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บทคดัย่อ 

  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาต่อ  
การจดัการเรยีนรูด้ว้ยแผนการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐาน เรื่อง อาหารและโภชนาการ กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติระดบัปรญิญาตรี
ชัน้ปีที่ 1 หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563/1 จ านวน 21 คน ที่เรียนวชิาชวีวทิยาพื้นฐานส าหรบัครูวทิยาศาสตร์ 1 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัประกอบด้วย แผนการจดัการเรยีนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐาน แบบวดัผลการเรยีนรู้ทางการเรยีน
วทิยาศาสตร ์และ แบบประเมนิความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร ์วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าเฉลีย่เลขคณิต 

(�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ (%) และ ค่าสถิติ t-test ผลการวิจยัพบว่า 1) นิสติมีผลการเรียนรู้ทาง 
การเรยีนวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนเท่ากบัรอ้ยละ 84.13 ซึง่สงูกว่าก่อนเรยีนเท่ากบัรอ้ยละ 61.70 อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 และ 2) นิสติมคีวามสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีน เท่ากบัรอ้ยละ 87.10 ซึง่สงูกว่าก่อน
เรยีนเท่ากบัรอ้ยละ 63.15 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สรุปไดว้่าการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐานสามารถพฒันา
ผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรไ์ด้ 
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Effects of Research-Based Learning Topic of Food and Nutrition on  
Science Learning Achievement and Science Problem Solving Ability of  

General Science Student Teachers 

 

Bongkoj Boonburapong and Surasak Laloknam* 

 

 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the science learning achievement and science problem-
solving ability of General Science Student Teachers who learned with research-based learning activities.  The 
study group consisted of 21 undergraduate students in the education program in General Science, Faculty of 
Science, Srinakharinwirot University who studied Principles of Biology for Science Teachers 1 in 1/ 2563 
semester. The research tools were research-based learning lesson plans, science learning achievement tests, 

and science problem-solving ability evaluation forms. Data were analyzed using mean (�̅�), standard deviation 
(S.D.), percentage (%), and t-test. The results were revealed that 1) the average science learning achievement 
score of students after learning with research-based learning activities (84.13%) was higher than those before 
learning (61.70%) at .01 statistically significant level. 2) the science problem-solving ability score of students 
after learning (87.10%) was significantly higher than those before learning (63.15%) at .01 statistical level. This 
could be concluded that research-based learning activities develop science learning achievement and science 
problem-solving ability of science teacher students.  

 

Keywords:   Research-based learning, Food and nutrition, Science learning achievement, Science problem-
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บทน า  

ปัจจุบนัการจดัการเรยีนรูใ้นระดบัอุดมศกึษาอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(Thai 
Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) โดยเฉพาะสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 มีการก ากับให้แหล่งผลิตบัณฑิตบริหารจัดการหลักสูตรผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานระดับชาติ เน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้  
(3) ดา้นทกัษะทางปัญญา (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ (5) ดา้นทกัษะการวเิคราะห์
ตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และ (6) ดา้นวธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู ้ [1] ดงันัน้แหล่งผลติหรอื
สถาบนัอุดมศกึษาจงึไดม้กีารออกแบบหลกัสตูรใหม้กีารจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพใหเ้ชื่อมโยงกบัมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิรวมถงึหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป (หลกัสตูร 4 ปี) มกีารออกแบบ
รายวชิาทีเ่น้นบรูณาการใหผู้เ้รยีนสะทอ้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีนตามกรอบหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ไดแ้ก่ (1) ความสามารถในการสือ่สาร (2) ความสามารถในการคดิ (3) ความสามารถในการแกปั้ญหา 
(4) ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และ (5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีน าไปจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาที่
สะท้อนการใช้ทกัษะชวีิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองผู้เรียนเป็นส าคญั [1-2] ดงันัน้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่
สามารถน ามาตอบสนองผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรตีาม TQF:HEd ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพท าใหก้าร
จดัการเรยีนรูร้ปูแบบการใชว้จิยัเป็นฐานจงึเป็นทางเลอืกในการพฒันาผูเ้รยีน [3-4] 

การเรยีนรูแ้บบการใชว้จิยัเป็นฐาน (Research-based learning: RBL) เป็นรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ทีเ่น้นให้
ผู้เรยีนได้ใช้กระบวนการวจิยัที่ได้รบัการจดัประสบการณ์โดยผู้สอน โดยอาจเป็นเรื่องทีเ่รยีนรู้ใหม่ระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนในประเด็นที่น ามาจดัการเรยีนรู้ ผู้สอนมีหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้ค าปรึกษาในการท าวจิยัเริม่ตัง้แต่  
การตัง้ประเดน็ปัญหา การสบืคน้ขอ้มลู การออกแบบและวางแผนการทดลอง การลงมอืปฏบิตั ิการสรุปความรูใ้หม่ และ 
การเผยแพร่ขอ้มลูใหม่ทีไ่ดสู้ส่าธารณะ ท าใหก้ารจดัการเรยีนรูร้ปูแบบ RBL สง่เสรมิความคดิแกปั้ญหา และการคดิแบบ
มวีจิารณญาณ ให้กบัผู้เรยีน และ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเนื่องจากผูเ้รยีนได้รบัประสบการณ์ตรงจาก  
การสบืค้นขอ้มูลจากโจทยว์จิยัทีไ่ดร้บั โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ใช้ 6 ขัน้ตอนของการท าวจิยั ได้แก่ (1) ก าหนด
ปัญหา (2) สบืคน้ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง (3) ตัง้สมมตฐิานและก าหนดตวัแปร (4) การออกแบบวธิกีารทดลอง (5) การเกบ็
รวบรวมขอ้มลูวจิยั วเิคราะหข์อ้มลูและสรุปผลการวจิยั และ (6) การเผยแพร่ผลการทดลอง [5-8] 

 หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป (หลกัสูตร 4 ปี) ผลติครูวทิยาศาสตร์ทัว่ไปเพื่อให้
ผูเ้รยีนไดเ้ขา้ใจลุ่มลกึของการรูว้ทิยาศาสตร ์(scientific literacy) ทีเ่ป็นความสามารถทางการคดิใหผู้เ้รยีนมวีธิคีดิแบบ
นักวทิยาศาสตร์ ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องมอีงค์ความรู้ (Knowledge) ที่ถูกต้องโดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
(Science process skills) ในการแกปั้ญหา และ มจีติวทิยาศาสตร ์(Scientific mind) ในการท าเป้าหมายใหบ้รรลุจนเกดิ
เป็นเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์(Scientific attitude) ทีด่นี าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะความส าเรจ็ใน
ระดบันานาชาต ิ[9-13] 

 ชวีวทิยาพืน้ฐานส าหรบัครูวทิยาศาสตร์ 1 (Principles of Biology for Science Teachers 1) เป็นรายวชิาที่
อยู่ในหลกัสตูรมคี าอธบิายรายวชิา ดงันี้ ศกึษาวธิกีารทางชวีวทิยา สารทีเ่ป็นพืน้ฐานของสิ่งมชีวีติ ชวีวทิยาของเซลล์ 
ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสตัว์และมนุษย์ที่ท างานสมัพนัธ์กนั ความสมัพนัธ์ของ
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสมัพันธ์กัน การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และฝึกทักษะ
ปฏบิตักิารชวีวทิยา และการจดัการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาของรายวชิา [13] มกีารออกแบบหน่วยการเรยีนรู ้เรื่อง 
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อาหารและโภชนาการ ให้ได้เรียนรู้เรื่องสารอาหาร ระบบย่อยอาหาร และ การน าไปใช้ประโยชน์ในชวีติประจ าวนั  
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้จะเน้นประเด็นศึกษาเรื่องอาหารและโภชนาการที่มีการส่ งเสริมผลการเรียนรู้ 
ดา้นทกัษะทางปัญญา ทกัษะการทดลอง และ จติวทิยาศาสตร ์งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลการจดัการเรยีนรู้
ในรูปแบบการวจิยัเป็นฐานต่อผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ของ
ผูเ้รยีนโดยใชห้วัขอ้อาหารและโภชนาการเป็นกรณีศกึษา 

