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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
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บทคัดยอ

การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพตองอาศัยเทคนิคและการจัดการเรียนรู
ซึ่งรูปแบบการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้น เนนการถายโอนความรูเดิมและการสรางองคความรูได
จะตองผานกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย และรูปแบบการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเปนการจัดเรียน
การสอนที่สามารถสงเสริมการเรียนรูโดยใหผูเรียนเปนสําคัญประยุกตใชหลักการของการสรางองคความรูดวย
ตนเองบนพื้นฐานของประสบการณเดิม การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
วัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักร
การเรียนรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานระหวางกอนเรียนและหลังเรียน (4)
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (5) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรูวิชาฟสิกส เรื่อง
แสงและทัศนอุปกรณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู
7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานระหวางกอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางใน
การวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 88 คน จาก 2 หอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดมาดวยวิธีเลือกกลุมตัวอยางสุมแบบกลุม (Cluster
Random Sampling) โดยไดนักเรียนโรงเรียนดงสวางวิทยา หอง ม.5/1 จํานวน 46 คน เปนกลุมทดลองที่จัด
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กิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และไดนักเรียนโรงเรียนนาจะหลวย หอง ม.5/2 จํานวน 42
คน เปนกลุมทดลองที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ (1) แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น จํานวน 10 แผน และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน จํานวน 10 แผนใชเวลาในการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาฟสิกสชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .20-.91 และคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ .94 (3) แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .24-.97 คาความยาก
ตั้งแต .24-.79 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ .84 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใชสถิติทดสอบ t - test (Dependent
Samples) และ One-Way MANOVA
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐานมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 79.05/78.15 และ 78.62/77.32 เปนไปตามเกณฑ
75/75 ที่กําหนดไวตามลําดับ
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ .672 และ .663 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาใน
การเรียนรอยละ 67.20 และ 66.30 ตามลําดับ
3. นักเรี ย นที่เ รี ย นด ว ยการจั ด กิ จกรรมการเรี ย นรู แบบวั ฏ จั กรการเรี ย นรู 7 ขั้ น และการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรี ย นที่เ รี ย นด ว ยการจั ด กิ จกรรมการเรี ย นรู แบบวั ฏ จั กรการเรี ย นรู 7 ขั้ น และการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
วิชาฟสิกสไมแตกตางกัน
5. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีความคงทนในการเรียนรู
โดยสรุปการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียนและมีความคงทนในการเรียนรู จึงควรสงเสริม
ใหครูนําไปใชในการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคของรายวิชาตอไป
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, วัฏจักรการเรียนรูแบบ 7 ขั้น
และการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
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ABSTRACT
Development of science learning and teaching to high efficent, it has to rely on
various teaching and learning activities. 7-E learning cycle emphasizes prior knowledge
transfer and building the knowledge through various learning process. Problem-based
learning Learners build their knowledge base on their prior experience. The purposes of this
research were : (1) to study lesson plans for organization of learning activities using 7-E
learning cycle and problem–based learning with a required efficiency criterion of 75/75, (2)
to study effectiveness s indices of the plans for organization of learning activities using 7-E
learning cycle and of the plans problem–based learning, (3) to compare science process
skills between using 7-E Learning cycle and Problem–based Learning (4) to compare learning
achievement, scientific process skills, between using organization of 7-E learning cycle
activities and using problem-based learning activities. (5) to study retention between
using 7-E cycle activities and Problem–based Learning activities. The sample for this
study consisted of 88 Matthayomsuksa 5 students from 2 classrooms in the second semester
of the academic year 2012 group under the Secondary Education Service Area Office 29.
obtained using the cluster random sampling technique. It was assigned from Dongsawangwittaya
school 5/1 using learning 7-E cycle activities and Nachaluay school 5/2 using problem-based
learning activities. The instruments used in this study were : (1) 10 lesson plans for organization
of learning activities using 7-E Learning cycle and lesson plans for organization of learning
activities using problem–based learning for 2 hours of each instruction, (2) a 40 item 5 multiple
choice achievement test with discriminating powers ranging .20-.91 and a reliability of
.94, (3) a 40 item 5 multiple choice the science process skills test with difficulties
ranging .24-.79, discriminating powers ranging .24 -.97 and a reliability of .84. The statistics
used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation, t-test
for (Dependent Samples) and One-Way MANOVA was employed for testing hypotheses.
The results of the study were as follows :
1. The plans for organization of learning activities using the plans for organization
of 7-E learning cycle and problem–based learning had efficiencies of 79.05/78.15 and
78.62/77.32 which were as the established requirement.
2. The effectiveness indices of the plans for organization of learning activities
using 7-E learning cycle and of the plans problem-based learning were .672 and .663 showing
that the students had learning progress at 67.20 percent and 66.30 percent respectively.
3. The students who learned using 7-E learning cycle activities and using
problem-based learning activities had higher learning achievement and scientific process
skills after learning than before learning at the .05 level of significance.
4. The students who learned using organization of 7-E learning cycle activities
did not have different learning achievement and science process skills learning those who
learned using organization of problem-based learning activities.
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5. The students who learned using organization of 7-E learning cycle and problem–
based learning had been in learning retention.
In conclusion, the plans for organization of learning activities using 7-E learning cycle
and problem–based learning were appropriately efficient and effective. The students had
higher achievement test, science process skills than before learning and learning retention.
Therefore, teachers should be promoted to implement the organization of learning activities
using 7-E learning cycle and problem–based learning for students to achieve the course
objectives in the future.
Keywords : Learning Achievement, Science Process Skills, 7-E Learning Cycle and
Problem–based Learning
บทนํา

