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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) พฒันาชดุกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิรปูแบบวงล้อการ
แก้ปัญหา TASC ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ามแนวคดิรปูแบบวงลอ้การแกป้ญัหา TASC 3) ศกึษาความสามารถในการแกป้ญัหา เรือ่ง ปจัจยั
ในการดำารงชวีติของมนษุย ์กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 ตามแนวคดิ
รูปแบบวงล้อการแก้ปัญหา TASC กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเตรียมบัณฑิต จำานวน 38 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำานวน 12 ชุด รวมใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 12 ชั่วโมง  
และแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจำานวน 40 ข้อ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า  
(1) ชดุกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคดิรูปแบบวงลอ้การแก้ปญัหา TASC มปีระสทิธภิาพ เทา่กับ 82.32/81.12 
ซึ่งเท่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ (2) ค่าดัชนีประสิทธิผล ของชุดกิจกรรมเท่ากับ 0.7092 (3) ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม ตามแนวคิดรูปแบบวงล้อการแก้ปัญหา TASC  
พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 78.47 ซึ่งอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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Abstract

This research aimed to develop learning packages. based on the concept of the 
thinking atively social contexts (TASC) based on the efficiency values 80/80, study the  
effectiveness index of the learning activity package based on the concept of the thinking atively 
social contexts. The samples were thirty-eight students, who received by Simple Random 
Sampling that consisted of Prathom suksa II students in second semester of the academic 
year 2018 of Triambundit school. The instruments were 12 learning activity package 12 
hour learning and 40 items multiple-choice. The data were analyzed by using mean, standard 
deviation and percentage. The research were as follows: (1) The learning activity package 
based on the concept of the thinking atively social contexts had the effectiveness value at 
82.32/81.12, Which met the criteria of (80/80). (2) The effectiveness index of the Learning 
activity package is 0.7092. (3) The student’s problem-solving abilities were at a higher level 
with the score of 78.47 percent and being continuously improved.

Keywords: Learning packages, TASC, science 

บทนำา

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำาคัญยิ่งในโลก
ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง
กบัชวีติทกุคน ทัง้ในการดำารงชวีติประจำาวนัและงา
นอ่ืนๆ ผลความรู้วิทยาศาสตร ์ผสมผสานกบัความคดิ
สรา้งสรรคแ์ละศาสตรอ์ืน่ๆ ความรูว้ทิยาศาสตรช์ว่ย
ใหเ้กดิองคค์วามรู ้และความเข้าใจในปรากฏการณ์
ธรรมชาติมากมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 
92) ดงัน้ันการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์จงึเปน็การเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต เนื่องจากความรู้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่อง
ราวเกีย่วกับโลกธรรมชาต ิทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอด
เวลา ทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพื่อนำาไปใช้ในชีวิตและ
การประกอบอาชพี เมือ่ผู้เรยีนได้เรยีนวทิยาศาสตร์
โดยได้รับการกระตุ้นให้เกิด ความตื่นเต้น และ
ทา้ทายกบัการเผชญิสถานการณห์รอืปญัหา มกีาร
คิด ลงมือปฏิบัติ ก็เข้าใจและเห็น ความเชื่อมโยง
ของวิทยาศาสตร์กับวิชาอื่น ทำาให้สามารถอธิบาย 
ทำานาย คาดการณส์ิง่ตา่งๆ ไดอ้ยา่ง มเีหตผุล การ
ประสบความสำาเรจ็ในการเรยีนวทิยาศาสตร ์จะเปน็
แรงกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจ มุง่มัน่ทีจ่ะสงัเกต 
สำารวจตรวจสอบ สืบค้นความรู้ท่ีมีคุณค่าเพิ่มขึ้น 

อยา่งไมห่ยดุยัง้ ฉะนัน้ในการจัดการเรียนการสอน
จงึตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพจรงิในชวีติและคำานงึถงึ
ผูเ้รยีนทีม่วีธิกีารเรยีนรู ้ความสนใจ และความถนดั
ท่ีแตกต่างกนั โดยการออกแบบและดำาเนนิกจิกรรม
ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ย ตนเองไดอ้ยา่งมคีณุคา่ 
สง่เสรมิทกัษะการคดิวเิคราะห ์การแกป้ญัหา ความรู ้
ดา้นเทคโนโลยีและทกัษะทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการดำารง
ชีวิต (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557: 3)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการนำาสื่อการ
สอนประสมที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบมา
ประกอบเข้าด้วยกันมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน
และก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งอย่างมีระบบกับ
เนือ้หาวชิาทีส่ามรถนำามาใช้ในการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และ 
สง่เสรมิใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองตามอตัภาพ
ตามความสามารถของแต่ละบุคคลในทุกๆ ด้าน  
มอีสิระในการเรยีนรู ้สามารถแกป้ญัหาในสถานการณ์
ต่างๆ ที่พบด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการ
คิดด้านต่างๆ ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู ้
ไมเ่กิดความเบือ่หนา่ย จึงเปน็การเรยีนทีเ่นน้ผู้เรยีน 
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เป็นสำาคัญ (ศิรินภา ชิ้นทอง, 2560: 8-18)