 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง  

รปูแบบการวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิกึง่ทดลองแบบศกึษากลุ่มเดยีววดัผลก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู ้(One group 
pretest posttest design) ท าการศกึษา 2 ตวัแปร (ภาพที่ 1) คอื 1) การศกึษาผลของการใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบใช้
วจิยัเป็นฐานต่อผลการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ของนิสติครูวทิยาศาสตร์ทัว่ไปก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน และ 2) การศกึษาผล
ของการ ใช้กิจก ร รมการ เ รียนรู้ แ บบ ใช้ วิจัย เ ป็นฐานที่มี ต่ อความสามารถ ในการ แก้ ปัญหาของนิ สิต 
ครวูทิยาศาสตรท์ัว่ไประหว่างก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน [14] 

สมมติฐานการวิจยั 

1. นิสิตครูวิทยาศาสตร์ทัว่ไปที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  RBL ในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานส าหรับ 
ครวูทิยาศาสตร ์1  มผีลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

2. นิสิตครูวิทยาศาสตร์ทัว่ไปที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  RBL ในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานส าหรับ 
ครวูทิยาศาสตร ์1 มคีวามสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  
กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 

การจดัการเรยีนรูแ้บบ RBL  

ในรายวชิาชวีวทิยาพืน้ฐานส าหรบัครวูทิยาศาสตร ์1 
 

1. 1.  ผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

2. 2.  ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้คอื นิสติครูวทิยาศาสตรท์ัว่ไป หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ชัน้ปีที่ 1 - 5 จ านวนทัง้สิ้น 124 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ นิสิตครูวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ชัน้ปีที่ 1 จ านวน 21 คน ที่ถูกเลือกมาแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จากการลงทะเบยีนรายวชิาชวีวทิยาพืน้ฐานส าหรบัครวูทิยาศาสตร์ 1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2563  
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เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL ในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานส าหรับครูวิทยาศาสตร์  1 ในประเด็น 
การแกไ้ขปัญหาเรื่องอาหารและโภชนาการ 

2. แบบวดัผลการเรยีนรู้ในการเรยีนรูก้่อนเรยีน-หลงัเรยีน รายวชิาชวีวทิยาพืน้ฐานส าหรบัครวูทิยาศาสตร์ 1  
ทีเ่ป็นแบบทดสอบแบบปรนยั จ านวน 30 ขอ้ ของนิสติครวูทิยาศาสตรท์ัว่ไปทีม่กีารใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบ RBL 

3. แบบวดัผลการเรยีนรู้ในการเรยีนรูก้่อนเรยีน-หลงัเรยีน รายวชิาชวีวทิยาพืน้ฐานส าหรบัครวูทิยาศาสตร์ 1 
ทีเ่ป็นแบบทดสอบแบบอตันยั จ านวน 2 ขอ้ ของนิสติครวูทิยาศาสตรท์ัว่ไปทีม่กีารใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบ RBL 
 

ขัน้ตอนในการด าเนินงานวิจยั 

1. ขัน้เตรยีมการ 
1.1 ผู้วิจ ัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบ RBL ในรายวิชาชีววิทยา

พื้นฐานส าหรบัครูวทิยาศาสตร์ 1 ในประเดน็การแกไ้ขปัญหาเรื่องอาหารและโภชนาการ และศกึษาการจดัการเรยีนรู้
แบบ RBL ออกแบบการสอน และ กิจกรรมเชิงรุก รวมถึงบทปฏิบัติการจัดท าเป็นชุดกิจกรรม เรื่อง อาหารและ
โภชนาการ เครื่องมอืน าไปประเมนิความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
รวมถึงกจิกรรม และ ประเมนิคุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรู้จากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน  3 ท่าน ผลการประเมนิจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า จุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละรูปแบบการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกนั และ มคีุณภาพอยู่ในระดบั 
ดมีาก (�̅�= 4.56, S.D. = 0.42) 

1.2 ผู้วจิยัด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรู้ก่อนเรยีน-หลงัเรยีน รายวชิาชวีวทิยาพื้นฐาน
ส าหรบัครูวทิยาศาสตร์ 1 ในประเดน็การแกไ้ขปัญหาเรื่องอาหารและโภชนาการ เป็นปรนัย 4 ตวัเลอืก จ านวน 90 ขอ้ 
และน าไปตรวจสอบหาค่าความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3 ท่าน พบว่า แบบทดสอบมีข้อค าถามที่มี 
ค่า IOC อยู่ในระดบัทีผ่่านเกณฑ ์(IOC  0.60) ทุกขอ้ ผูว้จิยัท าการตดัเลอืกขอ้สอบ จ านวน 30 ขอ้ ทีป่รบัปรุงแกไ้ข
แล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 28 คน และน ามาหาค่าความยากง่าย (Difficulty, p) 
และค่าอ านาจการจ าแนก (Discriminant Index, B) ของแบบทดสอบรายขอ้ พบว่า ขอ้ค าถามมคี่าความยาก-ง่ายอยู่
ในช่วง 0.25 - 0.80 และมคี่าอ านาจการจ าแนกตัง้แต่ 0.19 ขึน้ไป จ านวน 80 ขอ้ น าไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability, 
r) โดยวธิขีองคเูดอร-์รชิารด์สนั (Kuder-Richardson Procedure, K-20) พบว่า มคี่า r ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.72 จากนัน้เลอืก
ขอ้สอบจ านวน 30 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน จดัท าขอ้สอบฉบบัสมบรูณ์ พบว่า มคี่า r ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.78 
น าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างจรงิ 

1.3 ผู้วิจยัด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ก่อนเรยีน- 
หลงัเรยีน รายวชิาชวีวทิยาพืน้ฐานส าหรบัครวูทิยาศาสตร ์1 ในประเดน็การแกไ้ขปัญหาเรื่องอาหารและโภชนาการ เป็น
อตันัย จ านวน 6 ขอ้ และน าไปตรวจสอบหาค่าความสอดคล้องจากผู้เชีย่วชาญจ านวน  3 ท่าน พบว่า แบบทดสอบม ี
ขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC อยู่ในระดบัทีผ่่านเกณฑ ์(IOC  0.60) ทุกขอ้ ผูว้จิยัจงึน าขอ้สอบทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลอง
ใชก้บันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 28 คน และน ามาหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจการจ าแนกของแบบทดสอบ
รายขอ้ พบว่าขอ้ค าถามทีม่คี่าความยาก-ง่ายอยูใ่นชว่ง 0.25 - 0.80 และมคี่าอ านาจการจ าแนกตัง้แต่ 0.21 ขึน้ไป ทุกขอ้ 
น าไปหาค่าความเชื่อมัน่โดยวธิขีองคูเดอร์-รชิารด์สนั พบว่ามคี่า r ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.75 จากนัน้เลอืกขอ้สอบจ านวน 2 
ขอ้ ขอ้ละ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน จดัท าขอ้สอบฉบบัสมบูรณ์ พบว่า มคี่า r ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.77 น าไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอย่างจรงิ 

