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ผลการใช้การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานที่มตี ่อความสามารถในการแก้ปัญหาเคมีของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นิตยา ฆนาเกียรติ1*์ และ วิชัย เสวกงาม2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการนาเสนอการใช้การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเคมี เรื่อง ปริมาณ
สัมพันธ์ จุดประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาเคมีก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เคมีตามแนวคิดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานของนักเรียนกลุ่มทดลอง และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาเคมีหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของ
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาเคมี ฉบับก่อนเรี ยนและฉบับหลังเรียน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที Paired-Samples T Test และ t-test independent Sample การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน
เป็นวิธีการสอนที่ทาให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเคมีเพิ่มขึ้น จากขั้นตอนที่สนับสนุนให้นักเรียนได้แก้ปัญหา
คื อ ขั้ นท าแบบทดสอบในห้ องเรี ยน ประกอบด้ ว ยการท าแบบทดสอบประกั นความพร้ อมรายบุ คคล และการท า
แบบทดสอบประกันความพร้อมของกลุ่ม การเขียนคาร้อง การให้ผลป้อนกลับของครู และขั้นการประยุกต์ความรู้ โดย
ความสามารถในการแก้ปัญหาเคมีของนักเรียนจะรวมไปถึง 4 องค์ประกอบด้วยกันคือ 1) การเข้าใจโจทย์ปัญหา 2) การ
เลือกวิธีการ มโนทัศน์หรือหลักการทางเคมีที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา 3) ประยุกต์วิธีการแก้ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงในการ
แก้ปัญหาเคมี และ 4) การใช้คณิตศาสตร์ในการแปลความผลจากการแก้ปัญหาผลการวิจัยพบว่า 1) หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานนักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถในการแก้ปัญหาเคมีสูงกว่าก่อนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานมีคะแนนร้อยละระดับความสามารถในการแก้ปัญหาเคมีสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน; ความสามารถในการแก้ปัญหาเคมี
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Effects of Using Team-Based Learning Instruction on Chemistry Problem
Solving Ability of Upper Secondary School Students
Nittaya Kanakiat1* and Wichai Sawekngam2
Abstract
This research shows Effects of using Team-Based Learning Instruction on chemistry problem solving
ability of stoichiometry. The purposes of this research are 1) to compare the result of chemistry
problem solving ability before and after the experimental group takes Team-based Learning instruction
activities and 2) to compare chemistry problem solving ability between the Team-based Learning
instruction group which participate Team-based instruction at the end and conventional instruction of
control group. The samples are 100 tenth-graders of Bangpakok Wittayakom School who are on second
semester of the 2017 academic year. The pretest and posttest of chemistry problem solving ability are
used in the data collection process. The data were analyzed by using 1) descriptive statistics including
mean, average, average percentage and standard deviation (SD) and 2) inferential statistics PairedSamples T Test and t-test independent Sample Team-based Learning instruction is an instructional
method, making students have more chemistry problem solving ability. The steps that support students
to solve problem are Readiness Assurance consists of Individual readiness assurance test (iRAT) and
team readiness assurance test (tRAT), appeals process, instructor feedback and application of course
concepts. The chemistry problem solving ability consist of four elements; 1) problem comprehension 2)
selection of correct method, chemical concepts or principles to solve problem 3) applying a specific
solution to solve the chemical problem and 4) using appropriate mathematics. The results of the study
revealed that 1) the average percentage score of chemistry problem solving ability after being taught by
Team-based Learning instruction were higher than those of before at .05 level of significance and 2) the
average percentage score of chemistry problem solving ability in the Team-based Learning instruction
group was higher than the control group being taught by conventional instruction at .05 level of
significance.
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1. บทนา
การเรียนการสอนวิชาเคมี เนื้อหาปริมาณสัมพันธ์ถือ
ได้ ว่ าเป็ นพื้ นฐานและเป็ นแกนของเคมี ซึ่ งต้ องการให้
นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา อย่างไรก็ตามนักเรียน
ยังกังวลในความยาก ความเป็นนามธรรม และไม่น่าสนใจ
เพราะการแก้ปัญหาของปริมาณสั มพันธ์และมโนทั ศน์
ปริมาณสัมพันธ์ต้องการทักษะการเขียนการดุลสมการเคมี
และการค านวณปริ ม าณทางเคมี [1] จากผลส ารวจ
เกี่ยวกับการเรียนปริมาณสัมพันธ์ของ Ian Mitchell และ
Richard Gunstone [2] พบว่านักเรียนส่วนมากจะมีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับปริมาณสัมพันธ์ นักเรียนจะ
มี ความสั บสนในเนื้ อหา และไม่ สามารถน าความรู้ ใน
เนื้อหานั้น ๆ มาใช้ในการคานวณโจทย์ปัญหาได้
รูปแบบการสอนทีส่ ่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
เคมี คือ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบกลุ่มจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้ ฝึกคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ได้พัฒนาทักษะใน
การแก้ปัญหา และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทั้ง
ในรายบุคคลและในรายกลุ่ม Larry Michaelson Michael
Sweet และ Dean Parmelee [3] ได้นาเสนอการ
เรียนรู้แบบทีมเป็นฐานกล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็น
ฐาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันหรือการทางานร่วมกัน
ของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องรับผิดชอบในการศึกษาเนื้อหา
ที่ผู้สอนกาหนด ทาความเข้าใจ เพื่อนาความรู้ที่ได้มาร่วม
อภิปราย แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจร่วมกับทีม และ
รับผิดชอบในการร่วมปฏิบัติงานของทีมให้มีคุณภาพสูง
และผู้เรียนต้องได้รับข้อมูลย้อนกลับในการทางานหรือ
การเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่าเสมอและอย่างทันที เพื่อให้
ผู้เรียนและทีมมีการพัฒนาตนเองยิ่งขึ้น Jim Sibley และ
Peter Ostafichuk [4] กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ทีมเป็นฐานมีส่วนสาคัญ 2 ส่วน คือ ให้ผู้เรียนได้เตรียม
ตัวให้พร้อมก่อนเข้าเรียน การเรียนรู้ของผู้เรียนจะมีความ
ลึกขึ้น จะรู้ว่าจะต้องประยุกต์ความคิดรวบยอดในชั้นเรียน
เพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่สนใจรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก
การใช้ กระบวนการประกัน (Readiness Assurance
Process : RAP) จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะเตรียมตัว
มาก่อนเข้าเรียน หลังจากนั้นผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ว่า
จะประยุกต์ความคิดรวบยอดอย่างไรในการแก้ปัญหาโดย
การตัดสินใจที่มีความซับซ้อนขึ้นในทีมจากลักษณะการ
เรียนรู้แบบทีมเป็นฐานผู้วิจัยพบว่า นักเรียนจะได้แก้ปัญหา

