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.  The purpose of this research is to study on an effect of managing in learning of 
Mathayomsuksa I students by using activity packages to creative process development 
on achievement and problem solving  ability  in science. 
 The sample in this research were 40 students of Mathayomsuksa I of  
Mathayombanbangkapi school, Bangkapi district, Bangkok, in the second semester of 
the 2009. Students were chosen through simple random sampling. Teaching on creative 
process development packages lasted a total of 12 hours. The research equipment the 
achievement test on science study with reliability of .77 and the problem solving ability 
in scientific with reliability of .88. The study was One Group Pretest-Posttest Design. 
The data analysis was done by t-test dependent Samples. 
 
 The results of this indicated that: 
  1. The students learned by activity packages to  creative process development 
were science achievement higher than before significantly at the level of .01 
  2. The students learned by activity packages to creative process development 
were problem solving ability in science higher than before significantly at the level of.01 
 
  
 

 
 
 
 
 

  
 
 



ประกาศคุณูปการ 

 
 สารนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวจัิยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากรองศาสตราจารย 
ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี ประธานกรรมการควบคุมสารนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย สนธยา ศรีบางพลี 
และ อาจารย ดร.ราชันย บญุธิมา กรรมการควบคุมสารนิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคา เพ่ือให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษาในการจัดทํางานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ี 
 นอกจากนี้ ผูวจัิยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ที่ใหความรูแกผูวิจัยในการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการมัธยมศึกษา และขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ
ทุกทานที่กรุณาใหความอนุเคราะหตรวจแกไขเครื่องมือตลอดจนใหคําปรึกษาและขอแนะนํา อันเปน
ประโยชนตอการวิจัยครั้งน้ีเปนอยางยิ่ง 
 ขอขอบพระคุณเพ่ือนนิสิตปริญญาโท เอกการมัธยมศึกษาทุกทานที่มีสวนในการแนะนํา
ชวยเหลือและใหกําลังใจในการทาํสารนิพนธในครัง้นี้และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2/1  
และ 2/2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ที่ใหความรวมมือในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลเปน
อยางดี 
 
 ทายสุดผูวิจัยขอขอบพระคณุ บิดามารดาอันเปนที่รักและเคารพ พ่ีสาว และเพื่อนสนิท
ของผูวิจัยที่ใหความชวยเหลอืและใหกําลังใจเสมอมาทั้งในการเรียนและการทําวิจัยจนสําเร็จ คุณคา
และประโยชนใดๆ จากสารนิพนธฉบบัน้ี ผูวิจัยขอบมอบเปนเครื่องบชูา บิดา มารดา ครูอาจารย 
และผูมีพระคณุทุกทานที่ไดอบรม สั่งสอน ชี้แนะแนวทางการศึกษาแกผูวิจัยมาโดยตลอด 
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บทที่1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปจจุบันสังคมไทยอยูในยุคปฏิรูปการเรียนรู ซ่ึงบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุวาการจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา ผูเรียนมีความสําคญั
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มความสามารถ 
และมาตรา 24 ระบวุากระบวนการจัดการเรียนรูตองจัดเนื้อหากิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ 
ความถนัด และความแตกตางของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการใหเผชิญสถานการณ
และประยกุตใชใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบตั ิใหทําได คิดเปน ทําเปน รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยม และคุณลกัษณะที่พึงประสงคผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 
สื่อการเรียน อํานวยความสะดวกใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรู เพ่ือนําไปสูเปาหมายของการเปนคนดี เกง 
และมีความสุข  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร เปนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือกระทําการทดลอง
และฝกคิดดวยตนเอง การศึกษาทางดานวิทยาศาสตร มีการจัดการศึกษาที่มุงเนนใหคนไทยเปนนักคดิ
มีความสามารถคิดวิเคราะหหาเหตุผล และมีความตื่นตัวที่จะหาความรู ขอเท็จจริงในเชิงวทิยาศาสตร
รวมทั้งสามารถที่จะนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชไดอยางเหมาะสมในชีวติ และความเปนอยู
ตลอดจนมีสวนชวยในการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน การจัดการเรียนรูที่สนองตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงตองเนนที่ผูเรียน โดยใหผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ มีความสมดุลทั้งดานจิตใจ รางกาย ปญญาและสังคม เปนผูรูจักคิด
วิเคราะห รักการเรียนรู เรียนรูดวยตนเอง  มีจิตวิทยาศาสตรที่ดี มีความรับผิดชอบมีทักษะที่จําเปน
สําหรับการดํารงชีวติรวมทั้งทักษะทางอาชพี สามารถพึ่งตนเองและรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 
 การจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนไดใชความสามารถ
ทางสมองในการประมวลขอมูลความรูและประสบการณตางๆ ที่มีอยูใหเปนความรูใหม วิธกีารใหม 
เพ่ือไปใชในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสมสอดคลองกัน ซ่ึงเม่ือคิดแลวตองนําไปปฏิบตัิจริง 
จึงจะเกิดการเรียนรูที่ครบถวนสมบูรณ ซ่ึงมาตรฐานการศึกษาแหงชาติไดกําหนดมาตรฐาน ดาน
ผูเรียนที่เกีย่วของกับการพฒันากระบวนการคิดไวในมาตรฐานที ่ 4 มุงใหผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดวเิคราะห คดิสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คดิไตรตรองและมวีิสยัทศัน  การคดิ
จึงเปนกลไกสําคัญที่ใชในการเรียนรูและแยกแยะสิ่งที่ดีและไมดี ดังน้ัน การคิดจึงเปนสวนหนึ่งที่
จําเปนตอการเรียนรูในอนาคต เปนคุณลักษณะหนึ่งที่ตองการสงเสริมใหเกิดขึ้นในเดก็ และเยาวชนไทย  
การคิดเปนทักษะมิใชพรสวรรค เพราะสามารถฝกฝนได การสงเสริมทักษะการคิดเปนพ้ืนฐานสําคัญ ในการ
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ปลูกฝงกระบวนการคิดที่มีความซบัซอนมากยิ่งขึน้ และมีเปาหมายชัดเจนในการนําไปใชประโยชน  
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด  จึงเปนการจัดประสบการณเรียนรูที่เนนกระบวนการ
มากกวาเนื้อหาสาระวิชา ทั้งน้ี เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดประกอบดวย
องคความรูทีก่อใหเกิดผลสมัฤทธิ์แกผูเรยีน 3 ดาน คือ ดานความรู กระบวนการ และเจตคติ 
ความสามารถในการคิดทําใหมนุษยมีความเปนมนุษย สามารถแกปญหาใหตนเองได สามารถคิด
สรางสรรคเครือ่งทุนแรง สรางสิ่งประดิษฐใหมๆ ได สามารถสรางความสุขใหแกตนเอง และสามารถ
ปกปองตนเองใหพนจากภัยธรรมชาติได การคิดของมนุษย จึงเปนความแตกตางที่นามหศัจรรยอยางยิ่ง 
ที่สงผลใหชีวิตมนุษยสรางสรรคสิ่งใหม  ๆที่ชวยแกปญหาใหกับตนเอง สามารถนําสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ
มาใชประโยชนไดมากขึ้นเรื่อยๆ และสามารถดํารงชีวิตสืบพงศพันธุไดอยางมั่นคงจนกระทั่งทุกวนันี้ 
เม่ือการคิดมีความสําคญัตอชีวติมนุษยมากมายเชนนี้ บทบาทสําคญัในการสงเสริมความคิดของผูเรียน 
องคประกอบทีจ่ะพัฒนาความคิดในตวัผูเรียนอยูที่เทคนิค และวิธกีารสอนของครูผูสอนที่จะชวยกระตุน 
สงเสริม และพัฒนาความคิดของผูเรียนใหงอกงามขึ้น ครูควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความเหมาะสม 
ความตองการของผูเรียน โดยหาเทคนิควิธีการสอนใหมๆ แปลกๆ มุงใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง สงเสริมใหผูเรยีนมีการแกปญหาอยางมีระบบมีประสทิธิภาพ มีการตัดสินใจอยางไตรตรอง 
รอบคอบ คอยติดตามใหกําลงัใจพรอมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีอิสระในการแสดงออกดวยการพูด 
หรือการกระทําตามจินตนาการ และความพึงพอใจของผูเรียน ก็จะชวยพัฒนาความคิดของผูเรียน
ไดเปนอยางดี และพรอมในการปรับตัวเพ่ือเขาสูโลกอนาคต ซ่ึงเปนเปาหมายของหลักสูตร ดังน้ัน การจัด 
การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด จึงเปนสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมสําเร็จรูป
ที่ประกอบดวย การนําสื่อหลายๆ อยางมารวมกัน และนํามาจัดไวเปนชุดๆ เพ่ือใหผูเรียนศึกษา
ดวยตนเอง และเรียนรูไดอยางอิสระ ตามความสามารถของแตละบุคคล การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
ดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพ่ือสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน
ใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ผูเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เปนประสบการณตรงในการฝกทักษะการแกปญหา ซ่ึงเปนการพัฒนากระบวนการคิด
ขั้นสูง ใหผูเรยีนมีกระบวนการคิดและการทาํงานอยางเปนระบบ และเกิดพฤติกรรมบรรลุตามเปาหมาย 
ของการเรยีนรูที่ตั้งไว สามารถนําประสบการณที่ไดจากการศกึษาคนควา เรยีนรูที่มีอยูในตวัเองมาใช 
เพ่ือเปนการพัฒนาตนเองและนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 
 ภายหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรบัปรุง 
พ.ศ. 2545) อันเปนแมบทของการจัดการศึกษาที่มุงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงทุกดานทุกมิติ พบวา
การศึกษาไทยที่ผานมายังไมสามารถที่จะตอบสนองกระบวนการพฒันาผูเรียนเทาที่ควร โดยจัด 
การเรียนการสอนที่มุงเนนการถายทอดความรูและเนื้อหา ละเลยการมุงเนนใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพ
ของตน อันเปนผลทําใหผูเรียนมีแตความรูไมมีความคิด ซ่ึงครูและผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการจดั 
การเรียนการสอนตองทบทวนบทบาทของตนเองวา การจัดการเรยีนการสอนของตนทีก่ําลังดําเนินการ
อยูมีคุณภาพถูกตอง เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยและสังคมปจจุบันมากนอยเพียงใด ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัยแลว พบปญหาหลายอยางที่ยังไมบรรลุจุดมุงหมายของ
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หลักสตูร โดยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวิชาวทิยาศาสตรอยูในระดบัต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน และขาดทักษะในดานตางๆ โดยเฉพาะทักษะการคิดแกปญหา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัด 
การเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนทองจําแลวเก็บความรูที่ไดเรียนรูมาไวแตเพียงผูเดียว โดยขาด
การฝกใหนักเรียนคิดเปนซ่ึงนักเรียนจะไมตระหนักในปญหา ไมสนใจที่จะคิดหาทางแกปญหาและไมรูจัก
นําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมดมาผสมผสานจนเกิดความคิดที่จะเลือกตัดสินใจ หรือปฏิบัติให
เกิดความพึงพอใจและไมสามารถแกปญหาได 
 จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิแ์ละความสามารถในการคิดแกปญหา  เพ่ือมุงใหนักเรยีนคิดเปน ทําเปน และ
แกปญหาเปน และการเรยีนรูโดยใชชุดกิจกรรมยังชวยสงเสริมใหผูเรียนไดมีความรบัผดิชอบตอตนเอง
และผูอ่ืนดวย ใหผูเรียนมีอิสระในการคิด การคนควาดวยตนเอง ไดเกิดการพัฒนาความรู สรางองค
ความรูไดดวยตนเอง สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาคนความาเผยแพรใหกับบุคคลอ่ืนไดรับทราบ
ดวยกระบวนการและขั้นตอนที่เหมาะสม และสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชใหเกิดประโยชน
ตอการดํารงชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 
  1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่เรียนดวยชดุกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
  2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
เรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลของการศึกษาคนควาครั้งนี้ จะทาํใหทราบถงึผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร และ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวย
ชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด ทั้งยังเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนทุกทาน ที่จะสามารถนําไป
ประยุกตใช  หรือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยม
บานบางกะป  สังกัดสํานักงานเขตบางกะป  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2552  จํานวน 6 หองเรียน มีนักเรียน 276  คน 
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 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยม
บานบางกะป สังกัดสํานักงานเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2552 ซ่ึงไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก จากจํานวน
นักเรียน 6 หองเรียน มา 1 หองเรียน ไดขนาดกลุมตวัอยาง 40 คน  
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยม 
ศึกษาปที ่1 สาระที ่4 : แรงและการเคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนที ่
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที ่2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาทดลองรวม 12 ชั่วโมง 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก  
    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
    2.2 ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด หมายถึง การใหนักเรียน 
ไดพัฒนาความรู โดยใชชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด ซ่ึงเปนชุดกิจกรรมที่บูรณาการสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ โดยใชรูปแบบการจัดการ
ความรูทางวิทยาศาสตร ของ สมจิต  สวธนไพบูลยและคณะ  ซ่ึงประกอบดวย  3 ขั้น คือ 
    1.1 ขั้นการหาความรู  
    1.2 ขั้นการสรางความรู   
    1.3 ขั้นการซึมซับความรู  
   โดยใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการคิด การปฏิบัติและการแสดงออก ตามศักยภาพ
ของนักเรียนภายใตบรรยากาศการเรียนรูที่เปนอิสระ 
    องคประกอบชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด มีดังน้ี 
     1. ชื่อชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
     2. ขอแนะนําในการใชชุดกิจกรรม หมายถึง สวนที่อธิบายความมุงหมายที่
สําคัญของกิจกรรมในการเรียนดวยตนเองจากชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
     3. ชื่อกิจกรรม หมายถึง หัวเรื่องยอยที่ประกอบขึ้นเปนชุดกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคดิที่สงเสริมการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
     4. คําชี้แจง หมายถึง การระบุกิจกรรมที่นักเรียนตองปฏิบัติภายในกิจกรรมยอย 
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     5. สาระการเรียนรู หมายถึง เน้ือหารายละเอียดที่สําคัญของหนวยการเรียน
ในชุดกิจกรรม 
     6. จุดประสงคของกิจกรรม หมายถึง การระบุพฤติกรรมการเรียนรูของเนื้อหา
ในหนวยยอยของชุดกิจกรรมตามที่หลักสูตรกําหนด 
     7. เวลาที่ใช หมายถึง ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมในแตละกิจกรรมยอย
ของชุดกิจกรรม 
     8. กิจกรรมการเรียนรู หมายถึง สวนที่นักเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง เชน 
การศึกษาคนควาขอมูล การปฏบิัติกิจกรรมจากสถานการณที่กําหนด การทดลอง การตอบคําถาม 
ซ่ึงประกอบไปดวย 3 ขั้น มีดังน้ี 
       8.1 ขั้นการหาความรู หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนได
ศึกษา เปนการสังเกต สํารวจ ตรวจสอบ สืบคนความรูทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏชดัแจงและที่ฝงอยู
ในตัวคน ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร คนควาขอมูลจากสถานการณที่กําหนดให อันไดแก 
การใหศึกษาจากขอความ เอกสาร จากภาพ จากแหลงการเรียนรู จากการทดลอง จากการปฏิบัต ิ
จากการสํารวจตรวจสอบ เพ่ือนําขอมูลมาจัดกระทําอยางมีความหมาย สูการพัฒนาทักษะการคิด 
การจัดการ การสรุปความรู และการพัฒนาคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร ซ่ึงตรงกับกิจกรรมที่ 1 
การสืบเสาะคนหา และกิจกรรมที่ 2 การจัดระบบความรู ในชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
       8.2 ขั้นการสรางความรู หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียน 
ไดพัฒนาตนแบบองครวม การนําความรูทางวิทยาศาสตร ที่ไดจากการสบืเสาะคนหาความรูมาจดั
กระทําขอมูลเพ่ือเชื่อมโยง และสรุปความรูใหเปนระบบเพิ่มพูนทักษะการคิด เสริมสรางทักษะปฏิบัติการ 
และกระบวนการแกปญหาอยางมีระบบ ตลอดจนเสริมสรางคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร ไดแก การ
เปนผูมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม  ซ่ึงตรงกับกิจกรรมที่ 3 
การปฏิบัติพัฒนาองคความรูและกิจกรรมที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ในชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
       8.3 ขั้นการซึมซับความรู หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียน
ไดตรวจสอบ ปรับปรุงผลงานอยางเปนระบบโดยใชกระบวนการการคิด วิเคราะหจุดเดนจุดดอย 
ปรับปรุงจุดดอย พัฒนาจุดเดน วิเคราะห สังเคราะหความรู และนําความรูที่ไดไปทดลองปฏิบัติการ
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การกําหนดแผนการพัฒนาผลงาน พรอมทั้งฝกทักษะกระบวนการ
เผยแพรผลงานดวยการประชาสัมพันธโดยการพูด การเขียน ไดแก การรายงานผลงาน การเขียน
คําขวัญ การทาํแผนพับ การจัดแสดงผลงาน เนนการใชส-ีศลิป เพ่ือสรางองคความรูทางวทิยาศาสตร 
ซ่ึงตรงกับกิจกรรมที่ 5 การเขาถึงความรู ในชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
     9. การประเมินผลการเรียนรู หมายถึง การทดสอบความสามารถของผูเรียน
กอนและหลังการเรียนดวยชดุกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด โดยใชแบบฝกหัดทายกิจกรรม และ
ขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ชนิดปรนัยเลือกตอบ 5 ตวัเลือก 
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  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความรู ความสามารถในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ซ่ึงวัดไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตรที่มีตวัเลือก 5 ตวัเลือก ซ่ึงพิจารณาจากคะแนนการตอบแบบทดสอบ  
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึน้โดยวัดความสามารถดานตาง ๆ 4 ดาน คือ 
    2.1 ดานความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกเรื่องราว หรือ
สิ่งตางๆ ที่เคยเรียนมาแลวเกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง นิยามศัพท หลักการ แนวความคิด กฎ
และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
    2.2 ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย การจําแนก การ
ขยายความและแปลความรูโดยอาศยัขอเท็จจริง ขอตกลง หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
    2.3 ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูและวธิีการคนควา
หาความรูไปใชในสถานการณใหมๆ ที่แตกตางออกไปจากที่เคยเรียนรูมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คือ การนําไปใชในชวีติประจําวัน 
    2.4 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการ
คนควาหาความรูทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหา
ความรู ซ่ึงสําหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับเนื้อหา ในการวิจัยครั้งน้ี
ประกอบดวยทักษะการสังเกต ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมาย
สรุปขอมูล และทักษะการจัดกระทําและสือ่ความหมายขอมูล 
  3. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมดาน
ความรูความคิดของบุคคล ที่ใชในการคิดแกปญหาที่พบ ซ่ึงเปนความคิดที่จะนําเอาประสบการณ
เดิมมาใชในการแกปญหาทีป่ระสบใหม ซ่ึงสามารถวัดไดจากคะแนนการตอบแบบทดสอบวัดความ 
สามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่มีตัวเลือก 5 ตัวเลือกที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยลักษณะ
คําถามเปนไปในแนวทางการคิดแกปญหาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงมี 4 ขั้นดังน้ี 
    3.1 ขั้นระบุปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปญหาที่สําคัญที่สุด ภายใน
ขอบเขตของขอเท็จจริงจากสถานการณที่กําหนดให 
    3.2 ขั้นตั้งสมมตฐิาน หมายถึง ความสามารถในการคิด วิเคราะห คาดคะเน บอก
สาเหตุที่แทจริงของปญหา หรือสาเหตุที่เปนไปไดของปญหาจากขอเท็จจริงในสถานการณที่กําหนด 
    3.3 ขั้นพิสูจนหรือขั้นทดลอง หมายถึง ความสามารถในการคิดคน วางแผน เสนอ
แนวทางแกปญหาทางวิทยาศาสตรหรือเสนอขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปสูการคิดแกปญหา ที่ระบุได
อยางสมเหตุสมผล 
    3.4 ขั้นสรุปผลและนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการอธิบายวาผลที่เกิด
จากการกําหนดวิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตรน้ันสอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือผลที่ไดเปน
อยางไรและนําไปใชอยางไร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
                                                   
                              
 

      
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรยีนดวยชุดกิจกรรมพฒันากระบวนการคิดมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด มีความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
 
 

 
การจัดการเรียนรูดวยชุดกจิกรรม

พัฒนากระบวนการคิด 

1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน   
    วิทยาศาสตร 
 2. ความสามารถในการคิด  
    แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
  1. เอกสารที่เกี่ยวของกับชุดกจิกรรม 
  2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการคิดและการพฒันากระบวนการคิด 
  3. เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
  4. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  5. งานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของ 
 
1. เอกสารที่เก่ียวของกับชุดกิจกรรม 
 1.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 
  ชุดกิจกรรม เปนนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทหนึ่งทีมี่ชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน 
ชุดการสอน ชุดการเรียนการสอน ชุดการสอนรายบุคคล ชุดการเรียนสําเร็จรูป ชุดกิจกรรม ซ่ึงใน
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชคําวา ชุดกิจกรรม ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวดังน้ี 
  พูลทรัพย โพธิ์สุข (2546: 21) กลาววา ชุดกิจกรรม เปนสื่อการเรียนการสอน ซ่ึงเปน
นวัตกรรมทางการศึกษาชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ทําใหเกิดทักษะในการแสวงหาความรู 
และเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียนรู 
  ธงชัย ตนทัพไทย (2548: 12) กลาววา ชุดกิจกรรมเปนสื่อหรือนวัตกรรมที่สรางขึ้นมา 
เพ่ือใชประกอบกบัการจัดการเรียนรู หรือกจิกรรมการเรียนรู ใหแกผูเรียน ไดพัฒนาสมรรถนะทางดาน
การเรียนรูของผูเรียน โดยใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังของชุดกิจกรรมที่ไดกําหนดไว เปนการฝก
ใหผูเรียนไดเกิดทักษะการเรียนรู สรุปเปนองคความรูของตนเอง 
  นันทิพิทย รองเดช (2549: 24) กลาววา ชุดกิจกรรม เปนชุดการเรียนที่ประกอบ ดวย
กิจกรรมตางๆ เพ่ือใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น ครูจะลดบทบาทในการพูดลงแตจะเปน
ที่ปรึกษาของนักเรียน เพ่ือชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงชุดกิจกรรมนี้จะชวยสงเสริม และพัฒนาการเรยีนรู
ของผูเรียนใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว 
  เชาวศิริ ธารารัตน (2550: 8) กลาววา ชุดกิจกรรมเปนสื่อ หรือนวัตกรรมการเรยีน
การสอนที่ชวยผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ทําใหเกิดทักษะในการเรียนรู และการแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง โดยมีครูเปนที่ปรึกษา 
  เบญจวรรณ ใจหาญ (2550: 10) กลาววา สื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่สรางขึ้น
เพ่ือใชประกอบการจัดการเรียนรู หรือกิจกรรมการเรียนรู สวนมากประกอบดวย คําชี้แจงชื่อเร่ือง 
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จุดมุงหมาย กิจกรรม และการประเมินผล ผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง ตามขั้นตอนที่ระบุไว
ในชุดตามศกัยภาพของผูเรยีนแตละคน เปนการพัฒนาสมรรถนะทางดานการเรยีนรูของผูเรียน เพ่ือให
บรรลผุลการเรยีนรูที่คาดหวังของชุดกิจกรรมที่ไดกําหนดไว โดยมีครูเปนผูแนะนําหรือใหคําปรึกษาเทานั้น 
  ฮุลตัน และคณะ (Houston; et al. 1972: 10) ไดใหความหมายวา ชดุการเรียนหรือ
ชุดกิจกรรมเปนชดุฝกประสบการณจัดเตรียมไวใหผูเรียน เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
  กูด (Good. 1973: 306) ไดอธิบายถึง ชุดกิจกรรมวา ชุดกิจกรรม คือ โปรแกรม
ทางการสอน ทุกอยางที่จัดโดยเฉพาะ มีวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอน อุปกรณทีใ่ชในการเรียน คูมือครู 
เน้ือหา แบบทดสอบ ขอมูลทีเ่ชื่อถือได มีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรยีนไวอยางชัดเจน ชุดกิจกรรมนี้ 
ครูเปนผูจัดใหผูเรียนแตละคนไดศึกษา และฝกฝนตนเอง โดยครเูปนผูแนะนําเทานั้น 
  จากความหมายที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
เปนชุดสื่อประสมที่จัดอยางเปนระบบ โดยสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและสื่อความหมายใหผูเรียนไดเกิด
พฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียน 
 1.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 
  ชัยยงค พรหมวงศ (2525: 118) กลาววาชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม มี 4 ประเภท คือ 
   1. ชุดการสอนประกอบคําบรรยาย เปนชุดการสอนที่มุงขยายเนื้อหาสาระการสอน
แบบบรรยายใหชัดเจนยิ่งขึ้น ชวยใหผูสอนพูดนอยลงและใชสื่อการสอนทําหนาที่แทน 
   2. ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม เปนชุดการสอนที่มุงใหนักเรียนไดประกอบกิจกรรม
กลุม เชน การสอนแบบศูนยการเรียน กลุมสัมพันธ เปนตน 
   3. การสอนตามเอกัตภาพหรือการสอนเปนรายบุคคล เปนการสอนที่มุงใหนักเรียน
สามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคล อาจเปนการเรียนในโรงเรียน
หรือในบานก็ได เพ่ือใหผูเรียนกาวหนาตามความสามารถ ความสนใจ และความพรอมของผูเรียน 
   4. ชุดการสอนทางไกล เปนชุดการสอนที่ครูผูสอนกับผูเรียนที่อยูตางถิ่นตางเวลา 
มุงสอนใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองโดยไมตองเขาเรียน 
  สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545: 52 – 53) ไดแบงประเภทของชุดการสอนไว 
3 ประเภทคือ 
   1. ชุดการสอนประกอบคําบรรยายของคร ู เปนชุดการสอนสําหรับครใูชสอนนักเรียน
เปนกลุมใหญหรือเปนการสอนที่ตองการปูพ้ืนฐานใหนักเรียน สวนใหญรูและเขาใจในเวลาเดยีวกัน 
มุงในการขยายเนื้อหาสาระใหชัดเจนยิ่งขึ้น ชุดการสอนแบบนี้จะชวยใหครูลดการพูดใหนอยลงและใช
สื่อการสอนที่มีพรอมในชุดการสอน 
   2. ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม เปนชุดการสอนสําหรับใหนักเรียนรวมกันเปน
กลุมเล็กๆ ประมาณ 5 – 7 คน โดยใชสื่อการสอนที่บรรจุไวในชุดการสอนแตละชุด มุงที่จะฝกทักษะ
ในเนื้อหาวิชาที่เรียน และใหนักเรียนมีโอกาสทํางานรวมกัน 
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   3. ชุดการสอนแบบรายบคุคล หรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ เปนชุดการสอน 
สําหรับเรียนดวยตนเองเปนรายบุคคล คือ นักเรียนจะตองศึกษาหาความรูตามความสามารถและ 
ความสนใจของตนเอง อาจจะเรียนที่โรงเรียนหรือที่บานก็ได สวนมากมักจะมุงใหนักเรียนไดทํา
ความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนเพ่ิมเติม นักเรียนสามารถประเมิลผลการเรียนดวยตนเอง 
  คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร (2526: 250 - 251)  
ไดแบงประเภทของชุดกิจกรรมออกเปน 3 ประเภท คือ 
   1. ชุดกิจกรรมสําหรับครู เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะ มีคูมือ และเครื่องมือ 
สําหรับคร ู ซ่ึงพรอมที่จะนําไปใชสอนใหนักเรียนเกิดพฤตกิรรมที่คาดหวงั ครูเปนผูดําเนินการควบคุม
กิจกรรมทั้งหมด นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมโดยมีครูเปนผูดูแล 
   2. ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน เปนชุดกิจกรรมสําหรับจัดใหนักเรียน เรียนดวย
ตนเอง ครมีูหนาที่เพียงจัดอุปกรณและมอบชุดกิจกรรมใหแลวคอยรับรายงานเปนระยะ  ๆใหคําแนะนํา
เม่ือมีปญหา และประเมินผลชุดกิจกรรมนี้ จะฝกการเรียนดวยตนเอง เม่ือนักเรียนจบการศึกษา
จากโรงเรียนไปแลวก็สามารถเรียนรูหรือศึกษาสิ่งตางๆไดดวยตนเอง 
   3. ชุดกิจกรรมที่ครูและนักเรียนใชรวมกัน ชุดนี้มีลักษณะผสมระหวางชุดแบบที ่1
และชุดแบบที่ 2 ครูเปนผูคอยดูแล และกิจกรรมบางอยาง ครูตองเปนผูแสดงนําใหนักเรียนดู และ 
กิจกรรมบางอยางนักเรียนตองทําดวยตนเอง ชุดกิจกรรมแบบนี้เหมาะอยางยิ่งที่จะใชกับนักเรียน
มัธยมศึกษา ซ่ึงจะเริ่มฝกใหรูจักการเรียนดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูดูแล 
  ชุดการเรียนการสอนหรือชุดกิจกรรมแตละประเภท มีการกําหนดบทบาทของผูเรียน
และผูสอนที่แตกตางกันออกไป ในการสรางชุดกิจกรรม ขึ้นอยูกับผูสรางวาจะสรางในประเภทใด
ใหเหมาะสมกับผูเรียนและจุดประสงคที่กําหนดไว การสรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรในครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดสรางชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ที่จัดใหนักเรียน เรียนดวยตนเองโดยผูวิจัยทําหนาที่แนะนํา เม่ือผูเรียนเกิดปญหาหรือขอสงสัย 
 1.3 องคประกอบของชุดกิจกรรม 
  ในการสรางชุดกิจกรรมจะตองมีการกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรมใหครอบคลุม
ทั้งเนื้อหา และกิจกรรมที่ปฏิบัตใิหตรงตามวัตถุประสงคที่คาดหวังไว ซ่ึงนักการศกึษาหลายทาน
ไดกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรมไวดังน้ี 
  สมจิต สวธนไพบลูย (2535: 43) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ประกอบดวยองคประกอบดังน้ี 
   1. ชื่อชุด หมายถึง ลําดับที่ของชุดและหัวเรื่อง 
   2. เวลา หมายถึง กําหนดเวลาเรียนเปน 50 นาที หรือ 100 นาทีตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   3. จุดประสงคการเรียนรู หมายถึง การระบุพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร 
   4. ขอชวนคิด หมายถึง การกําหนดคติพจนใหคิดนําไปสูการสรางจิตสํานึกการ 
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พ่ึงพาตนเอง 
   5. กิจกรรม หมายถึง การกําหนดงานปฏิบัติ การอานคนควาจากเอกสารหนังสือเรียน 
การทดลอง โดยมีวัสดุอุปกรณให 
   6. การตรวจสอบบทสรุป หมายถึง การตรวจสอบขอความทีส่รุปไวใหวาถกูตองกับ
ความเขาใจ 
   7. การทํากิจกรรมสะสมคะแนน หมายถึง การใหนักเรียนเลือกทํากิจกรรมตามลําดับ
ความสนใจ 
   8. การตอบคําถามทายกิจกรรม หมายถึง การกําหนดคําถามตามจุดประสงค
ใหนักเรียนตอบ 
   9. การตรวจคําตอบ หมายถึง การใหนักเรียนตรวจคําตอบดวยตนเอง โดยดูจากแบบ
เฉลยคําตอบที่ใหไว 
   10. แบบประเมินผลดวยตนเอง หมายถงึ แบบฟอรมใหนักเรยีนกรอกคะแนนที่ได
จากการประเมินผลดวยตนเอง 
  วรรณทิพา รอดแรงคา และ พิมพันธ เตชะคุปต (2542: 1 - 2) ไดกลาวถึงองคประกอบ
สําคัญของชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว ดังน้ี 
   1. ชื่อกิจกรรม เปนสิ่งที่บอกใหทราบถึงลักษณะที่ตองการฝก 
   2. คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายความมุงหมายที่สําคัญของกิจกรรม 
   3. จุดมุงหมาย เปนสวนที่ระบุจุดมุงหมายที่สําคัญของกิจกรรมนั้น 
     3.1 จุดมุงหมายทั่วไป เปนสวนที่บอกจุดหมายปลายทาง หรือพฤติกรรมที่
ตองการใหเกิดขึ้นตามกิจกรรมนั้น 
     3.2 จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เปนสวนที่ชี้บงใหผูเรียนไดแสดงพฤติกรรม
ที่กําหนดโดยสังเกตและวัดได และเปนไปตามเกณฑที่คาดหวัง 
   4. แนวคิด เปนสวนที่ระบุเน้ือหาหรือมโนมติของกิจกรรมนั้น 
   5. สื่อ เปนสวนที่ระบุถึงวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรม 
   6. เวลาที่ใชเปนสวนที่ระบุจํานวนโดยประมาณวากิจกรรมนั้นควรใชเวลาเพยีงใด 
   7. ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม เปนสวนทีร่ะบวุิธกีารจัดกจิกรรมเพ่ือใหบรรลตุาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว วิธีการดําเนินกิจกรรมนี้ ไดจัดไวเปนขั้นตอน 
     7.1 ขั้นนํา เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนเริ่มทํากิจกรรม 
     7.2 ขั้นกิจกรรม เปนสวนชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม ไดฝกปฏิบัต ิ
การทดลอง 
     7.3 ขั้นอภิปราย เปนสวนที่ผูเรียนไดมีโอกาสนําเอาประสบการณที่ไดรับจาก
ขั้นกิจกรรมมาวิเคราะห เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนและแมนยํา 
     7.4 ขั้นสรุป เปนสวนที่ผูสอนและผูเรียน ประมวลขอมูลความรูที่ไดจากขั้น
กิจกรรมและขั้นอภิปรายแลวนํามาสรุปหาสาระใจความสําคัญ 