2. ขัน้ด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยั  
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 ผู้วิจ ัยด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานส าหรับ 
ครวูทิยาศาสตร ์1 หน่วยอาหารและโภชนาการ จ านวน 8 ชัว่โมง ตามตารางที ่1 นิสติกลุ่มตวัอย่างจ านวน 21 คนจะถูก
แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มมจี านวนสมาชกิ 4 - 5 คนตามความสมคัรใจ และนิสติแต่ละกลุ่มจะถูกมอบหมายงาน
ใหท้ ากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ RBL ในประเดน็การแกปั้ญหาเรื่องอาหารและโภชนาการ ตามขัน้ตอนในชุดกจิกรรมเรื่อง
อาหารและโภชนาการ และแผนการจดัการเรยีนรู ้เป็นระยะเวลา 8 ชัว่โมง  

 

3. ขัน้วเิคราะหผ์ลการวจิยั  
ขอ้มูลการวจิยัจะถูกน ามาวเิคราะห ์ใชส้ถติอิย่างง่าย ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และประเมนิ

ระดบัคุณภาพโดยใชเ้กณฑด์งันี้ 

คะแนนเฉลีย่  4.21 – 5.00 แปลความหมายว่า  มผีลการประเมนิระดบัดมีาก 

คะแนนเฉลีย่  3.41 – 4.20 แปลความหมายว่า  มผีลการประเมนิระดบัด ี

คะแนนเฉลีย่  2.61 – 3.40 แปลความหมายว่า  มผีลการประเมนิระดบัพอใช ้

คะแนนเฉลีย่  1.81 – 2.60 แปลความหมายว่า  มผีลการประเมนิระดบัต ่า 

คะแนนเฉลีย่  1.00 – 1.80 แปลความหมายว่า  มผีลการประเมนิระดบัต ่าทีส่ดุ 

นอกจากนี้ยงัมกีารใชส้ถติอิ้างองิเพื่อท าการทดสอบค่าท ีใชก้ารทดสอบค่าทแีบบกลุ่มเดยีว (One sample t-
test)  

 

ผลการทดลอง  

เมื่อด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานส าหรบัครูวิทยาศาสตร์ 1 ใน
ประเดน็เรื่องอาหารและโภชนาการ ใหแ้ก่นิสติครูวทิยาศาสตรท์ัว่ไปทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยด าเนินการตามแผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้ดงัแสดงในตารางที ่1  

ตารางท่ี 1 ขัน้ตอนการทดลองจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ RBL และเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยั 

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้

แบบ RBL ชัว่โมงท่ี กิจกรรมการเรียนรู้ 

ก่อนจดัการเรียนรู ้ 0 ท าแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูแ้ละแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร ์(60 นาท)ี 

สปัดาห์ท่ี 1 

(1) ก าหนดปัญหา 1 1. แบ่งกลุ่มผูเ้รยีน กลุ่มละ 4 - 5 คน ตามความสมคัรใจ 
2. ด าเนินการตามชดุกจิกรรมอาหารและโภชนาการ 
3. ชมคลปิวดีโีอ เรื่อง ขา่วเยาวชนขาดสารอาหาร 
4. การใชก้รณีศกึษาดว้ยค าถามกระตุน้ความคดิ และ เทคนิค Think pair share เพื่อก าหนดปัญหา 
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ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้

แบบ RBL ชัว่โมงท่ี กิจกรรมการเรียนรู้ 

(2) สบืคน้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 2 1. อบรมเชงิปฏบิตักิาร และ ฟังการบรรยาย เรื่อง การท าวจิยัอย่างง่าย กรณีศกึษา อาหารและโภชนาการ 
2. สบืคน้ขอ้มลูจากชดุกจิกรรมอาหารและโภชนาการ แหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ 

(3) ตัง้สมมตฐิานและก าหนด
ตวัแปร 

3 1. การใชค้ าถามกระตุน้ความคดิ และ เทคนิค Think pair share 
2. การตัง้สมมตฐิานและก าหนดตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4)  การออกแบบวิธีก า ร
ทดลอง 

4 1. ทดลอง เรื่อง การตรวจสอบสารอาหาร 
2. ทดลอง เรื่อง เอนไซม ์
3. ออกแบบการทดลองส าหรบัการท าวจิยัทีส่นใจ 

สปัดาห์ท่ี 2 

(5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
วจิยั วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุป
ผลการวจิยั 

5–6 1. ทดลองงานวจิยัทีส่นใจ 
2. บนัทกึผล วเิคราะหผ์ล สรุป 
3. การใชค้ าถามกระตุน้ความคดิ และ เทคนิค Think pair share เตรยีมการน าเสนอผล 

(6)  กา ร เผยแพร่ ผ ลก า ร

ทดลอง 

7–8 1. สมัมนาผลงานวจิยั ในรปูแบบ Power point เวลา 10 นาท ีและ ถามตอบ 10 นาท ี

2. อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ผลการวจิยั 
3. ผูส้อนใหข้อ้เสนอแนะและใชค้ าถามกระตุน้ความคดิ 

หลงัจดัการเรียนรู้ 0 ท าแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูแ้ละแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร ์(60 นาท)ี 

 

พบว่า 

1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานส าหรับ 
ครวูทิยาศาสตร ์1 ของนิสติครวูทิยาศาสตรท์ัว่ไปก่อนและหลงัการเรยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ RBL เป็นปรนยั 30 
ขอ้ คดิเป็น 30 คะแนน แสดงดงัตารางที ่2 พบว่า หลงัเรยีนมผีลการเรยีนรู ้26.24 คะแนน (รอ้ยละ 84.13 ) สงูกว่าก่อน
เรียน 18.51 คะแนน (ร้อยละ 61.70) มีค่า t2 เท่ากบั 10.74 แสดงว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL นิสติกลุ่ม
ตวัอย่างมผีลการเรยีนรูท้างการเรยีนสงูกว่าก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ RBL อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .01 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเรียนรู้วทิยาศาสตร์วชิาวิทยาศาสตร์วชิาชวีวิทยาพื้นฐานส าหรบัครูวทิยาศาสตร์ของนิสติที่ผ่าน
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ RBL 

 N คะแนนเฉลีย่ (�̅�), S.D. รอ้ยละ t2 

ก่อนเรยีน 21 18.51 4.16 61.70 10.75* 

หลงัเรยีน 21 26.24 3.12 84.13  

p*< .01  t(.01, df 20) ค่า t แบบตวัอย่างไม่เป็นอสิระต่อกนั (One-tailed) 
t2 หมายถงึ ค่าสถติเิพื่อทดสอบคะแนนผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูก่้อนและหลงัเรยีน 
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2. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนผลการวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์
ในรายวชิาชวีวทิยาพืน้ฐานส าหรบัครวูทิยาศาสตร ์1 ของนิสติครวูทิยาศาสตรท์ัว่ไป ก่อนและหลงัการเรยีนดว้ยกจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบ RBL เป็นอตันัย จ านวน 2 ขอ้ คดิเป็น 20 คะแนน แสดงดงัตารางที่ 3 พบว่า หลงัเรยีนมผีลการเรยีนรู ้
17.42 คะแนน (รอ้ยละ 87.10 ) สงูกว่าก่อนเรยีน 12.63 คะแนน (รอ้ยละ 63.15 )  มคี่า t2 เท่ากบั 9.80 แสดงว่า การจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ RBL นิสติกลุ่มตวัอย่างมคีวามสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ RBL อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .01 
 