เป็ นรายบุ คคลจากนั้ นใช้ กระบวนการกลุ่ มแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นเพื่อรวมกันหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้คาตอบ
หรือผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางเคมีของผู้เรียนได้ ดังงานวิจัย
ของ Jeffery Loo [5] ได้ศึกษาการเรียนรู้ในรูปแบบการ
สืบสอบแบบมีคาแนะนาร่วมกับการเรียนรู้เป็นทีมสาหรับ
การรู้ คิ ด ทางเคมี พบว่ า ผู้ เ รี ย นที่ ท างานเป็ น ที ม ผ่ า น
กระบวนการให้คาแนะนาในการทางาน ทาให้ผู้เรียนได้
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกัน เพิ่มประสบการณ์การ
เรี ย นรู้ แ ละการรู้ คิ ด ทางเคมี ไ ด้ ส อดคล้ อ งกั บ Lorrie
Comeford [6] ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้เป็นทีมเพื่อลดความถดถอยในการเรียนวิชาเคมี
สาหรับนักศึกษาปีที่ 1 พบว่า การเรียนรู้เป็นทีมสามารถ
ช่วยลดความถดถอยทางการเรียนเคมีได้ ทาให้นักศึกษา
ได้ร่วมกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่มสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ได้และ Nattaphon Seechad [7] ได้ศึกษาผลของวิธีสืบ
สอบร่วมกับการเรียนรู้เป็นทีมที่มีต่อความ สามารถในการ
แก้ ปั ญหาทางเคมี และเจตคติ ต่ อการท างานกลุ่ มของ
นั กเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่ า นั กเรี ยนมี ความ
สามารถในการแก้ ปั ญ หาทางเคมี อ ยู่ ใ นระดั บ ความ
สามารถดีและสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ดังที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเคมี
คือการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้เป็นแบบทีม
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเคมี
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
เคมี ก่ อนและหลั งการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ เคมี ตาม
แนวคิ ด การเรี ยนรู้ แบบที ม เป็ นฐานของนั กเรี ยนกลุ่ ม
ทดลอง
2.2 เพื่อเปรียบเที ยบความสามารถในการแก้ปัญหา
เคมีหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบทีม
เป็นฐานของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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3. ขอบเขตการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ตัวแปรจัดกระทา คือ การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน
3.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา
เคมี สาระการเรียนรู้ที่นามาจัดการเรียนรู้ วิชาเคมี
เพิ่มเติม เรื่องปริมาณสัมพันธ์
4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการ
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ได้
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบาง
ปะกอกวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน
100 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 50 คน และกลุ่มควบคุม
50 คน
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ แบบ
ทีมเป็นฐานของกลุ่มทดลอง จานวน 6 เรื่อง รวม 18 คาบ
2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ปกติของกลุ่มควบคุม จานวน 6 เรื่อง รวม 18 คาบ
3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
เคมีก่อนเรียนและหลังเรียน แบบอัตนัย จานวน 9 ข้อ
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบวัดความ
สามารถในการแก้ปัญหา
ประเด็นการ
วิเคราะห์
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)
ค่าความเที่ยง
ค่าความยาก
ค่าอานาจจาแนก