 12 

   8. การประเมินผล เปนการทดสอบผูเรยีนหลงัจากจบบทเรยีนของแตละกจิกรรม 
   9. ภาคผนวก เปนสวนที่ใหความรูกับผูสอน 
  ในการสรางชุดกิจกรรมจะตองมีการกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรมใหครอบคลุม
ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมที่ปฏิบัติใหตรงตามวัตถุประสงคทีค่าดหวังไว ซ่ึงในการสรางชุดกิจกรรมนี้ได
กําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรมประกอบดวย ชื่อชุดกิจกรรม ชื่อหนวย คําชี้แจงสําหรับนักเรียน
ในการปฏิบัตกิิจกรรมในชุดกิจกรม สาระการเรียนรู ตัวบงชี้ในการเรียนรู เวลาที่ใชกิจกรรมการเรียนรู
ในหนวยและการประเมินผล 
 1.4 หลักในการสรางชุดกิจกรรม 
  ในการสรางชุดกิจกรรม ตองคํานึงถึงหลักการสราง โดยมีนักการศึกษาไดกลาวไว ดังนี้ 
   วิชัย วงษใหญ (2525: 189 – 192) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางชุดการสอนไว
10 ขั้นตอน คือ 
     1. ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาทั้งหมดอยางละเอียดวาสิ่งที่เราจะนํามาทําเปนชุด
การสอนนั้นจะมุงเนนใหเกิดหลักการของการเรยีนรูอะไรบางใหกับผูเรียน นําวชิาทีไ่ดทําการศึกษา
วิเคราะหแลวมาแบงเปนหนวยของการเรียนการสอน ในแตละหนวยนัน้ จะมีหัวเรื่องยอยๆ รวมอยู
อีกที่เราจะตองศึกษาพิจารณาใหละเอียดชัดเจน เพ่ือไมใหเกิดการซ้ําซอนในหนวยอ่ืนๆ และควร
คํานึงถึงการแบงหนวยการเรียนการสอนของแตละวิชานั้น ควรเรียงลําดับขั้นตอนของเนื้อหาสาระ
ใหถูกตองวาอะไรเปนสิ่งจําเปนที่ผูเรียนจะตองเรียนรูกอนอันเปนพ้ืนฐานตามขั้นตอนของความรู
และลักษณะธรรมชาติในวิชานั้น 
     2. เม่ือศึกษาเนื้อหาสาระและแบงหนวยการเรียนไดแลว จะตองพิจารณาตัดสินใจ
อีกครั้งวาจะทําชุดการสอนแบบใด โดยคํานึงถึงขอกําหนดวา ผูเรียนคือใคร จะใหกับอะไร ผูเรียน
จะทํากิจกรรมอยางไร และจะทําไดดีอยางไร สิ่งเหลานี้เปนเกณฑในการกําหนดการเรียน 
     3. กําหนดหนวยการเรียนการสอน โดยประมาณเนื้อหาสาระที่เราจะสามารถ
ถายทอดความรูแกนักเรียน หาสื่อการเรียนไดงาย พยายามศึกษาวิเคราะหใหละเอียดอีกครั้งวา
หนวยการเรยีนการสอนนี้มีหลักการหรือความคิดรวบยอดอะไร และหัวขอยอยอะไรอีกที่รวมกันอยู
ในหนวยนี้ 
     4. กําหนดความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดทีเ่รากําหนดขึ้น จะตองสอดคลอง
กับหนวยและหัวเรื่อง โดยสรุปแนวคิดสาระและหลักเกณฑที่สําคัญ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนใหสอดคลองกัน 
     5. จุดประสงคการเรียน การกําหนดจุดประสงคการเรียน จะตองใหสอดคลอง 
กับความคิดรวบยอด โดยกําหนดเปนจุดประสงคในเชิงพฤติกรรม ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของ 
ผูเรียนที่แสดงออกใหเห็นไดภายหลังการเรียนการสอนบทเรียนแตละเรื่องจบไปแลว 
    6. การวิเคราะหงาน คือ การนําจุดประสงคการเรียนแตละขอมาทําการวิเคราะห 
งาน เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลวจัดลําดับกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมถูกตองสอดคลองกับ 
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จุดประสงคที่กําหนดไวในแตละขอ 
    7. เรียงลําดับกิจกรรมการเรียน เพ่ือใหเกิดการประสานกลมกลืนของการเรียน
การสอนจะตองนํากิจกรรมการเรียนของแตละขอทีท่ําการวิเคราะหงาน และเรยีงกิจกรรมไวทั้งหมด
นํามาหลอมรวมกิจกรรมการเรียนขั้นที่สมบูรณที่สุด เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอนในการเรียน โดย
คํานึงถึงพฤติกรรมพื้นฐานของผูเรียน วธิีดําเนินการสอน ตลอดจนติดตามผลและการประเมินผล
พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกมาเมื่อมีการเรียนการสอนแลว 
    8. สื่อการเรยีน คือ อุปกรณและกิจกรรมการเรียนที่ครูและนักเรียนจะตอง
กระทํา เพ่ือเปนแนวทางในการเรยีนรู ซ่ึงครูจะตองจัดทําขึ้นและจัดหาไวใหเรียบรอย ถาสื่อการเรยีน
เปนของที่ใหญโต หรือมีคุณคาที่จะตองจัดเตรียมมากอนจะตองเขียนบอกไวใหชัดเจนในคูมือครูเกี่ยวกับ
การใชชุดการสอนวา จะจัดหาได ณ ที่ใด 
    9. การประเมินผล คือ การตรวจสอบดูวา หลงัการเรียนการสอนแลว ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่จุดประสงคการเรียนกําหนดไวหรือไม การประเมินผลน้ีจะใชวิธีใดก็ตาม 
แตจะตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนที่เราตั้งไว 
    10. การทดลองใชชุดการสอนเพื่อหาประสิทธภิาพ การหาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม ควรนําไปทดลองใชกับกลุมเล็กดูกอน เพ่ือตรวจสอบหาขอบกพรอง
และแกไขปรับปรุงอยางดี แลวจึงนําไปทดลองใชกับเด็กทั้งชั้นหรือเปนกลุม 
   วาสนา ชาวหา (2535: 131 – 137) ไดกลาวถึงหลักการสรางไว ดังน้ี 
    1. ขั้นวางแผนทางวิชาการประกอบดวย 
      1.1 กําหนดเนื้อเรือ่ง ขอบขายของเรื่องและระดับชั้น เพ่ือจะไดดําเนินเรื่อง
ใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
      1.2 การวางจุดมุงหมาย เพ่ือเปนแนวทางในการเขียนบทเรยีนใหเปนไป
ตามจุดหมายที่วางไวซ่ึงแบงเปน 2 ชนิด 
       1.2.1 จุดมุงหมายทั่วไป เปนจุดมุงหมายกวางๆ ของวิชานั้น 
       1.2.2 จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญมากเพราะจะทํา
ใหดําเนินเรื่องไดตามความมุงหมาย เพราะเปนจุดหมายชนิดที่กระจางที่สุด ซ่ึงทุกคนสามารถเขาใจ
ตรงกันและผูวัดสามารถวัดในสิ่งที่ตองการวัดได 
      1.3 การวิเคราะหเน้ือหา เปนการแตกเนื้อหาใหละเอียดและเรียงลําดับ
จากงายไปหายาก โดยระมัดระวังการขามขั้นตอนที่ควรจะกลาวถึง และความสับสนในการเรียงลําดับ
เน้ือหาสิ่งใดควรกลาวกอน สิ่งใดควรกลาวหลัง การกระทําขั้นน้ีเรียกวา “การวิเคราะหภารกิจ” ซึ่ง
เปนสิ่งสําคัญมากเพราะจะทําใหผูเรียนสามารถเขาใจไดดีตลอดบทเรียน 
      1.4 การสรางแบบทดสอบ เพ่ือนําไปใชสอบกอนเรียน และหลังจากได
เรียนบทเรยีนแลว ซ่ึงเปนเคร่ืองชี้วาบทเรียนนี้ใชไดหรือไม แบบทดสอบที่ใชกอนและหลังบทเรยีน
สําเร็จรูปน้ีควรจะเปนฉบบัเดียวกัน หรือถาเปนคนละฉบบั ก็ควรเปนแบบทดสอบที่วดัในเนื้อหาเดิม
และตรงตามจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เพียงแตวาขอความหรือวิธีการพลิกแพลงแตกตางกันออกไป 
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    2. ขั้นดําเนินการเขียน ในการเขียนบทเรียนนั้น ประกอบดวยหนวยยอยๆ 
ที่เรียกวากรอบ โดยเริ่มจากกรอบเริ่มตน แลวตามดวยกรอบฝกทั้งสองกรอบนีเ้รียกรวมวา ”กรอบสอน” 
ในกรอบสอนนีจ้ะปอนความรูใหทีละนอย จนคาดวาผูเรียนเขาใจดีในเรื่องยอยหรือจุดสอนในจุดสุดทาย
ของกรอบสอนจะมีแนวขอสอบ เพ่ือดูวาเด็กนักเรียนเขาใจเรื่องที่เรียนหรือยัง แลวจึงนําไปยังกรอบสอน
และกรอบฝกตอไป 
    3. ขั้นนําออกทดลองซึ่งแบงเปน 3 ระยะ ดังน้ี 
      ระยะที่ 1 การทดลองเปนรายบุคคลและแกไข ควรเลือกนักเรียนในการ
ทดลองที่ออนกวา ปานกลางเล็กนอย โดยการทดลองเสียกอน จากนั้นใหนักเรียน เรียนบทเรยีน 
ในขณะเดียวกนัผูสรางบทเรยีนตองคอยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและจดบันทกึไว เพ่ือที่จะไดนําไป
ขัดเกลาบทเรียนใหใชไดตามความเหมาะสมตอไป เม่ือนักเรียน เรียนจบแลวใหทําแบบทดสอบอีกครั้ง 
      ระยะที ่2 การทดลองเปนกลุมและปรับปรุงแกไข นักเรียนที่จะนํามาทดลอง
ในระยะนี้ควรเปนนักเรียนปานกลาง 5 – 8 คน กอนจะทําการทดลอง ควรจะสรางความเขาใจแกนักเรียน
เสียกอน เพ่ือใหนักเรียนเขาใจวาตนเปนที่ปรึกษาและใหความชวยเหลือในการแกไขปรับปรุงบทเรียน
ใหดีขึ้นจากนั้นก็ดําเนินการเหมือนกับการทดลองระยะที่ 1 
      ระยะที่ 3 การทดลองภาคสนาม หรือการทดลองกับหองเรียนจริง และ
ปรับปรุงแกไขดําเนินการเหมือนระยะแรกๆ เพ่ือนําผลทีไ่ดมาปรบัปรุงแกไขจนเปนที่แนใจวาเหมาะสม
ที่จะนําไปใช 
    4. ขั้นที่ใชผลติ เปนขั้นที่นําบทเรยีนที่ผานการทดลองทั้ง 3 ครั้ง ไปใชกบันักเรยีน 
ที่อยูในสภาพชั้นเรียนทั่วไป ซ่ึงผูสรางจะตองติดตามผลการใชบทเรียนอยูเสมอ เพ่ือเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงใหดีขึ้น 
   จากการศึกษาองคประกอบของชุดกิจกรรมหลายรูปแบบ สรุปไดวา ชุดกิจกรรม
จะตองมีองคประกอบหลัก คือ คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู และ
การประเมินผล สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวจัิยไดกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรม เพ่ือใหเหมาะสม
กับสาระของหลักสูตรและความสามารถของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังน้ี 
    1. ชื่อกิจกรรม 
    2. ขอแนะนําในการใชชุดกิจกรรม เปนสวนที่อธิบายความมุงหมายที่สําคัญ 
ของกิจกรรม 
    3. ชื่อกิจกรรม หมายถึง หัวเรื่องยอยที่ประกอบขึ้นเปนชุดกิจกรรม 
    4. คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายลักษณะของกิจกรรม 
    5. จุดประสงคการเรียนรู เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังจากที่ผูเรียนไดศึกษา
ชุดกิจกรรมแลว 
    6. สาระการเรียนรู เปนสวนที่เสนอความรูใหแกนักเรียน 
    7. เวลาที่ใช เปนสวนที่บอกเวลาทั้งหมดที่ใชในการทํากิจกรรม 
    8. กิจกรรมการเรียนรู เปนสวนที่กําหนดใหนักเรียนปฏิบัต ิ
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    9. การประเมินผล เปนสวนที่ระบุใหนักเรียนไดประเมินความรูความสามารถ
และพฤติกรรมของตนจากการที่ไดปฏิบัติกิจกรรม 
 1.5 ขอดีของชุดกิจกรรม 
  ชุดกิจกรรมเปนสื่อการสอนที่มีคุณคาตอระบบการเรียนการสอน เพราะเปนสิ่งที่ชวย
ถายทอดใหเกดิการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ มีนักการศึกษาไดกลาวถงึคุณประโยชนของชุดกิจกรรม
ไว ดังน้ี 
   แฮริสเบอรเกอร (Harrisberger. 1973: 201 – 205) ไดกลาวถึง คุณคาของชุด
การเรียนวา 
    1. ผูเรียนสามารถทดสอบตวัเองดูกอนวา มีความสามารถอยูในระดับไหน
หลังจากนั้นก็จะเร่ิมตนเรียนในสิ่งที่เขาไมรู ทําใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในสิ่งที่ผูเรียนรูแลว 
    2. ผูเรียนสามารถจะนําบทเรียนไปเรียนที่ไหนกไ็ดตามความพอใจ โดยไมจํากัด
ในเรื่องของ เวลา สถานที่ 
    3. เม่ือเรียนจบแลวผูเรียนสามารถทดสอบความรูความเขาใจดวยตนเองได
และทราบผลการเรียนของตนเองไดทันทีตลอดเวลา 
    4. ผูเรียนจะมีโอกาสไดพบปะหารือกับผูสอนมากขึ้น เพราะผูเรียน เรียนดวย
ตนเอง ครูก็มีเวลาใหคําปรึกษากับผูมีปญหาในขณะที่ใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
    5. ผูเรียนจะไดรับเกรดอะไรนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียนหรือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนเอง 
    6. จะไมมีคําวาสอบตกสําหรับผูที่เรียนไมสําเร็จ แตจะใหผูเรียนกลับไปศึกษา
ในเรื่องเดิมน้ันใหมจนกวาผลการเรียนจะไดมาตรฐานตามเกณฑที่ตัง้ไว 
   กาญจนา เกียรติประวัต ิ(2524: 61 – 62) ไดกลาวถึง ประโยชนของชดุการเรียน
ไว ดังน้ี 
    1. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการบอกของครู 
    2. ชวยเพิ่มประสทิธิภาพในการเรียนของผูเรียน เพราะสื่อประสม (Multi Media) 
ที่ไดจัดไวในระบบ เปนการเปลี่ยนกิจกรรม และชวยรักษาระดับความสนใจของผูเรียนอยูตลอดเวลา 
    3. เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง ทําใหมีทักษะในการแสวงหาความรู
พิจารณาขอมูลและฝกความรับผิดชอบ การตัดสินใจ 
    4. เปนแหลงความรูที่ทันสมัย และคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
    5. ชวยขจัดปญหาการขาดครู เพราะผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง 
    6. สงเสริมการศกึษานอกระบบ เพราะสามารถนําไปใชไดทุกเวลา และไม
จําเปนตองใชในเฉพาะโรงเรียน 
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   ธีระศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์ (2531: 25) สรุปคุณคาของชุดการเรียนไว ดังน้ี 
    1. ชุดการเรียนดวยตนเองสนองความแตกตางระหวางบุคคล คือ ผูเรียนสามารถ
เรียนไดทุกเวลาที่ตองการเรียน และกาวหนาไปตามความสามารถของคนเรื่อยๆ 
    2. รักษามาตรฐานของการเรยีนรู เพราะผูที่เรียนจากชุดการเรียนดวยตนเอง
จะไดรับความรูในมาตรฐานเดียวกัน ผิดกับการเรียนกับครูที่ตางคนตางสอน 
    3. ประหยัดทั้งเวลาและเงิน เพราะผูเรียนสามารถเรียนไดเอง โดยไมตองมาเรียน
ในหองเรียนและไมตองเรียนซ้ําในเรื่องที่ตนรูแลว ชุดการเรียนดวยตนเองสามารถใชไดเรื่อยๆ 
   จากเอกสารดังกลาวขางตนผูวิจัยไดนําหลักการตางๆ มาเปนแนวทางในการสราง
ชุดกิจกรรมพฒันากระบวนการคิด เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรยีนรูและไดรับประสบการณจริงจากการใช
ชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
 
2. เอกสารที่เก่ียวของกับการคิดและการพัฒนากระบวนการคิด 
 2.1 ความหมายของการคิด  
  การคิดเปนทกัษะอยางหนึ่งที่จําเปนตองมีการฝกฝนอยูเสมอ มีนักการศึกษา และ
นักจิตวิทยาหลายทานไดใหความหมายของการคิดไวดังน้ี 
   กรมวิชาการ กระทรวงศึกษา (2542: 31) กลาววาการคิด หมายถึง กระบวนการ
ทํางานของสมอง โดยใชประสบการณมาสัมพันธกับสิ่งเรา และสภาพแวดลอมโดยนํามาวิเคราะห 
เปรียบเทียบ สังเคราะห และประเมินอยางมีระบบและเหตุผล เพ่ือใหไดแนวทางในการแกไขปญหา
อยางเหมาะสมหรือสรางสรรคสิ่งใหม 
   สมจิต สวธนไพบลูย (2541: 38) กลาววา การคิดเปนการนําปญญามาใช ปญญา 
คือ เครื่องมือของการคิด การคิดสามารถที่จะพัฒนาได การคิดและการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดอยางลึกซึ้ง
ตอเม่ือผูเรียนไดมีโอกาสจัดกระทํากับวัตถุหรือปรากฏการณตางๆ ดวยตนเอง 
    กิลฟอรด (Guiford. 1967: 7) ใหทัศนะวา การคิดเปนการคนหาหลักการโดยการ
แยกแยะคุณสมบัติของสิ่งตางๆ หรือขอความจริงที่ไดรับแลวทําการวิเคราะห เพ่ือหาขอสรุปอันเปน
หลักการของขอความจริงๆ น้ันรวมถึงการนําหลักการไปใชในสถานการณที่ตางไปจากเดิม 
    เพียเจต (Piaget. 1969: 58) ใหทศันะเกีย่วกบัการคิดไววา การคิดหมายถึงการ
กระทําสิ่งตางๆดวยปญญา การคิดของบุคคลเปนกระบวนการใน 2 ลกัษณะ คือ เปนกระบวนการ
ปรับเขาโครงสราง (Assimilation) โดยการจดัสิ่งเราหรือขอความจริงที่ไดรับใหเขากับประสบการณเดิม
ที่มีอยูกับกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสราง (Accommodation) โดยการปรับประสบการณเดิมให
เขากับความจริงที่ไดรับรูใหม บุคคลจะใชในการคิดทั้งสองลักษณะนี้รวมกันหรือสลับกัน เพ่ือปรับ
ความคิดของตนใหเขากับสิ่งเรามากที่สุด ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดดังกลาว จะชวยพัฒนาวิธีการคิด
ของบุคคลจากระดับหน่ึงไปสูวิธีการคิดอีกระดับหน่ึงที่สูงกวา 
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  จากความหมายขางตนสรุปไดวา การคิดเปนพฤติกรรมภายในที่เกิดจากกระบวนการ
ทํางานของสมอง มีลักษณะเปนกระบวนการและผลผลติ ซ่ึงมีลักษณะที่ตอเน่ืองกนั แยกจากกัน
ไมไดแตอธิบายไดวากระบวนการคิดเปนการใชวิธีคิดและทักษะการคิด สวนผลผลิตเปนผลที่เกดิ
จากการใชการคิดมาแกปญหา 
 2.2  กรอบของการคิด  
  จากการสังเคราะหขอมูลและอาศัยความรูเกี่ยวกับการคิดที่มีอยูจํานวนมากมาย
สามารถจัดกลุมได 3 กลุมใหญ ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2540: 12) 
   1. ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรม
ของการใชความคิด เชน การสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนกแยกแยะ ขยายความ จัดกลุม 
ฯลฯ 
   2. ลักษณะการคิด หมายถึง คําที่แสดงลักษณะของการคิดซึ่งใชในลักษณะของ
คําวิเศษณ เชน คิดกวาง คิดไกล คิดรอบคอบ ซ่ึงคําไมไดแสดงออกถึงพฤติกรรมโดยตรง แต
สามารถแปลความไปถึงพฤตกิรรมหรือการกระทําประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการรวมกนั 
เชน คิดคลอง หมายถึง พฤติกรรมที่บอกการคิดไวจํานวนมากในเวลาที่รวดเร็ว คิดหลากหลายได
จํานวนมาก ในเวลาที่รวดเร็ว คิดหลากหลาย หมายถึง พฤติกรรมสามารถบอกลักษณะคิดที่มี
รูปลักษณะ รูปแบบที่หลากหลายแตกตางกันไป จัดเปนการคิดขั้นกลาง 
   3. กระบวนการคิด หมายถึง การคิดที่มีความสลับซับซอนสูงขึ้น ซ่ึงตองมีพ้ืนฐาน
ดานทักษะความคิดหลายๆ ดานมาผสมผสานกัน กระบวนการคิดจึงมีขั้นตอนและมีความแยบยล 
จึงทําใหพบแนวทางในการแกปญหา หรือคําตอบของการคิดแตละครั้ง กระบวนการคิดถือเปนการคิด
ขั้นสูง ประกอบดวยการคิดที่มี วิจารณญาณ คิดแกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค คิดรวบยอด คิด
ตัดสินใจ 
  ทิศนา แขมมณี และคณะ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540: 15 – 17; 
อางอิงจาก ทิศนา แขมณี และคณะ.  ม.ป.ป.) จัดมิติของการคิดไว 6 ดาน เพ่ือใชเปนกรอบความคิด
ในการพัฒนาความสามารถทางการคิดของเด็กและเยาวชน 
   มิติของการคิด มี 6 ดานคือ 
    1. มิติดานขอมูลหรือเน้ือหาที่ใชในการคิด 
     ในการคิดบุคคลไมสามารถคิดโดยไมมีเน้ือหาของการคิดได เพราะการคิด 
เปนกระบวนการในการคิด จึงตองมีการคิดอะไรควบคูไปกับการคดิอยางไร 
    2. มิติดานคุณสมบัติที่เอ้ืออํานวยตอการคิด  
     ในการพิจารณาเรื่องใดๆ โดยอาศัยขอมูลตางๆ คุณสมบัติสวนตัว 
บางประการมีผลตอความคิดและคุณภาพของการคิด เชน คนมีใจกวางยอมยินดีที่จะรับฟงขอมูล
จากหลายฝาย ซ่ึงอาจไดขอมูลมากกวาคนไมยอมรับฟง ความรอบคอบ ความอยากรูอยากเห็น 
ความขยัน ความมั่นใจในตนเองจะชวยสงเสริมการคิดใหมีคุณภาพขึ้น 
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    3. มิติดานทักษะการคิด 
     บุคคลจําเปนตองมีทักษะพื้นฐานหลายประการในการดําเนินการคิด 
เพ่ือพัฒนาทักษะความคิดขั้นสูง 
    4. มิติดานลักษณะการคิด 
     ลักษณะการคิดเปนประเภทของการคิดที่แสดงลักษณะเฉพาะชัดเจน 
ลักษณะการคดิแตละลักษณะจะตองอาศัยทักษะพื้นฐานบางประการและมีกระบวนการหรือขั้นตอน
ในการคิดไมมากนัก 
    5. มิติดานกระบวนการคิด 
     กระบวนการคิดเปนการคิดที่ประกอบไปดวย ลําดับขั้นตอนในการคิด 
ซ่ึงจะมีมากนอยขึ้นอยูกับความจําเปนของการคิดแตละลักษณะ 
    6. มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง หมายถึง การรูตัวถึง
ความคิดของตนเองในการกระทํา หรือประเมินความคิดของตนเอง และใชความความรูน้ันควบคุม
หรือการกระทาํของตนเอง บุคคลที่มีความตระหนกัและประเมินความคิดของตนเองได จะสามารถ
ปรับปรุงกระบวนการคิดของตนใหดียิ่งขึ้น 
  ทักษะการคิดมีความสําคัญตอชีวติประจําวันของผูเรียน เปนทักษะขัน้พ้ืนฐาน ซ่ึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปลูกฝงใหผูเรยีน เพ่ือฝกคิดอยางคลองแคลว เพ่ือใชประโยชนในการดํารงชีวติ
ในสังคม ทักษะการคิดมีผูศึกษาและกําหนดชนิดของทักษะไว มีทั้งลักษณะที่คลายคลึงและแตกตางกนั 
ออกไป ดังตอไปนี้ 
   เฟรนเคิล (Fraenkel. 1980: 172) ไดแบงทักษะการคิดออกเปน 11 ทักษะ คือ 
    1. การสังเกต (Observing) 
    2. การบรรยาย (Describing) 
    3. การเปรียบเทียบ (Comparing and Contrasting) 
    4. การพัฒนาความคิดรวบยอด (Developing Concepts) 
    5. การจําแนก (Differentiating ) 
     6. การใหคําจํากัดความ (Defining) 
    7. การสรุปความ (Generallizing)  
    8. การทํานาย  (Predicting) 
    9. การอธิบาย (Explaining) 
      10. การตั้งขอสมมติฐาน (Hypothesizing) 
      11. การเสนอทางเลือก (Offering Alternatives) 
   โธมัส (Thomas. 1972) ไดจําแนกการพัฒนาทักษะการคิด (Higher of Order 
of Cognitive Skills Taxonomy) โดยไดทําการศึกษาทฤษฎีทางความคิดตางๆ หลักสูตรตางๆ ใน
ระดับอนุบาลและประถมศกึษาตลอดจนนวตักรรมและสือ่การสอน และโปรแกรมการสอนรวมทั้งสิน้ 
64 โปรแกรม หลังจากนั้น จึงจัดกลุมทักษะการคิดออกเปน 6 ดาน ไดแก 