ตารางท่ี 3 ผลความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรว์ชิาชวีวทิยาพืน้ฐานส าหรบัครวูทิยาศาสตร์ 1 ของนิสติที่
ผ่านกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ RBL 

 N คะแนนเฉลีย่ (�̅�), S.D. รอ้ยละ t2 

ก่อนเรยีน 21 12.63 3.64 63.15 9.80* 

หลงัเรยีน 21 17.42 2.61 87.10  

p*< .01  t(.01, df 20) ค่า t แบบตวัอย่างไม่เป็นอสิระต่อกนั (One-tailed) 

t2 หมายถงึ ค่าสถติเิพื่อทดสอบคะแนนผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูก่้อนและหลงัเรยีน 

            

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  

งานวิจัยครัง้นี้ ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับ นิสิต 
ครูวิทยาศาสตร์ทัว่ไป มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความสามารถใน  
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สะท้อนสมรรถนะผู้เรียนที่ส าคัญ โดยใช้ตัวอย่างรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานส าหรบั 
ครูวทิยาศาสตร ์ในหน่วย อาหารและโภชนาการ พบว่า ผูเ้รยีนมผีลการเรยีนรูแ้ละความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
วทิยาศาสตร์สูงขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการจดักจิกรรม แสดงว่ากจิกรรมการเรยีนรู้แบบใชว้จิยัเป็นฐานทีม่ี 
การออกแบบให้สะท้อนถึงผลการเรียนรู้ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ที่มี 
การถอดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูม้าจากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เชื่อมโยงกบัหน่วยการเรยีนรูอ้าหารและ
โภชนาการทีม่รีายละเอยีดวชิาตามค าอธบิายของรายวชิา รวมถงึการออกแบบใหป้ระเดน็เป็นสถานการณ์ทีใ่กลเ้คยีงกบั
ผูเ้รยีนในเรื่องของการขาดสารอาหารท าใหเ้กดิปัญหาอย่างไร น าไปสู่การสรา้งงานวจิยัเพื่อใหส้รา้งอาหารทีม่ปีรมิาณ
สารอาหารที่มากขึ้น โดยสมัพนัธ์กบัการขาดสารอาหาร ตัวอย่าง คือการขาดสารอาหารประเภทโปรตีน และเรื่อง  
การย่อยอาหารดว้ยเอนไซม ์น าไปสูก่ารพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่ม  ดงันัน้การเชื่อมโยงนี้สามารถสอดแทรก
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชว้จิยัเป็นฐานเขา้ไป และ สรา้งนวตักรรมขึน้ดว้ยการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร ์สามารถน าไป
ออกแบบในหน่วยการเรยีนอื่นๆ และ รายวชิาอื่นๆ ต่อไป 

การที่ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนัน้อาจเป็น
เพราะท ากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมดว้ยตนเอง มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ วางแผนจนสรา้งองคค์วามรู้
ด้วยตนเองได้ ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในหลากหลายรูปแบบที่มีการใช้กระบวนการวิจยัทั ้ง 6 
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ขัน้ตอน และมกีารสื่อสารวทิยาศาสตร ์(Science communication) อกีดว้ย [3,10] นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาคน้ควา้และ
สบืค้นขอ้มูลอย่างเป็นระบบท าให้ RBL ท าให้ผู้เรยีนสามารถสร้างพฤตกิรรมผลการเรยีนรู้จากการเขา้ใจในงานทีท่ า 
วิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้ สงัเคราะห์ผลขององค์ความรู้ที่ได้จากการวิจยั และสามารถประเมินผลการน าไปใช้
ประโยชน์ในชวีติประจ าวนัได ้[3,6,15,16]      

 

ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะ 

1. การจดัการเรยีนรูแ้บบ RBL เชื่อมโยงในการจดัการเรยีนรูใ้นวชิาควรออกแบบใหก้จิกรรมสอดคลอ้งกบัเนื้อหา 
ดงันัน้ผูจ้ดัการเรยีนรูต้อ้งมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาอย่างลุ่มลกึ ตัง้วตัถุประสงคท์ีต่อ้งการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้หม้ี
ความชดัเจน ทัง้นี้อาจต้องมกีารเชื่อมโยงกบัรายวชิาอื่นๆ ที่สมัพนัธ์กนั ซึ่งให้มองวทิยาศาสตร์ในองค์รวมมากกว่า  
การแยกเป็นแขนงวชิา หรอื อาจจดัร่วมกบัรายวชิาอื่นๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสคดิและแกปั้ญหาในการท าวจิยัใหม้าก
ขึน้ เพราะงานวจิยันี้ใชเ้วลาในการศกึษา 8 ชัว่โมง ถ้าใชเ้วลามากกว่านี้อาจท าใหผู้เ้รยีนสรา้งองคค์วามรูท้ีม่คีวามใหม่
ดว้ยตนเองไดด้ขีึน้  

2. จากการสอบถามนิสติดว้ยการสมัภาษณ์โดยใหส้ะทอ้นสะทอ้นความรูส้กึทีไ่ดท้ ากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ RBL 
พบว่านิสติส่วนหนึ่งชอบท ากจิกรรมเพราะสามารถสบืคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง มกีารท างานเป็นกลุ่ม และสามารถช่วย
การแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการทดลองได ้และไดส้รา้งผลงานที่เป็นนวตักรรมทางด้านอาหาร และเครื่องดื่มทีท่ าได้
ง่าย โดยมผีูส้อนใหค้ าปรกึษาและแนะแนวทาง รวมถงึมกีารน าเสนองานแบบสมัมนา นอกจากนี้นิสติสว่นหนึ่งสะทอ้นให้
เหน็ว่าระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาน้อยเกนิไป และ บางหวัขอ้มคีวามเขา้ใจยากจงึท าใหเ้กดิความกงัวลจะไม่สามารถ
ท างานเสรจ็ตามก าหนดเวลา  

3. การจดัการเรียนรู้แบบ RBL ผู้จดัการเรียนรู้มีบทบาทส าคญัมากในการท าให้ผลการเรยีนรู้มปีระสทิธภิาพ
เพราะ RBL เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนและผูส้อนเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนั ดงันัน้ผูส้อนควรเรยีนรูเ้ทคนิคเพิม่เตมิในดา้น
การเป็นพีเ่ลีย้งในการใหค้ าปรกึษาในการใหค้ าแนะน าจนงานวจิยัส าเรจ็  
 

กิตติกรรมประกาศ  

 งานวจิยันี้ส าเรจ็ไดต้อ้งขอขอบคุณภาควชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ที่ให้การเอื้อเฟ้ือด้านสถานที่และกลุ่มตวัอย่างในการทดลอง และขอขอบคุณกลุ่มตวัอย่างที่ให้อนุญาตในการท าการ
ทดลองหลงัจากฟังค าชีแ้จง และเมื่อทดลองแลว้ใหข้อ้เสนอแนะทีด่ใีนการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูใ้นครัง้ต่อไป 
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ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง คณุภาพน ้าคณุภาพชีวิต  

ต่อผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์และ ความสามารถด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา 

ของนิสิตครสูาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ัว่ไป 

 

สุรศกัดิ ์ละลอกน ้า* และ บงกช บุญบรูพงศ์ 

 