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเคมี
ฉบับก่อนเรียน
ฉบับหลังเรียน
0.80-1.00

0.80-1.00

0.566
0.22-0.60
0.33-0.71

0.647
0.18-0.77
0.40-0.67

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1) ส่งหนังสือจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการดาเนินการวิจัย
จากผู้อานวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
2) ก่อนการทดลอง

ผู้วิจัยใช้เวลา 2 คาบเรียน ในการแนะนาตนเอง
อธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการวิจัย และแนะนาขั้นตอน
การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน
และแบ่งกลุ่มนักเรียนให้ได้ 9 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ที่มี
ผลสัมฤทธิ์แตกต่างกัน มีเพศที่แตกต่างกัน และสะดวกใจ
ในการเรียนรู้ร่วมกันเป็ นกลุ่ ม ซึ่ งกลุ่ มที่จั ดไว้ นี้ จะต้ อง
เรียนรู้ร่วมกันจนครบระยะเวลาที่กาหนดคือ 18 คาบ
3) ขั้นดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตนเอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยการ
เรียนรู้แบบทีมเป็นฐานกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 6 แผน
การสอน คิดเป็น 18 คาบ ใช้เวลาเรียน 6 สัปดาห์ คาบละ
50 นาที และใช้แผนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
กับกลุ่มควบคุม จานวน 6 แผนการสอน คิดเป็น 18 คาบ
ใช้เวลาเรียน 6 สัปดาห์ คาบละ 50 นาที เช่นกัน โดย
ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการประยุกต์ความรู้
เคมี เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ จากนั้นดาเนินการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม
4) ขั้นหลังการทดลอง
หลังจากดาเนินการสอนครบตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่กาหนดแล้ว จึงดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลัง
การทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุมโดย
ใช้แบบทดสอบหลังเรียนวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
เคมี
5) ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ แล้วนาคะแนน
ที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานต่อไป
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาเคมี มี
วิธีการดังนี้
1) หาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
เคมี ก่อนเรียนและหลั งเรี ยนของกลุ่ มทดลองและกลุ่ ม
ควบคุม โดยแยกตามแต่ละองค์ประกอบ
2) นาคะแนนเฉลี่ยร้อยละของความสามารถใน
การแก้ปัญหาเคมีของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนและ
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หลังเรียน มาทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Paired-Samples
T Test
3) นาคะแนนเฉลี่ยร้อยละของความสามารถใน
การแก้ปัญหาเคมีของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มาทดสอบด้วยสถิติทดสอบ t-test independent Sample
4) วิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาเคมี
ของนักเรียนจากแบบวัดโดยพิจารณาตามองค์ประกอบ
ของปัญหาที่ได้กาหนดไว้ โดยวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละเป็ นรายข้อ และคะแนนเฉลี่ยรวมของนั กเรียนกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม น ามาเปรี ย บเที ย บกั น ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลของการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการ
แก้ปัญหาเคมีก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เคมี
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง
1) การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
เคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มทดลอง โดยใช้
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางเคมี จานวน 9 ข้อ
แบบอัตนัย โดยดาเนินการเก็บข้อมูลก่อนเรียน และหลัง
เรียน แล้วนามาวิเคราะห์ผล แยกตามองค์ประกอบใน
การแก้ปัญหาเคมี คะแนนเต็มองค์ประกอบละ 27 คะแนน
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนแยกตามรายองค์ประกอบ
การแก้ปัญหาเคมีของนักเรียนกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เคมี
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน
องค์ประกอบ
1. การเข้าใจโจทย์ปัญหา
2. เลือกวิธีการ มโนทัศน์หรือ
หลักการทางเคมีที่ถูกต้อง
ในการแก้ปัญหา
3. ประยุกต์วิธีการแก้ปัญหา
ที่เฉพาะเจาะจงในการ
แก้ปัญหาเคมี
4. การใช้คณิตศาสตร์ในการ
แปลความผลจากการ
แก้ปัญหา
̅ (108 คะแนน)
𝒙
̅ร้อยละ
𝒙

