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ผลการใชแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ (PCECA)  เร่ือง พืช สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

Results of Using Learning Management Model PCECA  
on the Topic of Plant for Matthayomsuksa 1 Students of  

Phrapathom Witthayalai School in Nakhon Pathom Province. 
 

ปาริชาติ บุญเสวก 
 

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนกับ
เกณฑมาตรฐานของโรงเรียน  4) เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาหลังการจัดการเรียนรูแบบพีซีอีซีเอ 5) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยแบบจัดการเรียนรู กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย จังหวัดนครปฐม รูปแบบการทดลองใชแบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังการใชแบบจัดการเรียนรู (one group 
pretest-posttest design)   เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พืช แบบวัด
ความสามารถในการแกปญหา และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สําหรับการวิเคราะหขอมูล ใชคาดัชนีประสิทธิผล
ความกาวหนา (Effectiveness index) คาประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ (Double Percentage) คารอยละ คาเฉล่ีย และ                    
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพกอนใชแบบจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอเปนไปตามเกณฑแบบทวิเกณฑ คือ มีจํานวน
นักเรียนผานเกณฑรอยละ 85.00 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใชแบบจัดการเรียนรูมีคาดัชนีประสิทธิผล
ความกาวหนาสูงกวากอนเรียนรอยละ 52 3) นักเรียนที่เรียนดวยแบบจัดการเรียนรูมีคะแนนผานเกณฑที่กําหนดมากกกวา
รอยละ 88.81 4) ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนโดยใชแบบจัดการเรียนรูมีคะแนนผานเกณฑที่กําหนดมากกกวา   
รอยละ 90.01 และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบพีซีอีซีเออยูในระดับมาก 

 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบพีซีอีซีเอ ความสามารถในการแกปญหา 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to 1) develop and investigate the efficiency of the learning 
management model PCECA, 2) compare learning achievement between pre- and post-learning using the 
learning management model PCECA; 3) compare between the post-learning achievement and the 
school’s standard criteria; 4) study the students’ problem solving after using the learning management 
model PCECA, and; 5) study the students’ satisfaction with the learning management model PCECA.  The 
target group was Matayomsuksa 1 students of Phrapathom Witthayalai School in Nakhon Pathom 
Province. The research design was one group pre-test / post-test using the learning management model 
PCECA. The research tools comprised the achievement test on Plant, the achievement on problem 
solving, and the questionnaire to determine the students’ satisfaction. The data were statistically 
analyzed by using effectiveness index, Double Percentage, percentage, mean and standard deviation.   



The 5th NPRU National Academic Conference 2013   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 18 – 19 July 2013 

การวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน  
1260_การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 

The research results found that: 1) the effectiveness of the learning management model PCECA 
was accordingly to the double percentage criteria; 85.00 per cent of the students passed the criteria. 2) 
The post-learning achievement after studying with the learning management model was higher than the 
pre-learning achievement; the effectiveness index was 52. 3) More than 88.81 % of the students using the 
learning management model, passed the settled criteria. 4) The capability of problem solving after 
studying with the learning management model in the double percentage was 90.01 per cent of the 
students passed the criteria 5) The student’s satisfaction with the learning management model PCECA 
was at a high level. 

 
Keywords:  Learning management model PCECA, Capability of problem solving 
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

จากคุณภาพทางการศึกษาของไทยในปจจุบัน ที่ไดกลาวไวในแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2549-2559) โดยเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตร พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดนอยลง ทั้งยังขาดการพัฒนาดานความรู ความสามารถและทักษะ
สําหรับการดําเนินชีวิตในยุคใหมอยางเพียงพอ ประกอบกับการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน พบวามีเด็กจํานวนมากขาดทักษะ
ดานกระบวนการคิดและวิธีการเรียนรู  ซ่ึงการพัฒนาเด็กใหเปนผูที่คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได สามารถเผชิญสถานการณ และนําความรูไปใชในชีวิตจริงเปนส่ิงจําเปนสําหรับการเตรียมคนในยุคศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมุง
สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ  รักความเปนไทย  มีทักษะการคดิวิเคราะห  คิดสรางสรรค  มีทักษะดานเทคโนโลยี 
มีสมรรถนะที่สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อใหสามารถเผชิญปญหา ปองกันปญหาและแกปญหาได การสรางคนให
มีลักษณะดังกลาวไดน้ัน จําเปนตองจัดการเรียนรูและบรรยากาศในการเรียน ใหผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถเต็ม
ศักยภาพ ดังที่กลาวไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542และแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 (ฉบับที่ 2) 
[1] มาตรา 22 ที่กลาววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” การจัดการ
เรียนรูตองจัดเน้ือหาสาระ  กิจกรรมโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน  ฝกกระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญ
ปญหา และประยุกตใชปญญาใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงผสมผสานความรูอยางสมดุล  ปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม  จัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางรอบดานและประสานความรวมมือ เพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
สอดคลองกับการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จากการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 และ 3  
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา 2553 ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2  และ 3  โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประจําปการศึกษา 2554  

คะแนนทดสอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
(คะแนนเต็ม 36 คะแนน) 

คะแนนทดสอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

สูงสุด ต่ําสุด เฉล่ีย สูงสุด ต่ําสุด เฉล่ีย 
32 

(88.89%) 
5 

(13.88%) 
21.74 

(43.47%) 
34 

(86.00%) 
3 

(8.00%) 
14.65 

(36.63%) 

ที่มา: งานวัดและประเมินผล  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  ปการศึกษา 2554 
 

จากผลการทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3 ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยถือวายังอยูในเกณฑต่ํา  
สะทอนใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในปจจุบันยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จากสภาพปญหา
ดังกลาวเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุ พบวา เกิดจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุหน่ึงที่สําคัญ คือ การพัฒนาปรับปรุงระบบการ
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เรียนการสอน และการประเมินผลใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง การสอนมักเนนการบรรยาย ไมได
ออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาทักษะ การคิด และการแกปญหา 

ดังน้ันผูวิจัยในฐานะครูผูสอนจึงมีความสนใจคิดหาแนวทางแกปญหา โดยคิดออกแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอโดย
นําแนวคิดทฤษฎีการสรางความรู (constructivism) และกระบวนการแกปญหา (problem solving) ที่เชื่อวาการเรียนรูเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผูเรียน โดยผูเรียนเปนผูสรางความรู จากความสัมพันธระหวางส่ิงที่พบเห็นกับความรู ความเขาใจ
เดิมที่มีมากอน โดยพยายามนําความเขาใจเก่ียวกับเหตุการณ และปรากฏการณที่ตนพบเห็นมาสรางเปนโครงสรางทางปญญา 
[2] ซ่ึงมีรูปแบบการเรียนการสอนโดยการกําหนดคําถาม หรือสถานการณปญหาที่มีความสัมพันธกับหัวขอเน้ือหาใหแกผูเรียน 
โดยผูเรียนจะเปนผูตั้งสมมติฐาน ทําการบันทึกความคิดเห็นของตนที่มีตอคําถามหรือปญหาน้ัน และทําการพัฒนาความคิดเห็น
ของตนเองอยางตอเน่ืองผานการทดลอง สํารวจ คนควา หรือแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผูเรียนดวยกัน จนสามารถนําเอาความ
คิดเห็นทั้งหมดกับขอมูลที่มีมาทําการพัฒนาเปนความรูใหมหรือทฤษฎีใหมที่สามารถตอบคําถามหรือแกไขปญหาที่ถูกกําหนด
ไวไดดวยตนเอง ซ่ึงความรูหรือทฤษฎีใหมที่ไดน้ีอาจเปนความรูหรือทฤษฎีทีมีการคนพบมากอน แตสําหรับภายในชั้นเรียน
ความรูหรือทฤษฎีน้ันเปนส่ิงที่ผูเรียนคนพบดวยตนเอง การเรียนรูปแบบน้ีสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห การ
รวบรวมขอมูล การแสดงความคิดเห็น สรางความรูใหมขึ้นดวยตนเอง ตลอดจนมีความสามารถในการแกปญหาได [3] ซ่ึงเม่ือ
เด็กสามารถสรางความรูและมีความสามารถในการแกปญหาแลวในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนจะทําใหในการ
ประเมินผลเด็กจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืช  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนจากการทดลองของผูวิจัยที่ไดนําไปใชในการเรียน
การสอนจํานวน 2 ครั้ง และนําปญหาที่ไดมาปรับปรุงจนเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ ซ่ึงเชื่อวาแบบการจัดการเรียนรู
พีซีอีซีเอวิชา วิทยาศาสตร เรื่อง พืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 น้ีสามารถพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และความสามารถในการแกปญหาใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่รับผิดชอบสอนอยูใหบรรลุถึงมาตรฐานที่คาดหวังได 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืช สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามแบบทวิเกณฑ  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง พืช กอนและหลังการเรียนดวยแบบจัดการเรียนรู โดยใชคาดัชน ีประสิทธิผล
ความกาวหนา  