 19 

    1. ทักษะการเรียนรูเพ่ือการเรียนรู 
    2. ทักษะการสื่อความหมาย 
    3. ทักษะการจัดหมวดหมูและเปรียบเทียบ 
    4. ทักษะการสังเคราะหและสรางสรรค 
    5. ทักษะการตัดสินและลงความเห็น 
    6. ทักษะการวิเคราะหคานิยมและการตัดสินใจ 
   อัลเปรชท (Albrecht. 1980: 13 - 14) ไดกลาวถึงการคิดอยางมีคุณภาพของ
มนุษยวาประกอบดวยการคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา และการคิดตัดสินใจ ซ่ึงการคิดอยางมี
คุณภาพนี้ประกอบดวยทักษะพื้นฐานทางการคิด 10 ประการ คือ  
    1. ความตั้งใจ (Concentration) 
    2. การสังเกต (Observation) 
    3. การจํา (Memory) 
    4. การใหเหตุผล (Logical Reasoning) 
    5. การสรุปอางอิง (Inferences) 
    6. การตั้งสมติฐาน (Forming Hypothese) 
    7. การกําหนดทางเลือก (Generating Options)  
    8. การโยงความสัมพันธระหวางความคิด (Making Association Between 
Ideas) 
    9. การกําหนดรูปแบบ (Recognizing Patterns) 
    10.การรับรูและมิติสัมพันธ (Spatial and Kinesthetic Perception) 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2540: 29 – 42) แบงทกัษะการคิด
ออกเปน 2 ประเภทคือ 
    1. ทักษะการคิดพื้นฐาน หมายถึง ทกัษะยอยที่เปนพ้ืนฐานเบื้องตนในการคิด 
ประกอบดวย 
      1.1 ทักษะการสื่อความหมาย หมายถึง ทักษะการรับสารของผูอ่ืนเขามา
เพ่ือรับรู ตีความหมาย จดจํา เพ่ือนํามาถายทอดความคดิตนเองใหผูอ่ืนโดยแปลงความคิดใหอยูใน
รูปของภาษาตางๆ ไดแก 
       1.1.1 การฟง เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่อง การ
แยกแยะความแตกตางสิ่งทีฟ่ง การจดจําขอความที่มีความหมาย การเขาใจเรื่องราวที่ฟง เหตุการณ 
หรือ รายละเอียดที่เลาตรงๆ การเขาใจความหมายที่ผานน้ําเสียง สีหนา ทาทาง และลีลาการเลา
ของผูพูดการไวตออารมณหรือความสะเทอืนใจ ที่ปรากฏในการพูดหรือสิ่งที่พูด การประเมินความ
ถูกตอง นาเชื่อถือประกอบการประเมินมีความเปนกลาง ไมใชอคติ หรือฉันทาคติ มีการเปดกวาง
รับขอมูลที่ตางไปจากความเชื่อของตัวเอง 
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      1.1.2 การอาน เปนทักษะยอยทีแ่สดงความสามารถในเรื่อง การบอก
เน้ือหาสาระ และรายละเอียดจากภาพ การอานประสมคํา การอานโดยอาศัยสิ่งชี้แนะ การเขาใจ
เรื่องราวที่อาน การใชประโยชนจากวธิีการนําเสนอ ทําความเขาใจในเรือ่งที่อาน การไวตออารมณ
หรือความสะเทือนใจที่ปรากฏในขอความที่เปนบทอาน การประเมิน ความถูกตอง นาเชื่อถือและ
คุณคาของสิ่งที่อาน มีเหตุผลที่หนักแนนเพียงพอ มีความเปนกลาง ไมใชอคติ มีการเปดกวางรับ
ขอมูลที่ตางไปจากความเชื่อของตัวเอง 
      1.1.3 การพูด เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่อง การบอก
ไดชัดเจนแนนอนวาจะพูดเพื่อถายทอดความคิดเกี่ยวกับอะไรและเพื่ออะไร การจัดโครงสรางของสิ่งที่
จะพูดไดถูกตอง การจัดลําดับความคิดของเรื่องที่จะพูดไดตอเน่ืองและสอดคลองกัน การเลือก
วิธีนําเสนอและสํานวนภาษาใหเทคนิคตางๆ ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเสนอความคิด
ดวยการพูด การพูดที่เรียบเรียงไวเพ่ือนําเสนอความคิดของตนออกมาตามลําดับตอเน่ือง ครอบคลุม
ประเด็นสาํคัญ และมีรายละเอียดครบถวนโดยใชวธิีทีเ่หมาะสม ทําใหผูฟงเกิดการตอบสนองตามที่
ผูพูดตองการ 
      1.1.4 การเขียน เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่อง การ
บอกไดชัดเจนแนนอนวาจะเขียนเพ่ือถายทอดความคิดเกี่ยวกับอะไร และเพ่ืออะไร การจัดโครงสราง
ของสิ่งที่จะเขยีนไดถูกตอง ครบถวน การจัดลําดับความคิดของเรื่องที่จะเขียนไดตอเน่ือง และ
สอดคลองกัน การเลือกวิธีการนําเสนอและสํานวนภาษาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการเขียน 
การใชเทคนิคตางๆ ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเสนอความคิดดวยการเขียน การเขียนที่
เรียบเรียงไว เพ่ือนําเสนอความคิดของตนออกมาตามลําดับตอเน่ือง ครอบคลุม ประเด็นสําคญั 
และมีรายละเอียดครบถวน โดยใชวิธีที่เหมาะสม ทําใหผูอานเกิดการตอบสนองตามที่ผูเขียนตองการ 
     1.2 ทักษะการคิดเปนแกนหรือทกัษะพื้นฐานทั่วไป ไดแก 
      1.2.1 การสังเกต เปนทักษะยอยทีแ่สดงความสามารถในเรื่อง การ
รับรูสิ่งหรือปรากฏการณตางๆ การรับรูแลวเห็นหรือบอกไดถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งนั้น
องคประกอบและรายละเอยีด หรือโครงสรางของสิ่งน้ัน ความแตกตางจากสิ่ง หรือจุดที่นาสนใจ
ของสิ่งน้ัน 
      1.2.2 การตั้งคําถาม เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่อง 
กําหนดขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวของกับอะไรบาง และระบุวตัถุประสงคที่ตองการศกึษาใหชัดเจน 
การรบัขอมูลที่เลือกแลววาเกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาเขามาโดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา แลวเทยีบ
กับความรูเดิมที่ตนมีอยูแลว ตั้งคําถามเกีย่วกับความเปนไปไดของความแตกตาง หรือความเหมือน
ของขอมูลเดิมกับขอมูลใหม ความถูกตองเกี่ยวกับการคาดคะเนของตนเองหลังจากเปรียบเทียบ
ขอมูลแลว รายละเอียดหรือสิ่งที่ยังไมรูเกี่ยวกับขอมูลใหม เพราะความจํากัดหรือความแตกตางของ
ความรูเดิม เหตุผลของปรากฏการณที่ความรูเดิมไมเพียงพอจะอธิบายได 
      1.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล เปนทักษะยอยทีแ่สดงความสามารถ
ในเรื่องการพิจารณาเรื่องที่เรียนรูวาเกี่ยวของกับอะไร และเรียนรูเพ่ืออะไร เปรียบเทียบวัตถุประสงค
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ของการเรียนรูและสาระที่ตองการเรียนรูกับความรูเดิมที่มีอยู เพ่ือรูวายังไมรูอะไร หรือยังรูไมพอ
ตามวตัถุประสงคของการเรียนรูน้ัน การจัดระบบสิ่งทีย่ังไมรูหรือไมรูพอ การรวบรวมความรูใหม
โดยวิธีเก็บรวบรวมความรูจากแหลงที่กําหนดไวมาจัดระบบใหเปนหมวดหมู และตรวจสอบความ
เพียงพอของขอมูลเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 
      1.2.4 การเปรียบเทยีบ เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่อง
การกําหนดมิติที่จะเปรียบเทียบระหวางสิ่ง 2 สิ่ง การนําของทั้ง 2 สิ่งที่จะเปรียบเทียบมาจัดใหอยู
บนพ้ืนฐานเดียวกัน การตรวจสอบวาสิ่งใดเกินหรือเหลือมากกวาเม่ือเทียบกัน และระบุคําที่แสดง
ทิศทางของการเหลือมากกวานั้น 
      1.2.5 การจัดหมวดหมู  เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่อง
การกําหนดมิติที่จะจําแนกแยกแยะ การคนหาจากคุณสมบัติรวม และคุณสมบัติที่ตางกันในสิ่งตางๆ 
ที่กําหนดใหดวยตวัเอง โดยอาศัยความรูเดิม การกําหนดระดับ หรือจํานวนระดับในแตละมิตทิี่
กําหนดไว การนําสิ่งตางๆ ที่กําหนดใหจําแนกไปตามระดับที่กําหนดไว เพ่ือใหเกิดเปนหมวดหมู
แตละหมวดหมูซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่ตองการ 
      1.2.6 การสรุปอางอิง เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่อง 
การจัดระบบขอมูลที่ไดมาใหม การเปรียบเทียบขอมูลใหม กับความรูในโครงสรางความรูเดิมวา 
ขอมูลใหม คลายคลึงความแตกตางหรือมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับความรูเดิมสวนใหญมากที่สุด 
การใชหลักเหตุผลสรุปจากความรูเดิมเพ่ืออธิบายคุณสมบัติสวนที่ยังไมรูเกี่ยวกับขอมูลใหม 
      1.2.7 การระบุ เปนทกัษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่องการคนหา
การกําหนด การคัดเลือกมิติที่เกี่ยวของโดยตรง การบอกคุณสมบัติ การทบทวนและตรวจสอบคํา
ที่ใชบอกคุณสมบัติสมาชิกวาถูกตอง ชัดเจนตามที่ตองการหรือไม 
    2. ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคดิที่ซับซอน  หมายถึง ทักษะการคิด
ที่มีลําดับขั้นตอนตองอาศัยทักษะขั้นพ้ืนฐานในแตละขัน้ ทักษะการคดิขั้นสูงจะพัฒนาไดตองอาศยั
การคิดพื้นฐานจนเกิดความชํานาญพอสมควร 
      ทักษะการคิดขั้นสูง ประกอบดวยทักษะยอยๆ ที่สําคัญ คือ 
       1. การสรุปความ  
       2. การใหคําจํากัดความ  
       3. การวิเคราะห  
       4. การผสมผสานขอมูล  
       5. การจัดระบบการคิด  
       6. การสรางองคความรูใหม  
       7. การกําหนดโครงสรางความรู  
       8. การแกไขปรับปรุงโครงสรางเสียใหม 
       9. การคนหาแบบแผน 
       10. การหาความเชื่อพ้ืนฐาน  
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       11. การคาดคะเน / การพยากรณ  
       12. การตั้งสมมติฐาน  
       13. การทดสอบสมมติฐาน  
       14. การตั้งเกณฑ  
       15. การพิสูจนความจริง  
       16. การประยุกตใชความรู  
 2.3 ทฤษฎี หลักการ แนวคิดและการพัฒนาการคิด 
  ทฤษฎี หลักการ แนวคิดและการพัฒนาการคิดจากตางประเทศ มีนักคดิ นักจิตวิทยา 
นักวิชาการจากตางประเทศไดศึกษาเกี่ยวทฤษฎีหลักการ และแนวคิดในเรื่องนี้ที่สําคัญ มีดังน้ี 
(ทิศนา แขมมณี. 2540) 
   เลวิน (Lewin) เชื่อวาความคดิของบุคคล เกิดจากการรับรูสิ่งเรา ซ่ึงบุคคลมักรับรู
ในลักษณะภาพรวม หรือสวนรวมมากกวาสวนยอย 
   บลูม (Bloom. 1961) การเรียนรูจําแนกเปน 5 ขั้น ไดแก ขั้นความรู ขั้นความ
เขาใจ ขั้นวิเคราะห ขั้นสังเคราะหและประเมิน 
   ทอแรนซ (Torrance. 1962) ความคิดสรางสรรคประกอบดวย ความคลองแคลว
ในการคิด ความยืดหยุนในการคิด และความคิดริเริ่มในการคิด 
   ออซูเบล (Ausubel. 1963) การเรียนรูอยางมีความหมาย จะเกิดขึ้นไดหาก
การเรียนรูน้ันสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงมากอน การใหกรอบความคิดแกผูเรียนกอนสอน 
จะชวยใหผูเรียนนําสิ่งที่เรียนรูใหมไปเชื่อมโยงได ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 
   เพียเจต (Piaget. 1964) การพัฒนาทางสติปญญาเปนผลมาจากการปะทะสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม โดยบุคคลพยายามปรับตัวโดยใชกระบวนการดูดซึม (Assimilation) 
และปรับใหเหมาะ โดยการพยายามปรับความรูความคิดเดิมกับสิ่งแวดลอมใหม ทําใหสามารถปรับตัวเขา
กับสิ่งแวดลอมไว เปนกระบวนการพัฒนาโครงสรางทางสติปญญาของบุคคล 
   บรูเนอร (Bruner. 1965) เด็กจะเริ่มตนเรียนรูจากการกระทํา ตอไปถึงจะสามารถ
จินตนาการ (สรางภาพในใจ/ภาพความคิด) แลวจึงถึงขั้นคิดและเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม 
   กานเย (Gagne. 1965) ผลการเรียนรูของมนุษยมี 5 ประเภท ไดแก 1. ทักษะ
ทางปญญา ประกอบดวยทักษะยอย 4 ระดับคือ ทักษะแยกแยะ การสรางความคิดรวบยอด การ
สรางกฎ การสรางกระบวนการหรือกฎขั้นสูง 2. กลวิธีในการเรียนรู ประกอบดวยกลวิธีการใสใจ
การรับและการทําความเขาใจขอมูล การดึงความรูจากความทรงจํา การแกปญหา และกลวิธีการคิด 
3. ภาษา 4. ทักษะการเคลื่อนไหว 5. เจตคต ิ
   กิลฟอรด (Guilford. 1967) ความสามารถทางสมองของมนุษยประกอบดวยมิติ 
3 มิติคือ 1) ดานเนื้อหา หมายถึง วัตถุ/ขอมูล ที่ใชเปนสื่อกอใหเกิดความคิด เชน ภาพ เสียง 
สัญลักษณ ภาษา พฤติกรรม 2) ดานปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการตางๆ ที่บุคคลใชในการคิด 



 23 

เชน การรับรู และเขาใจ การจํา การคิดแบบอเนกนัย การประเมินคา 3) ดานผลผลิต หมายถึง ผล
ของความคิดอาจมีลักษณะเปนหนวย กลุม / บอกความสัมพันธ ระบบการประยุกต ความสามารถ การ
คิดของบุคคล เปนผลจากการผสมมิติเน้ือหาและมิติสัมพันธ 
   ลิปแมน และ คณะ (Lipman; et al. 1981) เชื่อวาความคิดเปนสิ่งที่ขาดแคลน
มาก ในปจจุบันเราจําเปนตองสรางชุมชนแหงการเรียนรู ที่ผูคนสามารถรวมสนทนากันเพ่ือแสวงหา
ความรูความเขาใจทางการคิด 
   คลอสไมเออร (Klausmier. 1985) การคิดมีลักษณะเหมือนการทํางานของคอมพิวเตอร 
คือ มีการใชขอมูล เขาไปผานตัวปฏิบตัิการแลวจึงสงผลอกมา กระบวนการคิดของการคิดของมนุษย
มีการรับขอมูล จัดกระทําและแปลงขอมูล เก็บรักษาขอมูล และนําขอมูลออกมาใชอยางเหมาะสม
กับสถานการณ กระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองไมสามารถสังเกตไดโดยตรง แตสามารถศึกษาได
จากการอางอิงหรือการคาดคะเนกระบวนการนั้น 
   สเติรนเบอรก (Sternberg. 1985) เสนอทฤษฎี 3 ลูกศร ประกอบดวย 3 ทฤษฎี
ยอย คือ ดานบริบท สังคม เปนความสามารถทางสติปญญาที่เกี่ยวของกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของบุคล ดานประสบการณ ผลของประสบการณตอความสามารถทางปญญาที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการคิด 
   ปรัชญาคอนสตรคัตวิิสท (Constructivism) การเรียนรูเปนกระบวนการทีเ่กิดขึ้น 
ภายในบุคคล บุคคลเปนผูสราง (Construct) ความรูจากการสัมพันธกับสิ่งที่พบเห็นกับความรู 
ความเขาใจที่มีอยูเดิม เกิดเปนโครงสรางทางสติปญญา 
   การดเนอร (Gardner. 1993) ผูบุกเบิกแนวความคิดใหมเกี่ยวกับสติปญญา
ของมนุษย 8 ดาน ไดแก ดานดนตรี การเคลื่อนไหวรางกายและกลามเน้ือ การใชเหตุผลเชิงตรรกะ
และคณิตศาสตร ภาษา มิติสัมพันธ การเขากับผูอ่ืน การเขาใจตนเองในธรรมชาติ 
   เอ็ดวิรด เดอโบโน (Edward, De Bono. 1973) เสนอแนวทางการพัฒนาการคิด
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การใชเทคนิคหมวก 6 ใบ 
   สาโรช บัวศรี (2526) ไดเสนอรูปแบบการสอนแบบอริยสัจ ดังน้ี 
    1. กําหนดปญหา (ขั้นทุกข)  
      1.1 ครูกําหนดและนําเสนอปญหาอยางละเอียด พยายามใหนักเรียนทํา
ความเขาใจตอปญหานั้นตรงกัน และพยายามเราความรูสึกนักเรียนเกิดความตระหนักวาสิ่งทีค่รู
นําเสนอนั้น เปนปญหาของทุกคน มีสวนเกี่ยวของกับปญหานั้น และทุกคนจะตองรวมมือกันชวย
แกปญหา เพ่ือความสุขของทุกคน 
      1.2 ครูชวยนกัเรียนใหไดศึกษาพิจารณาดูปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง 
ดวยความรอบคอบและพยายามกําหนดขอบเขตของปญหาซึ่งนักเรียนจะตองคิดแกใหได 
    2. ตั้งสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) 
      2.1 ครูชวยนกัเรยีนใหพิจารณาดวยตวัเองวาสาเหตขุองปญหาที่ยกขึ้นมา
กลาวในขั้นที่ 1 น้ันมีอะไรบาง 
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      2.2 ครูชวยนักเรียนใหเกิดความเขาใจและตระหนักวาในการแกไข
ปญหาใดๆ น้ันเราจะตองกําจัดหรือดับ 
      2.3 ครูชวยนักเรียนใหคิดวาในการแกปญหาที่สาเหตุน้ันอาจจะกระทํา
อะไรไดบาง คือ ใหกําหนดสิ่งจะกระทํานี้เปนขอๆ 
    3. ทดลองและเก็บขอมูล 
      ใชเทคนิคการแบงงานและการทํางานเปนกลุมและเสนอแนะวิธีการจด
บันทึกขอมูล ครูอาจใหนักเรียนชวยกันเสนอวาจะบนัทกึขอมูลอยางไรหรือชวยกนัออกแบบตาราง
บันทึกขอมูล 
    4. วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
      4.1 ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจและสรุปไดวาในบรรดาการทดลอง
หรือการทําดวยตัวเองหลายๆอยางนั้น บางอยางก็แกปญหาไมได บางอยางก็แกปญหาไดชัดเจน 
บางอยางก็แกปญหาไดไมชัดเจน การแกไขปญหาใหสําเร็จจะตองทําอยางไรแน 
      4.2 เม่ือลงขอสรุปวิธีแกปญหาใหนักเรียนชวยกันกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติ และลงมือปฏิบัติตามแนวทางนั้นโดยทั่วกัน รวมทั้งใหนักเรียนชวยกันคิด วิธีการควบคมุ
และติดตามผลของการปฏิบัติเม่ือแกไขปญหานั้นๆ ดวย 
 2.4  การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการแกปญหา 
  เวสเซอรแมน (ฉันทนา ภาคบงกช. 2528: 35; อางอิงจาก Wessermann. 1984) 
กลาววา การสอนใหเด็กคิดเรื่องที่นาสนใจและศึกษากนัมานาน แตอยางไรก็ตามอุปสรรคของ
การสอนทักษะการคิดนั้นมีหลายวิธี เชน การใชคําถาม การใชอุปกรณและสื่อการสอน แบบเรียน 
แบบฝกหัด สวนใหญไมไดสงเสริมการคิดในระดับสูง และขาดการฝกฝนการคิดในแนวกวางหรือ
ความคิดแบบเอนกนัย นอกจากนี้ยังพบวา ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนเปนอุปสรรคที่สําคัญ 
บรรยากาศทีเ่ครงเครียดการใหการเสริมแรงกับเด็กที่เงียบ ไมชางซักถาม เปนบรรยากาศทีเ่อ้ือ
ตอการสงเสรมิการคิด ดังนั้นครูและวิธีการสอนจึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาทักษะการคดิของเด็กมาก 
  สมจิต สวธนไพบูลย (2535: 54) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร
เพ่ือพัฒนาการคิด สรุปไดวา นักวิทยาศาสตรและนักการศกึษาในปจจุบันตางก็ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดการเรียนการสอน ที่มุงตัวผูเรียนเปนศูนยกลาง กิจกรรมตางๆ ในชั้นเรียนสวนหนึ่งมา
จากความตองการและตอบสนองความแตกตางของผูเรียน ครูจะตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นของตน ฝกใหหัดคิด หัดทํา สิ่งตางๆ ดวยตนเอง แตปญหาที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ของเด็ก พอแม ครู อาจารยตางกําลังประสบอยู คือการทําความเขาใจวาเด็กคิดอยางไร อันนับเปน
ความพยายามอยางหนึ่งที่จะเขาใจธรรมชาติของผูเรยีน เพ่ือหาทางสงเสริมแนะนาํไดอยางถูกตอง 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรจะเอ้ืออํานวยตอการคนหาความรูจากวัตถุและปรากฏการณธรรมชาติ
เพ่ือความรูความเขาใจในสิ่งที่เรนลบั และเพื่อการนําความรูทางวทิยาศาสตรที่คนพบมาสรางสรรค
งานทางเทคโนโลยี ฉะนั้นการสอนวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาการคิดที่นํามาออกแบบการสอนที่นิยม
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กันมาก ไดแก การคิดแกปญหา การคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดตัดสินใจ 
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร และเนนผลผลิตของความคิดที่จะตองมีคุณคาตอสังคม และ
สงผลผลักดันใหโลกเจริญไปขางหนายิ่งขึ้นไป 
  ทิศนา แขมมณี (2534: 9) ไดเสนอวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนทักษะ
กระบวนการ 9 ขั้น น้ันครูสามารถชวยใหเด็กฝกกระบวนการคิดไดทุกขั้นตอน เชน ครูอาจกระตุน
ใหเด็กเกิดความสงสัยในประเด็นปญหาและความจําเปน สวนในขั้นวิเคราะหวิจารณ การสรางทางเลือก
การประเมินและเลือกทางเลอืกนั้นครูอาจฝกใหเด็กแสวงหาขอมูล รวบรวมขอมูล แปลความหมาย
ของขอมูล เปรียบเทียบขอมูล จัดหมวดหมูขอมูล หาความสัมพันธของขอมูล เชื่อมโยงขอมูล ใช
เหตุผลการประเมินและสรุปขอมูลเปนตน ในการกําหนดและลําดับขั้นตอนการปฏิบัติครูก็สามารถฝก
ใหเด็กคิดผานทางกระบวนการวางแผนการปฏิบตัิและลงมือปฏิบัตติามแผน สวนในขัน้การประเมิน
ระหวางปฏิบตัิการปรบัปรงุ การประเมินผลรวมนั้น ครกู็สามารถฝกกระบวนการคิดไดเชนกนั โดย
ใหเด็กวิเคราะห วิจารณ ประเมิน สรุปผล พูดอธิบายถึงผลการปฏิบัติ เปนตน 
  กันยา สวุรรณแสง (2532: 23) กลาววากระบวนการของการคิดเริ่มจากสถานการณ
ที่เปนปญหาทําใหเกิดความรูสึกติดขัด อารมณถกูรบกวนเปนทุกข เกิดความตึงเครียด จึงกระทํา
อยางใดอยางหนึ่งเพ่ือแกปญหาใหลุลวงไปสูเปาหมายโดยมีกระบวนการ 3 ประการ ดังน้ี 
   1. เกิดภาพของสิ่งหน่ึง หรือเหตุการณที่เรากําลังคลี่คลายปญหาที่เกิดขึ้น 
   2. เกิดสัญลักษณ ไดแก การเกิดคําพูด เครื่องหมาย สัญญา 
   3. เกิดความคิดรวบยอด คือ กระบวนการขัน้สุดทายที่ทําใหเกิดความเขาใจปญหา
และแกปญหาได 
  บลูเมนทอล (สําราญ วังนุราช. 2542: 37; อางอิงจาก Bluemental. 1977) ให
ความเห็นวา กระบวนการคดิเปนการใชกระบวนการทางสมอง (Mental Process) ไปในดานการคิด 
(Thinking) การวางแผน (Planning) การรู (Know edging) การเชื่อมโยงความสัมพันธ (Relating) 
การจัดประเภท (Classifying) การสรางสรรค (Creating) การแกปญหา (Problem Solving) ซ่ึง
กระบวนการคดิเหลานี้เปนสิง่ที่เกิดขึ้นภายใตเง่ือนไขทีก่าํหนดโดยจะขึน้อยูกับลักษณะทางชวีภาพ 
หรือความแตกตางระหวางบุคคล ตอมาไดขยายกระบวนการคิดเพิ่มเติม โดยรวมถึงผลที่เกิดขึ้น
หรือการควบคุมของกระบวนการทางสมองระดับสูง (Higher Mental Process) 
  จากขอความดังกลาว สรุปไดวากระบวนการคิด เปนกิจกรรมการคิดอยางมีลําดับ
ขั้นตอน หรือเปนกระบวนการที่บคุคลนาํมาใชในการขจัดอุปสรรคหรอืความยุงยากเพื่อใหบรรลุผล
ตามตองการ 
  สําราญ วังนุราช (2542: 41) ไดสรุปแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในกระบวนการ
แกปญหา ดังน้ี 
   1. สอนใหนักเรียนเขาใจในความหมายและประเภทของการแกปญหา 
   2. สอนใหนักเรียนเขาใจเทคนิคการแกปญหาแบบขั้นตอนเดียวและฝกใหนักเรียน
ใชเทคนิค ซ่ึงไดแก การคิดถอยหลัง การทําปญหาใหงายลง การพิจารณาปญหาโดยรวม และเฉพาะ
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การสุมและลองผิดลองถูก การใชกฎ การใชคําใบ การใชวิธีผาครึ่ง การสรางตาราง หรือกราฟ 
การสรางแบบจําลอง และการแสดงทาทางประกอบ 
   3. สอนใหนักเรียนเขาใจขั้นตอนในการแกปญหาแบบหลายขั้น และฝกใหใชใน
ขั้นตอนดังกลาวแกปญหา ซ่ึงไดแก สํารวจปญหา ระบุปญหา หาทางแกไขที่หลากหลาย เลือกทางที่
คิดวาดีที่สุด ออกแบบวธิีการและขั้นตอนในการแกปญหา เลือกการออกแบบที่ดีที่สุดมาใช รวบรวม
ผลและตีความการแกปญหาและประเมินผลการแกปญหา 
  ไบเยอร และแบคส (Bayer; & Backes. 1987) ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับการบรูณาการ
ทักษะการคิดไวในเนื้อหาของหลักสูตร ดังตอไปน้ี 
   1. การบรูณาการทักษะการคิดลงในเนื้อหาของหลักสตูรตองพิจารณาวาเนือ้หาวชิา 
อยางไรควรจะใชทักษะใดจึงจะเหมาะสม เพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะนั้นจนเกิดความชํานาญ และสามารถ
ถายโยงไปใชในวิชาอ่ืนๆ และชีวิตประจําวนัได 
   2. ควรสอนทักษะที่งายกอน เชน การเปรียบเทียบที่คลายคลึงกันและแตกตางกัน 
และการแยกประเภทกอน แลวจึงสอนการวิเคราะหและสงัเคราะห เพราะทักษะที่ซับซอนตองอาศัย
ขั้นพ้ืนฐานจากทักษะที่งายมากอน 
   3. การสอนทักษะตางๆควรดําเนินไปอยางชาๆ ใหเวลาครูพัฒนาตนเองจนเกิด
ความมั่นใจและใหเด็กมีเวลาฝกปฏิบัติจนเกิดความเขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง 
   4. การสอนทักษะใดทักษะหนึ่ง ควรสอนใหเปนสวนหนึง่ของทักษะใหญ เชน
การแยกขอมูลที่เกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของ ควรนํามาคูกบัการสอนวิเคราะหหรือการชี้ชัดในการสอน
แกปญหาจะกอใหเกิดความเขาใจไดดีวาการสอนเพียงทักษะเดียวตามลําพัง 
   5. แตละชั้นปควรสอนเพียง 2 - 3 ทักษะ และฝกใหช่ําชองตามลําดับ ไมควร
สอนทักษะมากเกินไปในคราวเดียวจนกระทั่งเปนภาระลนมือสําหรับครูและนักเรียน 
   6. การสอนทักษะใหมน้ัน ควรสอนพรอมกนัหลายวชิาในชัน้เดียว ไมควรจะสอน
ในวิชาเดียวเทานั้นเพราะเด็กไดมีโอกาสใชทักษะไดทุกวิชาและเกิดการฝกอยางตอเน่ืองดวย 
   7. บทเรยีนการสอนทักษะตางๆ น้ัน นอกจากกําหนดเนื้อหาวิชาที่สอนแลว ผูสอน
ตองดําเนินการดังน้ี 
     7.1 กําหนดบทเรียนทักษะตัวอยาง 
     7.2 ฝกการใชทักษะอยางหนัก 
     7.3 ใหรายละเอียดของทักษะ 
     7.4 มีการทดสอบทักษะที่เรียนทุกบทเรียน 
   8. การฝกนักเรียนใหรูจักรับผิดชอบตอตนเอง ในการสอนทักษะการคิดจึงจะไดผล
และในการที่ครูจะสอนทักษะการคิดแกผูเรียนนั้น สิ่งที่จะเปนขอคําถามที่จะตองใหความตระหนัก
กอนที่จะสอนก็คือ 
     8.1 เปาหมายในการสอนทักษะการคิดคืออะไร 
     8.2 ทักษะการคิดใดที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายนั้น 
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     8.3 ระดับชั้นใดควรจะใชกับทักษะการคิดแบบใด 
     8.4 แตละวิชาควรจะใชกับทักษะการคิดแบบใด 
     8.5 ลําดับขั้นในการฝกทักษะการคิดอยางไร 
 
3. เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนพฤติกรรมทีค่าดหวังใหเกดิขึ้นกับตวัผูเรียน หลังการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอน ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไว ดังน้ี 
   ไพรัตน คําปา (2541: 34) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
ความสามารถ ของบคุคลที่เกิดจากการเรยีนการสอน ทั้งดานความรู และทักษะทีเ่กดิหลังการไดรับ
การฝกอบรมหรือการสอน 
   บังอร  ภัทรโกมล (2541: 31) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
การวัด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สมรรถภาพทางสมองและสติปญญา เชน ความรู ความเขาใจ
ในเรื่องตางๆ ที่เรียนไปแลวมากนอยเพียงใด โดยใชแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ ์ ซ่ึงวัดภายหลัง
การเรียนและจะตองวัดตามจุดประสงคของวิชาและเนื้อหาที่สอน ซ่ึงวัดจากคะแนนที่นักเรียนตอบ
แบบทดสอบ 
   สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ ได
ปรับปรุงหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
ใหมีลักษณะที่เอ้ือตอการพัฒนาความสามารถของนักเรียน โดยยึดจุดประสงค ดังน้ี 
    1. เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักการและทฤษฎขีั้นพ้ืนฐานของวิชาวิทยาศาสตร 
    2. เพ่ือใหเกิดความเขาใจในลกัษณะ ขอบเขต และวงจํากัดของวิชาวิทยาศาสตร 
    3. เพ่ือใหเกิดทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควา และคิดคนทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
    4. เพ่ือใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
    5. เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และอิทธิพลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอมวลมนุษยและสภาพแวดลอม 
    6. เพ่ือใหสามารถนําความรู ความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไปใชประโยชนตอสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ความหมายทีแ่ทจริงของวทิยาศาสตร หมายถึง สวนที่เปนตวัความรูทางวทิยาศาสตร
ไดแก ขอเทจ็จริง สมมติฐาน มโนมติ หลักการ กฎ ทฤษฎี และสวนที่เปนกระบวนการแสวงหา
ความรู ซ่ึง สมจิต สวธนไพบูลย (2535: 94) ไดกลาวถึงความรูทางวิทยาศาสตรวา คือสวนหน่ึง
ของผลผลิตทางวิทยาศาสตร โดยทั่วไปความรูทางวิทยาศาสตร จะเกิดขึ้นหลังจากที่ไดมีการใช
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กระบวนการแสวงหาความรู ดําเนินการคนควาสืบเสาะตรวจสอบจนเปนที่นาเชื่อถือไดความรูน้ัน
จะถูกรวบรวมเปนหมวดหมู ซ่ึงสรุปความสัมพันธไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธของความรูทางวิทยาศาสตร 
 

  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เปนกระบวนการคิดและการกระทํา
อยางมีระบบในการคนหาขอเท็จจริง หาความรูตางๆ จากประสบการณ และจากสถานการณที่
อยูรอบตัวเราดวยวธิีการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอน ดังน้ี (วัชรี เลี่ยนบรรจง. 
2539: 38; อางอิงจาก สมจิต สวธนไพบลูย. 2535 : 101 – 103) 
   1. ระบุปญหา 
   2. ตั้งสมมติฐาน 
   3. พิสูจนหรือทดลอง 
   4. สรุปผลและนําไปใช 
 3.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  สมาคมอเมริกันเพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for the 
Advancement of Science – AAAS) ไดพัฒนาโปรแกรมวิทยาศาสตร และตั้งชื่อโครงการนี้วา
วิทยาศาสตรกบัการใชกระบวนการ (Science: A Process Approach) หรือเรียกชื่อยอวา โครงการ
ซาปา (SAPA) โครงการนี้แลวเสร็จในป ค.ศ. 1970 ไดกําหนดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว 
13 ทักษะ ประกอบดวย ทักษะพื้นฐาน (Basic Science Process Skill) 8 ทักษะ และทักษะขั้น
พ้ืนฐานผสมผสาน (Integrated Science Process) 5 ทักษะ ดังตอไปน้ี (ภพ เลาหไพบูลย. 
2540:14 – 29) 
   