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับทุกคน
ทั้งในชีวิตประจําวันและงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆ ที่มนุษยไดใช
เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันและการงานเหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับ
ความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่นๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด พัฒนาความคิดทั้งความคิดเปน
เหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการ
แกปญหาอยางเปนระบบสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบไดวิทยาศาสตร
จึงเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge–based society) ดังนั้นทุกคน
จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตรเพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย
สรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรคและมีคุณธรรม กลุมสาระวิทยาศาสตรมุงหวัง
ใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาสตรที่เนนเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการมีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองค
ความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและการแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนรูทุกขั้นตอนมีการทํากิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงที่หลากหลายเหมาะกับระดับชั้น (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา. 2551 : 1-2)
การพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตรยังไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ โดยเฉพาะ
การสงเสริมเยาวชนใหมีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่ดี จากระบบการศึกษาของประเทศสาเหตุหนึ่งที่เปน
ปญหา ก็คือ การใชสื่อการสอนในหองเรียนยังไมมีประสิทธิภาพมากพอที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดชัดเจน
อันมาจากการที่ครูผูสอนมีความสามารถในการใชสื่อจํากัดหรือการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนวิชาฟสิกส
โดยสวนใหญมุงเนนใหนักเรียนจําสมการและคํานวณหาปริมาณตางๆ จากสมการทางคณิตศาสตรซ่ึงเนนทักษะ
การคํานวณมากกวาความเขาใจและไมเชื่อมโยงเขาสูความรูพื้นฐานของนักเรียนทําใหนักเรียนไมสามารถนําความรู
ไปประยุกตใชได และยังสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไมดีเทาที่ควร จากผลการสํารวจพบวา
นักเรียนที่สนใจเขาเรียนสาขาวิทยาศาสตรพื้นฐานมีแนวโนมลดลงเหตุผลหนึ่งที่นักเรียนไมเลือกเรียนตอวิทยาศาสตร
เพราะนักเรียนมีความรูทางดานวิทยาศาสตรไมดีพอและนักเรียนจํานวนมากไมมีโอกาสไดทําปฏิบัติการทดลอง
ทางวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาจึงทําใหนักเรียนไมเขาใจเนื้อหาและไมสนใจเรียนในวิชาวิทยาศาสตร
(บัณฑิต ณ ลําพูน. 2547 : 2) ซึ่งเห็นไดชัดเจนในวิชาฟสิกสที่มีปรากฏการณตางๆ มากมายที่ตองอาศัยสื่อ
การสอนเปนตัวกลางในการที่จะชวยอธิบายหลักการตางๆ ใหผูเรียนเขาใจมากขึ้น เพราะการที่ผูสอนใชสื่อ

