วิจยั ในชัน้ เรียน
การศึกษาทักษะการคิดแก้ปญั หาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีไ่ ด้รบั
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชุดเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทส่ี ง่ เสริมการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์

จัดทาโดย
นางสาวจินตนา ศิริธญ
ั ญารัตน์
ตาแหน่ ง พนักงานอาจารย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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รายงานการวิ จยั ในชัน้ เรียน
ชื่ อเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปญั หาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชุดเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ท่สี ่งเสริมการคิดแก้ปญั หาทาง
วิทยาศาสตร์
ความเป็ นมาของการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นเครื่องมือหนึ่งที่มคี วามสาคัญอย่างยิง่
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ปจั จุบนั สังคมไทยเข้าสู่ยุคการปฏิรปู การศึกษาโดยมุ่งปฏิรปู การ
เรียนรูโ้ ดยทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
หมวด 4 ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหา กิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผูเ้ รียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ใช้ให้ผเู้ รียนเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบตั ิใ ห้ทาได้ คิด เป็ น รวมทัง้ ปลูก ฝ งั คุ ณ ธรรม ค่ านิ ย มและคุ ณ ลัก ษณะที่พ ึง ประสงค์
ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน อานวยความสะดวกให้ ผเู้ รียนเกิด
การเรียนรู้
จากการประชุมพัฒนาการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พบว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีปญั หาด้านทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล และเมื่อ
วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรูข้ องตนเองพบว่า ตนเองยังใช้วธิ กี ารสอนแบบบรรยายมุ่ง
สอนเนื้อหามากกว่ากระบวนการคิด และยังขาดเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ ดังนัน้ ผูส้ อนจึงคิด
ที่จะเปลี่ยนวิธ ีก ารจัดการเรียนรู้โดยจัดเป็ นชุดเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์จากแหล่ งการเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ด้วยการส่ง เสริมทักษะ
พื้นฐานการฟงั การพูด อ่าน เขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ และส่งเสริมการทางานด้วยความ
มุง่ มัน่ การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โดยใช้ชุดเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ส่งเสริมการคิดแก้ปญั หาทาง
วิทยาศาสตร์เป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติเป็ นสื่อการเรียนรู้ท่สี าคัญ ด้วยเหตุน้ีผู้วจิ ยั จึงสนใจที่จะพัฒนา
ทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โดยใช้ชุดเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทส่ี ่งเสริมการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์
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วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
1. เพื่อศึกษาผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
ทีเ่ รียนโดยใช้ชุดเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทส่ี ่งเสริมการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อศึกษาทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
ทีเ่ รียนโดยใช้ชุดเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทส่ี ่งเสริมการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์
สมมติ ฐานในการศึกษาค้นคว้า
1. ทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ทีเ่ รียน
โดยใช้ชุดเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทส่ี ่งเสริมทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
2. ทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ทีเ่ รียน
โดยใช้ชุดเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทส่ี ่งเสริมทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 40 คน ซึง่ ได้มาจากการสุ่มอย่างงาน
จากทัง้ หมด 3 ห้องเรียน
เนื้ อหาที่ใช้ในการวิ จยั
เนื้อหาทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์เพิม่ เติม ชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ตามการจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 หน่วยการเรียนรูเ้ รือ่ งพลังงาน
ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิ จยั
ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้ระยะเวลาทดลอง 8
สัปดาห์ รวม 16 ชัวโมง
่
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แบบแผนการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็นการวิจยั เชิงทดลอง ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลองตามแบบ
แผนการทดลองแบบ One Group Preterst – Posttest Design ซึง่ มีรปู แบบการวิจยั ดังนี้
ตาราง 1 แบบแผนการวิจยั
กลุ่ม
E1