ความรูทางวทิยาศาสตร กฎ หลักการ 

สมมติฐาน มโนมติ ขอเท็จจริง 
อนุมาน+จินตนาการ 
หรือความคดิสรางสรรค 

ทฤษฎี 

อนุมาน 

อุปมาน 

อุปมาน 
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  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน 
   1. ทักษะการสังเกต (Observation) 
    การสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผสัอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน ไดแกตาหู จมูก ลิ้น และผิวกาย เขาไปสัมผัสวัตถุหรือเหตุการณโดยไมใสความคิดเห็น
ของผูสังเกตลงไป ขอมูลที่ไดจากการสังเกตอาจแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ ขอมูลเชิงคุณภาพ 
ขอมูลเชิงปริมาณ (โดยการกะประมาณ) และขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ความสามารถที่แสดง
วาเกิดทักษะแลว คือ 
    1.1 ชี้บงและบรรยายคุณสมบัตขิองสิ่งที่สังเกตเกี่ยวกับรูปราง กลิ่น รส เสียง 
และบอกหนวยมากๆ เขาไว 
    1.2 บอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณโดยการกะประมาณ 
    1.3 บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได 
   2. ทักษะการวัด (Measurement) 
    การวัด หมายถึง การเลือก และการใชเครื่องมือวัดหาปริมาณของสิ่งตางๆ 
ออกมาเปนตวัเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสม และถูกตองโดยมีหนวยกํากับเสมอ ความสามารถที่แสดง
วาเกิดทักษะแลว คือ 
    2.1 เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด 
    2.2 บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได 
    2.3 บอกวิธีวัดและวิธีใชเครื่องมือไดถูกตอง 
    2.4 ทําการวัดความกวาง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร นํ้าหนัก 
และอ่ืนๆ ไดถูกตอง 
    2.5 ระบุหนวยตัวเลขที่ไดจากการวัดได 
   3. ทักษะการคํานวณ (Using Number) 
    การคํานวณ หมายถึง การนับจํานวนของวัตถุและการนับตัวเลขแสดงจํานวน
ที่นับไดมาคิดคํานวณโดยการ บวก ลบ คูณ หาร หรือหาคาเฉลี่ย ความสามารถที่แสดงวาเกิด
ทักษะแลว คือ 
    3.1 การนับ ไดแก 
     3.1.1 การนับสิ่งของไดถูกตอง 
     3.1.2 การใชตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได 
     3.1.3 ตัดสินวาสิ่งของในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 
     3.1.4 ตัดสินวาของในกลุมใดมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 
    3.2 การหาคาเฉลี่ย 
     3.2.1 บอกวิธีหาคาเฉลี่ย 
     3.2.2 หาคาเฉลี่ย 
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     3.2.3 แสดงวิธีการหาคาเฉลี่ย 
   4. ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) การจําแนกประเภท หมายถึง 
การแบงพวกหรือเรียงลําดับวตัถุ หรือสิ่งของที่อยูในปรากฏการณ โดยเกณฑดังกลาว อาจจะใช
ความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งก็ได ความสามารถที่แสดงวา
เกิดทักษะแลว คือ 
     4.1 เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตาง ๆ จากเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดใหได 
     4.2 เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตาง ๆ โดยใชเกณฑของตนเองได 
     4.3 เกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงลําดับหรือแบงพวกได 
   5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Space/space 
Relationship and Space - time Relationship) สเปสของวตัถ ุหมายถึง ที่วางทีว่ตัถุน้ันครอบครองอยู
จะมีลักษณะเชนเดียวกับวัตถุน้ันโดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุมี 3 มิต ิคือ ความกวาง ความยาว 
ความสูง ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถ ุไดแก ความสัมพันธระหวาง 3 มิติ กับ 2 มิต ิ
ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถหุน่ึงกับอีกวัตถุหน่ึง ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว 
คือ 
     5.1 ชี้บงรูป 2 มิติ และวัตถ ุ3 มิติที่กําหนดใหได 
     5.2 วาดรูป 2 มิติ จากวัตถุหรือรูป 3 มิต ิที่กําหนดได 
     5.3 บอกชื่อของรูปทรงและรูปทรงเรขาคณิตได 
     5.4 บอกความสัมพันธของรูป 2 มิติได เชน ระบุรูป 3 มิติ ที่เห็นเนื่องจาก
การหมุนรูป 2 มิติ เม่ือเห็นเงา (2 มิติ) ของวัตถ ุสามารถบอกรูปทรงของวัตถุ (2 มิติ) เปนตน
กําเนิดเงา 
     5.5 บอกรูปกรวยรอยตัด (2 มิต)ิ ที่เกิดจากการตัดวตัถ ุ (3 มิต)ิ ออกเปน 
2 สวน 
     5.6 บอกตําแหนงหรือทิศของวัตถุได 
     5.7 บอกไดวาวัตถุหน่ึงอยูในตําแหนงหรือทิศใดของอีกวัตถุหน่ึง 
     5.8 บอกความสัมพันธของสิ่งทีอ่ยูหนากระจกและภาพที่ปรากฏในกระจกวา
เปนซายหรือขวาของกันและกันได 
   ความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุกับเวลา ไดแก ความสัมพันธระหวางการ
เปลี่ยนแปลงตาํแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา หรือความสมัพันธระหวางสเปสของวตัถทุี่เปลี่ยนไปกบั
เวลา ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
     1. บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลาได 
     2. บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือปริมาณของสิ่งตางๆ 
กับเวลาได 
   6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing Data and 
Communication) การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจากการ



 31 

สังเกต การวัดการทดลอง และจากแหลงอ่ืนๆ มาจัดกระทําเสียใหม เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจความหมาย
ของขอมูลชุดนี้ดีขึ้น โดยอาจเสนอในรูปของ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม วงจร กราฟ 
สมการเขียนบรรยาย เปนตน ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
     6.1 เลือกรูปแบบที่จะใชในการเสนอขอมูลใหเหมาะสม 
     6.2 บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใชในการนําเสนอขอมูลได 
     6.3 ออกแบบการนําเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกไว 
     6.4 เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจดีขึ้นได 
     6.5 บรรยายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ดวยขอความที่เหมาะสม กะทดัรัด 
จนสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 
     6.6 บรรยายหรือวาดแผนผังแสดงตําแหนงของสภาพที่ตนสื่อความหมาย
ใหผูอ่ืนเขาใจได 
   7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล (Inferring) การลงความคิดเห็นจากขอมูล 
หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกต อยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรู
หรือประสบการณเดิมมาชวย ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ สามารถอธิบายหรือสรุป
โดยเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตโดยใชความรูหรือประสบการณมาชวย 
   8. ทักษะการพยากรณ (Prediction) การพยากรณ หมายถึง การสรุปคําตอบ
ลวงหนากอนที่จะทดลอง โดยอาศัยปรากฏการณที่เกิดขึ้นซํ้าๆ หลักการ กฎ ทฤษฎีที่มีอยูแลวใน
เรื่องนั้นๆ มาชวยในการสรุปการพยากรณขอมูลเกี่ยวกับตัวเลข ไดแก ขอมูลที่เปนตาราง หรือ
กราฟทําได 2 แบบ คือ การพยากรณภายในขอบเขตของขอมูลที่มีอยูกับการพยากรณภายนอก
ขอบเขตของขอมูลที่มีอยู ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
     8.1 การทํานายทัว่ไป เชน ทํานายผลทีเ่กิดขึ้นจากขอมูลที่เปนหลักการ 
กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยูได 
     8.2 การพยากรณจากขอมูลเชิงปริมาณ เชน 
       8.2.1 ทํานายผลที่จะเกิดภายในขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณทีมี่อยูได 
       8.2.2 ทํานายผลที่จะเกิดภายนอกขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
   9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulation Hypothesis) การตั้งสมมตฐิาน คือ 
คําตอบที่คิดไวลวงหนา มักกลาวเปนขอความที่บอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (ตัวแปรอิสระ) 
กับตัวแปรตาม สมมติฐานที่ตั้งไวอาจถูกหรือผิดก็ได ซ่ึงทราบไดภายหลังการทดลองหาคําตอบ
เพ่ือสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานทีต่ั้งไว ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ สามารถหา
คําตอบลวงหนากอนการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู และประสบการณเดิม 
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   10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) การกําหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การกําหนดความหมายหรือขอบเขตของคําตางๆ (ที่อยูในสมมติฐานที่
ตองการทดลอง) ใหเขาใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได 
   11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables) 
การกําหนดตัวแปร หมายถึง การชี้บงตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุมในสมมติฐาน
หน่ึงๆ 
     ตัวแปรตน คือ สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตางๆ หรือสิ่งที่เราตองการ
ทดลองดูวาเปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนน้ันจริงหรือไม 
     ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน เม่ือตัวแปรตนหรือสิ่งที่
เปนสาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะเปลี่ยนตามไปดวย 
     ตัวแปรควบคมุ หมายถึง การควบคุมสิ่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่
ทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน ถาหากวาไมสามารถควบคุมใหเหมือนกัน 
   ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ ชี้บงและกําหนดตัวแปรตน ตัวแปร
ตาม และตัวแปรที่ตองควบคุมได 
   12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลอง หมายถึง กระบวนการ
ปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบสมมติฐานที่ตั้งไว การทดลอง ประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 
     12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือ 
ทดลองจริงเพ่ือกําหนด 
      12.1.1 วิธีการทดลอง ซ่ึงเกี่ยวกับการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
      12.1.2 อุปกรณ หรือสารเคมีที่จะตองใชในการทดลอง 
     12.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง 
     12.3 การบันทึกการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลอง 
ซ่ึงอาจเปนผลจากการสังเกต การวัดและอ่ืนๆ ความสามารถที่เกิดทักษะแลว คือ 
      12.3.1 การออกแบบการทดลองโดยกําหนดวิธีทดลองไดถูกตองเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตวัแปรที่ตองควบคุมดวย 
      12.3.2 ปฏิบัติการทดลองและใชอุปกรณไดถูกตองเหมาะสม 
      12.3.3 บันทึกผลการทดลองไดคลองแคลวและถูกตอง 
   13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting data and conclusion) 
การตีความหมายขอมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายคุณลักษณะและสมบัติของขอมูล
ที่มีอยูการตีความหมายในบางครั้ง อาจตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ดวย เชน
ทักษะการสังเกต ทักษะการคํานวณ เปนตน การลงขอสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธของ
ขอมูลทั้งหมด ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
     13.1 แปลความหมาย หรือบรรยายลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยูได  
(การตีความหมายขอมูลที่ตองอาศัยทักษะการคํานวณ) 
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    13.2 บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได ดังน้ัน การวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนไดรับเนื้อหาความรูทางวิทยาศาสตร และกระบวนการแสวงหา 
ความรูทางวทิยาศาสตร จะตองวัดผลทั้งสองลักษณะและเพื่อความสะดวกในการประเมนิผล  
  ผูวิจัยไดนําการจําแนกพฤตกิรรมในการวดัผลวชิาวทิยาศาสตรในการสรางแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร สําหรับเปนเกณฑวัดผลวานักเรียนไดเรียนรูไปมากนอย
หรือลึกซึ้งเพียงใดมี 4 พฤติกรรม ดังน้ี 
   1. ความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรูมา
เกี่ยวกับขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการ กฎ และทฤษฎี 
   2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยู
ในรูปใหมและความสามารถในการแปลความรูจากสัญลักษณหน่ึงไปอีกสัญลักษณหน่ึง 
   3. การนําความรูไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูและวิธีการตางๆ 
ทางวิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมๆ หรือจากที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนรูมาแลว โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง คือ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
   4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการสบืเสาะหา
ความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรซ่ึงประกอบดวย ทักษะการสังเกต 
ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายสรุปขอมูล และทักษะการจัด
กระทําและสื่อความหมายขอมูล 
  จากเอกสารขางตนผูวิจัยไดจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตรทั้ง 4 ดาน 
คอืความรู – ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการ
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยพิจารณาใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูของ
บทเรียนวิทยาศาสตร 
 3.3  การวัดและการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  การวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรเปนการวัดความเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
ของผูเรียนที่เปนผลมาจากการไดรับประสบการณจากการเรียนการสอน หรือการสืบเสาะแสวงหา
ความรู โดยสามารถวัดและประเมินออกมาได โดยใชแบบวัดผลการเรียนดานความรู  
   ประทุม อัตชู (2547: 3) กลาววา การวัดผลการเรียนรูดานความรูใหครอบคลุม
ทั้งความรูดานวิทยาศาสตร และกระบวนการหาความรูทางวิทยาศาสตรน้ัน จําแนกพฤติกรรมที่
พึงประสงคหรือพฤติกรรมที่ตองการวัดออกเปน 4 ดาน คือ 
     1. ดานความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกสิ่งที่เคยเรยีน
มาแลวเกี่ยวกบัขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการและทฤษฎีความรูทางวิทยาศาสตร กฎ 
หลักการขอเท็จจริง สมมติฐาน มโนมติ อนุมาน + จินตนาการหรือความคิดสรางสรรค 
     2. ดานความเขาใจ หมายถึง  ความสามารถในการอธิบาย  จําแนกความรู 
ไดเม่ือปรากฏอยูในรูปใหม โดยการแปลความหมายแลวเปรียบเทียบ หรือผสมผสานสิ่งใหมที่พบเห็น 
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กับประสบการณเดิม 
     3. ดานการนาํความรูไปใช หมายถึง ความสามารถในการนาํความรู วิธีการทาง
วิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางออกไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใชในชวีิตประจําวัน 
     4. ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความชํานาญในการคิด
และการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติและฝกฝนความคิดทางสมอง 
   คลอฟเฟอร (พิมพันธ เตชะคุปต. 2545: 110 - 113; อางอิงจาก Kolpfer. 1971) 
ไดกลาวถึงการประเมินผลดานการเรียนรูดานความรู ซ่ึงสามารถวัดไดจากกิจกรรมทั้ง 4 ดาน คือ 
     1. ดานความรู – ความจํา หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนมีความจําใน
เร่ืองราวตางๆ ที่ไดรับรูจากการคนควาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการอานหนังสือ และ 
การฟงการบรรยาย เปนตน ความรูทางวิทยาศาสตร แบงออกเปน 8 ประเภท คือ 
       1.1 ความรูเกี่ยวกับความจริงเด่ียว 
       1.2 ความรูเกี่ยวกับมโนมติหรือมโนทัศน 
          1.3 ความรูเกี่ยวกับหลักการและกฎทางวิทยาศาสตร 
          1.4 ความรูเกี่ยวกับขอตกลง 
          1.5 ความรูเกี่ยวกับลําดับขัน้ตอนของปรากฏการณตางๆ 
          1.6 ความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑในการแบงประเภทของสิ่งตางๆ 
          1.7 ความรูเกี่ยวกับเทคนิคและกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร 
          1.8 ความรูเกี่ยวกับศัพทวิทยาศาสตร 
    2. ดานความเขาใจ หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนใชความคิดที่สูงกวาดาน
ความรู – ความจํา แบงเปน 2 ประเภท 
      2.1 ความเขาใจขอเท็จจริง วิธีการ กฎเกณฑ หลักการและทฤษฎตีางๆ 
คือ เปนการบรรยายในรูปแบบใหมที่แตกตางจากที่เคยเรียน 
      2.2 ความเขาใจเกี่ยวกับการแปลความหมายขอเท็จจริง คําศพัท มโนมติ
หลักการและทฤษฎีที่อยูในรูปของสัญลักษณหน่ึงไปเปนสัญลักษณอ่ืนได 
    3. ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียน
แสวงหาความรูและแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร 
    4. ดานการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช หมายถึง พฤติกรรม 
ที่นักเรียนนําความรู มโนมติ กฎ หลักการ ตลอดจนวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใชแกปญหาใน
สถานการณใหมได โดยสามารถแกปญหาไดอยางนอย 3 ประการ คือ 
      4.1 แกปญหาที่เปนเรื่องวิทยาศาสตรในสาขาเดียวกัน 
      4.2 แกปญหาที่เปนเรื่องวิทยาศาสตรสาขาอื่น 
      4.3 แกปญหาที่นอกเหนือจากเร่ืองของวิทยาศาสตร  
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4. เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 4.1 ความหมายของความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  การดํารงชีวตินั้นมักจะเผชญิกับปญหา ซ่ึงมีความยุงยากซับซอนตางๆ กัน ยิ่งในสังคม
ปจจุบันความซับซอนของปญหายิ่งมากขึ้นกวาเดิม การฝกใหนักเรียนมีทักษะในการคิดแกปญหา 
จึงจําเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากปญหามักจะเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูสิ่งตางๆ ซ่ึงในกระบวนการ
เรียนรูทางวิทยาศาสตรน้ันเริ่มตนดวยการสังเกตและระบุปญหา แลวจึงนําไปสูการตั้งสมมติฐาน 
การทดลอง และการสรุปผล ดังนั้นบุคคลที่มีทักษะในการคิดแกปญหาก็จะทําใหสามารถหาคําตอบ
หรือหาหนทางในการแกปญหาไดสําเร็จ สําหรับความหมายของการแกปญหาและการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร มีนักการศึกษาใหความหมายไวหลายทาน ดังน้ี 
   กาเย (Gagne. 1970: 63) ไดอธิบายความหมายของการแกปญหาวา ความสามารถ
ในดานการคิดแกปญหาเปนรูปแบบของการเรียนรูอยางหนึ่งที่ตองอาศัยความคิดรวบยอดเปนพ้ืนฐาน
การเรียน เปนการกระทําที่มีจุดมุงหมาย เปนการเลอืกเอาวิธีการ หรือกระบวนการที่เหมาะสม 
เพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายที่ตองการนั้น โดยอาศัยความรูแจงหรือความหยั่งเห็น (Insight) ในปญหา
อยางถองแทเสียกอนจึงจะแกปญหา 
   กูด (Good. 1973: 518) ไดแสดงความคิดเห็นวา วิธกีารทางวิทยาศาสตรกับ
การแกปญหาเปนเรื่องเดียวกัน และไดอธิบายวา การแกปญหาเปนแบบแผนหรือวิธีดําเนินการ 
ซ่ึงอยูในสภาวะที่มีความยุงยากลําบาก หรืออยูในสภาพที่พยายามตรวจสอบขอมูลที่หามาได ซ่ึง
มีความเกี่ยวของกับปญหา มีการตั้งสมมติฐาน และการตรวจสอบสมมติฐานภายใตการควบคุม มี
การรวบรวมเก็บขอมูลจากการทดลอง เพ่ือหาความสัมพันธน้ันวาจริงหรือไม 
   ประพันธศิริ สุเสารัจ (2541: 103) ไดอธิบายวา การคิดแกปญหา หมายถึง 
การคิดพิจารณาไตรตรองอยางพินิจพิเคราะหถึงสิ่งตางๆ ที่เปนปมประเด็นสําคัญของเร่ืองราว หรือ
สิ่งตางๆ ที่คอยกอกวนสรางความรําคาญ ความยุงยากสับสนและความวติกกังวล โดยพยายาม
หาหนทางคลี่คลายสิ่งเหลานั้นใหปรากฏ และหาหนทางขจัดปดเปาสิ่งที่เปนปญหาที่กอความรําคาญ 
ความวิตกกังวล ความยุงยากสับสน ใหหมดไปอยางมีขั้นตอน 
   สุกัญญา ยุติธรรมนนท (2539: 11) ไดสรุป ความสามารถในการคิดแกปญหา 
วาเปนการแสดงความสามารถทางสมองจากการเรียนรู การคิดและวเิคราะหขอมูล จากประสบการณเดิม
แลวนํามาเขาสูวิธีการหรือขั้นตอนในการศึกษา เพ่ือใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตองการนั้น 
   นารีรัตน ฟกสมบูรณ (2541: 48) ไดสรุปวา ความสามารถในการคิดแกปญหา 
เปนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่บุคคลเลือกกระทํา หรือปฏิบัติในการหาทางออกกับปญหา หรือ 
สถานการณตางๆ ที่ตองเผชิญ มีลักษณะเฉพาะเอกัตบุคคล เปนกิจกรรมที่เปนทั้งการแสดงความรู
ความคิด และเปนทักษะอยางหนึ่งที่ตองฝกฝนและควรฝกใหกับนักเรียน ความสามารถในการคิด
แกปญหายังขึ้นอยูกับองคประกอบหลายดาน เชน ความรู หรือประสบการณเดิม ความสามารถ
ทางสติปญญา เปนตน 
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   อุดมลักษณ นกพึ่งพุม (2545: 62) ไดใหความหมายของความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในการคิดแกปญหาที่
พบเพ่ือใหบรรลุจุดหมายตามที่ตองการ 
   สุวิทย มูลคํา (2547: 15) ไดใหความหมายของคําวา “การคิดแกปญหา” หมายถึง
ความสามารถทางสมองในการจัดสภาวะความไมสมดุลที่เกิดขึ้น โดยพยายามปรับตวัเอง และ
สิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนกลับเขาสูสภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวัง 
   ชุติมา ทองสุข (2547: 27) ไดสรุปความหมายคําวา ความสามารถในการคิด
แกปญหา หมายถึง ความสามารถทางสตปิญญา ที่ตองอาศัยการเรียนรูจากประสบการณเดิมมา
แกปญหาที่ประสบใหม ยิ่งปญหาสลับซับซอนยิ่งอาศัยการคิดมาก โดยมีการคิดแกปญหาที่เปน
ระบบหรือแบบแผนวิธีการที่จะทําใหการคิดแกปญหาบรรลุผล 
   ดรุณี พรายแสงเพ็ชร (2548: 32) ไดสรุปวา ความสามารถในการคิดแกปญหา 
เปนความสามารถในการใชความรู ความคิด ของผูเรียนแกปญหาที่พบ สรุปไดวา ความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการนําความรู และวธิีการทาง
วิทยาศาสตรมาใชในการคิดแกปญหา 
  สรุปไดวา ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถ
ในการนําความรู และวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชในการคิดแกปญหา 
 4.2 ลักษณะของการคิดแกปญหา 
  เฮสเตอร (ดรุณี พรายแสงเพ็ชร. 2548: 33; อางอิงจาก Heater. 1994) กลาวถงึ
การคิดวา เปนกระบวนการหนึ่งของการแกปญหาลักษณะของการคิดจะมี 4 กระบวน ดังตอไปน้ี  
   1. การรับรูและการจําได รับรูโดยผานทางผัสสะและในเรื่องของการจํา จะจํา
รูปแบบตางๆ ที่มีความหมายและเขาใจ 
   2. การจัดระบบขอมูล ทักษะทีใ่ชในการจัดระบบการคิด คือ การจัด จําแนก
ขอมูลเปนหมวดหมู การเรียงลําดับขอมูลอยางตอเน่ือง และการจัดลําดับขอมูลจากประสบการณ 
   3. การเก็บ การดึงออกมา และการปรับเปลีย่นขอมูล ประสบการณตางๆ ที่ผาน
การรับรู และจัดระบบขอมูลมาแลวจะเก็บไวในความจําที่สามารถดึงกลับมาใชไดอีก 
   4. การใชเหตุผล การคิดจะชวยใหคนหาวิธีตางๆ ที่มีเหตุผลและดีกวาในการ
แกปญหาการสอนทักษะการคิดตามแนวคิดของ เพียเจต แบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี  
     ระดับที่ 1 ทักษะที่เอ้ือตอการเรียน เด็กระดับกอนประถมศกึษาถึงชั้นประถม 
ศึกษาปที ่ 3 เด็กระดับน้ีตองการประสบการณจากสื่อวัสดุของจริง ซ่ึงจําเปนตอการคิดและตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล ทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นและการคิดแกปญหา 
     ระดับที่ 2 ทักษะกระบวนการ เด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ทักษะการคิด
ในขัน้นี้เด็กจะมีกระบวนการคิดและสรางความคิดรวบยอดไปพรอมกนั วธิีการสอนแบบสืบสวนเสาะหา
ความรูจะพัฒนาการคิดของเด็ก จากการคิดผานสิ่งที่เปนรูปแบบไปหาการคิดอยางมีเหตุผลในระดบั 
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ที่สูงขึ้น 
     ระดับที ่3 ทักษะการคิดอยางมีเหตุผล สําหรับเด็กชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 – 6  
คิดแบบนามธรรมและอยางมีเหตุผล เด็กมีทางเลือกหลากหลายในการพจิารณาตัดสินใจ หรือมีวิธีการ
แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ การสอนทกัษะการคิดมักสอนควบคูกนัไปกับกระบวนการแกปญหา
การคิดแกปญหา เปนพ้ืนฐานสําคัญของการคิดแบบอ่ืนๆ การคิดแกปญหาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการ
ดําเนินชีวิตอยูในสังคมของมนุษย เน่ืองจากจะตองใชการคิดเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะ
การคิดแกปญหา เปนทักษะที่เกี่ยวของและมีประโยชนตอการดํารงชีวติที่ยุงยากซบัซอนไดเปนอยางดี 
ผูที่มีทักษะการคิดแกปญหาจะสามารถเผชญิกับภาวะสังคมที่เครงคัดไดอยางเขมแข็ง ทักษะการคดิ
แกปญหา จึงไมใชเปนเพียงการรูจักคิดและรูจักการใชสมองหรือเปนทักษะที่มุงพัฒนาสติปญญา
แตเพียงอยางเดียว แตยังเปนทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธคีิดคานิยม ความรู ความเขาใจ
ในสภาพการณของสังคมไดดีอีกดวย (ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2541: 103; อางอิงจาก Eberle; &  
Slanish. 1996) 
  สรุปไดวา การคิดแกปญหา มีลักษณะเปนกระบวนการหรือทักษะที่มีความสําคัญตอ
มนุษยที่ตองใชในการแกปญหาในการดําเนินชีวติ และยังเปนพ้ืนฐานของการคดิทั้งมวล ดังน้ัน
การสอนการคดิแกปญหา จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทํา เพ่ือเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีทักษะ
การคิดที่จําเปนในการใชชีวติอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.3  วิธีการและขั้นตอนการคิดแกปญหา 
  วิธีการและขั้นตอนการคิดแกปญหามีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอไว ไดแก 
   กรมวิชาการ (2546: 221 – 223) ไดเสนอกระบวนการแกปญหาไว 4 ขั้นตอน 
ดังน้ี 
    1. ทําความเขาใจปญหา 
    2. วางแผนแกปญหา 
    3. ดําเนินการแกปญหาและประเมินผล 
    4. ตรวจสอบการแกปญหา 
   บลูม (มนัสนันท สระทองเทียน. 2548: 29; อางอิงจาก Bloom. 1956: 122) ได
เสนอขั้นตอนการคิดแกปญหาไว ดังน้ี 
    ขั้นที ่ 1 เม่ือผูเรียนพบปญหา ผูเรียนจะคิดคนหาสิ่งที่เคยพบเห็นและเก่ียวของ
กับปญหา 
    ขั้นที่ 2 ผูเรียนจะใชผลจากขั้นที่หน่ึงมาสรางรูปแบบของปญหาขึ้นมาใหม 
    ขั้นที่ 3 จําแนกแยกแยะปญหา 
    ขั้นที ่ 4 การเลอืกใชทฤษฎ ีหลักการ ความคิด และวธิีการที่เหมาะสมกับปญหา 
    ขั้นที่ 5 การใชขอสรุปของวิธีการแกปญหา 
    ขั้นที่ 6 ผลที่ไดจากการแกปญหา 
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   กิลฟอรด (Guilford. 1971) ไดกําหนดลําดับขั้นตอนการแกปญหาไว 5 ขั้น คือ 
    1. ขั้นการเตรียมการ หมายถึง การตั้งปญหาหรือคนพบวาปญหาที่แทจริง
ของเหตุการณคืออะไร 
    2. ขั้นการวิเคราะหปญหา หมายถึง การพิจารณาดูวามีสิ่งใดบางที่เปนสาเหตุ
สําคัญของปญหา 
    3. ขั้นเสนอแนวทางในการแกปญหา หมายถึง การหาวิธีการแกปญหาซึ่ง
ตรงกับสาเหตุของปญหาแลวแสดงออกมาในรูปของวิธีการแกปญหา 
    4. ขั้นตรวจสอบผล หมายถึง การเสนอเกณฑเพ่ือตรวจสอบผลลัพธที่ไดจาก
การเสนอวิธีการแกปญหา ถาพบวาผลลัพธที่ไดยังไมใชผลที่ถูกตอง ก็ตองมีวิธีการเสนอปญหาใหม
จนกวาจะไดผลลัพธที่ถูกตอง 
    5. ขั้นการนําไปประยุกตใหม หมายถึง การนําวิธีการแกปญหาที่ถูกตองไป
ใชในโอกาสขางหนา เม่ือพบกับเหตุการณที่เปนปญหาคลายคลึงกับปญหาที่ผานมาแลว 
   ดิวอ้ี (กิ่งฟา สินธุวงษ และคณะ. 2529: 5 - 6; อางอิงจาก Dewey. 1971: 139) 
ไดเสนอวิธีการแกปญหาที่เรียกวา Dewey ’s Problem Solution มีขั้นตอนตอไปน้ี 
    1. การรับรูและเขาใจปญหา เม่ือมีปญหาเกิดขึ้น คนสวนใหญจะตองพบกับ
ความตรึงเครียด ความสงสัย และความยากลําบากที่จะตองพยายามแกไขปญหานั้นใหหมดไปใน
ขั้นตนผูพบปญหาจะตองรับรูและเขาใจในตัวปญหานั้นกอน 
    2. การระบปุญหาและแจกแจงลกัษณะของปญหา ปญหาทีเ่กิดขึ้นจะมีลักษณะ
แตกตางกันมีระดับความยากงายที่จะแกไขไดตางกัน จึงตองพิจารณาสิ่งตอไปน้ี 
      2.1 มีตัวแปรหรือตนเหตุหรือองคประกอบอะไรบาง 
      2.2 มีอะไรบางที่จะตองทําการแกไขปญหา 
      2.3 ตองขจัดการมองปญหาในวงกวางออกไป โดยใหมองเฉพาะสิ่งที่
เกิดขึ้นเพ่ือที่จะแกปญหาไปทีละตอน 
      2.4 ตองรูจักถามคําถามที่จะเปนกุญแจนําไปสูการแกปญหา 
      2.5 พยายามดูเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหาจริงๆ บางครั้งอาจมีสิ่งที่
เรามองไมเห็นชัดที่เปนตัวกอปญหา ถาขจัดสิ่งน้ันไดก็จะแกปญหาได 
    3. การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาเพื่อการตั้งสมมติฐาน 
      3.1 จะมีวธิีการหาขอเท็จจริงเกีย่วกบัปญหาน้ันไดอยางไร ใครจะเปนผูให
ขอมูลเหลานั้น 
      3.2 สรางสมมติฐานหรือคําถามที่อาจเปนไปไดเพ่ือชวยแกปญหา 
    4. การเลือกวธิีแกปญหา หลังจากที่ไดนําความคิดวาจะแกปญหาไดอยางไร
แลวก็ลองพิจารณาดูวาจะใชวิธีใดบาง 
    5. การทดลองนําเอาวิธีการแกปญหามาใช 
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   เวียร (มนัสนันท สระทองเทียน. 2548: 29; อางอิงจาก Weir. 1974: 16 - 18) 
ไดกลาววา เทคนิคการแกปญหาที่นําไปประยุกตในวิธีการแกปญหาที่นํามาอภิปรายกันในทาง
วิทยาศาสตร การแกปญหาขึ้นอยูกับความเกี่ยวของกับการคิดและประสบการณการเรียนรู ซ่ึงจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองฝกฝนคนใหมีความพยายามในการแกปญหา และการพัฒนาทักษะในการแกปญหา
ที่เขาประสบในชั้นเรียนและชีวิตประจําวนั นอกจากนี้ เวียร ยังไดกลาววาทัศนคต ิ ความอยากรู
อยากเห็น การตัดสินใจ การเปดใจยอมรับการกําหนดเปาหมายและความซื่อสัตย สิ่งเหลานี้ถูก
นํามาเชื่อมโยงกัน โดยความคิดที่เปนวทิยาศาสตร ตําราทางดานวิทยาศาสตรหลายเลมไดกลาวถึง
วิธีการทางวิทยาศาสตรที่ใชในการแกปญหาและการศึกษาคนควา ซ่ึงอาศัยการสังเกตอยางรอบคอบ
และการวัดทีถ่กูตอง การนิยามปญหาขึ้นดวยความสัมพันธของขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับปญหาที่ได
รวบรวมไว และตั้งสมมตฐิานขึ้นเพ่ืออธิบายปญหาอยางคราวๆ สําหรับการแกไขปญหาน้ัน บางครั้ง
ตองอาศัยขอมูลที่ถูกตองมาชวยเสริม ดังน้ัน การทดลองจึงจําเปนที่จะตองนํามาใชในการแกปญหา 
ซ่ึงจะตองเตรยีมไวเพ่ือใหเหมาะสม ในการเก็บขอมูลและผลลัพธที่จําเปนในการตคีวามหมายตอไป 
และเม่ือคําถามเกิดขึ้น การดําเนินการเพื่อที่จะตอบคําถามก็คือการใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ซ่ึง
วิธีการทางวิทยาศาสตรสามารถใชแกปญหาไดอยางประสบผลสําเร็จตลอดมาและการเรยีนวิทยาศาสตร
น้ันเวลาสวนใหญถูกใชไปในกจิกรรมแกปญหา การเนนอยางสม่ําเสมอในเรื่องเทคนคิของการแกปญหา 
สามารถชวยใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันวาการคิดคือทักษะ ซ่ึงสามารถพัฒนาและปรับปรุงไดหากรู
วามีวิธีการอยางไร ขณะที่นักเรียนไดพบปญหาที่ยุงยากและนาพิศวง เขาจะเกิดความระมัดระวัง
มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะรูปแบบการคิด ทั้งจุดดีและจุดดอยของวิธีการคิดรวมถึงการคิดอยางเปนระบบ 
ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนสาเหตุทําใหเกิดความสําเร็จหรือความลมเหลวตอการแกปญหาสําหรับ เวียร ได
เสนอขั้นตอนในการแกปญหาไว 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
    1. การกําหนดปญหา 
    2. การวิเคราะหปญหา 
    3. การเสนอวิธีการแกปญหา 
    4. การวิเคราะหผลจากการแกปญหา 
   ทบวงมหาวทิยาลัย (2525: 232 – 234) ไดกลาววา ขั้นตอนในการแกปญหานั้น 
อาจแจกแจงไดมากกวาหรือนอยกวา 4 ขั้นตอนก็ได แลวแตความละเอียดในการแบง ซ่ึงทบวง 
มหาวิทยาลัยไดแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 
    1. การระบุปญหา สิ่งสําคัญในขั้นน้ีคือ ความสนใจในสิ่งที่พบเห็น ซ่ึงเกิด
เน่ืองจากความอยากรูอยากเห็น และทักษะในการสังเกต 
    2. การตั้งสมมตฐิาน เปนการคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปได ซ่ึงในทาง
วิทยาศาสตรเรียกวา สมมติฐาน 
    3. การทดลอง เปนการกําหนดวิธีการแกปญหา โดยอาศัยทักษะการควบคุม
ตัวแปร  การสังเกต และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
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    4. การสรุปผลการทดลอง เปนการแปลความ อธิบายความหมายของขอมูล
เพ่ือหาความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไดกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว การแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปนการ
ใชความสามารถทางสติปญญาที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล คิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห และคิดสังเคราะห เพ่ือที่จะหาทางแกสถานการณที่สงสัย 
เพ่ือใหไดรับคาํตอบ หรือคลายขอสงสยัโดยใชกระบวนการแกปญหา ที่ดําเนินการอยางมีแบบแผน
เปนขั้นตอน ตามหลักของวิธีการทางวิทยาศาสตร 
  สรุปไดวา วิธกีารและขั้นตอนการแกปญหาที่จะกอใหเกิดผลสําเร็จในการแกปญหา
น้ัน ผูแกปญหาตองเขาใจปญหาทีเ่ผชิญอยูอยางถองแท และใชความคดิพิจารณาหาขอมูลทีเ่กี่ยวของ
กับปญหาอยางรอบคอบ เพ่ือใหมีแนวทางในการหาวิธีแกปญหาไดอยางถูกตองสอดคลองกับจุดประสงค
ที่กําหนดไว ซ่ึงสอดคลองกับทบวงมหาวทิยาลัย ผูวิจัยจึงสนใจนําขั้นตอนการแกปญหาโดยวิธกีาร
ทางวิทยาศาสตรของทบวงมหาวิทยาลัย มาศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียน 
 4.4 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  ความสามารถในการคิดแกปญหาของแตละบุคคล มีความแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ 
ปจจัยตางๆ ตามที่ไดกลาวมาขางตน โดยการเรียนการสอนจะเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาปจจัย 
ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการคดิแกปญหาได ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนทกัษะ
อยางหนึ่ง ที่จะตองมีการฝกฝนอยูเสมอ แมวาครูไมอาจจะฝกฝนใหนักเรยีนมีทักษะในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรอยางเดียวกับที่เราฝกใหเด็กเลนดนตรี แตการใหเด็กมีโอกาสฝกฝนอยูเสมอนั้น 
ยอมเปนประโยชนแกเด็กอยางแนนอน ดังน้ัน การเรียนการสอนจึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนา
ปจจัยตางๆ ทีมี่ผลตอความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนใหดีขึ้นได 
  วิธีการแกปญหาที่เปนที่นิยมและใชกันอยางกวางขวาง ดังที่ มังกร ทองสุขดี (2522: 
5 – 10) กลาวไว เรียกวา การแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือวิธีการใชปญญา วิธีการ
แกปญหานี้ครูควรฝกใหนักเรียนใชอยูเสมอ เพราะสามารถจะนําไปใชในอนาคตอีกดวย นอกจากนั้น
ครูควรจะไดแนะนําหรือหาทางชวยใหนักเรียนรูจักคิด หรือกระทําในเรื่องเหลานี้ โดยฝกใหรูจัก
วิเคราะห - สังเคราะห ฝกใหรูจักออกความคิดเห็น ทั้งน้ีการฝก หรือการกระตุนใหนักเรียนแสดง
ความคิดเห็นอยูเสมอนัน้ จะเปนการชวยใหนักเรียนไดฝกการใชความคดิเห็นของตวัเอง เพราะการคดิ
จะชวยใหการเรียนของนักเรียนดีขึ้นกวาการฝกใหนักเรยีนใชแตความจําเพียงอยางเดียว ครูจะตอง
ชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ เพราะนักเรียนอาจออกความเห็นในสิ่งที่ไมถูกตองมากนักก็ได 
  วรรณทิพา รอดแรงคา (2540: 36) กลาวถึง การเรียนการสอน การแกปญหาใน
วิชาวทิยาศาสตร วาจะตองใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติในการแกปญหาดวยตนเอง โดยใหเหตุผล
วาการลงมือปฏิบัตใินการแกปญหาถือวาเปนกระบวนการเรียนรูทั้งหมดของนักเรียน การแกปญหา
เปนการสรางความรู และทักษะใหม โดยอาศัยทักษะเดิมที่มีอยูกอน ซ่ึงความรูน้ีเปนความรูใน
วิชาวทิยาศาสตร ซ่ึงอาจไดแก ขอเท็จจริง แนวคิด หลักการ กฎ ทฤษฏ ี ขอความรูทั่วไป
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กระบวนการแกปญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีความสําคัญมากกวาการรูในเรื่องน้ันๆ การแกปญหา
เปนการใช และเพิ่มพูนความรูที่มีอยูเดิมใหมากขึ้น เชนเดียวกับการใช และเพ่ิมทักษะกระบวนการ
และการลงมือปฏิบัต ิการรูทักษะและแนวคิดตางๆ อาจมีประโยชน แตไมเพียงพอที่จะรับประกัน
วานักเรียนจะเปนผูแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร และทักษะ
กระบวนการแลว นักเรียนจะตองมีเจตคติที่ดีดวย จึงจะทําใหการแกปญหาประสบความสําเร็จ
นอกจากนั้น วรรณทิพา รอดแรงคา ยังกลาวดวยวา การแกปญหาประกอบดวยลําดับขั้นของการ
กระทํา แตถึงแมวาการแกปญหาจะมีลําดับขั้นตอนก็ตาม การแกปญหาก็สามารถเริ่มที่ขั้นใดก็ได 
  Krulik; & Rudnick (1993: 62 – 105) กลาววา การแกปญหาเปนทักษะ
กระบวนการ จึงตองมีการเปลี่ยนสภาพสิ่งแวดลอมในหองเรียน ซ่ึงหมายถึงสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ในหองเรียน บทบาทของครูและนักเรียน รวมทั้งปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน โดยชั้นเรียนที่
ครูเปนศูนยกลาง จะไมประสบความสําเร็จในการพัฒนาใหนักเรียนแตละคนเกิดความคิดได จึง
ตองจัดหองเรียนใหมีสภาพที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมกลุมยอย ทําฐานการเรียน ศูนยเทคโนโลย ีและ
ศูนยวสัดุตาง  ๆซ่ึงในบรรยากาศของหองเรียนในลกัษณะเชนนี้ ครูจะเปนผูจัดการหรือวางแผนกิจกรรม 
และประสบการณที่เกี่ยวของกับการมีปฏิสัมพันธ และสนับสนุนการสื่อสารระหวางนักเรียนกับครู 
และนักเรียนกบันักเรียน โดยครูถามคําถามที่กระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคดิเห็น ในการจัด 
การเรียนการสอน ครูควรสรางบรรยากาศในชั้นเรยีนที่ชวยใหนักเรยีนรูสึกเปนอิสระ ไมกดดัน มี
การทาํงานเปนกลุมแบบรวมมือ ใชคําถามที่กระตุน หรือยั่วยใุหนักเรียนไดคิด โดยครูไมแนะแนวทาง
การหาคําตอบ กระตุนใหนักเรียนไดใชความคิด และจินตนาการอยางสรางสรรค ไมมีการบีบบังคับ 
ใหนักเรียนไดมีโอกาสสรางสรรคปญหาดวยตนเอง โดยนักเรียนควรมีความรูเกี่ยวกับสวนประกอบ
ตางๆ ของปญหาเพื่อจะไดสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ปญหากําหนดสนับสนุนนักเรียนใหเกิดความคิด
สรางสรรค และรูจักการใชจินตนาการในการแกปญหา 
  คลาก และ สตาร (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ม.ป.ป: 39; อางอิงจาก Clark; 
&  Starr. 1981) กลาววา การสอนแบบแกปญหา เปนการสอนที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการลอง
ผิดลองถูก เรียนรูจากความสําเร็จหรือความลมเหลวของเขาเอง นอกจากนี้ โคกเชอร (มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช. ม.ป.ป: 39; อางอิงจาก Kochhar. 1982) ไดกลาวเพิ่มเติมวาการสอนแบบ
แกปญหาเกี่ยวของกับกระบวนการคิดอันเนื่องมาจากความสงสัย ความฉงนสนเทห หรือปญหาที่
เกิดขึ้น แลวนําไปสูการลงขอสรุปที่จะเปนประโยชนตอการนาํไปใชแกปญหาในสถานการณอ่ืนใน
อนาคต วัตถปุระสงคของการสอนแบบแกปญหาก็เพ่ือฝกการคิดและการตัดสินใจในการแกปญหา
อยางมีระเบียบแบบแผน และมีขั้นตอนของผูเรียน ซ่ึงเขาจะนําไปใชในชีวติประจําวันตอไป การสอน
แบบน้ีอาจใหผูเรียนฝกแกปญหาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได 
  เซอรเรนซัน และคณะ (Sorenson; et al. 1996: 59 – 60) ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนการแกปญหาภายในชั้นเรียน เพ่ือใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการแกปญหาวา 
ครูจะตองเตรียมความพรอมใหนักเรียนเปนนักแกปญหาที่ดี ซ่ึงเปนสิ่งทีท่ําไดไมยาก แตมีความสําคญั
มาก โดยครูควรใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบพัฒนากระบวนการคิด โดยใหนักเรียนไดอภิปราย
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ถึงกระบวนการคิดที่ใชในการแกปญหา ครูอาจแสดงหรือสาธิตใหนักเรียนเห็นวิธีการตางๆ ที่นํามาใช
ในการแกปญหานั้น ภายหลังที่นักเรียนไดแกปญหาแลว ครูควรใหเวลานักเรียนไดอธิบายวิธีการ
ที่ใชในการแกปญหามากกวาที่จะสนใจคําตอบที่ได ควรใชปญหาเปนตัวกระตุนแรงจูงใจใหนักเรียน
มีความพยายามในการแกปญหาโดยเลือกปญหาที่นักเรียนไมเคยพบเห็น และไมทราบคําตอบมา
กอนลวงหนา สรางความมั่นใจ และความกระตือรือรนในการแกปญหาใหกับนักเรียนในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อทําใหเกิดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนการสอนที่มีรูปแบบ 
มีขั้นตอน และเปนการสอนที่ใหผูเรียนคิดเปน แกปญหาเปน เนนความสําคัญที่ตัวผูเรียนมากกวา
ผูสอน พัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีเหตุผล ชวยใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรูมาเปนขอมูลกอนการ
ตัดสินใจ ดังน้ัน ผูสอนจะตองจัดสภาพการณตางๆ เพ่ือยั่วยุใหผูเรียนไดใชกระบวนการแกปญหา 
ซ่ึงอาจเปนสถานการณใหมๆ  และมีวธิีการแกปญหาไดหลายวธิ ี เพ่ือใหผูเรียนฝกฝนการคิดแกปญหา
ใหมากดวยตนเอง และผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวยใหผูเรียนไดรูจักคิด รูจัก
พิสูจน เพ่ือหาขอสรุป ใหผูเรียนมองเห็นคุณคาของการคิดแกปญหา โดยจะตองแนใจวาผูเรียนมี
ความรู และทักษะพื้นฐานเพียงพอที่จะนํามาใชแกปญหาได ดังน้ัน ภายหลังที่นักเรียนไดแกปญหาแลว 
ครูควรตองประเมินการแกปญหาของนักเรียนดวย เพ่ือจะไดทราบความสามารถของนักเรียน 
 
5. งานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เก่ียวของ  
 5.1 งานวิจัยที่เก่ียวกับชดุกิจกรรม 
  กรรณิกา ไผทฉันท (2541: 103) ไดศกึษาผลการใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมตาม
วิธีการวิจัยในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติตอสิ่งแวดลอมในกิจกรรม
ชุมนุมวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ผลการวิจัยพบวา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ขั้นบรูณาการของนักเรียนทีไ่ดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมกับนักเรียน
ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จิระพรรณ ทะเขียว. (2543: 82) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะภาคปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร
ทางทะเลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่สอนโดย
ใชชุดกิจกรรมอุปกรณวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา ทักษะภาคปฏิบัติ
ทางวิทยาศาสตร และผลสมัฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรแตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญทางสถติทิี่
ระดับ .01 และทักษะภาคปฏิบัตทิางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรยีน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ชลสตี จันทาสี. (2543: 69) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร
และความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  ธงชัย ตนทัพไทย (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร
และคานิยมของการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที ่2 ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตรพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร และคานยิม
การบริโภคอาหารของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การเรียนรูทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ศิริลักษณ หนองเส (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถทางการพึ่งพาตนเอง
ดานวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
สงเสริมศักยภาพการเรยีนรูทางวิทยาศาสตรผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางการพึ่งพาตนเอง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัย 
สําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 และความสามารถทางการพึ่งพาตนเองดานวทิยาศาสตรกับเทคโนโลยี
ดานความสามารถในการสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
  สุมาล ีโชติชุม (2544: บทคดัยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร และ
เชาวอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการสอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริม
เชาวอารมณกบัการสอนตามคูมือครู พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรยีนวิทยาศาสตรที่
สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตร
ที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครูมีเชาวอารมณแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกับเชาวอารมณของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครูมีความสัมพันธกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
  หน่ึงนุช กาฬภักดี (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
ระดับสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับ 
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกบัการสอนตาม 
คูมือครูพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตรของนักเรยีนทีไ่ดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรแบบปฏบิตัิการตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกบัการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  มีค (Meek. 1972: 4296 - 4296-A) ไดศึกษาการเปรียบเทียบวิธกีารสอนแบบใช
ชุดกิจกรรมกับวิธีการสอนแบบธรรมดา ผลการวิจัยพบวา วิธีการสอนโดยใชชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ
มากกวาการสอนดวยวิธีแบบธรรมดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูวิจัย ไดสํารวจ
ความคิดเห็นของผูที่อยูในกลุมทดลองทุกคน โดยทําการสํารวจทั้งกอนและหลังการทดลอง ผลการ
วิเคราะหชีใ้หเห็นวา ทุกคนมีพัฒนาการทางเจตคตทิี่ดีตอการสอนโดยใชชุดกจิกรรมเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
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  ววิาส (Vivas. 1985: 603) ไดทําการวิจัยเกีย่วกบัการออกแบบการพัฒนาและประเมินคา
ของการรบัรูทางความคิดของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา โดยใชชุดการสอนจากการศึกษา
เกี่ยวกับความเขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ดาน คือ ดานความคิด ดานความพรอมในการเรียน 
ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญา และดานการปรับตัวทางสังคม ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมมีความสามารถเพิ่มขึ้นในดานความคิด ดานความพรอม
ในการเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญา และดานการปรับตัวทางสังคมหลังจากที่
ไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
  จากการศกึษางานวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกบัชุดกิจกรรรม สรุปได
วาการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสามารถพัฒนาความสามารถของนักเรียนใหไดดีทุกดาน เปนการเปด
โอกาสใหนักเรยีนไดศึกษา คนควาและสรางองคความรูไดดวยตนเอง ใหนักเรียนไดฝกคิดวางแผน 
ในการทํางานตางๆ ฝกใหนักเรียนไดทํางานรวมกับผูอ่ืนและสงเสริมใหนักเรียนไดมีความสามัคคี
รวมกัน ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดที่จะเปนแนวทางใน
การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 5.2 งานวิจัยที่เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  จิระพรรณ ทะเขียว (2543: 82) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะภาคปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร
ทางทะเลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่สอนโดย
ใชชุดกิจกรรมอุปกรณวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวาทักษะภาคปฏิบัติ
ทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และทักษะภาคปฏิบัตทิางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรยีน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ชุติมา ทองสขุ (2547: บทคัดยอ). ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใชแบบฝกทกัษะการทดลอง
พบวาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนที่ใชแบบฝกทักษะการทดลองหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  มณีรัตน เกตไุสว (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการทดลองที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ดานมโนมติทางวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟสิกสดานมโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรม
ทดลองที่นักเรียนออกแบบการทดลองและปฏบิัติการทดลองตามทีไ่ดออกแบบไว พรอมทั้งเลอืก
รูปแบบการบันทึกขอมูลจากการทดลองแตกตางจากลุมที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการทดลอง
ตามคูมือครู 
  มนมนัส สุดสิ้น (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวทิยาศาสตรและความสามารถ 
ดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
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ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกลุมตวัอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ภาคเรียนที ่1  
ปการศึกษา 2543 โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภฏัสวนสุนันทา เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร 
จํานวน 60 คน สรุปผลการวิจัย 1)  ผลสมัฤทธิท์างวิทยาศาสตร ดานความรู - ความจําของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมต ิกับนักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิที่ระดับ .01  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร
ดานความเขาใจของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ
กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3)  ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิทยาศาสตรดานการนําไปใชของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการ
เขียนแผนผังมโนมติกับนักเรยีนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .01  4)  ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับนักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   5)  ผลสมัฤทธิท์างวิทยาศาสตร ดาน
การคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผัง 
มโนมติกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  หน่ึงนุช กาฬภักดี (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
ระดับสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกบัการสอนตาม
คูมือครูพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตรของนักเรยีนทีไ่ดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรแบบปฏบิัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกบัการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัย 
สาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  บอรด (Bard. 1975: 5947 - A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพของนักเรียนที่ Southern Colorado State College โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอน
ตามปกต ิ กลุมทดลองโดยใชบทเรยีนสําเร็จรูป กลุมควบคุมสอนแบบปกติปรากฏวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกัน 
  ฮารท และ อัล-ฟาเลห (Harty; & Al - Faleh. 1983: 861 – 866) ไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและเจตคติที่ไดจากการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยายและ
วิธสีอนแบบแบงกลุมยอยทดลองของนักเรยีนระดับ 11 จํานวน 74 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนแบบแบงกลุมทดลองสูงกวากลุมที่สอนแบบสาธิตประกอบการ
บรรยาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  สซีวซีค (สิริวรรณ ตะรุสานนท. 2542: 29; อางอิงจาก Syewczyk. 1987 abstract) 
การศึกษาผลของการสอนแบบ 4MAT ทีมี่ตอผลสัมฤทธิ์และเจตคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่เลือกเรียนวิชาเรขาคณิต จากโรงเรียนมัธยมตอนปลายขนาดกลางใกลเมืองซิคา ใชสถิต ิ
ANOVA 2 way เปรียบเทียบรายคูโดยวิธีของ Scheffe ไมพบปฏิสัมพันธตอกัน แตมีนัยสําคัญที่
แสดงใหเห็นสบืเน่ืองมาจากกลุมทดลองมีการแสดงออกดานเนื้อหาสาระสูงกวากลุมควบคุมในการ
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ทดสอบปลายภาควิชาเรขาคณิตมีความแตกตางกันดานผลสัมฤทธิ ์สืบเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนรู
ที่ตางกัน กระบวนการที่แตกตางกันในการสอน 
  สมิท (Smit. 1994: 2528 - A) ไดศึกษาผลจากวิธีการสอนที่มีเจตคติตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยายแบบลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
และทั้งแบบบรรยายและแบบลงมือปฏิบัติ ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาทั้งสองแบบ 
  จากการศึกษางานวิจัย สรุปไดวา รูปแบบการเรียนรูและวิธีการสอนของครูมีผลตอ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะวิธีการที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัตไิมวาจะทดลอง 
ประดิษฐ สราง จําลอง สิ่งหน่ึงสิ่งใดขึ้นมา ซ่ึงมีผลในดานการพัฒนาและสงเสริมความคิดของเด็ก
โดยตรง 
 5.3 งานวิจัยที่เก่ียวกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรในประเทศไทย 
สวนใหญจะเปนการศึกษาความสัมพันธของความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรกบั 
ตัวแปรตางๆ เชน ความคิดวิจารณญาณ ทัศนคต ิความคิดสรางสรรค ความถนัดดานมิติสัมพันธ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ในอีกกรณีหน่ึงเปนการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
ตางๆ ที่มีผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร เชน การสอนดวยการฝกการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร การสอนโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ การใชรูปแบบการสอนเพื่อแกปญหา
เชิงวิทยาศาสตร และการใชชุดกิจกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยมีรายละเอียด ผลการวิจัย
ดังน้ี 
  นารีรัตน ฟกสมบูรณ (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชชุดสงเสริมศกัยภาพทาง 
วิทยาศาสตร ในการพัฒนาความสามารถ ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  และบุคลิกภาพ 
นักวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที ่ 1 ผลการศึกษาพบวานักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใช
ชุดสงเสริมศักยภาพนักวิทยาศาสตรกบัการสอนโดยใชแบบฝกกิจกรรมวทิยาศาสตร มีความสามารถใน
การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  วรรณภา โพธิ์สอาด (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคดิ
วิจารณญาณกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1, 3 
และ 5 จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2542 จํานวน 1,058 คน เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดความคิดวิจารณญาณที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของ Watson – Glaser 
และแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกตางของแตละคูโดยใชวิธขีอง Scheffe วิเคราะห
ความสัมพันธของตัวแปรดวยสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ความคิดวิจารณญาณ 
และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
ความคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 สงูกวานกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่ 1 อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดวิจารณญาณ มีความสัมพันธกับการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  พงษศักดิ ์แปนแกว (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาแบบจําลองการใชความรูวิทยาศาสตร
ในการแกปญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีแบบการเรียนและความถนัดทางการเรียน
แตกตางกัน พบวา นักเรียนแตละกลุมมีความสามารถในการใชความรูวิทยาศาสตรในการแกปญหา
แตละกิจกรรมในระดับตางกนั สําหรับคาเฉลี่ยของระดับความสามารถในการใชความรูวิทยาศาสตร
ในการแกปญหา พบวา กลุมนักเรียนที่มีแบบการเรยีนและความถนัดทางการเรียนแตกตางกัน 
สวนใหญมีความสามารถในการใชความรูวิทยาศาสตรในการแกปญหาในระดับพอใชสวนพฤติกรรม
การแกปญหาพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมคลายคลึงกัน และใชวธิีการแกปญหาแบบลองผิดลองถกู
มากกวาแบบอ่ืน 
  อุดมลักษณ นกพึ่งพุม (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดฝกกระบวนการคิดกับการสอนโดยใชผังมโนมต ิ กลุมตัวอยาง 60 คน แบงเปนกลุม
ทดลองที่ 1 จํานวน 30 คน สอนโดยใชชุดฝกกระบวนการคิด กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 30 คน 
สอนโดยใชผังมโนมติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกกระบวนการคิดกับการสอน
โดยใชผังมโนมติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ชุติมา ทองสุข (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ใชแบบฝกทักษะการทดลอง 
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design 
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
หลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ดรุณี พรายแสงเพ็ชร (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการสอน
แบบการแกปญหาโดยใชสารสนเทศ กลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One 
Group Pretest – Posttest Design พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลงัเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  มนัสนันท สระทองเทียน (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 ที่ไดรับการสอน
แบบคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางจํานวน 35 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group 
Pretest – Posttest Design พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหา 
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในตางประเทศ
เปนการศึกษาความสัมพันธของตัวแปร เชน ความรูเดิม ระดับสติปญญา กับความสามารถในการ
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แกปญหาทางวิทยาศาสตร อีกกรณีหน่ึง ศึกษาผลการสอนโดยใชวิธกีารแกปญหา การใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ดังผลการวิจัยตอไปน้ี 
  ลี และ คณะ (Lee; et al. 1996) ไดศึกษาตัวแปรดานความรูคิดของการแกปญหา
เชิงปฏิบตัิในวชิาเคม ี เร่ือง ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเทศสิงคโปร 
โดยใชวิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวามีตัวแปร 5 ตัวแปรสามารถใชพยากรณความสามารถใน
การแกปญหาเชิงปฏบิตัิในวชิาเคม ี เรื่องปฏิกิริยาไฟฟาเคมี คือ 1) ความคิดทีใ่ชรวมแกปญหา 
2) ทักษะการแปรความของปญหา 3) ประสบการณเดิมในการแกปญหา 4) ความรูเฉพาะทาง 
5) ความรูที่ไมเฉพาะทางแตมีความสัมพันธกับการแกปญหา ซ่ึงความคิดที่ใชรวมแกปญหา เปน
ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด 
  เชนซ (Chang. 1996) ไดศึกษาผลของวิธีสอนแบบการแกปญหาที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ในวิชาปฐพีวทิยา ของนักเรียนเกรด 9 ในไตหวัน กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 172 คน ที่เรียนวิชา
ปฐพีวิทยา แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละเทาๆ กัน โดยกลุมทดลองไดรับการสอน
แบบแกปญหา สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบบรรยาย ซ่ึงทั้งสองกลุมมีครูผูสอนคนเดียวกัน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ในวิชาปฐพีวิทยาที่ผูวิจัยสรางขึ้น และแบบสํารวจ
ความคิดเห็นที่มีตอการสอนดานการแกปญหา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอนชวยใหสามารถ
พัฒนาทักษะการแกปญหา ตลอดจนชวยปรับปรุงทักษะการคิดตางๆ ไดตรงตามวตัถุประสงคของ
การสอนที่วางไว 
  กิลลิโน (Giuliano. 1998) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางตวัแปรทางความคิดและ
วิธีการแกปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในวิชาเคมี กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 12 คน ที่ถูก
คัดเลือกจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 3 แหงในนิวยอรค เครื่องมือที่ใช คือ แบบวัดความสามารถ
ทางการคิด และเครื่องมือวัดวิธีแกปญหา 4 ลักษณะ คือ 1) การใชเหตุผลโดยการนิรนัยและการ
ปฏิบัตติามขั้นตอนที่มีความแมนยํา 2) การทดลองและหาขอผิดพลาด ดวยกระบวนการหลากหลาย 
และการหาเหตุผลโดยวิธีการอุปนัย 3) การแกสมการ อัลกอลิทึม 4) การเปรียบเทียบและการใช
รูปแบบการจํา ผลการวิจัยสรุปวา นักเรียนมีรูปแบบทางความคิดที่เหมือนกันจะใชวธิีการแกปญหา
ที่คลายกัน และการแกปญหาแบบเปนกลุมจะชวยใหนักเรียนไดตรวจสอบการคิดของตนเอง 
 จากผลการวิจัยที่เกีย่วของกบัการแกปญหาทางวทิยาศาสตรทั้งในประเทศ และตางประเทศ
สรุปไดวา มีตัวแปรหลายตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
เชน ความคิดวิจารณญาณ การคิดแบบวิเคราะห การคิดแบบโยงความสัมพันธ ทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร 
ความยืดหยุนในการคิด ความถนัดดานมิติสัมพันธ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เปนตน สําหรับในสวนของรูปแบบการสอน พบวารูปแบบ
การสอนที่ใหนักเรียนฝกแกปญหาทางวิทยาศาสตร และชุดกิจกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ชวยสงเสริมผลสัมฤทธิ์ดานการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรใหดีขึ้น ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
มีความสัมพันธกับประสบการณความรูเดิม และระดับสติปญญาในขณะเดียวกัน ความสามารถใน
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การคิด ทักษะการแปรความหมาย ความรูและประสบการเดิมสามารถใชพยากรณความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรได สวนการสอนที่ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรจะสงเสริมทักษะ
การแกปญหา การสอนโดยเนนการแกปญหามีผลตอผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรใหสงูขึ้น 
และยุทธวิธีการแกปญหามีผลตอการจัดระบบความรูไดดี 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
  1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  4. แบบแผนการวิจัย 
  5. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  7. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรยีนชั้น มัธยมศึกษาปที ่ 1 โรงเรียนมัธยม
บานบางกะป  สังกัดสํานักงานเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2552  จํานวน 6 หองเรียน มีนักเรียน 276  คน  
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยม
บานบางกะป สงักัดสํานักงานเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2552 ซ่ึงไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากจากจํานวน
นักเรียน 6 หองเรียน มา 1 หองเรียนไดขนาดกลุมตัวอยาง 40 คน 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มัธยมศึกษา
ปที ่1 สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูเร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาทดลองรวม 12 ชั่วโมง 
 แบบแผนการวิจัย 
  การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงดําเนินการทดลองตามแบบแผน 
การทดลอง One Group Pretest – Posttest Design ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัย ดังน้ี 
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ตาราง 1  แบบแผนการวิจัย 
 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 
    

E T1 X T2 
    

 
 สัญลักษณทีใ่ชในการทดลอง 
  E แทน กลุมตัวอยางที่ไดมาดวยการสุม 
  T1 แทน การทดสอบกอนเรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
  T2  แทน การทดสอบหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
  X  แทน การสอนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีประกอบดวย 
  1. ชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
  1. ชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
   ในการสรางชดุกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ผูวิจัย
ดําเนินการสรางตามขั้นตอนตอไปน้ี 
   1.1 ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรู จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
   1.2 ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรู จากหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.3 ศึกษารายละเอียดสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรที่จะนํามาสรางชุดกิจกรรม
พัฒนากระบวนการคิดเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูดานความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 
   1.4 กําหนดจุดประสงคการเรยีนรู กระบวนการจดัการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล
การเรียนรู และสื่อ – แหลงการเรียนรู 
   1.5 สรางชุดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดจํานวน 12 ชั่วโมง ซ่ึง
ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 
    1.5.1 ชื่อชุดกิจกรรม 
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    1.5.2 ขอแนะนําการใชชุดกิจกรรม 
    1.5.3 ชื่อกิจกรรม 
    1.5.4 คําชี้แจง 
    1.5.5 สาระการเรียนรู 
    1.5.6 จุดประสงคการเรียนรู  
    1.5.7 เวลาที่ใช 
    1.5.8 กิจกรรมการเรียนรู 
    1.5.9 การประเมินผลการเรียนรู 
   1.6 นําชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด ไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร 
จํานวน 3 ทาน ตรวจความเหมาะสมและความสอดคลองดานความเหมาะสมของเนื้อหา ความ
สอดคลองของจุดประสงคกับกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมตามรูปแบบและความ 
ถูกตองของภาษาที่ใช โดยพิจาณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป โดยไดผล
เทากับ 0.67 – 1 เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข 
   1.7 นําชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียน 
จํานวน 40 คน เพ่ือหาขอบกพรองและปรับปรุงแกไขจนเปนชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดที่
มีประสิทธิภาพกอนนําไปใชทดลองจริง 
   1.8 นําชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางตอไป เกณฑที่ใชในการปรับปรุงกิจกรรมในชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด พิจารณาจาก
การตอบคําถามในชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด แบบทดสอบทายชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร กระบวนการคิดทางการเรียนวิทยาศาสตร
ในเกณฑมาตรฐานอยางนอย 80/80 
    80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทําแบบฝกหัด
ทายชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด ไดคะแนนไมต่ํากวา 80% 
    80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรยีนดวยชดุกจิกรรมพัฒนากระบวนการคิด ไดคะแนนไมต่ํากวา 80% 
    เม่ือพิจารณาขอมูล 80 ตัวแรก และ 80 ตัวหลัง ถาถึงเกณฑ 80/80 ก็ถือ
วาเปนชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดทีส่มบูรณ แตถาไมถึงเกณฑ 80/80 ถือวาเปนชุดกิจกรรม
พัฒนากระบวนการคิดที่ไมสมบูรณ ตองปรับปรุงแกไข 
    คาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาการกระบวนการคิด 80/81.70 
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  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
   การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตร มีการดําเนินการ
สราง ดังน้ี 
   2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 
   2.2 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษา
ปที ่1) เร่ืองแรงและการเคลื่อนที่ เพ่ือสรางตารางวิเคราะหขอสอบ โดยแบงพฤติกรรมการวัด 4 ดาน 
ไดแก ความรู - ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 5 ตวัเลือก โดยมีสัดสวนจํานวนขอในแตละจุดประสงคตรงตามตารางวเิคราะหหลกัสตูร
จํานวน 50 ขอ 
   2.4 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
    2.4.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญ
ทางการสอนวทิยาศาสตรและทางการวัดผลจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบลักษณะการใชคําถามตัวเลอืก 
ภาษาที่ใชโดยพิจารณาจากขอสอบที่มีคาความเที่ยงตรง (IOC) ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ซ่ึงไดผลเทากับ 
0.67 – 1 เพ่ือนําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไข 
    2.4.2 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกบันักเรยีนชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 2 ที่เรยีนเรื่องแรง และการเคลื่อนที่แลว จํานวน 100 คน เพ่ือหาคุณภาพของขอสอบ 
    2.4.3 นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลว มาตรวจใหคะแนน โดยขอที่
ตอบถกูให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิด ให 0 คะแนน เม่ือตรวจสอบคะแนนเรียบรอยแลว นํามาเรียง
คาคะแนนจากสูงไปหาต่ํา ตัดกลุมสูงโดยใชสัดสวน 27% แลวแยกกระดาษคาํตอบเปน 2 ชุด 
กลุมสูง 1 ชุดกลุมต่ํา 1 ชุด แลววิเคราะห ดังตอไปน้ี 
     2.4.3.1 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
ที่สรางขึ้นเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน 
     2.4.3.2 คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80 และ 
มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จาก 50 ขอ คัดเลือกไว 25 ขอ พบวามีคาความยากงาย 
(p) อยูระหวาง 0.48 – 0.76 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.22 – 0.70 
   2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรทีค่ัดเลือกไว จํานวน 
25 ขอ ไปใชกับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องน้ีมาแลว และไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน เพ่ือหา
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยคํานวณจากสูตร KR – 20 ของคูเดอร – ริชารดสัน (Kuder 
Richardson) (พวงรัตน ทวีรัตน.  2543: 123) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.77 
   2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพ
ไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางจริงตอไป 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 
ดานความรู-ความจํา 
1. ขอใดหมายถึงแรงเสียดทานจลน 
 ก. แรงที่มีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ 
 ข. แรงที่มีทิศทางคูขนานกับการเคลื่อนที่ 
 ค. แรงตานการเคลื่อนที่ขณะที่วัตถุหยุดนิ่ง 
 ง. แรงตานการเคลื่อนที่ขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่ 
 จ. แรงพยุงใหวัตถุคงรูปอยูได 
 