124 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5

อยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงทําใหเกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหาเกิดความรู
ที่คงทนซึ่งทําใหผลสัมฤทธิ์นักเรียนดีขึ้น (พรรณนารัตน อาภรณพิศาล. 2548 : 2) บทเรียน เรื่อง แสง และ
ทัศนอุปกรณ เปนเนื้อหาสําคัญสวนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาฟสิกสที่กลาวถึงธรรมชาติและอัตราเร็วของ
แสง การสะทอนของแสง การหักเหของแสงเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่ผานตัวกลางตางชนิด
กันสามารถนําหลักการดังกลาวไปใชประโยชนในการสรางและประดิษฐอุปกรณตางๆ เปนจํานวนมาก เชน
แวนขยาย กลองสองทางไกล กลองโทรทัศน เปนตน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (Learning Cycle) เปนยุทธวิธีในการจัดการเรียน
การสอนสืบเสาะที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง โดยเนนใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ผูเรียนไดเรียนรูรวมกันและประเมินผลการเรียนรูดวยตัวของผูเรียนเองการเรียนรูแบบวัฎจักร
การเรียนรู 7 ขั้น ประกอบดวย ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความรูเดิม ขั้นที่ 2 เราความสนใจ ขั้นที่ 3 สํารวจและคนหา
ขั้นที่ 4 อธิบาย ขั้นที่ 5 ขยายความคิด ขั้นที่ 6 ประเมินผล และขั้นที่ 7 นําความรูไปใช (Eisenkraft. 2003 :
57-59) รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น จะเนนการถายโอนการเรียนรูและใหความสําคัญกับการ
ตรวจสอบความรูเดิมของเด็กซึ่งเปนสิ่งที่ครูไมควรจะละเลยหรือละทิ้ง เนื่องจากการตรวจสอบพื้นความรูเดิม
ของเด็กจะทํ าให ครูไดคน พบวานั กเรี ยนจะตองเรี ยนรูอะไรก อนที่ จะเรียนในเนื้อหานั้ นๆ นักเรียนจะสรา ง
ความรูจากพื้นความรูเดิมที่เด็กมีทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและไมเกิดแนวความคิดที่ผิดพลาด
การละเลยหรือเพิกเฉยในขั้นนี้จะทําใหยากแกการพัฒนาแนวความคิดของเด็กซึ่งจะไมเปนไปตามจุดมุงหมาย
ที่ครูวางไว (Bransford, Brown and Cocking. 2000 : 57) นอกจากนี้ยังเนนใหนักเรียนสามารถนําความรู
ที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได
การเรียนรูแบบปญหาเปนฐานเปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนักเรียนเรียนรูดวยการลงมือทํา
ดวยตนเอง สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรค ทําใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูได
ดวยตนเองและเปนวิธีที่สามารถจูงใจผูเรียนใหมีความสนใจเรียนเปนอยางมากขั้นตอนมี ดังนี้ ขั้นที่ 1 ทําความ
เขาใจกับศัพทหรือมโนทัศน ขั้นที่ 2 ระบุปญหา ขั้นที่ 3 วิเคราะหปญหา ขั้นที่ 4 การตั้งและจัดลําดับความสําคัญ
สมมุติฐาน ขั้นที่ 5 สรางวัตถุประสงคการเรียนรู ขั้นที่ 6 รวบรวมขอมูลนอกกลุม และขั้นที่ 7 สังเคราะหขอมูล
ที่ไดมาใหม โดยเฉพาะในการทํางานในระบบกลุมนั้นตองผานการอภิปรายถาม–ตอบกับตัวเองและเพื่อนใน
กลุมอยางจริงจังการจะรูวาตองถามตอบอยางไรตองใชการคิดการวิเคราะหใชเหตุใชผลในการพิจารณาขอมูล
การคิดวิเคราะหเกี่ยวของกับการจําแนกแยกแยะองคประกอบตาง ๆ และทําความเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อ
พบปญหาก็สามารถวิเคราะหไดถึงองคประกอบของปญหาและสาเหตุของปญหาอันจะนําไปสูการแกไขปญหา
ที่ตรงประเด็นและชวยในการประเมินสถานการณและตัดสินใจไดแมนยําสามารถสรุปสิ่งตางๆ ไดตามขอเท็จจริง
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2546 : 42-47)
ผูวิจัยไดศึกษาความสําคัญของวิทยาศาสตร หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และสภาพ
ปญหาการเรียนรูของวิทยาศาสตร รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวจึงไดดําเนินการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปน ฐาน เพื่อใหรูว าวิธี การใดที่สงเสริ มการเรียนรูไดดี กวากันและยังเปนแนวทางสําหรับครู
วิ ทยาศาสตร ศึ ก ษานิ เทศก ผู ที่ เกี่ ย วข อง และผู ที่ส นใจในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให เป นไปอย างมี
ประสิทธิภาพ

ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ : กันยายน พ.ศ. 2559
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ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แสงและทั ศนอุปกรณ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
4. เพื่ อเปรี ย บเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าฟ สิ กส เรื่อง แสงและทั ศนอุ ปกรณ และทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักร
การเรียนรู 7 ขั้น กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
5. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรูวิชาฟสิกส เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐานระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใช ในการวิ จัย ไดแก นักเรีย นชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมเครือข ายสหวิทยาเขต 6
จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 3 โรง ไดแก โรงเรียน
ทาโพธิ์ศรีพิทยา มี 3 หอง จํานวน 119 คน โรงเรียนนาจะหลวย มี 5 หอง จํานวน 231 คน และโรงเรียน
ดงสวางวิทยา มี 2 หอง จํานวน 82 คน รวมทั้งหมด 10 หอง รวมจํานวนทั้งสิ้น 432 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 88 คน จาก 2 หอง
ไดแก โรงเรียนดงสวางวิทยา จํานวน 1 หอง มี 46 คน และโรงเรียนนาจะหลวยจํานวน 1 หองมี 42 คน โดย
การนําคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัย 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2555 ของนักเรียนทั้ง 10 หอง มาวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชสถิติทดสอบ F-test One-Way
ANOVA พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทั้ง 10 หอง ไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จึงใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยการจับสลาก ผลปรากฏ
ดังนี้
2.1 นักเรียนหอง ม.5/1 โรงเรียนดงสวางวิทยา จํานวน 46 คน ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
2.2 นักเรียนหอง ม.5/2 โรงเรียนนาจะหลวย จํานวน 42 คน ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีการจัดการเรียนรู 2 วิธีดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
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ตัวแปรตาม ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3. ความคงทนในการเรียนรู

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น มีคาเฉลี่ยรวมทุกแผนเทากับ 4.64
ซึ่งอยูในระดับคุณภาพความเหมาะสมมากที่สุดและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานทุก
แผนมีคาเฉลี่ยรวมทุกแผนเทากับ 4.62 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพความเหมาะสมมากที่สุด
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.20 ถึง 0.91 ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เทากับ 0.94
3. แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แบบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
มีคาความยาก (P) ตั้งแต 0.24 ถึง 0.79 และคาอํานาจจําแนกรายขอ(r) ตั้งแต 0.24 ถึง .97 ไดคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ (rtt) เทากับ 0.84
การวิเคราะหขอมูล
1. วิ เ คราะห ค า สถิ ติ พื้ น ฐานของแบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและแบบทดสอบทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งสองรูปแบบตามเกณฑ 75/75
โดยใชสถิติการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (E1/E2)
3. วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (E.I.) โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก
คาเฉลี่ย และร อยละระหว า งคะแนนจากแบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ ท างการเรีย นและแบบทดสอบทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน
4. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนโดยใชการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานของกลุมทดลองทั้ง
สองกลุมโดยใช t-test (Dependent Samples)
5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระหวางเรียนดวย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
ของกลุมทดลองทั้งสองกลุมโดยใชสถิติ One-Way MANNOVA ดังตาราง 1
ตาราง 1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยใชวิธีการทางสถิติ One-Way MANOVA
สถิติทดสอบ
Pillai’s Trace
WiLks’Lambda
Hotelling’s Trace
Roy’s Largest Root

Value
.011
.989
.011
.011

Hypothesis df Error df
.455(a)
2.000
.455(a)
2.000
.455(a)
2.000
.455(a)
2.000

F
85.000
85.000
85.000
85.000

p
.636
.636
.636
.636
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จากตาราง 1 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น กับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนไมแตกตางกัน (p>.05)
6 วัดความคงทนในการเรียนรูวิชาฟสิกสโดยการใหนักเรียนทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชุดเดิม จํานวน 40 ขอ อีกครั้งหลังจากเรียนผานไปแลว 14 วัน ตรวจใหคะแนนเพื่อหาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหหาความคงทนในการเรียนรูโดยใชสถิติ t-test (dependent samples) ดัง
ตาราง 2
ตาราง 2 คะแนนความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
วิธีการ
7E
PBL

การทดสอบ
หลังเรียน
หลังเรียน 14 วัน
หลังเรียน
หลังเรียน 14 วัน

n

X

S.D.