3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง พืช หลังการเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ กับเกณฑมาตรฐาน
โรงเรียนโดยใชคาประสิทธิภาพตามแบบทวิเกณฑ  

4. เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาหลังการเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ โดยใชคาประสิทธิภาพตาม
แบบทวิเกณฑ  

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยแบบจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

 

1. ประสิทธิภาพกอนใชของแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ เรื่อง พืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคา
ประสิทธิภาพตามแบบทวิเกณฑ 60/80 คือ มีจํานวนผูผานเกณฑรอยละ 60 ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด  

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู เรื่อง พืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวยแบบการจัดการเรียนรูพีซีอี
ซีเอ สูงกวากอนเรียน โดยมีคาดัชนีประสิทธิผลความกาวหนา รอยละ 50 ขึ้นไป  

3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู เรื่อง พืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวยแบบการจัดการเรียนรูพีซีอี
ซีเอ มีจํานวนผูผานเกณฑรอยละ 60 ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด  

4. ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนดวยแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหา มีจํานวนผูผานเกณฑรอยละ 60 ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
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5. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืช สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมาก 
 
4. นิยามศัพท 
 

แบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหา ซ่ึง
ผูวิจัยไดจัดสรางขึ้นโดยนําหลักการ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหาและการจัดการเรียนรูแบบ
สรางองคความรู มาเปนพื้นฐานในการออกแบบ ซ่ึงมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้นตอน  

ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา (problem)  
ขั้นที่ 2 สรางความรู (constructivism)  
ขั้นที่ 3 แลกเปล่ียนเรียนรู (exchange)  
ขั้นที่ 4 สรุปความรู (conclusion)  
ขั้นที่ 5 ประยุกตใช (application)  

ความสามารถในการแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการใชความรู ความคิดประสบการณ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการหาวิธีการแกปญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในสถานการณหรือปญหาที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นใน
หนวยการเรียนรูเรื่อง พืช โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตรหรือความรูในหนวยการเรียนรูน้ันมาชวยคิดหาคําตอบ ซ่ึงในที่น้ี
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนการแกปญหาของ Weir 4 ขั้น คือ 1. ขั้นระบุปญหา 2. ขั้นวิเคราะหปญหา 3. ขั้นคนหา
แนวทางแกปญหา 4. ขั้นพิสูจนคําตอบ  

ประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอแบบทวิเกณฑ (double percentage) หมายถึง คุณภาพของแบบ
จัดการเรียนรู ที่ไดประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 60/80 ซ่ึงมีความหมายดังน้ี 

60 ตัวแรก หมายถึง   คะแนนเกณฑการผานรายบุคคลคิดเปนรอยละ 60 โดยอิงเกณฑมาตรฐานสํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ใหมีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 

80 ตัวหลัง  หมายถึง  จํานวนคนที่ผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 80 ของจํานวนคนทั้งหมดโดยอาศัยเกณฑตาม
แนวคิดของการเรียนแบบรอบรู (Masery learning) 

ดัชนีประสิทธิผลความกาวหนา  (E.I.) หมายถึง คะแนนความกาวหนาทางการเรียนรูของนักเรียนที่สามารถ
เปล่ียนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นหลังจากเรียนดวยแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ (โดยการเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียน
และคะแนนหลังเรียน) ซ่ึงมีคาไมต่ํากวารอยละ  50 
 
5. ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยน้ีดําเนินการกับกลุมเปาหมาย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ที่เรียนวิชา วิทยาศาสตร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 3 หองเรียน โดยมีนักเรียนรวม 134 คน 
ดําเนินการวิจัยในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยทําการสอนอยู เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถ
ในการแกปญหา และความพึงพอใจของนักเรียน โดยมีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตน 

แบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ  เรื่อง พืช 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พืช 
2. ความสามารถในการแกปญหา 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ

เรียนดวยแบบการจัดการเรียนรู 
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เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ดําเนินการวิจัยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของ
ส่ิงมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของ
ตนเอง และของส่ิงมีชีวิต ประกอบดวย ตัวชี้วัด ดังน้ี 

ว1.1 ม.1/5 ทดลองปจจัยบางประการที่จําเปนตอการสังเคราะหดวยแสงของพืชและอธิบายวาแสง คลอโรฟลล 
แกสคารบอนไดออกไซด นํ้า เปนปจจัยที่จําเปนตองใชในการสังเคราะหดวยแสง 

ว1.1 ม.1/6 ทดลองและอธิบายผลที่ไดจากการสังเคราะหดวยแสงของพืช   
ว1.1 ม.1/7 อธิบายความสําคัญของกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืชตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม  
ว1.1 ม.1/8 ทดลองและอธิบายกลุมเซลล ที่เก่ียวของกับการลําเลียงนํ้าของพืช 
ว1.1 ม.1/9 สังเกตและอธิบายโครงสรางที่เก่ียวกับระบบลําเลียงนํ้าและอาหารของพืช  

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2555 ระหวาง เดือน มกราคม พ. ศ. 2555 
ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห รวม 18 ชั่วโมง  
 
6. รายละเอียดพอสังเขปของแบบการจัดการเรียนรู 
 

1. ลักษณะของแบบการจัดการเรียนรู 
แบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ  เรื่อง พืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือการจัดการ

เรียนรูโดยใชแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู รวมกับการจัดการเรียนรูแบบแกปญหา กิจกรรมเปน
กระบวนการที่ผูเรียนไดรับความรูใหมมาจากการรับรู และสรางความหมายจากการรับรูน้ันเชื่อมโยงกับความรูเดิม ซ่ึงเกิดจาก
การปรึกษาถกเถียงระหวางผูเรียนและเชื่อมโยงความคิดตางๆ เขาดวยกัน เกิดจากการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
[4] โดยผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ คนควา ทดลอง และสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง [5] โดยมีรูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมดัง
รูปที่ 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 1 : แบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ (PCECA) 

 
 

2. แนวคิดที่ใช คือ ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) ที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการ
ทางเชาวนปญญาของ Piaget และ Vygotsky ทฤษฎีการสอนแบบแกปญหา (Problem solving) ซ่ึงแบบจัดการเรียนรูน้ีได
พัฒนาปรับปรุงรูปแบบจากการศึกษาของผูวิจัยจํานวน 2 ครั้ง  

จุดเดนของแบบการจัดการเรียนรูที่สําคัญ คือ ทุกคนที่อยูในหองเรียนมีสวนรวมในการใหความชวยเหลือ และ
สนับสนุน ใหเกิดความกาวหนาของขอมูล และความรูภายในหอง ผูเรียนจะตัดสินความเขาใจของตนเองโดยใชมุมมองตาม

สรุปความรู (C) 

ประยุกตใช (A) 
 

ร 
า
ย
แ
ผ
น 

ราย
หนวย 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

กําหนดปญหา (P) 

สรางความรู (C) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู (E) 

กําหนดปญหา (P) 

สรางความรู (C) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู (E) 
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ความเปนจริง และแสวงหาความรูดวยวิธีการที่หลากหลาย ผูเรียนจะไดรับการสนับสนุนใหทําการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวางกัน เพื่อเปนการแลกเปล่ียนขอมูล และสามารถตัดสินใจแกปญหาที่พบในแตละสถานการณได 

3. องคประกอบ/โครงสรางของแบบการจัดการเรียนรู 
ไดจัดทําเปนหนวยการเรียนรู 1 หนวย เรื่อง พืช และแยกออกเปนแผนการจัดการเรียนรูรวม 4 แผน  ใชเวลารวม 

18 ชั่วโมง ดังน้ี 
ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
แผนที่ 1 เรื่อง ปจจัยและกระบวนการการสังเคราะหดวยแสงของพืช      6       ชั่วโมง 
แผนที่ 2 เรื่อง ผลที่ไดจากการสังเคราะหแสงของพืช                2       ชั่วโมง 
แผนที่ 3 เรื่อง ความสําคัญของการสังเคราะหแสง         1       ชั่วโมง 
แผนที่ 4 เรื่อง โครงสรางหนาที่การลําเลียงนํ้าและอาหารของพืช         7       ชั่วโมง 
ทําแบบทดสอบหลังเรียน  