กิจกรรมการเรียนรู้แบบวงล้อแก้ปัญหา 
หรอื TASC Problem Solving Wheel โดย TASC  
ยอ่มาจาก Thinking Actively in a Social Context 
มคีวามหมายของตวัอกัษร TASC ดงันี ้T (Thinking)  
หมายถงึ การคดิทีส่ามารถทำาไดต้ลอดเวลาไมห่ยดุ
น่ิงเพื่อให้บรรลุเป้าท่ีตั้งไว้ และสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำางาน A (Actively) หมายถึง 
ความกระตอืรอืรน้ ทกุคนมคีวามคิดและการตดัสนิใจ 
ของตนเอง ซึง่ตอ้งประกอบไปดว้ยความสนใจและ
ความกระตอืรือรน้ในการเรยีนรู้ ถอืเปน็หลกัสำาคญั
ของหลกัสตูร S (Social) หมายถงึ สงัคม การทำางาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น สามารถ
แสดงความคดิเหน็รว่มกบัผูอ่ื้น ซึง่ก่อใหเ้กดิความคดิ
ที่แปลกใหม่ C (Context) หมายถึง บริบท บริบท
ต้องประกอบไปด้วยความรู้พ้ืนฐานของแต่ละคน
และขั้นตอนของการพัฒนาความคิด ซึ่งมนุษย์เกิด
การเรียนรู้ก็ต่อเมื่อเกิดจากการไม่รู้มาก่อน แต่จะ
เกดิการเรียนรูไ้ดก้ต็อ้งมแีหลง่เรียนรู้ประกอบตาม
ไปดว้ย แตผู่เ้รยีนทกุคนตอ้งการทีจ่ะเชือ่และรู้ผา่น
ประสบการณ์การคิด และทำาให้คืบหน้าในเชิงบวก 
ในความคดิและความสามารถในการแกปั้ญหา ความ
คบืหนา้นีจ้ะต้องมีการรบัรู้ความสามารถของตนเอง
ที่จำาเป็นต้องได้รับการยอมรับและมีช่ือเสียงอย่าง
เท่าเทียมกัน ทั้งน้ีกิจกรรมการเรียนรู้แบบวงล้อ 
แก้ปัญหา มีความสอดคล้องกับความสามารถใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน 5 ด้าน คือการหยั่งรู้ การจำา  
การมีเหตุผล การสร้างสรรค์และอภิปัญญา  
(Wallace, 2001: 1-19) ในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ และ 
แกป้ญัหาดว้ยตนเองเปน็แนวทางหนึง่ทีท่ำาใหผู้้เรยีน
เกดิการเรียนรู้อยา่งแทจ้รงิ อกีทัง้ยงัช่วยพฒันาความรู ้
การคดิและมปีระสบการณม์ากขึน้ ซึง่แนวการเรยีน
การสอนดังกลา่วสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการ
เรียนรูแ้บบใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบวงลอ้แกป้ญัหา 
(TASC) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยิ้มรมัย  
พลศรี (256: 111) เรือ่ง การพฒันาชดุการเรยีนการ
สอน หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวงล้อแก้ปัญหาเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และทักษะ
การแกป้ญัหาสำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6  
พบวา่ ชดุการเรียนการสอนมกีารพฒันาข้ึนเปน็ไป
ตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้ชดุการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 78.71/80.52 และดัชนีประสิทธิผลมีค่า
เท่ากับ 0.7266 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรยีน ซึง่เปน็ผลมาจากกจิกรรมทีเ่นน้ทกัษะ
ทางด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา โดยใช้
การบูรณาการมีขั้นตอนของการรวบรวม ทบทวน
ความรูเ้ดิมของนักเรยีนกอ่นเรยีนสามารถแยกแยะ
องคป์ระกอบของความรูไ้ด ้โดยครเูปน็ผูก้ระตุน้ให้
นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็กลา้แสดงความคิดเหน็ 
สามารถตัดสินใจเพื่อนำาความคิดมาวางแผน
ภาระงานแล้วนำามาลงมือปฏิบัติโดยใช้กิจกรรมที่ 
หลากหลายพร้อมทัง้ตรวจสอบประเมินความกา้วหน้า
ในการเรียนรู้ของตนเองและแก้ไขงานของตนเอง 
สรุปองค์ความรู้แล้วนำามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 
ผู้อื่นสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ 