46
46
42
42

31.54
31.65
31.07
31.19

2.68
2.59
2.28
2.09

คะแนนเฉลี่ย
ที่เพิ่มขึ้น
0.27
(รอยละ 0.675)
0.30
(รอยละ 0.750)

t

p

2.34

.064

1.70

.096

จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
วัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน 14 วัน เพิ่มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน คิดเปนรอยละ 0.675 และ 0.750 ของคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนแสดงวานักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู
ผลการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่จัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นและแผนการจัดการเรียนรูที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 79.05/78.15 และ 78.62/77.32 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แบบวัฏจักรการ
เรียนรู 7 ขั้น มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ .672 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีดัชนี
ประสิทธิผลเทากับ .663 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 67.20 และ 66.30 ตามลําดับ
3. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรม
การเรีย นรู แบบใช ปญหาเปนฐานมีทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตรห ลั งเรีย นสู งกว าก อนเรีย นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิชาฟสิกส
ไมแตกตางกัน
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5. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีความคงทนในการเรียนรู
อภิปรายผล
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐานที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 79.05/78.15 และ 78.62/77.32 ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว ปรากฏผลเชนนี้อาจเนื่องจากการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น จะ
เนนการถายโอนการเรียนรู และใหความสําคัญกับการตรวจสอบความรูเดิมของเด็ก เปนการสอนที่เนน
กระบวนการแสวงหาความรูใหนักเรียนมีประสบการณตรงและรูจักคนควาหาความรูดวยตนเองโดยอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่ง ไดแก การสังเกต การกําหนดปญหา การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง
การทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลขอมูล ซึ่งรูปแบบการสืบเสาะหาความรู
ดวยตนเองและยังเนนใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได
ดังที่ สุวิทย มูลคําและอรทัย คํามูล (2551 : 136) ไดกลาวไววา การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู คือ
กระบวนการเรียนรูที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการฝกใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาหา
ความรูโดยผูสอนตั้งคําถามกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนไดวิธีการในการแกปญหา
และสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนในการควบคุมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสรางสรรคสิ่งแวดลอมใน
สภาพการณตางๆไดอยางกวางขวาง และรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานทําใหผูเรียนไดฝก
ปฏิบตั ิเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองเปนการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางองคความรูดวยตนเองสรางโอกาส
ใหนักเรียนไดคนพบริเริ่มและสรางความรูจากการคนพบพัฒนาความคิดและการจัดการขอมูลของปญหาที่
นํามาเป นจุ ดเริ่มตน ของการเรี ยนรู และเปน ตัว กระตุ นการเรี ยนรูนํ าไปสูการแก ปญ หาดว ยตนเองโดยผ า น
กระบวนการศึกษาคนควา การระดมความคิดและการหาคําตอบจากสภาพที่เปนจริง ดวยวิธีการของตนเอง
อยางอิสระ ครูเปนเพียงผูชี้แนะแนวเทานั้นการเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดแกปญหานั้นจะชวยใหนักเรียนเกิด
การพัฒนาดานความรูทักษะกระบวนการคิดและมีประสบการณ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Hmelo-Silver
and Barrows (2006 : 21-39) ที่พบวา เปาหมายของความสําเร็จและกลยุทธในการใชแผนการสอนแบบ
ปญหาเปนฐานที่มีตอผูเรียน ซึ่งผูเชี่ยวชาญหลายคนวิเคราะหและเขาใจวาเปาหมายที่สําคัญและสงเสริมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน คือ การเรียนรูแบบกลุมรวมมือขอสนับสนุนของการวิจัย พบวา การสอนแบบใช
ปญหาเปนฐานชวยใหนักเรียนสรางองคความรูเองจากการเรียนรูดวยตนเองการอธิบายดวยเหตุผลที่มีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ เฉลิมพล ตามเมืองปก (2551 : 104) ที่พบวา แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู 7 ขั้นและแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 87.10/84.83 และ 84.79/81.58 เปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แบบวัฏจักร
การเรียนรู 7 ขั้น มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ .672 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมี
ดัชนีประสิทธิผลเทากับ .663 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 67.72 และ 66.63
ตามลําดับผลปรากฏเชนนี้อาจเนื่องจากกระบวนการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และแบบปญหาเปน
ฐานเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสนใจ สงผลใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะหาขอมูลตาม
ความสนใจ เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแลวนักเรียนไดสรางผลงาน และทําแบบทดสอบยอยซึ่งสงผลใหคะแนน