ดานความเขาใจ 
2. ขณะที่เราลากกระสอบใสขาวสารไปบนพื้น คาของแรงเสียดทานจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับอะไร 
 ก. พ้ืนที่ผิวสัมผัส 
 ข. นํ้าหนักของกระสอบขาวสาร, พ้ืนที่ผิวสัมผัส 
 ค. นํ้าหนักของกระสอบขาวสาร, ลักษณะของผิวสัมผัส 
 ง. นํ้าหนักของกระสอบขาวสาร, ลักษณะของผวิสัมผัส, พ้ืนทีผ่ิวสัมผัส 
 จ. ลักษณะของผิวสัมผัส, พ้ืนที่ผิวสัมผัส 
 
ดานการนําไปใช 
3. สวนใดของจักรยานที่ชวยลดแรงเสียดทานในขณะที่รถจักรยานแลนอยูบนถนน 
 ก. โซ 
 ข. ลูกปน 
 ค. เพลา 
 ง. เบรก 
 จ. คันบังคับ 
 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
4. ถาจะทดลองวาแรงเสียดทานมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับมวลวัตถุ โดยการลากวตัถุไปบนพื้น
ตาชั่งสปริง ตองจัดใหสิ่งใดเหมือนกันทุกครั้ง 
 ก. มวลของวัตถุ 
 ข. ชนิดของวัตถ ุ
 ค. ขนาดของแรงที่ดึง 
 ง. ขนาดของพื้นที่ผิวสัมผัส 
 จ.   ระยะทางที่ใชในการดึง 
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  3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ประกอบดวยขอความที่แสดงสถานการณที่เกี่ยวของกับปญหาทางวิทยาศาสตร แตละสถานการณ
จะตั้งคําถาม 4 ขอ เพ่ือใหนักเรียนนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในการคิดแกปญหาในสถานการณ
แตละสถานการณ ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
   3.1 ศึกษาคนควาจากตาํรา เอกสาร วารสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวของกบัวธิีสราง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   3.2 วิเคราะหความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นระบุปญหา ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้นพิสูจนหรือทดลอง ขั้นสรุปผลและนําไปใช 
   3.3 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปน
แบบปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก โดยสรางขอสอบใหครอบคลุมความสามารถในการคิดแกปญหา ทั้ง  
4 ขั้นตอน ดังน้ี 
    3.3.1 ขั้นการระบุปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปญหาที่สําคัญที่สุด 
ภายในขอบเขตของขอเท็จจริงจากสถานการณที่กําหนดให 
    3.3.2 ขั้นตั้งสมมตฐิาน หมายถึง ความสามารถในการคิด วเิคราะห คาดคะเน 
บอกสาเหตุทีแ่ทจริงของปญหา หรือสาเหตุที่เปนไปไดของปญหาจากขอเท็จจริง ในสถานการณ
ที่กําหนด     
    3.3.3 ขั้นพิสูจนหรือขั้นทดลอง หมายถึง ความสามารถในการคิดคน วางแผน 
เสนอแนวทางแกปญหาทางวทิยาศาสตร หรือเสนอขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปสูการคิดแกปญหา ที่
ระบุไดอยางสมเหตุสมผล 
    3.3.4 ขั้นสรุปผลและนําไปใช หมายถึงความสามารถในการอธิบายวาผลที่
เกิดจากการกําหนดวิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตรน้ันสอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือผลที่ได
เปนอยางไรและนําไปใชอยางไร 
   3.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร ให
ผูเชี่ยวชาญทางการสอนวทิยาศาสตร และการวัดผลการศกึษา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค ความชัดเจนของคําถาม ความ
เหมาะสมของตัวเลือกและความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวดั โดยพิจารณาจากขอสอบที่
มีคาความเที่ยงตรง (IOC) ตั้งแต 0.5 ขึน้ไป ซ่ึงไดผลเทากับ 0.67 – 1 เพ่ือนําแบบทดสอบมา
ปรับแกไข 
   3.5 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่ 
คัดเลือกและปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนเรือ่งน้ีแลวจํานวน 
100 คน 
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   3.6 ตรวจผลการทดสอบ จากแบบทดสอบ โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละขอดังน้ี 
    3.6.1 ถาตอบถูกไดคะแนน 1 คะแนน 
    3.6.2 ถาตอบผิด หรือเวนไวไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ไดคะแนน 
0 คะแนน 
   3.7 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาดังตอไปนี้ 
    3.7.1 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชเทคนิค 27% 
ของ จุง เตห ฟาน หากลุมสูงและหากลุมต่ํา 
    3.7.2 คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20 - 0.80 และมี
คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.2 ขึ้นไปไว จาก 40 ขอ คัดเลือกไว 20 ขอ พบวามีความยากงาย 
(p) อยูระหวาง 0.59 – 0.76 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.26 – 0.70 
   3.8 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรที่คดัเลือก
ไว จํานวน 20 ขอ นําไปทดสอบกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 
100 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR– 20 ของ คูเดอร – ริชารดสัน 
(Kuder Richardson) (พวงรตัน ทวีรัตน. 2543: 123)  ไดคาความเชื่อมม่ัน 0.88 
   3.9 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร ไปใช
กับกลุมตัวอยางจริงตอไป  
 
 ตัวอยางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  หนูดีเปนนองสาวของหนูแดง หนูดีเขาใจอะไรไดดีกวาหนูแดง แตหนูแดงมีนิสัยชอบ
อานหนังสือเปนประจําทุกวัน ซ่ึงตางจากหนูดีซ่ึงอานหนังสือเฉพาะชวงเวลาคับขัน โดยอาน จน
เกือบสวางทุกครั้งเม่ือยามใกลสอบ ดังน้ัน เม่ือมีการสอบคราวใดหนูดีจึงมักออนเพลียเสมอ และ
ผลการสอบก็ไมคอยดีนัก ซ่ึงตางกับหนูแดงที่ผลการสอบออกมาดีทุกครั้ง 
 
1. นักเรียนคิดวาขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สุดในสถานการณน้ี 
 ก. หนูดีมีรางกายออนเพลีย 
 ข. หนูดีไมตั้งใจเรียนเทาที่ควร 
 ค. ผลการสอบของหนูดีไมคอยจะดี 
 ง. ผลการสอบของหนูดีไมดีเทากับหนูแดง 
 จ. หนูดีอานหนังสือมากจนไมมีเวลาพักผอน 
 
 
 
 



 57 

2. นักเรียนคิดวาสาเหตุของปญหา (สมมติฐาน) ในสถานการณน้ีคืออะไร 
 ก. รางกายออนเพลีย 
 ข. ม่ันใจวาตนเองเรียนเกง 
 ค. การไมรูจักแบงเวลาใหเหมาะสม 
 ง. การอานหนังสือมากจนไมมีเวลาพักผอน 
 จ. การอานหนังสือหนักเพราะเปนชวงสอบ 
 
3. นักเรียนคิดวาจากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวิธีแกไขอยางไร 
 ก. พักผอนใหเพียงพอ 
 ข. ตั้งใจเรียนมากขึ้น 
 ค. ไมนอนดึกจนเกินไป 
 ง. ไปเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม 
 จ. อานหนังสือใหเปนประจําทุกวัน 
 
4. จากวิธีการแกปญหาดังกลาว นักเรียนคิดวาผลจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร 
 ก. หนูดีตั้งใจเรียนมาก 
 ข. ผลการสอบของหนูดีจะดีขึ้น 
 ค. หนูดีจะมีรางกายที่แข็งแรง 
 ง. หนูดีจะมีเวลาพักผอนมากขึ้น 
 จ. ผลการสอบของหนูดีจะดีเทากับหนูแดง 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการทดลอง ดังน้ี 
  1. สุมนักเรียนเขากลุมทดลอง โดยการจับสลากหองเรียนมา 1 หองเรียน (นักเรียน
จํานวน 40 คน) จากจํานวน 6 หองเรียน 
  2. แนะนําวิธีการและบทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอน 
  3. ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร แลวนําผลการทดสอบมาตรวจ
ใหคะแนน 
  4. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมพฒันากระบวนการคิดเปนเวลา 4 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 
  5. เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรูตามกําหนดแลว ทําการทดสอบหลังการเรียนดวย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
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แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  6. ตรวจผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยใชวิธีการ 
ทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด โดยใชคาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
และหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย t-test Dependent Sample  
 2. วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด โดยใช คา
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย t-test Dependent Sample  
 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน  
  1.1 หาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบสอบกอนเรียนและหลังเรียน จากสูตร 
 

    
Ν

Χ
=Χ ∑            

                  
    เม่ือ  Χ   แทน  คะแนนเฉลี่ย 
          ΣX  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N        แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
    
  1.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากสูตร   
   

    ( )
( )1

..
22

−ΝΝ

Χ−ΧΝ
= ∑∑DS  

 
    เม่ือ  S.D.  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              ΣX 2    แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
             (ΣX ) 2     แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
      N            แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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  1.3 หาคาความแปรปรวน  จากสูตร   
  

    ( )
( )1

22
2

−ΝΝ

Χ−ΧΝ
= ∑∑S  

 
   เม่ือ  S2     แทน  คาความแปรปรวนของคะแนน 
         ΣX 2   แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
       (ΣX ) 2  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
     N            แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1 หาคาดัชนีความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และแบบทดสอบวัดความสามารถ ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยพิจารณาหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) โดยใชสตูร 
 

    
N

R
IOC ∑=  

 
     เม่ือ      IOC แทน  ดัชนีความสอดคลอง 
             ΣR      แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
                N        แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  2.2 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
วิเคราะหขอสอบเปนรายขอ โดยใช เทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน 
 

     
N
RP =  

 
 
   เม่ือ  P   แทน  คาความยากงาย 
     R   แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันถูก 
     N   แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 
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2
N

RR
r LU −

=  

 
   เม่ือ  r   แทน  คาอํานาจจําแนก 
     RU  แทน  จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 
     RL   แทน  จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน 
     N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 
 
  2.3 หาคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร – 
ริชารดสัน  

     
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
= ∑

21
1 t

tt S
pq

n
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   เม่ือ  rtt  แทน  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ  
     n   แทน  จํานวนขอของแบบทดสอบ 

     p   แทน  สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ = 
งหมดจํานวนคนทั้
ทําถูกจํานวนคนที่  

     q  แทน  สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ = 1-p 
                 2

tS   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
   
  2.4 หาคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดโดยใชสูตร E1 / E2 
 

     1001 ×= ∑

A
N

X
E  

          

     1001 ×= ∑

B
N

F
E      

 

   เม่ือ   E1   แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดกิจกรรม 
         คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัด 
     E2   แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ คิดเปนรอยละของคะแนน 
         เฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและหรือ 
         ประกอบกิจกรรม 
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     ΣX   แทน  คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดหรือการประกอบ
         กิจกรรมระหวางเรียน 
     ΣF  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและ 
         หรือการประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
     N   แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
     A   แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดระหวางเรียนและหรือ 
         กิจกรรมการเรียน 
     B   แทน  คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียนและหรือ 
         กิจกรรมหลังเรียน 
 
 3. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน 
  ทดสอบสมมตฐิานขอ 1 และ 2 เพ่ือหาความแตกตางของคะแนนจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร วิเคราะหกอนและหลังการทดลองโดยใช  t-test Dependent Sample 
 

     
( )
1
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−

−
=

∑∑
∑

n
DDn

D
t     df = n - 1 

 
   เม่ือ  t   แทน  คาที่ใชพิจารณาการแจกแจงแบบที 
     D   แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
     n  แทน  จํานวนนักเรียน 
     ΣD  แทน  ผลรวมของความแตกตางจากการเปรยีบเทียบกันเปน
         รายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนการ 
         เรียนกบัหลังการเรยีน 
     ΣD2  แทน  ผลรวมยกกําลังของความแตกตางจากการเปรียบเทียบ 
         ระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนการเรียนกับ 
         หลังการเรียน 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 n   แทน  จํานวนตัวอยาง 
 k   แทน  จํานวนคะแนนเต็ม  
 Χ       แทน  คาคะแนนเฉลี่ย 
 S.D . แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 t   แทน  คาพิจารณาในการแจกแจงแบบที 
 df  แทน  คาชั้นของความเปนอิสระ  
 **   แทน  ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่เรียนดวยชดุกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” ซ่ึงผูวิจัยไดนําผลตาง
ระหวางคะแนนทดสอบหลังการเรียนกับคะแนนทดสอบกอนการเรียนของผูเรียนกลุมตัวอยางมา
เปรียบเทียบกนัโดยใชวิธกีารทางสถิติแบบ t – test  Dependent Sample ไดผล ดังแสดงใน
ตาราง 2 
 
ตาราง 2  การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  
     ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” โดยใชสถิต ิt-test  
     Dependent Sample 
 

กลุมทดลอง n k Χ  S.D. t 
      

กอนเรียน 40 25 9.45 2.22  
     18.31** 
หลังเรียน 40 25 20.43 3.23  
      
 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
t(.01 ; df 39) = 2.704 
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 ผลการวิเคราะหจากตาราง 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรยีนกอนเรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด เร่ือง “แรง 
และการเคลื่อนที่” มีคา 9.45  และ 2.22  ตามลําดับ และหลังจากไดเรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคิด เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 20.43 และ 3.23 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตรกอนและหลังเรยีน พบวา นักเรียนทีเ่รียนดวยชุดกิจกรรม
พัฒนากระบวนการคิด เร่ือง “แรงและการเคลื่อนที”่ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตร
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาคา ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน มีคาสูงขึ้นเล็กนอย แสดงวา
คะแนนการกระจายมากขึ้นเล็กนอย คือ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร
แตกตางกัน  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานในขอ 1 
 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนดวยชดุกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” ซ่ึงผูวิจัย
ไดนําผลตางระหวางคะแนนทดสอบหลังการเรียน กับคะแนนทดสอบกอนการเรียน ของผูเรียน
กลุมตัวอยางมาเปรียบเทียบกันโดยใชวธิีการทางสถติแิบบ t – test  Dependent Sample ไดผล
ดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 
     ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” โดย 
     ใช สถิติ t-test Dependent Sample 
 

กลุมทดลอง n k Χ  S.D. t 
      

กอนเรียน 40 20       7.63 1.41  
     17.94** 
หลังเรียน 40 20     15.00 2.42  
      
 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
t(.01 ; df 39) = 2.704 
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 การวิเคราะหจากตาราง 3 พบวา คะแนนเฉลีย่และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
เร่ือง “แรงและการเคลื่อนที”่ มีคา 7.63 และ 1.41 ตามลาํดับ หลังจากที่เรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคิด เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 15.00 และ 2.42 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน พบวา นักเรียนที่เรียน
ดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด เร่ือง “แรงและการเคลื่อนที่” มีคะแนนความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และเม่ือพิจารณาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา คาความเบีย่งเบนมาตรฐานหลังเรียน มีคา
สูงขึ้นเล็กนอย แสดงวา คะแนนการกระจายมากขึ้นเลก็นอย คือ นักเรียนมีคะแนนความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรแตกตางกัน  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานในขอ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่ 1 โรงเรียน
มัธยมบานบางกะป สํานักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที”่ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดตัง้ความมุงหมายไว ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  
ที่เรียนดวยชดุกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียน
ดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด มีความ 
สามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 โรงเรียน
มัธยมบานบางกะป สังกัดสํานักงานเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2552  จํานวน 6 หองเรียน  มีนักเรียน  276 คน  
  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
มัธยมบานบางกะป สังกัดสํานักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2552 ซ่ึงไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากจากจํานวน
นักเรียน 6 หองเรียน มา 1 หองเรียนไดขนาดกลุมตวัอยาง 40 คน 
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  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที ่2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาทดลองรวม 12 ชั่วโมง 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่1 สาระที ่4 : แรงและการเคลื่อนที ่หนวยการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนที ่
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
   1. ชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
   2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 
   3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เปนแบบปรนัย  5 ตวัเลือก  
นําแบบทดสอบไปใชกับนักเรียนทีไ่มใชกลุมตวัอยาง คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.48 – 0.76    
คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.22 – 0.70 มีคาความเชื่อม่ัน 0.77 
 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร เปนขอสอบ
แบบปรนัย 5 ตวัเลือก ผูวิจัยไดศกึษาหลกัการสรางแบบทดสอบโดยอาศัยวิธกีารทางวทิยาศาสตร 
ของทบวงมหาวิทยาลยั และนําขอสอบทีส่รางขึ้นไปทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือ
หาความยากงาย (p) ไดคาความยากงายอยูระหวาง  0.59 – 0.76  และอํานาจจําแนก (r) ไดคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.26 – 0.70 จากนั้นนําขอสอบที่ไดมาหาความเชื่อม่ัน ไดคาความ
เชื่อม่ัน 0.88 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 1. สุมนักเรียนเขากลุมทดลอง โดยการจับสลากหองเรียนมา 1 หองเรียน (นักเรียนจํานวน 
40 คน) จากจํานวน 6 หองเรียน 
 2. แนะนําวิธีการและบทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอน 
 3. ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร แลวนําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน 
 4. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกจิกรรมพัฒนากระบวนการคิดเปนเวลา 4 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 ชั่วโมง  รวม  12 ชั่วโมง 
 5. เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรูตามกําหนดแลว ทําการทดสอบหลังการเรียนดวยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง 
วิทยาศาสตร 
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 6. ตรวจผลการทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความ 
สามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยใชวิธีการทาง
สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู ดวยชดุกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด โดยใชคาคะแนนเฉลีย่
กอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย t-test Dependent Sample  
 2. วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด โดยใชคา
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย t-test Dependent Sample  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ภาคเรียนที ่2  
ปการศึกษา 2552 โรงเรียนมัธยมบานบางกะป สํานักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” พบวา นักเรียน
มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนัียสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 2. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนมัธยมบานบางกะป สํานักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูชดุกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที”่ พบวา
นักเรียน มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความ 
สามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศกึษาปที ่ 1 โรงเรียนมัธยม
บานบางกะป สํานักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม
พัฒนากระบวนการคิดเรื่อง “แรงและการเคลื่อนที”่ ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 
 1. นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูดวยชุดกจิกรรมพัฒนากระบวนการคดิ มีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เน่ืองจากการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
เปนการจัดกิจกรรมที่มุงสงเสริม และพัฒนากระบวนการคิด เสริมสรางความสามารถทางการจัด 
การความรูวทิยาศาสตร ตลอดจนการเราความสนใจใหผูเรียนมีความอยากเรียนและเปนเจาของ
การเรียนรูที่แทจริง มีโอกาสไดวางแผนการเรียนรู กําหนดขอบเขตแนวทางการเรียนรูของตนเอง
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ลงมือเรียนรูตามแผน และควบคุมกํากบัการเรียนรูของตนเอง นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเรียนรู
มาวเิคราะหอภิปราย วิพากษวิจารณ เชื่อมโยงความสัมพันธ สรุปความรูของตน แลวจัดทําชิ้นงาน 
เพ่ือรายงานผลการเรียนรู และกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ตามความสนใจ ทําใหความรู
และประสบการณที่ไดรับเปนรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งไดแลกเปลีย่นเรียนรูซ่ึงกันและกัน ประเมิน
ปรับปรุงผลการเรียนรู วธิกีารเรียนรูของตน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  อีกทั้งไดรับประสบการณ
การเรียนรูที่ตนเองเปนผูเผชิญสถานการณผานกระบวนการคิด  กระบวนการปฏบิัต ิจนตกผลกึ
เกิดเปนความรูใหมของตนเอง เปนการจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนสามารถเรียนรู
ดวยตนเอง นักเรียนมีอิสระในการเรียน เกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนรู ทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูอยางเต็มที่ มีความสนุกสนานเกิดความรักในวิชาวิทยาศาสตรสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรสงูขึ้น ซ่ึงภายในชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดนี้ ประกอบดวยขั้นตอนใหญ  ๆ3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นการหาความรู ขั้นตอนนี้เปนการทบทวนความรูเดิมและเพ่ิมเตมิความรูใหมๆ ใหมากยิง่ขึ้น 
โดยมีกิจกรรมยอยๆภายในขั้นตอนนี้ คือ กิจกรรมสืบเสาะคนหา ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวเปนการเรา 
ความสนใจของนักเรียนกอนการเรียนรูโดยครูนําความรูใหมๆ ที่นาสนใจมากระตุน ความสนใจ
ของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความรูสึกอยากรู อยากเรียนเพ่ิมมากขึ้น ขั้นการสรางความรูขั้นตอนนี้ 
เปนการนําความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม และที่ไดรับเพ่ิมเติมใหมมาเชื่อมโยงเปนองคความรูใหม 
ที่สามารถนําไปประยุกตใช ใหเกิดประโยชนไดในชวีติประจําวัน ประกอบดวย กิจกรรมการจัด 
ระบบความรูและกิจกรรมปฏบิัติพัฒนาองคความรู การเรียนรูขั้นตอนนีนั้กเรียนมีการทํางานรวมกัน 
รวมวางแผนการเรียนรู เปนขั้นตอนที่ผูเรียนไดวางแผนการเรียนรูของตนเองโดยรวมกัน กําหนด
ขอบเขต แนวทาง วธิีการเรียนรู ประเด็นเนื้อหายอย แนวทางการบันทึกและสรปุผลการเรียนรู
พรอมทั้งจัดทําเครื่องมือที่ใชในการเรียนรู ลงมือเรียนรูตามแผนที่ไดวางไว และนําขอมูล ขอคนพบ
ที่ไดจากการเรียนรู มารวมกันวิเคราะห อภิปราย เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ ประเมินคา 
สรุปความคิดรวบยอด คุณคาความสําคัญแนวคิดแนวทางการปฏิบัตใินชีวติประจําวัน และสรุป
ขั้นตอนกระบวนการเรียนรูของตนเอง ขั้นการซึมซับความรู ขั้นตอนนี้นักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซ่ึงกันและกันประเมินปรับปรุงผลการเรยีนรู วิธีการเรียนรูของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ไดรับประสบการณการเรียนรูที่ตนเอง โดยมีกิจกรรมยอยๆภายในขั้นตอนนี้ คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูและกิจกรรมเขาถึงความรู ในขั้นนี้ นักเรียนจะตองเปนผูเผชิญสถานการณผานกระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัต ิจนตกผลึกเกิดเปนความรูใหมของตนเอง โดยครูทําหนาที่คอยสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน รวมทั้งคอยใหคําแนะนําเม่ือนักเรียนตองการจัดทําชิ้นงาน เพ่ือ
รายงานผลการเรียนรู นําความรูขอคนพบขอสรุปที่ไดจากการเรียนรูมานําเสนอในรูปแบบตางๆ 
ตามความสนใจ พรอมทั้งบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการเรียนรูแสดงความรูสึกตอผลงาน 
แลวนําผลงานมาแสดง เพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรูและประเมินซ่ึงกันและกัน รวมทั้งวางแผนการตอยอด
การเรียนรูตามความสนใจ และเม่ือเรียนจบแลวในแตละขั้น จะมีแบบฝกหัดใหนักเรียนตรวจสอบ
ความเขาใจในเรื่องนั้นๆ ซ่ึงเม่ือพบวา เร่ืองใดที่ยงัไมเขาใจหรือทําแบบฝกหัดไมได สามารถกลบั 
ไปศึกษาใหมใหเขาใจไดตามความตองการของนักเรียน ทําใหนักเรียนไดตรวจสอบตัวเองในเรื่อง
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ตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว มีขอมูลปอนกลบัในเรื่องการทําแบบฝกหัด ทําใหนักเรียนสามารถแกไข
ขอบกพรองของตนเองได เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือใหเกิดการเรียนรู   
 จากเหตุผลดังกลาวมานี ้สงผลใหชุดกิจกรรมนี้มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ซ่ึง
เปนการสนับสนุนขอคนพบที่วา นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมดังกลาว อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 2. จากการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียน
กับหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคดิ พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรสงูขึน้กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
ที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที ่2 ซ่ึงมีเหตุผล ดังน้ี ความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยวิธีการทางวทิยาศาสตร 4 ขั้น ไดแก ขั้นระบุปญหา 
ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้นพิสูจนหรือทดลอง และขั้นสรุปผลและนําไปใช ทั้งน้ีเพราะชุดกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคดิเปนการจัดการเรียนรูที่เสรมิสรางความสามารถทางการจัดการความรู วิทยาศาสตร 
มุงพัฒนาผูเรียนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ซ่ึงเนนใหนักเรียน
ไดศึกษาคนควารวบรวมขอมูลดวยตนเองไปทลีะขั้นตอนอยางเปนระบบ มีการเรยีนรูกระบวนการ
ตางๆ เชน กระบวนการแกปญหา กระบวนการจัดการ เปนตน และมีการนําความรูไปใชประโยชน 
ชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดดังกลาว เปนวิธีการเรียนรูที่ทาํใหบรรยากาศ ในการเรียนรู 
ไมนาเบื่อหนายนักเรยีนไดใชความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพ มีโอกาสแสดงความคดิเหน็ 
มีอิสระในการตัดสินใจ ในการตอบคําถามและการสรางความรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดในการแกปญหา และเปนการจัดการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนสามารถบอกขอเท็จจริง
ของปญหาจากสถานการณที่กําหนดให วิเคราะหสาเหตุที่เปนไปไดของปญหาจากขอเท็จจริงตาม 
สถานการณและมีความสามารถในการวางแผน เพ่ือตรวจสอบสาเหตุของปญหา หรือขอเท็จจริง
หรือเพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปสูวิธกีารแกปญหาที่ระบุไว และความสามารถในการอธิบาย
ไดวาผลที่เกิดขึ้น จากการกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหาน้ันสอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่ระบุไว
หรือไมและผลที่ไดจะเปนอยางไร ตามหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสอนโดยใชชุดกิจกรรม
พัฒนากระบวนการคิด เปนนวัตกรรมทางการศึกษาทีผู่วิจัยสรางขึ้น เพ่ือใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนวทิยาศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคญั และสงเสรมิใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดที่เปนระบบ 
มีความเขาใจในตนเองมากขึ้นจากการทําชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด โดยใชกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู เพ่ือสรางองคความรูใหม และสามารถเชื่อมโยง สิ่งที่เรียนรูเขากับประสบการณ 
หรือความรูเดิมไดอยางเหมาะสม มีเหตุผล โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา ปรึกษา อํานวยความสะดวก 
แนะนําวิธีการใชอุปกรณ หรือเครื่องมือบางอยาง ซ่ึงในการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคิด และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคิด จากการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียนนั้นพบวา 
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นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้น โดยสังเกตจากการตอบคําถาม
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร การเขียนตอบคําถามในชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด นักเรียน
มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ในการระบุปญหา การตั้งสมมติฐาน การพิสูจน
หรือทดลอง และการสรุปผลและนําไปใชไดเปนอยางดี ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนการสนับสนุน
วา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด มีความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นกวากอนเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ครูผูสอนควรอธิบายกระบวนการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด
ใหนักเรียนเขาใจกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.2 ครูผูสอนควรกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมในแตละเน้ือหาในชุดกิจกรรมพัฒนา 
กระบวนการคดิใหเหมาะสม เน่ืองจากกิจกรรมมีหลายขั้นตอน 
  1.3 เน่ืองจากกิจกรรมสวนใหญ เนนการทํางานรวมกันแบบกระบวนการกลุม และ
ความรับผิดชอบในหนาที่ของแตละคนภายในกลุมและควรจัดกลุมแบบคละความสามารถ รวมทั้ง 
ครูควรออกแบบกิจกรรมและเตรียมสื่ออุปกรณใหเหมาะสม 
  1.4 ครูควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏบิตัิกิจกรรมทั้งเดี่ยวและกลุม เพ่ือให
กิจกรรมดําเนินไปตามลําดบัขั้นตอน 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด ในเนื้อหาอ่ืน ในระดับ
ชวงชั้นอ่ืน หรือในรายวิชาอ่ืน เชน วิชาคณิตศาสตร วชิาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา เปนตน 
  2.2 ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความฉลาดทางอารมณ การสรางสิ่งประดิษฐ การทํา
โครงงานวิทยาศาสตร การมีจิตวิทยาศาสตร ความสามารถในการคดิวิเคราะห ความสามารถใน
การคิดสรางสรรค 
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  คําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือกและความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด 
  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
 - ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค ความชัดเจนของ    
      คําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือกและความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด 
  ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 - ผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของ 
  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 
 - ผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของ 
  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
 - ผลการวิเคราะหหาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
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ตาราง 4  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
 

ผูเชี่ยวชาญ ที่ รายการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

คาIOC 

      

1 ดานเน้ือหา     
 -  เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรูรายวิชา 1 1 1  1 
 -  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 1 1 0 0.67 
 -  เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน 1 1 1  1 
2 ดานกิจกรรมการเรียนรู     
 -  มีความยาก – งายเหมาะสมกับผูเรียน 1 0 1 0.67 
 -  กิจกรรมเหมาะสมกับเวลาที่ใช 1 1 0 0.67 
 -  การเรียงลําดับกิจกรรมตอเนื่องและเหมาะสมกับเนื้อหา 1 1 1  1 
 -  กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการจัดการความรู 

คนพบความรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง 
1 1 0 0.67 

 - กิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและทักษะการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

