5. เกณฑ์การประเมินค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์จากแบบทดสอบเป็นรายข้อ ตรวจให้
คะแนนโดยใช้เกณฑ์การประเมิน (Analytic Scoring rubrics) 4 ระดบั ก าหนดค่าคะแนนตัง้แต ่ 
0-3 คะแนน ซึ่งค าถามทุกข้อจะมีเกณฑ์การประเมินเดียวกัน แต่จะมีการปรับเปลี่ยนตามบริบท
ของเนือ้หา 

2.1.6. ก าหนดระดบัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน โดยก าหนดช่วงคะแนนรวมและคะแนนเฉลี่ยร้อยละเป็น 3 ระดบั โดยผู้ วิจัยจึงน า
คะแนนท่ีก าหนดมาหาค่าพิสัย และก าหนดระดับความสามารถ 3 ระดบั ระดับความสามารถ 
ควรปรับปรุงจะมีคะแนนน้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็ม ส่วนระดับคะแนนดีมากและดีจะมี  
ช่วงคะแนนเท่ากนั (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555: 12) ดงัตารางท่ี 8 

ตาราง 8 ก าหนดช่วงคะแนนรวมและคะแนนเฉลีย่ร้อยละระดบัความสามารถในการสร้าง
ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 

คะแนนรวม คะแนนเฉล่ียร้อยละ ระดับความสามารถ 
27.00-36.00 75.00-100.00 ดีมาก 
18.00-26.99 50.00-74.99 ดี 
0.00-17.99 0.00-49.99 ควรปรับปรุง 

2.1.7. น าแบบประเมินความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ท่ีสร้างขึน้เสนอกับอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ และความครอบคลุม
ตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ในเนือ้หา จากนัน้น าไปแก้ไขปรับปรุง 

2.1.8. น าแบบประเมินความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ไปให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน รายช่ือปรากฏในภาคผนวก ก ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
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ลกัษณะการใช้ค าถาม และความถูกต้องของภาษา ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Consistency ,IOC) พบว่า มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่า 0.50 ทกุรายการ ซึง่มีค่าสงูกว่า 0.50 ถือว่าแบบวดัความสามารถในการสร้าง
ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างขึน้มีความเหมาะสมในการน าไปทดลองใช้  

2.1.9. น าแบบประเมินความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ครัง้ท่ี 1 กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
ท่ีผ่านการเรียนในเนือ้หานีม้าแล้ว จ านวน 42 คน แล้วน าผลท่ีได้มาตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์
คุณภาพของแบบประเมิน เก่ียวกับค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนก พบว่า ค่าความยากอยู่
ในช่วง 0.47-0.62 และคา่อ านาจจ าแนกอยูใ่นช่วง 0.23-0.49 

2.1.10. น าแบบประเมินความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ครัง้ท่ี 2 กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 แล้วน าผลท่ีได้มา
ตรวจและวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวดัเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่  โดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88 

2.2. แบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม 
2.1.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการ

ท างานเป็นทีม มาใช้สร้างแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม 
2.1.2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการสร้าง 

แบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม 
2.1.3. สร้างแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมให้

สอดคล้องกบัองค์ประกอบของความสามารถในการท างานเป็นทีมโดยใช้การให้คะแนนแบบมาตร
ตรวจรายการ (Check list) ซึง่หากนกัเรียนเห็นว่าในกลุม่เกิดพฤติกรรมดงักลา่วให้ท าเคร่ืองหมาย
ถกูในช่องเกิด ถ้าสมาชิกในกลุม่ไมเ่กิดพฤตกิรรมดงักลา่วไมต้่องท าเคร่ืองหมายใดๆ 

2.1.4. น าแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมท่ีสร้างขึน้
เสนอกับอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบภาษา และความครอบคลุมตามวตัถุประสงค์  จากนัน้
น าไปปรับปรุงแก้ไข 
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2.1.5. น าแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
ทัง้ 3 ท่านตรวจสอบลกัษณะการใช้ค าถาม และความถกูต้องของภาษา และความตรง (Validity) 
ของเนือ้หา ประเมินโดยให้คะแนนค าถามแตล่ะข้อโดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกบั
องค์ประกอบดงันี ้ 

 
ให้คะแนน  +1  ส าหรับข้อท่ีแน่ใจวา่สอดคล้อง 
ให้คะแนน    0  ส าหรับข้อท่ีไม่แน่ใจ 
ให้คะแนน   -1  ส าหรับข้อท่ีแน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง 

 
จากนัน้น าข้อมูลท่ีได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขโดยน าคะแนน

ความเห็นมาหาคา่ดชันีความสอดคล้องของข้อค าถาม  
ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคือ ข้อค าถามท่ีมีคา่ IC ตัง้แต ่.50 ขึน้ไป

เป็นข้อค าถามท่ีใช้ได้ ส่วนข้อค าถามท่ีมีค่า IC ต ่ากว่า .50 ลงมา เป็นข้อค าถามท่ีต้องปรับปรุง 
พบวา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 

2.1.6. น าแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญไปทดลองใช้กบันกัเรียน ท่ีไม่ใช่ กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 40 คนเพื่อหาคา่
อ านาจจ าแนกรายข้อ แล้วจึงคดัเลือกข้อท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.2 ขึน้ไป จากนัน้น ามาหาคา่
ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั โดยวิธีการของคเูดอร์ ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson Method) มีค่าความ
เช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.64 