ดานกระบวนการของนักเรียนพัฒนายิ่งขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจมีปจจัยที่สงผลตอ
การเรียนรูของนักเรียนอยูหลายอยางไมวาจะเปนการตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนการเชื่อมโยงความรูเดิม
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กับความรูใหมของนักเรียน การไดใชกระบวนการจนสามารถสรางองคความรูอยางสมบูรณตามรูปแบบของซึ่ง
นาจะเปนผลมาจากนักเรียนไดแกปญหามีการลงมือปฏิบัติจริงในการแกปญหามีการคิดอยางมีเหตุผลมีการ
แบงหนาที่ มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุมมีปฏิสัมพันธชวยเหลือซึ่งกันและกันกระตุนใหผูเรียนใช
กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางในการแกไขปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง สรุป
เปนหลักการกฎเกณฑหรือวิธีการในการแกปญหา สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ลัดดาวัลย ชํานาญจันทร
(2554 : 132) ที่พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น และแผนกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ .5752
และ .5291 มี่คาเทากับแสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนคิดเปนรอยละ 57.52 และ 52.91
ตามลําดับ
3. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรม
การเรีย นรู แบบใช ปญหาเปนฐานมีทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตรห ลั งเรีย นสู งกว าก อนเรีย นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่ผลปรากฏเชนนี้อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู
7 ขั้น ตรงตามทฤษฎี Eisenkraft (2003 : 57-59) จะเนนการถายโอนการเรียนรูและใหความสําคัญกับการ
ตรวจสอบความรูเดิมของเด็กกอนการจัดกิจกรรมการสอนทุกครั้ง เมื่อผูเรียนเกิดความสนใจในสิ่งที่ตองการ
เรียนรูก็จะเขาสูขั้นสํารวจและคนหา เพื่อกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือก
ที่เปนไปไดลงมือปฏิบัติในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศหรือปรากฏการณตางๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ
ลัดดาวัลย ชํานาญจันทร (2554 : 89-132) ที่พบวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิชาฟสิกส
ไมแตกตางกัน เพราะรูปแบบวิธีการสอนทั้งสองนั้น มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนอยางมีขั้นตอนและมีการสืบคน
ขอมูลประกอบองคความรู และการเก็บขอมูลที่ไมซับซอนจึงสงผลใหนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมพล ตามเมืองปก
(2551 : 118) ที่พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
7 ขั้น กับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห และเจตคติเชิงวิทยาศาสตรไมแตกตางกัน
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5. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีความคงทนในการเรียนรู ความคงทนในการเรีย นรูของวิธีการทั้งสองไม
แตกตางกัน ผลปรากฏเชนนี้อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะ 7 ขั้น มีขั้นตอนการตรวจสอบ
ความรูของผูเรียนทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูไปยังประสบการณเดิมที่ตนมีและขั้นนําความรูไปใช
ซึ่งทําใหผูเรียนไดนําความรูที่ไดไปปรับประยุกตใชไดสรางความรูใหม และเกิดการถายโอนความรูทําใหผูเรียน
เกิดความคงทนในการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุรางค โควตระกูล (2553 : 270-285) ที่พบวา
ในการเรียนรูถาผูเรียนพยายามที่จะหาความสัมพันธของสิ่งที่เรียนรูใหมกับสิงที่เรียนรูในอดีตที่เก็บไวในความจํา
ระยะยาวก็จะทําใหจําไดดีขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ สิทธิพล ใจเย็น (2550 : 94) ที่พบวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง การดํารงพันธุพืช กลุมสาระ
วิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 14 วัน มากกวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของรัชนีวรรณ
สุขเสนา (2550 : 131) ที่พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง บทประยุกต
กลุมสาระคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 14 วัน คิดเปนรอยละ 0.36 ของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน แสดงวา
นักเรียนสามารถคงคนความรูหลังเรียนไดทั้งหมด
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ในการการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
มีกระบวนการที่ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในแตละขั้นตอนจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย จึงจําเปนตองใชเวลามาก
ในบางกิจกรรม ครูผูสอนควรยืดหยุนไดตามความเหมาะสมและติดตามการทํางานนอกเวลาของนักเรียนอยาง
ใกลชิด
1.2 ผูสอนที่จะใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานควรเตรียมความพรอมในการกําหนด
ปญหา ครูตองวางแผนใหรัดกุมและชัดเจนในการกําหนดปญหาเพื่อความกระชับ และไมหลงประเด็นของ
ผูเรียน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งสองวิธีนี้กับตัวแปรตามดานอื่น ๆ เชน การ
คิดสรางสรรค การคิดวิจารณญาณ การคิดสังเคราะห การคิดวิเคราะห เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอื่น ๆ เชน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนตน
2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกับกลุมสาระอื่น ๆ เชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เปนตน
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