มนษุย์เราทกุคนเกดิมาต้องดำาเนนิชวีติและ
เจรญิเตบิโตอยา่งมคีวามสขุ แตส่ภาพปญัหาในการ
จดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นระดับช้ันประถมศึกษา 
คอื ผูเ้รยีนสว่นใหญย่งัขาดความรูค้วามเขา้ใจหลกั
การทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละทกัษะในการปฏบิตั ิซึง่ในการ
สอนวิทยาศาสตร์เป็นแบบบรรยายถึง ร้อยละ 70 
จะมีเพียง ร้อยละ 30 เท่านั้นที่ให้ผู้เรียนได้เรียน
จากประสบการณ์จริง เป็นผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่
ขาดความสามารถในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินค่า ดังนั้นความสามารถ
ในการแก้ปัญหาจึงเป็นความสามารถของสมอง  
ในการคดิหาทางแกไ้ขปญัหา สภาวะ หรอืสถานการณ ์
ใดๆ ทีบ่คุคลหนึง่ไมเ่คยพบเจอ โดยบคุคลนัน้จำาเปน็
ต้องอาศัยความรู้ที่มีหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา  
นำามาใชเ้ปน็แนวทางในการแก้ไขปญัหาใหบ้รรลุตาม
จุดมุ่งหมาย และเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ีจัดจึงควรคำานึงถึงองค์ประกอบท่ีทำาให้
เกิดความพึงพอใจด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัย (Goddard 2008: 285-287) ได้ทำาการ
วจิยัเกีย่วกบั ผลของการใชร้ปูแบบวงลอ้การเรยีนรู ้ 
TASC ในการสนับสนุนผู้เรียนใช้การเรียนรู้จาก
ประสบการณเ์พือ่พฒันาทกัษะการคดิ จากผลการ
วจิยัพบวา่ การใชร้ปูแบบวงลอ้ TASC กบัเดก็อาย ุ
11 ปี มีความประสบความสำาเร็จ โดยผู้เรียนได้
กล่าวว่ารูปแบบวงล้อ TASC ช่วยส่งเสริมให้พวก
เขารูส้กึมคีวามสร้างสรรคใ์นชิน้งาน และมตีวัเลอืก
ในการตัดสินใจ รูสึ้กวา่ตนเองอยู่ในสภาวะเปน็ผูน้ำา

ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาชุด
กจิกรรมการเรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
เรื่อง ปัจจัยในการดำารงชีวิตของมนุษย์ ชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่2 ตามแนวคดิรปูแบบวงลอ้ (TASC) โดย
ฝกึให้นกัเรยีนทำาแบบฝกึหดัเกีย่วกับทักษะการคดิ
แก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดา้นทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขัน้พ้ืนฐานสงูข้ึนและการประสบความสำาเรจ็ในการ
เรยีนวทิยาศาสตรโ์ดยจะเปน็แรงกระตุน้ใหน้กัเรยีน
มคีวามสนใจมุง่มัน่ท่ีจะสงัเกต คิดแกปั้ญหา สำารวจ
ตรวจสอบสืบค้นความรู้ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างมี
ประสทิธภิาพและสามารถนำาไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติ
ประจำาวันต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้กำาหนดวตัถุประสงค์
ของการวิจัย ไว้ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
แนวคดิรปูแบบวงลอ้การแกป้ญัหา TASC กลุม่สาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดรูปแบบวงล้อการ
แกป้ญัหา TASC กลุม่สาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร ์
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

3. เพ่ือศกึษาความสามารถในการแกป้ญัหา 

เรื่อง ปัจจัยในการดำารงชีวิตของมนุษย์ กลุ่มสาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่2 ตามแนวคดิรปูแบบวงลอ้การแกป้ญัหา TASC

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเอกชนในเขต
พื้นที่การศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน อุบลราชธานเีขต 5 จำานวน 
2 โรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มี 8 ห้อง 
รวมนักเรียนจำานวน 301 คน