ทั้งน้ีการจัดการเรียนรูในแตละแผนไดดําเนินกิจกรรมหลัก 5 ขั้นตอนตอเน่ือง คือ 1) กําหนดปญหา 2) สรางความรู
3) แลกเปล่ียนเรียนรู โดยจัดกิจกรรมในแตละแผนการเรียนรู จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการตอในขั้น 4) สรุปสรางความรู 
และ5) ประยุกตใช ที่ดําเนินการหลังจัดกิจกรรมครบทั้งหนวยการเรียนรู โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ 
ไดแก มีความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด /แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคสําคัญ ไดแก มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน และเม่ือส้ินสุดการ
จัดการเรียนรู ผูเรียนจะมีชิ้นงานสําคัญ คือ โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง พืชที่สนใจ 

ซ่ึงในแตละแผน มีขั้นตอนสําคัญ 5 ขั้นตอน ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ขั้นตอนของโครงสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ 
ลําดบัขั้นตอน  

การสอน 
ขั้นตอนการสอนแบบการจดัการเรียนรู 

พีซีอีซีเอ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครู นักเรียน 
1. ขั้นกําหนด  
ปญหา 

เปนการเรียนรูที่เร่ิมตนจากปญหาที่เกิดโดย
กระตุนใหผูเรียนเกิดความงุนงงสงสัยตองการ
แสวงหาความรู เพ่ือขจัดความสงสัย ผูเรียนได
เผชิญกับปญหาหรือสถานการณจริงรวมกัน คิด
หากระบวนการตาง  

ครูคอยตั้งคําถาม /สถานการณ/
ยกตัวอยางรูปภาพหรือสิ่งที่กระตุนให
ผูเรียนเกิดความสงสัย ใครรู 
กําหนดปญหาเร่ืองที่จะเรียนขั้นตอไป 

กําหนดปญหาเองจากสิ่งที่ครูกระตุน 
ซ่ึงปญหานัน้เปนเร่ืองที่เด็กอยากรูและ
สนใจ 

2. ขั้นสราง
ความรู 

ผูเรียนปฏิบัติจริง แสวงหา คนควาความรูดวย
ตนเองจนพบความรูและรูจักสิ่งที่คนพบ เรียนรู 
วิเคราะหศึกษาคนควาจนรูแจง ฝกทักษะ
กระบวนการกลุม จากการวิเคราะหการทดลอง 
ออกแบบการทดลอง สืบคน และวางแผนการ
ทดลอง  

- อํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน 
เชน การเตรียมเอกสาร อุปกรณการ
ทดลอง ฯลฯ เพ่ือใหผูเรียนไดลงมือทํา
กิจกรรมโดยใชกระบวนการ 5 ขั้นทาง
วิทยาศาสตร  
-ใหคําแนะนํา ประเมินผล 
- ใชคําถามสําคัญ นําอภิปราย 

- การคนควาจากแหลงเรียนรูหรือ
เอกสารตางๆ ออกแบบการทดลอง 
- ปฏิบัติการตามแผนที่เด็กวางแผน 
บันทึกขอมูล วิเคราะห สรุป 
- รวมกันอภิปราย สรุปความรูดวยการ
ทําแผนผังความคดิ 

3. ขั้น
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

ผูเรียนนําผลจากการปฏิบัติ และนิยามของ
ตนเองมาแลกเปลี่ยนเพ่ิมเติมความรูเพ่ือฝกให
นักเรียนมีความกลาแสดงออก รูจักการรับฟง
ความคดิเห็น และเสนอความคดิเห็นของตน 
กับเพ่ือน เพ่ือเติมเต็มความรู และครู
ประเมินผลวานักเรียนเรียนรูไดถูกตองหรือไม  

- สรางเคร่ืองมือประเมิน เชน การ
ออกแบบการทดลอง การทํางานกลุม  
-คอยประเมินผลวานักเรียนเรียนรูได
สมบูรณหรือไมเพ่ือคอยเติมเตม็ให
สมบูรณ 

- นําเสนอผลการทดลอง 
- ปฏิบัติงานกลุมตามหนาทีท่ี่ไดรับ
มอบหมาย 
- การอภิปรายรวมกับเพ่ือนและครู  
เพ่ือใหไดขอสรุปที่เปนที่ยอมรับ 

