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บทคัดยอ 

 การวจัิยครัง้นี้มวีัตถุประสงค เพื่อ 1) ศกึษาขอมูลพื้นฐาน 2) สรางและพัฒนารูปแบบให 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 3) ศึกษาผลการทดลอง และ 4) ประเมินความพึงพอใจตอ  

การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ  

คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อสรางรูปแบบ และ 2) ทดลองใชพรอมทั้งประเมินความพึงพอใจ 

กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมอยางงายจากนักเรยีนจํานวน 36 คน เครื่องมอืที่ใชไดแก 1) รูปแบบ 

การจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE 2) แผนการจัดการเรียนรู 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะหแบบทดสอบและแบบวัดความพึงพอใจโดยใช 

การหาคาความสอดคลอง (IOC) คาความยาก อํานาจจําแนก ความเช่ือม่ัน คารอยละ คาเฉลี่ย  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาท ี

 ผลการวจัิยพบวา 1) นักเรยีนตองการการจัดการเรยีนรูที่สงเสรมิใหมทีักษะความสามารถ 

ในการคิดแกปญหา นําชีววิทยาพื้นฐานไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 2) ไดรูปแบบการจัด 

การเรียนรูแบบ RAJASEE ประกอบดวย ทบทวนปญหา (Review: R) วิเคราะหปญหา (Analysis: A)  

เชื่อมโยงความรู (Join: J) ประยุกตวิธีการแกปญหา (Apply: A) ลงมือแกปญหา (Set in: S)  

ตรวจสอบผลการแกปญหา (Evaluate: E) และแสดงผลการแกปญหา (Exposition: E) เมื่อนําไป 

ทดลองใชพบวามีประสิทธิภาพเทากับ 85.11/84.33 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 

ความสามารถในการคิดแกปญหา หลังจากการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE  

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอ 

การจัดการเรยีนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ RAJASEE ระดับมากที่สุด 

 คําสําคัญ: การพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู ความสามารถในการคิดแกปญหา ชีววทิยาพื้นฐาน 
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Abstract 

 The research objectives were 1) to study basic data, 2) to create and develop  

an instructional model following the 80/80 efficiency criterion, 3) to implement the model, and  

4) to evaluate students’ satisfaction with the RAJASEE Instructional Model. The research method  

was divided into 2 steps: 1) studying the school-based curriculum to create and develop  

the instructional model; and 2) to apply the model and assess satisfaction of a sample  

population of 36 students who were assigned to be a trial group through simple random  

sampling. The research tools were 1) the RAJASEE Instructional Model, 2) a learning management  

lesson plan and 3) a learning achievement test, a problem solving abilities test and a satisfaction  

evaluation form. Statistical analysis was performed by using item objective congruence index,  

difficulty index, discrimination index, reliability, percent, arithmetic mean, standard deviation  

and t-test for dependent variables. 

 The results found that 1) students desired an instructional model that enhances  

application of the Basic Biology course to solve their daily life problems. 2) The RAJASEE  

Instructional Model was created, composed of review (R), analysis (A), join (J), apply (A),  

set in (S), evaluate (E) and exposition (E). The efficiency of the model was assessed at  

85.11/84.33. 3) The sample students’ problem solving abilities scores were compared  

between before learning with RAJASEE Instructional Model and after learning with RAJASEE  

Instructional Model. The latter scores were higher, with statistical significance at the .01  

confidence level. Students’ satisfaction with the RAJASEE Instructional Model was rated  

at top level. 