1 1 1  1 

3 ดานภาษา ภาพประกอบ และการนําไปใชประโยชน     
 - ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นผูเรียน 1 1 1  1 
 - ภาพประกอบสัมพันธกับเนื้อหา และเหมาะสมกับผูเรียน 1 1 1  1 
 - ชุดกิจกรรมเปนชุดที่สะดวกตอการนําไปใชของครูและนักเรียน 1 1 1  1 
 - มีวิธีการอธิบายการใชชุดใหกับนักเรียนอยางชัดเจนผูเรียนสามารถ

นําไปใชไดทันที 
1 1 1  1 

 - รูปแบบของชุดกิจกรรมมีความนาสนใจ 1 1 1  1 
4 ดานการวัดและประเมินผล     
 - การวัดและประเมินผลการเรียนรูครอบคลุมดานความรู ทักษะและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
1 1 1  1 

5 โดยภาพรวมชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม 1 1 1  1 
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ตาราง 5  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค ความชัดเจนของ 
     คําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือกและความสอดคลองกับพฤตกิรรมที่ตองการวัดของแบบ  
     ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 
คนที่ 1 คนที2่ คนที3่ 

คา IOC 

     

1 1 1 1 1 
2 1 0 1     0.67 
3 1 1 1 1 
4 1 1 0     0.67 
5 1 1 1 1 
6 0 1 1     0.67 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 0 1     0.67 
10 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 
14 1 1 0     0.67 
15 1 1 1 1 
16 1 0 1     0.67 
17 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 
19 0 1 1     0.67 
20 1 1 1 1 
21 0 1 1     0.67 
22 1 1 1 1 
23 1 0 1     0.67 
24 1 1 1 1 
25 1 1 0     0.67 

     

คาเฉลี่ย        0.86 
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ตาราง 6  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค ความชัดเจนของ 
     คําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือกและความสอดคลองกับพฤตกิรรมที่ตองการวัดของแบบ  
     ทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 
คนที่ 1 คนที2่ คนที3่ 

คา IOC 

     

  1 1 0 1 0.67 
  2 1 1 1        1     
  3 0 1 1        1 
  4 1 1 1        1     
  5 1 1 1        1     
  6 1 1 0 0.67 
  7 1 1 1        1     
  8 1 1 1        1     
  9 1 1 0 0.67 
10 1 1 1        1     
11 1 1 0 0.67 
12 1 1 1        1     
13 0 1 1 0.67 
14 1 0 1 0.67 
15 1 1 0 0.67 
16 1 1 1        1     
17 1 1 1        1     
18 1 0 1 0.67 
19 1 1 1        1     
20 1 0 1 0.67 

     

คาเฉลี่ย     0.83 
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ตาราง 7  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความยากงาย (p) และดัชนีอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบ 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) 
    

1  0.48 0.22 
2  0.65 0.56 
3  0.72 0.41 
4  0.69 0.48 
5  0.67 0.52 
6  0.70 0.59 
7  0.61 0.70 
8  0.67 0.52 
9  0.70 0.59 

10  0.72 0.41 
11  0.67 0.44 
12  0.69 0.56 
13  0.54 0.56 
14  0.70 0.37 
15  0.72 0.33 
16  0.67 0.44 
17  0.74 0.44 
18  0.72 0.41 
19  0.67 0.44 
20  0.70 0.52 
21  0.69 0.56 
22  0.70 0.59 
23  0.65 0.33 
24  0.63 0.37 
25  0.76 0.33 
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความยากงาย (p) และดัชนีอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบ 
     วัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
    

1  0.63 0.52 
2  0.69 0.41 
3  0.59 0.30 
4  0.61 0.26 
5  0.72 0.33 
6  0.67 0.30 
7  0.72 0.41 
8  0.67 0.52 
9  0.69 0.48 

10  0.63 0.59 
11  0.69 0.56 
12  0.70 0.44 
13  0.74 0.44 
14  0.70 0.44 
15  0.65 0.70 
16  0.67 0.59 
17  0.70 0.52 
18  0.72 0.33 
19  0.74 0.44 
20  0.76 0.41 
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 ผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
โดยคํานวณจากสูตร KR-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน  
 

     ttr    =  
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1 tS

pq
n

n  
  

   เม่ือ  ∑ pq   =  5.12 
 

     2
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     n   =  25 
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     rtt     =  1.04 x ( 1-0.26)  
     rtt     =  0.77 
     
 ผลการวิเคราะหคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร โดยคํานวณจากสูตร KR-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน 
 

     ttr    =  
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   เม่ือ  ∑ pq   =  4.61 
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     n   =   20 
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     rtt     =  1.05  x (  1- 0.16) 
     rtt     =     0.88 
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ตาราง 9  ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
 

คนที ่
คะแนนระหวางเรียนบทเรียน 

(เต็ม 25 คะแนน) 

คะแนนหลังเรยีน 

(เต็ม 25 คะแนน) 
    

1  21 21 
2  19 17 
3  20 23 
4  21 23 
5  19 17 
6  21 22 
7  19 17 
8  20 21 
9  20 23 

10  19 23 
11  18 15 
12  21 18 
13  22 15 
14  20 14 
15  19 19 
16  22 17 
17  21 22 
18  18 18 
19  20 24 
20  21 24 
21  22 18 
22  19 17 
23  18 24 
24  21 24 
25  20 21 
26  19 20 
27  18 17 
28  19 24 
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ตาราง 9 (ตอ)  
 

คนที ่
คะแนนระหวางเรียนบทเรียน 

(เต็ม 25 คะแนน) 

คะแนนหลังเรยีน 

(เต็ม 25 คะแนน) 
    

29  20 24 
30  21 21 
31  22 20 
32  20 22 
33  21 17 
34  18 24 
35  20 19 
36  19 23 
37  21 21 
38  20 21 
39  22 23 
40  19 16 

    

รวม                    800                    817 
    

E1/E2                      80                    81.7 
    

          
         
      
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

 - คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่1 โรงเรียน 
  มัธยมบานบางกะป สํานักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร กอนเรียนและหลังเรียน 
  ดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดเรือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่
 - คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 
  โรงเรียนมัธยมบานบางกะป สํานักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร กอนเรียน และ 
  หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคดิเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
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ตาราง 10  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน 
     มัธยมบานบางกะป สํานักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร กอนเรียนและหลังเรียนดวยชดุ   
     กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดเรื่อง แรงและการเคลื่อนที ่
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง 

N X1 X2 D 
D2 

N X1 X2 D 
D2 

          

1 9 21 12 144 21 14 18 4 16 
2 8 17 9 81 22 9 17 8 64 
3 13 23 10 100 23 7 14 7 49 
4 12 23 11 121 24 9 27 18 324 
5 12 17 5 25 25 6 22 16 256 
6 11 22 11 121 26 10 24 14 196 
7 7 17 10 100 27 11 17 6 36 
8 8 21 13 169 28 7 24 17 289 
9 5 23 18 324 29 9 24 15 225 

10 6 23 17 289 30 10 21 11 121 
11 8 15 7 49 31 10 20 10 100 
12 11 18 7 49 32 9 22 13 169 
13 12 15 3 9 33 10 17 7 49 
14 10 24 14 196 34 11 24 13 169 
15 8 19 11 121 35 10 19 9 81 
16 9 17 8 64 36 14 23 9 81 
17 11 22 11 121 37 8 21 13 169 
18 7 18 11 121 38 7 21 14 196 
19 8 24 16 256 39 11 23 12 144 
20 13 24 11 121 40 8 16 8 64 

          

     Χ  9.45 20.43   
          

     ΣD   439  
          

     ΣD2    5379 
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 การคํานวณคา t-test Dependent 
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ตาราง 11 คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
     ปที1่ โรงเรียนมัธยมบานบางกะป สํานักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร กอนเรียนและหลัง   
     เรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง 

N X1 X2 D 
D2 

N X1 X2 D 
D2 

          

1 8 16 8 64 21 10 17 7 49 
2 7 15 8 64 22 8 14 6 36 
3 5 14 9 81 23 8 17 9 81 
4 6 16 10 100 24 7 17 10 100 
5 8 17 9 81 25 11 16 5 25 
6 7 15 8 64 26 6 15 9 81 
7 7 17 10 100 27 7 11 4 16 
8 5 10 5 25 28 8 18 10 100 
9 10 17 7 49 29 9 18 9 81 

10 6 18 12 144 30 11 17 6 36 
11 5 16 11 121 31 7 17 10 100 
12 7 16 9 81 32 6 14 8 64 
13 8 15 7 49 33 8 15 7 49 
14 8 17 9 81 34 8 10 2 4 
15 7 15 8 64 35 9 11 2 4 
16 7 14 7 49 36 8 10 2 4 
17 9 11 2 4 37 7 17 10 100 
18 8 15 7 49 38 8 18 10 100 
19 8 15 7 49 39 7 11 4 16 
20 8 13 5 25 40 8 15 7 49 

          

     Χ  7.63 15   
          

     ΣD   295  
          

     ΣD2    2439 
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การคํานวณคา t-test Dependent 
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ภาคผนวก  ง 
 
 - ตัวอยางชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 
 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องแรงและการเคลื่อนที ่
 - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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ชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 

เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 

 
   หนวยการเรียนที่ 1 เรื่อง แรงและปรมิาณของแรง 
   หนวยการเรียนที่ 2 เรื่อง แรงเสียดทาน 
   หนวยการเรียนที่ 3 เรื่อง โมเมนตของแรง 
   หนวยการเรียนที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ใน 1 มิต ิ

  

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมธัยมบานบางกะป 
สังกัดสํานกังานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
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ขอแนะนําการใชชุดกิจกรรม 
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่จัดทําขึ้นน้ีมีวตัถปุระสงคเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเอง สามารถแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง และมุงหวงัใหนักเรียนเปนผูที่มีทักษะ 
การเรียนรูและความสามารถในการคิดแกปญหาวิทยาศาสตร ซ่ึงนักเรียนจะไดเรียนรูจากกิจกรรม
ที่หลากหลาย ซ่ึงในชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูหลายกิจกรรม
โดยทุกกจิกรรมไดจัดกระบวนการเปนลําดบัขัน้ตอน เพ่ือสงเสรมิความสามารถในการคิดแกปญหา
ทําใหเกิดความรูสามารถนําไปประยุกตใชในชีวติประจําวันได 
 วิธีการเรยีนรูวิทยาศาสตร ดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดมีขั้นตอน ดังน้ี 
  1. อานทําความเขาใจขอแนะนาํการใชชุดกิจกรรมนี้ใหชัดเจน 
  2. รักและสนใจตนเองสรางความรูสึกที่ดีใหแกตนเองวาเราเปนผูมีความสามารถ 
  3. ศึกษาจุดประสงคที่ไดกําหนดไวใหเขาใจ ตั้งคําถาม คิด วิเคราะห ประเมิน วางแผน 
และปฏบิัติอยางรอบคอบในทุกกิจกรรม 
  4. ทําแบบทดสอบกอนและหลงัปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมเพื่อเปนการวัด และ
ประเมินผลหลังจากที่เรียนรูแลวในแตละกิจกรรม 
  5. ใชเวลาในการศึกษาอยางคุมคา ใชทุกๆ นาที ทําใหตนเองมีความสามารถมาก
ยิ่งขึ้น 
  6. พิจารณาขอความ ชวนคิด ชวนทํา และหม่ันนํามาคิดเพื่อเสริมสรางพลัง ในการเรียนรู 
  7. ตระหนักอยูเสมอวาเราจะเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ือนํามาพฒันาตนเองและพัฒนา
สังคมประเทศชาต ิ
 จุดเดนของการเรียนรูจากชุดกิจกรรมนี้คือ การเรียนรูวิทยาศาสตรอยางสรางสรรค และ 
มีความสุข สงเสริมใหมีความสามารถในการคิดแกปญหาวิทยาศาสตร จึงขอเชญิชวนนักเรียน
มารวมกันเรียนรูวิทยาศาสตร ดวยใจรักและพัฒนาตนใหเต็มขีดความสามารถ ตลอดจนมีคุณลักษณะ 
เกง ดี มีสุข 
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สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  
 มาตรฐานการเรียนรู 
  มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตอง และ 
มีคุณธรรม 
  มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง  ๆของวัตถุในธรรมชาตมีิกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรูและจิตวทิยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 มาตรฐานการเรียนรู 
  มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสบืเสาะ 
หาความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น สวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น  ๆเขาใจวา วิทยาศาสตร 
เทคโนโลย ีสังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 
จุดประสงคการเรียนรูของชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
 1. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง สามารถแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเอง 
 2. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเรื่องแรงและการเคลื่อนที ่ ตลอดจนสามารถนําความรูไปใช
ในชีวติประจําวันได 
 3. เพ่ือใหนักเรียนเปนผูที่มีทักษะการเรียนรู และมีความสามารถในการคิดแกปญหา
วิทยาศาสตร 
 
เวลาที่ใชในชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
 ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แรงและปริมาณของแรง ใชเวลา  3  ชั่วโมง 
 ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง แรงเสียดทาน   ใชเวลา  3  ชั่วโมง 
 ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง โมเมนตของแรง  ใชเวลา  3  ชั่วโมง 
 ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ใน 1 มิต ิ ใชเวลา  3  ชั่วโมง 
         รวม   12 ชัว่โมง 
  
 

 นางสาวพรพรรณ อินทรไทยวงศ 
ผูจัดทํา 
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ชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 

 

  
ชุดที่ 1  แรงและปริมาณของแรง 
    - ความหมายและชนิดของแรง 
    - ปริมาณของแรง 
    -  แรงลัพธ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สมาชิกกลุม 
 

    1. ........................................................................... เลขที ่................  ชั้น ................ 
    2. ........................................................................... เลขที ่................ ชั้น ................ 
    3. ........................................................................... เลขที ่................ ชั้น ................ 
    4. ........................................................................... เลขที ่................ ชั้น ................ 
    5. ........................................................................... เลขที ่................ ชั้น ................ 
 

โรงเรียนมัธยมบานบางกะป สังกัดสํานักงานเขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร 
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คําชี้แจง 
 

 1. ชุดกิจกรรม เรื่อง แรงและปริมาณของแรง จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับความหมาย
และลักษณะของแรง ชนิดของแรง ปริมาณของแรง และการหาแรงลัพธ ระหวางแรงสองแรง  ซ่ึง
ประกอบดวยเนื้อหาตางๆ ดังตอไปน้ี 
  1.1 ความหมายและชนิดของแรง 
  1.2 ปริมาณของแรง 
  1.3 แรงลัพธ 
 2. วิธีการเรยีนรูดวยชุดกิจกรรมการ เรื่อง แรงและปริมาณของแรง นักเรียนควรศึกษา
จุดประสงคการเรียนรู ใบความรู สถานการณ กิจกรรม วิธีการและขั้นตอนในการทาํกิจกรรม ซ่ึง
ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังน้ี 
  2.1 ขั้นการหาความรู ประกอบดวยกิจกรรม 
   - การสืบเสาะคนหา 
  2.2 ขั้นการสรางความรู ประกอบดวยกิจกรรม 
   - การจัดระบบความรู 
   - การปฏิบัติพัฒนาองคความรู 
  2.3 ขั้นการซึมซับความรู ประกอบดวยกิจกรรม 
   - การแลกเปลีย่นเรียนรู 
   - การเขาถึงความรู 
  ซ่ึงในแตละขั้นตอนนกัเรยีนควรคิด วิเคราะห แยกแยะ ตีความ อภิปราย สืบคน เพ่ือให 
ไดคําตอบที่ถกูตองชัดเจนมากที่สุด 
 3. ใหนักเรียนจัดกลุมตามความพึงพอใจกลุมละ 5 คน 
 4. นักเรียนประเมินตนเองในแตละขัน้ตอนระหวางทํากิจกรรม ตอบคําถามทายกิจกรรม 
และประเมินการปฏิบัติกิจกรรมพรอมตรวจคําตอบใหคะแนนจากเฉลยทายกิจกรรม เม่ือสิ้นสุดการทํา 
กิจกรรมแลว 
  
 5. ขณะที่นักเรียนศึกษาคนควาและปฏิบตัิกจิกรรม ถามีปญหาไมเขาใจ สามารถขอ 
คําแนะนําหรือปรึกษาครูผูสอนได 
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ชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
 

ชุดที่ 1 เร่ืองแรงและปริมาณของแรง 
   

สาระการเรียนรู 
 แรง (Force) หมายถึง สิ่งที่ทําใหวตัถเุปลี่ยนสภาพและลักษณะของการเคลื่อนที ่ เชน 
เริ่มเคลื่อนที ่เคลื่อนทีเ่ร็วขึ้น ชาลง หรือหยุดนิ่ง เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที ่หรือเปลี่ยนรูปรางแรง
เปนปริมาณเวกเตอรที่มีขนาดและทิศทาง  มีสมบัติในการรวมกัน  หักลางกัน และสามารถแยกเปน
องคประกอบได หนวยของแรงตามระบบเอสไอ คือ นิวตัน เม่ือมีแรง 2 แรง หรือมากกวา มา
กระทําพรอมกนัตอวัตถุเดียวกัน ผลทีเ่กิดขึน้เสมือนกบัวามีแรงเพยีงแรงเดียวกระทาํตอวตัถุ เรียกวา 
แรงลัพธ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เม่ือศึกษาบทเรียนนี้แลวนักเรียนสามารถ 
  1. อธิบายความหมายของแรงได 
  2. ทดลองและอธิบายลักษณะของแรงชนิดตางๆ ได 
  3. อธิบายและระบุปริมาณของแรงได 
 
เน้ือหาการเรียนรู   
 ใชเวลา 3 ชั่วโมง 
 
วัดผลประเมนิผล 
 1. กระบวนการทํางาน 
 2. การแสดงความสามารถในการคิดแกปญหาจากการปฏิบัติกิจกรรม 
 3. ผลงาน / ชิ้นงาน 
 4. แบบทดสอบวดัความรูกอนเรียน- หลังเรียน  
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ฉลาดอาน...ฉลาดรู 
 
 

 แรง (Force) หมายถึง สิ่งที่ทําใหวตัถเุปลี่ยนสภาพและลักษณะของการเคลื่อนที ่เชน
เริ่มเคลื่อนที ่เคลื่อนที่เรว็ขึน้ ชาลง หยุดนิ่ง เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนรูปรางแรง มี
หลายชนิด เชน แรงดึง แรงผลัก แรงดัน แรงเสียดทาน แรงดึงดูดของโลก เปนตน 

ปริมาณของแรงที่กระทําตอวตัถุในทางวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนปริมาณที่บงบอกเฉพาะขนาด หรือ
ขนาดและทิศ มีอยู 2 ชนิด คือ 
 1. ปริมาณสเกลาร (Scalar Quantity) หมายถึง ปริมาณที่ระบุขนาดเพียงอยางเดียว 
 2. ปริมาณเวกเตอร (Vector Quantity) หมายถึง ปริมาณที่ระบุทั้งขนาดและทศิทาง 
สัญลักษณของปริมาณเวกเตอรเขียนแทนดวยลูกศรโดยความยาวของลูกศรแทนขนาดของปริมาณ
เวกเตอรและทิศทางของลกูศรแทนทศิทางของปริมาณเวกเตอร 
 
ตัวอยางปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปริมาณสเกลาร 
 

         ความยาว 

         ระยะทาง 

         เวลา 

         ความหนาแนน 

         อุณหภูมิ 

         อัตราเร็ว 

         เวลา 

ปริมาณเวกเตอร 
 

         การกระจัด 

         แรง 

         น้ําหนกั 

         ความเรว็ 

         ความเรง 

เพ่ือน..ทายซิครับวาส่ิงที่ผมยกตัวอยางมาเปนปริมาณชนิดใด 
1. เชือกยาว 10 เมตร  …………………………………………. 
2 ขับรถดวยความเร็ว 80 km/hr ไปทางทิศใต  ………........... 

กิจกรรมสืบเสาะคนหา 
ข้ันที่ 1  การหาความรู 
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 เม่ือมีแรงหลายแรงกระทําตอวัตถุอันเดียวกัน แรงเหลานั้นเรียกวาแรงยอย ผลรวม
ของแรงยอย เรียกวา แรงลพัธ การหาแรงลัพธกระทําได 2 วธิี คือ 
 1. เมื่อแรงยอยที่กระทําตอวัตถุมทีิศทางเดียวกัน ขนาดของแรงลัพธจะไดจากการ
นําขนาดของแรงยอยตางๆมารวมกัน และทิศทางของแรงลัพธจะไปในทิศทางเดียวกันกับแรง
ยอยที่นํามารวมกันและวัตถุจะเคลื่อนทีไ่ปในทิศทางเดียวกับแรงลัพธ เชน 
 
 นักเรียนสองคนชวยกันดึงกลองดวยแรง 20 N และ 30 N จะไดแรงลัพธเปนดังน้ี 

 
  
 2. เม่ือแรงที่กระทําตอวตัถมีุทิศตรงขามกัน แรงลัพธมีขนาดเทากับผลตางของขนาด
ของแรงยอยที่กระทําตอวตัถุ และมีทิศทางไปทางเดียวกันกับแรงทีมี่ขนาดมากกวา เชน 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงลัพธมีคาเทากับ 30 N + 20 N = 50 N 
น่ันคือแรงลัพธมีขนาด 50 N มีทิศทางไปทางขวา 20 N 

30 N 

20 N 

30 N แรงลัพธมีคาเทากับ 30 N - 20 N = 10 N 
น่ันคือแรงลัพธมีขนาด 10 N มีทิศทางไปทางขวา 

เพ่ือนๆ..ศึกษาเนื้อหาจนเขาใจแลวใชไหมคะ 
ง้ัน....เรามาทดสอบความเขาใจกับกิจกรรมจัดระบบความรูกันดีกวา 
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กิจกรรมที่ 1    ขอความตอไปน้ีเปนปรมิาณชนิดใด 
 
 1. สมชายใชเทอรมอมิเตอรวัดอุณหภูมิของน้ํารอนภายในบีกเกอรได 45 องศาเซลเซียส 
………………………………………………………………………………………………………. 
 2. หนูนาเดินทางจากหมูบาน ก ไปยังหมูบาน ข เปนระยะทาง 1 กิโลเมตร ไปทางทศิใต 
………………………………………………………………………………………………………. 
 3. ดวงดีปนจักรยานจากบานไปสนามเด็กเลนดวยอัตราเร็ว 25 เมตรตอวินาท ี
………………………………………………………………………………………………………. 
 4. กอนหินกอนนี้มีมวล 5 กิโลกรัม 
………………………………………………………………………………………………………. 
 5. รถยนตคันหนึง่แลนจากกรุงเทพฯไปอยุธยาซึ่งอยูทางทิศเหนือของกรุงเทพฯ ดวย
ความเร็ว 80 km/hr  
………………………………………………………………………………………………………. 
 
กิจกรรมที่ 2    จงเขียนสัญลักษณของเวกเตอรที่กําหนดใหตอไปน้ี 

 เพ่ือนๆ พรอมที่จะตอบคําถามยังครับ 
ถาพรอมแลวลงมือ...ทําเลยครับ 

กิจกรรมจัดระบบ
ความรู 

เวกเตอร A มีขนาด 3 หนวย 
ไปทางทิศตะวันออก 

เวกเตอร B มีขนาด 2 หนวย 
ไปทางทิศใต 

เวกเตอร C มีขนาด 4 หนวย 
มีทิศทํามุม 30 o กับแนวระดับ 

ขั้นที่ 2 
การสรางความรู 
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กิจกรรมที่ 3    จงหาขนาดและทศิทางของแรงลัพธทีก่ระทําตอวตัถุดังตอไปน้ี 
1) 

 
 
 

 
2) 

  
 
 
 
 

 
3)  
 
 
 
4) 
 
 
 
 
5) 
 
 
 
 
 
 

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

20 N 10 N 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

30 N 

50 N 

30 N 
40 N 

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

20 N 20 N 

20 N 

50 N 

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
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ใหนักเรียนชวยกันวางแผนและออกแบบการทดลองจากกิจกรรมตอไปน้ี 
 

กิจกรรมที่ 4 การใชแรง 
 
อุปกรณการทดลอง 
 1. ดินนํ้ามัน 
 
วิธีทําการทดลอง 
 นําดินน้ํามันมาปน โดยใชแรงตอไปน้ีชวย คือ 
 - แรงดัน     - แรงบิด    - แรงดึง    - แรงฉีก 

 
 1. ปนดินนํ้ามันเปนรูปทรงกระบอก   
 2. แบงออกเปน 3 สวน 
 3. นําสวนที่ 1 มาปนเปนแผนอิฐรูปสี่เหลี่ยม  
 4. นําสวนที่ 2 มาแบงครึ่งปนเปนรูปทรงกระบอก 
 5. นําสวนที ่3 มาปนเปนรูปทรงกลม 
 6. แบงรูปทรงกลมออกเปน 2 สวนปนใหเปนรูปกรวย 2 รูป 

7. นําทุกชิ้นมาตอกัน 
 
 
 
 

 
 

 

เพ่ือนๆ อยาลืมบันทึกผลการทดลองดวย 
การวาดรูปดินน้ํามันที่ปนไดและบอกแรงที่ใช
ในแตละขั้นตอนดวยนะคะ  

กิจกรรมการปฏิบัติ
พัฒนาองคความรู 
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ผลการทดลอง  

 
 
 
 

ทดลองเสร็จแลว... เพ่ือนๆ อยาลืมแสดงผลงาน
ของกลุมดวยนะคะ 

แรง ..................................... 

1. 

แรง ..................................... 

2. 

แรง ..................................... 

3. 

แรง ..................................... 

4. 

แรง ..................................... 

5. 

แรง ..................................... 

6. 

แรง ..................................... 

7. 
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กิจกรรมที่ 5 การวัดแรง 
 
อุปกรณการทดลอง 
 
 1. เครื่องชั่งสปริงของนิวตนั 
 2. รถทดลอง 
 3. ลูกน้ําหนัก 
 4. กระดาษจดบันทึก 
 

วิธีทําการทดลอง 
ใชเครื่องชั่งสปริงของนิวตนัวัดคาของแรงที่เกิดจากการกระทําตอไปนี้ 
 
 

1. ฉีกกระดาษ 
 
 
 
2. ออกแรงเคลื่อนยายหนังสือ 
 
 
 
3. ดึงรถทดลอง 
4. ยกลูกน้ําหนัก 

 
 
ผลการทดลอง 
 1. แรงที่ใชฉีกกระดาษ …………………………………………………………………. 
 2. แรงที่ใชเครื่องยายหนังสือ ………………………………………………………….. 
 3. แรงที่ใชดึงรถทดลอง ………………………………………………………………... 
 4. แรงที่ใชยกลกูน้ําหนัก ………………………………………………………………. 
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กิจกรรมที่ 6      ใหนักเรียนศึกษาถึงกิจกรรมที่เกิดขึน้ดังภาพ และชวยกันคิดวากิจกรรมตางๆ  
 
เหลานี้ เกิดจากการใชแรงชนิดใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. เปดฝาขวด  ………………………………………………………………………………… 
2. จับปากกา   ………………………………………………………………………….. 
3. ขยํากระดาษ   ………………………………………………………………………...... 
4. เปดฝากระปอง ……………………………………………………………………………… 
5. เขียนหนังสือ  ……………………………………………………………………………….. 
6. ทิ้งขยะลงตะกรา ……………………………………………………………………………. 
 

 

      เปดฝาขวด                     จับปากกา                              ขยํากระดาษ       

เปดฝากระปอง                เขียนหนังสอื                             ทิ้งขยะลงตะกรา 

กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ขั้นที่ 3 
การซึมซับความรู 
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กิจกรรมที่  7   เกมตีลูกบอล 
 
 อุปกรณ 
  1. ทอกระดาษยาวมวนทําทอ 
  2. ขาตั้ง 
  3. ไมบรรทัด 
  4. ดินนํ้ามัน 
 
 วิธีการทดลอง 
  1. ปนดินน้ํามันใหเปนลูกบอลขนาดเล็ก 
  2. ใหเพ่ือนในกลุมของนักเรียนปลอยลูกบอลลงในทอกระดาษ ใชไมบรรทัดตีลูกบอล
ขณะที่ลูกบอลหลนจากทอ ทําซ้ํา 3 ครั้ง 
 
  
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

แรงที่สัมผัสไมได คือ  แรงที่สามารถทํางานไดในระยะหางจากวัตถ ุ เชน แรงโนม
ถวง แรงประจุไฟฟา แรงแมเหล็ก แรงที่สัมผัสได คือ แรงที่ตองมาสัมผัสกับวตัถุกอนจึงมีผล
บางอยางเกิดขึ้นตามมา เชน แรงดึง แรงดัน แรงบิด 

ลูกบอลดินนํ้ามัน 

จากกิจกรรมขางตนเพ่ือนๆคิดวามีแรงชนิดใดเขามาเกี่ยวของบาง 
และเปนแรงชนิดใด 

เพ่ือนๆ ทราบไหมวา แรงที่สัมผัสไดกับ
สัมผัสไมไดเปนอยางไร กิจกรรม 

เขาถึงความรู 
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กิจกรรมที่  7   เกมลูกโปงมีหู 

 
 วัสดุอุปกรณ  
  1. ลูกโปงยาง 1 ลูก  
  2. แกวพลาสติก 2 ใบ  
  3. ยางวง 1 เสน  

 

 
  
 1. ปญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
   2. ตั้งสมมติฐาน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 3. ทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 4. สรุปผล   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
  
 
 

  

จากกิจกรรมนี้เพ่ือนๆมีวิธกีารสรางลูกโปงที่มีขนาดโตเทาลูกฟุตบอล 
ใหมีหูไดอยางไรบาง เรามาชวยกันวางแผนออกแบบการทดลองกันดีกวา 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ไดจากการทดลอง 

กิจกรรมนี้เพ่ือนๆคิดวามีแรงชนิดใดเขามาเกี่ยวของบาง และเปนแรง
ชนิดใด …………………………………………………………………. 
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แบบทดสอบวัดความรูกอนเรียน-หลังเรียน 

เรื่องแรงและปริมาณของแรง 
 
 คําชี้แจง : ใหนักเรียนกากบาท ( ) ทับขอที่ถูกที่สดุเพียงขอเดียวในกระดาษคาํตอบ 
1. ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก. ปริมาณสเกลารคือปริมาณที่มีขนาดเพียงอยางเดียวเทานั้น 
 ข. ปริมาณเวกเตอรคือปริมาณที่มีขนาดและทิศทาง 
 ค.  อุณหภูมิเปนปริมาณเวกเตอร 
 ง.  ขอ ก และ ข ถูกตอง 
2. ขอใดเปนปริมาณเวกเตอร 
 ก. เชือกเสนน้ียาว 10 เมตร   
 ข. สมชายหนัก 60 กิโลกรัม 
 ค. วันนี้มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
 ง. สมศรีขับรถดวยความเร็ว 60 กิโลเมตร/ชัว่โมงไปทางทศิใต 
3. ปริมาณใดตอไปน้ีไมใชปริมาณเวกเตอร 
 ก. ความเรง   ข. เวลา    ค. ความเร็ว   ง. การกระจัด 
4. กําหนดใหแรง 2 แรง มีขนาดและทิศทางดังรูป กระทํากับวัตถุจงหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ 

 

 
 
 
 
 ก. 
 
  
 ข.  
 
  

 ค.           ง.  
 
5. ขอใดคือแรงที่สัมผัสไมได 
 ก. แรงดัน             ข. แรงอัด   ค. แรงแมเหล็ก    ง. แรงบิด 

50 N 
80 N 

130 N 

130 N 

30 N 30 N 
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กระดาษคําตอบ 
เรื่องแรงและปริมาณของแรง 

 
                                                                   
 
                       
                     
 
 
 
 
        คะแนนกอนเรียน ……………     คะแนนหลังเรยีน ……………… 
 
 
 

คะแนนรวมของนักเรียนในชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 
ชุดที่ 1 เรื่องแรงและปริมาณของแรง 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

ขอที่ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     

ขอที่ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     

    กิจกรรมที่ 1  ……………… คะแนน  จากคะแนนเต็ม ..................... 
    กิจกรรมที่ 2  ……………… คะแนน  จากคะแนนเต็ม ..................... 
    กิจกรรมที่ 3  ……………… คะแนน  จากคะแนนเต็ม ..................... 
    กิจกรรมที่ 4  ……………… คะแนน  จากคะแนนเต็ม ..................... 
    กิจกรรมที่ 5  ……………… คะแนน  จากคะแนนเต็ม ..................... 
    กิจกรรมที่ 6  ……………… คะแนน  จากคะแนนเต็ม ..................... 
    กิจกรรมที่ 7  ……………… คะแนน  จากคะแนนเต็ม ..................... 
    สอบวัดความรู ……………... คะแนน  จากคะแนนเต็ม ..................... 
         รวมคะแนน …………… คะแนน  จากคะแนนทั้งหมด ................ 