 

บทคดัย่อ 

 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ และ ความสามารถด้านสิง่แวดล้อมศกึษาต่อ  
การเรยีนรูด้ว้ยแผนการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เรื่อง คุณภาพน ้าคุณภาพชวีติ กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติระดบัปรญิญา
ตรชีัน้ปีที ่2 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2563/1 จ านวน 28 คน ทีเ่รยีนวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มส าหรบัครวูทิยาศาสตร์ 
1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แผนการจดัการเรยีนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน แบบวดัผลการเรยีนรูท้างการเรยีน

วทิยาศาสตร ์และแบบประเมนิความสามารถดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษา วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชค้่าเฉลีย่เลขคณิต (�̅�) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ (%) และ ค่าสถิติ t-test ผลการวิจยัพบว่า 1) นิสติมีผลการเรียนรู้ทางการเรียน
วทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนเท่ากบัรอ้ยละ 84.80 ซึง่สงูกว่าก่อนเรยีนเท่ากบัรอ้ยละ 64.13 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 และ 2) นิสติมคีวามสามารถดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษาหลงัเรยีน เท่ากบัรอ้ยละ 86.70 ซึง่สงูกว่าก่อนเรยีนเท่ากบัรอ้ยละ 
67.85 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สรุปได้ว่าการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพฒันาผลการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์และ ความสามารถดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษาได ้

 

ค าส าคญั : การเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหา  คุณภาพน ้า  ผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ความสามารถดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษา 
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Effects of Problem-Based Learning Topic Water Quality and Life on 
Science Learning Achievement and Environmental Education Ability of  

General Science Student Teachers 

 

Surasak Laloknam* and Bongkoj Boonburapong 

 

 

ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to study the science learning achievement and environmental 
education ability that learned with problem-based learning activities. The study group consisted of 28 
undergraduate students in the education program in General Science, Faculty of Science, Srinakharinwirot 
University who studied the Environmental Science for Science Teachers 1 in 1/2563 semester. The research 
tools were problem-based learning lesson plans, science learning achievement tests, and environmental 

education ability evaluation form. Data were analyzed using mean (�̅�), standard deviation (S.D.), percentage 
(%), and t-test. The results were revealed that: 1) the average science learning achievement score of students 
after learning with problem-based learning activities (84.80%) was significantly higher than those before 
learning  (64.13%) at .01 statistical level. The environmental education ability score of students after treated 
with research-based learning activities (86.70%) was significantly higher than those before the treatment 
(67.85%) at .01 statistical level. This could be concluded that problem-based learning activities develop 
science learning achievement and environmental education ability of science student teachers . 

 

Keywords:  Problem-based learning, Water quality, Science learning achievement, Environmental education 
ability 
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บทน า  

การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสะท้อนให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ 
การใช้ชวีติในศตวรรษที่ 21 ทกัษะการแก้ปัญหาเป็นทกัษะที่ส าคญัหนึ่งท าให้ผู้เรยีนสามารถใช้กระบวนการคิดและ
ทกัษะทางปัญญาทีเ่ป็นหนึ่งในผลการเรยีนรูข้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา การจดัการเรยีนรู้แบบใชปั้ญหา
เป็นฐาน (Problem-based learning; PBL) มหีลกัการส าคญั คอื ให้ผู้เรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมอืกระท ากจิกรรม
การเรยีนรู ้จะเน้นทกัษะการแสวงหาความรู ้การคน้พบ การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง มกีารจดับรรยากาศในชัน้เรยีนเป็น
ประชาธปิไตย น ากระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้นขัน้ตอนการจดักจิกรรม ใช้ทฤษฎกีารเรยีนรู้แบบสร้างสรรคน์ิยม 
(Constructivist learning theory) ผู้เรียนลงมือปฏิบตัิด้วยตนเองโดยมคีรูเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Learning by doing) 
และ การจดัการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการเรา้ความสนใจ และมสีว่นร่วมในการสรา้งความเขา้ใจ (Active learning) [1-7]  

รูปแบบการเรยีนรู้ที่เกดิขึน้จากแนวคดิตามทฤษฎีการเรยีนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ (Learning context) เพื่อให้
ผูเ้รยีนเกดิทกัษะในการคดิวเิคราะหแ์ละคดิแกปั้ญหา รวมทัง้ไดค้วามรูต้ามศาสตรใ์นสาขาวชิาทีต่นศกึษา ไปพรอ้มกนั
ดว้ย การเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานจงึเป็นผลมาจากกระบวนการท างานทีต่อ้งอาศยัความเขา้ใจและการแกไ้ขปัญหา
เป็นหลกั ถ้ามองในแง่ของยุทธศาสตรก์ารสอน PBL เป็นเทคนิคการสอน ทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัดิ้วยตนเอง 
เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ  
คดิวเิคราะห ์การคดิสงัเคราะห ์การคดิสรา้งสรรค ์ฯลฯ ทงันี้จุดเด่นของการจดัการเรยีนรูแ้บบ PBL คอื ใหผู้เ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลางของการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิ (Student-centered learning) ผูส้อนท าหน้าที ่เป็นผูอ้ านวยความสะดวกหรอืผูใ้ห้
ค าแนะน า ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น (สิง่เร้า) ให้เกิดการเรียนรู้  ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาขอ้มูลใหม่ ๆ  
ดว้ยตนเอง การประเมนิผล ใชก้ารประเมนิผลจากสถานการณ์จรงิ ดูจากความสามารถในการปฏิบตัขิองผูเ้รยีนในขณะ
ท ากจิกรรมการเรยีนรู ้และพจิารณาจากผลงานทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรู้ ทกัษะการสงัเกต การเกบ็ขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มูล 
ตีความ และสรุป นอกจากนี้จุดเน้นของ PBL คอื ทกัษะการแก้ปัญหาแบบวทิยาศาสตร์อนัเป็นวธิทีี่มเีหตุผลซึ่งจะมี
ประโยชน์ต่อ การทีผู่เ้รยีนจะน าวธิกีารไปใชใ้นการแกปั้ญหาทีพ่บในชวีติประจ าวนัได้ ทกัษะการคดิวเิคราะหพ์จิารณา
เหตุผล และความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง มคีวามคดิอสิระ และการท างานร่วมกบักลุ่มเพื่อน โดย
ขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ดังนี้ ก าหนดปัญหา ท าความเข้าใจกับปัญหา ด าเนินการศึกษาค้นคว้า  
การสงัเคราะหค์วามรู ้การสรุปและประเมนิค่าของค าตอบ และ น าเสนอและประเมนิผลงาน [8-15] 