 Keywords: Development, Instructional Model, Problem Solving Abilities, Basic Biology 
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บทนํา 

 แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) หลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงพัฒนานักเรียนเปนสําคัญ วิทยาศาสตรมีบทบาท 

สําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต การสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูธรรมชาติของความรู 

วิทยาศาสตร และสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรตลอดชีวิต การคิดแกปญหาเปนสิ่งที่ 

สําคัญตอวถิกีารดําเนินชีวิตในสังคมของมนุษย ซึ่งตองใชการคดิเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  

(ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2553) ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียน  

จงึเปนงานสําคัญอันดับแรกที่ครูตองตระหนักเมื่อทําการสอน (ชนาธปิ พรกุล, 2554) จากรายงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที ่3 (พ.ศ. 2554–2558)  

ของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พบวาจุดที่ควรพัฒนาคือ ดานการจัดการศึกษา และผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน โดยที่กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน ตัวบงช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น้ําหนักคะแนน 20  

คะแนนที่ไดคือ 12.52 ตรงกับระดับคุณภาพดี และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรเนนนักเรียน 

ใหมทีักษะในการคดิแกปญหา ฝกฝนใหนักเรยีนไดคดิหาวธิกีารแกปญหารวมกัน (ฝายบรหิารงาน 

วิชาการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย, 2557) สอดคลองกับการจัดการเรียนรูในรายวิชาชีววิทยา 

พื้นฐาน 2 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2557 ที่ผานมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 

ชีววิทยาพื้นฐาน 2 อยูในระดับพอใช ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมอยูในระดับรอยละ 70  

การจัดการเรียนรูไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร อาจเปนผลมาจากวิธีการสอนของครูไมเนน 

กระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาในดานการคิดวเิคราะห สังเคราะห การแสดงความคิดเห็น  

การแสวงหาความรูดวยตนเอง ตลอดจนความคิดสรางสรรคของนักเรียน ทําใหนักเรียนไมไดฝกคดิ  

ฝกปฏบิัตใิหเกดิกระบวนการเรยีนรูและทักษะ 

 ผูวิจัยจึงสนใจและตองการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ความสามารถในการคิดแกปญหาใหบรรลุผล โดยการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 

แบบ RAJASEE เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ผูวิจัยไดนํารายวิชาชีววิทยาพื้นฐานมาใชในการทําวิจัย และนํา 

ผลการวิจัยไปใชเปนขอสนเทศในการจัดการเรียนรูในรายวิชาอื่นของกลุมสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตร รวมทั้งกลุมสาระอื่นใหมีคุณภาพและสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาการจัด 

การเรียนรูที่พึงประสงคของครูและผูสนใจในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ 

ในการคดิแกปญหาของนักเรยีนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ RAJASEE 

 2. เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE ใหมีประสิทธิภาพ  

ตามเกณฑ 80/80 

 3. เพื่อศกึษาผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ RAJASEE 

 4. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 

แบบ RAJASEE 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/16 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/17  

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

จํานวน 42 คน กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบงาย จํานวน 36 คน 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน ไดแก การใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ RAJASEE 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก 

  2.1 ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน 

ราชสมีาวทิยาลัย 

  2.2 ความพงึพอใจของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรยีนราชสมีาวทิยาลัย 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

เครื่องมอืการวจัิย 

แบงเครื่องมอืเปน 6 ชุด ดังนี้ 

  1. แบบวเิคราะหเอกสาร ใชเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนเอกสาร หนังสอื ตํารา บทความ  

ผลงานวจัิยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบายการจัดการศกึษา จุดมุงหมายการจัดการศกึษาโรงเรียน 

ราชสีมาวิทยาลัย และแนวทางการจัดการศึกษาของกลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร การพัฒนา 

รูปแบบการจัดการเรยีนรู และความสามารถในการคดิแกปญหา 

  2. แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus Group) ใชเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจาก 

การสนทนากลุมของผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
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  3. แบบประเมนิความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE โดยนํา 

รูปแบบการจัดการเรียนรูพรอมหนวยการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น ใหผูเช่ียวชาญ 5 คน เพื่อ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใชและนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ 

(Index of Item-objective Congruence: IOC) 

  4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลอืก สราง 

จํานวน 50 ขอ นําไปใชจริง 40 ขอ ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 

ของเนื้อหาภาษาที่ใช นํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item-objective  

Congruence: IOC) 

  5. แบบทดสอบในการคิดแกปญหาเปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยนํา 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 คน ซึ่งเปน 

ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอน ดานเนื้อหา ดานการคิดแกปญหา ดานการวัดและประเมินผล  

ไดตรวจสอบความตรงตามองคประกอบที่ตองการวัด ความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาที่ใช  

ทําการประเมนิโดยผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุง และประเมนิหาคาดัชนีความ 

สอดคลอง (IOC) 

  6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ 

การจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

จํานวน 5 ระดับ สอบถามความพึงพอใจ 4 ดาน คอื ดานครูผูสอน ดานกจิกรรมการจัดการเรียนรู  

ดานวัดและประเมนิผล และดานภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรยีนรู จํานวน 1 ฉบับ 

 การรวบรวมขอมูล 

 1. ขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบบันทึกการสนทนากลุ ม  

(Focus Group) ไดจากการสนทนากลุม จํานวน 21 คน ประกอบดวย รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จํานวน 10 คน นักเรียนระดับชั้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จํานวน 5 คน ตัวแทนผูปกครองนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จํานวน 5 คน ผูวิจัยเปนผูเก็บ 

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

 2. ขอมูลวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลจากผูเ ช่ียวชาญ จํานวน 5 คน จาก 

แบบประเมินความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE พรอมหนวยการจัด 

การเรียนรูที่สรางขึ้น และเก็บขอมูลจากนักเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก แบบทดสอบในการคิดแกปญหาเปนแบบทดสอบปรนัย  
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4 ตัวเลือก แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ 

การจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 โรงเรียนราชสมีาวทิยาลัย 

 การวเิคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัยและตรวจสอบความถูกตอง 

ของขอมูล สวนขอมูลเชิงปริมาณวเิคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิใชการหาคาสัมประสิทธิ์ 

ความสอดคลอง (Index of Item-objective Congruence: IOC) ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป คาความยาก (P)  

คาอํานาจจําแนก (B) คาความเช่ือม่ัน (rcc) และคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ของครอนบาค  

(Cronbach) การหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรูใช E1/E2 = 80/80 การทดสอบคาที  

(t-test) การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชสูตรของโลเวท (Lovett) 
 

ผลการวจัิย 

 ผลวจัิยตามการดําเนนิงานทัง้หมด 4 ขัน้ตอน มดีังนี้ 

  1. ศกึษาขอมูลพื้นฐาน โดยจําแนกเปนขัน้ตอนยอย 2 ขัน้ คอื 

   1.1 ผลการวิเคราะหเอกสาร เครื่องมือที่ใชคือแบบวิเคราะหเอกสารพบวา  

สภาพที่คาดหวังในการจัดการเรียนรู มุงสูการสงเสริมใหนักเรยีนมทีกัษะของผูเรยีนในศตวรรษที่ 21  

มีทักษะการคิด ทักษะการใชเทคโนโลยี ทักษะการใชชีวิต เนนการสงเสริมความสามารถ 

ในการคดิแกปญหา เพื่อใหนักเรยีนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวติประจําวัน สงผลใหอยูในสังคม 

อยางมคีวามสุขได 

   1.2 ผลการสนทนากลุม (Focus Group) พบวากิจกรรมการเรียนการสอน 

ชีววิทยาควรเนนใหนักเรียนมีสวนรวมมากที่สุด เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรับทัง้ความรูความเขาใจ 

ในเนื้อหาวิชา กระบวนการสืบสอบหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทาง 

วทิยาศาสตร 

  2. ผลการสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE เพื่อสงเสริม 

ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน 

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก หลักการ วัตถุประสงค  

กระบวนการจัดการเรียนรู สาระหลักและทักษะความสามารถ ระบบสังคมและการตอบสนอง  

มีขั้นตอนการเรียนรู 7 ขั้นตอน ไดแก ทบทวนปญหา (Review: R) วิเคราะหปญหา (Analysis: A)  

เชื่อมโยงความรู (Join: J) ประยุกตวิธีการแกปญหา (Apply: A) ลงมือแกปญหา (Set in: S)  