ก่อน
เรียน
13.96

หลัง
เรียน
21.12

15.68 .00

13.58

19.46

13.95 .00

13.20

15.34

3.87

13.62

18.80

11.52 .00

54.36
50.33

74.72
69.19

12.72 .00

t

Sig.

.00

จากตารางที่ 2 ผลปรากฏว่าค่าเฉลี่ยคะแนน
แยกตามรายองค์ประกอบการแก้ปัญหาเคมีของนักเรียน
กลุ่ ม ทดลอง หลั ง การจั ด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ เคมี ตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน สูงกว่าก่อนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้เคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบที ม
เป็นฐานทุกองค์ประกอบการแก้ปัญหาเคมี โดยมีคะแนน
องค์ประกอบที่ 1 การเข้าใจโจทย์ปัญหาสูงที่สุด รองลงมา
เป็นเลือกวิธีการ มโนทัศน์หรือหลักการทางเคมีที่ถูกต้อง
ในการแก้ปัญหา การใช้คณิตศาสตร์ในการแปลความผล
จากการแก้ปัญหา และประยุกต์วิธีการแก้ปัญหาที่เฉพาะ
เจาะจงในการแก้ปัญหาเคมี ตามลาดับ
2) การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
เคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มทดลอง โดยใช้
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางเคมี จานวน 9
ข้อ แบบอัตนัย โดยดาเนินการเก็บข้อมูลก่อนเรียน และ
หลังเรียน แล้วนามาวิเคราะห์ผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยความสามารถการแก้ปัญหา
เคมีก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบที มเป็นฐาน
ของนั กเรียนกลุ่ มทดลอง (คะแนนเต็ ม 108
คะแนน)
̅ร้อยละ
𝒙

S.D.

ก่อนการทดลอง 50 54.36

50.33

8.85

หลังการทดลอง 50 74.72
*p < .05

69.19

11.75

การทดลอง

N

̅
𝒙

t

Sig.

12.72* .00

จากตารางที่ 3 ผลปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความ
สามารถในการแก้ปั ญหาเคมี ของนั กเรียนกลุ่ มทดลอง
จานวน 50 คน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เคมีตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานเท่ากับ 54.36 ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กั บ 8.85 และหลั ง การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้เคมี ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบที ม
เป็นฐาน นักเรียนกลุ่มนี้มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถ
ในการแก้ ปั ญ หาเคมี เท่ า กั บ 74.72 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 11.75 และเมื่อทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้ค่าที (Paired-Samples T Test) พบว่าความสามารถ
ในการแก้ปัญหาเคมีของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เคมีตามแนวคิดการเรียนรู้แบบทีม
เป็นฐานเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
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ที่ระดับ .05
5.2 ผลของการเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หาเคมี หลั งการจั ดการเรี ย นรู้ ตามแนวคิ ดการ
เรียนรู้แบบทีมเป็นฐานของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
1) การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
เคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม โดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางเคมี จานวน 9 ข้อ แบบอัตนัย โดยดาเนินการเก็บข้อมูล
หลังเรียน แล้วนามาวิเคราะห์ผล แยกตามองค์ประกอบใน
การแก้ปัญหาเคมี คะแนนเต็มองค์ประกอบละ 27 คะแนน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนแยกตามรายองค์ประกอบ
การแก้ปัญหาเคมีของนักเรียนกลุ่มทดลองที่
ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เคมีตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน และกลุ่มควบคุม
ที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
องค์ประกอบ
1. การเข้าใจโจทย์ปัญหา
2. เลือกวิธีการ มโนทัศน์หรือ
หลักการทางเคมีที่ถูกต้อง
ในการแก้ปัญหา
3. ประยุกต์วิธีการแก้ปัญหาที่
เฉพาะเจาะจงในการ
แก้ปัญหาเคมี
4. การใช้คณิตศาสตร์ในการ
แปลความผลจากการ
แก้ปัญหา
̅ (108 คะแนน)
𝒙
̅ร้อยละ
𝒙