หลังเรียน กอนเรียน 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความรูกอนเรียน-หลังเรียน 
เรื่องแรงและปริมาณของแรง 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ง  2. ง 
 
3. ข  4. ก 
 
5. ค 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ 

 
 
คําชี้แจง 
1. แบบทดสอบฉบบัน้ีเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ 
2. ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย × ลงใน
กระดาษคําตอบ 
3. หามนักนักเรียนทําเครื่องหมายใดๆลงในแบบทดสอบ 
4. ใชระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที 
 
1. รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ดวยความเร็ว 80 กิโลเมตร / ชม. จากขอความนี้เปนปริมาณในขอใด 
(ความเขาใจ) 
 ก. ปริมาณเวกเตอร    
 ข. ปริมาณสเกลาร   
 ค. ปริมาณเมตริกส  
 ง. ปริมาณไฟฟา   
 จ. ปริมาณการกระจัด 
 
2. ขอใดเปนปริมาณเวกเตอรทัง้หมด (ความรู-ความจํา) 
 ก. ความเรง  การกระจัด   
 ข. นํ้าหนัก  เวลา 
 ค. ความเร็ว  การกระจัด   
 ง. ระยะทาง  อัตราเร็ว 
 จ. ระยะทาง เวลา 
 
3. ขอใดกลาวถึงความหมายของแรงไดถูกตอง  (ความรู-ความจํา) 
 ก. ปริมาณที่ทําใหวัตถุรักษาสภาพการเคลื่อนที่  
 ข. การเปลี่ยนแปลงของระยะทางในหนึ่งหนวยเวลา 
 ค. ปริมาณที่ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว 
 ง. การเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่งหนวยเวลา 
 จ. ปริมาณที่ทําใหวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ 
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4. ขอใดหมายถึงแรงเสียดทานจลน (ความรู-ความจํา) 
 ก. แรงที่มีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที ่   
 ข. แรงที่มีทิศทางคูขนานกบัการเคลื่อนที่  
 ค. แรงตานการเคลื่อนที่ขณะที่วตัถุหยุดนิง่ 
 ง. แรงตานการเคลื่อนที่ขณะที่วตัถุกําลังเคลื่อนที ่
 จ. แรงที่มีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ขณะที่วตัถุกําลงัเคลื่อนที ่
5. ถาจะทดลองวาแรงเสียดทานมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับมวลวัตถุ โดยการลากวตัถุไปบนพื้น
ตาชั่งสปริง ตองจัดใหสิ่งใดเหมือนกันทุกครั้ง (ทักษะกระบวนการ) 
 ก. มวลของวตัถ ุ  
 ข. ชนิดของวัตถ ุ            
 ค. ขนาดของแรงที่ดึง   
 ง. ขนาดของพื้นที่ผิวสัมผัส 
 จ. ปริมาตรของวตัถ ุ
 
6. กําหนดใหแรง 2 แรง กระทํากับวตัถุและมีทิศทาง ดังรูป จะหาความสัมพันธของขนาดและ
ทิศทางของแรง (ความเขาใจ) 
 
 
 
     
  
 ก.           
  
  
 ข.           
  
 ค. 
  
 
 ง. 
 
 
 จ. 
 

130 N 

130 N 

50 N 

80 N 

130 N 

130 N 

30 N 
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ใหนักเรียนใชรูปตอไปน้ีตอบคําถามขอ 7 – 8 
 
 
 
 
 
 
 
7. แรงลัพธของรถยนตคันน้ีมีคาเทาใด มีทศิทางไปทางไหน (ความเขาใจ) 
 ก. 500 นิวตัน ไปในทิศทางเดียวกับแรงเสยีดทาน  
 ข. 1,500 นิวตัน ไปในทศิทางเดียวกับแรงจากเครื่องยนต 
 ค. 2,000 นิวตัน ไปในทศิทางเดียวกับแรงจากเครื่องยนต 
 ง. 800 นิวตัน ไปในทิศทางเดียวกับแรงเสยีดทาน 
 จ. 1,000 นิวตัน ไปในทศิทางเดียวกับแรงจากเครื่องยนต 
 

8. ถาแรงเสียดทานมีคาเพิ่มขึ้นเทากับ 1,500 นิวตัน แลวจะเกิดอะไรขึ้นกับรถยนตคันนี้ (ความเขาใจ) 
 ก. รถยนตจะหยดุนิ่งอยูกับที่   
 ข. รถยนตจะเคลือ่นที่ถอยหลัง 
 ค. รถยนตจะมีความเรงเทากบัศูนย 
 ง. รถยนตจะเคลือ่นที่ดวยความเร็วคงที ่
 จ. รถยนตจะเคลือ่นที่ดวยความเรงมากขึ้น 
 

9. ขณะที่เราลากกระสอบใสขาวสารไปบนพืน้ คาของแรงเสียดทานจะมากหรือนอยขึน้อยูกับอะไร 
(ความเขาใจ) 
 ก. พ้ืนที่ผิวสัมผสั 
 ข. นํ้าหนักของกระสอบขาวสาร  พ้ืนที่ผิวสัมผัส 
 ค. นํ้าหนักของกระสอบขาวสาร  ลักษณะของผิวสัมผัส 
 ง. นํ้าหนักของกระสอบขาวสาร  ลักษณะของผิวสัมผัส  พ้ืนที่ผิวสัมผัส 
 จ. พ้ืนที่ผิวสัมผสั  ลักษณะของผิวสัมผัส  
 

 
 
 
 

แรงจากเครื่องยนต 1,500 N แรงเสียดทานทั้งหมด 500 N 

มวล 800 N 
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10. “บันไดที่ใชมักจะมียางหุมตีนบันไดไว เม่ือจะใชงานเรามักจะนําบันไดพิงไวที่กําแพง” คํากลาวนี้ 
สอดคลองกับการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทาน (การนําไปใช) 
 ก. ลดแรงเสียดทานใหเลื่อนงาย    
 ข.  เพ่ิมแรงเสียดทานใหเลื่อนงาย    
 ค. ลดแรงเสียดทานใหเลื่อนยาก  
 ง. ลดแรงเสียดทานเพื่อยกบันไดงาย 
 จ. เพ่ิมแรงเสียดทานใหเลื่อนยาก 
 

11. ลวดลายและดอกยางของลอรถยนตทกุประเภทสรางไวเพ่ืออะไร (การนําไปใช) 
 ก. เพ่ิมความเร็ว       
 ข. เพ่ิมสัมประสทิธิ์ของความเสียดทาน 
 ค. ลดแรงเสียดทานระหวางลอกับพ้ืนถนน 
 ง. เพ่ิมแรงเสียดทานระหวางลอกับพ้ืนถนน 
 จ. เพ่ือความสวยงามของลอรถ 
 

12. สาร PTFE หรือเทฟลอนทีนํ่าไปฉาบบนผิวกระทะเพื่อประโยชนใดเปนสําคัญ (การนําไปใช) 
 ก. เพ่ือใหเกิดความลื่น       
 ข. ชวยนําความรอนไดดี     
 ค. ปองกันมิใหเกิดสนิม  
 ง. ขจัดควันจากการเผาไหม  
 จ. เพ่ือไมใหนํ้ามันกระเด็นออกนอกกระทะ 
 

13. ขอใดคือความหมายของโมเมนตของแรง (ความรู-ความจํา) 
 ก. แรง        
 ข. จุดตรึงของคาน      
 ค. ระยะของแรงถึงจุดหมุน 
 ง. แรงที่ทําใหวตัถุเกิดการเลื่อนตําแหนง  
 จ. ผลคูณระหวางแรงกับระยะตั้งฉากจากแรงถึงจุดหมุน 
 

14. คานจะอยูในภาวะสมดุลเม่ือใด (ความเขาใจ) 
 ก. จุดหมุนอยูกลางคานพอดี 
 ข. คานโตสม่ําเสมอและเบามาก 
 ค. โมเมนตตามเข็มนาฬิกาเทากับโมเมนตทวนเข็มนาฬกิา 
 ง. นํ้าหนักที่แขวนทางซายและทานขวาของจุดหมุนเทากัน 
 จ. โมเมนตตามเข็มนาฬิกามากกวาโมเมนตทวนเข็มนาฬกิา 
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15. ถาออกแรงพยายาม 40 นิวตัน กระทําหางจากจุดหมุน 5 เมตร เพ่ือยกวัตถุซ่ึงวางอยูหางจาก
จุดหมุนออกไปอีกขางหนึ่ง 0.8 เมตร จะยกวัตถุไดหนักที่สุดเทาใด (เม่ือไมคิดน้ําหนักของคาน)   
(ทักษะกระบวนการ) 
 ก. 168 นิวตัน  
 ข. 200 นิวตัน   
 ค. 250 นิวตัน  
 ง. 1,600 นิวตัน   
 จ. 500 นิวตัน 
 

16. ขอใดคือเกณฑในการแบงประเภทของคานออกเปนคานอันดับตางๆ (ความรู – ความจํา) 
 ก. ตําแหนงของจุดหมุน     
 ข. ขนาดของแรงพยายาม   
 ค. ขนาดของแรงตานทาน 
 ง. ตําแหนงของวัตถุที่วางบนคาน 
 จ. ขนาดของวัตถุ 
 

17. การที่จะกลาววาคานชวยในการผอนแรงไดน้ัน พิจารณาไดจากขอใด (ความเขาใจ) 
 ก. แขนของแรงพยายามเทากับแขนของแรงตานทาน 
 ข. แขนของแรงพยายามนอยกวาแขนของแรงตานทาน 
 ค. แขนของแรงพยายามมากกวาแขนของแรงตานทาน 
 ง. แขนของแรงตานทานมีคาเปน 2 เทาของแขนของแรงพยายาม 
 จ. แขนของแรงตานทานมากกวาแขนของแรงพยายาม 
 

18. ขอใดเปนเครือ่งกลที่มีจุดหมุนอยูระหวางความตานทานกับแรงพยายาม (ความเขาใจ) 
 ก. คีมคีบถาน  ตะเกียบ     
 ข.  ครกกระเดื่อง  คีมถอนตะป ู
 ค. ที่ตัดกระดาษ  กรรไกรตัดผา    
 ง. ที่เปดขวดน้ําอัดลม  รถเขน็ทราย 
 จ. ที่เปดขวดน้ําอัดลม  กรรไกรตัดผา 
 

19. ขอใดเปนลักษณะของการเคลื่อนที่ 1 มิต ิ(ความเขาใจ) 
 ก. หนูแดงตีลูกปงปองอัดกําแพง    
 ข. หนูดําโยนปากกาใหเพ่ือน 
 ค. หนูนาเลนชิงชากับเพ่ือน    
 ง. หนูขาวขบัรถมอเตอรไซดไตถัง 
 จ.  หนูเขียววายน้ําในลูของสระ 



 121 

อานขอความตอไปน้ี  แลวตอบคําถามขอ  20 – 23  
 
 
 
 
   
20. การกระจัดทั้งหมดที่สมปองเคลื่อนที่ไดมีคาเทาใด (ทักษะกระบวนการ) 
 ก. 20 เมตร  
 ข. 25 เมตร   
 ค. 30 เมตร  
 ง. 35 เมตร  
 จ. 40 เมตร 
21. สมปองวิ่งดวยความเรว็เฉลี่ยเทาใด (ทักษะกระบวนการ) 
 ก. 0.50 เมตรตอวินาท ี     
 ข. 0.55 เมตรตอวินาท ี     
 ค. 0.70 เมตรตอวินาท ี
 ง. 0.75 เมตรตอวินาท ี
 จ. 0.8   เมตรตอวินาท ี
 
22. สมปองวิ่งดวยอัตราเร็วเฉลี่ยเทาใด (ทักษะกระบวนการ) 
 ก. 0.50 เมตรตอวินาท ี     
 ข. 0.55 เมตรตอวินาท ี  
 ค. 0.70 เมตรตอวินาท ี    
 ง. 0.75 เมตรตอวินาท ี
 จ. 1 เมตรตอวินาที 
 
23. ชายคนหนึ่งมีการกระจดัไปทางเหนือ 10 เมตร แลวยอนมาทางทศิใต 4 เมตร การกระจัดลพัธ
มีคาเทาใด (ทกัษะกระบวนการ) 
 ก. การกระจัดลัพธ 6 เมตรทางทิศใต   
 ค. การกระจัดลัพธ 10 เมตรทางทิศเหนือ 
 ข. การกระจัดลัพธ 14 เมตรทางทิศใต   
 ง. การกระจัดลัพธ 14 เมตรทางทิศเหนือ 
 จ. การกระจัดลัพธ 6 เมตรทางทิศเหนือ 

สมปองวิ่งจากบานไปทางทศิเหนือ 20 เมตร แลวเดินทางไปทางทิศตะวันออกอีก 15 เมตร 
ใชเวลาทั้งหมด 50 วินาที 
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จงพิจารณาขอมูลจากตาราง แลวนําขอมูลจากตารางไปใชตอบคําถามในขอที่ 24 – 25 
 
 
 
  
 

ความเร็วรถ (เมตร / วินาท)ี 
รถ 

วินาทีที่ 0 วินาทีที่ 10 วินาทีที่ 15 วินาทีที่  20 วินาทีที่  25 
A 10 8 6 4 2 
B 10 10 10 10 10 
C 10 23 10 23 10 
D 10 20 30 40 50 
E 10 13 18 10 24 

 
 
24. รถคันใดมีความเรงเปนศูนย (ทักษะกระบวนการ) 
 ก. รถ  A   
 ข. รถ   B   
 ค. รถ  C  
 ง. รถ  D   
 จ. รถ E 
 
25. รถคันใดมีความเรงมากที่สุด (ทักษะกระบวนการ) 
 ก. รถ  A   
 ข. รถ   B   
 ค. รถ  C  
 ง. รถ  D  
 จ. รถ  E 
 
 
 
 
 

 รถยนต 5 คันเคลื่อนที่ออกพรอมกันดวยความเร็วตางๆ กัน จากการ
อานคาความเร็วของรถทุกๆ 5 วินาที  ไดผลดังตาราง 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  

 
 
     คําชี้แจง : 
 1. แบบทดสอบฉบับน้ีมีทั้งหมด 5 สถานการณ แตละสถานการณประกอบดวยคําถามยอย 
4 ขอ ในแตละขอมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก รวมคําถามยอยทั้งหมด 20 ขอ ใชเวลาทํา 40 นาที 
 2. ใหนักเรียนอานสถานการณ แลวพิจารณาวาถานักเรยีนอยูในสถานการณดังกลาว
นักเรียนจะมีการแกปญหาอยางไร สําหรับขั้นตอนในการแกปญหาประกอบดวยขัน้ตอน ดังน้ี 
  2.1 ขั้นระบุปญหา นักเรียนตองบอกถึงปญหาที่สําคญัที่สุด ภายในขอบเขตของ
ขอเท็จจริงจากสถานการณที่กําหนดให 
  2.2 ขั้นตั้งสมมตฐิาน นักเรียนตองรูจักการ วิเคราะห คาดคะเน หาสาเหตุที่แทจริง
ของปญหาหรือสาเหตุที่เปนไปไดของปญหาจากขอเท็จจริงในสถานการณที่กําหนดให 
  2.3 ขั้นพิสูจนหรือขั้นทดลอง นักเรียนสามารถคิดคน วางแผน เสนอแนวทาง
แกปญหาทางวิทยาศาสตรหรือเสนอขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปสูการคิดแกปญหาที่ระบุไดอยาง
สมเหตุสมผล 
  2.4 ขั้นสรุปผลและนาํไปใช นักเรียนสามารถบอกไดวาผลที่เกิดจากการกําหนด
วิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตรน้ันสอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือไมหรือผลที่ไดจะเปน
อยางไร และนําไปใชไดอยางไร 
 3. เกณฑการใหคะแนน คําตอบถูกตรงตามเฉลยใหขอละ 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
 4. หามขีดฆา ทําเครื่องหมาย หรือเขียนขอความใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
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สถานการณที่ 1  
 
 อํานาจจอดรถทิ้งไวหนาสํานักงาน กอนลงรถอํานาจไดไขกระจกขึน้ทั้งหมด หลงัจาก
น้ันไดไปทําธรุะ 3ชั่วโมง เม่ือกลับมาพบวากระจกรถดานขางแตกเปนรอยราว จากการสอบถาม
ผูที่อยูใกลเคียงทราบวาไมมีใครทําอะไรกระจกนั้น และเปดเขาไปในรถพบวามีดินนํ้ามันที่วาง
อยูในรถเยิ้มเหลว 
 
1. นักเรียนคิดวาขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สดุในสถานการณน้ี 
 ก. กระจกรถมีรอยราว     
 ข. อํานาจทําธุระนานเกินไป 
 ค. การไขกระจกขึ้นทั้งหมด   
 ง. จอดรถทิ้งไวนานเกินไป 
 จ. ดินนํ้ามันรอนเกิดการเยิ้มเหลว 
 
2. นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตขุองปญหา (สมมติฐาน) น้ีวาอยางไร 
 ก. กระจกรถหมดอายุการใช 
 ข. ดินนํ้ามันไดรับความรอนจึงเยิ้มเหลว 
 ค. แสงแดดทําใหกระจกรอนจึงขยายตัวทําใหกระจกแตก 
 ง. อุณหภูมิของอากาศนอกรถสูงขึ้นจึงขยายตัวทําใหกระจกแตก 
 จ. อุณหภูมิของอากาศในรถสงูขึ้นจึงขยายตัวทําใหกระจกแตก 
3. นักเรียนมีวิธกีารทดลองอยางไร เพ่ือตรวจสอบสาเหตขุองปญหา 
 ก. เม่ือจอดรถแลวไขกระจกขึ้นดานหนึ่งของรถ และไมไขกระจกขึ้นอีกดานหนึ่งของรถ 
 ข. นํากระจก 2 บาน ขนาดเทากันหนาเทากันบานหนึ่ง วางไวกลางแดด อีกบานหนึ่ง
วางไวในที่รม 
 ค. นําดินน้ํามัน 2 กอน ขนาดเทากัน กอนหนึ่งวางไวกลางแดด อีกกอนหนึ่งวางไวใน
ที่รม 
 ง. นําขวดแกวชนิดเดียวกัน ขนาดเทากันมา 2 ขวด ขวดหนึ่งนําไปตมในน้ํารอน อีก
ขวดหนึ่งไปแชในน้ําธรรมดา 
 จ. นําขวดแกวชนิดเดียวกัน ขนาดเทากันมา 2 ขวด นําไปตมในน้ํารอน ขวดหนึ่งปด
ฝาใหแนน อีกขวดหนึ่งไมตองปดฝา 
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4. นักเรียนสรุปผลการทดลองนี้อยางไร 
 ก. กระจกถูกแสงแดดจึงมีรอยราว   
 ข. กระจกที่ไดรับความรอนจะแตก 
 ค. ความรอนทําใหดินนํ้ามันเยิ้มเหลว  
 ง. กระจกที่ไดรับความรอนจะขยายตวั ทําใหกระจกแตก 
 จ. อากาศที่ไดรับความรอนจะขยายตวัทําใหปริมาตรเพิ่มขึ้น 
 
สถานการณที่ 2 
 

 โรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงตั้งอยูบริเวณริมฝงแมนํ้าเจาพระยาไดปลอยน้ําเสียลงใน
แมนํ้าเจาของโรงงานไมสนใจวาน้ําเสียจากโรงงานจะไปไหน จะทํารายอะไรบาง และมีผลกระทบ
กับอะไรสนใจแตรายไดของกิจการเพียงอยางเดียว ปจจุบันแมนํ้าเจาพระยาถึงจุดวิกฤติแลว ทั้ง
เนาเหม็น สีดํา มีผลทําใหอากาศเสยี ปลาตายลอยเปนแพ โรงงานอตุสาหกรรมปลอยอะไรออกมา
บาง แตที่แนนอไมใชสิ่งที่ชวยทําใหอากาศด ีเพราะเม่ือเราหายใจเขาไปจะแสบจมูกและมีกลิ่นเหม็น
มาก คนไทยไมตายคราวนี้แลวจะตายเมื่อไร ตายผอนสงกันทุกวันอยูแลว 
 
 
5. จากสถานการณน้ีปญหาที่สําคัญที่สุดคืออะไร 
 ก. คนไทยตายผอนสง 
 ข. ปลาตายลอยเปนแพ 
 ค. แมนํ้าเจาพระยาเนาเหม็น 
 ง. อากาศเสียเนือ่งมาจากสารพิษ 
 จ. โรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ําเสีย 
 
6. นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหา (สมมติฐาน) ในสถานการณน้ีวาอยางไร 
 ก. อากาศเสียจากแมนํ้าเจาพระยา 
 ข. นํ้าเนาเหม็น มีสีดํา ทําใหปลาตายลอยเปนแพ 
 ค. คนไทยตายผอนสงทุกวัน เน่ืองจากอากาศเปนพิษ 
 ง. เจาของโรงงานคํานึงถึงรายไดของตนมากเกินไป 
 จ. โรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ําเสียลงในแมนํ้าเจาพระยา 
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7. นักเรียนจะออกสํารวจเนื้อหาขอมูลมาทดสอบขอเทจ็จริงอยางไร 
 ก. ทําการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมวาติดตั้งระบบปองกันนํ้าเสียหรือไม 
 ข. ทําการสํารวจแหลงนํ้าเนาตรงโรงงานแลวนํามาหาจํานวนจุลินทรียในน้ํา 
 ค. ทําการสํารวจแหลงนํ้าเนาตรงโรงงานแลวนํามาทดสอบความดําของน้ํา 
 ง. ทําการสํารวจแหลงนํ้าเนาตรงโรงงานแลวหาจํานวนปลาที่ตายลอยเปนแพ 
 จ. ทําการสํารวจวาบริเวณน้ําเนานั้นมีสภาพเชนไร แลวทาํการทดสอบวาสารเคมีที่มี
อยูในน้ํานั้นมีสารอะไรบาง 
 
8. นักเรียนสามารถสรุปผลการสํารวจไดดังขอใด 
 ก. ความดําของน้ําเปนเกณฑที่ใชกําหนดการเนาเสียของน้ํา 
 ข. จํานวนปลาทีต่ายเปนเกณฑที่ใชกําหนดการเนาเสียของน้ํา 
 ค. เจาของโรงงานอุตสาหกรรมควรติดตั้งระบบปองกันน้ําเสีย 
 ง. นักเรียนบอกไดวาน้ําที่สํารวจมานั้นเนาเพราะสาเหตุใดได 
 จ. ปลาตายรอยเปนแพเน่ืองจากจุลินทรียในน้ําทําใหปลาเปนโรค 
 
สถานการณที่ 3  
 
 ระหวางปดภาคฤดูรอน นกและครอบครวัไปเที่ยวพักผอนที่นํ้าตก เม่ือไปถึงอากาศ
รอนมากนกจึงลงไปอาบน้ําในบริเวณที่นํ้าตกไหลไมแรง นํ้าในลําธารใสสะอาดและเย็นมาก นก
หยิบสบูทีเ่ตรยีมไวขึ้นมาฟอกตัว แตฟอกและถูเทาไร สบูน้ันก็ไมมีฟองออกมาเลย มีแตคราบ
ลื่นๆของสบูจับอยูตามลําตวัซ่ึงลางออกไดยากมาก 
 
 
9. นักเรียนคิดวาขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สดุในสถานการณน้ี 
 ก. นํ้าตกไหลแรงมาก 
 ข. นํ้าในลําธารเย็นมาก 
 ค. สบูไมมีฟองเม่ือฟอกในน้ําตก 
 ง. บริเวณน้ําตกมีอากาศรอนมาก 
 จ. ตามลําตวัมีแตคราบลื่นๆของสบู 
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10. นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตขุองปญหา (สมมติฐาน) ในสถานการณน้ีวาอยางไร 
 ก. สบูที่นกใชเสือ่มคุณภาพ 
 ข. นํ้าในลําธารตกมาจากที่สูงมาก 
 ค. นํ้าในลําธารไมทําปฏิกิริยากับสบู 
 ง. ตนไมบริเวณน้ําตกถูกชาวบานตัดทําลายไปมาก 
 จ. นํ้าในลําธารทีไ่หลผานกอนหิน และมีตนไมกั้นแสงแดดจะเย็นมาก 
 
11. นักเรียนจะออกแบบการทดลองอยางไร เพ่ือตรวจสอบสาเหตุของปญหา 
 ก. วัดอุณหภูมิบริเวณน้ําตก 2 แหลง แหลงแรกไมมีตนไม แหลงทีส่องมตีนไมมากแลว
นําอุณหภูมิเปรียบเทียบกัน 
 ข. นําน้ําจากน้ําตก กับนํ้าในโองที่บานในปริมาณเทากันมาทําปฏิกิริยากับสบูที่นกใช
เขยา แลวสังเกตการเกิดฟอง 
 ค. นําน้ํามาใสโหลทั้งสองใบในปริมาณที่เทากันเทน้ําจากทีสู่งและต่ําตางกันใหถูกกังหัน
สังเกตกังหันที่หมุน 
 ง. นําน้ําในลําธารมาแบงใสหลอดทดลองสองหลอดในปริมาณเทากัน หลอดหนึ่งมาทํา
ปฏิกิริยากับสบูที่นกใช อีกหลอดหนึ่งมาทําปฏิกิริยากบัผงซักฟอกเขยา แลวสังเกตการเกิดฟอง 
 จ. นําน้ําชนิดเดียวกันมาแบงใสโหล 2 ใบ ใบหน่ึงใสหินลงไปวางไวใตตนไม อีกใบหนึ่ง
ไมใสหินแลวตั้งไวกลางสนาม วัดอุณหภูมิของน้ําทั้งสองโหล เปรียบเทียบกัน 
 
12. นักเรียนสรุปผลการทดลองนี้อยางไร 
 ก. สบูที่นกใชเสือ่มคุณภาพ 
 ข. บริเวณน้ําตกที่มีตนไมมาก อากาศจะเย็น 
 ค. นํ้าที่ตกมาจากที่สูงจะไหลแรงกวาน้ําที่ตกมาจากที่ต่ํา 
 ง. นํ้าเย็นมากเมื่อไหลผานกอนหินและไมไดรับแสงแดด 
 จ. นํ้าจากน้ําตกไมทําปฏิกิริยากับสบูเม่ือนํามาฟอกตัวจึงไมมีฟอง 
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สถานการณที่ 4 
 

 จรรยาใชยากนัยุงชนิดหนึ่งกําจัดยุงในบาน โดยฉีดยาทุกๆ สัปดาห สัปดาหละครั้ง พบวา 
ในระยะแรกสามารถฆายุงไดแทบทุกตัว แตหลังจากใชไปหลายๆ ครั้งติดตอกัน ยากันยุงดังกลาว 
มีฤทธิ์ฆายุงไดนอยลงทุกทีจนในที่สุดไมมีผลฆายุงไดเลย ทําใหยุงมีจํานวนเพิ่มขึ้น เขาจึงมีความคิด
ขึ้นวา ยากันยงุอาจเสื่อมสภาพ ดังนั้นเขาจึงนํายากันยุงที่ผลติขึ้นมาใหมๆ มาใช แตพบวายากันยุง
ที่นํามาใชใหมก็ยังมีฤทธิใ์นการฆายุงไดนอยมากเหมือนเดิม 
 
13. นักเรียนคิดวาสิ่งใดเปนปญหาที่สําคัญที่สดุในสถานการณน้ี 
 ก. ยากันยุง 
 ข. ชนิดของยุง 
 ค. การกําจัดยุง 
 ง. ปริมาณของยุง 
 จ. ชนิดของยากันยุง 
 

14. นักเรียนคิดวาสาเหตุของปญหา (สมมติฐาน) ในสถานการณคืออะไร 
 ก. การดื้อยาของยุง 
 ข. การใชยากันยงุที่เสื่อมสภาพ 
 ค. การใชยากันยงุที่ไมเหมาะกับชนิดของยุง 
 ง. การใชยากันยงุฉีดในปริมาณที่มากเกินไป 
 จ. การใชยากันยงุฉีดสลับกันหลายชนิดเกินไป 
 

15. นักเรียนคิดวาควรจะใชวธิีการในการแกไขปญหาอยางไร 
 ก. เปลี่ยนชนิดยากันยุง 
 ข. หยุดการใชยากันยุงระยะหน่ึง 
 ค. เพ่ิมความเขมขนของยากันยุง 
 ง. ลดจํานวนครัง้ในการฉีดยากันยุง 
 จ. ลดปริมาณการใชยากันยุงใหนอยลง 
 

16. จากวิธีการแกปญหาดังกลาว นักเรียนคิดวาผลที่ไดจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร 
 ก. ยุงมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
 ข. ยุงมีจํานวนเทาเดิม 
 ค. ยากันยุงเสื่อมคุณภาพ 
 ง. ยากันยุงมีประสิทธิภาพดีขึน้ 
 จ. ใชยากันยุงไดผลเหมือนเดิม 
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สถานการณที่ 5 
 

 เปนตอประกอบอาชีพทํานา เขามีนาอยู 10 ไร ในปแรกเขาปลูกขาวพันธุหน่ึงในที่นาแหงนั้น
ตนขาวงอกงามดี และใหผลผลิตสูง ในปที่ 2 เขาปลูกขาวพันธุเดิม ตนขาวมีลักษณะลําตนเล็กลง
ใหผลผลิตต่ํากวาปแรกตอมาในปที่ 3 ปรากฏวาขาวพันธุเดิมที่เขาใชปลูกนั้น ลําตนแคระแกร็นลง
และใหผลผลิตต่ํากวาทุๆ ป ที่ผานมาทั้งๆ ที่นํ้าอุดมสมบูรณ และไมมีแมลงมารบกวนตนขาวเลย 
 
17. นักเรียนคิดวาขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สดุในสถานการณน้ี 
 ก. รวงขาวไมติดผล 
 ข. ตนขาวแคระแกร็น 
 ค. การทํานาไดผลผลติต่ํา 
 ง. การใชพันธุขาวซ้ําเดิม 
 จ. การปลูกขาวซ้ําๆ กันหลายป 
 
18. นักเรียนคิดวาสาเหตุของปญหา (สมมติฐาน) ในสถานการณน้ีคืออะไร 
 ก. ดินเสื่อมคุณภาพ 
 ข. ไมมีแมลงผสมเกสร 
 ค. ขาวพันธน้ีไมชอบนํ้า 
 ง. พันธุขาวเสื่อมคุณภาพ 
 จ. การใชยาฆาแมลงมากไป 
 
19. นักเรียนคิดวาจากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวิธีแกไขอยางไร 
 ก. ปลูกขาวพันธุใหมทั้ง 2 แปลง ในที่นาเดมิ 
 ข. ปลูกขาวพันธเดิมทั้ง 2 แปลง แปลงหนึ่งใหนํ้าอุดมสมบูรณ อีกแปลงหนึ่งขาดแคลนน้ํา 
 ค. ปลูกขาวพันธุเดิมทั้ง 2 แปลง แปลงหนึ่งฉีดพนดวยยาฆาแมลง อีกแปลงหนึ่งไมฉีดอะไรเลย 
 ง. ปลูกขาวพันธุเดิมทั้ง 2 แปลง แปลงหนึ่งใสปุย อีกแปลงหนึ่งไมใสปุย 
 จ. ปลูกขาวในที่นาเดิมทั้ง 2 แปลง แปลงหนึ่งใชพันธุขาวชนิดใหม อีกแปลงหนึ่งใชขาวพันธุเดิม 
 
20. จากวิธีการแกปญหาดังกลาว นักเรียนคิดวาผลจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร 
 ก. ตนขาวทีป่ลูกพันธุไมดี 
 ข. ขาวพันธุน้ีตองการปริมาณน้ํานอย ๆ 
 ค. การใสปุยใหขาวไดผลผลิตมากขึ้น 
 ง. แมลงชวยผสมเกสรทําใหขาวไดผลผลิตมากขึ้น 
 จ. ขาวพันธน้ีไมเหมาะที่จะนํามาปลูกกับที่นาของเปนตอ 
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