กลุ่มตัวอย่�ง

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ห้อง 
นกัเรยีน 38 คน ทีไ่ดม้าโดยการสุ่มอยา่งงา่ย (Simple 
Random Sampling) โดยใช้หอ้งเรยีนเปน็หนว่ยใน
การสุ่ม จัดห้องเรียนเป็นแบบคละความสามารถ

เครื่องมือที่ใช้ในก�รรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้กำาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีวิธีการสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปัจจัยใน
การดำารงชีวิตของมนุษย์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
โดยใชต้ามแนวคดิรปูแบบวงลอ้การแกป้ญัหา TASC 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยทำาการ
ทดลองชุดกิจกรรม จำานวน 12 ชุด รวมใช้เวลาใน
การทดลองจำานวน 12 ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ปัจจัยในการดำารงชีวิตของมนุษย์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ตามแนวคิด 
รปูแบบวงล้อการแกป้ญัหา TASC สำาหรับนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 เปน็แบบทดสอบแบบปรนยั
ชนดิเลอืกตอบ 3 ตวัเลอืก จำานวน 40 ขอ้ ใชท้ดสอบ
นกัเรยีนกอ่นและหลงัการใชช้ดุกจิกรรมการเรยีนรู้
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 3. แบบประเมินวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบ
อัตนัย จำานวน 4 ข้อ 

วธิสีร�้งและก�รห�คณุภ�พของเคร่ืองมอื

ผูว้จิยัสรา้งและการหาคุณภาพของเครือ่งมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้

1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย 
ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขต เนื้อหาตรงกับสาระที่ 1 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำารงชีวิต และสาระที่ 8 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1.2 ศึกษาตำารา และเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับ ความหมายของชุดกิจกรรม 
แนวคิดของชุดกิจกรรม ประเภทของชุดกิจกรรม 
องค์ประกอบของชุดกิจกรรม ประโยชน์ของชุด
กิจกรรม และวิธีการสร้างชุดกิจกรรม

1.3 ศึกษาตำารา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดรูปแบบวงล้อการแก้ปัญหา TASC และ
กำาหนดสาระการเรยีนรู้ เร่ือง ปจัจยัในการดำารงชวีติ
ของมนุษย์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวคิด
รปูแบบวงล้อการแกป้ญัหา TASC สำาหรับนักเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทำาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดรูปแบบ 
วงล้อการแก้ปัญหา TASC

1.4 สรา้งชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง ปจัจยั
ในการดำารงชวีติของมนษุย ์กลุม่สาระวทิยาศาสตร ์
โดยใช้แนวคิดรูปแบบวงล้อการแก้ปัญหา TASC 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้วิจัย 
ได้จัดทำาชุดกิจกรรมทั้งหมด 12 ชุดกิจกรรม  
โดยแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี 6 องค์ประกอบ 
คือ 1) คำาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
2) คู่มือครูสำาหรับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
3) คู่มือนักเรียนสำาหรับการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 4) แผนการจัดการเรียนรู้ 5) สื่อการเรียนรู้  

6) การวัดผลประเมินผล 

1.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้และแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สอดคล้อง
กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้

1.6 นำาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแนวคิด 
รูปแบบวงล้อการแก้ปัญหา TASC ทั้ง 12 ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น พร้อมทั้งแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้ละแบบทดสอบชดุกจิกรรมการเรยีน
รูเ้สนอตอ่อาจารยท์ีป่รกึษา เพือ่ขอคำาแนะนำาแก้ไข
ในส่วนที่ยังบกพร่อง และนำามาปรับปรุงแก้ไข

1.7 นำาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรยีนรู ้และแบบทดสอบ ทัง้ 12 ชดุกจิกรรม
การเรยีนรูท้ีไ่ดป้รับปรงุแกไ้ขแลว้ เสนอตอ่ผูเ้ชีย่วชาญ
จำานวน 5 คน เพือ่ตรวจสอบหาคณุภาพและความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.8 นำาชุดกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้แนวคดิ
รปูแบบวงลอ้การแกป้ญัหา TASC ทีผ่า่นการประเมนิ
จากผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วมาปรับปรุงในส่วนที่
บกพร่อง ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 
ทา่น จากนัน้นำาไปทดลองใชเ้พือ่หาคณุภาพกอ่นนำา
ไปใชจ้รงิ โดยทดสอบกบันกัเรยีนทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง  
รายบคุคล กลุม่ตวัอยา่งและภาคสนามกบันกัเรยีน 
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2561 ในกลุม่เครอืข่าย
เอกชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สังกัดสำานกังานคณะ
กรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน อบุลราชธานีเขต 
5 ซึง่ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสม 
และข้อบกพร่องของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผล
ปรากฏว่าชุดกิจกรรมมีค่าความสอดคล้อง (IOC)  
อยูร่ะหวา่ง 0.60 - 1.00 และมคีวามเหมาะสมอยูใ่น 
ระดับมาก  เท่ากบั 4.45 สำาหรบัแบบทดสอบ ค่า
อำานาจจำาแนกอยูร่ะหวา่ง 0.21 - 0.43 มค่ีาความยาก  
อยู่ระหว่าง 0.45 - 0.78 และมีค่าความเชื่อมั่น 
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.8250 