กลุ่ม
กลุ่ม
t
ทดลอง ควบคุม
21.12 19.56 1.48

Sig.
.00

19.46

16.88

3.00

.00

15.34

13.96

2.19

.02

18.80

15.70

3.88

.00

74.72
69.19

66.10
61.20

2.77

.00

จากตารางที่ 4 ผลปรากฏว่ าค่าเฉลี่ ยคะแนน
แยกตามรายองค์ประกอบการแก้ปัญหาเคมีของนักเรียน
กลุ่ ม ทดลอง หลั ง การจั ด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ เคมี ตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่
ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติทุกองค์ประกอบ
การแก้ปัญหาเคมี โดยมี คะแนนองค์ประกอบที่ 1 การ
เข้าใจโจทย์ ปั ญหา สู งที่ สุ ด รองลงมาคือ เลื อกวิ ธี การ
มโนทัศน์หรือหลักการทางเคมีที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา
การใช้คณิตศาสตร์ในการแปลความผลจากการแก้ปัญหา
และประยุ กต์ วิ ธี การแก้ ปั ญหาที่ เฉพาะเจาะจงในการ
แก้ปัญหาเคมี ตามลาดับ

2) การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
เคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มทดลองที่ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน กับกลุ่มควบคุมที่ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยใช้แบบวัดความสามารถ
ในการแก้ปั ญหาทางเคมี จ านวน 9 ข้อ แบบอัตนั ย
ดาเนินการเก็บข้อมูลหลังเรียน แล้วนามาวิ เคราะห์ผล
ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาเคมี มีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา
เคมีเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เคมี
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เคมีปกติของกลุ่มควบคุม (คะแนนเต็ม
108 คะแนน)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
*p < .05