สิง่แวดล้อมศกึษา (Environmental education) คอื กระบวนการทีมุ่่งสรา้งให้ประชากรโลกมคีวามส านึกและ
ห่วงใยใน ปัญหาสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ มคีวามรู ้เจตคต ิทกัษะ ความตัง้ใจจรงิ และความมุ่งมัน่ที่
จะหาทางแกไ้ขปัญหาทีเ่ผชญิอยู่และป้องกนัปัญหาใหม่ ทัง้ดว้ยตนเอง และดว้ยความร่วมมอืกบัผูอ้ื่น ทัง้นี้หลกัการของ
สิ่งแวดล้อมศึกษามีวัตถุประสงค์ 5 ด้าน คือ ด้านความตระหนัก ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ ด้านเจตคติ  
ดา้นการมสีว่นร่วม ซึง่จะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูเ้รยีน จากไม่รู ้เป็นรู ้จากรูเ้ป็นรูส้กึ จากรูส้กึเป็นคดิ
จะท า จากคดิจะท าเป็นลงมอืท า จากลงมอืท าเป็นชวนคนอื่นท า [16-24]. 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครูวิทยาศาสตร์ (Environmental Science for Science Teachers; ESST) 
เป็นรายวชิาทีอ่ยู่ในหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป (หลกัสตูร  4 ปี) มคี าอธบิายรายวชิาดงันี้ 
ศึกษาความรู้พื้นฐานและแนวคิดทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ ปัญหาสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้ อม และ 
การประยุกต์ใชว้ทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ฝึกเทคนิคเบือ้งต้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิาและการจดัการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
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เนื้อหาของรายวชิา ดงันัน้รายวชิานี้จงึมคีวามส าคญัเพราะเป็นหนึ่งในหวัใจส าคญัของการผลติครูวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, 
TQF:HEd) โดยเฉพาะสาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์(หลกัสตูร 4 ปี) พ.ศ. 2562 ทีม่กีารเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจ
การรูว้ทิยาศาสตร ์(Scientific literacy) โดยใชอ้งคค์วามรู ้(Knowledge) ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์(Science 
process skills) และ มจีติวทิยาศาสตร ์(Scientific mind) ท าใหผู้เ้รยีนน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดต้ามสมรรถนะระดบั
นานาชาต ิ[25-32] 

การจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบ PBL นี้มกีารออกแบบหน่วยการเรยีนรู ้เรื่อง คุณภาพน ้าคุณภาพชวีติ ใหไ้ดเ้รยีนรู้
เรื่องคุณภาพน ้า การบ าบดัน ้าเสยี และ การน าไปใช้ประโยชน์ในชวีติประจ าวนั ในกระบวนการจดัการเรยีนรู้จะเน้น
ประเด็นศึกษาเรื่องคุณภาพน ้าและการบ าบดัน ้าเสียและเชื่อมโยงโครงการในหระราชด าริกังหนัน ้าชยัพฒันา ที่มี 
การส่งเสรมิผลการเรยีนรูด้้านทกัษะทางปัญญา ทกัษะการทดลอง และ จติวทิยาศาสตร ์งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานต่อผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ ความสามารถ  
ดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษาของผูเ้รยีนโดยใชห้วัขอ้คุณภาพน ้าคุณภาพชวีติเป็นกรณีศกึษา 

 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง  

รปูแบบการวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิกึ่งทดลองแบบศกึษากลุ่มเดยีววดัผลก่อนและหลงัเรยีน (One group pretest 
posttest design) โดยท าการศกึษา 2 ตวัแปร คอื 1) การศกึษาผลของการใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐานที่
มต่ีอผลการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ของนิสติครูวทิยาศาสตรท์ัว่ไประหว่างก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน และ 2) การศกึษาผลของ
การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้การแก้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของนิสิตครู
วทิยาศาสตรท์ัว่ไประหว่างก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนที ่[33] 

 

สมมติฐานการวิจยั 

3. นิสติครูวทิยาศาสตรท์ัว่ไปทีผ่่านกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ PBL ในรายวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มส าหรบั
ครวูทิยาศาสตร ์มผีลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  

4. นิสติครูวทิยาศาสตรท์ัว่ไปทีผ่่านกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ PBL ในรายวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มส าหรบั
ครวูทิยาศาสตรม์คีวามสามารถดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษาหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน   
กรอบแนวคิดของการวิจยั 

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ PBL  

ในรายวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มส าหรบัครวูทิยาศาสตร์ 
 

1. 1. ผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

2. 2. ความสามารถดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษา 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิของการวจิยั  
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้คอื นิสติครูวทิยาศาสตรท์ัว่ไป หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ชัน้ปีที่ 1 - 5 จ านวนทัง้สิ้น 124 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ นิสิตครูวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ชัน้ปีที่ 2 จ านวน 28 คน ที่ถูกเลือกมาแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จากการลงทะเบยีนรายวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อมส าหรบัครูวทิยาศาสตร์ ภาคเรยีนที่  1 ปี
การศกึษา 2563 

 

เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

4. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ PBL ในรายวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มส าหรบัครวูทิยาศาสตร ์ในประเดน็การ
แกไ้ขปัญหาเรื่องคุณภาพน ้าคุณภาพชวีติ 

5. แบบวัดผลการเรียนรู้ในการเรียนรู้ก่อนเรียน-หลังเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู
วทิยาศาสตร ์ทีเ่ป็นแบบทดสอบแบบปรนยั จ านวน 30 ขอ้ ของนิสติครวูทิยาศาสตรท์ัว่ไปทีม่กีารใชก้จิกรรมการเรยีนรู้
แบบ PBL 

6. แบบวัดผลการเรียนรู้ในการเรียนรู้ก่อนเรียน-หลังเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู
วทิยาศาสตร ์ทีเ่ป็นแบบทดสอบแบบอตันัย จ านวน 2 ขอ้ ของนิสติครูวทิยาศาสตรท์ัว่ไปทีม่กีารใชก้จิกรรมการเรยีนรู้
แบบ PBL 

 

ขัน้ตอนในการด าเนินงานวิจยั 

4. ขัน้เตรยีมการ 
4.1 ผูว้จิยัด าเนินการสรา้งและหาคุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ PBL ในรายวชิาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมส าหรับครูวิทยาศาสตร์ ในประเด็น การแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพน ้ าคุณภาพชีวิต และศึกษา 
การจดัการเรยีนรู้แบบ PBL ออกแบบการสอน และ กจิกรรมเชงิรุก รวมถึงบทปฏบิตักิารจดัท าเป็นชุดกจิกรรม เรื่อง 
คุณภาพน ้าคุณภาพชวีิต เครื่องมือน าไปประเมนิความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้และรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรม และ ประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้จากผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  
ผลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า จุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละรูปแบบการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกนั และ มี
คุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก (�̅� = 4.68, S.D. = 0.23) 

 
4.2 ผู้วิจ ัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียน-หลังเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์

สิง่แวดล้อมส าหรบัครูวทิยาศาสตร์ ในประเดน็การแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพน ้าคุณภาพชวีติ เป็นปรนัย 4 ตัวเลอืก 
จ านวน 90 ขอ้ และน าไปตรวจสอบหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) จากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่า แบบทดสอบมี
ขอ้ค าถามที่มคี่า IOC อยู่ในระดบัที่ผ่านเกณฑ ์(IOC  0.60) [34] ทุกขอ้ ผู้วจิยัจงึน าขอ้สอบทีป่รบัปรุงแก้ไขแลว้ไป
ทดลองใช ้(Try-out) กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 25 คน และน ามาหาค่าความยากง่าย (Difficulty, p) และค่า
อ านาจการจ าแนก (Discriminant index, B) ของแบบทดสอบรายขอ้ พบว่าขอ้ค าถามทีม่คี่าความยาก-ง่ายอยู่ในช่วง 
0.25 – 0.80 และมคี่าอ านาจการจ าแนกตัง้แต่ 0.23 ขึน้ไป มจี านวนทัง้สิน้ 74 ขอ้ นอกจากน้ีขอ้สอบฉบบัดงักล่าวยงัถูก
น าไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability, r) โดยวธิขีองคเูดอร-์รชิารด์สนั (Kuder-Richardson Procedure, K-20) และพบว่า
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มคี่า r ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.70 จดัท าขอ้สอบฉบบัสมบรูณ์ทีม่จี านวนขอ้สอบ 30 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน เพื่อ
เตรยีมน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างจรงิ 