ตรวจสอบผลการแกปญหา (Evaluate: E) และแสดงผลการแกปญหา (Exposition: E) เมื่อนําไป 

ทดลองใชพบวา มปีระสทิธภิาพเทากับ 85.11/84.33 ซึง่สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
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 3. ผลการศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE พบวา  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรยีน อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 4. ผลการประเมินผลความพึงพอใจการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE  

เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 พบวา  

โดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE มากที่สุด (X� = 4.52;  

SD = 0.07) 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 1. ขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ RAJASEE เพื่อสงเสรมิ 

ความสามารถในการคดิแกปญหาของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 โรงเรยีนราชสมีาวทิยาลัย 

  1.1 สภาพที่คาดหวังในการจัดการเรียนรู มุงสูการสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะของ 

ผูเรยีนในศตวรรษที่ 21 มทีักษะการคดิ ทักษะการใชเทคโนโลย ีทักษะการใชชีวติ เนนการสงเสริม 

ความสามารถในการคิดแกปญหา เพื่อใหนักเรียนมีความคิดแกปญหา สามารถนําไปประยุกตใช 

ในชีวิตประจําวันได สงผลใหอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขัน้พื้นฐาน 2551 และหลักสูตรสถานศกึษา โรงเรยีนราชสมีาวทิยาลัย 

  1.2 แนวคิดการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงระบบ หลักการแนวคิด 

เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู ของจอยซและเวลล และแนวคิดการออกแบบรูปแบบ  

การจัดการเรียนรูเชิงระบบตามรูปแบบการจัดการเรียนรู พบวา แนวคิดการออกแบบรูปแบบ  

การจัดการเรียนรูเชิงระบบ หลักการแนวคดิเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู ของจอยซและเวลล  

ที่นําเสนอองคประกอบของรูปแบบ การจัดการเรยีนรู 3 สวน ดังนี้ 

   สวนที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู (The model of teaching) กระบวนการเรียน 

การสอน (Syntax หรือ Phases) ระบบสังคม (Social System) หลักการตอบสนอง (Principle of  

Reaction) และ 4) สิ่งสนับสนุน (Support System) 

   สวนที่ 2 การนํารูปแบบการจัดการเรยีนรูไปใช (Application) 

   สวนที่ 3 สาระหลักและสิ่งที่สงเสริมการเรียนรู (Onstruction and Nurturant Effects) 

  และแนวคดิการออกแบบรูปแบบการจัดการเรยีนรูเชิงระบบตามรูปแบบการจัดการ 

เรียนรู มี 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 หลักสูตร ปญหาความตองการของผูเรียน 

ผูสอน องคประกอบที่ 2 เนื้อหา มโนทัศน วัตถุประสงค องคประกอบที่ 3 ยุทธศาสตร/ยุทธวิธี 

ในการสอน องคประกอบที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ และองคประกอบที่ 5 การวัด 

และประเมินผลการเรียนการสอน ซึ่งทั้ง 2 แนวคิดมีองคประกอบที่เหมาะสมและสอดคลองกับ 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 24 ฉบับที่ 47 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 47 July-December, 2018 
71 

 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดองคประกอบตาม 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 หลักการ  

องคประกอบที่ 2 วัตถุประสงค องคประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู องคประกอบที่ 4  

สาระหลักและทักษะความสามารถ องคประกอบที่ 5 ระบบสังคมและการตอบสนอง 

  1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู ความสามารถในการคิด 

แกปญหา ไดแก ทฤษฎีการคิดแกปญหาของบลูม (Bloom) และทฤษฎีของโพลยา (Polya) ที่ได 

เสนอขั้นตอนการแกปญหาในการฝกคดิในแกปญหาที่แตกตางกัน แตละวิธีการนั้นสามารถนําไป 

เปนแนวทางในการฝกใหนักเรียนรู จักคิดแกปญหาได ซึ่งผูวิ จัยไดศึกษาและสังเคราะห 

กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการเรียนรูขึ้น ไดกระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ 

การจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE 7 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนปญหา (Review: R)  

ขั้นตอนที่  2 การวิเคราะหปญหา (Analysis: A) ขั้นตอนที่  3 การเช่ือมโยงความรู (Join: J)  

ขัน้ตอนที่ 4 การประยุกตวธิกีารแกปญหา (Apply: A) ขัน้ตอนที่ 5 การลงมอืแกปญหา (Set in: S)  

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบผลการแกปญหา (Evaluate: E) และขั้นตอนที่ 7 การแสดงผลการแกปญหา  

(Exposition: E) 

  1.4 การวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันและความตองการในการจัดการเรียนรู  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยการสนทนากลุม (Focus group)  

ของผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จํานวน 21 ทาน เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและ 

ความตองการในการจัดการเรยีนรู พบวา สภาพปจจุบัน คอื การจัดการเรยีนรูมุงเนนใหนักเรียนได 

เรียนตามเนื้อหา ขาดสื่อการเรียนรูที่สอนใหมีการปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอน โดยมีขั้นตอนที ่

สามารถเรยีนรูไดรวดเร็ว และเขาใจไดงาย นําไปสูทักษะการปฏบิัติงาน การทํางานกลุม จากการ 

จัดการเรียนรูใหนักเรียนเรยีนเนนเนื้อหาความรูทําใหนักเรยีนขาดทักษะการคิด โดยเฉพาะการคดิ 

แกปญหา ขาดการวิเคราะห การสังเคราะห การแสวงหาความรูโดยใชสื่อเทคโนโลยี รวมไปถึง 

การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน โดยสังเกตจากพฤตกิรรมการเรยีนรูของนักเรียน การทํางาน และ 

การสรุปผลการปฏบิัตงิานหลังจากเรยีนรูเสร็จสิ้นลง 

 สภาพที่คาดหวังในการจัดการเรียนรู มุงสูการสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะของผูเรียนใน 

ศตวรรษที่ 21 มีทักษะการคิด ทักษะการใชเทคโนโลยี ทักษะการใชชีวิต เนนการสงเสริม 

ในการคิดแกปญหา เพื่อใหนักเรียนมีความคิดแกปญหา สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต 

ประจําวันได สงผลใหอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตร 

แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2551 และหลักสูตรสถานศกึษาโรงเรยีนราชสมีาวทิยาลัย 
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 ครูมีความตองการในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่เนนการปฏิบัติงานที่ไดมาจาก 

กระบวนการคดิแกปญหาของนักเรยีน และการใชเทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู นําไปสูการคดิ 

แกปญหาของนักเรียนเพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพ เกิดจากกระบวนการคิดแกปญหาของตนเอง  

และกระบวนการคิดแกปญหารวมกันภายในกลุม จึงตองการสรางและพัฒนารูปแบบ 

การจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหนักเรยีนมคีวามรู ความสามารถในการแสวงหาความรู ความสามารถ 

ในการคิดแกปญหา โดยผานกระบวนการทํางาน การทํางานกลุม เพื่อฝกใหนักเรียนมีความเปน 

ผูนําและผูตามที่ดี สงเสริมความสามารถในการคิด มีทักษะการคิด ทักษะการใชเทคโนโลยี และ 

ทักษะชีวิต ใหเปนนักเรียนที่มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ขอมูลพื้นฐานที่ไดจากหลักสูตร 

สถานศึกษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

แนวคิดทฤษฎีความสามารถในการคิดแกปญหา การสนทนากลุมของผูมีสวนเกี่ยวของกับ 

การจัดการศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยมีความสอดคลอง 

กับความตองการในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 ตองการใหนักเรียนมีทักษะ 

การคดิ ทักษะการใชเทคโนโลย ีทักษะการใชชีวติ เนนการสงเสรมิความสามารถในการคดิแกปญหา  

เพื่อใหนักเรียนมีความคิดแกปญหา สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได สงผลใหอยูใน 

สังคมไดอยางมคีวามสุข จงึนํามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูที่สรางขึ้น 