4.  ขั้นสรุป        
สรางความรู 

ผูเรียนนําความรูยอยทั้งหมดมาสรุปสรางเปน
ความรูใหญของหนวยอีกคร้ัง    

- ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน
จากการสรุปความรูทําผังมโนมติแบบ
กราฟฟก 
-ใหคําแนะนํา เติมเต็มความรูให
สมบูรณ  

-นักเรียนทบทวนกิจกรรมความรูทุก
กิจกรรมที่ไดทํามา 
-สังเคราะหความรู 
-เขียนสรุปความรูดวยผังผังมโนมต ิ
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ตารางที่ 2 ขั้นตอนของโครงสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ 
ลําดบัขั้นตอน  

การสอน 
ขั้นตอนการสอนแบบการจดัการเรียนรู 

พีซีอีซีเอ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครู นักเรียน 
5. ขั้น
ประยุกตใช 

นําความคดิรวบยอดมาประยุกตใชและเปน
พ้ืนฐานในการทําโครงงานประดษิฐ การ
ทําการศึกษาคนควาเพ่ิมเตมิ การทาํโครงงาน
ทดลอง การทาํโครงการแกปญหา เพ่ือนําไปสู
การศึกษาคนควา ลงมือปฏิบัติ นําไป
ประยุกตใชโดยสรางเปนโครงงาน  

-ประเมินชิ้นงานวานักเรียนมีการนํา
ความรูไปประยุกตใชมากนอยเพียงใด 

สรางชิ้นงาน เปนโครงงานที่เก่ียวกับ
พืช กลุมละ 1 ชิ้น (3คน:โครงงาน) 

 
7. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
7.1 รูปแบบของการทดลอง 
ใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรู (one group pretest - posttest 

design)   
7.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยนักเรียนประกอบดวย แบบจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืช สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1      
เคร่ืองมือที่ใชเก็บขอมูล ประกอบดวย 1.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืช 2. แบบ

วัดความสามารถในการแกปญหา 3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ 
 
8.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

1. ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงค ความสําคัญและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู 

2. ดําเนินการทดสอบกอนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 30 ขอ ใชเวลาในการ
ทดสอบ 45 นาท ี

3. ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงมีเน้ือหาทั้งหมด 4 เรื่อง ใชเวลาในการ
จัดการเรียนรู 18 ชั่วโมง โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูเอง 

4. หลังจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรูจะดําเนินการสอบหลังเรียนแตละเรื่องดวย 
5. ดําเนินการทดสอบหลังเรียนรูทุกหนวยการเรียนรูดวยแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบที่ใชกอนจัดการเรียนรู 
6. ดําเนินการวัดความสามารถในการแกปญหาจากการทําโครงงาน 
7. ดําเนินการวัดความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสรางความรูดวยแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. การวิเคราะหขอมูล 

 
1. หาประสิทธิภาพของแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ โดยใชคาประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ 
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูกับกอนเรียนโดยใชคาดัชนีประสิทธิผล

ความกาวหนา  
3. วิเคราะหจํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนที่ผานเกณฑ โดยใชคาประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ  
4. วิเคราะหจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแกปญหาหลังใชแบบการจัดการเรียนรูที่ผานเกณฑ โดยใชคา

ประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ  
5. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนโดยใชแบบจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ โดยใชคาเฉล่ียและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน [6] 
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10. ผลการวิจัย 
 

1. ประสิทธิภาพกอนใชของแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ มีคาประสิทธิภาพตามแบบทวิเกณฑคือ มีจํานวนนักเรียน
ผูที่ผานเกณฑรอยละ 60 คิดเปนรอยละ 85.00 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอเรื่อง“พืช”สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1            
จากการทดลองใช (try out) 

จํานวนนักเรียน รอยละของเกณฑที่กําหนด จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑ 
40 60/80 34 85.00 

 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูหลังเรียนดวยแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอสูงกวากอนเรียน โดยมีคาดัชนีประสิทธิผล 

0.58 (คิดเปนดัชนีของความกาวหนารอยละ 58) ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนที่เรียนดวยแบบการจัดการเรียนรู พีซีอีซีเอและคา
ดัชนีประสิทธิผล เม่ือศึกษาทั้งหนวยการเรียนรู (5 ตัวชี้วัด) 