 
4.3 ผู้วิจ ัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาก่อนเรียน-หลงัเรียน 

รายวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มส าหรบัครูวิทยาศาสตร ์ในประเดน็การแกไ้ขปัญหาเรื่องคุณภาพน ้าคุณภาพชวีติเป็น
อัตนัย จ านวน 6 ข้อ และน าไปตรวจสอบหาค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่า 
แบบทดสอบมขีอ้ค าถามทีม่คี่า IOC อยู่ในระดบัทีผ่่านเกณฑ ์(IOC  0.60) [34] ทุกขอ้ ผูว้จิยัจงึน าขอ้สอบที่ปรบัปรุง
แก้ไขแลว้ไปทดลองใช ้กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 25 คน และน ามาหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจการ
จ าแนก ของแบบทดสอบรายขอ้ พบว่าขอ้ค าถามทีม่คี่าความยาก-ง่ายอยู่ในช่วง 0.25 - 0.80 และมคี่าอ านาจการจ าแนก
ตัง้แต่ 0.22 ขึน้ไปทุกขอ้ นอกจากนี้ขอ้สอบฉบบัดงักล่าวยงัถูกน าไปหาค่าความเชื่อมัน่ โดยวธิขีองคูเดอร์-รชิารด์สนั 
(Kuder-Richardson Procedure, K-20) และพบว่ามคี่า r ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.71 จดัท าขอ้สอบฉบบัสมบูรณ์ที่มจี านวน
ขอ้สอบ 2 ขอ้ ขอ้ละ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน เพื่อเตรยีมน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างจรงิ  

 
5. ขัน้ด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยั  

 ผูว้จิยัด าเนินกจิกรรมการจดัการเรยีนรูต้ามแผนจดัการเรยีนรู้ในรายวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มส าหรบัครู
วทิยาศาสตร ์หน่วยคุณภาพน ้าคุณภาพชวีติ จ านวน 8 ชัว่โมง โดยใหผู้ว้จิยัคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อน และผูว้จิยัอกีคน
หนึ่งท าหน้าทีก่ ากบัตดิตามและช่วยเกบ็ขอ้มลูการวจิยั นิสติกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 28 คนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย แต่
ละกลุ่มมจี านวนสมาชกิ 4 - 5 คนตามความสมคัรใจ และนิสติแต่ละกลุ่มจะถูกมอบหมายงานใหท้ ากจิกรรมการเรยีนรู้
แบบ PBL ในประเดน็การแกปั้ญหาเรื่องคุณภาพน ้าคุณภาพชวีติ ตามขัน้ตอนในชุดกจิกรรมเรื่องคุณภาพน ้าคุณภาพ
ชวีติ และแผนการจดัการเรยีนรู ้เป็นระยะเวลา 8 ชัว่โมง  

 

6. ขัน้วเิคราะหผ์ลการวจิยั  
ข้อมูลการวิจยัจะถูกน ามาวิเคราะห์ ใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ประเมนิระดบัคุณภาพโดยใชเ้กณฑด์งันี้ 

คะแนนเฉลีย่  4.21 – 5.00 แปลความหมายว่า  มผีลการประเมนิระดบัดมีาก 

คะแนนเฉลีย่  3.41 – 4.20 แปลความหมายว่า  มผีลการประเมนิระดบัด ี

คะแนนเฉลีย่  2.61 – 3.40 แปลความหมายว่า  มผีลการประเมนิระดบัพอใช ้

คะแนนเฉลีย่  1.81 – 2.60 แปลความหมายว่า  มผีลการประเมนิระดบัต ่า 

คะแนนเฉลีย่  1.00 – 1.80 แปลความหมายว่า  มผีลการประเมนิระดบัต ่าทีส่ดุ 

นอกจากนี้ยงัมกีารใชส้ถติอิา้งองิเพื่อท าการทดสอบค่าท ีใชก้ารทดสอบค่าทแีบบกลุ่มเดยีว (One sample 
t-test)  
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ผลการทดลอง  

เมื่อด าเนินการจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบ PBL ในรายวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มส าหรบัครูวทิยาศาสตร ์ใน
ประเดน็เรื่องคุณภาพน ้าคุณภาพชวีติใหแ้ก่นิสติครวูทิยาศาสตรท์ัว่ไปทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างตามตารางที ่1 พบว่า   

3. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนผลการเรยีนรูใ้นรายวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มส าหรบั
ครูวทิยาศาสตร ์ของนิสติครูวทิยาศาสตรท์ัว่ไปก่อนและหลงัการเรยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ PBL เป็นปรนัย 30 
ขอ้ คดิเป็น 30 คะแนน พบว่า หลงัเรยีนมผีลการเรยีนรู ้25.38 คะแนน (รอ้ยละ 84.60) สงูกว่าก่อนเรยีน 19.24 คะแนน 
(ร้อยละ 64.13) มีค่า t เท่ากบั 9.63 แสดงว่าการจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบ PBL นิสติกลุ่มตวัอย่างมผีลการเรยีนรู้
ทางการเรยีนสงูกว่าก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ PBL อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .01  

4. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนผลการวดัความสามารถดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษาในรายวชิา
วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มส าหรบัครูวทิยาศาสตร ์ของนิสติครูวทิยาศาสตรท์ัว่ไปก่อนและหลงัการเรยีนดว้ยกจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบ PBL เป็นอตันัย จ านวน 2 ขอ้ คดิเป็น 20 คะแนน พบว่า หลงัเรยีนมผีลการเรยีนรู้ 17.34 คะแนน (รอ้ยละ
86.70) สูงกว่าก่อนเรยีน 13.57 คะแนน (ร้อยละ 67.85) มคี่า t เท่ากบั 9.82 แสดงว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 
PBL นิสติกลุ่มตวัอย่างมคีวามสามารถดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษาหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ PBL 
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .01 

 

ตารางท่ี 1 ขัน้ตอนการทดลองจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ PBL และเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยั 

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 

แบบ RBL 

ชัว่โมงท่ี กิจกรรมการเรียนรู้ 

ก่อนจดัการเรียนรู้ 0 ท าแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรู้และแบบทดสอบวดัความสามารถด้าน

สิง่แวดลอ้มศกึษา (60 นาท)ี 

สปัดาห์ท่ี 1 

(1) ก าหนดปัญหา 1 1. แบ่งกลุ่มผูเ้รยีน กลุ่มละ 4 - 5 คน ตามความสมคัรใจ 
2. ด าเนินการตามชดุกจิกรรมคุณภาพน ้าคุณภาพชวีติ 
3. ชมคลปิวดีโีอ เรื่อง ขา่วน ้าเสยีแหล่งน ้าทอ้งถิน่ 
4. การใช้กรณีศึกษาด้วยค าถามกระตุ้นความคิด และ เทคนิค 

Think pair share เพื่อก าหนดปัญหา 
(2) ท าความเขา้ใจกบัปัญหา 2 1. อบรมเชงิปฏิบัติการ และ ฟังการบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบ

คุณภาพน ้าเบื้องตน้ 
2. สบืคน้ขอ้มลูจากชดุกจิกรรมคุณภาพน ้าคุณภาพชวีติ 

(3) ด าเนินการศกึษาคน้ควา้ 3 1. การใช้ค าถามกระตุ้นความคิด และ เทคนิค Think pair 
share  