สอบก่อน
T1

การทดลอง

สอบหลัง

X1

T2

สัญลักษณ์ ที่ใช้ในแบบแผนการวิ จยั
E1
แทน กลุ่ ม ทดลองที่เ รีย นโดยชุ ด กิจ กรรมวิท ยาศาสตร์เ สริม สร้า ง
ทักษะกระบวนการเทคโนโลยี
T1
แทน การสอบก่อนสอน (Pretest)
T2
แทน การสอบหลังสอน (Posttest)
X1
แทน การจัดการเรีย นรู้ว ิทยาศาสตร์โดยชุ ดกิจกรรมวิท ยาศาสตร์
เสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่
1. ชุดเรียนรูว้ ยิ าศาสตร์ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปญั หามีประสิทธิภาพ 85/84
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง พลังงาน
3. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง พลังงาน
วิ ธีดาเนิ นการทดลอง ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลองตามขัน้ ตอนดังนี้
หลังจากได้กลุ่มตัวอย่างแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลองตามขัน้ ตอนดังนี้
1. สุ่มนักเรียนเข้ากลุ่มทดลอง โดยการจับฉลากห้องเรียนมา 1 ห้องเรียนจานวน
3 ห้องเรียน
2. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์
3. ดาเนินการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โดยผู้วจิ ยั เป็ นผู้สอนเองใช้เวลา 8 สัปดาห์
รวม 16 ชัวโมง
่
4. เมือ่ สิน้ สุดการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ตามกาหนดแล้ว ทาการทดสอบหลังเรียน
ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์
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5. ตรวจผลการสอบแล้วนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้วธิ กี ารทางสถิตเิ พื่อทราบ
สมมติฐาน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบทัก ษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์แ ละผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยวิเคราะห์คะแนนเฉลีย่ t-test Dependent แบบจับคู่ (Matched-paired t-test)
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ค่าสถิตพิ ้นื ฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลัง
การทดลองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีเ่ รียนโดยใช้ชุดเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ดังแสดงใน
ตาราง 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและ
หลังการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ท่สี ่งเสริมทักษะการคิดแก้ปญั หาทาง
วิทยาศาสตร์
การทดสอบ

คะแนน
เต็ม

ก่อนเรียน
หลังเรียน

X

S.D.

40

23.51

4.58

40

30.70

3.41

df

t

36

10.36*

จากตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ท่สี ่งเสริมทักษะการคิดแก้ปญั หาทาง
วิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
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2. ค่าสถิติพ้นื ฐานของคะแนนทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ก่อนและ
หลังการทดลองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีเ่ รียนโดยใช้ชุดเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ดังแสดง
ในตาราง 2
ตาราง 2 คะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะการคิดแก้ปญั หาทาง
วิท ยาศาสตร์ข องนัก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 2 ที่เ รีย นโดยใช้ชุ ด เรีย นรู้ท าง
วิทยาศาสตร์ทส่ี งเสริมทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มการทดลอง

จานวน
นักเรียน
40

คะแนนทักษะการคิด
แก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์
ก่อนการทดลอง
คะแนน ความเบีย่ งเบน
เฉลีย่
มาตรฐาน
8.96
2.92

คะแนนทักษะการคิด
แก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์
หลังการทดลอง
คะแนน
เฉลีย่
16.36

ความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
1.97

จากตาราง 2 พบว่า คะแนนเฉลีย่ และความเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะการ
คิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ก่อนการทดลองมีค่าเท่ากับ
8.96 และ 2.92 ตามลาดับ
คะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะการคิด แก้ปญั หาทาง
วิทยาศาสตร์ข องนัก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 2 หลังการทดลองมีค่ า เท่ ากับ 16.36 และ
1.97 ตามลาดับ
สรุปการศึกษาค้นคว้า
1. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้
ชุดเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ท่สี ่งเสริมทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
2. ทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โดย
ใช้ชุดเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทส่ี ่งเสริมทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้

7
อภิ ปรายผลการศึกษาค้นนคว้า
จากการศึกษาทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
2
ที่เรียนโดยใช้ชุดเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ท่สี ่งเสริมทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. กิจกรรมในชุดเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทส่ี ่งเสริมทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์
ครัง้ นี้ โดยออกแบบที่เ อื้อ ต่ อ การพัฒนาสมรรถนะทางวิท ยาศาสตร์โ ดยมีกระบวนการ 3
ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ ส่งเสริมความรอบรู้ 2) ขัน้ ปฏิบตั กิ ารดี มีประโยชน์ต่อสังคม 3) ขัน้
พัฒนาและเผยแพร่ผลงาน ในแต่ละขัน้ จะมีกจิ กรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบตั ดิ ้านการฟงั พูด อ่าน
และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ ฝึกการปฏิบตั งิ านด้วยความตัง้ ใจ พยายาม คิดรอบคอบ คิด
ไตร่ตรองทาให้นกั เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพแห่งตนด้านกระบวนการคิด ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน
2. ในขณะดาเนินการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชุดเรียนรูน้ ้ีนักเรียนสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรม
ได้อ ย่า งรวดเร็ว และได้เ ปลี่ย นบรรยากาศจากห้อ งเรีย นปกติสู่ห้อ งเรีย นธรรมชาติท าให้
เสริมสร้างผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั
1. ควรมีการวิจยั เพื่อสร้างชุดเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ทีส่ ่งเสริมทักษะการคิดแก้ปญั หาทาง
วิทยาศาสตร์ กับระดับชัน้ อื่น ๆ หรือใช้กบั บทเรียนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการทาวิจยั เกี่ยวกับการใช้ชุดเรียนรู้ท่มี ผี ลต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความฉลาด
ทางอารมณ์ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ความสามารถด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์
3. ควรมีก ารวิจ ยั และพัฒ นาการจัด การเรีย นรู้ และเผยแพร่ ใ นโรงเรียนเพื่อ สร้า ง
ทีมงานการพัฒนาวิชาชีพครู