 2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE เพื่อสงเสริมความสามารถ 

ในการคดิแกปญหาของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 โรงเรยีนราชสมีาวทิยาลัย 

  2.1 การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้มีช่ือวา “RAJASEE Model” มอีงคประกอบ  

5 องคประกอบ ดังนี้ องคประกอบที่ 1 หลักการ องคประกอบที่ 2 วัตถุประสงค องคประกอบที่ 3  

กระบวนการจัดการเรยีนรู องคประกอบที่ 4 สาระหลักและทกัษะความสามารถ องคประกอบที่ 5  

ระบบสังคมและการตอบสนอง โดยมกีระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการเรยีนรู 7 ขัน้ตอน ไดแก  

ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนปญหา (Review: R) ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหปญหา (Analysis: A)  

ขั้นตอนที่ 3 การเช่ือมโยงความรู (Join: J) ขั้นตอนที่ 4 การประยุกตวิธีการแกปญหา (Apply: A)  

ขั้นตอนที่ 5 การลงมือแกปญหา (Set in: S) ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบผลการแกปญหา (Evaluate: E)  

และขั้นตอนที่ 7 การแสดงผลการแกปญหา (Exposition: E) ตรวจสอบความสอดคลองของ 

รูปแบบการจัดการเรยีนรูที่พัฒนาขึ้นโดยผูเช่ียวชาญ มกีารวเิคราะหขอมูลพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีที่ 

เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูอยางครอบคลุม ไดแกขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ 

นโยบายการจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 หลักสูตร 

สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับ 

การคดิแกปญหาอยางมขีัน้ตอนที่ถูกตอง 
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  2.2 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE เพื่อสงเสริม 

ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  

นําไปหาประสิทธิภาพจากการทดลองแบบภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน มีประสิทธิภาพเทากับ 85.11/84.33  

หมายความวา คาเฉลีย่ของคะแนนจากการทํากิจกรรมและทําแบบทดสอบยอยไดถูกตอง ซึ่งเปน 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ มคีาเฉลี่ยรอยละ 85.11 และ คาเฉลี่ยคะแนนจากการทําแบบทดสอบ 

หลังเรยีนไดถูกตอง ซึ่งเปนประสทิธภิาพของผลลัพธ มคีาเฉลี่ยรอยละ รอยละ 84.33 ซึ่งแสดงวา 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาของ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด  

80/80 ที่ตัง้ไว สอดคลองกับสมมตฐิานการวิจัยขอที ่1 แสดงวารูปแบบการจัดการเรยีนรูที่สรางขึ้น 

มปีระสทิธิภาพ สามารถนําไปใชในการจัดการเรยีนการสอนไดจริงจากการสรางและหาประสทิธิภาพ 

ของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เปนนวัตกรรมดานการจัดการเรยีนรู 

ที่พัฒนากระบวนการคิดแกปญหาของนักเรียน นักเรียนฝกปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการ 

ทํางาน ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร และกระบวนการกลุมในการทํางานไดดี มีการปฏสิัมพันธ 

ระหวางเพื่อนภายในกลุมและระหวางกลุมไดดี มีทักษะในการใชเทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู 

ไดดี และสามารถคนหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ มากขึ้นและหลากหลาย จากการสังเกตการณ 

ปฏบิัตงิานพบวา นักเรยีนแตละกลุมมทีักษะการปฏบิัติงานดขีึ้น มกีารออกแบบในการแกปญหาไดดี  

รูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นจึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับ 

งานวจัิยของ มนตชัย พงศกรนฤวงษ (2552) ที่พฒันารูปแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฏีการสราง 

ความรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรม ผลการวิจัย 

พบวา รูปแบบการเรยีนการสอนนี้มีช่ือเรยีกวา MARCE Model มปีระสทิธภิาพเทากับ 86.13/89.81  

เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด สอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ พิมใจใส  

(2553) ที่พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎกีารสรางความรู เพื่อสงเสรมิความสามารถ 

ในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล ที่มีชื่อเรียกวา PARCE Model มีประสิทธิภาพเทากับ  

80.88/82.75 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 และสอดคลองกับงานวจัิยของ อารยา ชออังชัญ (2553)  

ที่พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ  

86.11/87.67 เมื่อเทยีบกับเกณฑ 80/80 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
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 3. ผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ RAJASEE เพื่อสงเสรมิความสามารถ 

ในการคดิแกปญหาของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 โรงเรยีนราชสมีาวทิยาลัย 

  3.1 การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกอนเรยีนและหลังเรยีนจากการเรียนรู  

โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถติทิี่ระดับ .01 ทัง้นี้เนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ไดผานกระบวนการพัฒนาอยาง 

เปนขั้นตอน ผานการตรวจสอบและประเมินจากผูเช่ียวชาญ ผานกระบวนการทดลองใชจนทําให 

รูปแบบการจัดการเรียนรูมปีระสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการจัดการเรยีนรูไดตามขั้นตอนของ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

แบบ RAJASEE เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มีเนื้อหาเรื่องชีววิทยาพื้นฐาน 2 โดยเนนใหนักเรียนแสวงหาความรู 

จากการสืบคนผานอินเทอรเน็ต คนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและ 

คิดออกแบบ วางแผนการปฏิบัติงาน และลงมือปฏิบัติงาน ทําใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 

ดวยตัวเอง ทําใหนักเรยีนเกิดการเรียนรูจากการคนควา เกดิการพัฒนาการการเรียนรู พัฒนาการ 

ทางดานการแกปญหา ตลอดจนการตัดสินใจในการเลือกหรือการปฏิบัติงานในการแกปญหา  

เกดิการเรยีนรูที่ดขีึ้น สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 

ของ แสงเดอืน เจรญิฉมิ (2552) ไดทําการวจัิยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนที่สรางเสริม 

มโนทัศน และแกปญหาในวิชาฟสิกส ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการทดลองใชรูปแบบ 

การเรียนการสอนพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกส  

หลังการทดลองสูงกวาการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  

สอดคลองกับ คชากฤษ เหลี่ยมไธสง (2554) ไดทําการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

บนเว็บแบบผสมผสาน โดยใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค  

การคิดแกปญหาของนิสิตระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบวา นิสิตที่เรียนดวยรูปแบบการเรียน 

การสอนที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับ พัทธวรรณ เกิดสมนึก (2554) การพัฒนารูปแบบ 

การจัดการเรียนรูภาษาไทยแบบ PSQ4R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีน อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
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  3.2 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนจากการเรยีนรู  

โดยใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ RAJASEE เพื่อสงเสรมิความสามารถในการคดิแกปญหาของ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางม ี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนรู เนนใหนักเรียน 

ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู โดยใหนักเรียนแสวงหาความรูจากการสืบคนผาน 

อินเทอรเน็ต คนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและคิดออกแบบวิธีการ 

แกปญหา จากการไดแสวงหาความรู การวิเคราะห รวมถึงประสบการณของนักเรียน และลงมือ 

ปฏิบัติงานการแกปญหา ทําใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตัวเอง ผานกระบวนการกลุม  

ทําใหผลงานประสบผลสําเร็จ ในการประเมินมีการประเมินผลทั้งระหวางการปฏิบัติงานและ 

ประเมินเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ สงผลใหความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนสูงขึ้น  

สอดคลองกับงานวิจัยของ แสงเดือน เจริญฉิม (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ 

การเรยีนการสอนที่สรางเสรมิมโนทัศนและแกปญหาในวิชาฟสกิส ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย  

ผลการวจัิยพบวา นักเรยีนกลุมทดลองมคีวามสามารถในการคดิแกปญหาหลังการทดลองสูงกวา 

กอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ  

อารยา ชออังชัญ (2553) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสงเสริม 

ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี 

วิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิด 

แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่สอนดวยรูปแบบ 

การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกัน 

อยางมนัียสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยความสามารถในการคดิแกปญหาอยางมวีิจารณญาณ 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ คชากฤษ เหลี่ยมไธสง (2554) ไดทํา 

การวจัิยการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน โดยใชกระบวนการแกปญหา 

อยางสรางสรรค เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค การคิดแกปญหาของนิสิตระดับอุดมศึกษา  

ผลการวิจัยพบวา นิสิตที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีความคิดสรางสรรค  

การคดิแกปญหา หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมนัียสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 4. ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ  

การจัดการเรียนรูแบบ RAJASEE เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา ของนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย  

X� เทากับ 4.52 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ .07 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากรูปแบบ 
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การจัดการเรียนรู ไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยมีการศึกษาขอมูลพื้นฐาน เพื่อใหมี 

ความสอดคลองกับนักเรียน โดยไดพิจารณาจากการตรวจสอบความตองการของผูเชี่ยวชาญ  

และครูผูสอนกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร และศกึษาขอมูลการวิเคราะห สังเคราะหเอกสาร 

แนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ หลักการและแนวคิด ADDIE Model  

ของเควนิ ครูส (Kruse, 2008) ซึ่งในการจัดการเรยีนรูใหนักเรียนมสีวนรวมในทุกขั้นตอน นักเรยีน 

ไดแสวงหาความรูจากการสืบคนจากแหลงเรยีนรูตาง ๆ นําความรูที่ไดมาวิเคราะหและออกแบบ 

วิธีการแกปญหา นําไปสูการปฏิบัติงานการแกปญหาจนประสบผลสําเร็จ กิจกรรมการจัดการ 

เรียนรูสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนใหเพิ่มขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ  

พัทธวรรณ เกิดสมนึก (2554) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูภาษาไทยแบบ PSQ4R ของ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 

โดยรวมอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

 1. รูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนี้ เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา  

ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 โดยใชกระบวนการเรยีนรูที่เนนสงเสริมความสามารถในการคิด 

แกปญหา ซึ่งจะทําใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรูอยางเปนระบบ ดังนัน้จึงควรศกึษาแตละองคประกอบ 

ของรูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นอยางลึกซึ้ง เพื่อใหสามารถนํารูปแบบการเรียนรูไปใช 

ประโยชนไดอยางเต็มประสทิธภิาพ 

 2. การนํารูปแบบการเรียนรูนี้ไปใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ครูผูสอน 

จัดการเรียนรูในรายหนวยการเรียนรูอื่น โดยสามารถนําไปใชในทุกเนื้อหาประเภทเนนทักษะ  

เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรูที่ออกแบบ มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 

ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามรูปแบบการเรียนรูนี้ ตองใชเวลา 

ที่ตอเนื่องกันอยางเพียงพอในการทํากิจกรรม การคิดแกปญหา ครูผูสอนอาจจะใหนักเรียนปฏบิัต ิ

กจิกรรม คดิวางแผน ออกแบบ และปฏบิัตกิารแกปญหาได และควรใหนักเรยีนไดมีเวลาในการปฏิบัติ 

ใหเกดิการคดิอยางเปนระบบอยางเพยีงพอ 
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 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมกีารนําเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลแบบอื่นรวมกับการสัมภาษณ เชน การสังเกต  

เพื่อใหไดขอมูลที่เพยีงพอยิ่งขึ้นมาสังเคราะห ครอบคลุมการจัดกจิกรรมการเรยีนรู 

 2. ควรมีการประเมินรูปแบบการเรียนรูเชิงทฤษฎี โดยผูเชี่ยวชาญที่มีความรอบรู 

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละดานอยางหลากหลาย เพื่อผลผลิตของการเรียนรู  

ที่จะเกิดกับนักเรียน ควรมีการวางแผนในการกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการเรียนรู หรือ 

การเก็บรวบรวมขอมูลที่มีความหลากหลาย เพื่อใหสอดคลองกับสภาพบริบทของนักเรียนและ 

หองเรยีนในแตละพื้นที่ 
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