2. การตัง้สมมตฐิานและก าหนดตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(4) การสงัเคราะหค์วามรู ้ 4 ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการด าเนินการของแต่ละคนที่

ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นร่วมกัน 

เทคนิค Think pair share 
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สปัดาห์ท่ี 2 

(5) การสรุปและประเมนิค่าของค าตอบ 5 – 6  น าเสนอและอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นร่วมกบั
กลุ่มอื่น เพื่อน าไปปรับปรุงการน าเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบ
โปสเตอรห์รอือนิโฟกราฟิกการรณรงคเ์รื่องการอนุรกัษ์แหล่น ้า 

(6) น าเสนอและประเมนิผลงาน 7 – 8  1. สมัมนาผลงานวจิยั ในรปูแบบ Walk gallery 
2. อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ผลการวจิยั 
3. ผูส้อนใหข้อ้เสนอแนะและใชค้ าถามกระตุน้ความคดิ 

หลงัจดัการเรียนรู้ 0 ท าแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรู้และแบบทดสอบวดัความสามารถด้าน
สิง่แวดลอ้มศกึษา (60 นาท)ี 

 

ตารางท่ี 2 ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูว้ทิยาศาสตรร์ายวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มส าหรบัครวูทิยาศาสตร ์ของนิสติาทีผ่่าน
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ PBL 

 N คะแนนเฉลีย่ (X̅) S.D. รอ้ยละ t2 

ก่อนเรยีน 28 19.24 5.23 64.13 9.63* 

หลงัเรยีน 28 25.38 4.17 84.60  

p*< .01  t(.01, df 27) ค่า t แบบตวัอย่างไม่เป็นอสิระต่อกนั (One-tailed) 

t2 หมายถงึ ค่าสถติเิพื่อทดสอบคะแนนผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูก่้อนและหลงัเรยีน 

               

ตารางท่ี 3  ผลความสามารถดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษารายวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มส าหรบัครวูทิยาศาสตร ์ของนิสติที่
ผ่านกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ PBL 

 N คะแนนเฉลีย่ (X̅) S.D. รอ้ยละ t2 

ก่อนเรยีน 28 13.57 4.37 67.85 9.82* 

หลงัเรยีน 28 17.34 3.72 86.70  

p*< .01  t(.01, df 27) ค่า t แบบตวัอย่างไม่เป็นอสิระต่อกนั (One-tailed) 

t2 หมายถงึ ค่าสถติเิพื่อทดสอบคะแนนผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูก่้อนและหลงัเรยีน 

            

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  

งานวิจัยครัง้นี้ ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนิสิต 
ครูวิทยาศาสตร์ทัว่ไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความสามารถ  
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา สะท้อนสมรรถนะผู้เรียนที่ส าคญั โดยใช้ตัวอย่างรายวิช าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรบั 
ครูวทิยาศาสตร์ ในหน่วย คุณภาพน ้าคุณภาพชวีติ พบว่า ผู้เรยีนมผีลการเรยีนรู้และความสามารถด้านสิง่แวดล้อม
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ศึกษาสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดกิจกรรม แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มี 
การออกแบบให้สะท้อนถึงผลการเรียนรู้ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และ จิตวิทยาศาสตร์ของผู้เรยีน ที่มี 
การถอดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูม้าจากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เชื่อมโยงกบัหน่วยการเรยีนรูคุ้ณภาพ
น ้าคุณภาพชีวิตที่มีรายละเอียดวิชาตามค าอธิบายของรายวิชา รวมถึงการออกแบบให้ประ เด็นเป็นสถานการณ์ที่
ใกลเ้คยีงกบัผูเ้รยีนในเรื่องของน ้าเสยีในชุมชนส่งผลกระทบอย่างไร และ หาวธิกีารแกปั้ญหาอย่างไร และ เชื่อมโยงกบั
โครงการในพระราชด ารอิย่างไร น าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างถูกวธิ ีดงันัน้การเชื่อมโยงนี้สามารถสอดแทรกกจิกรรม  
การเรยีนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐานเขา้ไป สามารถน าไปออกแบบในหน่วยการเรยีนอื่นๆ และ รายวชิาอื่นๆ ต่อไป  

การทีผ่ลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละความสามารถดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษาหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนนัน้อาจเป็น
เพราะผูเ้รยีนไดท้ ากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมดว้ยตนเอง ผ่านกระบวนการแกปั้ญหาดว้ยวทิยาศาสตรศ์กึษาที่
มีล าดบัและขัน้ตอน ทัง้ 6 ขัน้ตอน และมีการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science communication) นอกจากนี้ยงัมกีารใช้
กรณีศึกษาที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวนัและท้องถิ่นท าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักดานสิ่งแวดล้อม และ น าไปสู่  
การร่วมกนัแนะน าคนอื่นใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมรณรงคร์กัษาสิง่แวดลอ้ม ท าใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งพฤตกิรรมผลการเรยีนรู้
จากการเขา้ใจในงานที่ท า วเิคราะห์ผลการทดลองที่ได้ สงัเคราะห์ผลขององค์ความรู้ที่ได้จากการวจิยั และสามารถ
ประเมนิผลการน าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนัได ้[8, 10, 11, 13,14,15,21, 22, 23] 

 

ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะ 

4. การจดัการเรยีนรู้แบบ PBL เชื่อมโยงในการจดัการเรยีนรู้ในวชิาต้องมกี าหนดสถานการณ์ทีช่ดัเจนและ
เชื่อมโยงกบัปัญหาทางคม ที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และน าไปสู่การแก้ปัญหาโดยใช้วธิีการทางวทิยาศาสตร์  
ซึ่งสอดคล้องกบัการจดัการเรยีนรู้แบบวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสงัคม และสิง่แวดล้อม (Science technology social 
and environment) ซึง่สามารถน าไปพฒันาการจดัการเรยีนรูแ้บบการแกปั้ญหาดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษาได ้ 

5. จากการสอบถามนิสติดว้ยการสมัภาษณ์โดยใหส้ะท้อนสะทอ้นความรู้สึกที่ได้ท ากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 
PBL พบว่านิสติสว่นหนึ่งชอบท ากจิกรรมเพราะสามารถสบืคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง มกีารท างานเป็นกลุ่ม และสามารถ
ช่วยการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการทดลองทีส่ะทอ้นปัญหาในชวีติประจ าวนั และยงัเชื่อมโยงความรูไ้ปสู่โครงการใน
พระราชด ารขิองในหลวงรชักาลที ่9 เรื่อง กงัหนัน ้าชยัพฒันาทัง้นี้ไดร้บัการอ านวยความสะดวกในการท ากจิกรรมและให้
ค าแนะน า นอกจากนี้นิสติส่วนหนึ่งสะท้อนใหเ้หน็ว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศกึษาน้อยเกนิไปเพราะต้องใชเ้วลาในการ
สบืคน้ และ การสงัเคราะหข์อ้มลูทีต่อ้งใชเ้วลาควรเพิม่เวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 
 

กิตติกรรมประกาศ  

งานวจิยันี้ส าเรจ็ไดต้อ้งขอขอบคุณภาควชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ที่ให้การเอื้อเฟ้ือด้านสถานที่และกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่ให้อนุญาตในการท า  
การทดลองหลังจากฟังค าชี้แจง และเมื่อทดลองแล้วให้ข้อเสนอแนะที่ดีในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ในครัง้ต่อไป 
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