ระยะที่ 3 การด าเนินการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 
แขวงพญาไท เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ทัง้หมด  
23 ห้อง จ านวน 950 คน 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนมธัยมศกึษา

แห่งหนึ่ง แขวงพญาไท เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศกึษา 2561 จ านวน 2 ห้อง ซึง่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
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จากนัน้จึงสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) มา 1 ห้อง เพื่อเป็นกลุม่ทดลองสว่นอีกห้อง
เป็นกลุม่ควบคมุ 

กลุ่มทดลอง ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้น
เป็นกลุม่ จ านวน 45 คน 

กลุ่มควบคุม ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ตามวงจรการเรียนรู้ 5E จ านวน 
45 คน 

เม่ือน าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 ท่ีผ่านมา โดยท าการทดสอบ t-test independent samples ได้ผลดงั
ตารางท่ี 9 

ตาราง 9 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา ชัน้มธัยมศกึษา 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

กลุ่ม คะแนนเฉล่ีย S.D. ผลต่างของค่าเฉล่ีย t df 

ทดลอง 
ควบคมุ 

80.98 
80.33 

3.71 
4.19 

0.64 0.772 88 

*P< .05 

จากตารางท่ี 9 แสดงให้เห็นว่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา ในชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 80.98 และ 80.33 ตามล าดบั ดงันัน้คา่เฉลี่ยระหว่างกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ 
ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จงึถือวา่นกัเรียนทัง้สองห้อง มีผลการเรียนเท่า
เทียมกนั 

ระยะเวลาที่ใช้ 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย ผู้ วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

จ านวน 20 คาบ คาบละ 50 นาที (ไมร่วมทดสอบก่อนและหลงัเรียน) 
เนือ้หาที่ใช้ 

เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นเนือ้หาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
หลกัสตูรแกนกลาง พทุธศกัราช 2551 ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 เร่ือง การสงัเคราะห์ด้วยแสง 
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แบบแผนการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการด าเนินการวิจยักึ่งทดลอง ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองตามแบบ

แผนการทดลอง 2 แบบคือ  
1) Two group posttest only design ซึง่มีรูปแบบวิจยัดงันี ้

ตาราง 10 แบบแผนการวจิยั 

กลุ่ม การทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
E 
C 

X 
~X 

TE 
TC 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจยั 

E แทน   กลุม่ทดลอง  
C แทน   กลุม่ควบคมุ 
TE แทน   คะแนนความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
  ของกลุม่ทดลอง 
TC แทน  คะแนนความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
  ของกลุม่ควบคมุ 
X แทน   การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นการท างาน 
  แบบร่วมมือท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุม่  
~X แทน   การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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2) One group pretest-postest design ซึง่มีรูปแบบวิจยัดงันี ้

ตารางท่ี 11 แบบแผนการวิจยั 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน การทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
E T1E X T2E 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจยั 
E แทน   กลุม่ทดลอง  
T1E แทน   คะแนนความสามารถในการท างานเป็นทีมก่อนเรียน 
T2E แทน   คะแนนความสามารถในการท างานเป็นทีมหลงัเรียน 
X แทน   การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นการท างาน 
  แบบร่วมมือท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุม่ 

ขัน้ตอนการด าเนินการทดลอง 
ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีวิธีและขัน้ตอนการ

ด าเนินการ ดงันี ้
1. ก่อนการจดัการเรียนรู้ ผู้ วิจยัด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่ม

ทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวดัทกัษะการท างานเป็นทีมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 
2. ผู้ วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐานท่ีจดัเตรียมไว้ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ใช้เวลาทัง้สิน้รวม 24 คาบ  
3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้แบบวัด

ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นเวลา 1 ชัว่โมง 
4. ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) กบักลุ่มทดลอง โดยใช้แบบวดัทกัษะการท างาน

เป็นทีม ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นเวลา 30 นาที 
5. ผู้ วิจัยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้หมดให้เรียบร้อย ก่อนน าผลข้อมูลท่ีได้ไปจัด

กระท าและวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
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ระยะที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ 
1.1 คา่เฉลี่ย (Mean) 
1.2 ร้อยละ (Percentage) 
1.3 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรม  

ทางสถิติ ดงันี ้
1. ใช้สถิติ t-test for independent samples ในการทดสอบสมมุติฐานข้อท่ี 

1 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์  
โดยทดสอบความแตกตา่งของคะแนนก่อนเรียนของทัง้ 2 กลุม่ก่อน 

2. ใช้สถิติ  t-test for one sample ในการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่มกับเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70 
เทียบเท่ากบั 25 คะแนน) 

3. ใช้ด้วยสถิติ t-test for dependent samples การทดสอบสมมุติฐานข้อท่ี 
3 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการท างานเป็นทีมก่อนและหลงัได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุม่ 



 
 

บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเร่ืองการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิค  
การสืบค้นเป็นกลุ่ม ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์และทักษะ  
การท างานเป็นทีม การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยขอน าเสนอข้อมูลออกเป็น 2 ตอน 
ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ทกัษะการท างานเป็นทีม 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมลูจากการทดลอง 

ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ การแปลความในการวิเคราะห์ข้อมลูจากการทดลอง ดงันี ้

x̅ แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t แทน การทดสอบสถิติ t-test for Independent Samples 
* แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
p แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significance) 
n แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
กลุม่ทดลอง แทน กลุ่มนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น 

ฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุม่ 
กลุม่ควบคมุ แทน กลุม่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 

การวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์  ผู้วิจยัวิเคราะห์
จากแบบวดัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ท่ีได้จากกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ หลงัการทดลอง มีคะแนนเตม็ 36 คะแนน จากนัน้น าคะแนนเฉลี่ยมาวิเคราะห์ดงันี ้

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียน
กลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ ได้ผลดงัตารางท่ี 12 



  

 

76 

ตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน หลงัเรียน ของคะแนน 
ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ 

ตัวแปรตาม �̅� S.D. ผลต่างของค่าเฉล่ีย t Sig 

1. กลุม่ทดลอง 30.76 2.47 
11.71 19.025* 0.000 

2. กลุม่ควบคมุ 19.04 3.31 

*P < 0.05 

จากตาราง พบวา่ นกัเรียนกลุม่ทดลองมีคะแนนความสามารถในการสร้างค าอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร์เฉลี่ยเท่ากบั 30.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 36 คะแนน ซึง่จดัอยู่ในเกณฑ์ระดบั 
ดีมากเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมี 30.76 และ 19.04 คะแนน ตามล าดบั และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป็น 2.47 และ 3.31 ตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบแล้วทัง้สองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันเท่ากับ 
11.71 ดงันัน้นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์สงูกว่ า
นกัเรียนกลุม่ควบคมุ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตาราง 12 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่การสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ระหวา่งนกัเรียนกลุม่ 
ทดลองกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้ผลดงัตารางท่ี 13 

ตัวแปรตาม �̅� S.D. t Sig ระดับความสามารถ 

กลุม่ทดลอง 30.76 2.47 5.31* 0.000 ดีมาก 

*P < 0.05 

จากตาราง พบวา่ นกัเรียนกลุม่ทดลองมีคะแนนความสามารถในการสร้างค าอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร์เฉลี่ยเท่ากบั 30.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 36 คะแนน ซึง่จดัอยู่ในเกณฑ์ระดบั 
ดีมาก ดงันัน้นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ (ร้อยละ70 เทียบเท่ากบั 25 คะแนน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทกัษะการท างานเป็นทมี 
การวิเคราะห์ทกัษะการท างานเป็นทีมผู้วิจยัวิเคราะห์จากแบบวดัทกัษะการท างาน

เป็นทีม ท่ีได้จากกลุม่ทดลอง ทัง้ก่อนและหลงัเรียน ดงัแสดงในตารางท่ี 13 

ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียทกัษะการท างานเป็นทีมจากแบบวดัทกัษะการท างาน
เป็นทีมของกลุม่ทดลองทัง้ก่อนและหลงัเรียน 

คะแนน �̅� S.D. t Sig การแปลความ 

ก่อนเรียน 15.62 2.19 
4.98* 0.0000 

ระดบัปานกลาง 
หลงัเรียน 17.98 1.82 ระดบัมาก 

*P < 0.05 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าเฉลี่ยทักษะการท างานเป็นทีมของ
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่มก่อนเรียน 
คะแนนอยู่ในระดบัน้อย (15.62 คะแนน) และหลงัเรียนภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (17.98 คะแนน) 
แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยทักษะการท างานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติท่ีระดบั .05 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ท่ี เน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่มกับนักเรียนท่ีได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นเทคนิคการสืบค้น
เป็นกลุ่มกบัเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70 เทียบเท่ากบั 25 คะแนน) 3) เพื่อศกึษาทกัษะการ
ท างานเป็นทีม ระหวา่งเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการของการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่มกบันกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  
โดยมีสมมติฐานการวิจยั ดงันี ้

1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็น
กลุ่ม จะมีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ 

2. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็น
กลุม่ จะมีคะแนนความสามารถในการสร้างค าอธิบายอยูใ่นเกณฑ์ระดบัดีมาก และสงูกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ (ร้อยละ70 เทียบเท่ากบั 25 คะแนน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็น
กลุม่ จะมีทกัษะการท างานแบบเป็นทีมอยูใ่นระดบัดี 

แบบแผนท่ีใช้ในการวิจยันี ้คือ Pretest-Posttest Control Group Design ประชากรท่ีใช้
เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 2 ห้อง ซึง่ทัง้สองห้องมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ไมแ่ตกตา่งกนั โดยท าการสุม่แบบกลุม่ 
(Cluster Random Sampling) จากนัน้จงึสุม่อย่างง่ายมา 1 ห้อง เพื่อเป็นกลุม่ทดลอง สว่นอีกห้อง
เป็นกลุ่มควบคุม โดยนักเรียนห้อง ม.5/443 จ านวน 45 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุม่ และนกัเรียนห้อง ม.5/438 จ านวน 45 
คน เป็นกลุ่มควบคุม ท่ี ได้ รับการจัดการเรียน รู้แบบปกติ  ใช้ระยะเวลาทดลอง จ านวน  
20 คาบ คาบละ 50 นาที (ไมร่วมทดสอบก่อนและหลงัเรียน) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุม่ ได้แก่ 
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1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่ม  
ซึ่งผ่านผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบแล้ว ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการ
เรียนรู้กบัจดุมุ่งหมายการเรียนรู้ ล าดบัขัน้ตอนการจดักิจกรรมและส่วนประกอบอ่ืน  ๆ อยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 

2. แบบประเมินความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เม่ือผ่าน
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ตามแบบดัชนี  
ความสอดคล้องเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา มีคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Consistency, IOC) 
อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 และมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.83 

3. แบบประเมินทักษะการท างานเป็นทีม เป็นแบบประเมินองค์ประกอบของ
ความสามารถในการท างานเป็นทีมโดยใช้การให้คะแนนแบบมาตรตรวจรายการ (Check list)  
ซึ่งเม่ือผ่านผู้ เช่ียวชาญพบว่าค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Consistency, IOC) อยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 

สถิติพืน้ฐานท่ีใช้ ได้แก่ คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน
ได้แก่ 1) สถิติ t-test for independent samples เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของความสามารถ
ในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 2) สถิติ t-test for 
one sample เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่มกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ร้อยละ 70 เทียบเท่ากับ 25 คะแนน) 3) สถิติ t-test for dependent samples เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของทกัษะการท างานเป็นทีมของกลุม่ทดลองก่อนและหลงัเรียน  

สรุปผลการวจิัย 
1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้น  

เป็นกลุ่มมีคะแนนความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ระดบัดีมาก  
ซึง่สงูกวา่นกัเรียนกลุม่ควบคมุท่ีมีคะแนนอยูใ่นเกณฑ์ระดบัดี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้น  
เป็นกลุ่มก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัน้อย และหลงัเรียนภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แสดงให้
เห็นว่าค่าเฉลี่ยทักษะการท างานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ท่ีระดบั .05 
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ 2 ประเด็น ดงันี ้
ประเด็นท่ี 1: ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ นกัเรียนท่ีได้รับ

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่มมีคะแนนความสามารถ  
ในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ระดบัดีมาก ซึง่สงูกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุท่ีมี
คะแนนอยูใ่นเกณฑ์ระดบัดี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของสนัติชยั อนุวรชยั (2553: 112) ท่ีจดัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนแบบสืบสอบร่วมกับกลวิธีการโต้แย้ง กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลวิจัยพบว่า 
นกัเรียนมีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัดี และผลการเปรียบ
เปรียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของกรกนก เลิศเดชาภัทร 
(2559: 95) ท่ีจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบแบบร่วมมือรวมพลงัในวิชาวิทยาศาสตร์กับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีเ้น่ืองจาก  
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่ม ผู้ วิ จัยได้ฝึก
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้เป็นตอนให้กับนักเรียน ตัง้แต่การเปิดโอกาสให้นักเรียน  
ได้ค้นหาปัญหาด้วยตนเอง เม่ือค้นพบปัญหาแล้วนักเรียนจะต้องระบุสาเหตุท่ีมาของปัญหา  
ให้ชัดเจนตังแต่แรก จากนัน้จึงพิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหา และรู้จักวางแผนแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ เม่ือนักเรียนได้ท าการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องระบุหลักฐาน  
ท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะมายืนยนัและเช่ือมโยงหลกัฐานกบัสิ่งท่ีนกัเรียนกลา่วอ้างขึน้มา 

ประเด็นท่ี 2: ทกัษะการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมนกัเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุม่มีทกัษะการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบั
ดี และสงูกว่าก่อนเรียนซึ่งมีคะแนนอยู่ในระดบัน้อย เน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่ม ได้มีการระบุให้นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถ
เลือกบทบาทหน้าท่ีท่ีตนเองจะรับผิดชอบส าหรับกิจกรรมนัน้ ๆ ได้อย่างอิสระ เม่ือเสร็จสิน้กิจกรรม
เข้าสู่กิจกรรมถัดไปนักเรียนจะต้องหมุนเวียนผลดัเปลี่ยนหน้าท่ีกันท าให้นักเรียนแต่ละคนได้ฝึก  
การท าหน้าท่ีร่วมกนัในกลุม่ โดยเม่ือเสร็จสิน้กิจกรรมทัง้หมดแล้ว สมาชิกทกุคนจะได้ฝึกหน้าท่ีครบ
ตามองค์ประกอบของการท างานเป็นทีม โดยในระหว่างท ากิจกรรมสมาชิกในทีมยังได้มี
ปฏิสัมพันธ์กันในทีมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2556, ก) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้ 
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แบบร่วมมือเป็นรูปแบบการสอนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดทกัษะทางสงัคมและการท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืนซึ่งเป็นทักษะท่ีส าคัญในการด ารงชีวิต การท่ีนักเรียนได้ท างานร่วมกันช่วยเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป ญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิค  
การสืบค้นเป็นกลุม่สง่ผลให้ทกัษะการท างานเป็นทีมของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน างานวจิัยไปใช้ 

1.1 การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่ม มีหลาย
ขัน้ตอน แต่ขัน้ตอนท่ีส าคญัท่ีสดุของการจดัการเรียนรู้คือขัน้ก าหนดปัญหา ครูควรจะเปิดโอกาส  
ให้นักเรียนตัง้ปัญหาด้วยตนเอง และครูควรเตรียมปัญหาท่ีมีแนวทางในการค้นคว้าหาค าตอบ 
ตามแนวทางจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะท่ีส าคัญต่าง  ๆ นอกจากนี ้
กระบวนการตา่งๆต้องมีการกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัในการท างานเพื่อให้ทกุคนมีส่วนร่วม
ในการท างาน 