N 𝒙
t Sig.
̅ 𝒙
̅ร้อยละ S.D.
50 74.72 69.19 11.75
2.77* .00
50 66.10 61.20 18.55

จากตารางที่ 5 แสดงคะแนนทดสอบหลังเรียน
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาเคมีของนักเรียนกลุ่มทดลอง
จานวน 50 คน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เคมีตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานเท่ากับ 74.72 ส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากั บ 11.75 และนั กเรียนกลุ่ ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา
เคมี เท่ากับ 66.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 18.55
และเมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ ค่าที (IndependentSamples T Test) พบว่าคะแนนของกลุ่มทดลองที่เรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสู งกว่ ากลุ่ มควบคุมที่ เรียนด้ วยการจั ดการเรียนรู้
แบบ ปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. สรุปและอภิปรายผล
6.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาเคมีของนักเรียนที่
ได้ รั บการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบที มเป็ นฐานหลั ง
เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
6.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาเคมีของนักเรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานสูงกว่า
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นั กเรี ยนที่ ได้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิ จั ย ข้ า งต้ น อาจเป็ น ผลเนื่ องมาจาก
กระบวนการจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบที ม เป็ นฐาน
ดังต่อไปนี้
ประการแรก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีมเป็น
ฐานเป็ นการเรียนแบบร่วมมื อกัน ท างานเป็ นที มของ
นักเรียน โดยเป็นทีมขนาดเล็ก มีขั้นตอนสาคัญ 3 ขั้นตอน
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเคมี
ได้แก่ ขั้นการเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน (Preparation)
ขั้นทาแบบทดสอบในห้องเรียน (Readiness Assurance)
และขั้นประยุกต์ความรู้ (Application of course concepts)
ใ น ขั้ น ก า รเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียนมีความสาคัญต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานอย่างยิ่ง โดย
ครู จะต้ องมอบหมายภาระงานให้ นั กเรี ยน ให้ ตรงกั บ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนในบทเรียนนั้น ๆ
เพื่ อ ที่ นั ก เรี ย นจะสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ เ ตรี ย มมา
ล่วงหน้านั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาเคมีในการประกันความ
พร้อมได้ ดังนั้นการเรียนรู้ที่เกิดจากตัวนักเรียนที่มีความ
เข้าใจในเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนเบื้องต้นนั้นจะ
สามารถน า ไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาเคมี ไ ด้ เช่ น เดี ย วกั บ
Soumia Tamani Said El Jamali Noureddine Dihaj
และ Mohamed Radid [8] Areerat Saendao
Warunee Lapanachokdee แ ล ะ Chanon Chuntra
[9] กล่าวว่า เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเบื้องต้น
แล้ ว นั ก เรี ย นจะต้ อ งสามารถน าความรู้ ไ ปใช้ ใ นการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
ประการที่ สอง การจั ดกิ จกรรมการเรียนรู้ แบบที ม
เป็นฐานในขัน้ ทาแบบทดสอบในห้องเรียน ( Readiness
Assurance) ซึ่งประกอบด้ วยการท าแบบทดสอบความ
พร้อมเป็นรายบุคคลด้วยแบบทดสอบประกันความพร้อม
(Individual readiness assurance test; iRAT) และ
การทาแบบทดสอบความพร้อมของกลุ่มด้วยแบบทดสอบ
ประกันความพร้อมกลุ่ม (group readiness assurance
test; tRAT) สาหรับการประกันความพร้อมรายบุคคลเป็น
การทดสอบที่ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานก่อน
เริ่มเข้าสู่บทเรียนใหม่ ในการทาแบบทดสอบรายบุคคล
จะเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จานวน 5 ข้อ นักเรียนแต่
ละคนได้แสดงความรู้ ความเข้าใจในการแก้โจทย์ปัญหา