จํานวนนักเรียน 
รอยละของคะแนน

เฉล่ียกอนเรียน 
รอยละของคะแนน

เฉล่ียหลังเรียน 
รอยละของคะแนน

เต็มหลังเรียน 
คาดัชนี

ประสิทธิผล (E.I.) 
เกณฑการ
ประเมิน 

134 11.92 21.25 100 0.52 0.50 
 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ มีคาประสิทธิภาพตามแบบทวิเกณฑ 
60/84.31 คือ นักเรียนผูที่คะแนนผานเกณฑรอยละ 60 มีจํานวนรอยละ 84.31 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ดังตารางที ่5 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใชแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอเม่ือ ศึกษาทั้ง
หนวยการเรียนรู  

จํานวนนักเรียน รอยละของเกณฑที่กําหนด จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑ 
134 60/80 119 88.81 

 
 4. ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนดวยแบบการจัดการเรียนรูแบบพีซีอีซีเอมีคาประสิทธิภาพตามแบบ               
ทวิเกณฑมีจํานวนผูที่คะแนนผานเกณฑรอยละ 60 ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด จากการวิเคราะหขอมูล
ผลปรากฏ ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนดวยแบบการจัดการเรียนรูแบบพีซีอีซีเอ 

จํานวนนักเรียน รอยละของเกณฑที่กําหนด จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑ 
134 60/80 121 90.29 

 

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอ อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.64)    
 
11. อภิปรายผลการวิจัย 
 

ประสิทธิภาพของแบบการจัดการเรียนรู มีคาประสิทธิภาพของแบบการจัดการเรียนรูมากกวารอยละ 80 ซ่ึง
สอดคลองกับ Joyce & Weil [7] ที่พบวา ส่ิงสําคัญที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิดความตองการแสวงหาความรูก็คือตัวปญหา แต
ปญหาน้ันจะตองมีลักษณะที่มีความหมายตอผูเรียนและทาทายเพียงพอที่จะทําใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะแสวงหาคําตอบ 
ยิ่งปญหาที่มีลักษณะชวนใหสงสัยงุนงง จะยิ่งทําใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเสาะแสวงหาความรูหรือคําตอบมากยิ่งขึ้น 
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สวนความรู เปนเปาหมายของกระบวนการสืบสอบทั้งหลาย ความรูเปนส่ิงที่ไดจากการนําประสบการณหรือความรูเดิมมาใชใน
ประสบการณใหม ทํานองเดียวกันกับบทความของ Sund [8] ที่กลาววาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่ดีตองมีการเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดคนหาความรูโดยตรง และวิธีการสอนของครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความคิดของตนเองใหมากที่สุด 
เน่ืองจากการสอนวิทยาศาสตรเปนการสอนใหเกิดการพัฒนาความคิดในระดับสูง ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะ
ชวยสงเสริมกระบวนการคิดของผูเรียนใหเกิดการคิดระดับสูงไดน้ันเปนส่ิงสําคัญ  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน มีคาดัชนีประสิทธิผล สูงกวาเกณฑที่กําหนด อาจเน่ืองมาจากการสอน
ดวยวิธีการสรางความรูเปนธรรมชาติของมนุษยในการเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัว นําประสบการณที่ไดรับไปเชื่อมโยงกับ
ประสบการณเดิมของแตละบุคคล และจากการไดรับความรูจากการทดลอง การอภิปราย การแลกเปล่ียนเรียนรูจนสามารถ
ขยายโครงสรางความรูใหกวางขวางขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ Piaget [9] อธิบายวากระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา
พัฒนาการเกิดขึ้นเม่ือบุคคลรับและซึมซับขอมูลหรือประสบการณใหมเขาไปสัมพันธกับความรูหรือโครงสรางทางปญญาที่มีอยู
เดิมและการประเมินผลกอนและหลังเรียนทําใหมีการทดสอบความรูเดิมและความรูใหมที่เพิ่มเติมไดดี เน่ืองจากหลังการจัด
กิจกรรมแลวมีการทดสอบประเมินผลจะทําใหเด็กยังไมลืมความรูใหมและจะเปนความรูที่คงทน สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัท
ราวรรณ ลาภเทวี [10] ที่พบวา การเปดโอกาสใหนักเรียนไดทดลอง หรือแกปญหา สงผลใหนักเรียนมีคะแนนความรูความ
เขาใจเก่ียวกับทักษะดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน .001  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใชแบบการจัดการเรียนรู มีจํานวนผูผานเกณฑ (รอยละ60) ไมนอยกวารอยละ 
80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด สอดคลองกับงานวิจัยของทิพวรรณ กลอมขุนทด [11] ที่พบวาการเรียนการสอนที่เปดโอกาส
ใหนักเรียนแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเองชวยใหความสามารถดานความรู ความคิดเก่ียวกับขอเท็จจริงความคิดรวบ
ยอด หลักการและเหตุผล และวิธีการทางวิทยาศาสตร ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ .01  

ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนโดยใชแบบการจัดการเรียนรู มีจํานวนผูผานเกณฑ (รอยละ60) ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ที่พบวาการใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเสาะแสวงหาวิธีแกปญหาในปจจุบันจาก
ประสบการณเรียนรูของนักเรียนโดยผูวิจัยใหนักเรียนตั้งคําถามจากสถานการณ วางแผนดําเนินการในการหาคําตอบ ลงมือทํา
กิจกรรมในการคนควาหาคําตอบ ไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบแกปญหาทั้งดวยตนเองและรวมกับเพื่อนในกลุม นําเสนอ
ความรูจากการคนควาและแลกเปล่ียนความรู รวมถึงการนําไปปฏิบัติจริงซ่ึงทุกขั้นตอนนักเรียนจะเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง 
สงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาซ่ึงสอดคลองกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี [12] ที่มี
แนวคิดวาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีจุดมุงหมายประการหน่ึง คือ เนนใหผูเรียนไดฝกแกปญหาตางๆโดยผาน
กระบวนการคิด และปฏิบัติอยางเปนระบบซ่ึงผลที่ไดจากการฝกจะชวยใหนักเรียนตัดสินใจแกปญหาตางๆ ไดดวยวิธีคิดอยาง
สมเหตุสมผล ใชกระบวนการหรือวิธีการ ความรูและทักษะตางๆและความเขาใจในปญหาน้ันมาประกอบกันเพื่อเปนขอมูลใน
การแกปญหา นอกจากน้ียังเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ระบุไววาใหผูเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคและมีสมรรถนะที่สําคัญ  

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบจัดการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด อาจเน่ืองมาจากรูปแบบการเรียนการสอน
เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการสรางความรูดวยตนเอง ไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ไดทําในส่ิงที่
อยากทํา สงผลใหนักเรียนเกิดความรูสึกรับผิดชอบ และมีความรูสึกพอใจ กิจกรรมที่เนนเปนการใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรโดยผานการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรซ่ึงประกอบดวย การสังเกต การตั้งคําถาม การทดลอง การ
เปรียบเทียบ การสรุปหลักเกณฑ การส่ือความหมาย และการนําไปใชประโยชน ทําใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
สงผลใหนักเรียนพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูน้ี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Philip [13] ที่พบวานักเรียนที่เขารวมโครงการ 
IKIT มีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง  
 
12. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
 

1. ครูตองสรางส่ิงแวดลอมทางปญญาใหแกนักเรียน ดวยการกระตุนใหนักเรียนคิดถามคําถาม แกปญหา และ
นําเสนอความคิด 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูตองใหนักเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลและความรูเดิมของนักเรียน 
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3. ครูตองตระหนักถึงบทบาทของตนวา ครูเปนผูใหการสนับสนุนหรือสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูใชคําถามทา
ทายใหนักเรียนเกิดการสํารวจ เพื่อนําไปสูการสรางความรู 

4. ตองสรางสภาพการเรียนใหเอ้ือตอการสรางความรู และการเรียนโดยการทํางานรวมกันกอน 
 

13. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

1. ควรใชแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอไปประยุกตเพื่อพัฒนาความสามารถ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค
ใหเกิดขึ้นจริงในตัวผูเรียนอยางคงทน ดวยวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและใหนักเรียนเปนผูตั้งหัวขอใน
การศึกษาเอง 

2. นําแบบการจัดการเรียนรูพีซีอีซีเอไปปรับและเพิ่มการพัฒนาความสามารถทางดานอ่ืนๆ ใหเห็นผลชัดเจนขึ้น 
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