1.2 ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่ม 
ครูควรอธิบายขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียด เน่ืองจากนกัเรียนยงัไม่คุ้นเคยกับ  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะนีม้าก่อน 

1.3 ในการเน้นการแก้ปัญหาควรเพิ่มเวลาในการสืบค้นข้อมลู เพื่อให้นกัเรียนค้นพบ
และหาข้อกล่าวอ้าง และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา ก่อนจะเช่ือมโยงหลกัฐานและ 
ข้อกลา่วอ้างท่ีนกัเรียนได้ศกึษามา จะช่วยให้นกัเรียนได้เกิดกระบวนการวางแผนแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 ควรศึกษาผลระยะยาวตลอดปีการศึกษาแล้ววดัและประเมินผลเป็นระยะยาว  

เพื่อดพูฒันาการของนกัเรียนในระยะเวลาตา่งๆ 
2.2 ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เช่น 

ความสขุในการเรียน เป็นต้น 
2.3 ควรน าการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่ม

ไปปรับใช้ในเร่ืองสะเต็มศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลและ 
มีวิจารณญาณ 

| | 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 
1) อาจารย์รัตน์สณีุ สขุพณิชนนัท์ ครู ค.ศ.3 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั จงัหวดักรุงเทพฯ 

2) อาจารย์สถาพร สูส่ขุ ครู ค.ศ.3 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั จงัหวดักรุงเทพฯ 

3) อาจารย์รุ้งลาวลัย์ เจริญรักษ์รัตนะ ครู ค.ศ.3 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเทพศริินทร์ แขวงวดัเทพศิรินทร์ 
เขตปอ้มปราบศตัรูพา่ย จงัหวดักรุงเทพฯ 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตารางค่าความยากง่าย (r) ค่าอ านาจจ าแนก (p) และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบวดัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 

2. ตารางคา่ดชันีค้วามสอดคล้องของข้อค าถาม ของแบบวดัทกัษะการท างานเป็นทีม 
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability)  
ของแบบวดัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 

ข้อที่ p r 

1 .49 .24 
2 .35 .23 
3 .47 .62 
4 .62 .27 

คา่ความยากง่ายเฉลี่ยทัง้ฉบบั = .48 
คา่อ านาจจ าแนกเฉลี่ยทัง้ฉบบั = .34 

ตาราง 15 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IC) ของแบบวดัทกัษะการท างานเป็นทีม 

ข้อที่ 
ระดับความสอดคล้อง 

IC การแปลความหมาย 
-1 0 1 

ด้านการวางแผนการท างานภายในทีม 

1 - - 3 1.00 วดัได้สอดคล้อง 

2 - 1 2 0.67 วดัได้สอดคล้อง 
3 - 1 2 0.67 วดัได้สอดคล้อง 
4 - 1 2 0.67 วดัได้สอดคล้อง 
5 - - 3 1.00 วดัได้สอดคล้อง 

ด้านการมีสว่นร่วมของสมาชิกในทีม 
1 - - 3 1.00 วดัได้สอดคล้อง 
2 - 1 2 0.67 วดัได้สอดคล้อง 
3 - 1 2 0.67 วดัได้สอดคล้อง 
4 - - 3 1.00 วดัได้สอดคล้อง 
5 - 1 2 0.67 วดัได้สอดคล้อง 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ข้อที่ 
ระดับความสอดคล้อง 

IC การแปลความหมาย 
-1 0 1 

ด้านความเป็นผู้น า 
1 - 1 2 0.67 วดัได้สอดคล้อง 
2 - - 3 1.00 วดัได้สอดคล้อง 
3 - 1 2 0.67 วดัได้สอดคล้อง 
4 - 1 2 0.67 วดัได้สอดคล้อง 
5 - 1 2 0.67 วดัได้สอดคล้อง 

ด้านระบบการท างาน 
1 - - 3 1.00 วดัได้สอดคล้อง 
2 - 1 2 0.67 วดัได้สอดคล้อง 
3 - 1 2 0.67 วดัได้สอดคล้อง 
4 - - 3 1.00 วดัได้สอดคล้อง 
5 - 1 2 0.67 วดัได้สอดคล้อง 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตัวอย่างแผนการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นเทคนิคการสืบค้น  

เป็นกลุม่ 
- แบบวดัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
- เกณฑ์การประเมินแบบวดัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
- แบบวดัความสามารถในการท างานเป็นทีม 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่ม 
เร่ือง สารสีในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       รายวิชาชีววทิยา3 (ว30243) 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5          จ านวนคาบ 2 คาบ เวลา 100 นาที 
นายประพนธ์ สดุตา (ครูผู้สอน) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาระที่ 1 : สิง่มีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1  

เข้าใจหน่วยพืน้ฐานของสิง่มีชีวิต ความสมัพนัธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบตา่ง ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตท่ีท างานสมัพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้
ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดแูลสิ่งมีชีวิต 
ตัวชีว้ัด / ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมลู อภิปราย และอธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างของคลอโรพลาสต์ 
2. สืบค้นข้อมลู อภิปราย เก่ียวกับการดดูกลืนแสงของสารสีต่าง  ๆ ท่ีใช้ในกระบวนการ 