และเมื่ อนั กเรี ยนเสร็จสิ้ นการท าแบบทดสอบประกั น
ความพร้ อม นั กเรี ยนจะต้ องเข้ ากลุ่ มท าแบบทดสอบ
ประกั นความพร้ อมของกลุ่ มซึ่ งเป็ นแบบทดสอบฉบั บ
เดี ย วกั บ แบบทดสอบประกั น รายบุ ค คล ในการท า
กิจกรรมนี้ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่านักเรียนได้เกิดข้อโต้แย้ง
แลกเปลี่ยนความคิดภายในทีมเป็นอย่างดี นักเรียนที่มี
ความรู้พื้นฐานน้อยในการทาแบบทดสอบเกิดการเรียนรู้
และเข้าใจมากขึ้นเมื่อเพื่อนในทีมที่มีความเข้าใจมากกว่า
ได้แสดงวิธีคิด และอธิบายจนเกิดความเข้าใจในข้อนั้นๆ
ซึ่งเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับรายงายวิ จั ยของ Paul
Chad [10] ที่ว่า ขั้นตอนสาคัญของการเรียนแบบทีมเป็น
ฐานคือการทาแบบทดสอบประกันความพร้อม การทา
แบบทดสอบประกันความพร้อมของทีม (tRAT) นั้นเป็น
การสร้ า งความสนใจให้ นั กเรี ยนมี ส่ วนร่ ว มและสร้ า ง
โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากในทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจน้ อ ยจากการท า
แบบทดสอบรายบุคคลเช่นเดียวกับงานวิจัยของ Jeffery
Loo [5] พบว่า ผู้เรียนที่ทางานเป็นทีมผ่านกระบวนการ
ให้คาแนะนาในการทางาน ทาให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาร่วมกัน เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้และ
การรู้คิดทางเคมีได้สอดคล้องกับ Lorrie Comeford [6]
ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เป็น
ที ม เพื่ อลดความถดถอยในการเรี ย นวิ ช าเคมี ส าหรั บ
นักศึกษาปีที่ 1 พบว่า การเรียนรู้เป็นทีมสามารถช่วยลด
ความถดถอยทางการเรี ย นเคมี ได้ ท าให้ นั กศึ กษาได้
ร่วมกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
ประการที่สาม การประยุกต์ความรู้ (Application of
course concepts) เป็นขั้นของการร่วมกันวิเคราะห์
ปั ญหาและร่วมกันแก้ไขปั ญหาที่ ได้ รั บของที ม โดยน า
ความรู้และมโนทัศน์มาใช้อภิปรายร่วมกันถึงแนวทางการ
แก้ปั ญหา ซึ่ งผู้วิ จั ยได้ ออกแบบ แบบฝึกการแก้ปั ญหา
ประกอบด้วยโจทย์ปัญหาจานวน 5 ข้อ โดยเป็นข้อคาถาม
ที่วัดความเข้าใจและโจทย์ปัญหาที่ท้าทายกว่าในตอนทา
แบบทดสอบประกันความพร้อม ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่า
นักเรียนแต่ละทีมสามารถทาแบบฝึกได้เร็วขึ้น เข้าใจใน
มโนทัศน์มากขึ้น ซึ่งเป็นความต่อเนื่องมาจากขั้นตอนการ
ทาแบบทดสอบในชั้นเรียนตรงกับ Jim Sibley และ Peter
Ostafichuk [4] กล่าวว่า การเรียนรู้ของผู้เรียนจะมีความ
ลึกขึ้น จะรู้ว่ าจะต้ องประยุกต์ ความคิดรวบยอดในชั้ น
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เรียนเพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่สนใจ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
จริ ง ในโลก การใช้ ก ระบวนการประกั น (Readiness
Assurance Process : RAP) จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียน
จะเตรียมตัวมาก่อนเข้าเรียน หลังจากนั้นผู้เรียนจะเกิด
การเรียนรู้ว่าจะประยุกต์ความคิดรวบยอดอย่างไรในการ
แก้ปัญหาโดยการตัดสินใจที่มีความซับซ้อนขึ้นในทีมเมื่อ
แต่ละทีมทาแบบฝึกเสร็จแล้วนักเรียนแต่ละทีมจะได้แสดง
วิธีการแก้โจทย์ปัญหาหน้าชั้นเรียน และนักเรียนทีมอื่น
จะได้ร่วมกันตรวจคาตอบ พร้อมแสดงความคิดเห็นต่อ
วิธีการแก้ปัญหา
ประการที่สี่ การประเมินโดยเพื่อน สมาชิกในทีมแต่ละ
คนจะได้รับการประเมินโดยเพื่อนในทีม ทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ จากแบบประเมินที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้นเพื่อ
ใช้ เป็ นการปรับปรุงที มครั้งต่ อไป ผู้ วิ จั ยสั งเกตเห็ นว่ า
นั กเรี ย นมี การเตรี ย มความพร้ อมมากขึ้ น รั บ ฟั ง การ
ประเมิ นจากเพื่ อน และให้ ความร่ วมมื อตลอดการท า
กิจกรรมมากยิ่ งขึ้น ดั งนั้ นส าหรั บขั้นตอนนี้ จึ งมี ความ
สาคัญต่อการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน ดังที่ Larry
Michaelson Michael Sweet และ Dean Parmelee
[3] กล่าวว่า สิ่งสาคัญของการประเมินโดยเพื่อนจะช่วย
ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์
สาหรับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง การใช้กระบวนการ
ประเมินโดยเพื่อนในการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานจะช่วยให้
นักเรียนได้รับคาแนะนาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
7.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาวิจัยไปใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานสามารถ
นาไปส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
เคมี ได้ แต่จะต้ องคานึงถึงเวลาที่ ใช้ ในการจั ดกิจกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการเขียนคาร้อง การให้ผล
ป้อนกลั บของครู เพราะจะทาให้การทากิจกรรมในขั้น
ต่อไปล่าช้ามากขึ้น และในขั้นการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าชั้นเรียน ครูจะต้องระวังเรื่องการให้งานกับนักเรียน
จะต้องเป็นงานที่นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และ
นาความรู้นั้นมาใช้ในการทาประกันความพร้อมต่อไปได้
7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป

ผู้วิจัยอาจศึกษาการใช้รูปแบบอื่นร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบทีมเป็นฐานที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาเคมีเพิ่มเติม
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