1.9 ปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
แนวคิดรูปแบบวงล้อการแก้ปัญหา TASC เร่ือง 
ปัจจัยในการดำารงชีวิตของมนุษย์ พิมพ์เป็นฉบับ
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สมบูรณ์ เสนอต่อที่ปรึกษา เพื่อนำาไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน
เตรียมบัณฑิต 1 ห้อง จำานวน 38 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จัิยได้วเิคราะหข์อ้มลูโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าประสิทธิภาพ
ของชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดรูปแบบวง
ลอ้การแกป้ญัหา TASC เรือ่ง ปัจจยัในการดำารงชวิีต
ของมนุษย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยหาคะแนน
ระหว่างเรียนของชดุกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคดิ
รปูแบบวงลอ้การแกป้ญัหา TASC และคะแนนผล
การทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน คำานวณคา่
รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ค่าประสิทธิภาพเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 

แลว้คำานวณหาค่าดชันปีระสทิธผิล และวเิคราะหผ์ล
แบบประเมนิความสามารถในการแกปั้ญหาทางการ
เรียน ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ย ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้รูปแบบวงล้อการแก้ปัญหา เรื่อง ปัจจัยใน
การดำารงชีวิตของมนุษย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติขั้นพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean: 
คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) และค่าร้อยละ 

ผลการวิจัย

1. ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพ (E1/E2) 
ของชดุกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิรปูแบบวงลอ้
การแก้ปัญหา TASC เรื่อง ปัจจัยในการดำารงชีวิต
ของมนษุย ์กลุม่สาระวทิยาศาสตร์ สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี้

ต�ร�งที่ 1 ประสิทธภิาพของชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้ตามแนวคดิรปูแบบวงลอ้การแกป้ญัหา TASC เรือ่ง
ปัจจัยในการดำารงชีวิตของมนุษย์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2

คะแนน

คะแนนชุดกิจกรรมก�รเรียนรู้

ชุดที่ 

1

ชุดที่ 

2

ชุด

ที่ 3

ชุด

ที่ 4

ชุด

ที่ 5

ชุด

ที่ 6

ชุด

ที่ 7

ชุด

ที่ 8

ชุด

ที่ 9

ชุดที่ 

10

ชุดที่ 

11

ชุดที่ 

12

คะ

แนน

รวม

คะ

แนน

ก่อน

เรียน

คะ

แนน

หลัง

เรียน

(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (120) (40) (40)

รวม 308 309 314 313 315 311 313 309 318 311 317 316 3754 649 1233

เฉลี่ย 8.11 8.13 8.26 8.24 8.29 8.18 8.24 8.13 8.37 8.18 8.34 8.32 98.79 17.08 32.45

ร้อยละ 81.05 81.30 82.60 82.40 82.90 81.80 82.40 81.30 83.70 81.80 83.40 83.20 82.32 42.70 81.12

จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E

1
) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคดิรปูแบบวงลอ้การแกป้ญัหา TASC เรือ่ง ปจัจยั
ในการดำารงชวีติของมนษุย ์กลุม่สาระวทิยาศาสตร ์
สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 
82.32 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 81.12 
ดงันัน้ ชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้แนวคดิรปูแบบวงลอ้

การแก้ปัญหา TASC เรื่อง ปัจจัยในการดำารงชีวิต
ของมนษุย ์กลุม่สาระวทิยาศาสตร์ สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) 

เทา่กบั 82.32/81.12 ซึง่เทา่เกณฑท์ีก่ำาหนดไวค้อื 
80/80 หมายถงึประสทิธภิาพของชดุกจิกรรมเปน็
ไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
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2. ผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดรูปแบบวงล้อ
การแก้ปัญหา TASC เรื่อง ปัจจัยในการดำารง
ชีวิตของมนุษย์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล

ของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวคิด 
รูปแบบวงล้อการแก้ปัญหา TASC เรื่อง ปัจจัยใน
การดำารงชีวิตของมนุษย์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี ่2 จากคะแนนวดั 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของ
นกัเรียนในแตล่ะชดุกจิกรรม ปรากฎผลดงัตารางที ่2

ต�ร�งที่ 2 ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดรูปแบบวงล้อการแก้ปัญหา 
TASC เรื่อง ปัจจัยในการดำารงชีวิตของมนุษย์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของแต่ละชุดกิจกรรม

จำ�นวนนักเรียน

(n)

ผลรวมของคะแนน ดัชนีประสิทธิผล

(E.I. )ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

38 1,121 1,943 0.7092

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.) ของชุดกิจกรรมเท่ากับ 0.7092 หรือคิดเป็น

ร้อยละ 70.92 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนในการ
เรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.92

ตารางท่ี 2 คาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดรูปแบบวงลอการแกปญหา TASC 

เรื่อง ปจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษย กลุมสาระวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ของแต

ละชุดกิจกรรม 

 

จํานวนนักเรียน 

(n) 

ผลรวมของคะแนน  

ดัชนีประสิทธิผล 

(E.I. ) 
ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

38 1,121 1,943 0.7092 

 

จากตารางที่ 2 พบวาคาดัชนีประสทิธิผล (E.I.) ของชุดกิจกรรมเทากับ 0.7092 หรือคิดเปนรอยละ  

70.92 แสดงวานักเรียนมีคะแนนในการเรียนเพิ่มข้ึนรอยละ  70.92 

 

 

            จากกราฟจะเห็นไดวาชุดกิจกรรมที่ 2 คือ 0.7629 ชุดกิจกรรมที่ 7 คือ 0.7216 และชุดกิจกรรมที่ 9 

คือ 0.7347 มีประสิทธิภาพเพิม่ข้ึน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะชุดกจิกรรมการเรียนรูเปนเน้ือหาที่นักเรียนสนใจและ 

ปฏิบัติอยูทุกวัน ดังน้ันการจัดกจิกรรมการเรียนรูของชุดกจิกรรมที่ 2 ,7  และ 9 จึงมปีระสิทธิภาพเพิม่ข้ึนซึ่ง

ตางจากชุดกิจกรรมอื่น ๆ  

            3. ผลการศึกษาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนทีเ่รียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ตาม

แนวคิดรูปแบบวงลอการแกปญหา TASC เรื่อง ปจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษย กลุมสาระวิทยาศาสตร 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 

0.7065

0.7629

0.7204 0.7228

0.6882

0.7021

0.7216

0.6739

0.7347

0.71

0.6733

0.6931

0.7092

0.62

0.64

0.66

0.68

0.7

0.72

0.74

0.76

0.78

ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 ชุดท่ี 5 ชุดท่ี 6 ชุดท่ี 7 ชุดท่ี 8 ชุดท่ี 9 ชุดท่ี 10 ชุดท่ี 11 ชุดท่ี 12 โดยรวม

จากกราฟจะเห็นได้ว่าชุดกิจกรรมที่ 2 
คือ 0.7629 ชุดกิจกรรมที่ 7 คือ 0.7216 และ
ชุดกิจกรรมที่ 9 คือ 0.7347 มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เป็นเนื้อหาที่นักเรียนสนใจและ ปฏิบัติอยู่ทุกวัน  

ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมที่ 
2,7 และ 9 จึงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งต่างจาก
ชุดกิจกรรมอื่นๆ 

3. ผลการศึกษาความสามารถในการแก้
ปญัหาของนกัเรยีนทีเ่รยีนรู้ดว้ยชดุกจิกรรมการเรียนรู ้ 
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ตามแนวคิดรูปแบบวงล้อการแก้ปัญหา TASC 
เรื่อง ปัจจัยในการดำารงชีวิตของมนุษย์ กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน

รู้ ตามแนวคิดรูปแบบวงล้อการแก้ปัญหา TASC 
เรื่อง ปัจจัยในการดำารงชีวิตของมนุษย์ กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปทีี ่2 จากคะแนนของนกัเรยีนในแตล่ะชดุกิจกรรม 
ปรากฎผลดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดรปูแบบวงล้อการแกป้ัญหา TASC เรือ่ง ปัจจัยในการดำารงชีวติของมนษุย์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คะแนน
ชุดกิจกรรมที่ รวม

(144)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8.26 8.29 8.37 8.47 8.92 9.21 9.55 9.76 10.05 10.39 10.74 10.97 113