สงัเคราะห์ด้วยแสง 
สาระส าคัญ 

คลอโรพลาสต์เป็นออร์แกเนลท่ีพบได้ทั่วไปในเซลล์พืชและเป็นแหล่งเกิดกระบวนการ
สงัเคราะห์ด้วยแสงของพืช เพราะสร้างคาร์โบไฮเดรตท่ีมีพลงังานเคมีอยู่ภายใน พลงังานเคมีนี ้
สิง่มีชีวิตน าไปใช้ในกิจกรรมตา่ง ๆ ของชีวิตได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นกัเรียนสามารถ 
1. ระบลุกัษณะและโครงสร้างของคลอโรพลาสต์ได้ 
2. บอกประเภทของสารสีท่ีใช้ในกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสงได้ 

3. อธิบายความส าคญัและหน้าท่ีของคลอโรพลาสต์ได้อยา่งถกูต้อง 
4. อธิบายความเก่ียวข้องของคลอโรพาสต์กบักระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสงได้ 

สาระการเรียนรู้ 
โครงสร้างของคลอโรพลาสต์ 

คลอโรพลาสต์ (chloroplast) มีรูปร่างกลมรี พบได้มากในเซลล์ของใบ ประกอบด้วย
เยื่อหุ้ ม 2 ชัน้ ภายในมีของเหลว เรียกว่า สโตรมา (stroma) ซึ่งมีเอนไซม์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
สงัเคราะห์ด้วยแสงฃและมีไทลาคอยด์ (thylakoid) ซึ่งเป็นเยื่อท่ีมีส่วนท่ีพบัเหมือนเป็นถงุทบัซ้อน
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เป็นชัน้ ๆ แต่ละชัน้เรียกว่ากรานุม (granum) และเยื่อท่ีไม่ทับซ้อนอยู่ระหว่าง กรานุม คือ สโตร
มาลาเมลลา (stroma lamella) ภายในไทลาคอยด์มีลกัษณะ คล้ายถุงมีช่องว่าง เรียกว่า ลูเมน 
(lumen) ซึ่งมีของเหลวอยู่ สารสีทัง้หมดจะอยู่บน เยื่อไทลาคอยด์ ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีการดูดรับ
พลงังานแสงมาใช้ในกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง นอกจากนีใ้นคลอโรพลาสต์ยงัมี DNA RNA 
และไรโบโซม ท าให้คลอโรพลาสต์สามารถจ าลองตวัเองและผลิตโปรตีนไว้ใช้ได้เองคล้ายกบัไมโท
คอนเดรีย 

สารสีในปฏิกิริยาแสง (pigment) 
คือ สารสีท่ีพบในสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถสงัเคราะห์ด้วยแสงได้ สารสีท่ีใช้ในกระบวนการ 

สงัเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ 
1. คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ท่ีพบในพืชแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ คลอโรฟิลล์เอ และ 

คลอโรฟิลล์บี 
 

ภาพประกอบ 4 โครงสร้างโมเลกลุของคลอโรฟิลล์ 

2. แคโรทีนอยด์ (carotenoids) เป็นสารประกอบจ าพวกลพิิด ประกอบด้วยสารสี 
2 ชนิด คือ แคโรทีน (carotene) เป็นสารสีแดงหรือสีส้ม และแซนโทรฟิลล์ (xanthophylls) เป็นสาร
สีเหลืองหรือน า้ตาล 

3. ไฟโคบิลิน (Phycobilin) ไม่พบในพืชชัน้สูง พบเฉพาะในสาหร่ายสีแสง และ
สาหร่ายสีเขียวแกมน า้เงิน ประกอบด้วยสารสี 2 ชนิด คือไฟโคอิริทริน (Phycoerythrin) ซึง่มีสีแดง
และ ไฟโคไซยานิน (Phycocyanin) มีสีน า้เงิน 
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ส่ือการเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ 
1. ส่ือ PowerPoint เร่ืองสารสีในกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง 
2. ใบกิจกรรมเร่ือง สารสีในกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง 
3. หนงัสือเรียนรายวิชาชีววิทยา 3 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 
4. วิดีทศัน์เร่ือง สารสีในกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ขัน้น าเสนอปัญหาและก าหนดปัญหา 

1. ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียน กลุ่มละ 4-5 คน เท่า ๆ กัน จากนัน้ครูให้นักเรียนนั่งเป็น
กลุม่ 

2. ครูถามนกัเรียนวา่  
ค าถามท่ี 1 ท าไมเราจงึมองเห็นใบไม้เป็นสีเขียว (เพราะมีคลอโรฟิลล์) 
ค าถามท่ี 2 คลอโรฟิลล์อยูท่ี่โครงสร้างสว่นใดของเซลล์ (คลอโรพลาสต์) 
ค าถามท่ี 3 คลอโรพลาสต์มีลกัษณะโครงสร้างอยา่งไร 
ค าถามท่ี 4 คลอโรฟิลล์อยูท่ี่สว่นใดของคลอโรพลาสต์ 
ครูถามนักเรียนต่อว่า “นักเรียนคิดว่าสารสีท่ีเราเห็นอยู่ในใบไม้ชนิดต่าง  ๆ มี

หน้าท่ีอยา่งไรในการด ารงชีวิตของพืช” 
4. ครูสุม่เรียกตวัแทนนกัเรียน 5 คน เขียนสิง่ท่ีนกัเรียนคดิบนกระดาน 
5. ครูให้ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัสารสีท่ีอยูใ่นใบไม้แตล่ะชนิด 

  



 86 
 

 

2. ขัน้ท าความเข้าใจ 
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มก าหนดหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มในการปฎิบตัิกิจกรรม

โดยมี หวัหน้า, ผู้น าเสนอ, ผู้บนัทกึ, คณะกรรมการ 
2. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบภายในทีม 
3. ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่คิดประเดน็ยอ่ยในการแสวงหาความรู้ 

3. ขัน้วางแผนแก้ไขปัญหา 
ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันวางแผนเพื่อแสวงหาความรู้ แบ่งหน้าท่ีของ

สมาชิกภายในกลุ่ม หวัหน้ากลุ่มน าอภิปรายเพื่อวางแผนการสืบค้นและมีผู้บนัทึกแนวทางในการ
สืบค้นท่ีสมาชิกแตล่ะคนน าเสนอ โดยครูเดินดนูกัเรียนตามกลุม่ตา่ง ๆ และคอยให้ค าแนะน า 

4. ขัน้ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
1. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ลงมือแสวงหาความรู้ตามประเด็นในหวัข้อของตนเองตามแผน

ท่ีได้วางไว้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยท่ีครูเดินดตูามกลุ่ม และทบทวนแผนของแต่ละกลุ่ม คอยให้
ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน จากนัน้ติดตามความก้าวหน้าในการท างานของ
นกัเรียน 

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ จากนัน้น ามาวิเคราะห์
ประเมินข้อมลู เพื่อน าไปสูค่ าตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาตามหวัข้อของกลุม่ 

3. สมาชิกแต่ละคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู้ท่ีได้จากการสืบค้น โดยมี
สมาชิกท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้บนัทกึคอยสรุปความรู้ตา่ง ๆ 

5. ขัน้สรุปผลการแก้ไขปัญหา 
1. ครูแจกกระดาษฟลิปชาร์ตและปากกาเมจิกให้นกัเรียนแต่ละกลุ่ม โดยให้นกัเรียน

แต่ละกลุ่มอภิปรายเก่ียวกับสารสีในกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสงตามหัวข้อท่ีนักเรียนเลือก 
จากนัน้สรุปใจความส าคัญลงในกระดาษฟลิปชาร์ตเพื่อประกอบการน าเสนอ โดยจะต้องมี
หลกัฐานประกอบ มีข้อกล่าวอ้าง และต้องให้เหตุผลท่ีสอดคล้องกนั โดยแต่ละกลุ่มสามารถเลือก
รูปแบบการน าเสนอท่ีหลากหลาย แตจ่ะต้องมีผู้ ถือกระดาษฟลปิชาร์ตประกอบการน าเสนอ 

2. นกัเรียนท่ีเป็นผู้บนัทึกท าหน้าท่ีเขียนรายงานสรุปความรู้จากกิจกรรมท่ีได้แสวงหา
ความรู้ลงในใบกิจกรรม 
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6. ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน 
1. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
2. หลงัจบการน าเสนอครูให้ค าแนะน าและอธิบายเพิ่มเตมิในประเด็ยนท่ียงัขาดไป 
3. เม่ือทกุกลุม่น าเสนอจบ ครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมินน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
4. ครูแนะน าวิธีการประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม 

การวัดประเมินผล 
1. ประเมินการมีสว่นร่วมในการตอบค าถาม 
2. ประเมินการท างานเป็นทีมโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม 
3. ประเมินความถกูต้องของการน าเสนอของนกัเรียนแตล่ะกลุม่ 
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แบบวัดความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ 

ค าชีแ้จง 
1. แบบวัดนีส้ร้างขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการสร้างค าอธิบาย  

เชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โดยมีเนือ้หาในรายวิชาชีววิทยา ดงันี ้
- การค้นคว้าท่ีเก่ียวข้องกบัการสงัเคราะห์ด้วยแสง 
- ระบบแสง 
- ปฎิกิริยาแสง 
- การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 

2. แบบวัดนีเ้ป็นข้อสอบแบบเขียนตอบ ประกอบด้วยข้อสอบจ านวนทัง้สิน้ 4 ข้อ 
ก าหนดเวลาในการท า 1 ชัว่โมง 

3. ให้นกัเรียนใช้ปากกาสีน าเงินเขียนลงในช่องวา่งที่ก าหนดให้เท่านัน้ 
4. ให้นกัเรียนเขียน ช่ือ-สกลุ เลขท่ี และห้อง ให้ชดัเจนครบทกุหน้า 

รายวชิาชีววิทยา 3     ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 
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ช่ือ-สกลุ..................................................................................เลขท่ี.............ห้อง
...................... 

ข้อที่ 1 (การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง) 
การทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ทัง้ 2 ชุด 

การทดลอง โดยขวดท่ี  1 ใส่คาร์บอนไดออกไซด์ ท่ี มีออกซิ เจนไอโซโทป 16 ส่วนขวดท่ี  2 ใส่
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมีประกอบด้วยออกซิเจนไอโซโทป 18 โดยใช้สาหร่ายสีเขียวปริมาณเท่ากัน 
ได้ผลการทดลองดงัตาราง 

ชุดการทดลอง ผลการสังเกต 
1. CO2 + H2

18O เกิดแก๊สออกซเิจน เม่ือตรวจสอบพบวา่เป็น 18O 
2. C18O2 + H2O เกิดแก๊สออกซเิจน เม่ือตรวจสอบพบวา่เป็น 16O 

จากการทดลองข้างต้น นกัเรียนคิดว่า สาเหตท่ีุท าให้ผลการทดลองแตกต่างกนั เกิดจาก
สาเหตใุด และให้เหตผุลประกอบ 
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ช่ือ-สกลุ.................................................................................เลขท่ี.............ห้อง...................... 