S.D. 0.45 0.44 0.49 0.51 0.63 0.66 0.55 0.59 0.66 0.55 0.45 0.28 1.08

ร้อยละ 68.86 69.08 69.74 70.61 74.34 76.75 79.61 81.36 83.77 86.62 89.47 91.45 78.47

 
 

 

อภิปรายผล 

            จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดรูปแบบวงลอการแกปญหา TASC เรื่อง  

ปจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 พบวา  

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวคิดรูปแบบวงลอการแกปญหา TASC มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  

เทากับ 82.32/81.12 ซึ่งเทาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 แสดงวาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเปนไป 

ตามเกณฑ 80/80 ที่ต้ังไว และดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนการสอนมีคาเทากับ 0.7092 จากกราฟจะ 

เห็นไดวาชุดกิจกรรมที่ 2 มีคา 0.7629 ชุดกิจกรรมที่ 7 มีคา 0.7216 และชุดกิจกรรมที่ 9 มีคา 0.7347 ซึ่งม ี

ประสิทธิภาพประสิทธิภาพประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรูเปนเน้ือหาที่

นักเรียนสนใจและปฏิบัติอยูทุกวัน ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูของชุดกิจกรรมที่ 2 ,7  และ 9 จึงมี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนซึ่งตางจากชุดกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนรูดวยตนเองและเขาใจเน้ือหาการ

จัดการเรียนการสอนตามชุดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบวงลอการแกปญหา TASC  ทําใหนักเรียนเกิดการ

เรียนรู ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรูเปนการนําสื่อการสอนที่มีการวางแผนอยางเปนระบบมา

ประกอบเขาดวยกันมีความสัมพันธสอดคลองกันและกอใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งอยางมีระบบกบัเน้ือหาวิชาที่

สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเปนเครื่องมือ

ถายทอดความรูประสบการณใหแกนักเรียนไดดําเนินอยางมีคุณภาพ ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรูไม

เกิดความเบื่อหนายสามารถเรียนรูและเขาใจเน้ือหาไดงายข้ึน (ศิรินภา ช้ินทอง 2560: 8-18) และการจัดการ

เรียนการสอนตามแนวคิดรูปแบบวงลอการแกปญหา TASC  ในการจัดการการเรียนสอนที่เปดโอกาสใหผูเรยีน

68.86 69.08 69.74 70.61

74.34
76.75

79.61
81.36

83.77

86.62

89.47
91.45

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

จากตารางที่ 4 พบว่า ความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชช้ดุกจิกรรมการเรยีน
รู้ตามแนวคิดรูปแบบวงล้อการแก้ปัญหา TASC 
เรื่อง ปัจจัยในการดำารงชีวิตของมนุษย์ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 78.47 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมนี้สามารถพัฒนาความ
สามารถในการแก้ปญัหาของนักเรยีนได้อยา่งต่อเน่ือง
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อภิปรายผล

จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามแนวคดิรปูแบบวงลอ้การแกป้ญัหา TASC เรือ่ง 
ปจัจยัในการดำารงชวีติของมนษุย ์กลุม่สาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ สำาหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
พบวา่ การพัฒนาชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ตามแนวคดิ
รปูแบบวงล้อการแก้ปัญหา TASC มปีระสทิธภิาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 82.32/81.12 ซึ่งเท่าเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้คือ 80/80 แสดงว่าประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และ
ดชันปีระสทิธผิลของชุดการเรียนการสอนมค่ีาเทา่กบั 
0.7092 จากกราฟจะเห็นได้ว่าชุดกิจกรรมที่ 2 มี
ค่า 0.7629 ชุดกิจกรรมที่ 7 มีค่า 0.7216 และ
ชุดกิจกรรมที่ 9 มีค่า 0.7347 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเนื้อหาที่นักเรียน
สนใจและปฏิบัติอยู่ทุกวัน ดังนั้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของชุดกิจกรรมที่ 2,7 และ 9 จึงมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งต่างจากชุดกิจกรรมอื่นๆ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าใจ
เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนตามชุดกิจกรรม
การเรยีนรูร้ปูแบบวงลอ้การแกปั้ญหา TASC ทำาให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการนำาส่ือการสอนที่มีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบมาประกอบเข้าด้วยกันมี
ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกนัและกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ
ทีล่กึซึง้อยา่งมรีะบบกบัเน้ือหาวชิาทีส่ามารถนำามาใช้
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนได้ดำาเนินอย่าง
มีคุณภาพ ทำาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ 
ไม่เกิดความเบื่อหน่ายสามารถเรียนรู้และเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น (ศิรินภา ชิ้นทอง, 2560: 8-18) 
และการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดรูปแบบ
วงล้อการแก้ปัญหา TASC ในการจัดการเรียน
การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
และแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำาให้

ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังช่วย
พัฒนาความรู้ การคิดและมีประสบการณ์มากขึ้น 
(Wallace, 2001: 18) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ยิม้รมยั พลศร ี(2561: 111) ทีพ่บวา่นกัเรียนทีไ่ด้
รับการจัดการเรียนรู้แบบวงล้อแก้ปัญหา (TASC) 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีคะแนนในการ
เรยีนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 70.92 และผลการศกึษาความ
สามารถในการแกป้ญัหาของนกัเรยีนหลงัการเรยีนรู ้
ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง ปัจจัยในการดำารงชีวิตของ
มนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวคิดรูปแบบวงล้อ 
TASC พบว่านักเรียนมีคะแนนสูงขึ้นตามลำาดับ
อยา่งตอ่เนือ่ง มีคะแนนเฉลีย่โดยรวมคดิเป็นรอ้ยละ 
78.47 (  = 113.00, S.D = 1.08) และมีคะแนน
สงูขึน้ตามลำาดับอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ชดุ
กิจกรรมนี้สามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของ
นักเรียนได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการคิดแก้ปัญหานี้
เปน็การคดิหาหนทางในการแกส้ิง่ทีเ่ปน็ปญัหา หรอื
ความสับสน หรือหาคำาตอบโดยนำาประสบการณ์
เดิม ที่เกิดจากการเรียนรู้มาเป็นพื้นฐานในการแก้
ปัญหาใช้เทคนิคต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน ให้บรรลุ
เปา้หมาย หรอืเปา้ประสงคท์ีก่ำาหนดไว ้สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ Wallace and Adams (1993: 
18) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวง
ล้อแก้ปัญหา TASC นั้น นักเรียนสามารถพัฒนา
ความคิดและความสามารถทางด้านการวางแผน 
สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นถือเป็น
ปจัจยัหลกัในการพัฒนาความฉลาดของบุคคลเปน็
พฤติกรรมที่สืบเนื่องมาจากกระบวนการปรับตัว
และสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคลบ่งบอกถึงความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาของบุคคล ซึ่งเป็นการ
ยกระดับความสามารถของการคิดขั้นพื้นฐานที่
เกิดจากการนำาเอามาใช้ในชีวิตจริง ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ และสอดคล้องกับงาน
วิจัย Devies (2008: 305-314) ได้ทำาการศึกษา
เกี่ยวกบัประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ
วงลอ้แกป้ญัหาในการพฒันาทกัษะการคดิและการ
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แกป้ญัหาวชิาวทิยาศาสตรโ์ดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล พบว่า ผู้เรียนมีความรู้
อยา่งมากเมือ่เขา้ใจถงึความสมัพนัธข์องสิง่ทีเ่รยีนรู ้
และเมือ่ทำาชิน้งานเสรจ็แล้วสามารถเชือ่มโยงความรู ้
กับภาระงานที่ต้องลงมือปฏิบัติ และสอดคล้อง
กับงานวิจัย ยิ้มรมัย พลศรี (2561: 111) ที่ได้
ศึกษา ทักษะการแก้ปัญหาแบบวงล้อแก้ปัญหา 
TASC พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบวงล้อแก้
ปัญหาสามารถพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รสร้�งชุดกิจกรรม
ก�รเรียนรู้

1.1 ครูผูส้อนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
ควรนำาแผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิรปูแบบวง
ลอ้การแกปั้ญหา TASC ไปใชใ้นการจัดทำากจิกรรม
การเรียนรู้โดยอาจเลือกเนื้อหาอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
ในการจัดทำาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อช่วยพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2 จัดทำาคูมื่อครเูพ่ิมเติมจากชุดกจิกรรม
การเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
สำาหรับครู

2. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ชดุกิจกรรมไปใช้

2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดรูป
แบบวงล้อการแก้ปัญหา TASC มีหลายข้ันตอน 
ครูผู้สอนควรศึกษาทำาความเข้าใจก่อนนำาไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

3. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

3.1 ครูผู้สอนที่สนใจควรศึกษาเพิ่มเติม
ในการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดรูปแบบ
วงล้อแก้ปัญหา TASC 

 3.2 ครผููส้อนท่ีสนใจสามารถนำาแนวทาง
ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
รูปแบบวงล้อแก้ปัญหา TASC ไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้กับสายชั้นอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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