ข้อที่ 2 (ระบบแสง) 
ตาราง แสดงรงควัตถุในสิ่งมีชีวิต 

 

 
ถ้าหากมีสารท่ีท าให้ไฟโคบลินิ เกิดความผิดปกต ิจะสง่ผลตอ่สิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้าง เพราะเหตใุด 
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ช่ือ-สกลุ..................................................................................เลขท่ี.............ห้อง..................... 

ข้อที่ 3 (ปฎิกิริยาแสง) 
จากการศกึษาของนกัวิทยาศาสตร์พบว่าบนไทลาคอยด์ เมมเบรน มีการเปลี่ยนพลงังาน

แสงเป็นพลงังานเคมี หากพืชขาดน า้จะสง่ผลตอ่ปฏิกิริยาภายในของพืชอยา่งไร เพราะเหตใุด 
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ช่ือ-สกลุ..................................................................................เลขท่ี.............ห้อง..................... 

ข้อที่ 4 (การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์) 

 

ถ้าในบรรยากาศมีปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 0.02 พืชท่ีมีโครงสร้างใบ
แบบใดจะไมส่ามารถอยูร่อดได้ และเน่ืองมาจากสาเหตใุด 
  

ก        ข 
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แบบประเมินทกัษะการท างานเป็นทมี 
กลุ่มที่................. เร่ือง..................................................... 

ค าชีแ้จง 
1. แบบประเมินฉบบันีมี้ลกัษณะเป็นแบบประเมินมาตรตรวจรายการ (Check list) 
2. ให้นักเรียนอ่านรายการประเมินให้ชัดเจนและใช้ปากกาน า้เงินท าเคร่ืองหมาย   

ลงในช่องวา่งหากนกัเรียนเห็นวา่ในทีมเกิดพฤตกิรรมดงักลา่ว 
3. ให้นกัเรียนเขียนช่ือ-นามสกลุ ชัน้ และเลขท่ีให้ชดัเจน และตรวจสอบให้ถกูต้องก่อนท า

แบบประเมิน 

ช่ือ........................................นามสกลุ......................................ชัน้...............เลขท่ี........... 

พฤตกิรรมที่ต้องประเมิน 
ช่องท าเคร่ืองหมาย 

 
1. ด้านการวางแผนการท างานภายในทมี  

1.1. สมาชิกในทีมมีการวางแผนก่อนการปฎิบตัิงาน  
1.2. สมาชิกมีการก าหนดเปา้หมายไว้อยา่งชดัเจน   
1.3. สมาชิกมีการแบง่งานกนัด้วยความยตุิธรรม  
1.4 สมาชิกมีการแบง่หน้าท่ีรับผิดชอบภายในทีมตามความสมคัรใจ  
1.5 สมาชิกมีการปฎิบตัิตามแผนงานท่ีวางไว้ทกุขัน้ตอน  

2. ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชกิในทมี  
2.1 สมาชิกให้ความร่วมมือและช่วยเหลือผู้ อ่ืนในการท างาน  
2.2. สมาชิกมีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  
2.3 สมาชิกมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นอยา่งสร้างสรรค์  
2.4 สมาชิกมีการร่วมกลุม่กบัเพื่อนด้วยความเต็มใจ  
2.5 สมาชิกมีการพอใจกบัต าแหนง่ท่ีตนเองได้รับในแตล่ะครัง้  

3. ด้านความเป็นผู้น า  
3.1. ผู้น ามีการยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม  
3.2 ผู้น ามีความเสียสละเพื่อสว่นรวม  
3.3 ผู้น ามีความมุง่มัน่ทุ่มเทเพ่ืองาน  
3.4 ผู้น ามีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดกีบัเพื่อนร่วมทีม  
3.5 ผู้น าท าหน้าท่ีน าการอภิปรายด้วยตนเอง  
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พฤตกิรรมที่ต้องประเมิน 
ช่องท าเคร่ืองหมาย 

 
4. ด้านระบบการท างาน  

4.1 สมาชิกมีการช่วยแก้ปัญหากนัภายในทีม  
4.2 สมาชิกท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตรงทนัเวลา  
4.3 สมาชิกมีการพดูคยุกบัสมาชิกในทีมเพื่อให้เข้าใจงานมากขึน้  
4.4 สมาชิกมีการท างานท่ีส าเร็จตรงตามเปา้หมาย  
4.5 สมาชิกมีการปฎิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน  

รวม  

ข้อสงัเกตท่ีุได้จากการท างานร่วมกนั 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ภาพกจิกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
 



  

รูปภาพการท ากิจกรรมขณะได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ที่เน้นเทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่ม 

 



 97 
 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
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ตัวอย่างผลงานนักเรียน (ต่อ) 
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ตัวอย่างผลงานนักเรียน (ต่อ) 

 
 

 
 



  

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นาย ประพนธ์  สดุตา 
วัน เดอืน ปี เกิด 16 พฤษภาคม 2533 
สถานที่เกิด จ. ลพบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2551       มธัยมศกึษาตอนปลาย  

      จากโรงเรียนพิบลูวิทยาลยั จงัหวดัลพบรีุ  
พ.ศ. 2556       การศกึษาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา)  
      จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2561       การศกึษามหาบณัฑิต   
      (วิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์)  
      จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 99/500 เอลลิโอ64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260   
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